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SOLIDARIDADE CO POBO DE CHILE

PERTO DE CATROCENTOS COCHES transportan ós nenos ás súas escolas polas carreteras
Hai pouco que Chile ocupab·a a nosa de Galicia, segundo o Libro Blanco do TransEscolar. Problemas de seguridade, acomportada. Titulabamos: "Chile, a dictadu- porte
pañamento, comodidade ... fan estas viaxes diara asasina''.
rias un tanto arriscadas. Pouco máis de cen peAgora, vense de cumprir o décimo ani- setas lle costa ó Estado o transporte diario de
cada alumno. Mentras tanto máis da mitade dos
versario do golpe militar do xeneral Pino- nenos galegos pasan máis dun cuarto de hora
chet contra o goberno democrático presi- nestas viaxes.
dido por Salvador Allende. En toda Eu- NOVE MILLONS DE ESTUDANTES comenzan agora un novo curso nos centros españoles,
ropa hai manifestacións masivas pedindo ou sexa un de catro ciudadáns. O sesenta e sete
a caida de Pinochet. E o día 12 <leste por cent o fáino no ensino publico e o restante
trinta e set e no privado. O ensino privado é submes Galicia se manifestóu co mesmo mo- vencionado
polo Estado e polas familias.
tivo na Coruña.
COÑECER A NOSA ESCOLA foi o ouxetivo
......, do profesor CariFalar de Chile estes dez anos é falar de
de nun estudo
morte, de un historial de morte que deimoí bon que nos
xa "sen importancia" os 30 mortos e
revela moitos da, t tos. Coma que a
dous mil detidos desoutro día. Se face·~ mitade dos rapamos memoria, tan só nos primeiros dias -.··' .
ces galegos repiten algún curso
do golpe foron "eliminados" -asasinana EXB , que moidos ou desaparecidos- uns 20.000 chile, · tos (o 64 por cen.'.Ji:j, to) lamentan a
nos: obreiros, estudantes e artistas, entre
. .,· :.~;,;:;:1 pouca incidencia
e]es o popular Víctor Jara, torturado de
que ten a escola
. \;'.:'~:"
•,'1'
xeito exemplar diante dos miles de deti..'.<~ ;.:.:·~¡;~~·1~ na súa vida social.
·!-...
it~ll~~"-1'.§"'\ Un trinta e cinco
dos do Estadio Nacional.
.~/ ~ ·::::~·. ;/" · por cento dos nePero aque1 negro setembro do 73, os
nos consultados
xa pasaron da emilitares non foron máis que uns "modade de ensino onicreques". Os ce~ebros da operación fobrigatorio:
dos
catorce anos, e seron as grandes compañías norteamericaguen na escola
nas que vían peligrar os seus intereses, es- .
por levar cursos
pecialmente a I.T .T. -multinacional da
arrastro.
telecomunicación- principal beneficiario lMAIS ESCOLARIDADE OBRIGATORIA? O
de Madrid está empeñado en implantar
das ricas minas de cobre chileno. Nos de- goberno
progresivamente o ensino obrigatorio e gratuito
rradeiros dias de Allende a I.T.T. gastóu hasta os dezaseis anos. Este curso como experiben millóns de dólares -algúns observa- mento vaino facer en varios centros. Con isto
quere que a xente saia mellor preparada para
dores falan de dez- en financiar o desor- enfrentarse á vida. promocionar o ensino profeden social que servira de disculpa ós mi- sional e facer un BUP máis aberto á vida e melitares.
nos rollo.
'11
OS MINUSVALIDOS tamén terán ensino obrigatorio en Preescolar e EXB dende agora. A súa
escolarización será parcial ou total nos centros ord~arios se~ndo o grado de min~~valía do
neno. Os rapaces con dificultades graves e continüas seran escolanzados en centros espec1ais.
•

..

•4·-

-

:-;.;;'-~

río

A VERDADE DOS POBRES.
Xesús, contigo nos doemos
de que siga habendo hoxe
ricos refinados,
nacións refinadas,
banqueteando e gozando
á costa ou ó marxe
de pobres fomentos,
de nacións humilladas.
Xesús, contigo nos doemos
de que siga habendo hoxe
Lázaros miserables
deitados su a mesa dos ricos,
lambendo e bicando,
. a gusto ou por forza,
o pé que asoballa.
Xesús, contigo celebramos
que siga sendo hoxe
clarísimomente certo
que Deus está cos pobres.
Xesús, con(igo celebramos
tódolos triunfos dos pobres
.cando consiguen a súa dignidade,
o seu dereito ó vida,
. á alegría e ó placer da vida.
Xesús, contigo lamentamos
de que non haxa couso capaz
de amolecer o coraz6n dos ricos:
nin a un resucitado lle fon caso.
Xesús, contigo lamentamos
que teña que ser · '

