Закликаємо всіх громадян вимагати:
– від Президента, Верховної Ради та уряду країни:
а) оприлюднити для загального ознайомлення та обговорення пункти
укладених Україною угод стосовно сланцевого газу з Shell і Shevron;
б) докласти всіх можливих зусиль для відновлення миру та стабілізації
ситуації в Україні. З цією метою в найкоротші терміни створити
переговорну групу під егідою ООН, до якої увійдуть не тільки
представники чинної влади, а й народні представники від усіх регіонів
України. Якщо необхідно – залучити до переговорного процесу інші
зацікавлені сторони (країни), в тому числі й представників народу Росії;
в) невідкладно розпочати переговорний процес, під час якого припинити
будь-які бойові дії та надання військової допомоги сторонам збройного
конфлікту, крім постачання гуманітарної допомоги населенню в зоні
військових дій;

В УКРАЇНІ ВІЙНА!
Воюють олігархи, уряд, а вбивають – народ. Ні перші, ні другі
не посилають своїх дітей на війну. Гарматне м'ясо – прості
громадяни, ми з вами. Відмовтеся брати участь у провокації
третьої світової війни за переділ володіння ресурсами! Газ –
народу України, а не олігархам! Українці та росіяни мають позбутися олігархів,
які ними керують, а по суті – вбивають. І тоді ми зрозуміємо, що ділити нам
нічого. Нам на своїй землі всього вистачає. Захистимо свої землі від акул
світового капіталізму, їхніх найманців, які ведуть нас на війну!
Миру – мир!

– від ЗМІ – правдивого та незаангажованого висвітлення подій, що
відбуваються на південному сході країни.

Сьогодні в Україні великий бізнес воює один з одним руками
надісланих у країну бойовиків. Точніше, бізнес не воює, а платить. Платить за
смерть і вбивства.

Вступайте в Надзвичайний комітет з порятунку країни та народу! Ми
самостійно зможемо вирішити, як нам жити, загальними зусиллями ми зможемо
перетворити Україну на процвітаючу державу, яка створена і працює для
народу, а не для олігархів та іноземців!

Воюють досвідчені, професійні терористи. А тероризм, як відомо, не має
ні національності, ні принципів, ні ідеології. На Сході України йде війна за
ПЕРЕДІЛ ІНТЕРЕСІВ ОЛІГАРХІЧНИХ СТРУКТУР, І НЕ ЛИШЕ
УКРАЇНСЬКИХ.

Вступайте в Систему оповіщення! (http://vk.com/spasti_ua або dilopravdy.org) Врятуйте тих, хто ще не знає правди і не бачить небезпеки! Це –
ваші співгромадяни, рідні, колеги, сусіди. Народ сильний тільки в масі!
Скачайте, роздрукуйте та роздайте листівки, розклейте плакати.
dilo-pravdy.org

За всім тим, що насправді відбувається сьогодні в Україні, стоять і глави
держав, і міжнародні фінансові інститути, і внутрішні олігархічні клани, які
мають в Україні свій інтерес.
Всі вони між собою давно й тісно з'єднані однією ниткою. І нитка ця
називається – нажива. Газ, землі – це скарби, й аборигени-українці тут не
потрібні. У нашому, нібито великому та вільному світі насправді всі бізнесінтереси дуже давно тісно один з одним пов'язані та поділені. А тим більше
якщо це стосується великих грошей. Сьогодні жодна дія або рішення в
міжнародній політиці чи економіці не приймається та не виконується без
схвалення сильних світу цього.
Головне – вони домовилися й дали своє «добро» та згоду.

Контактний телефон:
(066) 027-44-26

Україна – не перша і, на жаль, напевно, не остання країна, яка відчуває на
собі цей пекельний план. Вигадливішими та різноманітнішими стають
застосовувані методи від країни до країни. І це стає все страшнішим, тому що
обдурені пропагандою люди вже зовсім нічого не розуміють, не бачать і не
чують, не усвідомлюють, хто їхній головний ворог. Працює принцип:
нацькувати, щоб роз'єднати і перемогти. А перемігши – володіти. А поки ми
б'ємося один з одним, поки вбиваємо один одного, ляльководи ділять
награбоване у нас добро. І посміюються нишком над нами, обдуреними.

