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EU, NO ASUNTO ~ 
R.f.5 i DUOS RAD~c yjV~,,, 

Can sen Dono 

ilÁVottEAS 
MANSI . . 

IMPORTANTES ESTAN SENDO AS PROTESTAS na 
maioría das cidades galegas. A Asociación de Oficiais da 
Mariña Mercante ademáis de protestar, convoca a tódo
los buques españois que naveguen nas cercanías do pun
to onde o Atlantic Fisher quere verter a morrallada nu
clear a unirse a protesta. 

SEGUN REMY PAR
MENTIER, da organiza
ción ecoloxist"a interna
cional "Greenpeace ' ' ,os 
gobernos de Bélxica e 
Su1La podertanse volver 
atrás da sua decisión ele 
verter residuos rad 1oac
ttvos frente as costas de 
Galícia se houbese un ha 
importante reacción de 
prote~ta por parte dos 
galegos . Neste caso que
dan·a soa Jnglaterra e a 
sua . posición mo1 debi
litada . 

E REACION HABERA, 
· pois cando menos cinco 

barcos van ser fletados 
para estorbar os verti
dos programados para o 
día 11 de xullo , por or
ganizacións ecolox.ista~ , 
partidos políticos de es
q uerda e axuntamentos. 

A SOLIDARIDADE dos 
traballadores manifes
touse no "boicot" que 
os sindicatos ingleses fi
xeron á carga dos resi
duos radiactivos . Este 
boicot pódese alentar 
mandando telegramas a 
estes sindicatos poñen
do este enderezo: Mickv 
Kaufman, 36, Graham 
Stret, London N-1, _Rei
no Unido. 

O 15 DE XULLO cúm
plense os 98 anos do 
pasamento de Rosalía 
en Iria (Padrón). Rosa
lía traducida ó inglés, i
taliano, ruso, catalán, 
francés, sueco, xaponés 
e moitos outros idiomas, 
fixo universal a nosa fa
la. Hai pouco que foi 
escollida pola UNESCO 
entre os 100 poetas 
mais representativos da 
literatura universal. 



. CADA DIA 
(Salmo para contarlle a Deus 
a nosa vida de cada día) 
Codo d/o trabo/lomos 
con constancia e con vigor; 
cado d/o construimos 
~n pols oigo mellar. 

Codo d lo sementamos 
o semente con ilusión; 
cada dlo recollemD.s · 

. o ftoito que modurou. · 

Cado .d /o perdoomos 
o olguén que nos foltou; 
codo dlo suplicamos 
o olegno do perdón. 

Cado dlo disfrutomQs 
cos regalos do Señor; 
cado dio compartimos 
cos demois os nosos dons. 

Cado dio irnos obrindo 
o casa e o corazón; . 
codo d lo irnos foeendo 

. o gro.n milogre do unión. 

Codo dio rabeamos 
boixo (J cargo do opresión; 
cado d lo suspiramos 
buscando o liberación. 

Codo dio descansamos 
do trabal/o que pasou; 
codo d lo adormecemos 
no teu colo bon Señor. 

C~do d lo che pedirnos 
verte sempre cabo nós 
cado d/o agradecemos 
o túo gran bendición. 

Domingo 15 do tempo ordinario 

t EV ANXELIO SEGUNDO LUCAS (10,25-37) 

Ergueuse certo xurista. e preguntoulle para o 
poñer á proba_:. 

-Mestre, ¿que teño que facer para herdar a 
vida eterna? 

El respondeulle: 
--¿Que pon a Leí? ¿Que les? 
Contestou: 
-"Amarás ó Señor teu Deus, con todo o teu 

corazón, con toda a túa alma, con toda a túa for
za e con todo o teu entendemento, e ó próximo 

· como a ti mesmo". 
El díxolle: 
--·Contestaches perfectamente .. cúmpreo e vi

virás. 
Pero o xurista, querendo xustificarse, pregun-

toulle a Xesús: 
- -¿E quen é o meu próximo? 
Xesús replicou: 
-Certo home que baixaba de Xerusalén a Xe-· 

ricó, foi asaltado por uns bandidos, que, despois 
de o roubaren e bouraren nel, deixárono meio 
morto. Casualmente baixaba polo mesmo cami
ño un sacerdote, que, ó velo, deu un rodeo epa
sou de largo. O mesmo fixo un clerigo que pasa
ba por ali. Pero un Samaritano, que .fa de camiño 
polo mesmo lugar, ó velo, sentíu lástima; e ache
gándose a el, vendoulle as súas feridas, unxíndo-

