Váení spoluobèané,
od èervence 2002 svým obèanùm lhaly vechny
èeské vlády, kdy tvrdily, e ádné jednání o americké základnì v ÈR neprobíhají.
Jen komunisté mluvili pravdu. Dotazovali se veøejnì pøedstavitelù vlády ve Snìmovnì prostøednictvím interpelací. Marnì.
Zapojte se proto aktivnì do akcí, které po celé
republice organizuje iniciativa Ne základnám!
Zapojte se do aktivit, které pro spoluobèany poøádá KSÈM (pøedevím pomocí peticí, které je moné
nejen podepsat, ale také íøit mezi svými pøáteli).
Zúèastnìte se také akcí, o kterých pøináí vèas
blií informace pøedevím levicové Haló noviny,
Nae pravda, Mladá pravda a dalí.
Naléhejte na vae poslance, senátory, na èleny
vlády i jejího premiéra, e si ádnou cizí vojenskou
základnu nepøejete.
Nikdo v této zemi nemá právo ani mandát o celospoleèenských záleitostech, které se dotýkají vech
obèanù (tím spíe o vojenských základnách cizích
zemí) rozhodovat jinak ne v REFERENDU.
Nový zákon o referendu KSÈM znovu pøedloila do Snìmovny. Sledujte, jak se k tomuto návrhu
zákona staví strany, které mají plná ústa respektu
k názoru obèanù. Sledujte, jak kdo plní své pøedvolební sliby.
KOMUNISTÉ SVÉ SLIBY PLNÍ!
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