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THÔNG	  BÁO	  
	  
Cộng	  Đồng	  Người	  Việt	  Tự	  Do	  Úc	  Châu-‐Tây	  Úc	  trân	  trọng	  thông	  báo:	  
	  
Vì	  cộng	  sản	  Việt	  Nam	  muốn	  dùng	  văn	  nghệ	  để	  che	  lấp	  tội	  bán	  nước	  của	  chúng.	  	  
	  
Vì	  trong	  khi	  tổ	  quốc	  đứng	  trước	  hoạ	  Bắc	  thuộc	  diệt	  vong,	  đoàn	  văn	  công	  do	  nghệ	  sĩ	  ưu	  tú	  Hoài	  
Linh	  của	  cộng	  sản	  cầm	  đầu	  lại	  đến	  Tây	  Úc	  để	  ru	  ngủ	  đồng	  bào	  phá	  hoại	  gây	  bất	  ổn	  cho	  cộng	  
đồng	  chúng	  ta	  ,	  
	  
Và	  sau	  khi	  thương	  lượng	  với	  ban	  tổ	  chức	  nhưng	  không	  hiệu	  quả,	  chúng	  ta	  buộc	  lòng	  phải	  tổ	  
chức	  một	  cuộc	  biểu	  tình	  quy	  mô	  để	  bày	  tỏ	  quan	  điểm	  chống	  đảng	  cộng	  sản	  hèn	  với	  giặc	  ác	  với	  
dân,	  và	  đám	  làm	  tay	  sai	  cộng	  sản	  địa	  phương	  tại	  Tây	  Úc.	  	  
	  
Địa	  điểm	  biểu	  tình:	  	  
SICILIAN	  CLUB	  
1	  Fortune	  St	  	  Balcatta	  	  
Ngày	  thứ	  Bảy	  27	  /	  5	  /	  2017	  
Giờ	  tập	  trung	  :	  5	  giờ	  chiều	  	  
	  
Sẽ	  có	  người	  hướng	  dẫn	  đậu	  xe	  tại	  góc	  Main	  St	  và	  Ronald	  St,	  dẫn	  vào	  địa	  điểm.	  	  
	  
Để	  biểu	  lộ	  lòng	  yêu	  tổ	  quốc	  và	  chống	  lại	  ngụy	  quyền	  cộng	  sản	  bán	  nước,	  xin	  quý	  Đồng	  Hương	  
hãy	  tham	  dự	  đông	  đảo.	  
	  
Kính	  thư	  
Ban	  Chấp	  Hành	  CĐ-‐NVTD-‐UC-‐	  TU	  
Đồng	  ký	  tên:	  

                        Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH 
  Hội Phụ nữ VN- TU 
  Khối 8406 Tây Úc và Khối 8406 Úc Châu 
  Gia Đình Quân Cảnh 
                       Gia Đình Võ Bị Đà Lạt 
  Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị- Thủ Đức 
  Hội Cao Niên TU 
  Chi Nhánh RSL VN – TU 

              Đảng bộ Việt Tân- TU,  
              Hội Kỹ Thuật Tây Úc 
              Hội sinh viên VN – TU 

   Nhóm	  xe	  lăn	  Tây	  Úc	  
               

Và	  những	  đoàn	  thể	  chưa	  kịp	  ghi	  tên	  vào	  danh	  sách	  này 
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