. Has c·on aceite e viño. Logo, montándoo na súa 
propia cabalgadura, levouno a unha pousada e 
cuidouno. O día seguinte ~ sacando dous denarios 
deullos ó pousadeiro , e díxolle: "Coida -del , e 
cando volva xa che pagarei o que gastesdemais". 

- - ¿ Quen dos tres che parace que foi próximo 
do que caeu nas mans dos bandido~? 

El respondeu·: 
-O que practicou a misericordia con el. 
Díxolle Xesús: · 
-Po is vai,- e fai ti o mesmo. 



·~ 
. PERIODICO GALEGO SEMANA 

No Nadal do 1977 saiu o número ~ero da A Nosa Terra. O Seu nacimento foi ~ 
ras oficinas estiveron en Santiago, ruas da República do Salvador e da Troia .. En 198 
co anos saindo á rua só cabe falar agora. da ~a consolidación. Nas oficinas do periód 
ssiers, e en xeral recabar información. ¿Que significa hoxe este periódico? 

U nha vella tradición 
O nome de ·"A Nosa Terra" ten unha importante tradi

ción no periodismo galega, e A Nosa Terra de hoxe quere 
continuar os ideais das duas etapas anteri_ores desta cabeceira: 
unha corresponde ós Solidarios (1907) e contaba coa orienta- · 
ción de M. Murguía. A seguinte ás lrmandadesda Fala (1916). 
Oeste periodo os primeiros cinco anos foron os mais criativós 
e a dirección de A. Vilar Ponte advírtese de cheo. A partir de 
1923 o periódico A Nosa T erra reduciuse de tamaño e o seu · · 
contido respondía ós pontos de vísta da lrmandade da Fala 
da Coruña. Mentres os grupos baixo a orientación de Risco · 
pulaban "Rexurdimento" de Betanzos. Posteriorrnente A No-
sa Terra convirteuse en órgano do Partido Galeguista entre os 
anos 1931' e 1936. 

Co franquismo ANT seguiu a poblicarse no exilio, en 
Buenos Aires, baixo a responsabilidade do galeguismo. Un 
dos números máis excelentes é o dedicado o 28-Vl-1950 a 
Castelao .. Este número foi reeditado en facsimil pala .actual 
A Nosa Terra neste xuño de 1983 e gracias á vontade dos 
promotores do monumento a Castelao en Pontevedra. 

Un periódico galego para hoxe 
· Compría, xa que logo, recuperar ANT agora. E asi o 

quixemos os fundadores de Promocións Culturais Galegas, 
editora de ANT, .os periodistas iniciadores e os nacionalistas 
que apoiaron esta publicación. Os obxectivos permanecen 
inalterables desde o principio. A sua observancia é cuestión, 
ás veces, de posibilidades e, outras, da (propia) interpreta-

. ción da Mesa da Redacción. 
· A Nosa. Terra pretende facer un xornalismo moderno, 

de información contrastada e de opinión galega. 
· A primeira directora foi Margarida Ledo Andión quen 
non só asumiu un traballo senon que formou no periodismo 
ós primeiros colaboradores recén saídos das aulas. Por breve 
tempo sucedeu neste oficio Xosefina L. Corr_al e desde que 
estamos en Vigo é director Xosé Currás. O xornalista de máis 
longo labor na mesa de redacción é Alfonso Eyré, que tivo de 
ser o grilón da etapa santiaguesa e da viguesa. 

ANT tivo que criar un periodismo .galego tanto nos 
contidos coma na mesma lingua: carecemos inda en Galiza de 
escala de periodismo; carecemos de semanarios. Ambos as
pectos esixiron unha aprendizaxe nada doada. 

