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Postojbina@yahoogroups.com
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Postojbina@yahoogroups.com

САУЧЕШЋЕ ПОРОДИЦИ МИЛОШЕВИЋ И СОЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ПАРТИЈИ СРБИЈЕ
Овом приликом желим да изразим саучешће на губитку вашег супруга, оца, деде, брата,
стрица, свекра, девера, зета, саборца и председника. Сва слагања или неслагања са
политиком коју је водио падају у воду пред чињеницом да никад није требало да му суде
они истински зликовци најодговорнији за распад Југославије. Зашта год да је био крив
свом народу, требало је свом народу и да одговара. Проклетство пада на све који су тај
избор народу Србије и Црне Горе одузели, и који су тај народ понизили испоруком
бившег председника земље једном страном, незаконитом телу које је све само не суд
правде, и то на Видовдан, и који су дозволили да реч странаца о Србима и српској
историји буде меродавнија од речи самих Срба. Нека то буду последњи квислинзи који ће
српским народом икад владати.
Бог да прости душу Слободана Милошевића, да му опрости све грехе вољне и невољне.
Александар Павић
Опредељењем анти-комуниста и присталица монархије по народном избору, чијег су деду,
угледног крагујевачког адвоката, стрељали партизани.

Потписујем, пошто у потпуности исказује моје ставове и осећања, ако ми господин
Павић дозволи:
Др. Љубомир Т. Грујић, Потпуно и трајно несагаласан с политиком коју је водио
покојни Слободан МИЛОШЕВИЋ, што сам му био писао четири пута од 16, марта
1991, саветујући му да поднесе оставку, до маја 2000, када сам упутио званичан
захтев Скупштини за његов опозив, одајем му сво своје признање за држање у
Хагу, сматрам да је непобитно да је тамо убијен, и придружујем се захтеву да се
укине забрана његовој породици и да се сахрани како одговара Председнику
државе пошто домаће судство није ни покренуло поступак против њега за
драстична кршења Устава, како сам био предлагао, а страно судство није
доказало оправданост и истинитост оптужби јер нити су оправдане нити су на
истини засноване. Белфор, Француска, 12, март, 2006. год.

Potpisujem, posto u potpunosti iskazuje moje stavove I osecanja, ako mi gospodin
Pavic dozvoli:
Dr. Ljubomir T. Grujic, potpuno i trajno nesaglasan s politikom koju je vodio pokojni
Slobodan MILOSEVIC, sto sam mu bio pisao cetiri puta od 16. marta 1991. savetujuci
mu da podnese ostavku, do maja 2000. kada sam uputio zvanican zahtev Skupstini za
njegov opoziv, odajem mu svo svoje priznanje za drzanje u Hagu, smatram da je

nepobitno da je ubijen, i pridruzujem se zahtevu da se ukine zabrana njegovoj porodici i
da se sahrani kako odgovara Predsedniku drzave posto domace sudstvo nije ni
pokrenulo postupak protiv njega za drasticna krsenja Ustava, kako sam bio predlagao,
a strano sudstvo nije dokazalo opravdanost I istinitost optuzbi jer niti su opravdane niti
su na istini zasnovane. Belfor, Francuska, 12. Mart, 2006. god.

