desenrclo industrial; coa probeza máis fonda no seu campesiñado,
obreiros fabriles e traballadores do mar ,cun comercio pequen° sin
posibilidades de xustas ganancias.

Oa iza

Namentras, os emporios económicos alleos espolian a economía galega beneficiándose co magro aforro do noso pobo e, o Estado
Hespañol, cas divisas que aportan os emigrados, polo canle da axuda familiar, que son levadas a servir necesidades de outros zonas
peninsoares, en desmedro noso.
E, que, a un centralismo político e cultural, de long° data,
clestiñado a destruir as culturas nacionaes dos pobos que integran
Iberia engádese nestora as bases máis duras dun centralismo económico destiñacio a afogar os intentos patrióticos de fortecer a eco- 'D de Galicia a quen se Ile quita a súo enerxía hídrica e os
recursos do chan, deixando aos galegos o dereito de emigrar.
so estadística demográfica e dabondo ilustrativa.
Por eso hoxe a emigración, a que ropr`.sentamos, neste °
r °r-1 representamos os bornes
terior de Gal
- ermeio do CONSELLO DE G,
ando o súo
es
XE
)1idaridade, espritoal i económ.s..a, os esgrevios ac
da P\ . r'
je, en duras co dicións arriscan a cotío a súo libertade,
o tranqu nn'iar e o seu benestar económico, debendo moverse no mé-°--; e lata clandestinadade frente ao aparato represivo
estatal.
cc

Embora toman os galegos emigrados, e desterrados de sempre,
a responsabilidade de falar polo sufrida Galicia do silencio, aferroliada, perseguida con saña, xa que non poden facelo precisamente
os nosos hirmáns que viven nela. Nós facémolo ao amparo e disfr.:: e. dos bens da libertade dende os diversos países en que atounha maneira de vivir diña e conscentes
nosa responsa'r
nesta hora histórica.
Ninguén abatirá a Galicia e os seus filias que en mai: milenodstzacpbo,deifrntáap
ciade, deron probas permaentes e afervoadas do seu amor polo
libertode.
Teñamos en canta, hirmáns do interior de Galicia, a heroica
frase: "Vivire, non é necesario; loitar, sí".
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