Francisco ·ea, 
Presidente do Consellc 

ANOSA 
periódic.o galegt 

Moitos problemas a super; 
Os costes de ANT foroi 

lla" de periodistas e administ1 
ha publicación tan cinguida 1 

traballador. A public.idade foi 
mente hoxe empeza a servir t: 

riódico. 
A financiación é toda d 

kos. As suscripcións · ó noso 1 

minalmente. Pero as dificulta1 
múns a tódalas pu~licacións, · 
micas, fixeron que os cobros r 



~L DE INFORMACION- E OPINION 

obra de 12 socios fundadores, de cinco periodistas e de dous administrativos. As primei
: l a redacción e administración trasladáronse a Vigo, rúa -Or. Cadaval 21. Despois de cin
lico aparecen frecu~ntemente alumnos universitarios para escteb~~ tesinas, investigar do-

rballo Carballo 
o ·de Administración de 
'TERRA 
o_ que compre fer 

ar 
1n baixos pola reducida "planti
:rativos, pero· ex·cesivos para un
ós intereses da Galiza da pobo 
,¡ escasa nos primeiros anos, so-
e a acoller con respeto a este pe-

las vendas: subscripcións e kios
periódico chegaron a 5.000 no
des de cobro do reembolso, co
e as mesmas ·osci1acións econó
·eais sexan unhas 3.000. E que a 

administración se vexa obrigada a non servir o periódico ós 
subscriptores morosos. · 

As vendas de kioskos .tamén oscilaroh, especialmente. 
na emigración. De feito non puidemos .superar o teito de 
10.000 exemplares a editar, número máximo ó que chegamos 
m·entres que o mínimo nunca baixou de 6.000. . 

O sistema de edició"n tamén lle reportou difiwltades, 
tanto pola intransixencia da imprenta coruñesa da primeira 
época, como polos descoidos e mala presentación até a ilexi
bilidade da impresa de Ourense. Hoxe ternos que contar coa. 
boa impresión e o bon predo da imprenta do periódico de- . 
Bilbao Deia mentres non consigamos voltar a Imprentas do 
país, algo urxente e, esperamos, próximo. 

O futuro de A Nosa Terra 
O futuro de ANT é superar os 10.000 exemplares, e 

nesta tarefa . estamos tódolos conselleiros e traballadores do 
· semanario. Cando non se conseguiu esta realidade de ve~das, 
· viñeron as débedas, os créditos. Aquí cabe afirmar a xe~ro
sidade do nacionalismo da UPG e do BNG: con-moito os seus 
militantes axudaron a superar situacións límites. E hora de 
que todo o nacionalismo sexa solidario dunha pµblicación 
aberta a todos e necesaria igualmente para todos. 

Entre as formas de apoio á Nosa Terra sinalo: 
-Ser accionista de Promocións Culturais Galegas S.A. 

. -Ser subscriptor do periódico (60 pts. cada exemplar) 
-Mandar colaboracións, mercar exemplares, enviar pu
bl icidade. 

Un periódico aberto 
. En suma: A Nosa Terra é un periódico semanal feíto en 

Galiza, ó servicio dos traballadores galegos., aberto a tódalas 
correntes nacionalistas, independente de toda organización 
que non sexa a sua propia e desexos0 de contar coa colabora
ción de cantos pensan, que.ren comunicarse e saben que Gali
za só se transformará cando teña medios de comunicación na 
sua lingua. O igual que unha escota en galega, unha igrexa 
que fale galego e un pobo que se identifique co sea sangue, a 
sua cultura e a sua historia. 

Francisco Carbal/o 
ErEerezo de A Nosa Terra: Dr. éadaval 21, 2° - Vigo. 

. Tlf (986) 222405 



O RATO, A RA, O GA VILAN e ... . facer caso ós contos. 

Disque un rato pillabán ti
ña apalabrada pró domingo 
pola tarde a unha ratiña moi 
xeitosa e ben parecida, delou
tro lado do río. 

O rato non nadaba aló mo i 
ben que se diga, e para mais, 
aquel domingo levaba a sua 
roupa .rnais nova. Non é extra
ño, porque, se· cadra, aquel 
domingo entraba por primeira 
vez na casa dos pais da ratiña 
á que lle viña facendo as bei
ras dende había case: medio 
ano. Por todo iso pediulle po
las ánimas se o pasaba ó carre
lo; ou ó lombo, a unha rá que 
víu sen facer nada al í á som
bra duns fentos. 

