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chados foise· poñendo grinal Pois velaí tes Ó..que ·é certa
·
·
. :; ' das de democracia. Deixou de
prensa:
· irisú.umento
para o
'loubar á. Franco e pasou a
das causas pop'u non
di meta mente a
lares. 1nstrumento para con ·que as. louban- _, ;_,., vencer de que óon pasa-na'da·. nenguen:
zas que amasan a orella, se -·. · . Á prensa franqu·ista
a
con outros xeitos se. ·co_nse: cara, e agora 0 público x·a
· ..;Rer.o
'opinión, tam- ·
guen os mesmos fins?
·
perdéu o costume de ·1er entre
E agora aqui ternos un.ha
·· _-.
. pouco non era só ignoran.tia
liñas.
uri
por parte do bloque do
notícia nun xornal de Lugo:
pátria,
Pero ·cóm.o 0 ·
··".Ante a indifiréncia-- dos
· "d. ·..
r -d d
' ·.
poder. Tamén -- se levaba a ·
encerro.alcal e "fói e' exi O '
0
cabo u_nha intelixente cam- ·• viCiños, contiriua·
1
'
camente, o alcalde ten razón
pana des!inada ·á crear outra
protesta contra a Contaminae 0 ·pobo que 0 votou
..
. 'imaxe para a ·prensa.
·ción da AlúQlina no cancel lo
. e me> ita · 1áb.iade Xove".
. Ti lembras ·que)ité . hai moi
. Pois- resulta que .,.se pechapoucos anos, · a prensa era
. ron unhas · cantas pencas,
forijia'lménte acríti.ca. A prenafiliadas ou simpati,zantes do
sa en·chet1se de, gabar a Franco·
'Bloque, que como rron tiñan·
e ao· franquismo, · fartouse de
., seguir as consigna.s do réxime. ' · nada - que facer, _deu·lles .por
alí. .·Porque· por. oufra .parte a
·Estaba mánchada, _nor:i tiña .
contaminación é ocasional, e
nengunhá, . era
qlcalde de Xove ia coa sua · un . instrur:nento que : cumpria
fora de Xo.ve pasar o
familia
a función de· defensa do
fin de semana, pero é que a·
·poder só para aqueles máis
xente -é nioi má e non para ·de
· a_l.ienados, máis afectado_s pola
remexer. Pero ademais .' en
enfermed.adé da a·doración do
· Xove nenguén sabia nada, nen
poder. Era preciso .convertii"a
a Gua rda Ci\til,· nen · ne_nguéñ
·- noutra cousa .
deb_aíxo das estrelas.
. Por iso a pren;a foi . cam Ti xa sabes qu_e todo o que
biando paulatina mente de'."'fa . ..
pasá a.li arriba é unha
·chada. Cre.ou a
de que .
xe de catro tolos -ou quince
fora un dós factores funda no mellor dos casos- que
menta is- na_ "caída" do fran "..queren desestabil_iz.ar demo- .
quismo
rion· caeu; pero
cr.ácia cun pre testo' inex istenesta é outra historia-:-. Oh, ;;¡
te. Ali non bai contaminación
prensa .sempre fara
dernonen . rabos .dff gaitas: E se a
crática, . sempre estivera a
:hai, _que se fodan, que vendan
desgosto na "ba'rbárie franas terras e se vaian, como
quista"; serhpre suspirara por
luz e. taqu-ígrafos na · longa . • . que re o señor a.lea lde . d
Xove, moi señor meu, que
noite do autoritarismo. Con
un decálogo do que xa che
memeces insustanciais· foise
. fale i l".)ai di as.
ador!:lando. Con editoriais in-

ca:rta-entreabertil

Eche -OléOtóriO;

Ouerida' Directora: ·
Hai uns anos a direi ta
tradicional, amparadá na pre- ·
poténcia . ·do fascismo, n_on se
. preocupaba
de perfeccionar os meios de estupidización de masas. Unha concep·'
ción- de ' "ordeno y mando"
·
e vostede estéñase
que'do, facía innecesár io un
aparato propagan.d ístico. No.
tempo do· franquismo, moita
xente sabia que eran mentira.s
o que. tnáis abondaba .. na
· información, ou . verdades .ª
medias toao
o ..máis.
A xente
'
,,,,
. .
.· un pouco esp1t1da Ita entre
liñas e tiraba as suas .conclusións. A "paz de P?U e ·-\ ente
teso" xa se encargaba de
mantera situación.
Nos anos da marte do
p·erene, a oligarquía, forzadá
pola presión pop.ular, vil! a·
necesidade de instaurar unha
democrácia burguesa e mohárqu ica. E resulta que non
tiña .costume da :manipülación
in formativa máis fir)a, máis .
sibilina, m.áis !'occidental" e
civi lizada. Por iso fo! QUE)
loi tas p-0pulares como nas
Encrobas ou Baldaio trascenderon nos meios 9e comunicación ·ás veces con caracteres
positivos, en toda a nac"ión
·1

1

dlOFOCundó

non teri direito a: ·
nen a loitar.
O concépto d51 democrácia
éche, pois, aleatórió. Como di
Facundo, ·l¡iabe'rá a democrá;
c"ia dos . ricos, a 'democrácia
dos caciques, a democrác.ia do
demo. · .·
../
E a democrácia popular.
Esa a inda _no.n a hai. na nosa
.• nación, pero os homes e
mulleres encerrados no cancel lo de Xove está na facendo
vir.

·<· .
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SILLED-A:· .
OS "DESPIDOS"
DO SR. G.ARRIDO
O · mes . de xuleo
a
empresa . POPESA de Sil leda
presenta suspensión _ de pago,s.
T rinta obre iros vense na rua, ,sen
traballo ... Outra mostra máis -de /
que a crise eco.nómica págana os
- obreiros e non o patrón. ·
As expl otacións agropecuárias
da .terra de Trasdeia · estaban,
practicamente; · en mans /de
UTECO, SAPROGAL:, etc.· Entón chega un empresário novo, e
· monta entrf? marzo .e abril de
1975, xuntamente con outros
dous socios, José Colmeiro
Framiiíán e Remigio Diéguez
Ferreiro de Bandeira, unha·
fábrica de piensos (POPESA). O ··
resultado, nun princípio, foi q
liberacióí) ; . en certo sentido, de
moitos labregos da dependéncia ..
tot'al daqueles rríonopól'ios.
,.
A base de créditos a empresa
va i .médrando até
no vrari de
· 1977 .montan que pareGia ser
unha cadea completa de producíón, a· "Sala
Despiece y·
Fábrica · d_e Embutidos". Os '
resultados: ao parecer, ncrn
deron os benefícios: por eles
esperados,
e .el. por , falta de vendas·.
,
e outras
razons · p0r nos ·
descoñec!das;' todo ·· se ven aba ixo.

a:

A VELLA .EXPLOTACION ...
Ainda que est;:i . empresa
supuxeía, até certb ponto, unha
mellara · das condicións dos.
n'on foi así por os -.
obreiros que al i . traballaban.
Nunha comarca como a nosa,
sen nengunha industrialización,
estes trinta pastos de traballo
supoñ ían unha novidade; isto
sab iao ben este .novo empresários, Fernanao ·Garrido, cu.nha
cfara mentalidade capitalista. Asi
vemos, · como os salários dos
traballadores desta empresa
ban ao mínimo do convénio;
como facian .horas . extras non
pagadas ou mal pagadas; como
trabal'laban os domingos, e
mesmo, para plantar patacas ou
ir aos recados, e como se
pr.oducian ·¡.e'trasos na inclusión
,na Seguridade
dos Social.
... DO "NOVO"
EMPRESARro

Ment res ·Gar.rido, .co ·seu
antec.e'de.nte de presidente da
Xunta
de granxe iros, da
z.o na de SiUeda, continua na su a
faceta de "ben-efactor" da
comarca. As i, vese a sua -grande
levar as
pr'eocüpación pÓr
. rendas, xunto con ou'tros dos
seu's ''achegados", ·da "Fe(ra
Agropecuaria Rexional" de Silléda, como un posíbel lanzamento
poi ítico (Segundo candidato n·as
listas de · Coal ició'n Democrát ica
para as elecc·ións xerais.de marzo
pasado, e primeiro na lista
municipal de Sil leda do mesmo
partido).
Aqui ; fálase de quen "cargou
co embutido" foi José Colmeiro
pois o outro _.sócio,
Diéguez, xa deixara a sociedade
a . primeiros deste ano. Ao
parecer, ·Fernando Girrido teno
todo "atado e ben atado" e a
tixela polo mango mentres
obreiros · frítense no aceite sen '
saber que facer. Tri'n ta obreiros
que; hoxe, levan catro meses sen
dá
cobrar, á espera da
demanda xudicial por eles
pre'Sentáda.
A. ABELEDO-LX. CARBALLO

DO

111

SimposiurÍI, Cult.urat polo usO plen'o do ·.,os·o idioma
· Como estaba previsto, do 29
iguah:Jade nq '.en sino. A 1'$ egunda
- gale-go. Norma l
Galegu iao 31 do mes ·de agosto pasado
ponéncia, -"Situación laboral dos
zación", foi -a máis interesante e
1
desenr_o láronse nos locais d• · traballadores do ensino. Es.tatuto·
discutida. Analizouse nela .fl
Universidade Labora! de Ourense
eá fundón pública", ,fixo unha
situacióri actual
galego·, as
·anál ise
do · ·ensino · pr.ivadO,
as "·111 Xornadas do Ensind ·de '
'p.ósturas
fólklóri·Gal ícia'', que
ano organiza- .
cas, o problema ortográfico ... A
condici6ns de traballo, sa.lário e
-ba a Asociación Socio-Pedagóxi·C ponéncia._propuña un proceso de
ealidade do ensin0, parándose na
ca GAiega, institucjoÍ-l que ne_ste- · protección que· hoxe lle. dá_ o
normalización de cara . ao uso
seu p'rime.iro ano de actividde
Estado ·ao en sino privado; tariién , · públ ieo do galega a toqos os ·'.
niveis, qüe chega_ría á. normativi:'
. ten acéidado lugar importante•no
sé ana 1izo u . o "Estatuto de 1a
za.ción. Tamén _ ·se atacou o
mundo do traballo cultural neste
. Función PGblit::a", con .todo o ue
'decreto de Bilingüismo, polo que
país.
· ,· de control ideoloxico i·mplica,
Pódese . dhtinguir,· ·
pron'uridá-ndose a a·sambléa en -·. ·de· neocolonial e añti-galego
contra do tal
· A:
actividades das · Xornadas,, : · o
'Significa. Tamén se entregaron as
terceira ponenciq,. - "lnforma"OrientaciÓns pqra a escrita d.o '
estritamente pedagóx ico e as
.ción da situaci 'ón -fo ensi no ·en
actividades ' c.ulturai·s·- que·, . un
pola
.
pÓucÓ 'com6
u'n
pouco como · lecer, se desenrola -ron . No primei ro .campo, desen tres · ponénciqs e
vintedous
inários; a' primeira·
ponéncia, "Sitúacion do ensino
estatal. e . privado; o caso
.Perspectivas e aspectos concre· (j
tos", presentábaa a
,x
sin9icato
na ·IÑG. Nela
e
fíxose un ha análise de a4ternati- / ·
';:¿
vas, · e
o ensino \
o
privado" cnrria "instrumento, de
reprodÚción · cia ideoloxi.a das
Glases sociais dominantes", defi)>
z
niase pqla · escolB estatal,· en
o
sÓmente o Estaéfo
poderia garantizar unha 'correc'ta
planificación, xestión democrátiO GRUPO DE TRABALLO DE PLASTICA
. ca, pluralismo ideolóxico e
A -CARGO DE C\RLOS VARELA.

cfo

AS-PG.
Os serninários foron. 22, e
versaron sobre História, Literatura e Xeografia galegas, Didáctica
Plástica, Arte Galega e lmaxe'
intervindo, · entre · moitos outros'
Felipe Senén, Francisco Carba'. ·
ll'o, Pilar Vázquez CtJesta, Car.los
· Var.ela, Manuel Maria, Francisco
Rodríguez,
Xurxo
iorres ·
ALBG, o colectivo '"Vacaloura'"
e a nosa Directora,
Ledo. O · nivel de · actividades
culturais complementares· estivo
coberto polo cine (hispano-americano e galego), que foi · a
manifestación que máis tempo
cobriu, o teatro, mostras, canción, ventriloquia e presentación
de vários 1ibros, entre eles dous·
de -texto: a "História de Galicia"
que edita o Frente Cultural da·
AN-PG e que escriben F.
Carbal lo, A. L. Carrera, Felipe
Senén e Barreiro Fernández, e
unha "lntrodución á FiÍosofía ",
escrito por -Ramón Araca
Manuel Regueiro e -outros,
editado por Galaxia.
Toda u nha manifestación .cul·
tural, un verdadeiro simposium
que, coma diciamos, coloca á
AS-PG en lugar sobranceiro da
cultura do país, e marca un
precedente que pode dar abondos'o froito. Isa agardamas.
1

,.

o

. Querida Directora:
A oµtra semana referiame a
algunhas maneiras de trapallar ·
a verdade que ut.ilizan alguns __
·meios ·informativos. Os méto. dos :son do riláis
--qt.ie··;.
,
.h aber, e
virgal lada_s até' 'i{/
máis vulgar mentira e insu ltO
alporizado. -,_..,
"
Hai
mañeira·
fina,
e mp regada · princijJalnie11te
po los meios. que·, n.ori t"éileh ,_
liña editoria l, qtie é a
ci ón
disfrazada .·
ohxetividade . llri
que se p ode poñer é dunha
man ifestación na ·que lfou bera
arredor de 900 persoas.
Un inim igo lnte iix ente ·dos

de .

o

manifestantes

dirá

' houbo ""'
1

menos de mil persoas" ou
"non c;:hegou
mi l perso.as". ·:
Con esa ,maneira de presentar..
a notícia, está 'influindo · no
ánimo do .. leitor :descoidado,
que sai coa Idea de que
realment.e era moi poÚca
. · 1.xente; ·un auténtico
· O asunto seria moi distinto se
dlxera , "hol1bo
mil per-·
soas", o . que equiv.aleria a
dicer que .- "houbo realmente
unha grande résposta".
. Un troglodita de folla parroquial,
semellante por
exemplo .ao señor Ass ía, di ria
pouoo · má is óu nienqs asi:
"900 drogadictos, comLinis.tas, terroristas, separatistas,
ciclistas, esfameados e feos
do Bloque invadi ron vociferantes as ruas ·da
pac ífica cidade, escachando a '
paz coas suas corisig11a_s i:::rimi- ,
nais e vociferantes". O.u sexa
s,eria o bur.gués atérrorizado

ease

amosado a_orella.
mostra. por _debaixo da ·sua
Ma is gostaria de poñerche
retórica?
un ·.exemplo práctico. Como }Pois ao principio do parla- ·
sabes, estes dias. en · Lugo
mento sitúase pÓI íticaménte:
andamos coase!eccibns rnurii-= ,
a direita máis reaccionária.
· 'eip-ais · ás vohas,
vcjuche
S,egur:ido, ·demostra a quen
•'resumir
radiofon.i- .
lle ten medo: · ao Bloque.
. ca:· proferid.a - por Ún - digno
. Coma .avestruz, agacha a
_ tro·glodi.ta local, que ctemo$cabeza por non ver o perigo:
_·_
m9itas cous·as:Traduzo páta .
Coma crioJ ve o lobo e berra
· ',qu.e:
o mu,n dQ o .entend.a.
que é un tusto P._ara se
.
·· 1'B.é n, a_Uc;.D, c.óa -retirada
convencer.
dos independentes vai subir, ·
. Terceiro, demostra a aliansacárá' alcalde- poros.
za de feito que na nosa
prios meios, xa me extrañaba
oación existe entre UCD e
a min . que en. -abril non- - demais d ireita reaccioná ria e
·quitara-- máis .ca oito. E IZD,
PC, para intentar aue este
_ segudsimo, sobe ou mántér:iúltimo lle "coma ó espáCio" á
se.
.
coalición-na _que ..:=:teño que
da · sua
:."0 -·PSOE?
dice.lo para que ninguén · se
crise interna," pero tampouco
engane'- . teño a '- honra de
non é para tanto.
formar.
- · "O que si vai baixar é o
Hoxe'-en ·Lug,o a cousa eche
Bloque, seguro de todo. Si,
curiosa, a alguns pouco l les
moito cartel· o que quitaron,
fal,ta para ' faceren campaña
pero que mágoa que 1le
púb,I ica G\ favor do doce e ·
puxesen ao · axuntaménto ·esa
manso año eürocomunista. ·
ba1:2deira, que nen sequer é a
. Os meios de comunicación
de Gal fCia, que é a deles.
teñen dono -A NOSA TEComo" irnos votar por eles se
tamén-. Alguns amigos
r:wn estamos dacordo co que
meus eabreanse moito cando
queren. Ademais, vannos mecantan mentiras do movimenter no axuntamento- o Teles- ·
to nacional-popular .. A -min
foro Monzón e· máis a Aiafola
que non hai que
Khomeini, seguro que si,
estrañarse, . o raro seri-a o
porque se invitan o l\.%nzón
contrário. Tal ·co'mo están ·as ·
que están dacprdo .c on el, e
medir a
causas,
cómo i!TIOS vótalos. nós. Desta
-ción reaccionária ou progres.eguro, S!?QÍ.:Jrismo que o Blosista, españolista 01,.1- galega,
que baixa.
·
dur:iha formaci_ón rfol ítica se"O PC? Oh si, o PC de_pta
gundo :o tratamento que certa ·
ºvez ·.
subir e.orna ·espuma,
p,re_hsa lle dá a cada quen.' Ol:I
vez Dafonte
clé!ro que
seña, unha espécie de "centi- ' ''
sentase no axuntamento, , e
, mW' como
"lnterv.i ú" pero
seguramente con compañia".
en plan colónia -anque fe·Eis un gracioso
1
. de-.
'
troglod-ita dun - aprendíz de
des informador. Mais que deDARIO XO!fAN CABANA
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, CONGRESO
ECOLOXIST.A
No mes de xu llo pasado, celebrou l
se en Malpica un Congreso Ecoloxista
promovido pala FAT (Federación de
Amigos tia Terral, que agrupa un fato
de Asociacións do Estado español, .
entre elas ADEGA. Asistiron como ·
observadores os tamén ga legos GEA e
Sociedade Galega de História Natural .
No decurso do Congreso aprobáronse .
cuestíóns de réxime inten:io da FAT e
vários documentos de fraballo, acordándose tamén levar a cabo .unha
campaña a nivel do Estado centrada
·e n tres pontos : Pr io ridade aos peatóns no tráns ito (máis semáforos e
con mr irande duración peato rtal ,
máis ac..-e iras e' máis anchas zonas
peatonais,. proibición de circula r en
cascos urbanos antigos). Acceso ao
transporte público axeitado para.
nenas, inválidos e veMos. E prioridade
para o transporte en bicicleta (camlbicl), trole bus e tranv ia'.
Outra sesión desenrolouse nas illas
Sisargas·, que a FAT reivindica como
Parque Natural, tratándose · temqs
internacionais e escolléndose os re·
presentantes para o Encont ro cie
· Amigos'. da Terra a _ celebrar enj
Gótteborg (Suecia).
,....
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chados foise· poñendo grinal Pois velaí tes Ó..que ·é certa
·
·
. :; ' das de democracia. Deixou de
prensa:
· irisú.umento
para o
'loubar á. Franco e pasou a
das causas pop'u non
di meta mente a
lares. 1nstrumento para con ·que as. louban- _, ;_,., vencer de que óon pasa-na'da·. nenguen:
zas que amasan a orella, se -·. · . Á prensa franqu·ista
a
con outros xeitos se. ·co_nse: cara, e agora 0 público x·a
· ..;Rer.o
'opinión, tam- ·
guen os mesmos fins?
·
perdéu o costume de ·1er entre
E agora aqui ternos un.ha
·· _-.
. pouco non era só ignoran.tia
liñas.
uri
por parte do bloque do
notícia nun xornal de Lugo:
pátria,
Pero ·cóm.o 0 ·
··".Ante a indifiréncia-- dos
· "d. ·..
r -d d
' ·.
poder. Tamén -- se levaba a ·
encerro.alcal e "fói e' exi O '
0
cabo u_nha intelixente cam- ·• viCiños, contiriua·
1
'
camente, o alcalde ten razón
pana des!inada ·á crear outra
protesta contra a Contaminae 0 ·pobo que 0 votou
..
. 'imaxe para a ·prensa.
·ción da AlúQlina no cancel lo
. e me> ita · 1áb.iade Xove".
. Ti lembras ·que)ité . hai moi
. Pois- resulta que .,.se pechapoucos anos, · a prensa era
. ron unhas · cantas pencas,
forijia'lménte acríti.ca. A prenafiliadas ou simpati,zantes do
sa en·chet1se de, gabar a Franco·
'Bloque, que como rron tiñan·
e ao· franquismo, · fartouse de
., seguir as consigna.s do réxime. ' · nada - que facer, _deu·lles .por
alí. .·Porque· por. oufra .parte a
·Estaba mánchada, _nor:i tiña .
contaminación é ocasional, e
nengunhá, . era
qlcalde de Xove ia coa sua · un . instrur:nento que : cumpria
familia fora de Xo.ve pasar o
a función de· defensa do
fin de semana, pero é que a·
·poder só para aqueles máis
xente -é nioi má e non para ·de
· a_l.ienados, máis afectado_s pola
remexer. Pero ademais .' en
enfermed.adé da a·doración do
· Xove nenguén sabia nada, nen
poder. Era preciso .convertii"a
a Gua rda Ci\til,· nen · ne_nguéñ
·- noutra cousa .
deb_aíxo das estrelas.
. Por iso a pren;a foi . cam Ti xa sabes qu_e todo o que
biando paulatina mente de'."'fa . ..
pasá a.li arriba é unha
·chada. Cre.ou a
de que .
xe de catro tolos -ou quince
fora un dós factores funda no mellor dos casos- que
menta is- na_ "caída" do fran "..queren desestabil_iz.ar demo- .
quismo
rion· caeu; pero
cr.ácia cun pre testo' inex istenesta é outra historia-:-. Oh, ;;¡
te. Ali non bai contaminación
prensa .sempre fara
dernonen . rabos .dff gaitas: E se a
crática, . sempre estivera a
:hai, _que se fodan, que vendan
desgosto na "ba'rbárie franas terras e se vaian, como
quista"; serhpre suspirara por
luz e. taqu-ígrafos na · longa . • . que re o señor a.lea lde . d
Xove, moi señor meu, que
noite do autoritarismo. Con
un decálogo do que xa che
memeces insustanciais· foise
. fale i l".)ai di as.
ador!:lando. Con editoriais in-

ca:rta-entreabertil

Eche -OléOtóriO;

Ouerida' Directora: ·
Hai uns anos a direi ta
tradicional, amparadá na pre- ·
poténcia . ·do fascismo, n_on se
. preocupaba
de perfeccionar os meios de estupidización de masas. Unha concep·'
ción- de ' "ordeno y mando"
·
e vostede estéñase
que'do, facía innecesár io un
aparato propagan.d ístico. No.
tempo do· franquismo, moita
xente sabia que eran mentira.s
o que. tnáis abondaba .. na
· información, ou . verdades .ª
medias toao
o ..máis.
A xente
'
,,,,
. .
.· un pouco esp1t1da Ita entre
liñas e tiraba as suas .conclusións. A "paz de P?U e ·-\ ente
teso" xa se encargaba de
mantera situación.
Nos anos da marte do
p·erene, a oligarquía, forzadá
pola presión pop.ular, vil! a·
necesidade de instaurar unha
democrácia burguesa e mohárqu ica. E resulta que non
tiña .costume da :manipülación
in formativa máis fir)a, máis .
sibilina, m.áis !'occidental" e
civi lizada. Por iso fo! QUE)
loi tas p-0pulares como nas
Encrobas ou Baldaio trascenderon nos meios 9e comunicación ·ás veces con caracteres
positivos, en toda a nac"ión
·1

1

dlOFOCundó

non teri direito a: ·
nen a loitar.
O concépto d51 democrácia
éche, pois, aleatórió. Como di
Facundo, ·l¡iabe'rá a democrá;
c"ia dos . ricos, a 'democrácia
dos caciques, a democrác.ia do
demo. · .·
../
E a democrácia popular.
Esa a inda _no.n a hai. na nosa
.• nación, pero os homes e
mulleres encerrados no cancel lo de Xove está na facendo
vir.

·<· .

DAR-10 XOHAN CABANA

"º

1. 1

CEN
;;
-

¡

1

'

/,

e capi·
entón i:
mover
convirt1
Soc iedé
recurso

-

1

I

. /! '

í -¡1

¡.

/•

L

A NosATEBB.A

- [resmJ "
O EST_ATUTO

o martes desta semana co111 P.zo u a ·
vota rse o articu lado do Estatuto q u e
anda a negociarse por Madrid ;. ate
·ho xe somente lle deron unha lei tu 1:a
áo texto , leitura moi atenta parece
se r xa que tardaro n case tres semanas
en 'rematala. Claro que moito
non debía haber, houbo x untari ias
que non se celebraron e outras
duraron ' so cuarenta minutos. Cabe
deducir · que os parlamentarios fanse
soli dários co sent.ir do pobp galega,
en canto que a ambos os dous lles
·
importa tres pitos o Estatuto .
CURIOSIDADES SOBOR
DO ESTATUTO
Porque curiosas son as opin1ons
sóbor do mesmo : O Sr. Sobrado (PG)
"Esto u moi esperanzado , vai ser un
bon Estatuto" . O Sr. Rodrígu ez
Pardo (PSOE ) "desconfío, te ño reti céncias ... ". O Sr. Martín Vi lla (UCD)
"Sería conveniente suprimir "nacionalidad", "poder gallego" .. . O Sr.
Fraga lribarne (CD) .pensa o me·s mo
que o Sr. Martín Villa. O Sr. Rosón
(UCD) ainda que pareza mentira non
pensa como o Sr. Martín Villa
(UCD), pero sintese tan optimista
como o Sr. Sobrado (PG). Os do PSG
din que os do PSA, que seica os
rep re sentan na Com isión Constituciona l, non dixeron o que dixeron sóbor
da li ngua galega ...

MENUDO FOLLON

1ados

O DA USO

lasos

Un dos sancionados de Ascón no
momento de reincorporarse ao traba!lo despois dun ano de suspensión de
emprego e soldo- enterouse de que
houbera un Pact o secreto" entre USO
e a Empresa, polo can non entraria a
tra ballar. A USO de Madrid non o
des111inti u e a -USO pontevedresa di
qu e non lle vai facer caso. De todos
xei tos o caso é vergoñento .
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O ALCALDE DE LUGO ·
XA SE CONTRADI
NA PRIMEIRA
INTERVENCION
O Sr.

Novo Freira (UCE), novo
alcalde de Lugo, no seu discurso de
toma de posesión dixo que seria "un
alca lde democrático" e que pedía a
colaboración de todos . O concellal do
Bloque Ramiro Gaioso quixo pedirlle
_que se debatese urxentemente o
problema de FRI GSA-CARCESA e o
Sr. Novo Freire non lle deixou nen
plantexalo, e iso que e l falara antes
sen que se declarase a urxéncia. O
PCE por meio do Sr. Dafonte tamén
o pediu, negándose o alcalde, 1pero
de1xando ta lar polo menos ao conce·
llal do PCE, que aos do Bloque nen
1so. Ao fina l non -se falou e toda a .
oposición municipal agás CD fixo
constar a sua protesta.

7.5001RABALLADOR ES
DO SECTOR NAVAL
REGULADOS
Xa se ch egou a un acordo entre as
centr'a is sindicais CC. 00 . , UGT, e
ELA-STV, a patronal (CEOE) e o
neste sentido para "resó.1ver o da crise naval.
·

carta .· entreaberta
Má is aqu i por .Lugo andamos con choios papal-mun ic ipas, po is a . voz po·p uli -x a
que .e stamos_ metidos nesto
semp.re cad rán ben os latins, di que ter:nos "papa
e
seica é verdade. Po.lo menos
o "tou r_ de force" q'u e f ixo
.. é cousa · fina e
xe-sui'tica, cando tal dia coma
onte andaba d ic indo que ia a
Madrid a -acel erar ·a recal ificac ió n dos te;reos da Frigsa, e
tal día coma hoxe, .. en cando
n esped iente
recalificar, dixo que esto .é un
trunfo queréndose
apunté;lr o carro dos que
pedian eSto, . que por certo.
eran. os · do Bloqu{ Ti xa
sabes que o alcálae é un
ex-xefe de
.e o séu
fai7.
que moitos viciños pensen nel
. : pra outrps cargos.
Porque é. notório, se.guindo .
coas noti'cias locás, que xa hai
ben tempo que a d iócese de
Lugo está sen bispo,
se xubilou -o Dr. · Ona de
Echave, popülárr:n.e nte coñer,ido por óutro apelativo ben
doado de imaxinar, máis que
_eu non escribo aquí.
. E .a gora vaj da Montaña,
. po is estoutro ·d ia estiven co
Suso de Muñís, ' que é .
concellal en Návia de. Suarna. ·
Creo que en A NOSA
TE'R RA xa sai'u ·dita que

Querida Directora:
Cando comencei con esta
car_ta , entreaberi:a, coidab·a
que ia ser dif!'cil atapar;
semana tras seri\ana, un tema
d e que falarche, máis agora
do que se trata é de que
mi lienta ,. temas se · v.olven
contra m in e non me deix an
escoller .
Por u nha banda, o papa de .
Roma
anda
ceiba
polo ·
mundo enteiro facendo a sua
· propaganda. Este pape é o
papa do imperiali·smo e da
reacción, unha grande imaxe
paternal de ab ó deportista de
cara
afóra, pero a sua
mensaxe mete medo. Nen lle .
chista o aborto nen o d ivórcio
nen a "esperiéncia prematrimonial" nen a homofil ia nen
nada que non seña o ténis ou
calque ra outro deporte baril e
anglosaxón. O seu anticomunismo militante e o seu
procapitalismo tácito éncheme de terror, pois como d icia
Castelao, é o medo que mete
medo. E dá acoro ver como as
pretendidas diferéncias relixiosas son auga de· casta.ñas,
pois.. o
señor. Carter é
protestante, e máis emporiso
ben que lle deu aire á visita de
Xan Paulo áos USA. Eu
supoño que será o gusto polos
manises o que os xongue.
Bone negocio fixo a cúria
romana con este polaco.
=

' sa nt iago para as1st1r áo Co.ny1·-,
galega desa central. "Yo no amen.,
con una huelga general''. - engad iÚ

A.T.S. 1t-on admitidos en. medicina

DIMITE COMO CONCE LLAL O CABEZA DE
LISTA DO PSOE EN
OURENSE
O Sr . Sueiro, candidato a alcaldía
ourensana ·p olo PSOE e actual tenen te de alcalde, presentou a sua
dimisión "alegando raz ones familiares" , parece que as razóns son outras,
o Sr. Sueiro impediu o triunfo dunha
moción presentada polo Bloque e
apoiada pola esquerda municipal
sobre da Urbani zación do- CI ub
Sevill a co seu voto (houbo empate
que reso lveu o a lcalde co seu voto
cualificado), tamén tense aposto a
que os concellais cobren dos concellos, contra a opir;iión do seu partido.

UNHA_PASTA GANSA
As ?ETENTA MIL PESETAS que
ten de soldo o A lcalde de BAior.ia, hai
cap ita is de provincia onde non se
atreveron a tanto .

_REPRESION

O Gobernador Civil de A Coruña
acaba de abrir
gubernamental contra Xosé Guerreiro Pena ,
O CAN DO PRESIDENFermíri .AlbeTte Paz Lamiguei 1·0
TE DA XUNTA ·
(memb ros d¡:¡ Dirección Local da
1.N . G'. ); Eladio Bellas G aJlego, a(;Uf
a prensa ga lega e até a estatal
sanc;loos de encabezas·
mánifesixeronse eco de que o Sr. Quiroga
tación "no autorizada" celebrada na
Perdeu · o seu can. Nós ademáis de
localidade de As Pontes . A citada
votos para que o Sr. Quiroga
manifestación seria organizada pola
o masttñ perdido, tamén os
central ·patriótica l.N .G . dentro da
cernos a todos· os santos do ceü
X ornada de .L o ita do _28 , 1
Para· que
' ·
Pastos ep contacto . cos expedienpr
. a . "Carallitat" de Gal 1c1a
.' oporc ione algunha not ícia se ria ·
teados, aclararían que a manifestaPorque_ter que agarrarse a perda
ción seria solicitada comprindo todos
can ...
·
.
e cada un clos requisitos legais
estabe1ecidos, e
non . recebef
contestación en nun sentido nen
HAY OUE SER
noutro do Gobernador, consideraron
RESPONSABLES
que esta estaba autor.izada, mani fesa sua extrañeza pola de ci.
. Dixo D. Nicolás Redondo secre tá- ·
sión do Gobernador de incoar expe a'
rio xeral da - UGT qlle ,
diente gubernativo contra eles .
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V 1ntecinco ATS de d1ve1 sas
zonas da Nación toparónse coa
salpresa de non ser admitidos na
facultade de ·Medic1na a pesares
de que no impreso rlúmero 2 do
.sobre da matricula e máis _na
convocatoria da Universidade se
dá acceso .direeto a aqueles ATS
que esteñan en posesión do
título e do bachiller super ior.
Diante dista situación : os ·
afectados foron f·a lar co
rio. A resposta que lleS.
foi
que, da noite pra o dia , e se.n
previo aviso aos solicitantes de . '
ingreso en dita facultade, a .
_X unfa de Goberno decidira de
non admitilos porque considerab¡;¡, que estaban m á!s capacitados
1
os e studiantes· de Veterin'.a ria,
Farmác"ia ... Noustante, - noutros· sitios,
coma Vale'ncia, ·o s titulados de
ATS foron admitidos.
1ste novo feíto de select iv idade
vén
demostrar que
a
desinformación e a manipulación
está á orde do día, en canto ·que
- no mes de
abril .
l les
confirmara que prévia presenta- · ·
c1on do título de bachiller
superior e o de ATS terian
-ac,c eso directo á Universidade, e
xa que mesmo nq impreso
número 2
sobre de matrícula
e no apartado terceiro ·da
convocatória da Universidade se
estipula o acc_e's o direct_o néstes
ca.sos. ·
Ante · ista sltuac.ión, p lantexada, o .vindeiro martes ás 12 da
celebrarase unha reunión
dos PresidentS?S de Co l.exios de
ATs · de toda Galícia co Rector
da Un iversidade pra tré;ltar o
tema.

entre outras causas , aquel
axtJntar:nento ·aprobara a res·
tauración da toponími a , _por
duas veces, unha delas a caúsá
dcinha moción do B'lóque e
ou tra a ínstáncias do Frente
Cultural da Asamble a. Resulta que o Süso de-Muñís estaba
moi cori tente e púxose a facer
o proxecto de restaáración ,
áos lugares os. seus
no mes. aUténticos. Rematado,
presentou ó Pleno un escrito
de tres ou·catro fólios, e os da
UCD e máis "os ''indep·e nden. tes", d ar:ido en trasacordo,
d i_xéronlle que · nanai, que se.
desacordaban do acordado.
Ast ra lle d ixeron tamén que
pra volver os nomes ó galega
había que consu'ltar ós viciños
ou fácer un referendo ou
uht:ia puñeta desas. Ante tal
resposta, o Suso andaba
seriamente preocupado pola·
saude mental de ucedeos e
}ry:lependentes;
por unha
-banda a an:mésia, e pola
outra, dixo, cando castrapearon os n.o mes, quen coño· nos..·
consultou? Seica hai ali un
indepenc;iente peruano - que·
\ tén moitó a teima a hispani' dade, e por eso. Ou secadra
p'o rque . os mandama is da
UCD p rovincial 1 les reñe ron
ós seus correlixionários de
Náv La por se deixaren c omer a
.moral sendo namais ca dous
os do Bloque.
·
DARIO XOHAN CABANA

Correos traslada a un c-o ncellal

·Mariano Abalo, concellal polo
Bloque en Cangas, funciÓnário
do Servicio de Correes dende hai · ·
dous anos e · meio, ven de recibir
a · cirde de traslado .forzoso. A
pesares de . solkitar aclarac.ións
das razóns do seu traslado na
orde mandada dende Mad(ld, e a
pesares de · que . coincide m.m
mo.mento en que na p-lantilia
quedan menos traballadores dos '
que tan falla, ainda non recibiU
· resposta ningunha. ·
Por un ha banda, O · despraza-'
mento coincide cu nha .' fase en .
que os cbncéllos de Cangas,·
Moaña e Bueu presentáron un
plan de Trapsporte da Ria e os
seus · alcaldes se . pronunciaron
pola apertura da ponte de
Rande.
asemade, cando se está -

elaborando un proxecto de
Mancomunidade
Municipios.
Por outra banda, o felto do
desprazamento forozo vén demostrar que se .vulnera a •,
posibilidade de que un concellal
siga a defender os· intereses
populares, e a
indifensión t
na que se atopan os concellais, e
sabor de todo, aquiles que
adiante unah política nacio nalpopular. Tamé e preciso destacar
que ':Jnha vez máis, o desprazar:ne.n.fu.. do Mariano Abalo vén
supoñer a negación do dereito
que tén toda persoa a traballar
.n a sua terra, en canto que en
casQ de. non aceptar a .orde, nun
prazo de dez · dias iaselle
propoñer o seu cese ao Director
Xe,r_al.
N,.19 .¡ 26-1 DE NOVEMBROU979'
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FORMA-CIO'N PROFESIONAt ·.

