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GALEGDS:
Neste 25 de Xulio, DIA N AC|ON/\L DE GALICIA, voi o /Ús o
afervoado saúdo do voso Goberno Autonómico no Eisilio, que conacontedosúo responsabilidade histórica t nobo||o en estreita comunicación coo s foczos patrióticas do interior no tarefa común de outer
o reencontro na Terra nqdoi
No medida que forcemos a nasa marcha, mais cedo Galicia
conquerirá a oÚo Libertade. As condiciós políticas aituales fan irreversibel a volta de toda Heopohu o réximen de democracia que todos
onceiomos e cuia defensa abnegada foi causa do noso desterro pro
poder monter ergueitas as bandeiras dos nosos reivindicaciós nacionaes e comprir o mandato popular verquido no veredicto p|ebi*
c¡ t orio d o Estatuto de Galicia d e Xunio de 1936.
A forza do noso legalidad cumugobenno, o basamento da vosa
|oito patriótico, o respeto das po rt idoo políticos e orooi?:ociós obnai'
,os a Galicia, xurde nidia frente o nasa vocación autonómica e nacional omostro6o noque|o histórica xorno6o.
Os xerifaltes d o réximen non preveron que morta a xeneración
6ri|ontc e patriota d os anos 1970 a 1936 ' continuadora 6o longa
tradición política g o|ego ' poi6eron rexurdir do martirio, e do apostolado recibi d o, novas xeneraciós capaces de seguir o roteiro do po'
mo t i s moeo abnegación. Non*rn6orgontes ' hoxe, sin medo, con firmedume e valentía, a cib6o6onio go|egó batalla duramente pro restabelecer o que nos foi arrebaiado e, soportando a represión máis
du,o ' 66outo |e{ci6n de desafío o poderío do goberno franquista, seguros do proisimidade do 6[o en que non sexo delito berrar ¡VIVA
GALICIA CEIBE!
Os detentadores do poder se non d oncon to que dende foi trinta
onns / quoverian decindo son de paz, Henpoñov/vo alcontra do corrente 6o h |st crio . Se non decotan que trinta anos son nooitos cornu
pro quaos,eo|egos non paid nnoo mundo evo|uciono con
novas autos 'dexucticio social que |evon'ooütár dereitos, deico agora
negados, e sentando as bases positivas da porticipociÚn do pobo no
a iTOuezo outida
Mdisfrcte6
po|o 6unxunci6n 'de todo los seitoraa em.
borcodosnn tro6ado nacional.
'

Penson que se pode engañar o pobo falando de leises fundomentoesquenon son múiyqueoon d onnioquepe,mi t oocnnhnuidode
do privilexio das oligarquías, económica e política, e os monopolios
economía popular dende a instauración do réximen. zugadores6
penson quo o pobo iñoro as bases inmorales dos negociados e prebendas outidas a costo do baixo nivel de vida e do negación dos
dereitos o todolos hespañoles.
Pro irnpeJiresoconhnui6o6pomin000 ' Galicia, e Hespaña, es'
+é n de pé . A sagra unión dos traballadores 6o terra e o mar; do in'
dus t rioc o comercio; do clero progresista e os estudantes; dos forzas
económicas e os profesionaes; dos inteleituales e consumidores, ven'
ceró no porfía. iNinguén podor6 derrotarnos! Somos a Galicia Eter'
no quo unha vegada rnóis enfrenta, con decisión e valor, o nn6i!..
importante coiuntura 6o Patria, logo 6o que nos tocou vivir o 28 de
Xunio de 1936!
Galicia está no umbral do seu trunfo e a tiranía coos h o ras
contadas.
¡Go|egoy!: Fren t e a ese feito afirmade a valorización do ser
go|ego. Pe,sisti6c e ocerúucde a |nito. Que ninguén poidaobrigous
a facer nada que non responda as nosos necesidades. Todas as instituciós do Noso Terra deben es t or ó seu servicio: As artísticas,
académicas, culturaes, deportivas, obreiras, estudantiles, económicas, ,e|ixiosoz=r ' sober de todo, as políticas.
|mpe6ide que o|gunho dolos sirva a intreses espurios e eisixide
se poñan todas a traballar o servicio do nasa liberación nacional,
a fogo a traición e a cobardía!

¡Marcde

¡Go|cgra!: Neste nosn Día Nacional que foi que os go|egos
lembren o seu pasado, mediten enrol 6o presente e fagan p|6ns pro
futuro, unha so l o determiñación debe acompañarnos: So|i6o' seu
ri6o6eprenoon t re nÚsque nos leve, en pechada e estreita unidade,
a derrubar o aparato estatal opresor a fin de qu e alumee o 6¡o
grondeiro de Galicia.
Aspiramos, galegcs, a unha Galicia próspera, abondosa, 6ono
dos súoo riquezas, xusta no distribución dos bens uutidos, sin monopolios opresivos ' s in quitas a libertade individual, co libre acceso

de todos o disfroite dos dereitos esenciaes, e ande o home teña o real
valor que hoxe se Ile nega. Somentes unha Galicia dona dos seus
destiñas impedirá a sangrante riada da emigración, o fame secular

dos nasas hirmáns e a esplotación inxusta da nasa Terra.
Queremos vivir en comunidade tolerante cos demáis pobos que
integran a Pen í nsoa Ibérica. Nunha Hespaña ande a tolerancia presida as relaciós de todos e as hexemonias sexan atributo de cada
nación.
A Galicia Libre, que unicamente pode eisistir no emigración,
xunguida con lealtade insobornabel o CONSELLO DE GALIZA,
creación do noso inmcrredoiro guieiro Castelao, afirma, unha volta
máis a súa solidaridade co noso pobo, nos seus diversos matices
políticos, falando tomen polos que soportan a dura continxencia da
represión e a loita histórica de arestora.
¡Galegos!: Neste mensaxe de espranza e fe, saúdo fraterno de
quenes viven convosco en solidaridade total, augurámosvos que
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hora do trunfo é perta, e aínda máis perta a caída dos que asoballan
e negan os dereitos da libertode os aalegos.
¡Venceremos Nós!

Dende un lugar da Terra, 25 de Xul io de 1969.

CONSELLO DE GALIZA
Cumïo Central