A rá, que parecía moi pie
dosiña, tiña unha xenreira 
condenada ós ratos, por mor 

de que non sei quén andivera 
co conto de que, aló en certa 
ocasión, un certo rato enguli
mara o acio de tres ou catro 
mil oviños que puxera unha 
certa rá pola primavera. Cou
sa que non fora verdade; os 
ovos perdéranse arrastrados 
polo río abaixo por un cepo 
dun amieiro, pero iso así sen · 
mais non era noticia, e as rás 
son moi dadas a inventar, pro
pagar e crer contos noticiosos. 

Ben, pois, o caso foi que 
.aquela rá da sombra fría dos 
fentos húmedos víu chegada a 
oportunidade de vengar o al-

. draxe que ela tiñft metido na 
cabeza que a especie · ratuna 
propinara á sofrida casta dos 
anfibios. E, moi lixeiriña ela, 
con voz moito de xoves san
to, respondeulle ó rato: 

-Bueno home, e non fal
taría mais. Os amigos son pa
ra as ocasións. Hoxe por tí e 
mañá por min. Claro que te 
paso ó outro lado do río, le 
non te hei pasar! ... Pero, sería 
ben que atasemos un pé teu a 
outro meu, non vaia ser o 
Diaño que veña unha corrente 

·e te vaias perder. iAi, nunca a 
pena me pasar.ía! 

Aceptou o rato moi agra
decido e, sen dub idar das pa
labras laionas da rá, deixouse 
atar por un pé, iPampallón! 

A rá, cando estaba no me
dio e medio do río, tratou de 
afondar; _arrastrando consigo 
ó rato amarrado á · sua pata. 
Xa _vos decatades de cales e
ran a súas intencións. O rato 
fac(a mil esforzos por manter 
a cabeza a frote, matinando 
que a rá sofrira unha paralise 
_de estribos ou que lle fallaba 
un . remo de popa. 

O malo foi que un gavilán 
que revoaba quedo sobor do 
río botoulle o olla á cabeza 
do rato, e, nun intre, coma un 
lóstrego, arrepañouno, levan
do colgados das ·suas poutas ó 
rato e á rá atados por un pé. 
Merendou ben aquel día o ga
vilán. o rato estaba mantido 
e a rá sabía a gro ria. 

Levouna cuadrada a rá. E 
todo por cargarse de xenreirá. 
por facer caso a ~ontos. Aquel 
día inventou5e o dito de "sair 
o tiro poi a culata". 

Algunhas rás aínda quixe
ron facer crer ·que a sua com
pañeira finara en acto de Ser
vicio; pero cise ninguén lles 
fixo caso; anque, se deran con 
un bon padriño -que haber 
hainos~ igual conseguían pa
ra ela algunha medalla ó méri
to ... O mérito da mala idea, 
digo eu. _ 

{E outra fábula mais ou 
menos de ESOPO). 



Dicir a estas alturas que o 
paro xuvenil é un problema . 
que nos afecta directamente . 
a máis de 50 .000 mozos e 
mozas galegos non é descubrir 
ningún segredo. Para algúns, 
se cadra, será unha cifra máis 
entre as ·que a cotío aparecen 
nos medios de comun~cación. 

O PARO XUVENIL 

Pero para cada un deses 
50.000 (se cadra ti mesmo es 
un deles) a vida ten unha cor 
ben distinta. Pasas anos estu
diando pensando que así será 
máis doado atopar traballo . 
O .remata-la EXB, o BUP, a · 
FP ou o que sexa escome~zas 
a buscar un curre. Primeiro 

¿ .E todo lato_ pra qué., 

" 8 ... o 

50.000 mozos galegos estamos 
sin posto de traba1to· 

Os patróns dirán que coa crise 
económica non poden contra
tar máis traballadores. E non 
faltará quen pense que eses 

·mozos son uns folgazáns que 
non queren traballar porque 
lles é máis cómodo vivir a cos
ta dos país. 

