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ASCON: DISOLUCION DO GRUPO-EMPRESARIAL
• ALUMINIA: SUSPENSION DE PAGOS
• 3000 TRABALLADORES GALEGos·
PENDENTES DUNHA MANIOBRA DO CAPITAL

Os ~oblemas da industriá de Xove ·

AS ELECCIONS

--·--v~"iyen ;~·-·clec~ións. Q~i andemo~·~ 1

de eleccións cada pouco pódenos chamar
a at enció n; estabamos tan afeitas a que
decidiran out ros por nós, que non acabamos de t omar en serio a posibilidade de
que sexamos nós quen decidamos por
nós mesmos. Un xa sabe que por moito
que votemos non irno s ser n ós os qu e rixamos de todo a nosa vida, pero o certo
tamén é que hai diferencia entre que nola axuden a rexir uns ou que nola axuden
a rexir outros.
A estas alturas xa o· lector terá a cabeza chea cos discursos a promesas de cada un dos partidos. E astra pode chegar a
pensar que quen mais fala ~ quen mais
val, quen mellar fará as causas. Non é
ccrto. Quen mais propaganda fai simplemente é porque ten mais cartas, e non
está garantizado que o que ten mais cartas sexa quen logo se preocupe mais da
sorte dos débiles.
Pola mor das eleccións volverán visitarnos ás casas os de sempre; volverán
meternos o voto na man; volverán decirnos que Hes demos autorización pra votaren eles por nós. Todos estes virán con
promesas, coma sempre. Un sentid'o de
honradez elemental deberíanos apartar
de xente que así actúa. Eso non é construir unha sociedade; é aproveitarse dela.
Pasará unha cousa curiosa. Anque
esteamos en Galicia, ós que menos oiremos será ós políticos de partidos galegas.
Tamén nesto se deixa ver· o centralismo e
a debilidade do noso país, de Galicia.
Desde lrimia animamos ós lectores a que
voten a partidos galegas, como un detalle
.elemental de servicio á Terra na que vivimos. Só uns partidos galegas fortes prestarán verdadeira atención a Galicia.

Xa est~os afeito& a que as grandes indusgalegas e~tén a piques de naufragar. Industrias pantasmas;. alleas á realidade do país ...Mentras a necesafia · industrialización de Gilicia a
partires dos seus.. ·propios recursos, gandeiría,
madeira. agricultu¡_a, segue sendo un soño, andan a montamos unhas industrias x.igantes con
pes de barro. O comentario ven a conto porque
a empresa Alúmina-Aluminio anunciou 'suspen1 . sión de pagos. Esperemos que logo se resol van
eses problemas financieiros e que os traballadores non teñan que pagar os pratos rompidos .
1
Voltan as preocupacións dos mariscadores
As 25 .000 familias galegas que dependen
do marisqueo voltan estar no aire ... Desta vez os
sistemas de vixp.ancia actuaron a terripo e descubriron un perigo prá saúde nos mexilons dando a voz de alarma.
En Galicia hay unhas 3 .200 bateas de mexilóns, as mais delas na ría de Arovsa. A vix.ilancia nos viveiros e cultivos das nbsas rías e
costas é algo que convén; tanto ó productor como ó consumidor. En 1976 houbo unl\a desastrosa marea roxa, e despois o estado estivo a
piques de. pechar os laboratorios de vixi\ancia.
Os biólogos galegos impediron este desmán.
A crise de Ascón
tri~