-resumes
equiparación dos mestres · de
tdllere.s· cos de teoría é ampl iar a
. información aos sectores públ icos e ou tros. mestres na mesma
situación. A situación actual dos
centr.os de F.P. afeéta hmdamenaos mestres no aspecto
económico e no docente. '!estamos cobr.an do s.egu ndo o coeficiente 6, que nen siquera .
pertence a escala docente,
mentras
que
o
resto do
profesorado ten coeficientes de
10. 12 .. . o que leva aparellado
unha diferéncia salarial superiGr '
as 10.000 ptas. entre profesores
do mesmo Centro , e ca mesma
dedicac ión". A solución que
propoñen para resolver os se us
problemas económicos é un ha
equiparación co resto do profesorado. Tamén, a .este resp ect o,
pa rece ser que o Ministé rio
pasou a Facenda un proxecto de
asignación de coeficiente 8 ¡)ara
os mestres de taller ou profesoFes de , prácticas, a inda que po lo
de agora nen saleu nada no BOE
nen os centros recibiron nin gu nha notificación.

"CONFERENCIA DE LAS
HEGIONES PERIFERICAS".Ven de se ' celebrar en San tiago
de Compostela. Asistiron represent·a nt.es de institucións autor;-ómicas de diversos Estados; tamén
as istiu ----.e presidiu- o Presidente
da Xunt_a, Sr. Ouiroga.
MANIFESTACION EN VILAGARCIA.- Máis de 2.000
personas concentráronse, convocadas polo sindicato de CC.MM.
para protestaren contra d_a
uti lización do "can" e doutras
artes de pesca.
IV · PLENARIO NACIONA.L
DA ASAMBLEA l\ÍACIONALPOPUl,..AR GALEGA.- Vaise
celebrar na Coruñ-a no vind.eiro
mes de Nadal. No seu deserirolo
discutíranse -l(árias ponéncias, de
entre elas, "Cambios Estatutários" e a problemática . dos
marxinados.
CONGRESO DO PAHTI DO
SOCIAllSTA GALEGO'- Tarnóeo PSG ce l.ebrará o seu
Congreso na Coruña o mes que
ven. Entre os temas a discutir
suponse que e.st'arán a cuestiórn
do Estatuto de Autonomi'a -e a
· hipot ética fusió'n co POG.
ENTREGA
DO
PREMIO·
"OiE RO PEDRAYO" .-' Dotado con 500.000 pesetas e que 'se
lle
ao Instituto de
E'studos Ga legas "Padre Sar-.
tri iento".
· MOCION . PE CENS.URA NO
. CONCEJ-LO , DE .OURENSE.Contl'a do concel la l Sáa, que,
apos' de se t,er
com 9
independente, apareceu como
r:nembro do Comité Executivo
Provincia l da UCD. A moción
· gañouse por once· votos co.ntra
dez, seodo ostens{bel ao partido
·do Goberno. ·o .BN-PG marchou
do Salón· de Se.sións e ehtregou
· · ·un comünicado salientando que _
.
non existían os independerites
u nha .c_rltica dura ao
se.ñ or S.aa e aos demais partidos.
O··señor Saa, a pesares de todo,
non s::iimitiu,' e un concell al. do '
-. PSOE - Íronizou ·
"Hay ·
· gente <iiue_ está pegada -. al
asiento .... Curiosamente, eo señor
. SaéFvotou' a- moción ··a· pe"sé;:ir de ·
·
o implicado.

ó dfa 3 do presente mes tivo
centros" .do ,_ Estad·o , - nos· ·-q_ue- . - nións, contactos, paros é algo
:
.
. ;_que está no ambiente dos
lugar en Pontevedra -IJ,nha asarn·
blea _de mestres ..
. . de
_volat'!rfa:::·-,. círcu'los próximos dos profesores
· talleres para
u_nha
- se. a· creie·brár otitra'
en·',- de prácticas de í=.P: Nada máis
solución á sua situaci<ln·
.destaoou :GO-mo · ' em:'e tar o curso xa están algú ns
e económica.
' __-; :.._· - '- .. ,'_ -· ·
>' -.:,¡;-... _centros en paro, ainda que seña
manobra da· ' 'Asodiacíórt ,de .
sen o parabén de todos e· na- zona
"Maestros
.' _- ::
.e?.ª
. ,
.: .. _;
r _s
opos1c1ond e mo1tos. Na ultima
desde Madrid polo Sr.: Járez, co
·.sej:J-·"; reunión ce-lebrada o ·día · 10 en
, ·
d -· · · -d · - ' - · ,,
·
-rex.e1tamento <lo
. , , ··
', e
.· __
.
.
an:mo
e
._ ar _os . p(!ros .
,_ · ...: "· .·.· · . -. ,,. -· · ,_ ·:-: .. _a,ant1ago v:1nero.nsera reafirmar os
intermitentes '. é ., ·carentes éle·
.... --ós . méstré's"- de ".· taller : e-, ,_ p.lantexamento-s in itia is,- é d icer
sentido que, desde
enceto u o
profesores de prácticas de F.p.
contra do paro,
evitar o
·curfo estanse .a
..nalg.u'ns-·
son notícia. Asambleas, . reucoefície-nte 8 coa consegu in te

.o

:carta eDtreaberta
.

..-.

:

e

'

.

A PONTE. PARA UNIR A
1L-LA ·
ºARO USA · E A. COSTA.- ·i:;scomezarase o anó
que ven, · s.egundo d·ecl áracións
dun dipu.tádo .Pontevedrés da
UCD . . O .
das obras
aprobouse · x'a,
montante de
máis de: 400 rnillóns de pésetas.'
CID RUMBAO, CRONISTA
MAIOR DE . OURENSE.- O
acordo tomotise por u nanim ida".
de nO' concello ·ourensan. · Os
concell·ais do Bloque matizaron
· que debía facer uso da lingu·a
·galega.- Sucede a Otero .
que sucedera a
UG E PCG XUNTARONSE
EN SANTIAGO ...:. o tema, 'o
Estatuto · e os métodos 'de
presión p'arp · 11e subir "o teito".
Non asistiu- o PSOE, e o PSG
marchou da sesión · en vrsta do
seu . plantexamento non aceptado, de non facer nengµnha
concesión .

Querida Directora:
emigraci ón .
Eche ben ,cu ri o_so que .agora
Eu ve rdadei rarr¡e ri'te creo .
todo cri st o ande :a ta lar do
que a _situación no Irán tén
mal que · están as coLJsa.s no .
, aínda moito que millorar, e
Irán·, porque ·seiG.a o Khome itén secadra o. pobo que coller
ni é -u h tolo, un ilumin ado,
· aínda moito , poder : Per:o· nese
. . fanátiGQ .'· e "que sei eu ·ca'n tas
cam1n o está;. Os. . ego-i-stas
. causas rnáis .- Preqcupa · rñ-oito
·inteJectGJás éoloniz.ados· e
o das exemións,-o do veh das
vincianos da · nqsa . patria·
mulle.res _: e · unha -chea. ·de
toidan que todo· está ' n.a
cous.as máis. · · Estoutro. día
il igade do. mundo. Fa.que ó millar se ··
lan da situación
e
armaba u nlia guerra e todp
inestable do · mundo. que_ lles
eso por.q ue .·o$- USA non
pón me.d o , porque ·ne fondo,
aturaban esta situación que
.moito cáriñ'o ó seu.
llles plantexa ,prob'Jem;:is
·
tr iste e's tátus de tertú liado res
ql!e eies ' qúe'ren que mundo
e espect ador és .. da vida.
. esteña equilibrado e en paz.
Segundo e·les, a cultura sai
,décadas de d ictadura fascista,'
Os ÚSA, _xa. se sabe,· en plan
dos casi nos · e ·s·ó ciedades
despértanse ·agora que .hai ün
guarda_de tránsito, ordenan erecreativas, e cando ,lles · din
· réxím · que' lle fai pupa ó
dispoñen como ha dE;? circular
qüe non, como fixo· o,_ am igo
' imperia lista tío Sam. ·E
·., cada quen palas estradas da
Felipe Senén, ·. alpm_ízanse .
e· . disfarzan . a cousa
historia ..
moíto .. ·Por·-· eso ·.prefer·ian o preocupac ión. polos .
. Xá,_- que . non lles plantexaba
A rnin
Kholwm.a nos, cando bel) caladiproblem9s__de tr..astornos i·r.ter- ·
meini non me· caí 'nen ben ríen
ños estaban mentías. o pretérinac'io.nás, , e. ade.máis saú. en .
mál, .pero p que che aseguro é
tó . Xá . reprim ía,
Hola, .
' e Semana
que · o convaleciente Xá non
·entorcaba e metía ·.nos cárce"
' -vicios . 'seús secadra ·secre.me era nada simpático, b
res a · mi lle.iros de iranios ou
tos- en fotos de co loriri-s, .
probe sarxento de tránsito
Eche se.mel lante cues- ·
arrodeado de tillos, cans e ·
. ianqui. Máis. polo que vexo, as
tiÓ.ri á dos que talan .de gulags
alfombras orrentás:.
iras que TIOfl despertou o
. soviéticos e esquencen, poño
XOHAN ·
deposto tirano - nas suas
por
o gu la9 ga lego da
·CABANA _

uri · -

o
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A nivel docente hai unha
deficiéncia grave de instalacións
e material, tanto de Uso como de
traballo (ferramentas) e de
presupostos para adecuar as
instalacións. "0 --grav-e é que se
es.tá potenciando toda unha
poi ítica de subvencións a centros ·
privados e cheques particulares
para escolares, etc... co conse gu inte _restr i nxi mento dos presupostos dos centros estatais. Todo
isto acompañado dunha campaña ben orquestada de carras á
prens a, entrevistas, comunicados
·q ue pretenden dar a entender
que o ensino estatal é moi malo
e o p1 ivado é moi bon, co án imo
·{je deter iorar o único ensino, que
hoxe por hoxe, é o me11os.
discriminatório, o máis xusto •o
menos acientífico de todos".
A Asociación de "Maestros de
TallPr" apoia os paros intermitentes que se están a celebrar,
unha semana si e outra non, para
reivindicar o coeficiente 8 para
·as mestres de ta ll er. "O que hai
que 1eivindicor é a equiparación
· éo resto dos ensinantes, xa que
·existe un próxecto de Ley de
.-reforma".da F .P. que vai moito
máí-s aló dos coeficientes".

1

Po r ou.tra banda, -nos cef')tros
onde domina a "Asociación de
· Maestros . de Taller teñen por
fo'rza
o para i nterm i.tenté. os días 5, 6, 7. e .8 pa ís
fofon ·aménazadqs por · _Cela,
Eirín ·e Esteoan porque doutró.
xeit0, eles · rompían todo e non
querfan saber . nada de nada : "Os
representantes da asociai;:ión na
-asamblea non tiñan argL,Jmentos
_p·ar·é3\ rnante_r o paro e acordar0n
.deberían ir para '.'c;iarlle
uriha · s'atisfac;;·c ión aos -centros
. que estaban en p'aro e conseguir
a_ reprga.niz.ación da as0ciación",
xa que por oi.Jtros motivos no_n .
poiderol'.l manter a
- e- a pesar de que ningl!én . v1a
claro. o. p-ran.t exameoto -de paro
nen co.nvencian ·os argumentos
de manobra desp.restixiadora''.
.
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A CRIA DE ·CAPONS

REPRESION

UNHA TRADICION A SALVAR·

resumes

JR ibac

Nas- vísporas do Nadal, está ·ao
cair _a Feira dos Capó.ns de
· Vi llalba. Estes c_apóns que son a
derradeira peza de artesanía da
n osa av icu ltu ra, e que coma
tantas ou t ras pezas de artesanía,
teñen a sua ex·s 'én cia ameazada
a pouco que non cambeen as
tornas ne.ste no so país que tantas
boas co_usa:; conserva <;iinda dos
ancestrais E farturentos tempos.

ANXEL GUERREIRO,
NOVO SECRETARIO /
XERAL DO PCG

. O pasado domingo, 2 de
ovembro, a organización autó noma do PCE en Gali'cia elexiu,
nunha xuntanza do seu Comité
Central, a Anxel Guerreiró,
ensinante lugués afincado na
Coruña, como Secretário Xeral .
O Sr. Guerreiro é membro do
Executivo do PCE é
substitue a Rafae l Pillado quen,
á sua vez, recen sustituira a
Santiago A lvarez .

¿canto '...,c;ixará a Fe ira dos
Capóns deste ano en comparanza
con outros? . Non se sabe. De
momento , don )v
Ai;i·t onio
Seija ,. do barrio Je Miruxas, na
p arr oquia villalbesa de .La.m ós,
segue toma inda ben deles, n (i
cría dos ferm oso'.; animais . Por
moitos anos_

PLENO NO GROVE

PCE e PSOE rexeitaron uñha
proposta
do
concellal
do
B N-PG sobre da oficial idzaci ó n
do ga lega na vida municipal por
5er " anti-constitucional".

O PARTIDO SOCIALDEMOCRATA ALEMAN
APROBA A UTILIZACION DA ENERXIA
NUCLEAR

FOTO:PACO
ARRIZADO.

E as malas 1t'ngoas d ín que o
· PSOE 2 moi seguidista, e Xove
nas portas.

carta·· entreaberta

/

REANUDARONSE
As· e LAS ES NA
UNIVERSIDADE

Nembargantes o Reitor segub
sen dimitir, e, aínda que se van
abrir algu ns pabel lóns do BLirgo,
parece que non en · número
abando. Entramentras as AsaílF
bleas proseguen nas d iversas
Facultades.

O grande. circo corifeo
Querida directora:
lago, cómpre recoñece r que ha i países onde pasan
causas ben raras e esóticas,
incribles mesmo, que seme1lla n propias dos hipotéticos
habitantes da Luq_ou do Sol,
sequndo os p resenta o vel lo
Cirano de Ber.gerac no lib 1o
das suas supostas viaxes. E u
1non seise o terás llido, p orque
rarn é o libro, mais se
no1r1 o fül(eche recoméridocho
como oousa de grai11de alimento esp[r itual..
Os raros' costumes de
IL1náticos ou se leni1tas e dos
habitantes do .11mperí o do Sol,
qiu edan ¡páiii'dos o carón dos
1110•11os atribuib les á
auton1om i.a e, 1en xernil - como
di.n os q11.11·e d.eso1 1ente111den- á
colillx11.11nturai poll a ,q¡uie· altra'!llesamos.
U' 111 coída estarr 1110 eshanx,eirn. nun mu1111do· domfoado por
1q,uizat1es etillicas ·11·is1imris cando s:e enite1rn de qt11e "unha
imaniifestadió n lle,11a unha pancarta lan ipe1regrii riNlJ coma
''q¡11..1e1riemos. aiut1én1tí1ca1 autono·
m ia
p !1.11t a !l!ez" ·ou
cousas asi.. Ou c:a 111do por
grande cons1rgna politi1ca se
berra aquello de "Fulano,
cabrón, trabal lo de peón" . Ou
cando na presidencia do
conseguinte mitin aparece
unha esquela apa re ntem.ente
coñona por un ta 1 "DoR
Esta tuto ci.e A utonomr'a de
1

1

1
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Bases dunha puta vez" nen
espresión semellante. E tar,-1 pouco non se me ocurre que
o xeito máis propio de
protestar seria poñer no
pú lpito ou palco onde eu
puider botar un suposto
mí .tin, unha esquela por
"Dona Soberanía Nacional
Galega", coa · re !ación de
magoa parentes de rigor,
amante esposo don Pobo
Galega Ceibe, etc.
En pasadas cartas tomaba
eu pola tremenda cousas que
o Jo r do estatuto están
pasando na nasa Patria, mais
penso que agora non cabe tal
actitude alporizada, e dí goche
Galicia". Esto de estar na
que case estou por alegrarme
presidencia, parece indicar
de qu e anden por aí con eso.
que · non se trata du nha
Certamente, d iverten máis ca
acratada dun · fato de dessocu antrnído de Laza. O grande
pados, senón de xente o fin e
_ó. 1·emate, capaz dentro das - gu iñol autonómico, a grande
suas ideas pol it¡cas.
antroidada estatutaria, podeQuerida Directora, t¡ sabes
ran ser políticamente nefanben que eu non teño n ingun
dos, ma is desde o punto de
br ill o especial pola moderavista do esperpento, . non
teñen desperdicio.
ción da miña . linguaxe. E
mesmo
posible que ·me
E un síntoma bon: a
consi deren algo mal fa lacjo,
cul [ura pasota ou como se
a inda ·ben afeizoado a botar
chame; invade con ésito o
pecados cando se tert:ia. Non
españolismo
-tradicional me parece, pois, que ninguén
mente secta1 io, tríst e e
que me coñeza poida dicir
.pudibundo- . O Grande Circo
que nesto me move moxiqaCorifeo de
dricl Lén polo menos -un bon
taria n ingunha . Pero xúroche
número: a Fanll:asmal Paiasaque de ocurrirseme poñer
da Autonómica.
unha pancarta defendendo as
Bases Cori'stitucionas, nunca
DARIO XOHAN
seria o testo "Queremos as
CABANA

Ernpe;

A CAMPARA

e o m(
en Ma
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difere
poi íti1

oeixa
Os "froitos" do Decreto -Lei
de Bilingüismo seguen a agr 0 .
coloc<
mar. A semana pasada falabamos
de Lu
de várias denú ncias xa formalizacultu1
das, ás que lle ha i que engadir a
con''
de Viveiro, ademáis dt:: manobras . AN-P
que se están a rexistrar en
ele xi e
diversas zonas do pais de cara 0
exercer represións semell antes ·
sóbor dos mestres que imparten .
a docéncia no idioma nacional .
Pero a cóusa non queda nos
profesionais do EXB. Marte s 11
tres profesores do 1nstituto
Ens ino Meio de Lal In recibían
carta da Dirección do Centro, na
que se especificaba claramente
que, r t anto non se recab ara
infori . "J respecto da Comisión
se
Mixta, e en tanto
cump ris .1 os requisitos que/
marca a lei, "debe usted
abstenerse de seguir impartiendo
programas en lengua gallega ".
X a c:P sabe quP un dos
"requ isitos" esixidos
"confo rme" da correspond ente "Asociación de Padres de Alumnos" ,
e xa ternos talado , asemade, do
carácter e control das tales APA ;
aparte diso, no Decreto, que nós
saibamos, non se contempla· en
nengun momento a posibilidade
de impartir en galego outros
programas máis que os correspondentes precisamente á asign atura de lfngua galega.
E perante estas mostras de
quereren levar adiante a todos os
efeitos todas as coaccions legais
posibles, a UTEG-ING tamén
empezou , a sua campaña de
"resposta as agresións e defensa
dos profesionais do ensino
coerentes co proceso de normalización donoso idioma". A partir
do dia 11, nas cidades máis
im portantes do país e outras
localidades, empezaron as asambleas informativas en tendentes a
tomar as prim eiras medida s.
Após aparecer nos me1os dé:
di fu sión u nha ca1·ta con 1náis de
cincocentas' firmas de ensinantes
en solidaridade cos compañeiros
en perigo de se veren expedientados, anúnciase a aparición
doutras cincocentas. Aparte, _a
campaña vai tentar implicar a
outros sectores profesionais, e
tense pensado,
de toda
caste de movilizacións e chamados de atención, chegar á
autodenúncia de todo o profesorado que está a dar as clases en
. gal ego, caso de que as accións
legais prosperasen .
' Para rnoi lago, a UTEG-11\JG
ten pensado chamar ao resto dos
sindicatos e aos profesiona is do
ensino . en xeral a unha mesa
redo..nda, á q'ue se pediría que
asistisen me.mbros da Comisión
M.ixta de
a clarexaren a
situación, e o seu papel, como
organismo dependeiTle da Xunta
de G alí cia,

1
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FUSION POG-PCG
Meilan Gil pasase ao "sector galeguista" da UCD.
Dcspois da sua so nada baixq. no
O¡ 1us Dei o clipu lacio da UC D pala Coru ña e ca9eza vi 1'bel do 1 Ftrt irlo clo
Goberno nesta pr ovinc io vón (le pedir
o in weso no Ct'rcul o Ga lega ele Opi nión qu e. como é sabido , co ngrega
aos sectores discrepantes da UCD en

Víctor Moro pide a entrada no
Partido Galeguista.

carta entreaberta
.
·Castrelos, a obra dun home

Ruanova, 31 - T el. 215577
Galerlas Villamor
(Sto. 'Dbmingo)
Teléfono 224404
LUGO

LAG E-COSTAS
San Pedro, 32-Tel. 2 15287
LUGO

tou as conversas foi o acatamen to ex pl·f cito das deci13ións emanada do Parlamento españo l que
despois dun debate moi duro xa
tiña aceptado o POG na documentación presentada sol i itahdo a sua legalización. No comité central que nace da fusión, os
cargos repartiranse nunha · proporción dun tércio para o POG e
dous tercios para o PCG mentres
que a representación no comité
executivo será do cincuenta por ·
cento.
O novo comité central d ixitado constará de 104 membros
e o Executivo de 42. Andrés Salgueiro e Xan Lopez Faca!, ademáis de Camilo Nogueira, parece
que serán os membros que o
POG aoirte ao novo secretario
poi ítico dque nace da fusión .
Coa desaparición do POG remata unha etapa caracterizada
por un achegamento coada vez
maior diste partido ás forzas estatais e un afastamento progresivo do autoproclamado nacionalismo. O PCG, chunha crise recén nas suas ringleiras,
esa imaxe "galeguista" da que
a percura foi un dos obxetivos
r máis perseguidos polos eurocomunistas galegas nos últimos
tempos_
Suponse que o regaleguizado
PCG tentará agora unha -fusión
. co PSG para eliminar competi dores poi íticos e rematar, ao fin,
pór facerse coa imaxe galega tan
afan osamente pe(curada .

Fontes merecentes de todo
creto afirmaron que no vindeiro
mes de xaóeiro se anunciará a
fusión do Partido Obreiro Galego e o Partido Comunista de Galica, organización autónama do
PCE. As conversas, man:tidas en
segredo nos últimos dous meses,
reamtan agora . con ista fusión
que, ainda que non pode sorprender excesivamente a calqueira
observador do panorama político galego, contradícese coas
ofertas que no mesmo sénso lle ·
fixera o POG ao Partido Socialista Galego, salientadas por toda
a prensa.
Compre engadir que Camilo
Nogueira . Román será o Presidente do partido nacente, mantendose na segredaria xeral o actual do PCG, Anx el Guerreiro. /
Este cargo -a presidéncia- has-·
tra de agora non ex istia no partido, a diferéncia do . PSUC e do
Partido Comunista de Euskadi.
Tema fundamental que posil

· resumes

O ca ndidato á alca lclia de Vi go
pola UCD e ex-subsecretario, señor
V 1'tor- Moro, ve n de presentar a sua
bai xa no partido do Goberno para
pedir a sua entrada no Part ido Gal egu ista . "El li:statu to ha sido la gota
qu e hizo co l rnar mi pac iéncia" , d i;
ainda que outras fontes aseguran que
a verdad ei ra ra zón foi o fracaso d a
sua ca ndidatura á p residénc ia da ex ecutiva da UCD en Po ntevedra. e co ida
m ill or
irn rse cli ant c dun ha presurn (bel derrota a mans do min istr
Sancho Ro í .

-

Ciuerida D·irectora :
Esta . chegando xa a fin
do ano, e poida que seña hora
de facer algun reconto . E asto a recontar, eu recon tada as
martes de ca tro importantes,
sen ll eiras figuras das L etras
Galegas . Lo renzo Varela, poeta dbs héroes da Patri a, de
acentos ép icos e sabia m(1s ica ,
ca nto r dos 1 rmandiñ os, de Ma. ría Balteira, de -M anuel Ponte
e Mar:we-la Sá nchez . Lu is Seoane, grande pintor e impulsor
das "artes galegas, poéta inmen- ·
so que constru íu ó longo dos
seus 1iqros a
epópeia
da emigración galega·, dos ' hobernar un pouco a ortogr Ha
mes humi ldes que forÓn consdun escritor un pouco descoitructores, liberdadores ou Hdado, desde facer unha factu deres obreirosdoutras nacións.
ra astra lévar os paquetes -ó
.Qu que foro n, pum e simplelo mbo, que non había cochemente, fracasados. Celso Emia-Cor'reos. Un chegaba ast ra a
li o Ferre iro, poeta que sacud iu,
facer ! le irresp etuosame nte suunha xeneración e que brilla
xerenci as ós autores: "Párceno canto do seu eié:lo natlo e
che ben se sup rimlramos es- .
das causas da lembranza e da
to,. se trocára-mos este xiro..T .
vida cotidiana das ruas e das
AE ditoriaf Castrelos xurtabernas. E Eduardo Blanco
dira altl polo 68, un pouco coAmor, ponte entre antes e desmo un desacordo precisamenpo is da guerra, home de in-- 1 te con Galax ia, pra facer alcuestio nab le gallardía, que
gunhas cousas que Galaxia
deu á nasa 1iteratura algunhas
non facía _ Era o 68 cómpostedas suas novelas máis altas.
lán, eran os anos en que a Ga1lcia po lítiéa xurdía .con forMais non só foron estas
za, coma unha patria recupemartes. Houbo outras mortes,
ou polo menos eu coido que a
rándose, e Castre los estaba
causa foi fDOrtal, e desta vez
dentro deste rexurdir .
o defunto non é un home, seAs intenci.óns eran de ponón a obra dun home.
'
pularizar o 1 ibro-galego, leva lo
Hai unhas· semanas salu
ás aldeas e ós barrios, facelo
na' prensa, e non moi sa lienta··saltar· do circo pecho da elite
da, a noticia da merca da Edi- - _intelectual e cu ltüral ista estrei- ·
t oriaL Castrelos por ·.Galax.ia. · ta mente en que se movía: a
Seica van incorporala ó fondo
colección '.'O Moucho: · foi un
desta última, mais eu pen.so
fito, e o seu pr imeiro
que o seu espír itb morreu_
catecismo dó labrego"' , o máis
Pra min é coma un anaco
grande ésito editori al galega
da miña morte. Estiven cinco
de' todos os tempos. Era unha
anos en Vigo traballando
nel a.
colección popular e mesmo
1
Ti dirás que se digo q ue foro n
populista, e o lema .de libros
anos inesquencibles non digo
do pobo pró pobo refl exaba a
comu n. mais
máis ca un
sua filosofla . Era o te mpo en
a pesares de todo, quera dicic.¡u'e o pobo galego se enfrentalo.
ba ele novo coa su a ícle nticlade
/\ li faclase .le todo : clesnr eion l. '
.
cle cn rr.c xcr probas <l<> tr d goO és1to mási Jo das obrns
1

de. -C urrós, Rosal ía e Ponda l,
con mille iros e mil leirós de
exemplares vendidos, demostro u despertar, e demostrou
ta mé n que alguns estaban 13erdenclo o carro da H istori a coas
su as traduccións esotéri cas e
causas sem_e\lantes. Demosfrou
que o mimetismo, o papanade
tismo europeísta, o
facer unha cultura aséptica .
non era o que ia encarre1rar a
nosa cultura pró futuro . Castrelo representou neste sentido unha autoafirmación.

o

Foron pasando os anos e
as dificultades, principalmente económicas, coutaron moitos camiñ os. Non puido ser
rea l idade o proxecto dun diccionario "galega-galega", un
diccionario normal dun país
normal, e non con referencia
a algo de f óra como é o español. Non foi posible tampouco o editar "As Fontes", a
obra monumenta l de Xosé Mar ía Alva rez Blázquez, director
da Editorial, no eido da percura. "As Fontes" é a reco lleita de case todo o que se escri biu en galega nos chamados
"séculas esc;uros": teatr.o, vilancicos, panfletos poi íticos,
etc., e que representou o trabal lo dunha vida enteira de
fozar ·en bfül iotecas e arqu ivos, con · pacencia. enorme,
cun amor inmenso pala cultura galega.
Agora, a Editorial Castrelos
como tal. Quecerca de cen 1i bros
dan
galegas, uns máis afortunados
e outros menos, un espirito
novo · e botado pra diante que .
rep resentou unha rutura con
vinte anos dunha po l ítica editoria l ga lega que nbn fo r ca- paz d es tar á altura el s·tern pos.
Castrelos desaparece e Ga1f cia é_:riáis pepuená.
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PONTE DE UME
!

Regajo:

1

Nen admhiistración nen previsión,
Se hai unhas semanas informabamos que a concelÍal de UG
cia Cuiñas e o re:$tO da Comisión
de Festas de Pontedeume gardaran para si 80.00() _pts., agora as
tintas poñense máis negras, por
.canto que no caso do que irnos
foformar se
de distracción

na parróquia
Nogueirosa, o
resto ingresábase nunha entidad
bancár i · a no rne de duas per 0 8 ,
,vecinos da mesma parróqui a..