"Había un home rico, que se vestía de púrpura e
liño fino, e que celebraba tódolos días espléndidos
banquetes. O pé da súa porta xacía un pobre, chamado Lázaro, todo cuberto de chagas, que estaba
desexando fartarse do que caía da mesa do rico; e
mesmo os cans se achegaban a lle lamberen as
chagas.
Resulta que morreu o pobre, e foi levado polos
anxos ó seo de Abrahán. Morreu tamén o rico, e foi
sepultado. Estando no lugar dos mortos, no abis:
mo, no meio dos tormentos, erguendo os olios viu
a Abrahán e mais a Lázaro no seu seo. Entón suplicoulle dicindo: "Pai Abrahán, ten compasión de
min; envía a Lázaro para que, mollando o seu dedo
na auga, refresque a miña lingua, porque me atormentan as chamas". Pero Abrahán contestoulle:
"Filio, recorda que ti recibiches bens na tua vida,
mentres Lázaro recibiu males; agora el recibe consolo·, mentres ti es atormentado. Ademais, entre
nós e vós hai un abismo insalvable, de xeito que
desde aquí non se pode pasar a onda vós, nin desde
ahí se pode vira onda nós". Entón el insistiu: "Suplícoche, pai Abrahán, que mandes á casa do meu
pai, onde teño cin.co irmáns, para que lles fale claramente e non veñan dar a este lugar de tormentos". Pero Abrahán respondeulle: "Xa teñen a Moisés e ós profetas, que lles fagan caso".
El volveu a insistir: "Non llo farán, pai Abrahán,
non; pero se un morto vai onda eles, seguro que se
convirtirán". Pero Abrahán replicoulle~ "Se a Moisés a mais ós profetas non lles fan caso, tampouco
llo farán nin a un morto resucitado".
(Lucas, 16, 19-31)

q loita e a protesta,
a veces violenta,
o que vaia recuperando
anaquiños de vida e esperanza.

Xesús, contigo,
sempre contigo,
facemos e agardamas
un novo ceo e unha novo terra.

Cálculos ben comprobados e aproximados ·dinnos' que co coste dutiha vac.a e
A pasada semana iniciou Eloi Villada, .técniéo gandeiro, as~
lCando iniciar o pastoreo?
O xatiño pode principiar o pastoreo inmediatamente despois do destete e incruso ser destetado no pasto. E dicir: entre os tres e os catro
meses de vida.
O maior enemigo que teñen no pra.4.tf as xatas novas son os parásitos: do pulmón, dos intestinos, e do fígado. Cómpre logo tomar as seguintes medidas para evitar que se parasiten
moito:

1- Non · botar as xatas pequenas a pacer coas
grandes.
2- Cando se boten por primeira vez convén
levalas a un prado libre de parásitos, que
é o que non é charqueiro e no que non
paceu gado eri catro ou cinco meses. Ou
sexa: prados recén feitos ou nos que se
curase a herba seca ou despois de ensilar.
3- Desparasitar os animais ás tres semanas de
sair a pastar, con antiparasitarios que se
podan dar pola boca como o Albendazol
ou o Oxiclazamide ou en inxeccións con
Levamisol e Nitrixinil. Esta desparasitación repetitase ás cinco semanas. Convén
asesorarse co veterinario ou co Axente de
Extensión Agraria antes de facelo.
Vacunación contra a brucelose
Farase ós seis meses coa vacuna B-19 que é
gratuita e é obriga do veterinario titular poñela.
Non se encontra nas farmacias xa que está totalmente prohibido vendela. Esta vacuna protexerá ó animal frente á brucelose prácticamente
por todo o tempo de vida que estea en producción.
Esixiráselle ó veterinario que a traia en axeitadas condicións, refrixerada nunha nevera portatil e non en calquera parte do coche, do contrario estaría destragada e non valería para
nada.
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Fase de recría
Xa queda dito que os animais sairán ó pasto
ós tres ou catro meses de edade, e pacerán día e
noite se é posible: hai en GalicLa moitas explotacións de recría de xovencas nas que os animais permanecen oito meses fóra.
Xeralmente as xatas durante a primavera e o
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de primeiro parto, a precio de feifa, podemos criar duas vacas na casá.
ía colaboración sobre o tema que remata esta semana.
lCando cubrir a xata?
As xovenca.s débense cubrir cando o seu pesa
vivo sexa algo maior de 300 Kgs, ó redor dos
320, esto ven sendo cando ten 15 meses. Se
queda preñada cún peso menor, precisará unha
millor e máis cara alimentación durante a xestación ou será sempre un animal raquítico e de escasa produción. Cubríndoa ós 15 meses virá parindo ós dous anos de edade cando pe5a arredor
dos 500 Kgs que son o peso e a edade ideal para un parto sen problemas.