¡

O empresario Roberto Slinin, xogando
con 1600 traballadores galegos decidiu largar
coa música a outra parte . O asunto é un exemplo de terrorismo empresarial. O señor Slinin
dec1arou que Ascón era rendable, anque, como
1 non, botou a culpa das suas dificultades ós tra1 traballadores e ó gobemo. O caso é que as suas
empresas están ende udadas e h~ polo medio
1 unha escura maniob ra d.e. fuga ·de capitales cara
unha sucursal chilena propiedade de Slínin. O señor Slinin prefire a Pinochet. ·
·
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UN POSTO ~ DEREITA DE XESUS
Realmente lfÍJD sabí~ o que pedían.
/Jespois de moito tempo
.de trato con Xesós, _ _
despois de seren-dos íntimos de Xesús
vir con ¡¡que/a patochada, ·
_é que non entenderan nada,.
que non sabían o·silabario do Evanxelio,
non aprenderan nada
de COl?IZÓn de Xesús.
Coma mojtos de nosoutros,
qu11 despois de pa$ílr anos e anos
indo á Misa, escoitandtJ o Evanxelfo,
comulgando,
batizando ós fillos,e casando pala lgrexa,
inda pensamos
-e coidamos que é bon pensarque o -trunfo na vida
.esfá na poder,
n11s bos postos,
nos mellorés so/dos, nQ maior mando.
_A¡J/audimosósquehosdorñinan
e rímonos CO!I ignor;fncia
dos que cqma nós, qpandiln co peso dos grandes.
"fados andamos tras un poniño

:a dereita de ca/quera mandamais..
Pero Xesús non é un mandamais.
Non manda nada.
Non ten poder sobre nada
Chamarl/e ºtodopoderoso,.,
inott-será faltar/le? ·
Se ten algún-poder,
6 iJ podtir do servicio.
Seen algo é f!_primf!ir_o1
éf!ll ser o ma1s serv1c1a1.

tOuen quere un posto á sua dereita?
A rlf!T, iquen o quere?
Xesús ofrece gratis
pastos á sua dereita.e á sua esqu.erda;
iquen os quem?

Domingo 29 ordinário

t EVANXELIO

SEG~O MARCOS (10, 35-45)
Achegándose os fillos de Zebe~u, Santiago
e mals Xoán, dixéronlle:
.
· -Mestre, queriamos que nos fixvas o que
che imos pedir.
·
El preguntou:
-¿Elogo, que queredes que vos faga? .
Contestáronlle:
-Concédenos que na tila gloria nos sentemos
un ' tua dereita e outr:o a tua esquerda..
Respondeulle Xesús:
-Non sabedes ben o que pedides. ¿:Sere<les
capaces a ~her o cüiz que eu teño que beber, e a
recibir o batismo que eu teño. que recibir?
Respondéronlle:
-So.mos. .
_
Xesús ,-eplicou:
-O cáliz que teño que · b eber, si que o beberedes, e tamén recibiredes o batismo que eu teño
que recibir, pero o sen~os á miña dereita ou á
iJJ.iña esquerda,. eso .non depende de min o concedelo, senón que é para quen está disposto.
· Ao escoitaren . esto, os outros indignáronse con Santiago e -con Xoáil. Ent6n Xesús cb,.mounos
e díxolles:
.
·
~Xa ·S&bedes que os xefes dos pobos os tirani.7.an; e ·os poderosps os asoballan. Pero entre vós
non ·pode s~ as~. Ao contrario, quen queira ser o
. primeira, que 8exa o Diai$ servicial. Pois o Filio do
Home nQn veu a ser.servido, sen6n a servir, e a entregar sua Vida en rescate por todos. .

a

Xesús pásanos a.copa
do seu sewicio
e do seu abaixamento,
·¡,quen quete beber con el?
- '

Xesús ensíñailos o teu éorazón.
Xesús, ensiñanos a vivir
conforme ti viviches.
Xesús,.ensíñanos a buscar o _ssrv_icio
.&JJITJQ ti o buscacf!es.