A coxestión
·empeza
a despedir

parado, o das firmas falsas ... houbo palabras maíores e quen fa- ·
lou de desviación sistemática de
presupostos no ax untamento
eumés de ha i moitos an os. E
.A situaci ' n de Regojo (Remaiores
mén houbo quen mentou a padondela) va i a 1 'ior. A coxestión, ·
labra "cárcel", lembrando ao res0
Do .momento,
peitb o caso delgún axuntamen- . en definitiva, parece non ter amamu·ni cipal Constantino _Piñ eiro,
ño o prqblema, e. nen se albiscan
to do sur de España. O sr. Paz
de cartos destinados ao paro, e
me·m bro sobranceiro de AP e
O R EFERENDUM AUTOl\JÓ- .
· perspectivas dun novo plan de
nel
están
implicados
de
xeito
esvia posta en dúbida a süa ética
MICO.- .S oi o cos votos · en
.pecial o alcalde, ·sr. Sardiña, de . man· dereita do alcalde, vén de se
trabal lo, nen ampliación de merde militante do PSOE post9 en
confrá de PCE e ·PSA aprobouse
·Alianza Popülar, o· seéretário po· 'v er destituido do cargo que tiña
cado, nen ningunha caste de meco nnivencia. <:o n Alianza Popular.
en · Madrid ·a Lei sobor . do
lítico local do PSOE, e, co visto . 'na üfi:ina de Emp r.ego
.ª
didas que pwidera normalizar a vi. E UG e UCD saian cal ificadas de
Referéndum, que leva aparellado
bo ,oucosiléncio,o
que el
da dá empresa. A consecuéncia
_"'tor'pes", ·pois inda q'ue estas
,que se fracasa o referéndum.
zas ·compoñentes da Corporación , - · ·
icou que
persoas
dun
proceso sémel!ante é erara, e
nobr.as de· cartos var en .:teoría
autonómieo, hastra CINCO anos
local de Pontedeumfr."
·firmaron ter perc1b1.do ·a- subvennefeuto, o Consello de Adminispara
snlu ci.onaren problemas
despois .non se. pode replar.itexar
..
c'i6n estaban no paro, -cando· en
tración anda ·xa cos trám ites pade novo. O PSOE vot.ou a favor
reais, .de rebote serven para ir. tere.al idade estaban todos dados de
· O caso da cohcel!al de Unira regu lar a 187 traba ll adores,
- (cou sas ver·edes).
cendo· a rede que recol lerá os. vo·alta " na·. Seguridade ._Socia l, x a
dade Galega ainda non está pepara, segundo se di, "meter ao
tos cando. as elecci óns.
-.
como
autónomos,
xa
como
asa
la..
: chado, dado que após afirmar,
traballo aos que neste momento
E a situación do concello de
riadas (dándose o.caso de que fir- ·
están fora" .
. ENTRE . O SI E. O NON ;- ·, ela e'n Pleno municipal, a sua
Pontedeume fica c::oma sempre. ;
Despois das declarac.ións do S11:. · ·" aprop iación, no ·segú inte Pleno, a . -. mar:bn xuntos patrón e asalaria-· ·
A AP campa como toda a vida,
· ·do) ,, e e_n tremed i.as, o .sr. Paz;axenA 1NG, a única centra l que
Suá1·fr (D. · -Adolfo), · o PSQE, ·
UG loca l, sáiu decindo que tocae hai · moito quen bota de falla
, te "C!e segmós ·e secretári o .loca l
dende o cmmenzq non entrou na
.d ixo ·o seguinte.: Sr. Rodríguez
ra ··o
da.r ifa que eles tiñan·
unha voz que acuse ao responsá,
·
·
¡JCtual, tén manifestado
Pardo (Secretario X eral do PSOE
· e que polo tanto· lles pertec'ia, e
pel da má administración do
a sua oposición ·rádical con este
enGalicia): ."SioSr . Suárezdla
· qufl ademá(s, a·ém_i·sa está- "sUb
· · 'O'" asurito:· qüe· se· 1-evara . no
ax untamento. Ou casos coma o
intento. A postura da central· naverdade ao millor vitamos
O
iudice". ( i !) , polo ,que era aven-segrédo máis absolu to, sa iu no
dos impostas especiais sobre a
cjona lista é de denunciar a escuSr:" González .Amadiós (Presidentu rado o falc;ire ·de aprqpia'ción:
.Plen o recén, cando uñ vecii'ío
traida de al:lgas, que a alcaldia vén
ridade da regulación, poisque,
te do PSOE en Galicia): "E
O caso é· que· o Comité to- '_
eu ·més, B·elarmino Fre ire, jnforde impoñer a pesa res do seu ca- ,
anque se di que é para incorpo1
impsíbel que votemos.SI'' . A ver .·
cal de -AP declarara a Ali cia Cui- ·. "mou aos concellais'deUG ·ePSQE
ilegal. E é curioso. Cando •
rar xente que está sen trabai lar,
si se. aclaran.. .
ña "persoa na·n g(ata" po.r qué-"
do cfue pasaba, quedando o ed il
xa hai anos que veñen morrendo •
o certq é que os regulados non
- · darse con cartas, -e . agora, inda
sr. Pita, dó segun.do partido, cornos peixes no l;ume (e se non, ver
es lfn
son todqs trabal lador_
O CONGRESO bO PSG CEnon rematado este caso, sal á- lu z
prometido a presentalo nb Pleno
números anteriores de A NOSA
senón que hai algúns1dos que esLEBRAR.ASE EN FEBREIRO.-r
nos "rtJegos y preguntas" . Xa no
pública que unha partida du nhas ·
-r:ERRA), cando se está a rematán
no
paro;
doutra
banda, de, Aínda que en principio iba a
300.000 pts. qué a Dipu t'ación ,
Pierio,: o- sr. Pita tatexou, máis· ca
- tar a r:iova trai·da de augas, é
clarou flos un portavoz ;dos delecelebrarse no mes de Nada!
· ·da Coruña destinara a traqallo
nada, _a ·pregunta, e quedou condo ao señor Sardiña se lle pón a
. gados da 1NG en Regojo que non. parece ser que levan certo
com unitário dos parados do con. tento coa evasiva que lle deron, e
tono o
a toma de me- ...
teñen idea de quen vai-_ sustituir
retraso nas ponencias, er.itre as
ce llo de Pontedeume, o mesmo
todo acabou en 1 io e balbordo .
didas sobre da contaminación da
aos irmáns Regojo, que 1están incales atópase a· cuestión ·da
entre concellais e público; que se
axuntamento distraia estes ·carauga.
v?i
de beber qecluidos entre os regulados, sendo
fusíón co POG, razón pola cal
.tos . do seu fin 'p.ri m.árlo: e após - . ·, .era ou non legal d dest i ria(os'car--la... -.·
- . -·
os seus postos directivos. -"Todo
váise celebrar con retraso. Si
pagaren unha pal a con 100.000
tos do paro -para unha pa rróqu ia
se_n contar con que o 80 por centodo é para b en ...
pts'. polo amaño d.uns cam iños
· soa, sen benefício para ningú n
XESUS PIÑEIRO.
to dos regulados- soA -membros
da nosa central, de entre eles 3
O PRESIDENTE DO GOBER delegados" .
NO · ESPAÑOL DI QUE A
')
O caso é que, ante o desániAUTONOMIA GALEGA SERA
mo e comenzo de desalento dos
COMO AS OU.T RAS OU M 1traballadores, a ING se!:)ue a deLLOR, SE CADRA.- O Sr . .
nunciar o fenómeno coxestionáSuárez (D. Adolfo) iniciou o ano
Ouer ida Di rectora:
non conseguiron as repúblicas
río como causante dos males dos
decindo estas cousas e- que
Seica estes dias os ensiespañoli stas, o gut non consetraballadores
da factoria redonGal icia "dejará de ser injustanantes demócratas e ·p atri o tas
g.uiu-o asesino Francisco Franmente tratada". H astra o Sr.
de lana. E algo debe haber, en tan, que imparten as clases en gaco en corenta anos de dictalega, ándanse autocle nu·n ciandura brután e sanguinaria,
Suárez o rec6ñece, agora, ¿quén
to que CC .00 . parece estarse
do por transgredir a lei que se
quéreno
estes demóo vai creer? As malas llngoas
afastando pouco e pouco da,.cochama Decreto de Bilingüiscratas da puñeta, estés lobos
· dín que o PSOE era o verdadeiro
clirección.
mo, no nome da cal se están
disfrazados co podre pelexo
destinatario d as declaracións. ·
cometendo atrocidades conda democracia burguesa, en
tra varios compafíeiros, coma
catro anos de lexislatura .
A(.¡u1 éche o país do pranpor ex emplo o Xosé Ramos
POR
to. lmaxina por un momento
en Víveiro, que a Asocia ción
FR IGSA.- Celebróuse en Lugo
pasara nalgunha outra
de Pais de Alumnos pediul le ó
o pasado mes de Nada!, convocanac1on. Que pasara, por exemdirector da escola que o botaplo, en España. 1 max ína que
ra .
.
da polas organizacións poÍíticas
en Guadalajara quixeran espulT amén manda eso gue en
AN-PG, PCE, PSOE e UPG e o
sar ou mu ltar ou represa! iar a
no me da "democracia ', da
Comité de Empresa e Centrá is
un mestre por ensinar en eslt
"maioría" e da "leí" se preSindicais. Perto de cinco milleipañol . Ergueríanse protestas
tenda botar abai xo unha loi No concello de Ames , a poucos
de t irios e troianos.
·
ros de persoas responderon a
ta x usta e unha a_ctítude gak
ilómetros
de
Santiago,
o
alcalde
,
Pasa
esto
na
nasa-nación,
l larda, a dos centos de
· convocatoria na maior manifessr. Astray Varela, e a proposto
e os berros non son precisae mestras que na nosa nación
tación ' celebrada en · Lugo ao
mente do máis notorio. Adeestán erguendo a nosa 1ingua.
do conce llal do PSOE Maxirnino
longo do ano 79.
la xa o pensaba e agora estou
mais, imax ínate á Asociación
E despo 1s hai que di que nada
Castiñeiras,
decidiu poñer en venseguro: nese dia, certas figu de Pais de Alumnos dun coletrocou desde o
ta as masas comúns dos veciños
ras trasnoitadas do galeguísx io de Portugal -se as hai- arEu penso que si, que trocaron
O PSOE E O PARTIDO
baixo
o
pretexto
de arranxar as 11
mo
histórico
quixeron
facer·
mar:ido un pifostio porque un
as formas e os nomes das cauGALEGUISTA POLO NON AO
unha absolución dun intento
profesor tala en portugués na
sas. Ante? : represa! iábase en
estradas.
/
ESTATUTO.- Oespois de longa
de asesi nato sen instru cción
clase.
nome da "sagrada unidad" .
meditación ambos os dous partide causa. Ou ixe,ron dar por
Ante' este ·acto que tenta especuLamento moito non ser
Agora represáliase en nome
bo.n o que era a bar g,arie con
'dos decidiroñ votar "non" no.
da "diversi dad" encorsetada,
mestre pra poderme autodelar cos intereses dos veciños, a
cara de risa. Na nox-erita anrebai xa da, falsificada, das·parinu nciar t amén . Non oustante,
re feréndum estatutario a celeAsociación de Veciños "Mar de
troidada, houbo xente que se
das legás da Constitución e
e se mo permites, quero cobrar.
Ovellas" presentoulle ao alcalde
definiu, por se alguén se ch adesenrolo const itu cional. O
meter tamén -unha infracción
maba a engano. Espero e deque denantes se 1 cata logaba
un escrito, avalado polas
de palabra e órnisión contra o
O POG QUERE FACER UN sex o con todas as miñas forcomo barbarie fascista, como
Decreto de Bilingüismo, nos
da maioria dos veciños, onde
zas que o 1 ibro da historia ·
HA CENTR.AL SINDICAL .-:_ ignorancia brutal, como xenotérmos que siguen : ·
esixe a devolución das masas coabra prós antroideiros unhas
c1d io e opresión, veñen agora
Declarosolemnemente
múns aos veciños para que eles
Nunh·as cjeclar-acións o POG
páxinas negras, pra ex emplo
denominandoo "democracia",
que se fora mestre procuraría
"maioría", "lei", "estado de
dos que han de vir e pra permesmos as administren e a sua
torpedear e íncumprir todos
ex preso u o seu deseo de facer
1
petua
vergoña
.
derecho",
"autonomla"
en
os dias o Decreto de Bilingüistansformación efl campos de deunha na1!:> Centra l Sindical. 'A.
suma.
1
mo. Declaro solemnemente
única ·central nacionalista -a
porte,
zonas de recreo.. .
Non me acordo se che faque farei todo _o posible pra
En nome da "democra1NG.....: nonos gosta". Al mais
O sr. alcalde. rexeitaria o escrito
lei xa da lgu ns_dun patronato
.que os rnestres o 1ncumpran,
c_ia" quérese cometer un·iiseque leva o nome dunha gran_:_dixeron - te'mos ganas d e fl..111 :
porque so mente admite os no:
instigándoos a cometer o insinato. Ouérese arrincar a linde poeta nasa, e que un dia
cal if1cable delito de defendegua de millóns de bocas. OuédirnÓs co PSG.
· mes -'dos · cabeza de familia, ao
acol leron con todos os honoren, contra vento e maré, conrese castrar a. un pobo. O que
mesmo tempo que crea unha co-·
res o noxento cil índro que se
tra lei e ministerio, a nosa linnon con seg u 1u a noxenta 1sa"PEDRON DE OU RO" .- lste
misión encargada de lles poñer ·
. empregou prá impresión no
gua,· a nasa cultura, o nóso orbe! de C:astil la, o que non conpremio para relatos cortos no
boletin ofic ial do deostado
gullo nacional.
pr.ecio as masas· comúns e buscar
Chígchilla e os seu? si noso idioma otorgouse este ano
decreto, entregado polo seu
cari os, o que non consegu 1ron
o .apoio á sua actitude "persona-.
a Xoán Ignacio Taibo, que con
padriño Ote ro Nomás. Daql:.lffAustr ias nen Borbóns, o que
DAR-10 XOHAN ·- CABANA
lista e caciquil", como diría a A.
.esta é a·
que o gaRa.
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CAMPAÑA POLO NON AO .ESTATUTO.- A meirande parte das
organizacións poi íti cas e si
que optaron polo NON ao Estatuto de Auton om ía para Gal íci a
optaro n por facer unha campaña
con x unta co n ese obxectivo, ade. rnA.is de opoñe rse a Leí de Refe. réndü m que vén de· aproba r .o
Parl amento español. O PSOE e
má_is a UGT non forman parte ,
parece, dista 'campa ña, seica parece ser que a causa do voto afirmativo do PSOE á Lei do Referéndum citada; nem bargantes,
agárdase que se unan a mesma
· dalgunha mane ira no futuro.
As forzas integrantes do
BN -PG , UPG e AN-PG, as í como
a Central nacionalista 1 NG, x a en
prindpio se negaron a participar
en . ningún tipo de campaña éonx unta, en base á disparidade de
fondo cos ob x ectivos: Mentras
todo o con x unto de forzas se
opoñen ·a este Estatuto, reiv in d icando outro "m il lar". As fo rz as
e centra l na ci onalistas apáñense
a calquer caste de Autonomia
por considerar que non resolverá,
en todo nen en parte, os problemas de, dependénc ia que arras. tra Ga/·(cia.

'

D. AL'FONSO ZULUETA DE
HAZ, AMIGO DE SA CARNElR0. -0 Sr. Z ulueta, Notário do
Ferro ! e persoa vence/lada ao Partido Ga!eguista, apareceu estes
d(as na prensa_gé;J /ega como Íl)tilrl'o amigo do novo primeiro mi nistro · portugués Sr. Carheiro ..
que o é como principal figura da
coali ción direitista Alianc;a Democrática. O cur ioso é que a
prensa sobranceaba que dista manei ra continuábase o lusismo de
Castelao. Causas veredes, porque
Castelao coidamos que n.o n tivo
relación ningunha (e dende logo
non amistosa) con Carmona e Salazar, Presidente e primeiro ministro nos anos trinta de Portugal. Nembargantes, o PG vaina
ter cos seus herdeiros directos . .
Alguns co idaban que o PG iba a·
ser de direitas, pero non tanto ...
ISTE. NON.- O POG escomenzou
a campaña contra o Estatuto de 1
Autonomia pegando carteis que ,
decian no encabezado: ISTE
NON. Lago "OUTRO SI" .
BLANCO AMOR "HIJO PREDILECTO" DE OURENSE.-A
Corporación de Ourense, quitado os concelláis do Bloque,, votaron a favor do nomeamentb de
Blanco Amor como "hijo predilecto" da cidade . O concel /al nacionalista Tabarés Feixóo dixo
que a sua coalición se opoñia a
iste élase de honores, tan frecuentes por outra banda durante o
franquismo, e que o mi llor homenaxe que se lle pod ia render a
Blanco Amo f· era uriha e·dición
das suas obras qúe se distribuira
ita mente a esca las e b ibl iotecas. O Alcalde, Sr. Iglesias
(UCD), dixo que os conéellais do
Bloque se contradecían e que.actuaban de " cara a la galería" . E
mentras, a poñerl le placas, e o
escritor sigue descoñeci do para
moita x ente.
N.'90 / 1'8-24 XANEIRO
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SIGUE A CAMPAÑkCONTRÁ '
O DECRETO,OE BILING.OISMO
As
Centr:ales
Sindicales
CC.00., CTG., SGTE., UGT. e·
UTEG.-ING., teñen convocado a
todos os ensinantes galegos
unha Asamblea, que · a nivel Nacional, se celebrará en Santiag9,
este sábado; día - 19 de xaneiro,
no lnstit4to Xelmírez. '

a

Esta Asamblea é continuación da Campaña que se . está ·a
levar en contra od Qecreto de Bilingüismo e a súa celebración foi
acordada na Mesa Retlonda, que
para tratar sobre o mesmo Decreto, se celebrou en Santiago o 19
de Nadal último. Os temas a tratar son o própio Deéreto e o Estatuto de Centros,

En relación co Decreto e <;:i
represión 1 ingü lstica sobre os enS'inantes do noso país, v(rnos re·cibindo numerosos pronunciamentos, dende o de AS-PG á Asociac ión de Veciños de Corme,
pronunciamentos que reprdduci. ""'
mos :

A
xica Galega (AS-PG), en Asamblea Xeral Ordinária, acordou
· por unanimida.de ·fa cer '·pÓbl ica a
seg"uinte moción de denúncia
contra a aplicación do Decreto
de Bilingüismo, concretada en várl6s casos de mestres da nasa nación, e que se resume nos segu in·
t es pontos: . ·

1.

"· .• ens.i-n.o , terreo especialmente
abonado para a ideoloxizac ión española e, por isto, especialmente importante para recuperar o naso idioma e
as nosas expresións cultura is.

2.

A AS-PG, desde o seu riacimento, marcouse como un
dos seus obxectivos o potenci ar todo aqu í/o que co ntribua a. nor mal izar a nosa 1(ngCJa e a nosa cultura . Fiel a
este cibxectivo, a AS-PG ten
organizado, ao longQ destes
dous últimos anos, cursos de
Ungua e Literatura Galega
nas priílcipais l_ocai"ida.des de
Gal f cia, con asisténcia de nu. merosos grupos de mestres e
outros profésionais. Neles,

pretendeuse dotar aos alum. nos non· só dos coñeci mentas técnicos necesários, senón, sobr:e tddo, explica r a .
história da nbsa 1íngua e su.. 1iñar · a ímportáncia dunha
práct ica galega no campo dq

3.

Conform e estes princípios, a
AS-PG fixo pública no seu
dja unha denúncia do Decreto de Bilingüismo, desenmascarando o carácter anti-galedo mesmo e aclarando
com o , no fondo, non respondía máis que a un "cámbio
de fachada" da política' española ao respeito, .introducindo a nasa 1 íngua nacional
como as ignatura, para así
frear precisamente o proceso de galegui zación crecente
do ensino e para, en definitiva, reprimir o uso d o naso
idioma, que é un lirei to que
n inguén nos pode regular.
A AS-PG vese obrigada de
novo a denunciar a poi ítica represiva do Goberno Es[)añol- sobre
uso
. idioma, dadas as oenúncias
_recentes a vários mestres por
ciaren as clases na ñosa ·lín--'

o

gua. A AS-P G ente ncle que
est0s medidas represivas non
son máis que a aplicaci ón
na prá ct i1.;a do Decreto de Bi lingüismo, que de novo denunciamos.
·
4.

5.

A AS-PG so li darf¿ase co11
estes compañeiros do ensi 110
denunciados por dar a.5 C'!ases en galega e chama a todos os ens inantes de Gal l c 1a
a man ifestárense en contra
de tales dern'.mcias e a pres- .
taren o seu apoio a ca ntas
acc ións de protesta se convoqu en a tal fin, co obxecto de inviub ili zar, na prácti ca, o ta l Decreto de Bil ingüismo .
A AS-PG, finalmente, suscrebe a convocatória da Asamblea Nacional de Ensinantes
de Gal ícia : a ce lebrar en Santiago o día 19mdeste mes,
fe ita pala UTEG-1 NG e
apoiada por outros sindicatos e colecti vos, e na que se
concretarán outras accións
de denúncia e protesta contra o Decreto de Bili ngüismo e a sua aplicaci ón no noso par's .
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Carta entreaberta
O cedro da casa de Hortas
Querida D irectora :
Quera desde aqu i cumprir
· t1nha abriga de amigo e de
ecolo x ist a pra co Manuel Hor- .
. tas Vi lanova, colega meu nestas páxinas. Estoutro día ia
con el p ra Fene, e vi n desde a
estrada o cedrn que.engalana
a sua casa petr ucial, e que .
aproveit ando
sua ausen cia,
seus irmáns queren tron zar.
Seica din que o famoso
cedro pode calquera día de ciclón caer :enriba dun alpenqre,
pero eso éche un dicir. Ciclóns
houbo moitos e o cedro sigue
di re ito. Eu desde aquí chamo
> ó Xo.sé e ó Antón de Hartas a
que reconsideren a sua grave.
decisión e se absteñan de caw-.
sarl le dor ó Manuel de Hartas
e dano ninguil ó cedro.
Ben sei en que, se nos poñemos puristas, o cedro non é
árbore moi gal.ega e que pagaba máis a pena preoucparse
polo carbal lo do Vinca/'o ou
polos ca"stiñeiros ao' adro de
Roás. Mais cos anos que levq
e co · ben que se aclimatou,
penso que x a.está nacionaliza::
do galego, igual ca o negro de
Castel ao que viñera de Cu ba e
bai laba a mu iñeira .
·
Se todos foran coma o celrn, outra ca usa fara. Porque
,,, rtré1s ár bores modernas e ci-

a

v i li zádas -como dixo un diputado .polo distrito de Padróribastante mal están facendo .
Por exemplo, os eucaliptos
-que rañan a terra. Eu non· teñd simpatía ningunha por el.es,
agás por uns que hai perto de
• Viveiro, e que por seren _ós
·rnáis grandes de Europa, habera que conserva/os coma rñonu mentos, anque sef'lan ·uns
monumentos algo
Mais o cedro non se mete
con ninguén, e astra tén algo
·de poético e maravilloso. A
min, o cedro astra me erotiza
un chisco, secadra por aqueles
das Ubanoraos que se debe
·1ar no "Cántigo dos cántigos" . .

Qu e tamén che tén fi'gados
que ese 1 ibro de Salomón seña
sagro e litúrxico pra un tipo
tan fúnebre coma Xan Paulo 11 .
Son os contrasentidos da vida .
Tamén Marx ten alnda algo
coma sacra! prós do pesoe e
téñoo visto retratado nas of ici nas' da UGT, que non oustante acaba de f irmar a v·enoa
da·clase obreira ó grande capital. Venda, por outra - parte,
que lle amita algo á que fixo
aqueloutro que l les· vendeu a
catedral de Santiago a un tu iank i. Pero causas raras
coma esta pasan neses partidos
tan vello,s. A barca de San Pedro, anque era de pedra, movíac'ha o vento . .
Eu, pala miña parte, da·reime por conforme se o Antón E! o X osé -coa aqu iescencia ·da .señüra Pastora sua naidec:íden · respetar o cedro da
·casa de Hartas.
mesmo disposto a ·
· razonar .con eles a conven ienc.ia de que siga en pé, e se fi xera far/a, poderíase convoca r
unha manifestación de carballos e castiñeiros. Que, ó fin e
ó remate, galega é quen vive
en Gal icia e noh a· aldraxa, e
non coma os eucal itos.
. DAR 10 XOHAN CABANA
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CORME: SOLIDARIDADE
COAS MESTRAS
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En asamblea ext1,Kirc .i· ,1r10
cel Pbrada recientarnente, a 1'\soc iac ión de Vec:iños ele Cor111e,
deh.iti'u os c;¡:¡sos das denunc 1as
pr ,P ntadas a rnestras el e este
pcil ' ., po lo feíto de dar as ' IC1scs
· .n
.

r

e
¿
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Esta Aso .1ación de V t c rííos,
c1 ue se co ns ider a plenamente representativa cl o sentir do pobo.
latnenta que sea Corrn p1 e isa mente. o que teña que es t r r1 cabeza dunhas acci6ns ta n Elfll1 9alegas e anticientíf icas , e L¡uc non
son ma is que o fruto dunhas le1s
ambigüas e retrógradas.
Esta Asociaci ón de V eciñ os,
sol idar (zase
plenamente coas
mestras denunciadas, e le,vará
cabo en próximas fechas, unha
mesa redonda sobre o tem a.

a.

'1

ute
Xesús
Abad F.;iriz
·-

Ruanova, 43 -
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• A província de ·-:oureme
moitos . casqs inutilizábeis que
· merament'e :burocrático? , lnon
cartas necesáíi os para ·t er ·ese
, padece unha si_tuación · sánitária
- fari
Servícios tan fundamenson - ascaso
públ icos
hospital en condicións, igualan·
{tan de mente insuficiente'tanto a,
tais coma Radioloxía, füncignen
os .fondos da Seguridade Social e
todo O ·
anual da
nivel de medios técni cos cómo a
.de xeito_. defit:iente, moi por
da Diputación provincial.?
Di putac ió n) e cando sabe. que as
nivel de camas hosp italárias. Por - baixo das necesida.des que ten
lNon se ria moito .máis áxil
incongruenciás dás qu e antes,
.que as estadísticas
cobrir (o Sérvício de Radiolox.ia
que · ambalasduas ·. 1nstitt..l'cións
fa lamos nori se ·poden resolver
'tenten decir o cóntrário, tanto
do novo Hospital prov.if1cial· está,
pertecesen a Seguridade Social e
deste xeito.
- os aseguradós (mal- ctiamados
pala contra ben dotado e · en
: se uti lizasen conxuntamente?
l Non
estará te ntando a
MANI FESTACION EN ARCAbeneficiários) coma os que
condic'ións . de ofertas, .· rii.oito
alternativá, evidentement()
Diputac ión lavar a
DE. · Máis · du n milleiro de ob1e itraballan nas instalacións sanitámáis) de tal xhto que unha e
lóx ica, ten · unha . série de
sabe que os seus médios
ros de PON T ESA protestaron po- ,_ rias da províncja co9_écen
o:utra ·ve.z«os
vense na·
_problemas que fan
económicos somente lle permitila anunciada regulación de
,. esta gravísima situación. ·
.'L' · . oq.r-iga de "pereJiriar " d ü n· .lado .a _ ·: que ·a situación se p Í¡olongue
rán face r unha sanidade de
prego que va i afectar a má i.s da· " · Entra m.entres,
(Saontla·go_, 'A
etc. : -.-•.
· .e ·f!Í eses
_os
terceira arde?
.
• Cé)rta parte dos traba ll·adores do
coa paradoxa d 4 n novo Hospiúrl ,.,
cand_o . nQn a,- ' Madrid) . para . , enfermos pagan unha e outra vez
lf'Jon estarán, unha vez . máis,
poñ éndóse os inte reses políticos
Gr.ur;io· de. Empresas
Provincial _dependente da _Pipu: ·- · .·
..
- . as coríseciJéncias.
• dos grupos dom in antes por riba
P.,der¡ (ronse o alca lde .de SQutotación, dotado con ar-redo r de. · "'.
rad1olox-1cas- que --podenan ·•
ÁS·VENTAXAS DA
·-da saude e da vida dos cidadáns?
ma ior e os conce lla is do BN -PG . . trescentas .camas e moitos . dos
realizarse .a somente éeri metros
INTEGRACION NA s.s.
Cav-i lemas.
'·
' EN
médios · técni.cos adiantados dos
da fiesidencia.
Coa ·- integración do novo
.XOSE LUJS TEMES
que carecen' .en gr:an.de. m.edida ps
A inda máis dramático, se
, 1-:.lospital na S.S . poderíanse
DAVIA .- · Celebrou'se b pasado
-MONTES
·dom ingo convocada . pol9s
institucións sa'n itá.rias depend e"n·caibe, é o caso de moitos
potenciar de xeito mo.i imporSociaÍ (que
·9ráves (infartos · de
tante os Serv'lcios ·sai:titários
dades Ag'rarias para · prntest¡w · · tes - da
c;ont r.a o : ·Matute'..' e pedin do
·iaco lleri. ª ·maioría · da poboación-.
miocárdio , tr.aumatismos .erahoKe existentes na ResideAcia e
"democratizac.ión · . do
lo · da . provi'ncia) · J ?ois_. ben, . este
neais, . etc.) : que teñe'ri de ser
que_ funcionan deficientem ente;
R.egu l.ador'.' , é;IS_ist iron a rñanifes- . novo _hospita l da Diputación. e.stá . ·
eyacu·a'dos · a ' centos de kilóme.-¡
ao mesmo tempo·,
d:ad óri
Secretario .. Xeral:· . de.
hoxe ridi'cuJamente infrautilizatros para serer tratados, xa -qu_e a
OJn ·. bo servi'cio · de 1sótopos (o
/
CC.00.. D. Marcel.i·nb .. Carnc;icho, : do: - os máis ···dos Servíc ios -_
actual ' unidade de Coidados·
único -que e xiste na provi'ncia·.é...,o
o ambiente de
Dipwtadb pb r Madrid do PCE e
médicos no'n funcionan; non
lntensiv·os da Residéncia conta
do novo "Hospital) e p_oderianse
e preocupación que se está a sen-.
.cis parlame.ntarios ourens_aris do
existe .máis ca Únha " cativa
ron menos de dez camas e moi
crea·r novos servicios, inexistent1r no Porriño vefbo da situación
PSOE señores Montero e Rodr (-. dotación de,. persdrial, tanto
- esquía apar-el'laxe, .mentras no
tes e imprescindíbeis pa ra salvar
do Po lo 1 ndustr ial, cristal izou es·-·
san 1tário tomo non sanitários,:
:novo · Hospital . unha
a vida de moita xente - -moit a
guez. A asisten.ei¡;¡ rondou asduas
ta semana pasada nuha mov il iza- .
.
"en marcha ..o
magnífica unidade de coi.dados
dela .... nova- coma os . de
ción . r:10 própio Porriñ9, e unha
boa.
.
· · · na que d e
Neuroci·ruxi·a, Que·imados , etc.
xu ntanza en Santiago, onde . o
NOVO ALCALDE o. E CULLE- · Centro;
,
,1 d parte
b 1de
d 0 _material
intensivos
e coronarios
.- atopase ª n ª· em ª nas suas
xeral non hai mais ca un
lNon terán de respostar algun
Consell eiro de 1 ndústria da Xun, EDO.- Resultou· 0 11 t.ra vez el ex·i·
d s ·r· · p r·go
1 d·e··
. __ . O antecaixas, corre n °. e
ou dous enfermos:
dia as autoridades de ce.rtos
ta de Gal ícia, García Ascaso, lle
un ·-concel lal de .UCD
· e , d as ·
u
est ragar, e a - gran
ma1oria
.
d
R 'd' .
fa lecementos que se pr'oducen
prometera unha entrevista ao Cori.or: alcalde, tamén de UCD, pret'
·
ale 1·r· ·s ·(a·
camas · a · esi encia
.camas es an ·arreo v
a
·
,
· t
t
por istes absurdos adm in istratimité de Empresa de CENSA cun
sentará a sua dimisión fa i. case 1ndiGe de . utilizadón actual ven
,. atopanse permanen emen e sointercolutor válido de "Duro-Fel:
dous meses. A f.al la dun acordo
· b . d.
.
)
· · bresaturadas (4 enfermos nas
vos?
ser so re 0 10 por cento · habitacións de 3, 3 nas de 4) cun
Nestes. pasados di'as parece se..r
.
guera",
monopól io no que a planentre as candidatu ras do BN -P G
- ··
índ-ice- '. actual de ocupación
(todo se ·move curJ sem isecreto·
e · d.e Unidade dos VeciñÓs, que . NA RESIDE NC!A, FALTA
tilla de CENSA esixen a integraDOTAC
ION
SOBRAN
.
supérior
ao
125
por
cento.
·
.
pouco
claro)
que
a
Diputación
ción
.
':_non acu.d iron ao Pleno, fi xo posí·
·
A -movilización convocoU.fla
esta elección.
.
ENFERMOS .
•
· Ante ."feitos como os referidos,
pretende poñer a funcionar- o
·. Ao tempo, e ·a pouco máis de
' un -l?regúnfase · lcántos · deses
novo Hospital, independefltea AN-PG e apoiábaa a ING,para
O PSOE E O ESTATUTO.- O
o día 19_ Tamén anunciara o seu
cen metros;· femas U·nha Resi'iiénenfermos trasladad95 ·absurdamerite da S.S., cándo recoñece
PSOE a quen vamos rematar chaapoio -a Comisión Permanente
.d a ' Sanitária .- da . Seguriqade.' . 'mente en
sitüacións nO fl
repetidas \leces ª· sua incapacidamando P.S . de G., xá que os proMunicipal, anque asisténcia efec-- ·
Social, -con aparellos ; vellos é en
-fenecerán · ppt tm_.. p_roblema
de económica pra -faceto (os '
pietarios das siglas non teñén inti va só se rex istrou e dos conéecónvinte en firmar con eles- non
llais do BN-PG, qu-e foran os que
quere fac8r campaña un,itaria co.1
propuxeran a medida e o
ou tros partidos para propugnar o
Cunha asisténcia que., segundo
"non" ao Estatl.Jto; ténens'e dado
observadores, podía subir das .
diferentes versións, dende .a que
1.000 persoas, berrándose dife11
11
que so io a fará cos partidos
rentes consignas a_rredor da cenque acepten a Constitución, UG
trál de "Contra da desfeita do
Querida Directora:
son causas q'ue case se confuoin ciuida, a ou:tra· que ·di' que non
Polo" e relativas a CENSA e
A noite
dóm.ingo pró
quere contaminarse co"n "esquerden por vecés. Porque el é quioutras empresas. Ao firJ.al, talaluns o nos vello amigo )(osé
di_stas", (seica refi'rese a fT, MC,
zaves un dos últimos.répre enron trabal ladores de COCAMPO,
Lo is Garc(a Mato, o Guedelli- ·
LCR e PST); tamén se di' que
tantes dunha espeéie que está
CENSA, e membros das Direc:
ñas, morreu.
quere fácé la soio para
por desaparecer no mu ndo-do
cións
da ING e AN-PG .
Mestre de scola, vj.(¡do e
propagand(st iéame_(lte os resulta- .
televex9 e dos grandes medios
Tamén pechou o comércio da vi 1 idaridade.
pa i de moitos fil ias,' cronista
·dos e, ·para que non queden solde com un icació n. O po·eta e _
la en scpl
de Vi llalba e de toda ·a Terra
tos os cabos. Un .corrientar ista •
croni sta loca l, ben asentado
· . A reuRión de Santiago foi
Chá, continuador nos días dé
do periódfco "La Región" de
no seu , sen-ambicións de trasmartes 22 . E anque Garcia Ascahoxe da .escola de. poetas viOurense, o Se Vallejo,, pronosticende ncia: é ave do tempo paso prometera a asisténcia de al1lalbeses dos .que varios' foron
sado. Centrarse no que un tén
caba_gue · o·. PSOE rematart'a voguén de "o'uro· Felguera", non
da sua familia, era un galegu·isó redor, ama lo e estud ialo,
tando "s(" ao
Ademítefdi senón .o Director-Xerante de
ta dos vellos, daquele.s qL!e ti'é comu n nos tempos dl'm
se apo-stas... . . .
.•
CENSA o que acod iu , que empeñan· un .amor . entr.e local ista e
Assi'a ou Cloutros descomunás
NA ILLA DE AROUSA CELEzou por non querer negociar .poswa "terra, que
. universal
e lementos cosm.opol itas e alieBRARASE A IV CONFEREN-·' ·
ia preséncia de membros dos co-·
.apen.as poi iticamente se plarF
nantes, pedantés e escéntricos,
CIA NACIO NAL DO PCG. - O
mités áe empresa asturian os da
texaban ; mai·s emociona'lmén-:
que pretenden- apampanar á
Carrillo Secretario Xera kdo PCE, :
"Duro" , e acab ou ·negándolle cc;i lescasamente viran' a
·te cheos dela.
xente coa sua- universal idade
as istirá a dito acto da organizaquera representatividade á Comilú t en 1ibros·: ·fol'las du'n dia
aeroporto1 Facer crónica
ción autóooma do ·seu partid() en .
sión do Porriño, cando o mesmo
E;n
10uvanza
da
sua
·forra
betÍ,
a_.ñque
inxuatarnen·
mais
Galícia.
·
da cousa pequena, eso é cou5a
monopól io xa o .recoñecera.
e da sua . comarca escri bi ra o
te, pols
éque.confribL,1Íu
de García Mat o..\
O Consellefro volveu promeESTASE A DISCUTIR O CONGarda .Mato unha chea .ci'e ver- ·
en gran.de maneira -a cl.arexar
'
ter
o que os t_raballadores agarda- .
sos que--for.on saindo á luz
VEN'IO DE CITROEN., A UGT
o que é a ºnosa triste, pausada
Eu
aquí ·quero ped ir
ban
.
desta volta ; ou seña, un 1
fai a guerra pala sua conta, des- .
aprove·\tando certames, pre- . re longa Terra Chá. . ·. .
· un-hornenaxe villalbés., chaire-·
reun ión'. cun +epresentante da
pois dos· Pac·tos ca CEOE, parece
gón's de-festas ou números es- - -,. · · Hospitalário· e
bon
go · e
pró meu amigo"Duro"; de momento, parece que\
· qy,e as actitudes "esquiroles" que
· pée'iás do periódico prbvincíal .·
comedor. e bon bebedor, a vi·GuedelliñaS; morto nun outo·
na fa ctoría de P?rrif.ío
..tuveror-i . no conflicto da $eat de
E tar:néi:l por éstes medios fo·¡;. . da dd rioso am-igo r:i.on -foi un
nqi que aíRda podía dar gra.(- ·
unha nota, sen firma nen cruno,
na CiBarcelona vánse
. aando ' a c.oñ.ecer :feítos pasacúmu.ló de venturas, mais él
·dos ·froitos. Ouero pedir un
eso sí, decindo c;:iue o
_troen de Vigo _
·
dos"c,Jos 'Andrades e outr'ds pe. soupo ir capéando ventós con .
homenaxe que consista ha pu-.
de
Administración da ."Duro"
ou ,·grandes fastos da
pacen.cía , e só aleg(.ía tiña prós
· blicación en libro dosseusvernon aceptara a integrac)ón de
FOLGA 'EN "REVERTER"> Es.nosa Terra"Chá nativa:
·
$m igos eando chegabarnos
, SOS, e maÍS que·daqu i pra dianCE NSA.
ta .Empresa dá Construcción. de
.· por Villalba. Ti, o Manuel Ma- · . te unha rua"v.J llalbesa . leve o
· . Preocupouse de qúe a
""' Os traba l!ad o res, .da sua banOurense, propiedade entre outros
seu -nome_ E' o meno's que. unObra : dos .escritores ·villalbeses ""·'ría, o Diéguez e ·máis etf -e ·
cia.,_.a,pur.ic iaron Ir segu ir coa camde. Estanislao Reverter, ex-Difora coñecida, e -de seu pái · : . moi tos rnáis- gozamos da sua
ha vila pode facé por quen
·pañéi; ' nese senso, o com ité de em:putacio' de UCD ; atópase en folconversa nas tabernas de falar
García Hermida ou do- Xosé
tant01 a amou
e tanto a honrou
presa tén convocada unha man íga legal ··dende a pasada semana
.
·e beber aa nosa ca'pital chaireMaria· Ledo preparou idicións
coa. sua obra.
- · Hestación para o 24, e os trabal laien vistá de que a Empresa adéu.. ga na-turaÍ. Agora, ir por Vi·
que
'hon.rosa-·dores asturianos movi lización de
dalle diversas cantidades, entre
!lalba non
como antes.
mente ent re.os poetas menor'es
apo io,. en
á sua reiv,indi cápasaelas as correspondéntes
_Vil°lalqa ·e García Mato
da nosa Terra
. Os. seus rnoitos
DÁRIO x ·o HAN CABANA ,
1ción centra l: a integ rac ión . de
do mes de Decembre § a Paga Ex\.
'
; raordi_nária de Nadal.
·. :.
-.CENSA en .'.' Du_ro-Felguera" . , .
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URBANIZACIOM ILEGAL

-( ) ACIENTIFISMO
· DO ENSINQ ·.