pensas que podes atopar algo 
en boas condicións; logo estás 
disposto a traballar no que se
xa con tal de sacar uns cartos. 
Pero pode pasar tempo antes 
de que apareza nada fixo. E 
cando esta situación se pro
longa; a vida perde o seu sen· 

tido, a ilusión esvaécese, e 
chega a monotonía, a apatía, 
o erguerse cada <lía sen saber 
que facer. Un informe médico 
recente pón de manifesto a 
relación que hai entre: estar 
no paro e unha serie de-enfer
medades e trastornos (nervio
sos, dixestivos, etc). Non é ra-

. ro que moitos busquen na. al
cohol unha evasión, unha saí
da, 011 descarguen a súa agre
sividade con algún tipo.de de-
lincuencia. 

A verdade é que ternos.pa
ro para rato. E que ista· uon 
vai cambiar mentres que a so
ciedade estea organizada co
mo ata agora. A causa do pa
ro ~stá nun sistema de pro
ducción que ten coma obxeti
vo o acumular beneficios . a 
base de que moitos non teñan 
nin pra vivir. Ou cambiamos 
este sistema de cousas ou isto 
non ten saída, o máis que 
conseguiremos será poñér par
ches. E isto hai que telo moi 
claro. 

Mentres tanto, sí podemos 
ir apuntando algunhas cousas 
a facer: 

. -Facer asambleas e grupos 
de parados nos barrios para 
denunciar publicamente a 
problemática e estudiar solu
cións. 

- Reivindícar mellaras para 
os para.dos: subsidio de de
semprego digno mesmo para 
os mozos que non atoparon o 
primeiro emprego, descontos 
en transportes, etc. 

- Reivindicar das institu
cións apoio ás iniciativas dos 
mozos para saír do paro. 
Apoio ás iniciativas dos mo
zos para saír do paro. Apoio 
ás cooperativas concedendo 
materiais, locais, etc. 

Carmela e Salva (Santiago) 



NTAR!IUtfEC:D 
l~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 ~ 
~ A í ch.ego o mes de xullo O sol e a choiva ofrecen ~~ 

que para a xente /abrega a calor e a /entura, ~~ 
évos de moito trabal/o pero n_unca son seguros ll 
por ser el o mes da sega. tempo nin temperatura. ~~ 

ll 
Agardou desde hai tempo Qs campesiños van indo ~~ 
o bo labrego, paciente de tantos trabal/os, fartos; ll 
que se convertese en froito sementaren tanto froito, ll 

~l o que para el foi semente. co/leitaren' poucos cortos. ~~ 

~~ O ogro évos caprichoso: E agora, como negros, ~~ 
~~ non sempre dá beneficio trabal/ar en sega e malla, ll 
~~ a/nda. cando o campesiño mentres wn pórse morenos ll 
~ « << saiba ben o seu oficio. os "señoritos" á praia. ce 
ll ll 1 . ll 
ll . ~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~) 

A FALI} é CAMlRD 
Ha1 días dixe.mos que se di 

conveniente e majs suficiente, 
. por seren cultismos. 

Jsto lévanos a ver hoxe O" 

problema . dos sustantivos e 
aLI xe_tivos que terminan en 
-nte. En resume, se de cantar 

, (verbo da prime ira conxu
gación) vén cantante, de valer 
(da segunda conxugación) di
se valente. 

O problema está nos que 

O latín é influente 

proceden da terceira conxuga
ción (os terminados en -ir), 
que non dan un resultado uni
forme. ¿Por que de vivir pro
cede vivente e non "vivinte" e 
de influir influente? Porque 
son cultismos que non proce
den do verbo galego senón da 
forma latina corresponden te . 

Con todo., hai excepcións 
nestes verbos da terc-eira e así, 
dise : seguinte, oínte, consti-

. EDITA: .. Asociación IRIMIA" 

tu ínte a pesar da súa forma 
latina (sequente, audiente, 
constituente, respectivamen
te) O verbo saír ten dúas for
mas: saínte e saliente. E hai 
dous verbos, durmir e servir, 
que fan , contra todo pronós
tico, durmente e servente Un 
pouco difícil quizais todo 
xun_to, pero hai que ir dando 
pasiños e esta é unha primeira 
aproximación. 
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