
СКІЛЬКИ СВЯТКОВИХ ДНІВ НА РІК
ТОБІ ПОТРІБНО?

Ідеться  не  про  час  для  відпочинку.  І  не  про  зайву  можливість
попрацювати на дачі. Йдеться про дні, з якими тебе на всіх рекламних
щитах  вітатиме  влада.  Вітатиме  ЗА  ТВОЇ  ГРОШІ,  сплачені  тобою  у
вигляді податків. Вітатиме саме тому, що знає, що ти не будеш радий її
привітанням. Бо вона вже давно втратила твою довіру, не в останню
чергу  тим,  що  рік  за  роком  грабувала  народ,  щоб  мати  собі  свято
кожного дня. І щоб зберегти можливість грабувати тебе і надалі, вона
готова  витратити  ще  трохи  ТВОЇХ  коштів  на  безсовісну  “святкову”
пропаганду. Бо це значно легше, аніж виконувати свої обов'язки перед
народом. Чи слід дивуватися, що після того в бюджеті немає коштів ані
на підвищення зарплати, ані на достойну пенсію, ані на ремонт школи,
до якої ходять твої діти, ані на якісне медичне обслуговування? Все це
пішло на оплату пропаганди, якою тебе годуватимуть ще довго, якщо
ти це не зупиниш.

Але  влада  не  всесильна.  Якщо  ми не  будемо  пасивними,  ми –
народ України – спільними зусиллями обов'язково переможемо.

Зроби крок до відновлення свого права визначати долю країни.
Приходь  на  акцію  протесту  проти  олігархічного  режиму
Кучми,  яка  проводитиметься  9  березня  об'єднаною
опозицією.

Місце та час проведення акцій протесту:

● Київ, Софіївська площа, вівторок, 9 березня, о 12-30 
(місце збору прихильників Всеукраїнського об'єднання “Батьківщина”)

● Київ, Михайлівська площа, вівторок, 9 березня, о 13-00 
(місце збору  прихильників  блоку  «Наша  Україна»   та  Соціалістичної
партії України)

Планується  пікетування  Київського  апеляційного  суду  (протест
проти  закриття  “Сільських  вістей”),  мітинг  біля  пам'ятника  Тарасу
Шевченку,  та  пікетування  (анти)Конституційного  суду,  який
благословив Кучму на вічне правління.

ПРИХОДЬ ОБОВ'ЯЗКОВО!
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Ця листівка  розповсюджується  прихильниками  різних  опозиційних  сил,  спільна
мета  яких  –  запобігти  остаточному  перетворенню  України  на  заповідник
олігархічної диктатури в самому серці Європи. Кожний може зробити свій внесок у
перемогу кучмізму,  беручи участь в акціях протесту та запрошуючи на них своїх
знайомих  і  друзів.  Прочитавши  цю  листівку,  обов'язково  передайте  її  комусь
іншому.

Джерело листівки – сайт http://uaflyer.narod.ru.   Інформаційний партнер – центр
громадянського спротиву “Майдан” (http://www.maidan.org.ua).
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