Durante a epoca franquista a es,J\cli cou se" a facer nu-ns
un q"u e estan esperando o plari de
peculacian brilou por todas partes. tres ruas, todas .tortas· para aprovei - Qrdenaior:i .
· para _ver ' o qu_e_
. Mentres ·0 . goberno · fala · de
Moitos apro.veitaron o rex.urdim·en-. tar o terreo . y chan ven_d euno en ' pasa, pero h-a1
. af1rr:ri_
a
o · apo,iar ao ensino pri·vado com6
to desácompasado da economía._Un . .parcelas ·nas que .se cqns.tru rrnn c_aé de cartas . OJe se O
un
democratico,. os estudos eidos onde a especulacion foi sas.
Pa_ne1ro
unh-a certa can!1 -, dantes .de _centros estatais como ·
mars forte: tal no
os
_d9de _ de d 1ne1rn, o prob lema . xa o de· Fo·rmacion Pr.ofesional, en. labradio e monte ,foron utiliza'dos
Arique 6·vendeu como chan ur- estaria resalto, o que _pasa e . que clavado ·'en
pa.san por unha
como solares. Os trázados das... ruas bani zabel nqn tiña este
o· quere pagar._
•
. sifüacion .de total desamparo ac-arespondian a uns
con- p'o is noFl _contaba, tampoüco. con '
qemico. Falan da inflacion exis:
O PARTIDO GALEGUISTA POcretos. Construcians feítas anarqui- al cantarillado, neri conta hoxe, 1ndff
Segundo o ·sr . .Natalió,. todo o tente na-Universidade e da neceDE Rf:CONSIDERAR A· SUA
camente ..... Se as cidades galegas se· ,parar tosas "as·· agua$
uns mL1rÍdo ,espectlla e el .tarrien o_fai. En ·sidadé de · estimular os estudos ·{; ·
POSTURA DI ANTE DO
vi ron afectadas,
-'as · v_ilas prado·s que . hai a carón das casas, certa rr:ianeira ten toda a razcrn. xa mediQs. pero permiten que os "1· ·
TUTO.- Asi o. fix.eron .saber aos escaparon ·a esta plaga_. As vHas cúñ sendo o seu prpmoto.r o l?onente de- que algunha das parcelas que-el ven- · 1.026 .alurrino·s matriculados nesmecli s •informativos, diri.xentes · crecemento fiticio dascorístrucians, . SariicJade. _Tampou_c o carita es.t a - deu, fóron a ve,z. dividadas e vendí- te centro de F.P. non teñan nen ·
f'. G .' manifestando que manbaseado nos cartos dos emigrantes . '\1rbañiZación"-.cón alumadO·
das por outros subespeculadores.
os materiais .mais ifT1)rensindlbeis
t c·ri nn o "non" nas· actuajs cir- . foron as que con .mais notoriedaC:le co, ..neri con recol·lida ·de b{:lsur8s.
··
para as suas practicas, anque
t wnstQncias, pero qu-e
':'."o.sentiron.
· Os vecif.íos levan
· denuciado
.
Os vec·1n-os ...... ·1ri en .c¡ Lie se cla.ri·- . constituan un factor fundameriisto
.,
.
repetidas ·veces, pero Gomo se nada fique dunh 9 vez a situaci.Gu, e lJUe tal de estudo. Por iso, días
ra1·1an a,sua postura se a UCD d e.ira g<:i rantias de que o Estatu t'o ga.
.
:
'
·
se esixan fesponsabi 1
a quen dos as ruas de Vigo sentiron a sua ·
1 ,,.
.. d. · · t ·
O IS
a COrporac1ó_n_ · ('lOn tomou
.
. . d" .
.
ego non seria iscr1m1na on o.
L"" l 1'n ·foi .,e é, unha destas ·vil a,s
.
,
. haxa que esi x ilas. Segundo nos copreserc1a re1vm icat1va. e nmguen
º
.
111d_a n ingunha reso l l:JCiGn.:....
d f
d ..
··
.con tonstrutións ilegais a· f eíxes .·
·
11unicaron, agora. a111da para mais
po e a1ar e oscuras mtenc1ans
· CELSO MONTERO RE.SPONDE ..
Construtores.:qúe lle dében ·mareas ·
iriri .' rea quere edificar un peqve- subversivas" ou algun outro re·
A GACIÑO .- Nun ha carta abc! rtá
de cliñeiro -a lgun· dia ·esper amos
UNS AGACHAN, OUTROS DIN . no xard 1·n que deixou corno facha curso cosque se adoita o despresao' cronista po i itico eje "El' Jdeal
. sab<ú canto- ao Axuntam¡:into .- Pa -. · QUE .NON QUER PAGAR. ·
t.ra para vender m.illor as terras, ao tixio de calqueratipode manifesGall ego", o Senador do PSOE por
ra rer:n atar, toda unha u.r'baoi zac1on
·que non estarr-dispotos consentir
tacion.
Ourense acusou ao periodista ·de
terxiversar as suas déclar.ac ións ..
.Marx inalmente conteri ·ünha 'interesante .decl.aracióri qt:.1e pode resumir a fi losofia do PSOE, o Sr .
MonterQ, referi_ndose- ao· Estatuto dos 16 e a suapromesa de defendeló por erihba ,de todo: expi ica que defendeu o Estatuto .
.dos 1-6 mentras foi un . antepro.xecto, non cándo dEii x.ou de selo.
Non sabemos se o Sr. Montero
poráse agora a def en de r' o Plan
Econcm1i co do Gobnrno. x; a que
o
Glo PSOE som entcs
un anteproxecto .
.

. :e nte ir.a que se fai ilegalmente, sen
perm iso . Ciu-daqe :Jardín.

o

seu promotor foj Natal ib T r1 ·
boé] da portas, ·"o Campanari o ",
conce ll al de CD, e ae' profes_ión, se gundo a. xente; non califi cabel ..

cion do Diputadq -Manuel Cás "ií1eiras do BN-P·G que se retiro u
· no momer:ito .da votación, entre
os aplau?OS do Pllbl ico que cllamou "cacique(' ao resto· da C_o.r-

O PC _FAI PROPOSTAS AO
POG E MAIS AO PSG.- En arpe
a con querir no futurp uriha .uni dade operativa e astr-a organiza tiva . Entre as propostas que se
fan, destaca·n . a' ren ovaci.crn do
pacto muriicipai, a creación dun
jncJicato
de éarácter unitaf'io (supónse qÚe impl ícitamente vense a ofrecer:. u-nha fusión en_'tre .as .SS.AA e o SAGA), e- a
cr_
eaci0n dunha revista marx ista
teorica..

O SR ..- RODRIGUEZ · PARDO
PODE RIA RECIBIR UN VOTO
DE CENSURA.- D . José Luis Rodríguez Pardo (antes Xpse Luis,
ex-direixente do PSG i ex-escri-·
tor
vernáculo): . diputad¿ do '
PSOE pola Coruña e Secretário
· do PSOIS ga·lego -se,gundo eles PS
· de G- p.oderia {edbir un voto de
.:2ensura da executiva do seu parti'do, dada ·SLla postura claudicante respecto áo voto "non'! -ao
seguntlo se asegura, se
·a voto de censura · prosperase,
corwocariase · u·n Congreso. ex traordinario para proceder .a elex ir-novo secretario xeral . Asimesmo tamén poderia censura rse a
ac t itude do s·enador _ourensan . D.
Gelso Montero, polas mesmas
causas - que · o Sr. Rodrí guez Pardo. E e que alguns esquecen ax i-·
ñ.a os séus o: ixens.

a
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t e.. o tema escapase. Raí tamen "maJas 1irigoas" que din que bastantes
membros da · -corporacion. anque
fa! ºr1 . da sua ilegal idade, por atrás
P.sr,·n nPoiando · esta especulacion .

cana ·mtreaberta

.-

.

Querida

<

.-,,

.

Talgo _pra aéabare·n de amaña10·,
.
.
,éh egar ·c:hegaba pr13 cupo
deste . ano coas barbaridades '
que se·escoit.an por estes eidos .
sen tragucr ml'.lsíca de fora . Pero estes poi rticos sucursal istas
am rtanlle abando os ramistas
que tran pra festa da
aldea unha orquesta de canto
mais lonxe millar, que en senda de lonxe coidan · que ser<l
boa .·

'

As cencias seica'
·¡:)ra
trerñf; nda. Como di.c;ra :o meu .. vel-lo
amig_o o s·eñor Ramón _de XaR
'Branco, "todo che . \l,ai · én
adi anto, débeche de
re.- pra que no mes de
o cuco veña curare".. n ·non,
s.ie se conociche ' o señor Ra.món, que un poeta ,popL:Jlar.
ou como din cis ·entendidos,
un
dal0 da Terra Cha",
da es.eola de.Manuel de Padér- .
na, 'do Ameri .co do Armadú1-e
- 'doutros que ancaoan enchendo o áire de versos. O señor
Bamcm de X-an Branca , que
retirado, foi . .
agora . debe
grande- fogueteiro e manciñeiro de sana , e deulle pala poe-.
s i'a 0s setenta anos feítos.Agora .debe andar polos noventa, e pola ·m i ña informacicin, .ainda es'tá rexo e forté, anqu.e
medio xordo .
Mais todo este introito sobre a cenc;ia viña a que ha i uns .
di.as· a caix a imbecil deunos a
, . abraiante not,icia de que. van
poñer· un ·ta lgo desde ·Madrid ·
· a Galicia. Case se desmaia o lo.. cutor. coa noticia e falarnos
' da segunda Qarte: ago_ra·.non
van facer tal la máis ca sete h0:;: ·
rás pra facer a viaxe. O 16cutor desmaiábase.. coa alegri-a,
mais eu agarrei unha CGlera de
moito sandiós. Moito ;máis sa-·
tisfetio quedara eu se a p·artires dagora di xer_pn q ue de Ma. drid a Gal icia se i,a tmdar· en
ch ega r· sete .mil di as ou algo
así.

e

E-- n0n hai tal, pois ·pra

j

Porque ti bota cantas :.
con esta presa nas
cións, chE,3ganse unhas eleccións e aquí )es, cagando cen- tellas, a.toda a plaoa maior do
goberno e das su.as diversas alternativas. O señor Suarez. e o
innominable ·fil'lo ' de Vi·go, de
corpo presente nos escenarios
da nosa nacion. E por suq)osto, .
a pandil·lp de Sevilla afincada "
en Madrid -Felipeec_ompañr.anon deixaran de viriles botar
unha man GS seus muchach-OS
de por acÓ, que a1-nda a estás .
altúras · non se sabe se · van votar si, non 'au quen
.E
por suposfo, todos os. demais. ·
Vela(as consecuenoia3 do pro-·
greso: cada campaña elect9ral
na nosa Terra, xa polos nos.os
produtos ind ixena$ moi -antroidera .. convirtese mm antroi do internacional. Eu · realmente pensaba que co "autoc-,
tono' ' x.a dlegabá., pero non e
asi · o ben vi-sto,

mascaras e pallaso's, nada mi llor ca unha colonia europea.
E sen0n que !lelo . pe·r gunten
GS eternos fi.rmantés de mani pra salvar esto ou aquefo, sempre por·enriba dos part idos, que nestes anos moito
. · teñen -¡nzado. E eché boa ver-·
-dade. eri.canto a un se lle ocu·-rre calquer.a parida, sempre en- ¡. .
contra \tinte ou
rubcala. · .• _
·

: .

Os alumnos do centro de
Meixuéiro tiñan razans obxectivamente indiscutibeis. Pagada a
matricula, escomenzadas as clases
con tr.es meses de retraaso, levan
outros tres agardando que. lles
che-gue algun material para poder
facer as practicas das seis especia. 1ida des que ali se cursan . electron ica, mecanica, electricidade do
automovil, sanitaria, peluqueria,
administrativa e secretaria. De toélas elas _somente as duas ultimas
dispoñen dun pouco de material.
Os alumnos das outras estan "a
.vir". En mecanica non hai
, mais que dous ou tres compraba·
dores de mo.torés, pero inuteis
para o nivel que ·se cursa . Os de
clin-ica sanitaria teñen a sua
posicion unha incubadora que
non . lles serue mais que para incubar a sua impotencia, e material tan fundamen t al cómo xeringas e véndas debe chegar po_las
v ias persoais dos propios alum -·
nos. En peluqueria nen xiquera
hai rulos, e
de elctron ica d?
automovil teñen que usar o ve1culo do profesor como ban co de
probas.... .
Non hai no centro 1impiadoras -Q Ministerio di que non ten
cartas para isto- e son os mesmos
alu nos os que teñen que asumir
esta rcsponsabilidade, feí to ci ue,
ainda mais, figura como norma
nos curios0S estatutos do centro.
N9n hai
ou non f uhcionan, e os alumnso .que teñen
que xantar ali, por lonxania das
suas casas, teñen que recurrir ao
pouco gratificante bocadillo ..
E a isto charnanlle os repre. sentántes ministeriais facer unha
poU t ica educati'ifa' nun' tfü;6r-11tiinlátoria .
·
Resfa a inda un ha · dirección
istá, omnímoda no S8U!.
JiJode'r, rixidamente paternalista e'
xerarquica, na liña mais respetuo¡
sa da
que enxencrou .
ups estatutos d.ig.nós de - figür.a r
nun museo de antigue.dades, sen
·a' mais leve participaCio.n de alumnos e profesores. Con ra zons corno . estas, que non son mais que ·
1 •
insuficiente e
. rado do que ali pasa, non se ca1
. de novo que. os alumnos , 9 pesares das'ameazas de expedente poia direcciolíl, ocupen as r.uas
_rnanteñan uriha fol_ga desde hal
lms días.

Pero o Sr. Taboada seica non a1cepta as criticas de moi boa gaña,
xa que segundo l.le declaraba a "El
Correo Gallego" . ·:marcheíme poque
e non queri ¡:¡ µagarlle con unha sela na cabeza.... . "

._

¡

A DIPUTACION DE ,LUGO
APROBOU O EMBARGO DAS
CUOTAS DA SEG,UR IOADE
SOCIAL AGRARIA.- Ca oposi-

os vecii1os.

0 Sr. Natalio _cada vez que se tra-

r

Despois estes señores o
m illar escarallanse de rjsa vendo como o l\/lugabe e os set.is .
se poñen a. ·bailar no medí-o
dun mitin multitudinario. Nori
se dah canta- de que' ·se .pode
facer.- o pa'llaso moi seriamenm('.)i alegre- ·
t.e.; e a
mente. Porque o compañeiro
Múgabe e t0dos qs,nosos tomp.añei ros de Zimbabwe, cos
se11s h;:dl.cs rituas e co seu rit· :
mo guerrei ro estan a ampliar
o dominio · do- home rio mun·
.
. do . ·
I

· DARtO XOHAN CABANA
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estes dias. plenos 'extraordináriós
de .cara a solicitar o·apoio da po-

ria na necesidade de vencellar na

a

. vidade algunha . Xa que ldgo,
loita· todo.s es sectores socia is,
boación a folga xeral, espallánd9Representantes dos partidos
comp.ri a prnsionar ao Gobe·rno .
porque 0 problema era de todos
se bandos e comunicados · de scie coalicións PSOE, PCG, . POG,
dun·
firme
e
contundente
e
ninguén
..
debia
ser
exclu
(do.
l·i_daridade coa·
dia 15.
.. PSG · e BN-PG
,·no
.
, .
·Neste senso, manifest0t.:J a·
Ante ·a p·regunta dundos .1
·n. .
transcurso dunha roda de prensa
para que este -to.mase en serio 0
.--oión das' for zas c-onvotantes de·
celebrada a ·s.emana pasada, a sua
porse en contacto coa éamara de
formadores, Fernando Miramon/ g;ave pro_blema da éOmarca" ferrointe'nción de coQvocar unha fol-·
1a.
.Come(cj_o, · Uni·ón de deta ll is.tas,
tes CPCG) . explica8a a auséncia
ga xeral de 24 Horas de duraci_ón
Carlos N eira (PGG) despois
da l:JCD nos · seguintes ter mos:
pequ@nos _comerciantes e rmpre."Alguns partidos que Xa es-tamos
que afectaria if comarca ferrolá ó . de anal izar as causas tla crise' da
sários ... de ·cara a que todos eles
. l' d
ucn'
b
vindeiro -15 de Abril. O obxectinosª Comarca':enmarcou to.da po·párticipasen na.folga
imp ica os coa
en uscar
vo desta convocátoria
si bilidade de solución á mesma .
:. · 0 representante do ' PCG,
u.nha ·sai'da a esta situación, veé o de presionar ao Goberno esnun plan económico racional paFernando. Miramo'ntes,
erimos
isto non se levou _a
0
pañol, esixíndolle solucións á cri. ra a economía ·galeg·a.
cargado de ex por· 0 papel que as
bo. Cremas que ternos que face'rse na que se -atopa sumida a coPo la sua banda. o represenCprpo _
r_acions locais tiñan que xo - -_ . nos un_ha _.autocri'tica
en
marca ferrolá.
tante qo BN-PG, DarJ.i'? I Rq,mer.o, " .gar én .todÓeste procesó, asumin- . · p-_oli'tic'a . equivocárr¡onos· moitas
saliento.u o papel que ·as céf.ltri is
< cio "a süa función 'pól·íti.ca-"tri:frite
vl:fces, . e que tampouco é causa
A convocatór ia dos partidos
sindicais tiñan que x ogar ·en tod9
. aos intentos dé\quetes que pr.eten- .
de ·rasgarse as vestiduras e decir
pol.lticos resposta ·ao chamaméneste proceso, convert índose· flas ·. den convertir aos a);<: untamentos . que fracasamos unha vez· e deixar
to efectuado pa las Asamb leas de
correas encargadas de levar o
. · eh m et'os .organismes
·
fó_usq_s corno están. Polo contrabal'ladores de A'stano e Bazán
blema ás fábricas e aó conxunto .. ti vos.
.trário vemos que os partidos cos
progresistas, instándóas
dos traballadores da comarca. ·
Un ha vez ·ex pi icado 0 carác"que pensabamos que iamos ,solua artellar unha resposta masiva Mati zando a continuac ión que a ·. ter dá convocátória 'os represencionar os problemas non fixeao progresivG> é:leterioro das ·ccinconvocátoria
folga xer.al . era . tañtes a os partidos s'ó metéronse
ron
.. . e hoxe estamos nunha
dicións eoonórnicas ·e labora is cfa
unha convc:icátoria eminentemen-·
. ás pr'egun.tas dos 'mfórmador.es,
alianza. de esquerdas a ver se socomaréa, concreti zadas na perda '
te ·poi ítica pois o problema do
precisando que amáis da p·aral imos capaces de darlle solución.
. de nur-nerosos postos ·de trabal lo
Ferrar e comarca era un prob le.z.a ción total das actividades, ·0
Atención, non decimos en nine no descenso d,o poder adquisima que requeria sol uc ións poi ítidía .15 teria l ugar unha macroma- .
gzm momento que vaiamos a.dartivo dos salários.
ca$ que -escapan do ámbito meralle
solución ' senón que imos a in nifestación que partiriá ás 6 do
·
1
Llano Cotrofe ; ·representate·
mente .local ou coma re.al. Xa que
cantón ·de Mol (ns, rematando. no
ten talo, e que como decia o comdo PSOE, ex'p l icaba os · motivos
logo, a taiga xeral era a pr-.imei ra .. · Cé?m.po de Futbol onde represenpañeiro istb non pode quedar
. da convo catória resa ltando éi ne- . ·medida de presión para facerlle
nunha manifestación,.. porque
frE;?nte ás ·imm¡nierábe is agresións - . tantes d_os partidos- coñvocantes
non podemos facer o mesmo de
cesidad e de presionar ao Goberirian a palabra a.os asistentes.
, .r
h
;r.
' ·.1se as suas res: dÓ GeJberno, _·que levan á n·osá co- - di ri xCo
no para que asum
obxecto de vencella r a
antes: 1 acer un a gran mani1 estax a que dei ca ago- .
marca a cónvértir-se-hldn ..
ción e despois darlle poderes ao
ria
industrial.
·.
todos
os
sectores,
as
CO:rpora.d
d
b
ra SP 1im it ir;:i tl 1"rr ar un l1a serie
c ións Locais celebrarán du rante
p artz o o go erno, porque .a reacl r iri la·s que non t iVffron
[] ' ida Garc ía
l. insistílidade é que.11on'fixero11 nnda".

o

ªª .

1

carta ·. elltreaberta
ou.-coa ital rana ou coa mex ic;:c:¡Querida_Di recto¿a:
, ·
na. E a índa a· pouco máis, nalSe . estroutrd';d ia ca11d o te
gunhas nac_ións faríana .figurar
viri p'asar por Lugo non tivera?
representad a no seu escudo, e tan ta présa e pararas un pou a moitas sír.velles de .arm a dico, hab íache espoñer a mrfía ·
plomática. Entón r
en Ga li t eoría sóbor da,cociña
cia hai a infraestrutura, por
,á que hai tempo ll a veño danque non esiste a su perestrutwdo vo!tas. As 9onel L:Jsións qu.e .
ra, como din os sabios ?
,
:t irei destas alimenticias medi Hasme perdoar · o meu
tacións non as t e'ñ o a índa moi
atrevemento, mais quera avencla ras, e
as discutfranios un
turar unha teoría: ser non se.pouco, ó mil.lar privábasme
rá moi· boa , pero non me nega.. de dici r algunh9 barbaridade-,
rás que tén o seu aq·uel (olla ós
mais xa q ue ncin -foi así, habegramáticos, parece que dixen
rá que discut(las po·r carta . .
algo e rmn díxen nada).
·segundo fun observando, _ lllllilli.•••M...iM1191••
Gal ic.ia non tén un ha burmoita x ente eré que non esisgues í.a. naciona l , a di fe.rencia
te apenas un.ha coc iña galega,
d ó parco, os in numerabl es -gui·
de Cataluña por exemp lo. Eu
ÓU nué' se -esist'e é probe. Se
éntendo que a cociña creouna
'sos -chamad os polos franceses
. - me quitas ·a xente· do
- fricasés- e unhas cantas varietodo 0 pobo no que se refire
do lacón con .grelos, da empadades de pratos derivados do
ó seu aspecto material, as galnada de x oubas e do polbc»-ou
drumadas concretas como son
bácallau. Todo esto e moito
pulpÓ., pra que noí'\ me malenrnáis 'é cociña galega, e se.por
0 caldo m.i os cache los con
tendafl os da miña tribu- con
chourizos. Mais -a- creac ión do
cociña enten·demos tamén os
cachelos, ben pouco máis se
viños, nunha pequena -rexión .. corpo case m ísti éo
cociña,
identifica : E ·francamente ; se
coi:na
eu són capaz
c·on todo o seu cerimonial, veu
non hoube ramáis cóciña gale-anque mal · catado( de dist in - - senda na histeria t arefa das
ga ca. esta =por ilustres qué seguir polo me.nos dez ·sabores
burguesías, coido que palo séñan estas garoladas-, tj3 ri.amos
distintos. E-a índa qüe ia xa pra
culo pasado
así. Eles ó fin
que recoñece.r E¡Ue. rion esist ía
outra cousa, déixame que lem ó remate podían viaxar de
cociña .galega.
.
- bre as tartas, miña especial
vagar ·e comq__..comer gustá ba-Galega de ·S ócio-p edagoxi'a
Pero como ti
-que
debil-idade, das que levo prolles, deullés necesariamente
e socio-lú1güz'stic'a
· tamén che g.usta- a real idade é
por al í.
badas ducia e media e penso
moho · .máis esplendorosa. O
ó ·qento ·a Pb.uco_
. Pefo se eles non o ·fi xepoi bo non se come só ó esti 1.o.
v1va.
ron, haberáo que facer. Por
da feira, .senón que .se prepara
'En resume, pO:dG concluir . eso seda bon que aquel colaque a cociña galega esiste-e q·u? .
polo menos de dez maneiras ,_,
bórador do na;o periódico que
·
máis. As empanadas son coua. maioría pos gale.gos non _te-.
fac ía '"o recunch.o do lambón"
sá de n·on acabar. Edespols. te, ñen concencia dese corpo úni faría ben erí deixarse ver de
- co, non a teñen nada sistemarnos os chourizos, as longa ínnovo por estas páx i nas coa fre.zas, o. botelo e outros cantos · - ti zada, a pesares de lo.u bables
cuencia axe'itada. Eu non 0 co, e documentados intentos de embutidos con rnoitas aplicalambóns
ta
n
·¡1u.st
res
coma
por meu_ mal, mais ben .
Editacja por "PROMOCIONS· CULTU- '
cións. A troita non se come
RA IS GALEGAS. S.A" sob .o patroci-·
Cunquéiro,· do que re¿omense ve que escribía con rnñecesó frita: tan1 én>ó forno ou -en
nio da "ASOCIACION SOCIO-PEDA-· '
mento de causa. Un pouco de
do o libro máis ca nada como
·escabeche teñen o seu éJquel.
GOXICA GALEGA".
sistematización non nos virá
E xa non falernos das varias
lamboada 1(rica.
·
mal en causa tan agradable. E
SUBSCRÉBASE DESDE XA!
maneiras dé asazoar a lamprea,
Pala contra, se miras prós
. despois de todo, a arte de co.
as
castañas
con
lei•te,
as
trinta
Pa íses Cataláns, ves que a cócimer é parte nÓn peque.na da
Ingrese o ·
da
anual de 1.200 pesetas· · na cc:inta·
/O u corenta maneiras de facer
ña catalana tén ese corpo ·coe- · cultura ·popular.
·
· ·
01-500.000-5 do Banco de Vizcaia,
rente na concenci'a de todos.
o caldo, Os ilus-tr.es usos do
Sucursal da Avenida de Buenos Aires ·
E ·o mesmo pasa coa francesa,
n i:&n e toda a ri caz vari edade

se

da

e

en
por xiro postal, transferen_ci-a bancari,a, 9u talón, indicando seu
nome, apelido e dbmicilio .
'L
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con· Fenosa·
·polo. Nuclear
O di.a 27 celebrouse unha se- sión informativa · na Diputación
Provincial
lugo sobre da "CenNuclear a construir en Reg 0 .
dela, no concello de Xove. Deia
podemo_s sobrancear tres causas:
A auséncia de boa parte dos diputados, a nula intervención de
case todos os asistentes, e o com, portamento do Presidente SrCordei ro, que non
permitiu
entrada ao corresponsal de A NOSA
en lugo.

lle

Recollendo o ambiente de
.roposición popular ao proxecto
·da Central, manifestado varias
veces en forma de movili zación
o BN -PG presentou no seu
unha moción na Corporación .
Provi·ncial ped indo que esta se
pronunciase contra desta obra.
Por todo esto foi polo que o Sr:
Cordei ro acordou convidar a representantes da FENOSA para
espoñeren diante da corporación
provincial e dos medios informativos todo o referenté a esta instalacion.
· Esta sesión informativa· tivo.. ·
lugar o día vintesete, facendo a
presentación o Sr. Ouinteiro, Director Xeral de Reg.ode la, quepa;;
sou o tempo a falar ben das centrais nucleares, chegantlo a afirmar que o perigo non é máis ca
psicolóxico. Tamén , e díante das
preguntas do Diputado Manuel
Castiñe.iras, o único que abriu a
boca, sostivo que "actua lmente ·
Gal i'cia xa é deficitária en enerxi a": anque decindo noutro mo- .
mento ... "bueno, outra causa é
1berduero". Noutra co ntestació n
as preguntas · do Diputado do
BN-PG, dixo que " ... a verdade é
.que non comprendo como a un
pa(s como España vamos a compartimentala enerxeticamente".
Se alío único que ti ña que
decir era Castiñ eiras, moitos Di·
putadas nin fixeron acto de pre·
sencia. Secadra o tema parecia\\es
de pouca trascendéncia. Entre as '
auséncias , a do Partido Soc ialista
Obrero Español.
·
1

