
СЪОТЕЧЕСТВЕНИЦИ,

Вече 1 година продължава  окупацията на Ирак � пореден епизод от
световното настъпление на Американската империя срещу народите по света.
Българската управляваща върхушка превърна страната ни в плацдарм и пряк
съучастник в престъпната политика на САЩ и Великобритания; изпрати в Ирак
българска окупационна войска, която вече даде жертви, защитавайки интересите
на американските петролни и военно-промишлени корпорации. Това струва на
българския народ десетки милиони долари.

БРАТЯ И СЕСТРИ, тези пари се взимат от нашия джоб с цел да се смаже
борбата на иракския народ.

Днес хиляди наши сънародници умират поради липса на лекарства и най-
елементарни средства за съществуване. Държавните престъпници търгуват с
нашия живот, с бъдещето ни, със съдбата на децата ни и на нашите родители.

СТИГА!!!
20 март е обявен за Международен ден против войната и окупацията в Ирак.

Да се присъединим към милионите хора, които на този ден ще изразят гнева и
негодуванието си срещу претендентите за световно господство!

ВЪН АМЕРИКАНСКИТЕ ЛАКЕИ!
ДОЛУ РЪЦЕТЕ ОТ ИРАК!
ВЪРНЕТЕ БЪЛГАРСКИТЕ ВОЙСКИ У ДОМА!
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