.
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·Que pasará

~o

campo :g a-lego se

Hai tres semanas publicamos en Terra e Xente un informe sobre o funcionaménto da
e non lle acaban de abrir a porta. O principar motivo de esta espera está 8endo as dificufü
ñet a sua casa en orde. Así pois logo, á CEE, polo de agora non lle interesa a entrada de Es
to escribe, opina que non, a pesar do que d~ moi~s voces -ou m~l iitformad.as ou _pouco l
lQue pasaría co leite galego?
Hai que decir primeiro que a Europa sóbralle leite. Xa
dixemos hai tres semanas que o FEOGA adica a principal
partida dos gastos da CEE a comprar ós productores o exceso
de produción leiteira. En canto ó precio non teríamos ventaxa pra vendelo mais barato en Europa.
Pero se ademais do precio atendemos á calidade, ~esulta
de que o leite europeo é de moita mais calidade que o galego:
muxidos mecánicos, enfriadeiros, mellor estabulación, mellor
tecnoloxía na recollida, fano de superior calidade ó galego.
En principio, faría logo unha competencia desventaxosa pró
1eite galego.
Todo eso supeñendo que os gandeiros galegos tivesen
unha rede comercial de recollida e venda tan ben disposta como a dos paises da CEE, que por desgracia non a ten.
Anualmente saen de Galicia uns 400 millóns de litros
d~ leite fresco pra ser embasado ou elaborado por empresas
espaftolas non galegas: Cervera, Remy-Picot, Clesa, Pascual
hnos., etc. Empresas que teñen a suas fábriGas fóra de Galicia: Valencia, Burgos ... A estas empresas que hoxe recollen o
leite galego (mais da cuarta parte da produción total) interesaríalles comprar o leite no sur de Francia: ·unha, porque lles
cadraría mais cerca; outra, pola mellor calidade do leite francés. ¡Quen recollería o leite galego! Se non cambian moito as
cousas, os galegos non seríamos capaces de comercializalo.

lQue pasaría coa carne do porco?
Galicia -nen o _resto de España- non podería vender
esta carne na CEE porque aquí ainda non está eliminada a
Peste Porcina Africana. Nos paises da CEE non a teñen e p·rohiben a importación de productos cárnicos do porco procedente de paises onde exista. Consecuencia: Nós non poderemos vender cocho no Mercado Común, e eles poderán vendernos salchichas, chourizos, salchichón, etc., a un precio
moi competitiyo.

lQue pasaría coa carne de vact
Europa non compraría carne
te porque a ela sóbralle carne. No a
portador mundial de carne despois 1
Por outra banda o minifundi1
das explotacións galegas, a tecnoloi
que en Europa se produza ufil?.a ca1
rata que en Galicia. Podería facer UJ
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·e ntramos n·o Me·r.c a.d o . Común
. Com~idade Económica Europea (CEE). España pretende entrar desde o ano 1977
ades que a CEE ten coa pqlítiea agrari~.~ Antes de admitir novos socios, ~en quepo:
spaña. ·¿E interésalle a Galicia? ¿Interésalle en concreto ó campo galego?. O que es·· .
galegas-. Vexamos.
lQue pasaría cos queixos?
Quedarían mal parados pola competencia dos queixos
da CEE. No ano 1980 o Minsterio de Comercio Español tivo
· que poñer límite a entrada·de queixo procedente do Mercado
Común e doutros paises europeos (Austria e Finlandia) porque o queixo de produción própia non podía competir nin en
·
precio nin .en calidade.

lRecibiría a agricultura galega axuda pra modernizarse?
Estaría por ver. A práctica da CEE é pobre a este respecto: sigue habendo grandes desigualdades ·entre rexións
avanzadas e rexións atrasadas:· non só disminuiron senon que
aumentaron.
·Pola normativa da CEE non podería haber cretos subvencionados pra millora do gado leiteiro (pois eles producen
leite de mais), ·nen os podería dar o goberno español ou galega unha vez membro da CEE. lcluso correspondería ós labregos e gandeiros galegos cubrir gran parte dos gastos que costa
se a concentraCión parcelaria se a quixeran facer.

Conclusión

uno?

: galega: fundamentalmenmo 1980 fói o·segundo exde Australia.
.o , as pequenas dimensións
xía mais atrasada, etc., fan
me va~na tan ou mais ba.nha forte competencia
.
'
..