A DEMOCRACIA Dó'
SR. CORDEi RO

Outra das incidéncias que
non ternos
aquela que rese-_ .
ñar é o comportamento do Sr. ,
Cordei ro. O Presiden te da Dipu· '
tación impediul le a entrada /ao,
noso corresponsal en Lugo a.un·
' ha sesión informativa, áque, pola -outra banda, ·a sistiron sen
bas ·todos os médios de comun1·
cación . ·A· sua expli caé ión foi
que : ·"Ya se está pEJrfectamente
·acordado definido". Ao pregun-tarlle -poÍo's motivos,
·
moj "c.laramente", "Ah! ... imag1 -,
néselos.J
,
.
.
Hai que decirtamén que
gún médio informati'-(o se f1 x9
eco desta ngativa, nen
protestou ninglm. dos informadores afí presentes. Outras veces
menos motivos ieñen dado
tes .. . Polo q'ue se ve, é máis .
o interesado en. que a Central vaia
adiante . .
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cantida.de' ·de acordos voto u coa
·cJqa1· M@·ncomunidade do
ül?.QSicion en contrá da sua can .:
e astra as eleccións mü,
didatura. Asi inquirlu nun 'Pl.eno
·:n,icipais vii'í-era sendo desempeña=
· onde:. . . estaban as ' estanterias dos
da .Pol('.lr·alcalde de Ponteares ,
Hb.rós para· a biblioteca qu·e costasé
per.to' do ultr.a- , ; .
rán 700.000 pesetas :e foran xus- .. dereitisnio, íntimó de Fraga e'.
1
.
1ificadás· ·.póló 'ariter'ic:fr alcalde
nemigo de UCD, ·cuxa xestion
0 FUTURO ·. DA
""
·
·· ·
·'JorgE:) . Freijanes. -:Polo actua l ·alef3 1" - ......
tanto ao .cargo' do axuntamento
. Lun-s 14 'o·-Presideñte ci'o. 1Ni: . .
_no_
'uá_s
- :eje foi:l
que' os ' I ibros :
como na
foi
("l.nstituto ·' Naó ona l ' de Jnd.Üsnela_,
elexido na . c?mPa.na
... s'egüen
e as esta.nterias
· po.sta en"
de xu
c;lecotio
·tria" ) rec 1b1ré á 'Comisión Mfoá :
con
dq.
e .un ,'.
no- almac'en , lguafmente
· po'r irregularidades administmti·da.. empr.:esá " 1uguesa FRIGS'.L\;'
,,.1 . . ·
.:.' '"'. - ['
: -... : ,-- ,· opúxose' a ideadoalcatde· de'ce- . vas e o fracasado intente de ins"
comis.ióri fo:rmacJa ·p.ó l.o .Tómité
.
:que ,parte dos ·votos· conquér:idos ,effesixencia "dunha' .; ': : lebrar e{ cen:tenário da vil a con ta ar unha celulosa ma.is tarde de
., · de Emprésa, -os, siÍidiqrtbs l·f:\fG;_ .. ; inc4estia,nabel fideLidade foi ¡el.ex,ido tercerr.o
alc.al'de." e xa . -... actóSÓJrn:o: a entrega de·medallC1s
impor o.;plan · ·de ordEfna'ci6'n do
'C:C.00.,. UGT e
·e
or: · que log 0 formar pafte na comisión
.- / ·
.·-..' ,· a todos os concé.lleiros e -alca·ldes
·Condado que posib_elrnente peganiiaéión's " po'J íticas , AN-.PG.,· .
. "' ·. -..., . -. <.
. - ,1 _, ,.
_, . . ' - , .-!
. anter'iores: ,
chaba
de . si a devandita
·pcG ,PSOE e UPG · O's.' puntós . E foi 'aqu.i, na CGmisiori
· · sidérar- E!U'é:-no'rí
celulosa.: Ap parecer cando o al. lsto. todo tr.ouxo como con . a . deba tír irán· maiormen_te
.. · .rnanente, onde xu1'd1ron os pro-· • -c·lara -a·:·if:.lve r'5iór'l / mesf\lla ·postura
calde de Aribo, Hermenegildo Risecuéncia sér dado· de baixa codór cia 'estratexia clo .l.Nl ' en .c_an: · - - b1emas. Dentrn dtfnha p·oslbel·lat' ,\_.'a'cfoptoü ,·cb'n.· outfá ,,factura .· de
vero, torno.ti p'osesi ón ·do cargo ; .
. to a (ed ucir' pérdas (é sabido que '. '
.
-m o. t enente de. alcalde. De todos
sua función foi ·meramente de fiG.
· -.'_ defiéitário : .:,da
boura de lavado . de. cara:en afité- ':.. ·+ 5.e:J .OÓO·· ciu ,.200 .'0 00 pese'tas<t)un
xeitos $eguiu a manter o firme
gura decorativa, tanto pol'a falla
F R 1GSA é . ün " dos' 'ai-gu mentos
. r.iÓres corparacións. propnxerañ- - ' Sl::Jposto m irciqor que· databa . do
critério e adoptando posturas en
de apoio dÓ seu partido, a Cor- '
·
-se
na· comisi6n- a· aprobación · de
ano :73
que, segundo el ,' non
ó.rin"dipai's do" monopól io, ao ,q _ue
cada asunto que consideraba máis
poración ñon lle ·desencanta tan·
que .databan do aflo :ZO,
'se' constru1ra·, ' a1hda que postepérteneoe) , a _r,ecalifi_
cación do?
en Go·ncreto- unha do campo ·cte
ricirmente lle fdi infor:mado ·de
racionais e máis ao · servicio do
to ·Jose Castro, como polo domít erl'eos separac1dn de empresa do
.
p
obo.
nio absoluto que este tiña sobre
devandito monopól·io', Gl:J ·· !;)ea,
· futbol por valor de -.60.0 .000 peQLÍe' pe r-te'neGia a t:Jn torreirG da
todós os organos administrat ivos
· CA.RCESA·, alternativa apo iada
- setas .a que o seifor
parroquia . de·;
-E da ·per- O alcalde de A rbo foi o hom·e· designado po.la UCD para fa na Mancornunidade. Asi as cau' d.end e'moi.tos sectóres.·. · · ·
goull e a
aprnbaelón .or con .- manénte pasouse· aos p·lenos . En
. ' .:;
sas, e di ante da problemática xurAXUNTA A SUSPENDER '
dida (dous meses sen pagar ao
':
:. ' Suporl-iÓs ; qye á 'fa'l_la :.'de
.... -:;
pe.rsoal) e a negativa das entidapod er ¡;¡probar naqa . Desta vol_ta ,
des bancárias a con¿ederl le cretas
depois da ;'Gratifi cación" des
e as provincias a concededle
hmcío narios cJo axuntamento de
C'ldi antos, coa maquinária parada .
Lugo, o acordo mu.ni·éipal s'us- ·
ou averiada porque os talleres ·
· "peQdido foi · un Qo de _Rib,adeo, ·
tampouco
lle fiaban) e recoñeci sobre 'incoación' de ex pediente da a sua impotencia para enfren. disc iplinario ao·..
._ da
Oue ridáJ ,fredow ·
.
cion. O i i eiito· semp rP ch
tarse ao todo poderoso Castro;
, C.01:poraciqn. Po lo que pareqe,
Con esto d-a demo_cracia· ·
foi un rapaz moi 1isto c o n cul ' pi antexou de escomenzo a sua '
, q ue agoriil din
veu , 'ha i
na sesión do" acordo, astré:l
' tur9 de J Fccionario Abrev ia
dim ision e unha vez aceptada es-··
1noita xente que x a 11on pódé
concell ais de dereita votaron a
· - do · Espasa-CaJpe. Segundo el ,
. ta convocou un pleno do axuntafacer. coma antes. Antes - era
prol cl o voto de censura.
é.'o que tén moito pomento ·de Arbo co gal lo de aban.
máis doado p.oñ-er unha careta
der n.unha vilci ou lugar , e p or
"NAVAJEROS" NO· FERROL
donar a Mancomunidade dun xeie ahtifranqúista testimonial
eso '.el ..non o. é, .porqúe é só u n
to definitivo. IE novo a opos¡cion
Frnncisco Carrnras, diri xer:ite
s n m9llar as bragas- e ir poi a
cldadán
a pe respetoso das
1
pediu
que se estudiara a
o
de CC. 00 :
rnen1bro do, Com i·•
;.1 ida sentando praza de progre- ·
leis. ,E nesto, anque seña qui
asunto e o concellal Manu el Gil
té de. F mpresa d<.1 Bazán. resul- ·
?.!J • ista, .A-gora, com9 SE? podé fa tárila "ós meu.s co.mpañeíros de
a postura contraría a teitou fo ri do na cara: dunha nava·
' lar, surxiron cehas compl,ica -·_ Cospeito, teñ9 que darlle a ra ma do alcalde.
l lada .uaq a · p9r José. Mart lné¿
ións. Por:que Jalar,,
zón: certo, Fidelito, :tu non és
Diante da postura adoptada1
Pére¿ fun cionari-8 <dos serv1\ .: it>S
-lar': á c;:u8Sti§r:i é qLi·e c_
he _fa. un cacique . Pra ser cacique
por ·Manuel Gil chega ao í*Untad.a
O
gan caso_. .
.
non abon'da con querer selo .
ment0 · de Arbo unha comunica. te sindical estaba.-, na ' porta ;da
. · · Un ha .'das prnfo.sjons que
Evidentemente, o corresción. da secretaria provincial de
factoriá, na que es.taba
·
s sé
. poñsal do "Progreso" na miña
UCD comunicandolle a baixa coC?da
unha
,,.\¡11 ,to d,uns
·-anos .a
parte
for a
• •
•
tri.bu -é _como másimo un aspimo
membro da candidatura e que
e derñandoulle a· ide.ntifjcació-ri .
de ·corresp.gnsal de _ali::le,a dos
'·
rante. f é momento é só un
entrara o seguinte da lista. Conao funciorlario; que sen 'mediar
per.i ódicos • rex iof'lás. ' -A'ntes ,._ nor 'esforw:
señor que manda a crónica tlas
vócase pleno extraoraínário o 15
rn .áis diálpgo ;irou,
A
,· erán unha gloriOSéfinstitución-,
·Tal ' coma D de· Cospeito,
fest<;3S das aldeas, e en vez de
de marzal para tratar este asunto
· CLJ.k:stión, está posta a
- e · como nóri se pod í'a fa lar · ..
tribu, ·qu.¡; sempre se préfacer a crónica como está
.xuc.Jicial.
·' ·
· · ·
e a oposición non asiste, cele. · todo o m·undo- o sab 1a ; pois -·. cie·ra de progre e esquer doso,
mandado, fainas coma as da
brandose o 17 de marza l a segun·
' · ,rinoitos sobrévivían facéndoHe - ·e 1 que agora se invirte en me. NOVA ASAMBlEA'
alta socieda<Je das revistas do
da convocatória e asistindo secre;
ó
'publico
que
"é
que
non
terse
con
meu
tío
Claudia
e
.
·N.Áf.c
corazon . .CB cando en vez clamentes catro concellais. Acordase pÓde dlc.ir _nada, que se
con meu irmán' frníel. E .n.on
ma pra que Cospeito teña
. O
i mci sábado, 19 d e Aron de darse por enterados do.
non ... ". E axeritepe"nsabaque
é po rque señan da miña famiguarda m_u nicipal co n unifor. bri( ás ·once da
no lnsti tu· - rontido da carta do comité prose os s'eus éorresponsás de al1ia, claro: mái.s ben t rátase
. to Xelmíre1 , de Santiago, ·xu111a-.
me de g¡¡¡la,, fai os ecos dé sovin cia l de UCD ... . .. . . . . . · ·
dea puideran falar, í;ll í ia ser a
dun' contencioso poi ltico, porciedade, das "p eticiones de
ráse a Asamblea Naciona l de En de dios·:
, ·
,
.
que o Claudio é concellal do
Pa rece ser que o presidente
sinante.s 'de Gal íci a, como que"mano" e varias linde zas máis.
• .. "·Mai·s. chegou a
' Blo qu'e e.presidente das Comi Xunta
Electoral da zo na coda
Mentras anda 'con eso, está
dou acordado na Asambleá a'ntecia
seica . cheg.ou- ,e -· 'siós L'ab regas dal í, e porque
muni
coulle
que sen
rior.
,
.
moí bonito e astra dá gusto ,
. moitos· corresponsás de
o Da niel. é o responsa ble da
prév io de expu lsión non poderia
velo. Pero ca ndo se mete en ·
Os- puntos que. se' tratarán
empezaron a:(,'lmosar o rell·as in.
ser cesado e a cuestión pendente
alturas poi íticas, cita a consti -son : Cartas de A utoder.:iuñcia .
Vela 1 que moitos
e qu e este concel.lal non é mi liCampañ_a arredor· do ·oia é!as .Letución e. pretende .dar leccións fit''r1 f_; .A ·última foi que, cando
ca mpeons\)a li.berdade nas tertante de UCD .
·
tras Galegas. Prob lemática cara -de democracia ós nacionalis·t. s<B rínatou dunha m,oción éon t u lias tabernarias empezaron
Asi e todo ,! é convoca.do un· •
ao· novo curso. Dinámica da Atas, entón xa se lle conoce
,tra os embargos, o _El las de
a co ll er partido, e oh maravi- ,
que está moi ámigo de certos
s9mb lea Nacional de · Ensinantes
Qleno para· o 29 de marzal e ma·
Portas, o Ricardo da· Inés e
llal, non . era, como' puid era
señores que pra outra reservo, .
de Ga l íc ia., durante o presente
nifesta publicamente que fom
outros quince ou vir:¡te das Co- •
parcer polas conver$as , o .µarcurso. ·.
porque a fauna da r:niña tribu ,
'enganado pola UCD cando fora
misiós LabregáS. foron ii
tido do pobo, non era o _verpor tíQí<::a e a1nda parad jgr:náchamado par_p
da
do . axur.itamento.
resulta
A CMOIVA COUTOU A 2
mello das clases pop e.liares,
tica
-colla
o
-Espasa,
sefíor
Ficandidatura
.
e
mesmo
d
íegou
a
que
os
munícipes
da
direita
RCJ\ 'ARIA DA SAIDA DA FOLLA
era
azul celeste da p'a- ·
del iño- merece máis ca un trachamarlle traidores aos que 0
.
e
spañoljsta
e
reaccionaria
voEn Coutorredondo. nas ·ba goac!as ·
.
G2Jé desencantb 1 ·0s cam. tado." Pra andar polo mundo
convenceran . para que se
. taron a favor ·da moción do
que . arrodean ao. lago Cast iñeiras
..... peón s vi legos da liberdade e
fai falla máis alforxas (e nuna este xog,o:
xa se erguian os
de
. .s'1oqúe todps, ·e-non poi as ga· 'da xusticia adornabanse a miú- ..
. .. . Qieda agora o expedente
rosca, Niño . Os xogos populares esnas que tiveran ,· ségÜndo ' se . , ca mi 1-lor . di to) das que o co-taban a piques de escomenzar porqu e
do có r:Tiare lo e . verde do
r'responsal da miña tribu leva. .
man· d·a Xunta electoral de
_· cal(x e p0rque un ·deles, qu<? é ·
desde a mañán do domiogo, dia . 13,
der despreciando ·autras i coE pra ser cac ique -n ofl .abonda .
pero
p'rincípio os -c;:oncella1s
. d'ip'utado . provi:ncial' votara
as Asociacións d.e Veciñon da·provínres
arites
defendidas
no
esté'.
·
con
crerse
grande
xo
mal
ista
e
do
Broque,
do PSOE e de UG
cia de Pontevedra acordaran festexar
6 ro:vés .. hab-ía uns di as,
•. á sa íd@ da· misa, nas mesas da
xenio- das letrás españolas,
, mesmo expedientado publicar
en -común o qu·e intitulaban" A ·Saícomo . o atento · lec tor 'de -A
da da F.o lía" . Per_o . a cho_iva er-a mo ita
fes-t a maior . Aclaridade impú.. -· ner:i facer poemas · cursis e nounha carta nos · xor'nais da
NOSA TER R_A pode saber.
e aínda que o bon hLjmor reinaba non
xóse: as medias tin.tas .quedavelas ·ó estilo .de Corín Tellafacendo coñecer a -sua opinio·n
cabia moita escolla asi que os organi Segu ndó o Fidel -que parban ·no pasado. Escasos eran
do. IVláis p·ra criado
cacisobre a actitude do alcalde de
zadores- decidiron suspender a romace· mentira ·qúe sen do tan noos q'ue fux ían da terrible lei
ques, chegall e ben .
ria. Os autocares encetaron o deseenbo, qu e cons1'd eran que é do. ma1s
.
. Vo seífa tan carca- aquei o no'n
. so e todos ficamos á espera de que
da maior comenenci a, .complefiei .estilo
.. _
tempo depare millar sorte cando esfo i 'dernocrac;: ia sen ón coaci;n entária "do pr.i ncip io do me-.
DAR 10 XÓHAN CABANA
('.
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'

Cando as elecéións munici.pais a UCD
Gil que fig_
Úrase na sua·candidatura. E pediullo porque este home te'1 .
fama de-honr.ado· e prestbc.i o ·no munic;ípio. Q·. que.
non
é
non· se presta a
de
·
p(,lra
a:eles-. _Un factor ._deter:m1r1a;nte. coi-··
dam.os, para inCiuílo -nas
P:-cantidade de
.· arrawar
feito arrastr_gu-.;_f... ·_ ... · · : · · . , .. · ,.
·' ·

e
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XORMAL FALADO EN. EUZKADI: UMHA EXPERIENCIA

PARÁ NON -ESQUECERSE
.··.., (};1

resumes
...

O pasado día 5
lugar en
en BaP,<?la Agrupa. racaldo, a presentación dun x9rn·a1 falació ,.
ción Cu.l tural do Condado. Basease a·ictea na-nt:cesidade de entrar en
directo . coa emigración, plan"texar _clétramente e sen.Je_virevoltas ,a realidade de Galícia e
mesmo tempo tratar de
a.
'probldRl'ática dos nosos emigrantes. .
•. .
· · .
.

'

REMATOU A FOLGA DO
AUTOMOVIL NA CORUÑA
Vén de rematar a falga do
Automóvil ·m;1 provincia da Co
ruña despÓis de dez dias de paro,
ao chegaren a un principio de
acordo as cenirais ,ING, CC.00 e
USO coa patronal do sector.
As milloras acadadas polos
traballadores suben moito ' das
·
·no acordo -marco xa
que en caso de
o
100 por cen do salario, as1 como
o 18 por cen de aumento, así co.
mó outras· millor,as na duraci.on
da xornada e días a trabal lar. Iste convénio terá vigor dous anos .·
revisando se ·o índice de precio
incluida a gasolina, pasa dci 6 por
cen, ten do r;iue pagar, as·i mesmo
cinco mil pesetas po los atrasos.
A nota negra desta folga
os catro traballadores de CC.00
que non son admitidos ao traba
llo . Mentras que a 1NG tenta mo
v¡lizar a xente por iste feito . ce. .
00 trata de impedilo

o ºx"S.Zr estivo confor·madG;>...
en duas partes: informaiiVa "e
m us ica l. Os ternas
·
·foron situació n -económit:·a,
n idade, ensino ·e .l áboral. A par-'.
te . musical estivo representada
por SLi"so\ Vaamonde,
A-.
ba lde e
gaite1'ros de Froito
Novo de Me l ide.
.. o · centrn · gal ego -de
T
Llodio como o de Baracaldo non
tiveron espec ia dabondo na sala
d:estinada
acto para aco l ler
T iveron pastos de
venda a éntrada do acto e pegatinas
"en loita pola no sa cu ltúi-á", discos de diferentes
galegas . exemplares
do número . 100 de A NOSA TER RA e viño do Condado.
Todas as intervencións foron.
seguidas rn n /moita atención e os
colóquios que seguiron a cada
tema 1 ,ér-* istraron un outo índice
el e parlrl .. ipación.

ªº

A íl EALI DADE DUN POBO .
O anál ise da situación galega
fo i exp osto de xeito rea l e cr_ua ·

As centrais critican, tamén,
a actuación do Gobernador ao
mandar arrestar aos piquetes in
formativos dos trabal lado res,
non facendo o mesmo cos da PA
tronal cando istes andiveran obri
gando a pechar aos dfstintos ta·
lleres.
'1 '

en

todo _

as rstent:s.
as
fo ron m
_- _
te_rr u mP:td9s
e_ ex- "c lamaCl'OrlS de soliaaridade ..

ta), OtJ no ensino "a situación de
a.soba l lamentQ da nosa · nación
_ven dada por un dado sintomáti -.
co: nove mestres son expediantados por dar as· c lases en galega"
' (Antón 'Muiños, mestre). fo ron
temas esca ita dbs
e debatidos ·
µ los asistentes. ·

".; ... NOíJ VAN APAGAR O
.NO.S ó F ACM.O

d8 mwn- /. ,. _- ... A. situación
na·do a 11§1lb'©ira!
" .... porque compa·-cional foi desenrolada
M1niíeiros, en . Gal ícia hai fan')ll -ias
gos, co mpoñente d'e "Froito No1
- que d esde hai máis de dous ·anos
vo", " ••• a cada paso a·loita pola
non ven entrar un soldo na casa " , ·
identidade do noso pobo . veise
(Manue l Soto , trabal lador . ci.e
chea de atrancos
as ofrendas
Censa , afiliado a ING), o demencial xeito de exércer a men aos nosos
'dereitos como en
. ciña " ... están ni ill or
loita por unha identidade próos pitos das granxas que os nasos
.pi.a o n van apagar o naso tacho
enfermos da zona .sul de Ponte. porque nós, tédeo por seguro ,
vedra" (Manuél Marquez), a si venceremos ... ''.
tuación de Gal leía , os abusos das
multinacio nais e o asoballamenA canción de Suso Vaamonde
to" do. pobo " ... o tramo Guísafixo asomar bagóas a moitos·
mo-Barcala da Autopista, o· Go" .. . \(oltade acó emigranbernador Civil ameaza con m il ites ' ', " ... a nasa patria berra é
tarizar a zona',
" .... crean intempo de loitar ". A letra e a in dústrias que, ao marxen
desterpretación dos seus poemas entruir por completo a €!(:Oloxia,
fervet:eu aos compañeiros da
rematán cos poucos méd ios de
emigradón.
supervivéncia e .están a convertir
a Gal ícia no basureiro da PeninNo remate un n_
e no de 12 asula ". ( Emilio Pérez, economisnos, f ilio de emigrantes· e tatara0

e

_carta entreaberta

.

1

O,._Pe'non
uerida Directora:
Xa hai d ias, e a índa semaas, qúe o goberno español
está . laiando outra volta polo
r
De novo nos falan da
"psp ina clavada en el corazón
·. OP nuestra patria" e demais gai 1 s. E non son os diarios que se
d itan en Galicia os que meno s
la.ian , non: laian ó un·ísono
segu ndo lles mandan , coma se
P.st e lerio fora connosco. Porque nos diarios de Galici a aín ·da.1..pen san que a nosa patria
. 'éidRspaña.

FOLGAS NA CONSTRUCCl.ON
1NG, CC.00 e CTG tei1en
co nvoca da a folga do sector rln
Construcción de Lugo, ao tempo
que, \) ada a situación actual, to do fai pensar que se vaia convo car tamén no mesmo sector na
província de Ourense. Aparte
das respectivas reivindicacións de_
cada un dos convénio"s prov[n ciais, as centrais están ·a reivindicar un convénio de alcance na:
cional , segui ndo o acordo ema- nad o da pasada Asamb lea de De lega dos da Construcc ión de Ga·
lícia.

f

! " .

Polo que parece, o novo
" Decreto de Ordenación Pesquera" vai seguir cocendo a merluza
no despacho madrileño, sen mediación da ningunha instáncia
. das "comu ni dades autónomas".
E eso que os asuntos pesq ueiros
son C-ompeténcia "case exclusiva" dos diferentes Estatutos ..

INVENTARIO FOLCLORICO

1

1
1

1

•

..

De xe1to que teremos que aturar barbaridades de groso ca- .
1ibre durante un ha tempada . canarios, nen Gal ifia ós gal efaJará n do "úl°timo resto do
gos. E aínda máis: eu xa t eño
onialismo en Europa", coma
licio as provincias de Eskadise
icia ou -Bretaña foran
Norte e máis o Ruselló eran esr,{if?j5 ben cl:1ampú Pero a esto pañolas. O imperia li smo ser seafeitas despois de vará un tigre .de papel, pero a ca_ra
ríj<¡:¡s ·séculos, e como as causas
pólo menos, ·téncha de cartón sigan así, haberá que dar de
pedra! Den tro de pouc.o reibaixa nó dicionario · galega pav in diéan tamén Portugal por· labras coma "asombro", "aque fála un 'i dioma paracido ó
l)( io" e similares.
galego. E cando te descoides, ó
mi ll or astra re ivindican toda a
Eu tamén me ·fago algunha
Romania porque houbera va'pergunta sobre estas causas, e
rlbs,i:. empreaedores de Roma
chegui á conclusión de
que foran esp-año les
·.
que estes ministros dagora son
dun cinismo arrepiante.Porque
O caso é meterl le á xente na
'r epetindo qué Inglaterra lle tén
cabeLa COUSaS e. COUSaS, Xa de
que vorver o peñón ós españoimperio territorial, xa espir1les , a ningún se 11.e acordá talar
dé que os ·españo les lle devol- tual .· Porque nesto do esp íri,., .J ¡:,
1·11 ,
to tamen che hai mOito cinis: Víqíl Ceuta e Me 1 a os marromo, coma por exemplo coa
qu ís. Deso non se fala nada.
Hispa nidade. Os españoles foDébese tratar de que os españoron impoñer e.i sua lei e a sua
les terminen crendo que nunca
cultura a América, esto todo o
romperon un prato .
mundo
o sabe. Barreron unha ,
.
Ta mpouco non se fala pra
chea- de- culturas algunhas das
r.le devolver as Canarjas ós
cales eran en , moitos aspecto s

. Sº

O DECRETO NON OílDErJA
NADA NOVO ·

· ·• · A académ ia de "Bel'las Artes"
da Coruña ven d.e acordar a reali zación dun inventário da música folclorica gal·ega. A propuesta
xurdíu do compqsitor_e director
Roxélio Groba , membro de número da instituclon, e para tal xa
se alll'.mcia que se solicitarán ax udas a entidades e corporacións
.oficiais .

·\

superiores , e _senón bótall e
unha mirada á arquictetura precolombiana. E teñen a santa cae dl a de viren agora contándojaitas da obra colonizadora
h E: spaña en América, quepare ce que lle deron unha lingua
civ il izad ora de España e a índa
unha fe, que debía ser a de
Torquemada e a dos
a
da barbarie inquisitorial e das
queimas de meigas. Véñense
gabando agora de que eles non
fixeron coma os ingleses, que
esterminaron os indios, cando
se non os esterminaron de todo
foi porque non lles conviña
ou non puideron. Dentro de
pouco elevarán ó Papa de Roma un relatoria prá canoni zació n dun anxiño com Pi zar¡o , que canso de a.lindar parcos e · comer o duro mais hon . roso pan do trabal lo meteuse a
conqu istador, ou do encanta dor Cortés, ·avaro e traidor
rna poucos
Hai que ter atrevemento pra
talar ·da lingua e da civili zación
que estes bandidos e deli cuentes comúns levaron pra América como se. aló non -;tiveráñ un'.has civilizacións e t:inhas linpra talaren. Hai
ter
cara pra disfrazar de ilustres
obra cultural a ' rapiña, o espolio, o xenoc idio, o paso asolador das hordas de ladróns. E
hai que ter peito pra reclamar o
di reito i nter:nacjonal no caso de
Gib raltar e manter catro nacións aferrolladas nas portas do
século XX l.
-

DARIO XOHAN CABANA
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JI

neto dun gaitei ro histórico o
·Grifo, interpretou duas pezas
moi antergas á gaita .

O Himno gal ego interpretado

1

por " Froito . Novo" e can tados
por todos os presentes coas inans
encri,sp ad as de emoción e quen
sa b(; de impoténcia, deu
ao acto formal . .
En Llodio , a partir das duas
da tarde , rematou o xornal. A
festa foi cont inuada por Suso
Vaamonde,.e "Froito Novo'·, namentras -cq.ue .totjos os
da expedjción foron acosados a
pregúntas, onde o factor común
era a necesidade de emprenderunl a mesma lo ita entre todos os
gal egos.
En Baraca Ido o presentador
do xornal Santos Cha pero máiso
gaiteiro foron case obligados a
baixar a Santurce para facer
unha improvisación do acto
eran x a as 11 da noite .
Aí q ueda pois unha esperanza
para < futuro : conquerir que a
Galí c1 emigrante se xunga aos
que i a terra están a loitar por
unha nación ceibe, polo que se
viu a eles ganas non lle fallan
X.A. SUAF;EZ

As Centrais Sindicais que
operan en Gal ícia tampouco van
celebrar coñxuntamente o 1 de'
Maio.· Deciase que CC.00 e UGT
irian xuntas, pero o acordo ra·
chou e cada unha vai facer os ·actos polo seu lado. Quen sí vah ir
xuntas son a ING e a CTG, segun . .
do nos informaron nunha roda
de prensa celebrada en Santiago. '
Ós actos que programa ce.
00, agora sen UGT, son manifestacións nas capitais e vilas e cidades importantes como Vilagarcia,
R iheira, O Barco etc .. Organizará, tamén. festas populares en Vigo, A Coruña e O Ferro!.
A 1NG e a CTG van celeb rar
conxun1;amente, por µ rimeira
ve z o 1 de Maio facendo 111ovilizacións nas máis importantes 11\·
las de G81 i'c ia e ademáis , "Festas
Populares-' ·en Lu go Santiago e
Vi go . así como o espallamento
de octavillas e carteis co
"Contra dos Monopolios", que e
o que vai presidir este 'ano as movilizacións .da clase obreira galega
na órbita destas centrais e daqueles sindicatos de rama que se lle
queiran x u'.lguir en pe de
igual"dade", segundo manifestaron na roda de prensa
o martes dia vinteuh en
na que participaron diversos ideres sindicais de amba? centrais.
Manifestaron, asemade, q_ue
0 feito de ir xur.i.tos os dous jsindicatos non supón
de
"xa qüe,esta
dade xa se estaba dando na 1?1ta
diária e nos convenios, non e
agora. Non podemos
chamamento que se f.aga, por el
da situación real. Non .e posib
c;;oncurrir con CC.00 e UGT,
que a práctica sindical e de princípios é moi diferente .. E e,
CC.00 e UGT teñen .ª
en canto a elecións smdicais ,
r o on en ·canto ao proxecto sin- .
·
n arted1cal . e poi ítico qlJe quere
.
Uar ,, remataron decindo
.
N.1u1/25ABRIL-1 MA IO /lgSO
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.llACIONAL
NESPEREIRA

LAMPAI

Paraelle os p.és. ao

,

Situarfa. a vinte Kms. f:fe Vigo e a seis r.le Rerlondela, Nespereira é
de habitantes do concello de Pazos
a segunda parróquia en
de Borbén. Presenta o aspecto típico do rural cercano ás cidades e
núcleos industriais.
.
.
Mais tamén, dada a sua privilexiarla localización,
pé do Galleiro e cunha fermosa paisaxe, están sendo elexir!a por alguns vigueses
de abondosos poderes económicos como segunda reskféncia.
·
Polo demais, non é altea a outro fenómeno sobradamente coñecirto no noso agro: o caciquismo, contra cuxos· as.oballamentós
se_o vecindário.
·
·
..-.UN TRABALLO
DE ICONA
Perta do cúr.n io do monte, Q
bárr io de Gall ei r , que hai trinta
anos era o mais rico da Parró quia
pala sua gandeiria, e que causa
da rep oboac ión veu reducido o
num ero de veciños a menos da
cuarta parte, aconteceu a pasada
semana que a maq uina deNA que andaba arran xar a pista ,
fi x o un trabal lo "especial" arrasando unha ampla extens.ión de
monte, qu e x unto aos outros da
Parróqu ia f oi devo lto aos vec iños
polo Xurado Clasificador o· pasado 22 de Xa neiro . O trabal lo ,
gundo ex p li cou o pa lista aos veciños que su biron a parar a máquina, era por canta dun ·abogado de Vigo chamado Manuel Taboada, e consistía en árrasar máis
de du as Has . que segundo ll e comentara tiña arrendadas po lo alcalde por 50 anos.
Este abogado, que merco u
duas casas nas inm ed iac ións ten
·arrenda da desde hai sete anos a
casa -esca la, que an que n on chedemostra a im gou a
portán cia que tivo non ha i IT]Oito
este bárr io e a sua sú peta despoboac ión . A má qu in a marchou se n
.face r máis traball o , ag·ardanclo
agora os veci ños 1u.inh a expl icac ion
do alca lde xa q ue senda o monte
dos vec iños, non ll e ven m o ita
x ust ifi cación a que un'ha má qu_i
na dun organismo ofi cial , a peti ción dun indivíduo
se
meta onde nin guen o autori zou .

a

0 ALCALDE: SE HOUBERA
MAIS PREPARACION ...
Co mo·
A NOSA ·
T ERRA fo i falar co alcald e respecto da autori zación do "Chan
do Areeiro". ·

dec Indo nos

que

"O que realmente pasa, nb i1 p or
estas .causas
me pregunta, se_-..
nón por oÚtras moitas, é qu e hai'
.moi pouca preparación .. . a xe ilte
ere( que sabe e despois resulta
nonsabe nada .. , por eso pasa. oqu e pasa". r

EC.HF; O CONTO .DE Sí=MP8E,
1 '

.

A referéncia ás escolas, _dice
o sr . Tomé, concellal do ·BN-PG,
'.'e cfe bida a que no Pleno de Xa-

nª'

·:o

tera po r onde pasa o autobus.
Cando o autobus apareceu , os·
· veci 1íos puxéronse diante del e
cando xa levaban parados perto_
de hora e média, cun mutis total por parte do empresário , que 1
era que n con ducía o omnibus, e
a pesa res das repetidas invitacións ao diálogo por parte dos
' veciños, presentouse a Forza Pública que tentaron deixar expe. d ita a via. Di ante da negativa dos
veciños de abandonar a carretera, a Guard ia Civi l tomoul les declarac ión aos dirixentes da Asociació n de V ec i ños e mesmo ao
empresário. A afirmación dun
dos Guardias Civil es de que "es·
tes feítos serán pastos en coñecimento do · Gobernador Civi l"
os vec iños respost áronll e . que
"iso é o que nós queremos, xa
que desde o seis de marzo estamos facendo unha denúncia diá- ,
ria ao Su bde legado de Transportes po r facer somentes un viaxe
en vez dos ci neo que obligación,
e a ín da non tivemos co ntestación ".
Unha vez que pudo rea nu da r
a ma rcha , o empresário solicitou1
e consigu íu que o acompañase
unh a parella da Guard ia Civil no
resto do recorrido .

---

carta ·. entreaberta
Os dentes de ribo das vacas
Querida Directora :
A Inda me dura a garga l lada polo .sucedo do vend edor
de m anises e xefe da xerdarm er la do mundo, o il ustre e
sorrid ente Carter que . sa i ás
veces polo televex o coma
anun cio - de todos os dentlfri cos do mundo . Este home é
gafe. Primeiro f lxose con esta
historia de av-ións que ch.ocan
e botan abai x o un ben arm9do plan de violación de ter ritorio. Se a lera nunha novela,
non a crerla.. A pouco máis e
vanme fa cer crer naq uelo de
r¡ ue o im perialismo é un ti gre
como moi trunfal isde
t a af irmaba o camarada M ao .
Ou se o anosamos un pouco,
u n antroido de pa-pel _ -

O ...a lcald e, de UCD, t én
mén mais ca usas qu e explicarll es
aos veciños , asemade no que ll e
t oca aos montes, neste caso o
"Chan do Areeiro" situad o a outra ban da da Parróq ia que foi
ocupado nun ha ex t ensi ó n de
. 3. 000 m. cuadrados por dous veciñ os ao parece r ca autori zación
ve rba l do·sr . Real . Corrían daq uela. os t emp os da campaña electoral.
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Rematot.:J

pequena história
dun problema· grande

e un ta_n to por sorpresa,
''En absolu·to din autorizaaprobaron a venta das escalas
ción nen verbal nen, por escrito
. rroqjliais, feitas na sua meirande
para que ninguén ocupara o m 911parte polos veciñ os, para financiar
te. Como o monte. non é m eu,
Os veciños agardan polo único autobus que presta os servicios
· rnoitas e grandes obras que, . deno11 son quen para autorizar ou
na zona.
cían, querian realizar. No Pleno
proibir. A instáncia efectivamenLampai é unha das doce paDesde. ha i m oito t empo , os
seguinte acµ.diron moitisim_os ve. te · foi entregada no Axuntamenciños ·que incluso estaban colgarróquias do município de Teo,
vecinos t entan de conquerir
to · q inmediqtamente. cursada q
dos das fiestras. Daqu-ela suspen· situada entre Santiago e Padrón.
u nl1a li ña de au t o buses a Sa nt ia!CONA que teño entendido rea_deu o Pleno . impedindo que se
Dada a sua localización entre
go xa q ue a maio r ia desenro la 0
liz_uu algunha xestión · ao respectrgtaran duas mocións que pre- ¡ - montañas é unha das que, astra
se u
traball o,
o s seus es to. Polo demais se os veciños en- .
t uuos, et c ... nesta cidade. E as(
sentáramos os do BLOQUE p e-/
fai pouco tempo, tiña peores
traron no monte, . parecetne que
o pro b lema agudi zouse cando'
dindo a anulación da venta e que
comunicacións. Hoxendia ten caes tan no seu completo. dereito xa ·
s·e abriran/novamente para .imparrreteiras, nembergantes carece de
desp oi s de p rol o ngadas negocia'.
. que é deles'.'. "A máquina de
'tir clases de preescolar. No Pleno
servícios. Non hai nengunha liña
cións , o concesionari o da li ña
!CONA tiña que arranxar a pista
de autobusE!S a Santiago; a máis
con Pad rón se negou por sistee nada mais. O contrato de arren- . segziinte xa·as aprobaro·n ". -próxima está a uns sete kilomem a a que nengunha empresa
damento que aisfroita ese ·sr.
re,spe_c to de. que non estros. Doutra banda, o únicp .serse fi xera cargo do se rvício con
que é .Inspector de Traba/lo en
tal/l-os- prepprados xa sabemos
vício que teñen é a Padrón cuSant ia go , así como t ampouco
Vi,r¡o, é por 15 anos e inclue a caque
el
o
está
moito
,
p
ero
que
berto
pola empresa
qu ixo prolo nga r el a liña astra .
sa-escala e 460 m. cuadrados ao
non pense que nos somos tontos.
que somentes fai 0 traxecto
Luou para afcanzar coa
redor, como xa leva ? anos quéPolo demais... éche o contiJ -de
un ha- vez a mañá e outra a noite
sa que t ransportaba os viaxe irosdanlle 8 en, vigor. Pode que agora,
sefnpre"
de luns a venres, o sábado
astra Santiago.
o sl'r o 111 ante dos veciñ os, haxa
mentes a mañá sen voltas e -o
un problem á xzm'dico, p ero en
Diante dest a situación os
dom1ngo fai dous viaxes.
to f 1 c.1so /J aber,7 qu e resolvelo
XAVIER B. MARTIÑO
veci i1os concentrá ro nse na carre-

MAIS INVASIONS

"Ese m onte fo i.aco i dado p'a la Parróqu ia no ano 78 e ante notário, que quedaria a pastoreo,
asimesm o tem as os papeis de p ro, piedade, ¿por que motivo entón
o Alcalde non actua, e tem as
que ser os vec iños quen devolvam os q_s causas o seu si'tio? ¿Pensa qu e vam os qu edar na.casa vendo como se apropian do qu e é de
todos? ·
"Na convocatória de subastas dos pinos queimados n os
montes da Parróquia, non aparece para nada o monte "Buxel"
pero marcárono igual, . e tanto ·
· verdes como ·queimados. O Alcalde dice que a· arder o monte, to·dos os' pinos, anque pareia que
están V(frdes, lago secan, e que
máis vale . sacar algo que -nada.
Moi ben, pero se despois de todo
ó inverno e por non afectar/le o
lume un pino está verde, pois
non se pode ven der como queinz ado fou non? "

palas oportunas cantes
·
arre¡¡damento é por 6. 000 pts.
anuais ".

'

De todas as maneiras,
non é causa de tomar de coña
o animo que .debe ter agora o
ám eri cano medio míster Smith..
M ira ·que l les meteron moito
na' cabeza o mes ianismo fascista de cintinelas do oucidente ,
e todo o envento c;l,si g.uerra
fria debeulles meter na cabe·- .
'(
cina ideas tan espantosas coma a da _reservg esp ir itua l dos'
españoles. - Estas causas son
moi perigrosas, e non se podedici r que morto o can remate
rabia. Eu paréceme q ue nes1
tes momentos ó mil l ar pe1
chan ri ngl ei ras ó redor do seu
vendedor de cacauetes e pó_ "1ense farrucos nun fascismo

;
I

tes. d r iba náce nlles· t eó ri car:nente ós 65 anos. O m al o é
q ue co m o aín da está p or d i lu cid ar -co m o di o naso amigo
D ía z- cá ntos dentes e cómo
esta n disp ostos e de qué cor.

asol ador at'nda non ven ci do
no Vi et-Nam. A ver se agora
q ue lanquilandia leva ostias
por t odos os lados a Inda se !l es
soben máis á cabeza os fumes
e em pezan a facer bargaridades .
Mais. todq o cbnto .de ri-·
ba tén pouco ·que ver c'o 'títu lo que a esta carta lle pux-en,
6 cal se relaciona máis de perta con algo doméstico quepasou nesta miña bimi lenaria cidade, ondB dous amigos meus
non deron averiguado a cencia certa cando !les nadan os
dentes de riba ás vacas. Ti que
·de vacas at'nda vas sabendo -a córdaseme unha que estive-:
·che a punto de matar cun- co-:
che no camiño do ·castro de
Viladonga - saberá·s }an. ben
coma min q ue ás va cas os den-

Estes meu s . am igos que
tan po uca abelenc ia t eñen pra
cuestió ns bovinas, t éñena non
oLrstan t e m oi grande pra rncortar mo ni gotes e ap regarl 1 os no
lombo á xente co ma m in ·-xa
con al gunhas cañas na barba- '
p ra qu e os pasee p al a ci dade
ad iante,, anq ue non seña antroido . Eu fran cam ente quera
d ei xar constanéia de que ·non
me ofendo por tan pou ca cousa. Pi or ca levar u n monigote
no lombo é levalo na cara, o
cal enláza non forzadamente
co caso do señor ministr(i) Ot e-·
ro. Nomás'. que desde hai algún
_.t empo non dá faterna ningunha.
·
,_:r
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Qué pasará co señor mi n is-'l
tro? Eu pola miña parte xa ia
afeito ás suas paridas mentás,
e láiome de non poder delei- .
tarme coas suas barbaridades
pala mañá cando leo a prensa .
Adema is ; poi lticamente interesaba moito que non calara.
Se seguira ó mesmo ri.Úno de
hai uns meses, é posible que
astra conseguise facerlle per-'
· der as eleccións á UCD.
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QUEN GOBERNA.·E O ALCALDE
A prensa diária, dias atras, informaba· ·da dimisión de
concellais da corporación do a.xuntamento de. Rianxo .. As cousas apaproblema suscito u polas .
plantas dalguns
írentes,
cios que se están a constru¡r. -A NOSA T&R-RA
as declara- ·
cións directas de quen "nunca
nada de
e rJ1esmo
que eles estáse a preguntar a: que mtereses
· tieref1c1ar tal
afirmación ...... .
A
DAS
MesmQ hun princípio,, falouz
<t
COMISIONS
se de que a disparidade de cri t é-

resume

. ríos collera tais pu los que un
'concel lal, Cesar ·González Dourado , ameazara ao p·rimeiro tenente alcalde, Alfonso Tarrio
Otero. "Non houbo· tal ameaza, si
discusión afirma

. VOL TA DINAMICA
o paso . pola "vuel ta a España" polo noso territó rio nacional , rexistrárorise duas .
" interrupcións" do paso dos ciclistas: a prime ira, en Redonde1la, por mor dos conf lictos rela1cionados coa desviación da estrada Vigo -Poritevedra. -A segunda, por parte dos obreiros de
CENSA . que cortaron a estrada
por mor de chamaren a atención
sobre o problema dos seus ameazados postas .de trabal lo. O úni_co "incidente" (aparte do derroc
che de pelotas de .goma e botes
de fume) foi o do coche do comentarista depottivo español José Mari'a García, que resultpu ·
i·nda ben cocado, despois de
caseque (s·egundo testimuñas fidedignas ) ter lev¡:ido por diante
a un par de trabal

I

devand i.to concel lal que hoxen dia ten presentada a ·sua irrevo cábel dimisión en base a que
"non · se men entregaron, cando
as s61icitei, as actas dos- plenos,
como portavoz do PSOE que son
en Rianxo e ademais negouseme
a entrada no axuntamento "

e

Ao longo deste ano de xestión. municipal os atrancos, ·por
parte do alcalde do PSOE, Xosé
Bravo Frieiro, déixanse traslu -

1

carta eD.treaberta

APOIOS PARA A UGT
1 -A u;;o: de Lugb \ 'é'n tl'e
·
mar en nota pública á-- prensi
estar disposta a "intensificac las_
relaciones con la·: LJGT" . Na
tica a· USO ·estaba apóiando e '
o Acord.o-Marco
como linde de negocia0Í.Óf'l ,en
. mo itos convénios.