Epoca de cubrición
A época ideal para cubrir as xovencas é a primavera, xa que virán parir no remate do inverno
e aproveitarán toda a forza da herba para dar
máis leite a máis barato (con menos pienso).
Recomendamos_ logo non cubrir en calquera
época, cando menos mentres o leite siga valendo igual todo o ano.

Canto costa criar u nha xata
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rn non precisan de comer pienso: comprira-

s no outono indo cara·o inverno, época esta
:ima nas que se lles dará silo e pienso. Unha
ta en recría estímase que precisa arredor duns
0 Kgs de pienso desde que se desteta ata o
rto. Este pienso consumirao ~obretodo no in-

1

rno.

Valor da xata ó nacer . . . . . . . . . . . . . 25.000
Leite en pó (40 Kg a 125 pts/Kg} ...... 5 .000
Pienso de arranque lOO Kg a 30 pts/kg .. 3.000
Pienso de recría 600 Kg a 25 pts/kg ... 15.000
Inseminación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
Medicamentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000
COSTE TOTAL: ...... Pts 60.000Por suposto non se inclúen os gastos en herba nin o trabal lo que serían baixos e difíceis de
diferenciar dos costes para os outros animais da
explotación. De todas formas nunca chegarán ás
80.000 ou 90.000 pts de diferencia que hai ó
comprar unha vaca na feira. Por todo esto recomendamos a todos os labregos que procuren
criar na casa as suas vacas: aforrarán cartos e
disgustos.
ELOI VILLADA LEGASPI

O RATO DOMESTICO E O RATO DO MONT

H

ABIA un rato moi lustroso e de boa
pelaxe que nacera~ criárase e vivía
nunha casa de labranza. Era o amo. ·Aló
andaba ás súas anchas polo faiado, polo
pataqueiro, polas cortes, e ata dera cun
burato de acceso á despensa.
Levaba unha dieta do mellor: queixo,
pienso de engorde, carne cando se lle antoxaba; peras e mazás e incluso follas de
revista; alimento este que lle permitira
acadar un nivel cultural nada rexeitable.
Así estaba el de lustroso e repoludo, coa
súa pelaxe limpa, ter~ e relocente. ¡Ai!,
e tamén dormía as súas horas reglamentarias sobor dun cacho de cobertor a listas.
E resulta que un certo día, nun Congreso de ratos, no que él tiña unha poñencia encol do tema: "Integración de
los roedores en el Progreso", atopouse e
chegou a entablar certa amistade con outro rato que tamén se achegara ó Congreso, porque lle cadraba de pasar por alí.
Este segundo, ti~a o seu niño de herba
seca e xungos no tronco oco dun salgueiro aló nunha bagoada xunto dun regato.
Pasábaa un pouco máis estreita, para que
se vai decir. A sua dieta nin era tan variada nin tan racional. Mantíñase mais ben
a base de landras, fabas lobas, moita f écula, algunha raiz e cousas así.
O caso foi que, debido á amistade que
nacera entre eles, invitou o doméstico ó
do monte a ir pasar uns días con él á súa
casa. ¡Oh!, aquelo era unha festa conti-

nuada. Comía, bebía, folgaba, tirou o pelo vello, botou pelo novo ... ¡Honie, con
decirvos que en oito días engordou cincuenta gramos!.
Pero un día que estaban os dous man
a man a voltas cun touciño, deulle á ama
da casa por ir a buscar unha cullarada de
pingo á despensa, a unha hora non acostumbrada.
¡Foi unha pavoría! O da casa fuxíu de
contado polo burato que él coñecía. ben;
pero o de f óra non daba atinado co camiño de retirada, e gracias que quedou
guindado nunha corriza de xonza por
tras dun lacón.
Pegoulle tal soponcio co medo, que xa
se dispoñía a ben morrer, temendo un
paro cardíaco. Morrer non.morreu; agora
que quedar quedoulle un soplo de corazón que aínda é hoxe o dí~ que lle da .
que sentir.
Aquel mismo día retornou ó seu salgueiro oco ás beiras do regato, moi agradecido pola invitación e polas atencións
recibidas, pero repetíndose para os seus
adentros: "Está visto, a cidade non é para min".
· Para un rato de monte pode ser tanta
cidade unha casa labrega, como para un
labrego de toda a vida, poño por caso,
Lugo . ou Coruña; ¡e non digamos nada
Madrid ou-Barcelona!.
(Esta fábula, anque ,pareza mentira,
tamén é de Esopo).