Pra agricultura de Cataluña, Andalucía, Valencia e Murcia seríalle ventaxosa a entrada no Mercado Común, porque
os seus,produtos (froita, horta~ ~ceites~ etc.) terfan boa venda
nos pai8es da CEE.
Pero para agricultura e especialmente pra gandeiría galega (ademais do dito, hai que ter en conta que os piensC:s s:ibirían de precio) a entrada no Meroa4o Común sería moi perxudicial.
Polo de agora só algúns partidps nacionalistas galegos
parecen ter esto en conta e teñen declarado repetidamente a
sua oposieión. Esperamos que os labregos e gandeiros galegas
sexan mais esixentes consigo mesmos par acelerar· a reforma
das_ suas explotacións e mais esixentes cos polfticos españois
que tan pouco en conta teñen os intereses galegos .
ELISEO MIGUELEZ

1ATOÑA E O MANUEL, Un segredo

"qye

Hai Ul)1µt COll;$l
ainda non fixen referencia nesta ·_pequ$ bisto~ dwiha gran parella. A omisión ..foi adftltla; ~rque non quería
que por ahí vos fopnásecÍC&~ faba ~e da
Toña e do Manuel en conxuiileou por separado.
Agora que xa '(osteck:s ~do da sua
hospitalidade, da sua x~, das swis angurias, da sua soedade, 4 sui femua, e astJa
do seu bon humor retranqlleim, u-esfades preparados .pra descubrir o gran scpedo da sua
meirall~e chata. Perdoade que-do re-vele dun
xeito tan descarado:
Toña e Manuel Jatrican a miudo. Sí, reñen
entre eles doras en cando. Home, é certo que as suas iégueiras nin
son duradeiras nin excesiftmente agres; pero ó
remate e á conta, anque non se:xa grave, todos
aprendéramos no catecimlo que iso é pecado.·
Agora ~trévomé a poñelo en dúbida;
poxque alguén moi entendido nestas ~usas ten
~ad!J que en~ dQus que se queren ben un
· ~br~~o de vez. en ':38do ~,sano, é hüerador, e
mclu_, favorece a cimdación do sangue e prevén a a.Merioesclerose.
Miftuel chegou a afionai:
-~ nós, refier.algo de .wz en cando, é
tan Íl.ecesa#o coma o pan que _comemos, sin el
morremos.
Eu tamén levo ~atinado moifas -veces, (e
nesto sométonlé ós "doctote& de la Jg1 • ", an
que non a ttidos), que, tanto n· caso don mabi- -

6
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monio de velliños, coma no dol irln~ peque.
nos, vencella · moito mais a ledieúa·. do\perdón
que separa o enoxo do enfado.
:. ' ,~ ' '~
. Un dos tem~ ó que lle levan (t~o lnoitas
voltas é ó de cal dos dous debera fina1* primei·
ro. Non. Non é polo que seguramente ~·s\ea pen·
sando al~n. Non se trata · d~ que Toña· queira
enveredar diante a Manuel pra cobrar o $ubsi·
dio. .B que ningún quer deixar ó outro atráS,por
medo a que non se afaga soiño. Xa teñen exi)eriencia do terriblemente dolorosa que é pra eies
a separación e polo mesmo, quere cada un evi·
tadle esa door ó outro quedándose el aquí, pero
coa condicióJ'l de que o que se vaia diante non ·
tarde moito en reclamalo.
Ten dito mais dunha vez Mánuel:
-A boa hora 1e deixo eu ir ~oito teinpo
soa pró mais. ~6, sería peligroso co boa moza
que estás·.... Ademais, Deus, que no~ fixo un
~ outro, sabe que non podemos ser felices
_separados.
.
Poden estar tranquilos, que consultado un
especi3lista· nestas materias, afirmou moi cheo
de razón que nestes casos nunca media mais
dun mes entre. a morte de ambos cónxugues.
- Non hai constancia de que ainda nunca
ninguén subvencioase ningún moimento a nin:gúñ Manuel niri a ningunha Toña. ·¿Será que
n~ o tefien ~erecido se cádra? O que sí ho~bó
foi un que .dixo "Deixade que os pequenos se acheguen a min".