.,_,

da

apos-tura
OTP
("organización.· de Traballadores
Portuários"), de
·a fQlga
se as negociaclóns que están a
.levar coa 'patronal noti van cía. bo
camiñ0, os armadpres da Coruña entrevistá.ronse co G.obernador Civil
para · demandar que
se garanti za ra
realización dOI
traballo fara corno fara. Perante
a negativa do Gobernador
a
exercer presión, os armadores· acordaron de amarrar toda a flota
coruñesa.
. .

Un

a.

un

''A CULTURA NON E FESTA''
As Asoc .,aci·o· ns Cul.tura·is '' A ·u· riense", Liceo Recreativo Ourensano .. e c ·1ne-cl.ud " ·Padre Fe·1J·o'o" vede . marchar da Comisióri de..
Festas ·de Ourense unha desp.ois da
·a· utra. En no·.ta que remesou aos
medios de comunicación o· CineC·lud clarexa qué, despois de teren
aprobado a realización dunha série .
de actos a ter · encetado as xestións
pertinentes,. a · representación da
Corporación Municipal veu nunha
xuntanza poster:ior con que "o cine
e teatro non eran festas"
e retirando as
acbrdadas.
Mesmo renuciou .a organizar un
peqweno campéonato de Bxec;frez
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Non enpuro todo o que reloce .

Querida Directora:
o· día que poidamos po11ñernos a facer u-n estudio ó
pm mi údo e como" está man dad o da prensa rexional, a
bon seguro que unha ou duas
páxinas haberá · que ·
pra tratar do tratamento. do
.Primeiro de Maio de hogano.
· ··· Desde varios d ias
..
desatouse unha campaña que
J>oñ í a o acento na falta de un iáade da ·celebración _ Algúns
con firma ·e outros sen . ela,
graves artigas l1c;iiábanse de
lv
que cada quen fose polo seu
r;: lado '
detrimento da
santa e tradicional unidade,
coi daría que eran aletc.
tos prebostes obreiristas, xente curtida na loi"ta prole_taria,
os que de tal
se espresaban.
ca\/ilaría que 0 seu
corazém escoa@a 'vermello sa'ngue coa terribel dor de ver a
clase obreira -dividida. E non

OSARMADORESSEGUENA
ARMANDO

do Círculo Recreativo. 1
I
que foio que motivou a retirad('.
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1

oustante, os firmantes dos ar·
· tigos que levaban ru.bro no.h
. me soan conocidos por tal ac,
,· b
d
tividade, senon ma1s en. to o
0 contrario.
tu, chegado 0 dia, p.ola
miña banda
·
ción que -·convocaba a m ina
Central conxuntamente éos
cqmpañeiros da CTG. ·E realrhente, tend.ó en conta que á
que fun 0 ano pasado só eonv0caba a 1NG, estou por dicir
qL¡e algo . avantamos en canto
á famosa unidade. Non
dó, xa que lago, tanto laio,
¡pois de··calquera é sabido que
a unidad.e faise
·a pou-.

)

o¡
cial iml

o.

O DIALOGO ·IMPOSIBEL

A chamada pola prensa di ária " izquierda gallega" ; inda no n
deu re novado os Pactos do Hostal' . PSÓ E, PSG e _máis a · Uni .
dade Galega ti ñan previsto un
novo i ntenti pará fi ns da semana
cio fi .

r

.

Nembergantes, a teima sus- a:i
..J
citad@ ten un trari sfond'b .de des- <t
contento no que a xestión municipa l se refi re,
out.ros catro 0- ·
concellais. E así, Gui l lermo Fun- u.
na lista do·.
PSOE e membro da Comisión de
Obras deixa t ra lucir unha problemática que abran§u.e a todos
os. eidos cia xestión m_unicipal,
r:-os informesqueeu. presente1, ao
lorigo deste tempo, e asesóra'do
tante Castaño, da mesma candipolo aparel lador municipa l, endatura, integrante da Comisión
dexama is tiveron validez alde dbras,
e Montes ex- ·
gunha". Da sua banda, Conspón a sua disparidade de critérios .respecto ,da actuación do alcalde n.o :;eriso de que " nunca
se fixo nada , cando se presentaba _tmha denúnci·á ' facíalle máis
caso ao denunciado que ao
denu.nciante " . E mesmo Xosé
·Miguens e Xosé Roxo redundan no
a
respecto.

SEGUEN SEN

Perante

¿

ticia como de "escaso
con títulG ben..atribu íble á redacción e no'n á corresponsalía.

co e non é imposta, ·en tal al. ta democracia _coma esta, por
decréfo-'lei.
Pero a índa non acabamos
día seguinte,· todos os
pe6-ódicos rexionás
o escaso eco, a baixa pa_rticip_?ci.ón do Dia Mundial -do Jraba,
"llo na nosa Terra. 0 utra vez os
periodistas, ou polo menos íl
.
algúns, .f.ompíaselles o cora- ... _
•
z.án de dor, doíalles ét alma pd
la · escasa
:
·· · ·
· d
¡
h b'
d 1
que segun o e es a 1a__n .
prnletariado_ Outravolta un.
podí.a facerse a idea dos
· sindicalistas chorando-tempos
pasados que -a non dubida.loeran millares. Mesmo nun periódfco que afirmaba, que na
manifestación 1NG-CTG de
Lugo houbera i".500-cifra a ín-.
da ben ,esaxerada., podes crerme, polo corresponsal da bimi-;
lenaria ci.dade-,
tal no-

Talvez eu non esteña m"oi
capacitado pra comprender os
Mtos motivos do xornal ismo
rexional. Tal vez, polo feifo
de non ter carné de periodista,
escápanme razóns máis altas.
Pero anque nun mar de dúbidas, estou por dicir que non é
ouro todo o' que relace . Ou
i mos crer -ós nasos anos- todo
o que nos din? Eu aínda aventuro a hipótese-6-a man negra
empresarial asumin.do careta
obreira pra desclasarnos desde
aparentes ·posturas de clase.
E.u a índa teño a terrible suspeita de que os ;itulares do
.dia 2 levaban cerca ·d unha semana -escritos, e aínda secacfra
compostos agardando o día . '
penso tamén é que
-ós nosos anos- non nos
'deixar seducir por
.serena. N.on iredes crer agora
nas boas intencións da prensa
re>.< ional _ N'on creredes a estas
alturas que·<Js gr:andes prantos
eran tnáis ca un sibilino recurso retórico, pois se fosen algo
máis, 1eriades q1Je crer tamén
que os dpnos da Coz de Gali .
ciase .volveron· comunistas. · ·
Se lles facemos moito ca-·
nós qúe'
so, . poderán dicir
levamos corenta anos en Estremadura e aínda non sabemos
montar en burr9.

o.
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Nó
xa este<
xa que
cir en todo intre. E así, os concellais non poiden plantexar
as suas alegacións xa que
"normalmente o alcalde somentes fai plenos extraordinários. e
como non existe a· apartacJ0 de
rogos e preguntas nós non pode-,
mos facer nada .... " . Doutra banqs, e a pesares de ter dedicadón exclusiva "chega as once
e media da mañá e marcha as
duas da tarde .... " .
Asemade, o problema da
cuarta planta nas edificacións
ven dado polo feíto de que hoxendia négaselle a licéncia de
obra a un's e perm ítiselles a outros . Mal ia todo isto, .o alcalde
ven de aecir que "xa que nos
ternos a unha normativa legal
non é posíbel a ed ificación das
catro plantas .... '_· " No mesmo
senso, nunca 1le neguei a entrada rias dependencips a ningun
.concellal, simplemente se produ,ciu un altercado entre o primeir.o
tenente de alcalde e'f un canee::
llal no qÚe
vertero1
e por iso vaise tentar -evitar de
!'lovas dispustas.,Oeste xéito, negolle a entrada ao _concella1 pero
para ver de que non se prod uzcan m¡;¡is altercados ... ".
Mesmo o s'r. alcalde considera que éstes ai'tercados son "un
prÓbl.ema típico interno duntido, nesnte caso o PSOE. Este.
enfrentq_mento da pé a que
entre no terreo de que
go con este señor non e po·
síbel..."
·
Entre outros moitos, a construción do cementério municipal en entredito a axeitada actuación da qlcaldia . Cun presu-.
pasto duns trinta e . tres mjllóns,
de pesetas, ninguén sabe de cer.to
quen está ao cargo destas obras:
"O cementério, di un dos
llais . en principio non , sa1a a
sul;iasta. Foi
a ur1
contratista por es1 cantidade. O
alealde deu a disculpa de que 0
estaban a facer un. grur:>9 de v·e,
ciñas, pero ¿como o
tace n·
os veciños un cer:ienteno mu-¡
nicipal. ... " . ·
.. - .-
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. . . O PorriAo· pasa por ser oeste · ·. ·noles na
da
..
'"
. .
·a 1:1.i;i _aJc,:a-ld !'.'. e algo .
- mtre unha 'das zonas ruáis
' . 25. de
. . ., '" : " •' '." .· . ' ''
. . ps
.. tmap que
ao: _. Jos,e ü 1;:;rro, repito ; pasa na eom":.. · tÍ".as d.e:.
Aquf.
.. . .
que
.
· ·"
- : ..' ,o_!:.<le a algu!1
_ : Pa:ña
"'b'eso )as
asistindb.' ao ' descala:bro· dunha
·:
.. a: fab.n ca xa·
..e
.. • ,
lftl pau de ,
. manos' : de . C()Stume;'
ae>
"daS ppucas. zonas industriai.S da . · · .
para, O seu.
r.tolo· .
,,'.W' r
· .
.,
- ben
·
.
,
" - o . . ·voltoso .-, 'E. n«.. canto
. . . ._· o -oJla
· - ,," ·sen · -e día a dfa, de.xeito · _, ·.m
e .tam .1'._entaoe.l
como'. .
. .. ,
.,c;Qn
de!>erían
_ pensalo ?u vet:és laigalle
continuado;a:s empresas de Porri- ... ..-.. q_µ,ixera,.. e, .
ó.utra
º. traba]lo. qll:entarlle o lombo ,'.
Montouse un ·
ño var:i . p_echando; por· disrlntas
ben lle dixo ton:·
para facelo
v1r
.ao. _.r ego.
•.. _ •· .· • ·. -...._, ..aran
rev© ....1 , ' ,,a-rrollado
nor..t_odas
. , . . ,que.
· . sempre-es
. - "· . t'aJi}. en
· f un- .'.:, ·,.ao.s
· ,
. •.
.· _
, · . ., ·.
b.
·, .,_
.
. . _,, ... _r.
" •· :· .·.·, ··• . razQns,
,, - l:r"balladores
... .._ ., .
" . "e
. n..p·OrtQgal
_, lstp.
fo1 ha1 anos. -Ago - ·' ·as persoas··qúe n.ol'l"están· el'e".iácor:··t'.- ·· ··b' "d ' s ,_., , • «i' . . · . , ..;;
..·." ·_, .. -.".
r_a ·
·
_":: 'J.b
qu€
fuaÍii
xa que _,log9 ! _notase un cambio · e a pasada).
.
económicas de Madrid.
.
do mes de_ xane1ro a fábrica apaseu _c omportamenConsegue met.e rse no .coche,,
·
_ receu que1mada párcialmente e
"to: . hai' que estar,mais_en·contac- .
rodeado ,de xente que
.'
.O_e Jodos .·son· coñecidos º.s
11a, acru.alida,de os traballadores
PREMIO ABRENTE .DE
to 90 pooq. ,
.
· a sua éondú.fa é durante u'n s mi- - casos de Dreslock, Cen.sa, Corf1, · estan- .sen cobrar e con pouc
TEATRO
e. agreso/ quedan · . :- e ·derradeirámente ·
d?
de p·o der volt-ar
'De, •feíto·;. •:-por mo_r 9estes.. : ·, nutos.
nos
q1.ra "á ·cara. Pára despe!1irse, Cas-_x a temos
nesta.s pax1tqtballar.
plinár.i'Cñ
directamente
« fro dil'le ao "insu'rreto": "Bo te
nas. Pero con isto a desfe1ta non
Comó conclusión
O 17 de· .maio déroRse a coa
.. . . - · . .
· m·iedo".' f\.qui
a
para,
ªun ritmo
vinta traballadores
ñecer en
prémiosUn" exemplo,'· Ponteareas, na
'hístória. ·
cada vez
acelerado.
topan a ·punto de perder 0 post;
" Abrente e" de teatrd.
do dia z,5 do pasado' ·mes ·
duas concl1:1-·
de tr.a. ballo e a comarca de Porr 1·_
Alfomhrauto era unha em. de abri1 1 un asistente ao ·actó .insións: . ·a prim.ei-r'a é ·que a <lemo- ·
ño pode perder unha nova empre·
- ·
· ·
b
,
..
presa que coma tantas out_yas vi O ·· primeiro
des ta
cr,i::p_ ª. d uram1 nte a _yn m,e_m r9 . cracia: ·evolu_ ciona nq·s .
sa, qu_e non vaí ser a última polo
'.ñeron a instalarse no Porriño
,
,
octava edici6n foi concedido a - d4 Corpdrac1qn
_ erripresarno de ·
- a;ír).tla·.que hai ·partidários que
.
que se vei·; xa que outra empresa.
1
obra :"Sete bailaretadas de amor
· .. ' o es.
dm
· q·üe .o os . de h- Q4e están tan
apróveitando, as facilí4ades que
transporL_
el', so b re· ·as d 1·f· ·'
do textil, neste caso Soyfre, vai
e
mort.e.' ', de Robe to .Vic;'ias1 'Cl_' s;¡frestacións: 'do séryício . ... ·"adul.terª'd0s ' rnrrio os,
aquí ·babia f inestabilidade poseguir o mesmo camiño, pero desA ·- · ' d
f d
·
- - ··
· ·
lítica do Portugal de pouco antes
da! BÓdañ.o. A cuan
foi de ·cen'
xe
e mum- . . que e.ornemos e qu_e no'n
ta irnos falar mais de vágar nou·
· -mil pesetas.
,
d
l
l
·
d
da
REvolución.
Aquí invertiron
c1pa1s:, para qµe es;¡ oxen a sa a.
caciques nen son na a, astra ao·
·
tra ocasión. Por outra banda, Co. -c·J- ". · .-punto de reveürnrse·
·
.
· moitos empresários portugueses
'
N egase_.
' · Ch'
. ª!11ase a ..G ua<l ia_
a -ter contac-.
campo tópase definitivamente
Pofon
vil e, tiran? dal (. Na
o ,pr,o-_··. tó
cos
de
que <leste xeito podian catapulnun calexón sen saída, do cal al-·
tarse.. a un comércio de dificil acsegundo do xurado, "'Allas Pedro
teston
na sua _telilla. . O· a1- ·-.. ségunda xa se contempla a posi-'
guén se está beneficiando ou se
·Madruga", · de Agustin 'Magán
h orne que.
·
desde Portugal. Os tra_
b allabi l
de que: o senso- do temor
vai beneficiar._ E non son precisaca ld e, ·J'?Se Cas t ro_,
·
f
,
dores
de
Alfombrauto
saben
tam a n g 0,_ab'a na s , el
Bla:neo,
de Ma·
o su re- . no-n e
exclusivo .do .
mente os trabailadores, que ven
nuctl Lourenzp Perez 'e "Teudis·" ·
. de all0!1imas .
pobo, xa se. acepta como, aÍnaa
TIJ.én· ·dos moitOS chanchullos pa
perdido O p(i,to; de trabaJlo . de 'Mi'llárÍ Picouto.
,ª.!11ªs
_ .
non de ,-iT!_oi boa _g_ana., que
ra os que a fábrica serví u de pla..C. MIRANDA
.
c0n_; :·
chegar a· terlle_· _·. ·taforma e aínda hóxe se lembran
·
d
·aa meirande c.an.tid.a d-e de millons
d
. d
.ª mcom- _. , m e.d o a
ten G:ebai](O dos
' prcns1on · -(una a que· p·ahfl;etos ., ._ pes. ,;que foroFl . depositaO HEFEHENDO GAL EGO ·
. rcp:ªHfE:ios
_·
JSl<:r algÓ se_empeza . . .,_
... <l()s_- na sua fábrica polos gr:rn<k\
1 V<)] ta a todas ·as afi.rma.uuns <1'
• señores ··portugúeses para• poste:
Segundo dixo o presidente
· A Asociación Socio-PedágóSuarez no Congreso o Refen:n.d1'
usando de rodo o · tjul :-.l:' prnk
X. A. SUAREZ
rior:
bancos e"P ª
xica Galega vén dé convocar as
nun p.r:azo núí ..
lV Xonnadas do Ensino de Ga; .. ximo de seis meses.
.
l ícia, convidando a participar·
'
··a todos os ensinantes galegos,
r• 1 .,-, , 1 · ., .1) f j
J
a
os sindicatos e agrupaPOLGA NA RECOC.LIDA DE
cións pedagóxicas".
. BASURA NA CORUÑA
A convocatória aínda no.Íl sinala
cal
a sua sé, que queda
As ruas da Coruña
espeo.dente da obtención dos co- 1
. tes dias cheas dé basura ·e ta usa ..
·_:• •1'11..........
gaÍega. Pm qutra
rrcsponden.tes
permisos
de
•da ' folga que están : a Jevár ·
. T( ''.que es periodis't!·ª e _de-s-"·
- ·banda, _non ·atino a comprenutilización de
pero xa siobreirns de· "Férogas;i.", emp·resa
i:o· pode qúe seupas .:ináis .
:cter como podía xu'lgar de canala que o seu desenrolo efectuarnncesionária do serv{cio· d <?::
min', · xa me confarás) íri-:diá a ·:,
lidade. de libros, se poJ.as m L
rasc
entre o 2 5 e o 3 O de vindeicpllid°a.
·
que . poden
. alglins - .
ñas inforrnacións non sal>t•
ro m'es de Agosto.
teus colegas por . "falt,4 de .
ler · aló moito · ben. E aí m.J.a
. O plan de traballo das Xor· A fqlga, de · 1;1nha semana de
unidad e .na.celebración -do dia ·
p?r demais non debe saber
nadas axustaráse ao de anos an duración, . pr9duciüse <l:º non
das- Letras . Ggalega.:s" . fü1 xa
contar - anque desto tiña
terior.es. Pala. mañás, desenrolo
ha:bti acordo ent.re a ·. émpre5a ·<:'.
estou moi
a qu'.e l.aie,n ·a'
ou!!as . referencias -,
pois
discusión dos sem.in áriós
e
a par.t e- social ·na deliberación do
de unidad·e-.política; e do
máis ou menos por estas Lepedagóxicos e
que se
· cqnv.éirio
que· estábaJ! .:i
sindical · aínda che ., falei hai
tras Galegas saíron uns vintc
reciban,
recepción
para
a que
·- djscutir.
'
uns días; mais foi
min · alibros, que tampoµco non
aberto. o prazo deica º. 1
brai¿ non pequfi-10.. o
está nada mal, se pensamos
de agosto, e que terán de xirar
· -rarnít que tamén neste, eido
que entre eles . . non había·
arredor de tres eixos temáticos:
-LUGO: OS EMPRESARIOS ·
ningunha novela de Estefanía,
· da-literátura; galega liabía que
política educativa e organización
'PIDEN A
DO '
· ter unidad e. Conf6ndame o
lecturas ó · boH visto preferida .
do
ensino en Galícia, financia. ' ALCAtDE E
· .demo se gano pra
-do ilustre ·follistá..
ción do ensino , e regulación de '
AOS
DA
·
bu · seña, poñanos un 0aXa · _ves que neste mundó
plantill.as · ·e situación .do
ESOUEROA
so. Como ti sabes e outros , . , ch:ea
Pemancitos cantándo
todo é conforme a
galego ,hoxe. Palas tardes, sem1amigos', eu .fago
o d;vino impaciente, e corenEu estou áínda ben satisfeito
nários pedagóxicos sabor de toO venres, . dia 16, tuvo -lugar
. ve_rsos. E ·sa- que lago, se i:;u ·
teno\'.e delegados de rniniste:
desta falta de "Unidade" que
das as áreas .educativas; e polas .
no 'local de. sesjó·IJs da casa co,n-· fago versos distintos dos qhe '
río dicindo '
<lis-quere dicir . - desde o m<:u
- noites , actos culrnrais variadossistori'al " luguesa uñ pleno · nioi
facer
Manuel María,
cur;sQs igualitos nunha mesver - que os oficia-/
Programa que ' se -compañará
movido no que · se discut!u a
eu traiciono a uni.dade. Polo
ma ocasión. Tocou · de
. listas teñen cada vez .. menos
exposicións, presentación de
aprobación c;los trabucos " de ·
tanto, pra ser ben unitario,
. fonso Equis? Pois dálle coas ·
creto e· cada vez lles son bros, revistas e material_ pedago 1
"Érradicación" e "Gastos Suncómpreme
versos i:
Cantigas.
má-is incomoCios os ' respon XICO .
tuários '.'.
gual có Manuel María . Mais se ,
dóns. E tampo'uco
me
Para solicitar información , a
os fago' igual, . é inútil· q!)e os
Tamén o luns un artic:upouca . cousa que se
AS-l>G ofreé·e·enderezos nas sete
faga,
pois
xa
os
fai
el
e
'eu
só
ieiro
-que
firma
coa
,
inicial
p-ubJicararr
por
:estas
datas
.
MANIFES_T ACIQN ¡; FEsrA
cídades mái.s impo.qa1:nes do
E coma_miN , toqos ,os na' folla dese di.a da bimilenacía e media de .libros en galeANTINUCLEAR EN
país, e.sabe.r:
- ¡,o 1 r, qs ·que andam a ' facer ver-·
ria cidade, ' leiábase
g0, algúns Trioi bons e afgúns
SANTIAGO
sos·i oeste p<J.Ís, -.en ·nome da " taménte de que a literatura ·
menos bons, pero cousa boa"·
: OURENSE: Secretaria X eral.
teñen
·saída ló - .
-i a de mal ._a piar. e .que _. no -seu conxunto prá
·
Con -.motivo da célebrac.ió11
apdtl . 1102.
xi ca deixar de ·facelos ·e quv
ben póuc;as
hoúbecultura. ,, " ·
os
25 e i6 ao Día Mundial
. O FERROL.: Avda . da Paz
un . só poeta en ,exer-· ra nesie J 7 de maio en canto
Xa sabed es a f ábul¡ da ra·
O· dom.i ngo terá lul. dta. "'
c1c10.
a edicións. Eu ben -sei que o.
posa e das uvas. A estes novos
gar en Santiago_u!'lha manisfestaA CORUÑA: Xoana de Vega 6_ZP_
o
r
esta
..
tres,eu
o
desexo
coa
rearaposos
como.
faj
ción as .doce da-mañá e unha fes2. ',. ¡
.
'
e tiiro _a oonsecuencia ·de que d
lidade leva
curiosas afirmá.arregañar · os dentes, negan
ta antinuclear, pola,
ha .
VICO : Rua Catalün) a. _15_-:2.
m:illor
era
cando
Franco,
que
cións,
O
señor
que
!iigo
páreque
esista
.
Mais
anq:ue
-!les
"H.orta de. Santo Domingo ' ' .
/
POJ\:T EV.EDi{A : 1\ ,clo. 12.
.decreto lei impoñían
seUpa
terán.'.que roela..
cerne que c;antaba unha ele;:cía
Ra í1i a
S,\/\.T lACO :·. Poi l' da
Estes actos, convocados polo
inaneira cie facer cult'umoi. intereseira. pois nunca se
comité arttinuclear están· apoia.l ( ) -.+ . ; \ .
distinguiu polo '\CU amo r' á lira; . e vcña aí tés to J a unha
PARIO xol-i'AN CABANA
-( , l);. ,_1 • •ri
do <
do s- por div.ersos partidos da esquerda.
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CORRESPONSAL
No Coléxio "Manuela Rial", ·
de Cée ,.. sig)Jen a represiOlr cpn =- ,.
tra dos mestres. o ultimo -día .de
..
..
curso foron expulsadas duas·
A ING ven denunciando estras, desconec'éndose os motivos
te feito .así como a 'c o.nstante reque .levaron á dirección a tomar
presión de · que son obxecto os
tal solución, inda que se pensa
1
. . A ING
ACEPTA AS DA- .
_ que é seguindo a
ti;'.lb.a lladores .-denti;_o. da en:!Pt:<¡sa,· :
.TAS PJWPOSTAS POR UGTE '
fora a
que _, .a:corra.lados polos
interCC.00 PARA A CELEBRA-·
se amasen minimamen,te córr-ipro- · 111edia:rios para ·q ue se afilien a
.c roN DAS ELECIONS
metidas socialmenté.· e coa realiCGDT e ós que se qes nega o míSINDICAIS
dade galega.
nimo descanso nas cadeas de
Estas duas mestras particip.amontaxe . En opinion de esta-ceno· . secretário riácional da
ran na campaña de ·p rotesta polo
sindical; os ·a ctuais_p;lros téc·1N-G saiu ao paso dunhas declaradespido de d'uas das suas compa-.
nicos non son rrtais que o intento
cións feítas polos dirixentes-:das
GARCIA-80 D
Xa daquela se sentiran un
· encriberto,de facer·Unha inminen-· ·
centrnis · españqlas no senso de
CAUSA BAIXA NO PSG
bo número de "voces protestando
te regulación de plantilla contanque as elecic'.ms sindicais se , celepola' condu.t a dictatorial e antigado coa connivendja das.autoridabrarían entre o 15 de outoao. e o
SalVador Garcia-Bodaño con. lega da dirección diste centro, e
des
que os permiten
30 de novembro e afirmo.u que
firma a sua baixa no PSG, do
'"'. da que os despidos só son unh'.a
"mentras a empresa pague". Esnon se poderia tomar
.· das mostras., levand6se ao cabo
q ui:l fora ft}ndador no ano 6 3. O .
ta- p.osibilidade semella mais real
decisión ao respecto sen 'contar
escritor nacionalista hai meses
numerosas acdóns
protesta. ·.
si se ten en
que, Q mesmo
coa centra.l naci0nahsta.
que se apartara do Partido Socia.
Páante iste novo despido, - tempo que se realizan estos paros tecnicos, se está a levar a calista Galegol no que representou
ocurrido en data tan solprendenEN VJGO DESCUBRIUSE
bo
considerable aceleracion
'cargos como a
de in·a .ING ; _central sindical á qu.e ..
.UNHA .IMPORTANTE REDE
·
formación e prensa.
.estaban afili:¡.das as-1cluas traballaDE TRAFICO DE

resume

de

Para protestar polo deterio- :
ro da vida !Iltmicipal do axunta-,
mento de Carballo, con alcalde
da UCD e maioria absoluta <leste
partido,
pasado venr€S dia 2 7
encerráronse na sede do devandi'to axuntamento os tres ;oncellais
do BN-PG como protesta polas
anormalidades na celebración
dos plenos, polo feito de que. os
concellais riacionalistas non sexan admitidos ·nas comisións e
pola mala situación do urbanismo, a sanidade, o alurnado público, o tráfico,
o sábado,
médiodia, -presentouse no axun.tarnento ·o alcalde con tres concellais da. UCD e un de CD chegándose ao acordo de que os consellais pechados poderian plante·xai as suas r'eivindic¡¡.ció"ns nas
comisí'ims_ nas qu,e ' antes non
eran admitidos.

ªº

. · PAROS TECN:ICOS
EN CITROEN

A pesares 4e que-'fota -denegáda pola · autoridade ·laboral >.a
solicitude- que --citroen presén. tara -no senso de 'rea.Iizar ·uhha serie. de paros
a ·empresa·
sigue 'ª .realizalo.s ·dianté da
vidade: e complácencia de cer.ta.s ·_
éentrais -sindicais.,que din -defen- . ·
os·, in ter eses: ·dos
res.
O pasado dia un de xunio ·
· rematou o último paro
-.
dos
realizando a
- sa dende fri tempo,. e que cantan
coa pasividade das centrais sindicais estatais, que di1uien o· pro:blema prometendo levalo o parlamento, e, por suposto, co' beneplacito da amarela "Confede- ración Gallega Democrati.ca t!e
Trabajadores" CGDT. A todo es. t o , o Comite de
-eoncon pi<ometer difusion
N. 113 / 4-10 Xt)L!O / 1980

\

l

• •

•

E.UROPIO lPARA EUROPA?"

. doras·, fixo publico
·c omuniéado .. de protesta, pedindo ·qüe se
tomen medidas contra-desta:s ár-·
mediqás.
.

MAIS DESPIDOS EN CEE

CARBAL LO
CONCELLAIS DOJJN-PG
PECHANSE NO AXUNTA-.
MENTO

.,
.

..

,

un

, do . problema pola radio e. a ptensa e con pedh . unha.
ción para dentr'o de dous meses.

Esta rede de tráfico ilegal de
divisas tén ramificacións en Ourense e aínda está a ser investigada pero coidase que o tráfico realizado por ele.s poderiá. ascender
a vários millóns de pt-s.

._.

.

oarta elltreaberta
Directora:: ,
_i:on
feito
a. quintá
Un supoñer, un dia .éu vou
- parte dá..S:eleccións sindicás en
por Compostela ou vés tu por
·calicia, quedan de facer: a
l .ugo e xuntámonos nun café ·.°",·
cuestión é vivirmos tranquilos,
-ou nou.t ro lugar, que 1pró.
noñ . inariarnos organ.izando a.
so é_igual-. Tu ·-levas unha
.;
clase oorei:ra. e, por se acaso
t e ira qe documentos ·e eu .ou- r, .
_algún quere romper o peito'
tra, :esparexémolos ·por enriba
nese empeño, fagámosllo difída mésa moi seriamente,
un_ VfLSO
·.
A min todo esto aínda me
p - ' .• a boca a tonó e
-;
. chamou -b.en a atención, por1.'a
S' <!-. 1deliberar, .
·que o meu sindicato, a IN'G
propoñer,
chamara uns dias antes a · eses
negociar:
ver se se acordaba
señores
/
un prazo máis amplio pra fa nión entre -fume de· Úbaco ,
cer as eleccións sindicás pr;;
' proferimos
un
Galicía, e non se dignaran apa
.
cohxunto ou c0n.vo'Camos recer. Despois aínda che no.
veñen acusando de sectarios e
.Únha
, ·. lle -de pe ócorrer a peFgunta de
antiunitarios, o que ó meu en:
.Qu converiien,cias. ·
que por qué terpos direito a
Polo me_qjo ·'.que se.ña,
repartir9os o patrimonio de . tender é o mesmo ca se un
cego lle chama a outro virollo.
mos . en c;o:oócememo· da opitodos. Esto 11off se pergunta,
Pero deixando esto, que as
nión p(lblica, o; acordos 'a que
é inconveniente.
eleccións hanse facer unhas
chegamos .- t;. qu.e
·síntese.
no prazo que eles din e outras
consiste en: -'
vén
de
cando digamos nos -que é
A '.directora de A NOSA TE-" · -_ que .: estes d·ias
saíu na
cuestión de po.der e non de,
RRA, á .' hora do reparto do
prensa rexiona,l unha. noticia
querer-, o máis· rech:imante é
patrimonio· artístico e mcmuigualita: .-CC.00-G e UGT-G
o reparto. Porque a ING pásámen,tal· galego, quédase toas
repartiran tamén coma bons
.che afoda.,ben dos mil delegacatedrás de Tui,
e Lu-,.
irmáns, democrática e civiÜzago ,; coas gálerías da· Coruña e .
os.pastos que ós ·sin- .. dos e .t é.n máis do 15 por cen
de Galicia: !ogo_,-eu non
de · Noia; co casco vello- de , · . dicatos; Hes .corresponden nos
Pontevedra e coa parte da mu- .
c4amaffo.rga!)ishíos tripar- · se1 <;:orno ousan faeer as contas senza taberneira. E xa. me
qMe . son o .IMAC, 0
ralta romana de Lugo ·que vai " titos;
contarás CO!JlO por . exemplo
a Pc:>rta· de :santiago f ·. ..INEM ·e oUttos· varfos. Éstes
reparten o. IM'AC de L1;1go can- Porta Toledana. Eh· ·cantó á ·
organismos xi
qu,e tedo
ING .tén nesta pro.vincia
...·· catedral _de Santiagé;>, .·re§erva-:
ñe11 aínda ben- ünportan'Cia
ecrrun.:
·se a fachada.-,t:IQ .Obni.doiro,
-pra todos os ·traballadores,
gún dos sindicato.s'españós.
: o.utt.as'· dñtas '·ccnisas 'máis ·_pe).: ' - pois neles vanse coéer -causas
Eu . con. esta · democracia xa ·.
Jo
-'
;
_, qué nos afectan mffitn . .
nada. -ol.1-, hii ._.,
·. - · Ei:r .c anto.'· a éste ·'Ser:vicl.QÍ,:, ,o -· . ·- · ·" · · - · · ·
xent€ tin '·burra que non sabe
·.... Púhll.co··
polo
, · -- ·: () .
fíxose, _ni·ái:s
niG_<i:do decon ·
menos, .e u
dotis n'O IMAC ' onde tén a man . direita, .o u
todp o qué non
.... __
e a · ti ' tó.cache
quérennos facer ·. burros · ós
tu, de xeito que o patrimonio
' o terctúro, e pola contra "en . máis. Ou :secadra; hai' algo. de '
.todo. ' ' · · ·
· artístiéo ialego füca total, perti calles dous e · eu un
feutá . e' demodátic-a mente re- - .
· O caso é que polo que sei e
nama,is.
de todo eso, -, averigüei, o reparto entre ti e:
partidó; sen litixios nen prei- ·
·· ·convocamos as
carttos; como
de ser:' o prinmin non vai ter ménos efecto
-do · nos dá a · gana -ou can-do
cipal é que haxa pai.
có de cc:oo-G e UGT-G. ·Conos mandan de Madrid- e a
O público: s·e n dúbida, ·demo din os
do Pon· quen non lle guste qué se fo-.
bería ficar moi contente do
"habetá que roelo".
que nos levamos e do pou- · da. Se resulta que nun més e
' medio · como ternos planeado 1
.Df\RIO XOHAN CABANA 1
co . que_reñemos. A niaguén se

.

de

Nunha vella tDina romana ;,
n os Aneares,.
de se abete;
n:iostras,
da existéncia
eu_ropto, u n mineral pouco
descoba.t.to inda coO.e imPÓrtantes apl·1cac1ons no .campo da
elE;)ctrónica, lm kg. de5te .mú1erai'
cotízase sobre
meio millón de
p$s€tas. · "A
para . onde el.as·
van .

a

·1.