Нікому на Заході не потрібна економічно сильна, політично незалежна
позаблокова держава в центрі Європи, яка називається Україна та займає 30-те
місце у світі за чисельністю населення та 44-те за територією, а в Європі – 2-ге
місце за територією після Росії.
Якщо Україна з її економічним потенціалом зміцниться та розвинеться, то
вона буде нести безпосередню загрозу європейському та світовому
економічному монополізму. Як би там не було, Україна була другою за
економічним розвитком республікою в СРСР після Російської Федерації.
Багато видів продукції, що випускається в Україні, досі не мають світових
аналогів.
В Україні дійсно існує та ще не повністю «убитий» промисловий
потенціал – це підприємства металургії, важкого машинобудування,
літакобудування, добувної, переробної та хімічної промисловості, військовопромисловий комплекс. Ще не весь розтрачений науковий потенціал. Україна –
одна з небагатьох країн світу, яка теоретично в змозі себе самостійно
прогодувати, і сільське господарство (земля) – це одне з основних і головних
багатств України.
Крім економічних завдань, Захід розв’язує одне з найсерйозніших
надзавдань, вирішення якого готувалося довгі-довгі роки. Це російськоукраїнські взаємини. Аж надто вони добрими, теплими, сімейними завжди
були. Ще Бісмарк говорив: «Могутність Росії може бути підірвана тільки
відділенням від неї України... Необхідно не лише відірвати, а й протиставити
Україну Росії, підбурити дві частини єдиного народу та спостерігати, як брат
вбиватиме брата. Для цього потрібно тільки знайти та зростити зрадників серед
національної еліти та з їхньою допомогою змінити самосвідомість однієї
частини великого народу до такої міри, що він буде ненавидіти все російське,
ненавидіти свій рід, не усвідомлюючи цього. Все інше – справа часу. Навіть
найсприятливіший результат відкритої війни ніколи не призведе до розкладання
основної сили Росії, яка ґрунтується на мільйонах власне руських... Але
слов'янам можна прищепити неправдиві, низькі цінності, і тоді вони
переможуть самі себе».
Саме це ми зараз і спостерігаємо. Таємне схвалення Заходом анексії
Криму, який був нахабно та безцеремонно відібраний в України навіть без
єдиного пострілу, – ось яким чином вбили клин, то чи осиковий, чи то дубовий
між нашими народами. Але Путін – це не Росія, а найманці – не народ
російський. В одному з відвертих інтерв'ю політолог Євген Гільбо сказав, що
Путін – це свого роду топ-менеджер, який керує всією країною: «Ви дійсно
вірите, що від Путіна щось залежить і він може якось впливати на ситуацію на
Україні? Насправді його функція чисто піарна, тобто він повинен оформлювати
та піарити ту ситуацію, яка складається в результаті протистояння глобальних
корпорацій. Путін дізнався, що доведеться прийняти Крим, тільки за десять
днів до референдуму».

Наші правителі втягують нас у братовбивчу війну, але народ не повинен
на це піддаватися. Нам потрібно захищатися разом.
Якщо вдуматися, то ми навіки є і будемо братами – і за Батьківщиною, і за
матір’ю. Стовбур у дерева і щеплення на ньому можуть бути різними. Але те,
без чого жодна рослина не виживе, – КОРІННЯ – у нас СПІЛЬНЕ! ОДНЕ У
НАС КОРІННЯ – МАТЕРИНСЬКЕ, БАТЬКІВСЬКЕ, СЛОВ’ЯНСЬКЕ!
Ніколи нам ні відмовитися, ні позбутися цього коріння. Ні фізично, ні
історично. ВСЕ ОДНО МИ ДЛЯ ЗАХОДУ ВСІ РУСЬКІ!
Однак справу зроблено, ворожнеча посіяна, і наше завдання – не
посилювати ворожнечу, а поставити на ній крапку.
Отже, в Україні відбуваються бойові дії, щоб:
– перерозподілити бізнес на Сході України на користь західних
олігархічних кланів;
– втягнути Україну в кредитну боргову яму з необхідністю
повернення взятих у МВФ кредитів за рахунок нових позик, створюючи, по
суті, порочне замкнене коло;
– всіма доступними засобами та способами розвинути та зміцнити
посіяну ворожнечу між братськими слов'янськими народами України та
Росії, а також втягнути в цей конфлікт інші слов'янські народи (поляків,
білорусів та інших).
Якщо сьогодні люди не прозріють, не об'єднаються та не почнуть активно
діяти, викриваючи те, що відбувається, не навчаться і не почнуть ефективно
протистояти та протидіяти цим прихованим силам, – то людство приречене.
Розмова вже йде не про якусь окремо взяту країну – Україну, Сирію, Лівію, Ірак
або Боснію, сьогодні це вже стосується всіх і кожного. Або людство виживе та
буде збережене, або нас кількісно зменшать до потрібного ЇМ числа –
одного «золотого» мільярда або навіть п'ятисот тисяч чоловік.
Просвітництво та пробудження народу України – ось головна мета
сьогоднішнього дня. Милості чекати нізвідки, треба робити все самим, як і
було завжди в історії країни. Пропонуємо побудувати суспільство духовно
розвинених людей, в якому панують честь і совість, працьовитість і патріотизм,
пріоритет загального над приватним: «від кожного за здібностями, кожному – за
працею». Це значить, що сплачуватися працездатному громадянину буде лише
трудовий внесок. Ми вважаємо, що держава повинна бути влаштована за
принципом сім'ї, де всі рівні у правах, старші допомагають молодшим, і ніхто
не утиснений та не обібраний, а захищений рідними людьми. Уряд повинен
бути підзвітний і підконтрольний народові.