• Eslas seis ~arábotas-sOhre a-To e- o Manuel que publicamos nas derradeiras semanas, es·
tán entreséicadas dunha peciña de teatro que escnbiran aló polo 77 Marica e Carbatlo prós alumnos
do Colexio de Castro de Rei. A
titulábase "Dous vellos e unha soia soidade".

_$

¿ QUE·COUSmA·PRA~JYIRAR g T

e -, Meu nacemento é branco
.

.

a novez encarnada
_e a vel lez denegrida·.

e

Unha cousiña cousa, ·
que vai de furado en f~ rado
coas tripas de arrastro.

~ · Redo.ndiña redondela

non ten porta nin cancela.

eJ

Altos pais,
peludas nais,
tillos coma foles,
adiviña tú se podes.
1

Cando vai pró monte
vai enrugado,
cando ven pra casa
ven estirado.
Tras daquel co o
vaí· un_ boi xoto,
que non bai home nado nin por nacer
que á casa B faga volver.

-~

Catro pisamontes,
catro cichafontes, .
dous tuturutús,
e un dalle que dalle.

SOLUCIONS: (Mirar só no caso que haxa que

Un cabalo branco
que pace no campo
f.or ado d un pé,
e cabalo non é.

"pedir~~·

O orde das resposfas hai que

saber atopalo un).
Os ourizos do castiñeiro - O sol - O ovo - As amaras - A vaca - A birtueira O adival - A agulla co fio.

O Ir/mego enceta hoxe
unha moi neva sección
que "a· falo é camiño ,,
ten com(J tituloción.
,HQX<! tería qu(! set
ben xordo e taméri ben cegQ
q11en non se deálte axiña·
da Importancia doga/ego.
con todo, bol moita xente
que sabe ben·pouco ou nada,
e que lle nega ó golego
~ser lingua ben formad'!: -,
.Queremos decir o todos .
·da p(lrroquia ou mµnit;ipio·
que o noso idioma ten hoxe
moita riqueza e prestlxio~ ·

· ó .que posa é que ria esco/o
ensin'aron caste/án
.
e tiínda hoxe en Mo}:/rfd
desprecio ó galega fon.
Por iso os ga/egos todo$
han empren.der a rtjisión
·de .loitar polo idioma · ..
con teima·e con. poixón.
lsto no quer decir
cjespreciar a castelón;
desde a noso lingua hai
que aprende,lo.con afán.
Por iso pr<J .cultivar
a fofa diJs devanceiros
o /rimego camiña. . .
por estes novas "v/Pir-0~.

AfALI} e'
O Padre Romualdo non é p~i
Como
compromiso da
Quinta Romaxe de Crentes Galegos, celebrada no San Alberte, patrón da fala, o 11 de Setembro,
escomenzamos no Semanario esta
nova sección: camiñamos con sinxeleza polos vieiros da fala para
adeprendermos mellor a nosa lingua_

A lingua galega procede da
latina. En latín decíase patre(m)
e matre(m) - o m é do acusativo
latino e .perdeuse no galego e xa

no latín vulgar- de onde procede
••padre" e "madre", que é· como
se decía en galego ó principio. Pero ·foise impoñendo a forma en
que falan os nenos, que tatexan o
nome dos seus país (pa-pa, ma-ma)
e que en galego deu pai e nai, ou
mai nalgunha parte de G.alicia.
Os frades nol} poden , ou
polo menos non deben ter fillos,
· por iso o padre Rom'ualdo non- é
pai. O hispo dé Roma, que agora
ven a Galicia, é chamado por al-

gúns Santo Padre.
A outros gústanos mais a
linguaxe familiar ne "papa"' que
significa pai da familia cristiá.
Pero nunca Santo Pai. A linguaxe
aclesrastica mantivo a forma· orix#laria latina padre ·e madre (o t
latino, consoante xorda, trócase
no d galego, consoante sonora) e
así decimos padre · Romualdo ,
madre Ruperta para referirmonos
os relixiosos e relixiosas que só
teñen fillos "espirituais".
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