EN, Ci'ANOARIO ·

, >!

•ti

A UCO coruñesá tamén se
>7<untou en sesión plenária. Polo
der:iáis, o que falaron parece que
q.u edou no de sem.pre da .imposibilidade · dun programa autónomo sen a democrácia interna dun
partido autónomo, e dunha
munidade autónma señ ·· un pmgrama• autónomo (seguimos.case
1itera! mente a cerio coment aris-'
ta).
·
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ASALTO A UGT

u

Mentras douscentos compañeiros e as su as fam íl ias agarfaban abaixo berrando consignas,' vinte trabal lado res de CENSA asaltaron a sede da UGT en
Vigo, .por a céntral ter fi rmado
un acordo coa Admin ist ración e
a empresa "Duro Felguera" qúe
sal o paso á posíbel integ ración
de 'CENSA ·no monopól io. E·
van .. ..' ""'
- ,_ ·
-·
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O BLOQUE xA CONVOCOU
O 25 DE XULIO

O Bloque
Popular
Galega vén de facer o ·chama. mento naóonalista de todos os
"para celebrar, o próximo
25 de xulio, o Diada Patria
lega" . Este ano , a conyocatória1
xira arredor do lem a "Contra
a política autonómica, defendamos a soberania nacional de Galícia" .
No chamamento o Bloque
reitera a sua posición sobre os
Estatutos de Autonomía, "aca·den ou non o teito constitucional, sigan a via do artigo 151 ou
prefiran o do 143". " Son meros
apéndices administrat ivos do
poder colonial, unha farsa xuríld ica introducida pola reforma
democrática española para obviar o problema das nacións
- oprimidas do Estado '' . A· coalición nacionalista fai fincapé nas
de frustració n continuada". que presenta a política '
galega, "por fiarhos a miúdo das'
solucións ofrecidas · máis alá do ·
própio país". · '" Toda·: solución·
que veña de -fóra será sempre-,
contrária aos intereses do pobo
o comunicado .
, · Perante esta situación, · " <!'
fára non r '05·deixar .arrastrar pola, apatia, para_non ser
., te· -'d efraudados, é _preciso· ap01ar;·
alternativas
. coerentemente
. . s'aliéntase o con_\
tido das : -Bases : Constitucionais
da Na...c ión Gal,ega:, onde se . pre7";.
vé a. instauración d0 Goberno
,Galega
·superará a
frustr'ación ;de Galícia, esta con- ·
.. d 80
·
do .25 'de
o ,,
de un novo e firme paso :
En orde a isto, "para que o
ro da nosa
se faga mais
·próximo" convocase ao pob,0 : ·.
- rgalego para . o 25 de xulio, as
. da inañá,
Alameda de,
... Santi11¡go. .
·_
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O CREGO DE YI LAMOR
CONTRA DA PARROQUIA
"O bispo de Vilamor sono.
eu". Con estas ·palabras o crego
. da parroquia . de Vilamor, no
axuntamento de Toques na provinda da Coruna, tentaba deixar
de lado a no\la comisión -de kstas que como
.o s anos orga-'
nizaba as · de Sati' Añtónio .nesta
parroquia.
ACTOS DE SOLIDARIDADE
COS PESCADORES. DO ·
GARMOMAR
O pasado domingo, dia . 6 celebro use en Noia unha manifesta. ción en solidaridade cos pescadores do buque Garmomar, convocaJa- polas organizacións sindicais
SGTM-ING, CC.MM., UGT e máis
· poló BN-PG, PSOE e PCG, á. esta
manifestación asistiron vários mide persoas, e o seu remate falaron representantes das cita?as
organi-zacións e
familiares
dos pescadores apreixados que
criticaron o nulo interés do ·goberno Español no tema, per.s onificado nos ministros d.e Asuntos
Extetiores e Transportes._e ;Gomu- '
nicacións, Marcelino Oreja e Jose
Luis Alvarez, .respetivamente, criticas que tamén se ©xtenderian
ao Conselleiro de Pesca da Xunta
de Galicia, Fernández Calviño
quen, ao ver que en Madrid non
fan nada polo asunto, tampouco
se atreve. i N_e_n _pode nen quere ! ·

· A causa principal foi que
por primeira vez a ca.m isión nón.
a,ndaba polos vfeiros nen acataba os ditames ·do crego, home xa
coñecido en toda -a redonda polas suas "homilías" ."
·
Naturalmente o refrend0popular apoiou a comisión, que
pese a oposición conqueriron un- .
·has festas que se cabe superaron
as de anos anteriores.
·
. Tocio empezou cando programa de fes_tas saiu anunci'ado,
como todos os anos, as
, tas xa teñen o formato feito,
misa a unha: A e.omisión tentara
falar antes co .creg9 mais
o
conse.g uiu.
Diante _diste anuncio negou_se a dicer a misa sé non se lle pagaba aos curas a setecentas- pesetas por cantar a misa.
,.
A comisión recaudou istes
cartos e pagoullos, cobrando ta-:'mén o creg? tituJar de_ Vilambr . .

A celebración de esta manifes--·- -·
O pobo contra do que se potación fofa acordada ao remate
día pensar respondeu ben·, e o
.dunha xuntanza que tivo lugar
crego non se saiu coa súa de_ainos locais da AISS de Santiago,
.IJa·r 'a comisión de festas xa que
o s·á bado dia 5, na que participanon lle cai,a n en .gracia algunhos
ron representantes municipaís <.k
do -;eus integrantes.
diversos concellos galegos, ademals dalgun-ha diputación provi 11
cial, membros, ·case todos eles d o _
Bloque, e do PCG, ·xunto coi1 algun 90 PSOE e . de UG, .nesta
nión, convdcada polos familiares
dos pescadores apreixados, pediuse a dimisión dos ministros e do
_..

.
.
As ·airo da tarde do pasado dorníngo, día 6, un grupo de AN,PG, representaba unha obr,a de
teatro sóbor do .."Dia da Patria
descanso qa¡orquesta _q ue ámmaba as festas de Outeiro de Reí, despóis de pedi( a
preséncia da Comis'ión de Festas
que non se dignou ·aparecer. Cando sy representaba a
parte da obra,_a Guardia Civil facia
baixar aos .interpretes .do pako
tornandoUes o nome, o que ori·xinou o abµcheo do público . A
- mesma obra foi representada
. nunha praza de LugÓ; nos dias
segujn1tes.

.. \ . '

EN SIGUEIRO QUEIMARÓN
"LA VOZ DE GALICIA"
Un grupo de labregos do axuntamen to ,de Oroso, encirados p.ola alcalde. da UCD, Felix Rodríguez Vieites, que ven
·
do, en contra de un acordo tomado hai ún ano, pola· Corporación ·
Municipal, o funcionamento de
un colector de leite da.° Central
Lechera Asturiana" 'que, non
cumplindo, ao parec,ér, a normatiya .... vixente, emp'o rca .as águas
do Tambre; o feito foi denunciado
_un concellal e ·recollido
pola "Voz de Galicia", o que ocasio.nou que o alcalde difundira o
rumor · de que. o colector il5a ser
pechado, co que, l<?go, non · te rian quen lles recollera o leite 1
feito polo que, se con·ceHtraron
o luns pasado na carreter<1; para
gue a industria ·non-fora pechada,
cortando o tráfico e queimando
unhos exemplares de "La Voz de
Galicia" a quen acusan de defender os intereses dos señoritos dos
chalets.

'·....

.

RODR)GUEZ PA;RDQ DIMITE
- POR CULPA DUNHA CEA
Despois de ·que o. secretári¿
xeral do PSI!.>G-f>S.OE, Xosé Lois
Pardo,
en · Madrid, xunto con outros diputados do PSOE- de . Galícia, con
· da UCD · para, de
Raso poñérense de acordo no
tema do Estatuto., os representantes ..po sector crítico do partido,
- . encabó_ados1 ·. polo. presidente,
.francisco González Amadiós,
encomendaronse moito por non
se teren enterádo coñ antelación
e fi?Ceron ·que o secretário xeral.
dimú:ise, e xunto con el, ·vários
-seus máis directos
doi·es, quedando o
dírixido, até ·q ue celebre co·ngreso estraordinárió, por .unha comisión
xestora. De calquera xeito-, como
o conflicto ao parecer, veu por
culpa .da qevandita cea-sol presa,
as _negociaciÓFlS coá UCD , van se-

A. trás ·a _política ,a.utonómica
O
S.E ·FUSIONA CO POG

Sobresaen entre as diferéncia·s . . xestión que
é tan impor.que'. os trinta e tres delegados
tante . .A d1ferenc1a existen ta·· ·
contraron no .plenário do PSG a
. mén, segundo ·o plenário, na condist.i nta estratexia -cara a liberacepéión nacional e de clase, ao
ción nacional de · Galícia como
non darlle _o PSG a importáncia
foita anticoloriial.
o POG lle da a erase obreira
. "A diferéncia- está clara ·e ntre
"par;¡. nos non hai
os dous partidos, manifestaron
verdadeira sen _socialismo".
López Rico e Claudia Ga¡:rido ·n a
. wda de prensa celebrada cos meAsÍA mesmo ·constataron as di· dios _informativos para explicar a
f.eréncias organizativas, "xa qu-ereselución tomada; o PSG é un
nos somos o partido máis demopartido nacionalis_ta, na'mentras
crático do Estado e no POG exis-que o POG é un
nacional.
te .o dirixismo e o control".
O termo nacional só se refire a
Quedaron tamén patentes seun ámeto concreto de actuación,
gundo os representantes do Par- ·
en mohos estados americanos 1
tido Socialista Galego as diferenexisten pa;tidos nacionais, mencias tácticas a nivel sindical, "estras que a palabra nacionalista,
tamos por unha central única gaademáis de enmarcar o campo de
lega", a nivel institucional, "a diactuación leva implícito a libera-·
ferencia entre as duas políticas J
ción nacional. O POG está por!
ollase nos axuntamentos", na
un progresivo autogoberno napolítica autonómica, "na polítimentras que o PSG está pola
ca da elaboración dos estatutos
bei;ación nacional de Galícia o;,
e na manifestación de apoio," nós
·q ue · non· quita que utilice]Ilos a
no\l estamos polo dos 16 nin poautonomía para conquerir iste
lo da UCD"; na política de alianpropósito".
zas" o .PSG ténse definido pola
- Remai-,caron tamén outrás difeunidade entre os
.réncias entre .os dous partidos na ·
que o mesmo Bloque entrase
súa liña estratéxica corno son: a
nunha coabción con nós; pola
concepción do estado socialjsta,
contra, o POG está máis próxi"nos definimonos socialistas, namo aos partidos españolistas, esmentras que o PÓG se _define cotando pola superación nacionamo partido obreirista, non aparelismo-españolismo, cousa que é
cendo no :seu programa a autoimposíbel dado que asín os partidos nacionalistas· non teriarnos
maneira de ser".

Querida Directora:
..
·Pala prensa entéirome das ,
determiriacións qµe toman oo. ·
rexedores dos nosos concellos., .
e moi especialmente en c 'o mpostela. ·Como . Compostela é
de tod0s os galegas, tudenses ·
e bergantiñáns, chairegos e ribeiraos, todos debemos preocuparnos de «;:Ómq-lle vai, qu¿.
{ taf se atopa de saúde cada
manciña, 'qué din os seus viciños,'O pórtíC0 ·da gloria
non padece o mal da pedra.
Nós os
debemos amar

da·r que fa·cer

;< 1

a nosa capital, a secie do futu - .
.ro go berno galego cando botemos pra fóra os farsantes
:-no senso . dramático- que empezou hai xa·tr.es a:nos e _aípda
non i:erminou o primeiro tempo. ,..
Por
porque buscó . nos
,
:.O y _e queno titular e escota · not:Ic1a, soup_e n que .ca:trb señores· decidiron que o
25 de xulio non poderemos
en.trar en longa manifestación
· pola cidade vella. Polo menos
eso é o que decidiron os munícjpes da direita .c aciquil e_
reaccionária, e como non lles.
.. ahondaba o número prá maioría, usaron o voto de calidade
que seica tén · o_señor alcalde.
Que para min foi unha solpresa, pois coidaba
o voto
do alcalde de Compostela era

xia demrn te á presencia popular. Desexan eles máis ben
presencia turística de fóra e
non presencia _patriótica de
dentro. Desexan eles vellas
ian quis vest!das de colorins
que esclamen oh Y;ery beatiful
e tiren de kodak coma os seus
Jevanceiros do colt seis tiros.
Desexan · eles presenciar cosmopolitas -que eñ Compostela
teñery á. ousadía de mercar to. reros de plástico ·e miúras· de
.cartón, a
de souvenir,"
ou gaitas todo o máis con bandeira española nos farrapos .
Por
os desexos <lestes
señores son que ti e ináis eu e
de moi1ffiá
Pra esta
outros cincuenta mil e_se dia;
- miña consideración facía mentes na castrapaqa de "discurso ' teñamos que circular só polas
ruas tristes; da . parte nova, en- que prÓferíu en Lugo .cando
tre caixas de mistos apiladas
veu 1realizar a ofensa do antien casas, e desexan <;JUe a pe- go reino de Galicia. Mais _ó
dra secular non se estremeza
bon visto, o meu xuício era
co gozo dos berros de toda
erróneo e o señor alcalde de ·
Galida, ·· que a vella cantería
Compostela tén Voto de caÍinon vibre acompasada coas
dade m'á is ca mediana, cando
lle deixan con el dirimir o em- ' poderosas estiofa:s __ do himno
e · cos orgu.llosos urros dos pa.,. pate". .Se os. vellos conce'lleirqs
triotas.
·
··
que lle fixeron frel)te ,Ó
. Mais eles ignoran que o ven. .arcebispal ergueran a cabeza ...
to da historia asoora da nosa
· Coido que a UGD e CD de
banda, que o mañá é noso,
Compsotela -que xa manda
que Compostela_é de todos os
caralla ser de ·compostela e
gal egos.
da UCD ó mesmo tempo- te_ñ en un odio moi especial, unDARIO XOHAN CABANA ·
ha. fobia furibunda, unha

.lllll••••--•..MWI.. ...

sa:

1

· O Partido Socialista Gal ego acordou · non fusiO'narse co Partid
9brciro Galegó nun plenário celebrado o dia cinco de xulio en
tiago.
.
'
· .
A razón
.é que ..
e?'iste
que
faga aconsellabel dita fusion dado as diferencias estrateXJcas, ·tácticas
é organ'i zativas qu·e existen entre os dous partidos.
.Esta decisión debe de ser ratificada ou rectificada no
ex- _
traordinário que terá-Iugar odia vil'íte tamén en Santiago.

carta éeñtreaberta
O e.oso

cons,elleiro antes mencionados e.
mais esixiuse do · Gobemo Espa' l)ol o encetarriénto de
cións co Frente Polisario, para .
conseguir_ a "liberación dos pesca,dores apreixad·os, denantes do
· ) de Xulio.

f .

A GUARDIA CIVIL
ABUCHEADA EN
OUTEIRO DE-REI

Señalaron ademáis· como diferéncias principais de cara a non .
fusión que "namentras o POG
considera a autonomía como un
paso cualitativo cara o
no, o PSG considera que a vía
autonómica xa está esgotada e
non vai supor nada cara aliberación da Nación Galega. Xa é
hora de clarificar as
de
cada quen <liante da autonornia".
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J.CONGRESO DO
S.G.T.A ..P.
O Sindicato de funcionár íos
de maior afiliación de Galícía ée-,
lebrou o seu Congreso, no que
foron temas sobranceiros a consecución. dos plenqs dereitos
. dicais e a normalización da actIvidade sindical no funcionariada:
A formulación dunha auténtica carreira administrativa, un sistema de retribución xustoi e o
xeitamento do Estatutp da UCD
fo ron outros temas <leste Congreso, no que se ·escolleu nova Secre·-taria Nacional.
· · ·
1

A XUNT A TRABAL LA
"HJSTERICAMENTE"
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A JNG G'ANOU AS ELECCIONS
SINDICALES EN "ALUMINAAL UMJNIO" DE S. CIPÍUAN E
_cc.oo EN VULCANO QE \l-IGO

Nos primeiros días da presen te
se,ama ce lebraro nse as elecci ons
sin dicales na me.i rande empresa.
de (,ugo, "alumina-Alumini ci" e
nelas saeua ganadora a In tcrs indical Nacional Galega (ING) con
sete delegados. Nos As te l<:! iros de
Vulcano ' de Vigo, o nde tamen
veñen de cdebrarse as eleccions
o sindica.to que obti vo un· mirande 'n umero de delegados foj ce.
OO.
COM UNIDA DOS DOS EMIGRANTES CO GALLO DO
"D IADA PATRIA GALEGA"

Co ·gallo da pro sim.idade da ce- "
lebrac ion do "D"ia da Patria Galega" ternos recibido na nosa reda- .
cion · diversos comunicados de
adhes ion as celebrac ions de ese
dia en Santiago, ehv iadas ¡ior di- ·
versas orgaizacions nas que se
agr upan .os emigrantes galegas .
O BANCO DE CREDITO
AGRICOLA VE N A GALICIA
Prese ntase com o un Banco (oficial) para o
disposto a
axudar aos "Joven ·s Agricu!tqrcs" (anquc o seu presidente desníinte que a coincidencia de norm: co CNJ J\ . ignifique algo
máis), a capita lizar o agro galego
e por iso , qucrc informar, esté ndesc desde a sua sede en Madrid
até San tiago, ;Halla certas co mplicacións burocrát icas astra ago, ra existen tes e ttrá que fle xibilizar as garantías ·q ue se esi .1 ia n
para a c;.o ncesiÓ-n de créditos. Vai
meter diñeiro · comenentemente
no agro porqu e élles necesário
para veícular a política agrária
0o Goberno españo l inda qúe S\:
'declaren non vencellados-1i"os
seus aspectos con .c retas cando
lles preguntames .se son, pois, o ·
instrument9 financieiro para m_a- teriali zar o Estatuto do leite, a
Lei de M.a htes ... tan contes tados
e socialmente gravosos para os
labregos de Galícia.
todo,
e sen recato, falan de · preparar a ·
entrada no Mercado Común porque neste senso "Galícia ten problemas estructurais qu e irán agrano MCE". Contem'pla, nesta visión modernizadora que caracteriza ao capital monopolista ,
a colaboracion cos-servicios técnicos _acaitjos ou na in,vestigación
9e ·novas industrias agrár ias.
Ten . un servicio de publkacións próprio, traballa t_améq
coas Caixas Rurais, de Aforro e ·
IRYDA e en Santiago -pr:esentouno o , seu presidente, diputado
coruñés pola UCD, José Luis Meilán que na sua exposición> globa. lizando os datos sob re as agriculturas . das nacións do Estado, relevo u a redución de certas impor- '
tacións -aceites vexetais, café,, ta- ·
baco ... -, como-medran a.s expor.tacións de froitos secos, leg um es,
alcool e, como-mundo aparte, tamén o
pola contra, de
outras ifuportacións, as de carrie
e 'leite que tanto .nos afectan .
Outro aspecto da política agr_ária
do Gobe.rno..
' ·

XOSE ESPIN,ALCAtl>E DÁSNO
As Nog.ais e un municipio situado na
' Mon taí1a Luguesa. Con .
Paréce·nos que p·a garlle ao axun83 Km2 e 3.239 h. ·
.
.
·
· ·
tamento este diñeiro é tiralo. ·
A corporacion esta '
por cinco concellais do BN-PG, tres
Aparte de que a xente, por agoi:a_
UCD e tres de Ci:>. O Alca1'de ·é Xosé Espín Mejia, doJ3N-PG, v-eci- - · · e penso -" que ¿ difícil sacatllo da
'.i.o do lugar de
"como
grandes diferéncias entre eks ·saín
cabeza, peRsa que 0 axuntamenAlcalde "· ·
'
to é un ha banda de ladróns que
e·stán aí fa.cendo as causas que a
Un dos principais problemas do municíoio-é o das comunid1dóns;
o tramo "da Nacional VI ,. que non ,se sabe· cando estará rematado, os
eles lles interesan . . Por iso qu e
a.sondicionamentos para o paso.do gando_.:,e os cani.iños veciñajs e piscalqu·e ra imposto ou causa que
tas, poucos; malos e arrastro. Os concellais de UCJ) barren para os
sexa ... Non hai un sentido positise_us intereses, chegando a dicer nun pleno ca'n do se réferian un miVO. Non sei. Pénsase que !:. unha
.Uón de pese,tas que eoncedera a Dipuiación ._ para un cami>io "hai ise
banda ge ladróns· oµ foi.
foi un regalo que nos fixeron a nos"..
.
. J
·· ·
. Os . resultados cle malas xesTamén
problemas sanitarios pola· falla de
tión_s pasadas
agora. R,e fee os escolares.
·
· ·
rénte a isto , teño eu. unha· expe-riénciá. F ómos pegir paso aí
para unha pista e.. non che fan
Problemas e máis problemas ciue ten que resolver un alcalde, tal ·
mais
que achacar
Que se
o máis xoven do Estado, saiu dexido con v,inte e tres
a un se lle pasou e se lle encheu
un prado de terra e pedras e non.
Empecemos
Jalando · dos - se poida baixar por outros meios.
se contou con el para nada ...
compañeiros d.e._ co,rporacwn e Non hai d_úbida sobor de que o
outro ao que lle prometeron pemaior problema e Q económico.
dos problemas qúe encon1rades..
char un paso e non só non pechaEst.e ano ternos un presupost0 de
ron serrón que deixaron todo
Mais ou ·menos somos todos 4
.e meio de pesetas e,
aberto .. . Enfin. Que se prometetraballadores.O problema m¡ior entre saldos dos tres · funciona'ron causas que non se fixeron. E
é que .se dispón de pouco tempo rios. e.tal.. Menos ma,l que o secre<;iespois tamén, por. parte dos pai.libre. Aparte cliso pucos méios tá.rio é por acumulación e semsanos, -·que non se ve o ben co·para desplazarse .. Hai concellais -pre cobra menos. Ademáis deste
m unitário coma ben de todos .
que nen unlíá · moto teñ en para axuntamento leva os de Guntín
baixar: Xa selles
6 transpg r- e Portomarín. O Secretário, Don
Acude xente ver cómo vos dete Foi o úneco que se acordou . Carlos Castañón, é un home que
'
senvolvedes nos Plenos e
cando se tratou ·dos cartas para leva a contabilidade moi ben ,
os membros da Corporación por- pero non quere problemas. No.
van só cando
·que de cobrar por outros conen· que lle levas un
lles interesa unha cousa: Os pur¡ceptos nos xa non o pensábám_os. problema tratra , de escabullilo
tqs do arde do dia mandansc a
· Ou se.x'a que non se cobra nada ·po! calquera sitio. ·
todas as partes por. meio dos penen en razón de soldo nen de ·
Dado o momento da econodáneos, mais non hai . dúbida
tempo, nen de 'nada . Somentes mia, . a
andamos metidos
que hai puntos que interesan. aos
· 1lgl}nha · viaxe sempre que non
mil .fre!!ad.os e mal de ca rtns .

-

Falaches do s p edáneos... son os .
de antes.. . elexistelos... ?

Para is_to fixemos retinións
polas parro<;tuias e elexiron eles
qm_xeron . Eu non tiña
. particular en que saira
nmguen. · Como normalmente
nunha aldea ha·i que aguantar a
todo o mundo non aparecen
molt?s
Os que
cen e por aqu1lo de que 0 hai
que facer. Enfin. Como se fosen
empuxados polos conveciños.·

1

Canto-· máis ·1adrén, m.illor sinal --

ªª

#

' grandes patriotas, mais éralles .
d·e agradecer que se preocuparan tan to de
Pero estén
prevenida pra este ano :' tén
· por seguro que o la.io hase
petir pese á perfeuta unidade
naci9nalista que se vai dar na
manifestación. Tu xa sabes
que as palabras, ás v;eces, terma:n .d o que lles pofren. Os code cáncÍo en cando e segundo ·nes convén, am- '
plían ou restrinxen o significado das palabras· co . fin de
ilustrarnos millor. Unhas veces chámanlles "rexionalistas"
ós do Bloque, por. aquelo 'de·
· que en certa nomenclatura
operan nunha "'rexión".
outtas, presas de telma
ria,, es.tiran_ térmo
li6tas" ' cunha elasticidade . increíble; é na'.cionalista o bloque; a unid.a de galega, -0 frac- ·
ción fontaniana di UCD e todos aqueles partidos en xeral
que colocan un "g" detrás
cando ·chegan determinadas

· datas, e quc_son desde rncg a
tra fng.- Campo tan ampli o
imposible que nel se-<lea um
dade, porque en canto se d-a .
estarrícano u µ poucó máis e
xa se fodeu o envenro.
teñas grande ilusión
pois, en que sirva pra acalen tar os comentaristas o feíto
de que upg, an-pg e psg vaian
xuntos hogano o Día da Patria, declaración conxunta ,polo medio. Con:ia sempr'e, dirán
que upg enga11ou' a uns despistados-, e f;uán que un señorito de bigotes con pinta de
liberado da uccl saia no televexo pra chorar a ruturá de unidade galega. Pra arredondar a
cousa, entrevistarán tamén a
un señor de cachola moi gran- .
de pra que reproduza esqµemas reformistas bascas; e
rán' dos moil:ísimos
c-ionalistas . que quedan f óra, .e
do terrible seitarismo dos:q4e
fican dentro. · Haberá algunha
-referencia ó- rabo . e cheira a
xofre
comÚnistas patrio. tas, salferida de alusións á
queima. dos montes e a secrestos de
·.Mais tu mir'a ó redor -eu
xa mirei- ·e a ver. qué nacionalista quedou fóra. ·como non
fose o señor Assía, dubido eu
.
_
que haxa o.utro.
E_de.todosos ·xeitos e maneiras, no_n te preocupes.
.
to mais ladran, ,millar sinal.

a

DARIO XOHAN CABANA ·

-cCómo
anos?

Fixestedes os posibeis para ennos benefz'cios do Plan Espe·Cial de Alta Montaña?

carta entrea.berta

Querida Directora :
Os comentaristas
cos que fan gala de imparcialidade e non militancia ·-e-que
. son os rriáis asiduos
teñen unhas reaccións xa case
·preestablecidas ante feitos
'_que se dan no país.-Por eso, o
feit.9 que' últimamente se deu
de que tr"es organizacións políticas galegas constitúa:n . un- ha mesa __sobre uns puntos en
común que _teñen, aeu lugar a
histéricas e rmparciás
cións moi esperables por
te de sisudos señores que
·ñen_palestra habitual na ·prensa reX:ional.Un deles chega a
afirmar que unha desas forzas,
o PSG, vai
ó ·seli
matadeiro . Un pode pensar
que o -sagaz comentarista tén
ese partido por unhá. cousa. de
inespertos que non sabe o que
lle convén e que se deixa embelesar polo primeiro que ch.ega. Mais resulta ' que xa se trata dun partido maiorciño, de
quiñce an9s de edade, que
nos partidos é xa unha maioría notoria, sóbor de todo se
ternos en canta ·que o do Goberno Jlai tres anos que se batizou -anque se· suspeita que
antes tivo outros nomes.
Non sei se te acordas dos .
anos pasados_, de cando o 25
de Xulio houbera un coro de
laios pola faltá de unidade nacion3.lista' da cdebración tja
Patria. Os corifeus non tiñan-,
os, un carné nen un histori 1 que os . def,inira coma.

1

dun sitio dei- rminado e aos 0 . _
' {., l'bx1co
. pois que ua
tros
xente a1xe cand'
. o haxa unha·
11, es mteresa. Normalcausa
mente _asiste xente o que pasa e
_q ue con: o ª. xeme paso\l de todo
ou· lle
, f1xeron , pasar , agora pasan'
tamen.
logo do ue
ten ao pe da porta só.
q
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Sí. Despois da Orde, que saiu
no Boletín Ofi cial do Estado
mandouse un informe do que
o . axuntamento, as necesidades
que tiñamos en tocante á Administración Territorial. ·
Parece ser que as necesidades ·
non foron dabondo para nos meter neste
de Acción Especial.
Como nonos incluiron pois segui:.'
mos económicamente mal.

Nac ín
vecen tos
fidalgos,
Boimortc
dea e ne
escalas d
tas das v
unha olli
estar fac(
o quefac
que era e

Des pe
de dibux
a clases
Mandástedes a tempo todos os
pintor q
datos?
ca das J
mén Vill
Sí. Todos os datos e'n orde ás
Ao
comuhicacións, ás escalas, á
ao natu
deria .. . todo '!.
sempre
·meus pa
sas, por
Qué podía supor esta axuda?
queime
Non sei . Se no la conceder:an' as casas
andiven
seria· un pulo grande para as copóla Ter
municacións porque isto é básico
queime
para que a xente se poida polo
menos desplazar. E básico para · Caseime
todo o demáis. PISTAS.- Ain da
tiven qu
q ue hay outras necesidades
cadros, :
P?-rece que a xente tira máis polo
a· que p1
das pistas. Para o curso que ven
der com
queremos pór en marcha un grucoñecen
po escolar que tivo que construir
me dous
o axuntamento por non dispoñer
Teño pi
de terreas na vila para ofrecerllos
moitos e
ao ministério e que él o fixera.
Entón, claro, empeñámonos niso
lses ter
en todos os sensos da palabra.
ser moi
Construíronse as aulas e, agora, , guerra,
estáse ás voltas co comedor. O ,
Sí, e
problema das comunicacións vai
vida
1
repercutir no transporte escolar.
do unhc
Hai pistas de terra, 'moi malas, a
n.omia
vários lugares. Moi distanciadas
da capital ddo muniéípio e moi", bares, o:
inén na!
malas.
_
, ,
ro" tiña
GRUPO
quera e
fanse nel1 ' sen contar cos da v¡la,.
'
guismo
unhos 80 ou 90 nenos. De qmta·
mm, e
dos unhos poucos lugares,
sou nad
que por · falta de comunicac10n,
Os a
non se puido facer a concentra-,
mito
sos
ción o resto das escalas quedan
a pintu1
concentradas . os. problemas de
comunicación que, coma ª esco·: ' unhos 1
guia
farización afectarían ás ó.utras
medalló
pÓis seria a lugares coma
1

I

1

xa

Torés. Inda{ que e_ste lugar,
falta de comunicación coa
de _Nogais.faino coa de. Becerrea..

-Rúa do
el:
. dos ises

Sí, pa
mos .an

1.

'
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T
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que

Dia despois ' des ta anunciada
baixa aparecen Aas páxinas de
vános él iários da nación uns
anuncios de
tamaño, pagados non se s4be por cjuén nos
que aparecían os nomes dos mili trntes que s·e deran de baixa .
Postos á fala con algunh(/-S
pci- "oas cuxos no mes aparecían
insertos no ·c itad os
man ifestáronnbs a sua extrú1ei.a
pór . L'S.ta manobra, cando eles
nen deron autorización pa.ra a
inclusión n-en foran x iquera
·
Tamén . é de resaltar que as
causas que os levaron a pedir
a ·baixa non . son en absoluto
homologabeis nen estas acon.teceron
no . mesmo periodo
de temp_o ..

Ru a d o .P ro g re o ,- 8 7
Teléfo n o ?2 GT98

:. 1 1·/ 1

•

.r

·· ·
H

o

'

_.•>.

O Coléxi-o " Lo·s t;,,,:.c1n11os "·.
f.íxosc hai sctc anos de .fori'n a
aiíÍda que moiros dos carros procedian do Ministéri.o de
E.éiuca.c ibn e .Ciéncia, un trinta
· por
do ' seu .
a, • .', fo'p,d p
e' o
a 'pagar 'en éÓmosos
'a o longo de trin"¡,
ta
..
.
.
Aos dous anos de constru ídas·b¡mdas
..
'do 'firodU°duse a vent?- ' ª outra
•' : •
•,;
e.rt:'lpresa , perteneccndo · hoxe a
f
E ntrábcip;de
R ianxo,. da-}fiis"Vtid
4Cá •
·. .un gru.po norneado Curros F.n- .
_..J!' . ·f· .. ,.¡ ··- -. .
:;.
,,. .·ci-_ .:.
: ·."'....
• -..... . •
.....·.;;.· ... .11
Lira .
'j\{c_¡3;, .i-Arit.(?,
U.? -Qe
seguipdo a tradiRivadu ll·á e
dé''.· ci'CT!<fr\ -b,: c:idadé ·diexan<la-·l)B!faGatles
ción do coléxlo, rouboulle as suda<;las polo estado aos
enúe
_pa,.;.;;, que:. subían á c;i·nidade
e
:0,q:'m.éstr'e
cG p;asodo.b le
c.;atro n_iiJlón s.
·ae
r
les
. R.i vadu lla.' . e
".: n e en tro n o n' ha b i"1 só
e n,tre a xehte..·. A Nltinr·é ipal de _Santiagq1;
homenaxe ·as· bancjas
pro ._k mas . de lucru cc°l)nómico,
.JJo pulares e '·i·n me[rioria'.' do niestre" Soú"tÚllo' arranca co pasqdob le
.n1 · tu ráb<inS-e tamén os prn b led.e. Ponteareas. A ·.$_eguir, xuntas, entre siléncios e emoción, tocas
ma. pedagóxicos. Foi sdnada a
" Negra Sor:nl:>ra':' para deixar · constáncia é!e -que é o centenario d e
expulsión dun cativo ,por bai X?-rFollas NÓ:vas·, o l'ibro -de Rosalia e xa, sob a dirección de
se os pantalóns " e ensiñar o s_exo.
o Hi['llno Gale!10 que tocan as band·as populáres de Ga· No· ano_ mil novecen tos sellcia. · Seguiu ur(xantarciñ·o - poÍbo, churrasco e rosca coo
e nove .
e a lgo !'Tlais . - · na carballeira
Santa Susana
de ·volta, na- Oúin- ·
. muira. · elección · rnunil' :, p
a tocar. ·
·
, a.11<-1 dos M
- •

•
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'carta entreaberta

ANUNCIOS DE DESPEDIDA?
militantes
do
PSG vi1ian di; anunciar a . sua baixa no partido qespois de terse
celebrado · o Congreso. Fxtraordi nário no que ;;e acor'd ou a non:
fusión co POC e a creación da

•

•

.. 'Ó _dia
de xúlio subas.t ouse c1 coléxio "Los Exágon 1",s :',
.
..no _ml.lnidpio Je Fene . A subasta qucdou <;Ieserta e ainda non .
que vai ser do t:oléx_io tras do que andan, por unha banda 0
se sabe
Axunt.amento. de Fene para convertilo nun irystituto de .BUP pertenccente .ao Estado. Pola Óutra bandá están os
entre os que
se cpcontra a Caixa .de A.forros de Gal ícia, a que se lle deben mái .- de
J!1.illÓns, e
.O personal. ram-én SCÍCa anda detrás do ci,tá.Jú· c_o_léxio. un gtupQ,. ségundo parece do Opus, que quere eonvc.rtilo nun c9léxfo de élite para a cum ·a rca.