Chegou o tempo e de novo se abriron
as portas das escalas. Sucede tódo/os anos e
quizaves por eso xa ·non lle prestamos aten- .
ción. . Cando imos de viaxe, cando se achega
a festa da patrona, cando vai -nacer un novo
fil/o... en todas esas ocasions procurámo-los
preparativos máis (lecesarios. Do contrario
pasadamos por homes despreocupados ou de
pouco "sentidiño'~ Pois ben, chega o día en
que de mañá ben cedo o nena col/e os libros
e lisca correrido da casa para non pérde-lo
transporte. Chega o día e a nós cóllenos case ·
de sorpresa. ¿Non haberá nada que preparar?
Moitos pensaremos que con que o cativo leve
os libros que se lle piden chaga e abonda.
Compre ir dando algún pasiño mais.
Compre prepararse para axudar ó cativo neses primeiros días que lle poden resultar máis
complicados, para que o seu trabal/o xa dende o principio leve a orientación adecuada.
Falernos entón dalgunhas causas que cumpri- .
ría ter en canta.
1. Achegarse a escola e falar co mestre do
cativo: como levou o curso anterior,
que dificultades ten, como axudarlle a
estudiar... Estas e outras moitas causas
que un vai observando no pequeno deben ser taladas entre pais e mestres co
fin de complementar os esforzos educativos.
2. Interesarse polo traballo do neno; Cando o fil/o ou a filla chega á casa, gardarlle uns minutos de atención e interés. Preguntar/le, anima/o, mirar polos
deberes que trae para facer na casa e

fixarlle un tempo para que os faga. Un .
tempo e se é posiblé tamén un lugar,
unha habitación .onde·non lle seña tan
doado distraerse ·con outras causas.
.Unha vez rematado o trabal/o, comprobar o que f ixo e prestar interés por
e/o aínda que un non entenda moito.
nin pouco do que o cativo ten feitor
3. Controlar a televisión: O nena ten que
ir entendendo que ten unha responsabilidade que cumplir e da que dar canta. Un trabal/o que non debe quedar
sin facer porque agora "botan este programa que me gusta moito '~ Por outra
banda, o exceso de televisión fai dos
pei¡uenos aprendices de "papanatas",
homes sen iniciativa e sen pensamento
deseu.
4. Vixiar o tempo de sono: Hai que deitar os nenas unha hora prudente. Deben dormir as horas precisas para lago
render na escala. O neno necesita máis
horas cos maiores e deben deitarse antes ca eles inda que ás veces reneguen
por e/o. Cando non haxa escala o día
seguinte pódense facer excepcións.

Cabería fa/ar de moitos outros puntos
pero abonda .con que estes catro os tivéram'os en canta. Se cadra o primeiro punto nos
resulte mais difícil. Hai que pensar que o
mestre é un señor coma nós e que tamén precisa da nosa opinión e información. Todo está en pensar que os nasos fil/os ben merecen
un esforzo.
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Cazas rusos abateron
un avión coreano
nun acto que foi salvaxe,
tráxico e inhumano.

Evos moita a hipocres/a
deste "cow~oy" saltimbanqui: ~~
cada día mata a eito
U
xente, o seu goberno ianki.
~~

~~

Unhas trescentas persoas
afogan no alto mar:
un humano holocausto
sobre tan sagrado altar.

Teñen tamén ben cinismo
os homes do soviet ruso
ó acusaren ó abatido
de ser avión intruso.
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Reagan, o americano,
protesta contra este feito
pasando por defensor
da paz e mais do dereito.

· Os familiares dos martas
apeitan coas súas dores,
e entre bágoas e salaios ·
no alto mar sementan flores.

~~
ll
~~
ll

~~
ll
~~

n
~~

ll
ll

n

nn
~

n
~~

~~

n

nn
~

1
"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~)

AFAL~ é CAMllD·
O ferreiro funde o ferro ·e fóndelle o tempo

Quere dicir que derrete
(verbo "derreter") o ferro e
que lle chega ben o tempo.
Aquí, coma na semana pasada co verbo CQIJlprir, tamén
o verbo fundir ten dous significados: o de "tlerreter" e,
nese caso, conxúgase normal-·
mente e sen alternancia vocálica, é dicir: sen cambia-la
vocal u en todo o presente de
indicativo.

¿tuse ou tose? ¿sube ou sQO segundo significado é o
, -."i·
de "durar" e, neste caso suce- be?".
den dúas cousas: a) que só se
Se os verbos respectivos
emprega nas terceiras persoas son ulir, tusir e subir, e, con
(fonde, fundía, fundiu, fundi- todo dise· "ole" "tose" e
rá ... etc.); b) que ten alternan- "sob~", é .porque 'no mesmo
cia vocáliGa no presente de in- esquema do presente de indidicativo (fonde).
cativ0 (paradigma verbal), alPero, ¿que vén sendo iso ternan as vocais ou cambian.
da alternancia vocálica? Hai Así, por exemplo: eu subo, ti
xente que pregunta a miúdo: · sobes, el sobe, nós subimos,
"¿como se di: ule ou ole? vós subides, eles soben.
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