X.UNT i\NZ NA CORUÑ \DE
' DEZ ALCALDES CAL EC OS '.

· O pasado dia 29 rcuníronse
na Coru iia os alcaldc.s da Cor uri'a,
Vigo, !.,..u go, Santiago, l"t..: rrol;
Ou rrn sc , O Grovc, Corcub ion,
Vil lalba e Sada en rcpresentaci(1n
da UCD, CD, U'C, f>SOE,
e
PTF, todas as · foy:¿.as ppl'(
d'e
Gal í cía que conscguiron
tación municipal nas elecci 6 ns
de· /\br'il
.ano· p'a.sadb, agás o
B19quc c\1,xa n.:.prese'ntadón
estaba. eneümen (Ja.da o ·alcalde k
Fene queJ1on asistiu a esta xqnta1i:Za.
,
· Í\ re.unión · cjurou a:o pé .de
d uas . horas e estaba:- convocada·
para · estudar ·a ' posi'bi'lidack de
crear vn lia ' 'F:ederación de /\x .un.tamentos de Galícia". Parece ·s er··
que os
pr stntes se mos·traroo de -acdrdú e n case rndo e
máis en case nada. Iso parece demostrar
documento
firmaron os alcaldes no que se ratifican no desexo de antes da reuniúp, é Uccir, siguen •a querer
coBstituir algo entre · todos pero
teiien que voltar a .:--;unta-r.sc para
sahn <1 que l'.

•.

-

.· J. :

_ ..Q..Purro· 9ia.

.
:i nh

r, ·idali a

Gol. -... , jldor da C or u '" ·t,.• c
.o fÚ'
·. hainos ir por::7ondc·
qe· , gana. Mais é vlf h1dc · ·'
patriótica a ·da
cientemente espero s€ntado"' na: miña porta que::. pase 6 ca- ·
davre dó iriimi.gct.- Señ6r gobernador e demais c'atropea, se o
vintecinco
nas · .
qJstas as ben ·éntrenadas ' po- .
rras dos seus esbirros, seupa
que ávida dá moitas voltas e
rio dialéctico da historia decorre. Pesando nesto, seiior
gobernador, a · min non me
doe 1o lornbo.
Tamtn é .des.g raciadabondo pra unna perso'a. ser tan
odiosa que milkiros ó mesmo
' tempo lle queiran mal, e¡ desta
maneira creo - que 'lle paso_µ o
da Coruña .o
b_wana
vintecinco .. E non oustante,
coido que anda coa cabeza
vantada. Majs cómpre lembrar
que o ' burro anda qe costume,
coa capeza gacha-, e érguea cara pra riba cando ornea. ' A
zooloxía -r.e'creativa, se un o
pensa ben,
moi-· ·
tos datos pra interpretar acti tudes humanas doutra mancira incomprensibles.
' Mais tamén convén ter afgunha preocupación por an imás de entidade máis ipequena, como pod.en ser ratas de
alcantarilla, fedorentas mofetas e comedores de carniza
podre en xeral -descontando
o a\'l) Ítor por <; ·•r de supcnpr

"ru perg untaría llc o rlumífero que n.o :--:ornal iocal le
Compostela orneou -en vez de
gazmear coo1a corvo- a condición minoritaria dos nacionalistas, qué · cantidade de galegas estivo en Santiago o vinte·
· cinco pra celebrar a festa de
Santiago Cerraspaña. Descante el os turistas cstranxeiros
-· portugueses, alemáns, ingle ses, españós- e penso que lk
ha saír unha esquiva cifra que
non xustificará de ningunha
.maneira a · parida proferida : ó
míllor queda a maioría galega .
ditni cla1k . .\ . pega t ' r1 ·o n u, , aplastante que celebrou a fesra relixiosa á ·cµria arcebispal
.cÜ.;1 sua imaxe. eclesial e rnoe dous ou tres centos de desn.ástica anacrónica C' reacciopis'rados. O míllor a rnaioría
naria, poden
pra exem-·
resulta
así de cativa e
plificar aquéles -de pluma ta,c.ópica. O millar resulta .que
mén- qy.e ,qusaro1r chatar de.·
era todo ó róvés, e a maiorfa
minoría vociferante os moitos
era minoría. Sonlle cousas da
·que o vintecinco es'tivemos en
democracia, meu anónimo seCompostela, non por-loú var o
ñor.
matón de Clav'ijo senón por ·
E por .hoxé non che con.e
·celebrar a nósa Patria. Ca,nUo
eti. ia · á escol·a; a:pre0.dfronme - - \' to má:is. Leva coidado coa tua
na. perna"
. o que era menor e o que era'.. - democrátiqt'_
. que son aí as feridas rnoi más
maior, e por eso ,.-perg'unto en
de curar, e non debes darlle
.qué orde de cousas eramos
minoría os '50.000 nacionalisgust;o "ó, G.9bernador .
tas ou mái·s . . Tal vez eramos
dote
coxa. E dálle unminoría en
da pobcfaha.s a pertas 6
e ó ·Bernarcióri de Galicia, pero hai qué
do
pra es ta teñe_n saído da
con.tas que al í
cadea democrática. Como dj- ·
camente· es't abamos un ·galego
xo o poeta, "o que . hoxe es tá
de cada
que non é.
ar'riba , mañ'á estará debaixo".
_, ,
nada má representación se ternos en canta a sega da erba , a
cefebración · das festas patro nás e' outras cantas . t 'rn<:;,a s
· m áis.
OARIO ;XOl--IAN ·CABANA

.. ¡'

corporación municipal em¡ uo·u: .:.
se a
poia mJr c.:b do
·coléxio celebranpo unha reuniú 11
coa AP A, a m'áis o profesorado .
para tratar o tema das suben.cións.
. Acórdase manter t.lriha reunión
co Gobernador Civil e -Delegado
Esta
·d e ·Educ:ic.:ión e ·
, ll',,
\ .. ,
rcun1on a que as1st1ron ·a APA,
profeso rado, comisión do ensino e Alcalde de Fene ·tivo 11,lgar
en xúnio do setenta e nove, comprometéndose os' representaiúes
da empresa ·a que o coléxio seguira abe·r to. O centro continuou
un ano máis.
En marzo de mil novecentos
oitenta a AN-PG saca un dosier
sobre as necesidades da comarca,
no que aparece como urxente o
cun instituto. · Esta
posta da creación dun ínstituto súmanse · todos os axuntament?s da Zdna agás o de Murgados,
presidido · por un alcalde do PC
ainda que se' contemplaba. ·da;
facilidades ao citado axuntamen-

'(

·I

pro-

to.

O mesmo
de E. e
C. r ccoñece o informe como un
vali·'lSO documento, así com o a
ncc csidade dun instituto na .co·
marca, cousa que certifica.
A partires de aqui á xen tc
rnniL·nza a pedir que o colt'.: \io
"Los Exágonos" sexa converudo
en instituto aproveitando a sua
fábrica. Sucédense as xuntas en ·
tre partidos e sindicatos rn n
vista a parar· a subasta prevista
para o día vinte e un de xúnio,
para que poda ser con vertido en.
instituto de BUP. Como medidas
de forza fíxose unha concentración· dian te de "Los Exágonos" .
A raíz desta concentración o alcalde,
Ril:¡era Arnoso, é espedientado novamente.
Tivo lugar tamén unha
entrevista en Madrid co Sr. Otero Novás, que non promete nada. lso ·si, pregunta cal era a
correlación de forzas do Axuntan)ento de Fene.
O dia quince faise unha manifestación p'or Fene a que asisten cerca de mil persoas, esixindo a estatalización do centro e
que se parase a subasta. Ao final
e concellais ·
nun coléxío de Barallobre .
;Polo de pronto o ·dia
catro a subasta quedou, deserta
pero a "zona sigue necesi'rando un
i1 tit uw .
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Ferr.o l: a cris·e slgu:Ef

F·ENY A · E AS AC)0NS SOLIDAR-l:AJS.

ca is.
Piñ úr_L qut: xa
READMISION DUN
. fai ' algún tempo vén sonando paDl:SPl;DIDO DE-VILASMAR
.. ra · presentar o seu particular e x- .
EN CANGAS
, p.eclie nte ·de;:,:
pertenc<;: ª? _..,,/
dó: te.xtil:; ou Litonaval aux1.,
.Aconteceu en Mclide e ven
A
de xullo
ano
. j i.a t' ·dé. . Bazán . que le'1a com_o
fletos
,
pech
e
no
CEG'F.F;
carre-.
.
·
era despedido UI"l: redeiro da em·ser un erara cxcmplo da ver:gondous · rrie'ses · sen abonar a, paga
les polas ruas pc.dind.o ó boicot - zante alleaci·ón colonial ::.....a que
presa Vilasmar de Cangas. Pinta·.
á.os
se.as· traballadores.
ao
Ba:néo
.Pastor
e
a
retirada
do.s
das
rua, peti-Ción de manlfesven sometendo ao naso pobó o
.. .: Polí'ti cimenre
xa di - ta.ción,
éai:-tÓs do di to
boas "palareparto de milleiros
caciquil, . aproveixemos _os E·mpresários··
3.
·bras dos grupos padamentários .
follas ' entre adábricas de Cangas
tándose de cotio da .ignoráiicia
CEGE F c.omisiÓ-n onde se ·a.topan _a toda a poboación, encerro río
U:CD; PSOE PCE tr;:ttarido tod_o s
e do medo.
'
/
de solucionar o problema, ·co n a ·
paqidos paFlam,entários, e ql.1_e axuntamento
a solidaridade a:
·os emprcs ário<; por.
$Ú.a intervención <liante da? "ins:..Polos día<> qtK aneja da
por .outra bancl.a estos ao parecet mosa.da polo mesmo pobo deron
..
médio
da
UNrüN
DE
'EM
[:'Rb
-.
·
·
Madr_id.
Ao
·mesn:10
acabalo entre a primcira e máis
é por
centrar ();;: como resultado, que odia 7 de aSARI,OS-, Sacan
;. pé - de .. Fenya atópase Ilasa,' fá-.
<L segunda quincen¡i. deste més ,
próximos pasos a &ar sen contar gosto o traballador fora readm i.de . pi;ensa filando ' das
difi-.:.,.. ·"'.-. liri'ca ad{cada a, .pródución
láen . Melide celebrábase, como
con . as outras fo rzas que apoia- tido na empre'sa, con. todos os
cu ltades e . da necesidade de-:pe:.
rc)dos os irnos as festas patrona.is
·
,
que
xunto
con
_
Hispania
taron
o 15 d:e abril. Estoume a dereitos correspondentes. Unhos
dir apoío ao Goberno; 9·s p.¡i.rti- .
,,
do sán· Roque . Este ano a comi- inén :de Feáqi· e próxima a prercfcri'r as forzas nacionalistas do dias antes viileránse de celebrarparlam entários. falan ' tle v·er - - . . se.ntar o .expe<,iie11te de crise, susión estaba 'form ad a po:r hoi:n1es· ..
BIÓque e . PSG. Precisamente fo- se as
1. _,.· sitú ·a· reali'da,de _f,errolana, TaL
sindicais, resuldo· ramo da madeira, en prind-tit; o caso:· do . no.vo· secretario.
· ., · ·· ·d· o
poñen o 50 por. cent_o .da prnduron estas forzas as que trás do 15 tando elexidos os cineo mem.
pio, que se saiba, sen
de abril requeriron ao PCE , PSOE
Sr. Fra:néisco : ., ción. do Estado .e n lápices. ·
·
PSOE
bros \fo comité da empresa da
notacións pol :ticas moi determipara que ef<:;itivizasen o prograVázquei.que nad3:
ser
- ,.E . este ·3ector· ·dos IáplccsING.
"Non teño que agradecer
nadas. Así' pois, esta comisión so-· . do, mostrou , as su-as
rna firmado e lido o 15 de abril a
- '. está:•
"crise non menos paren· ·:
mais __:_decia o tra·
licitou a colaboración da agrupa-· 'de voltar a .Ferre>.! · para- ver_o q L)C. . .-'estálo "á CCJR-S trución en Ferro] ;:
trás ·da
do cal . ·
hallador
readmitidoque á to·
ción cultural "Tetra de Melide "
lese ntenderon.
a pasar cori ' FetiY<i:· .
'15bi falta"deapoio. En oase a is to .
dos os traballadores de Vilasmar
asimesmo da asociación de veci. Agora son estos mesmos e
xa ·o " deb_e sabe-rrron_ · nt'. -. sé quei.xaba a Uni;ón -de Empresá-· ·_
noso sindicato o voltár
ños. Pero ,eis' que quince dias
_partidos "parlamentários" que esfar traballando de novo".
óe foi insp.ec_for de Traballo.
.iíos de Ferrpl acus-a n·do directa. antes da festa co'rnísión. comu.,
pretenden voltar a reclamar unha
- í:nente a CEGEF· e partidos'·
nicoulles . a ambas as d
en tiFenya de sempre estivo v)f.1·
non ter
, acción solidária de toda a cornar·
dades que non ia contar con
culada ao grupo
e foi ui:. "i1ada. _A ,sti_a . q.u eixa fundaca para. ver de soludonar a grave
xa que: os actos cultura.is "e_ra
ba auxiliar de Amino para o 'que
meh.t¡¡.se_ _canto que as ·obras do.
crise da · comarca ferro lana. E
facer política" e o tempo
tapróximg: Eolígono de Esteiro
.facia traballos de tip'o eJéc;:tr!co.
pregµntamos tjonde .
- moitos
. Cia isto, incluía no programa á
CONGRESO DA U.G.T.
Trás unha primeira ·cósé- pasa
.·ron adxu:dicadas a . émpresas
vaí aquel · compromiso de formar
Banda de Música da Guarda Ciparte· d9capital a un gi;upe
reprS!s·en_tantes · dos mo- '
unha comisión negociadora ond ·
vil de · Madrid que,· deixando .ouo pasado domingo, dia 17, revasc-o de!nominad·o Alconza, con nopóljos'_O. mesmo· qu.e
no
hon estiver'a a UCD. Ainda esta ·
tras coTisideracións a parte , (co - ·.sc rvcwi.do,.¡a. maio.ria cfo
matou
no Ferrol o Congreso da
o
polígón'o dé Caranza, onde estas _
mos á
de que se cumpla o
rno por exemplo . que nas conurUGT, coa eleición do novo segrefirriÍaclo o dia 15 ·de abril. · ·
em presas de ,consttuc Íon teñen
füi n ·o · Pastar. E por aquí por
cas pró x imas a Ml:lide hai unha
dário xeral para Galícia, Jesas
tt•das as ventaxa.s da sua banda,
· il. n'rle tr:-i.r:i. n de pres io 1:1a,r n tra- .
Mosquera,
en sustitución de Jagrande cantidade de bary.da: ' h
SUSO
PIÑEIRO
liallatÍ on s tk Feny a, q ue '·Han -·
d ·i -a ndo de lado a-s
loVier Pedrido. A nova exccutiva,
música) supufí a o pago pbr un h .
de continuidade, xa que se repicorta actuac ión , de perro· clv
ten 10 segredários, reduce en
oitocent:as mil pesetas,. üi:1111 1
trés os -seus membros. Así.mesmo
deste feíto x utdcu unha co 1h 1
no Congreso ratif°icou'se a esixénde rábel opÓsic ión ao prog r_a.1m_
cia de devolución do patrimonio
de festas ptevisto aparecendo
histórico do PSOE-UGT, rexeiprim ei ras pintadas
como un rañaceos de Nóv:i
tando - o "intento de · iqvasión
QuÚida Directora:
os veciños non pagar ' as cuota" .
Yorl5? PDis os .galegos non hemc-¡s
programado para os vindeiros
que a ·comisión lles .asígnara . .
.1:.: .•
de ser menos, aí está -0 Monsu-u
dias por CC.00., ING e _CS'G",
' A tensión foi aumentandc ·
de .
para 4emostrar qUt.'
da sede devolta recentemente en
e · o día
data previs ta' _
Hasme .
perdoaT que
ílÓS ' Jamén .s abemos de -teitos.
para a · chegada dá b'anda, a vi ln
ni n.t e :as, duas ... semanas pasadas
aÍtos.
estaba tomada, segundo ::_era ben
non che escrebese -supoño que
E mira. qué bonito: o seti c1
· O ' novo segredário xera( pouosl:ensíbel 'e foi 1og6 .' 'cdi:ifirnuestarías impaciente-, .
per.o
Suárez non fai política duranrc
- cos momentos .antes de que se
do por un número de Gu:üd a
o que pasou é que estive·n facenvaca.cjóns, pero recebe atnabel coñccera oficialmente o seu no
Civil, por cento cincuenta
do ·unhas pequena·s fac ióri.s, se
nÍen-te e moi cordial a uns im
meamento afirmaqa que de agoeiás ' de pai:sáno. "Ese dia .pola noi , . n .D n moi
p9lo menos
portantc;:s
.. e
significativos
ra en diante, e variando a actitute fóron detídos .' dous mozos·;\.1n
·· non desmerecidas como as dou-·>
in telectuais _galegos,. que despois
dos ,
foi. obrifado a 'firmar un
de do anterior segredário, "fatrQS que despois che direi. E t:U
saen polo televexo en alegre condocumento. firmando ser mem rétnse declaracións corno execudirásme que tempo.uco
ine
versa e visíbeis ga..rgalladas co
tiva non será a miña opinión,
éostal;>a tanto traballo_poñerche
dbs eais foi ' obrifado a: firmar un
do Goberno español.
:senÍJn que haberá pronunciaunha- e.a rta, e el) direiche que é
docu.mento firmando · ser mem-.
·i).í ,ternos: o señor presidente es111e11tos orgánicos". Doutra bancerto pero que cando ·un é tan
tima o ser de Galícia. O señor
da das conclusións finais deste
dos cais foi obrigad9 a firmar un
vocacionalmente gadallo -e lac·a- · os seus iat c <:_n .xira. A? parecer,
presidente interésase polas coué de salientar ·a decidocumento firmando ser mem-..
zán como .mín, calquera pretexto
este · rapaz q.t;tere con verterse no
sas
de Galícia. O señor presiden - sión de mantero acordo marco e
bro. do
céiháronos
é ben_
non facer nada. z.. ·
émulo de Franco e imita o seu
te ama a cultura de Galícia. -o se o.
.E statuto do
á mañá seguinte foron ·de novo
Estiven· no Morrazo, boa te- ; vello parrón sucando os mares
ñor presidente sabe incluso a 1dor. Mesmo Antón Satac1bal dep.resos, seica . baixo far-tes· pre- rra . por certu (hai que. ter a sogra
de Galíci:,:i. ·e n ·plan capitán piragu n has .palabras _en galégo e .< !1
claraba sobre da liña siq.dical
Mais a brutaliCÍade non pa=.
estrateXicamen_te
situada),
e "ta, a .toda vela e cantando ale - · carallo! con moita gracia 11.l"ti:
que
a
ro'u ai e durante o tempo que o
entereime de que aos que 'sgmos . . gte na pop:a . /\s veces seme1lan
-sardiiiadas nocturnas,.
q uc "é un ha p olzttca sindical
· concerto da mentada
·así galegas da terra adentro e
neilos que fabulan Salga!i · e
.o
presidente é un ho, nos.a que tén
.
durou ·. Foi._
unha
irnos aló de verán, chámannos , mares d@ SuL
·
·
·
;i
1111 contexto dificzl do nr:s
me
de
paz,
un·
ho1:11e
que
ri
.e
sa. _atención, que lago pregunte .
poubanos: Pero pior é _eomo
. Un que "é
mal pensado de.
JaÍs, que perxudica ás.
fai . pesca submariña, un hqmt·
s'e nón aquel mozoªº que_se l.le
lles chaman .aos españois e de:
toda .. ·a . vida .
outrus ..-qu.e gasta (lo mar, .dos ·
dóns
obrei.rras" e que "esta e
· ocurriu · ceibar" un asµbio oí..1
mais estranxéiros, pois cháman- · demócratas- - pens:i que curiosa
11) /1a .cstratéxia' . que
abertos atlánticos e do e_spácio ··
a.que] outro raparigo que arrebolles :-ton perdón da tua cara- · _,, coincidéncia que . esteii.9-' para
wo
obreira dest.e )ais...
so ·, arenal da . Lanza.da.. O señor .
lou un . petardq, J?1allá.d_os pola_
. fodechinchos .. E isfo non é porvir 1·0 rderendo ·autonómico . -As . . · presidénte, bon:fulario el, veunos·
.os obxectivos .)meGuarda Civil e por un "social" ·
que hai
que ao ben· visto . leis do azar son. inescrutabeis ..' E
honrar coa sua preséncia.
CJiatos
· se · tén. pla.nrexada a
tespectivamen1:e:
··
.
as;tra mercan as latas de chin<>:hos
·tampouco non· te11 nác;ia que ver
Pero ._·e u ·d,ígo:
presiUGT son· o désenrolo. do EstaA festa xa pasoú é debido á
eii Madrid para .comer , os chib;
dadora que lles ena ·fúria
'dente, por favor, . nc;>nrer.10s _máis
tuto dos Traballadores, defensa
dita campaña da comisión orgachos 'tirar a5" latas . na Area de . tro u .P.gora· aos ·socialistas e·s pa: ..
be-n cóa sua auséncia. Fóra· da
da ··ú '1
de libertades
rtizadora
de
setpellante
Bon. As veces· un ·
se .penño.is e. a·o s" pegos sobre. a cu_es.- .
val
cápital, señor .
dic;ais, conquer.ÍI'." ·a . representa·
-quedou
eti
sarán estar · en terra ·conquistada
tión -de _teito.s
O pre- '. :presiden,te ..
co · seu tircó a ·
ciói1 nos' institá1t0s públicos, rernil pe.s etas. "polo
-que. non lles faltaria .raz·ón-:- da
sidente
de vatatións ·e é
Madrid, señor presidente.
,
u perar o patrii:nór)ici
'éie -agora andad es ceibos · mais
_mq.neiia -que alguns -mozos : <lesalleo a toda esta· léria que - un
· Xa sabés que eu, por eml.ba "'.
loita contra o paro e a cnse,
dentro de dous anos habedes estes -e .vellos teñen empe.ño · eri
ain.d a máis mal pensado "ca - min . ·de ·mal. -agradecido", S,o·n · un mal
Clb · prioridade as yindeiras .elcitar
pechados'. e habemosemporcar GalíCia. ;'. :
ditia ·que se-' trata dunha·
. :e ducádó :
' '
- ·
cións sindicais . que, segundo .
_yos arri.ncar ·ª pel a tiras'" repiten
: Un fodethin,chos que . veu
bra xa preparáda· de antes e .con
mesmo
"Saracibal, .. '.'.C! UG T esta
/
.
.
.fan ·correr de ' boca en boca . QS
ali a
de certa·
extrañas connivéncias.
qu_e
á1
de ganálas, apesar
ref e-ración foiche o presidente · Sa-áva! Que · en Catalunya teñen
,
das
difici1lta(f.és"
é que _a UGT
dn.dose aos membros das orga rez. Eu
v.irr pasar pol.1
\11i ha · ,1u tóh
ia , de tdn ta
vai ' levar .independentes e ·non
DARlO .XOHAÍ\I CABANA
1üzac1ons veciñais e de cert o "
afiliados"...
polf ticos
OBR IGADOS A ESCOIT AR
AMUSICA DA
;'GUARDIA CIVIL"

' co matca
J\ actua J1.J ati · 111
ferroi á!1a segue p. SL'r unha, . vez
· · "n1ái" a crl.se económ ica,. que dia a
dia vese como máis , galbpantc , .
como d está a dem._ostra:r a sefit: de. eq1présas. que _esrán a ""p echar
coa perd ;i.
· ou pró ximas a
ck po stes.de traballo.
Ila·-.
sa, Hispaiüa, Juli o Pisos; Ma n ufaquras .·,f> iñón, Lito n·aval e - tih
e_tc. que
se lle ve 0 f inal.
.

- e'."'' Pa.st··c1r se recoñeza" don. o da
- E mpresa. e non sr dese ntenda da
fá brica que dá traballo a cerca d e
· 200. honfrs. M<l;pifqta.c ións,
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ÁSAMBL.EA. 'DE, ·VECINOS DO ·REAL

E VAN CATRO
'

OUTRO ASALTO A SEDE D.A
. _ ING NO t;=ERROL

, A noite do vinte. de agosto
. ao -vinte e
era apedreada a .
sede que a Intersindical Nacional
Galega, e xa· van catr:o veces que .
ocurre o mesmo; causa-ndo diverso,s desperfeitos tais
a
rot,ura- dos cristais do .exterior,
duas mámparas tamén estragadas; así como desperfeitos nunha
9e escriber e nunha mesa.
Os representantes de <lito
sinqicato . presentaron a . corres-.
pondente de.n uncia. A contestación que lles deron, segündo fonsindicato foi. "que
sej. qmbiaran pa;ra, o 1
p.i-.
lles pr;:eguntarqq se ,
se 1
.b,e n coas outras centrais sindícais.
Que se saiba ainda non hai
nada .
éon relación
este suceso, que como ao -comezo xa é a cuarta
que ocurre.
O policía. ainda non puxo nada
. en craro, ainda segundo- as opi:
· nións recollidas os tiros ao.s au·tores apuntan cara
ºde
Fuerza Nueva.
·

REQUISA DE CARTEIS
DE MONCHO .REBÓIRAS
I

O dia vinte e un de agost(
o com.isário e un inspector lk
poJicia, acompañados de du u
testigos, entraron na sede J.i
UPG no Ferrol
cunha orl L
: de .rexistro
incaut.a.rop todo 'i
os carteis que habia · en di tn
local e que conmemoraban o
quinto
da morte de
Mancho Reboiras.
Hai que reseñar que precisamente no Ferro!, lugar do
asesinato de Morn;:ho, foi no
única sitio en que se procedeu
a requisa, tendo lugar ésta nove
días despois da data de :celeb_ra- .
ción d.0. aniversário. ·

e

AS PONTES
. ELECCIOÍ\I DE ALCALDE E
P.OSIBEL PAClO UCD-'PSOE

· · Dias · atrás celebrO-úse ·nas
Pon.tes de García Rodríguez
. unha· reunión ' entre '. Unidade
· Galega, . a Candidatura, ind·e pen deme, o
o Bloqúe ij'!-éioc:
. nal · Popular Galega con miras 'á
chegar· un acordo para a elec-'
ción .dun novo ' akalde; .como se·
o anterior . alcalde, Bieito
Coelio :de Uhidade' Galéga dim-ic·
tiu por- raz.óns de saúdé1.' ·A:coido
que non · chegou - a prnd.ucir.se
<liante- da · negativa do :PSC)E a
resp'a ldar outro ºca11didato 'q ue
non fose .o r:epresenráme·,'. Castfó\
aducindo - "·que ·era d ' rorrcell!R
mell9r ·vist'o polai,.
e
direiti .e que a Unidade Galega
nón ofrecía
xa·' que o
PSG está na Mesa de F orzas Políticas Galegas co Bloque e os outros par'tidos non_' tíñan implantación.' . · ·
, r ' ·• :
Segµndo alguns comen tários
detrás desta postura escóndese
un pacto entre a :uco-e PSOE,
como pasara en Las Palmas, para lograr que non o'cupe a
alcaldía :un nacionalistá. ·
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Escolle-u.s e un

conc.ello de-. bairro
'
l

1

•¿ \

•

,

'•,

.

.

'\

.

.

As Festas
de -Chantada

..-

-

J

•

Un ano máis
as
O. TRABALLO REPARTIDO
Festas de Agosto en Chantad
'· ·
.. ·
o,utro an,o máis·, a xente
·= unha .
·
Para obter
meirandc'
paso
u en numero_ao anterior.
,""
_ " ?peq1t_ividade e .
Pero as festas foron máis ou
as 1
1uq..fia,... ,
soluc1on, dos pe·m enos como sempre, non hou- .
E!,'9s
na
Abalo, e _9o
- , _problemas
,-_ -.... reumqn do dia 2'2 distnbmr o bo nada de novo. o seu númer
1:1,áis brillante seguiu sendo 0
..
.....,··_.
en _c inco comisións, a
mumc1pal, - Ul)s_,
puxeron unhl):
·::Petirn-;:;- ;;.1' "t>icfé
.saber,- Auga, · Luz e Telefonos; hon de Carros, que dia a dia atrai
o
_ ·. _ -· _ .. .
· .bel _pa,ra rponta:r _un .
q.e ·
·
e U
Tráfi.co e Se- a máis. xente de toda Galícia.
. Por parte- do
bairro, asarríbleário e dependengu;1dade; Hlx1ene e
Ta- Non milloraron en nada, todo. se
que dou exposta a neces1dade
te da asamblea de veeiños.
men _ foron
escolhdos
un sigue facendo a antiga usanza ·
que os prqxectos encarrega- Para isto e por unanimidade
" presidente,- un segredário e un destacando a total auséncia
dos estexan pronto nas máns do
nomeáronse do.u s . veciños poi .
respectivamente, actos culturais así como outro
dros veciños, ·que, ao longo da
rua e. mais algims voluntários qu·e
)fosé Currás, Man'oel Percero e tipo de actividades para aos nenas.
reunión patentizaron· o seu desa.se sumaron ao concello até un
Lois Ferradás.
Mais se estas duas auséncias
tordo coas cont:ribuc_ións espe- . . total de vinte, representativos,
Con estas coordenadas de levataron no pobo voces de prociais e :i preferéncia polo trabapor outra banda, da realidaae
traballo o devandito. concello es- testa, roáis ainda levantou o Follo en comun. ·
. _social do bai_rro.
. pera ter xa presentados no ple- lión de Carros.
Despois de varias intervenno do venres dia 2 9 algunhas peHai que empezar decindo
nas qué se destacou o proticións eara a defender sobre to- que non sairon de donde tiñan ablema da sanidade .e 4a seguridado, a ·integridade física dos rapa- nunciado polo que orixinaron
Trás . disto, · deuse
por
de nas obra$ que se. están a facer . .·. .
ces .e a salubridade do bairro .
numerosos atascos.
hoxe .en día así com'o én váfios .- . ".:'. rematada · a asamblea .e ficaron
Logo está a composición do
reunidos os · do concello que
solare·s
con -peli"
X.M.C.R. xurado, o mesmo que sempre, os
acordaron xuntarse no venres, 22.
gro evidente para os rapnaces.
mesmos catro señoritos, que
ainda que lles pese non teñen
moita idea de que vai a cousa,
ernbora leven anos e anos subindo "a tarima". Non sabemos que
outros méritos teñen para ser escollidos1 máis que o de estar
empre en todos os lados. No
médio deles non babia represen.
..
.
tación algunha de labregos, de obreiros, de xovens, nen de entidades culturais; e xa non digamos de homes que estexan
desenrolando unha cultura galeQuerida Directora:
Notaráse esta falta . porga;
<liso nada.
_
· -O caqúe era algo moi noso CarIsto non é o máis grave, e
manf !a: Carlos Varel'a: Véiga _
los Vareta. Estábamos tan
deixando .a un lado, se o rallo
era Ún · home
afeitas a velo, inquedo, en
foi acertado ou non, é difícil de
so, traballador é .. n9bre, e
todos os s(tios, que o muncalibrar, o que non pode facer
marte foi crua levánd-on.olo
do sen él semella distinto,
un señor do xurado é darlle a
na flor "dá mocedade. Hai
mesma puntuación a todos os
causa á que lle falta algo cocarros participantes , cando haunha vellá.éanción padisana
ma unha montaña.que sembia diferencias abismais duns a
pre estivo al(, unha ponte
que di _que se un part.isan.o
ou tros. Non está mal que quei. sobre dun rio que de súpeto
cai, ou.tro está disposto para ra
ter ¡;orno amigos a todo o
hai.
Tiña
aquelo
de
encher o seu lugar, e 'é cermundo, pero para isto é mellor
institucional e peremne que
to, mais o lugar de Carlos
que non acepte o cargo de xuo convertia en parte natural
vai "ser ben-difídl de encher.
rad o, se o acepta que o asuma
da nosa
humana.
con todas as consecuéncias.
.O
dia 18 tivo- ."
lugár nun; loc,al do Re¡il. unba-;_ . "' 1:!':>2 '1,< ."-' ""H ;
asamblea de ·v eciños
·
a
de todos os _.grandes
,
que
,a
:

.carta·elitreaberta
Carlos_- VareJa Veiga

Á
sempre .é unh-a
cousa· impresfo-nante e fora,
mais a marte dunha persoa
/
.
Pero algun ha presencia
.. nova e ch _de
pr9- . · . ó dia da 'Patr:fa Galega .do
queda,
é. certo, · moi
·de . inqµedar:i.zas ..
ano ·81, ·ir,emos a Comp.ostetan-té':
Quedan
centos de fo. -moitó . rnáis ' fera aíoda, ·.
la máis tristes, Non ·vere.mos
tografias,
deseños
de s(mboengano r.elixioso :fala dunha
·o- .C.a-rlos subido flalgún sitio
los,
kilómetros
de
cintas civida despois da marte;· mais
inverosímil coa cámara na
pre_
ocupa_o Carlos" e· e.u sábiañlós que
mán 'para rexistra·r a história.
c1on
incesan.te
por
crear
fornon· hai outra vida ·despoi-s
Non veremos a sua calva su.
mas
fixar
por
darlle
de
todo 'Se
-dorosa
po
ba menos a lembranza; ·me.:
sol de xullo. Non veremos o · duración ás causas. Os in.osos filias, algún dia, coñecenos ese _exemplo que q._ueda
seu longo nariz orgulloso
rán a._história. da ñosa' pátria,
en pé
da morté dun . soma osmando o . recendo
a
históriá . das .loitas ·diHceis
militante. A ·concepción da
Nen tammorte dun ateu tén unha
a .his1!0&i1Jco _lle tocará levar 'leña
tona c;f,y,; .i;;pmo
pobq se.
grandeza e unha traxédfa · como levou este ano. E .tampuxo en pé, · e coñecerána
que non té·n .a do relixioso,
pouco non nos reñká nunca
·porque o camarada Carlos
a .'do que quere ocultar ou
máis. por fumar nen nos boVarela a filmou, a fotograocultarse a tremenda verda-:
tará discursos -e-coloxistas
fi6u, deulle imaxé .perpetua.·
de de . que todo se acaba: ·contra . o fume do tabaco.
Ninguén fará as
que
Nen · terá luga/ a "tumprirme
aínda ia facer o Carlos Va:a promesa de fumar unha
rela. Alguén poderá facer al- · faria cando quitemos un digo · semellante, mais non o
putado nas. próximas .elecDARIO XOHAN CABANA
mesmo.
cións.

ea

o

Por outra banda e deixando xa a un lado o folión ,
a . desorganizaci'ón
completa
en materia de tráfico que reinou durante todos estes dias
na vila. Pior non podía ser. Cortaban o tráfico nunha rua a
unha hora que non habia ninguén, e deixaban pasar aos coches cando a banda estaba dando o concerto.
· Non é culpa dos muncipais,- 'c omo o alcalde quixo
dar a entender nunha · acción ·
.que pouw lle honra ao reñir
a roáis · dun. -municipal por o
caos circulatório que existía.
/-f. uns ·muniéipais que se voltaban tolos e traballaban a ' destaxo rnais que non puderon facer
nada, xa que o mal
.
planificación, e a plamficac10n
corresponde as autoridade. Elas
foron as· culpabeis e só elas,
non boten a culpa a
ninguén:
.
E para outia vez
mellor e ter un "pouco de delicadeza", Sr. Campo.
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