---------------Прослеђена порука-----------------Од: Ekološki pokret Novog Sada <ekopokretns@gmail.com>
Датум: 31. март 2015. 19.37
Наслов: Re: Ваша бојкотовања
Коме: "Lyubomir T. Gruyitch" <lyubomirtgruyitch@gmail.com>

Ако Ви сматрате да се нећете осећати повређеним
учесником у разговору, само изволите, дајем Вам
дозволу да нашу преписку изнесете у јавност. Збогом
(послушајте супругу, некад су и жене у праву).
****************************
31. март 2015. 17.25, Lyubomir T. Gruyitch <lyubomirtgruyitch@gmail.com> је
написао/ла:
31 03 2015
Поштовани господине Алексићу,
Мени је мука да слушам и читам жалопојке, кукумавке, цмиздрења на претходну и
ову власт, а да то није пропрачено бољим и ефикаснијим делом од мојих
покушаја.
Међутим, Ви сте један од малобројних појединаца на које се то не односи. Ви сте
веома смелим родољубивим и часним делима пропраћали своје критике власти.
Међутим, мој допис није упућен појединцима, већ странкама, партијама,
покретима, организацијама које тврде да су патриотске.
Мој допис се односи на кукњаву политичких странака које тврде да су патриотске а
нису способне да поведу енергичну, и то заједничку, акцију. Њихова бојкотовања
би била оправдана и вредна да су истовремено макар покретали боље и
ефикасније акције од мојих. НИСУ!
Могли смо да зауставимо све што нам је Тадић зло наносио да су странке
подржале референдум 2010, ако нису умеле да нађу боље решење!
Могли смо да зауставимо да не дође до Бриселског споразума и до уласка
НАТО у Србију да су странке подржале захтев за разрешење Николића и
Владе марта 2013, после њиховог извршеног државног удара стављањем
Устава ван снаге 13/01/2013. Шта су урадиле?

Хоћете ли да да ми одговорите на то питање, с обзиром на ову Вашу критику и
поновљено потпуно омаловажавање мојих покушаја. Ако морам да трпим
свакодневну критику своје супруге што безуспешно покушавам да помогнем
Србима и Србији 25 година, не морам да подносим Ваше спрдање што моји
покушаји нису успели. Зато Вас молим да ми се више не обраћате с убеђивањем
на било који начин да треба да прекинем с мојим покушајима.
Да сам мислио да могу сам да решим проблеме, не бих 14 месеци стајао у Кнез
Михајловој надајући се да ће се људи и странке прикључити или наћи нешто још
боље.
Следећи Ваше исмејавање требало би да Вам напишем: Г. Aleksicu. Нажалост,
Ваше исмејавање показује да Вам је свеједно што се у иностранству Ваше
презиме Алексић извитоперује у Алексиц или Алексик Мени је веома жао што се
наша имена и презимена, због транскрипције на хрватску латиницу, изопачују у
иностранству, нпр, што се Ћурћић или Ћурчић или Чурчић или Чурћић у
иносстранств изговара Куркик, или Црнојевић се изговара Крножевик, итд. јер је
писано хрватском латиницим и на интернету изопаченом, као у Вашем случају у
Aleksic.
Ја схватам ово Ваше, као и раније Ваше еписмо, као незадовољство што су и
Ваши лични покушаји прошли као моји, колико се сећам. Или грешим?
Могао бих да Вас питам: "Шта је то Ваш Патриотски покрет учинио ефикасно да се
заустави ово пропадање Србије?" или: "Чиме је то Ваш Еколошки покрет показао
да зна како функционише држава, посебно Србија?". Нећу да Вас питам.
Нећу зато што такав приступ не води добром. Не води сарадњи. Када добијем од
Вас и Вашег покрета обавештење за Вашу акцију и позив за подршку ради добра
Србије, подржаћу је. Исто онако како сам покушао да Вас подржим када сте оно
последњи пут најавили и дошли пред Народну Скупштину да тражите смену
власти. Управо сам стигао када Вас је полиција водила ка Марици и уводила у њу.
Да ли сте сагласни да нашу преписку изнесем у јавност
на:http:www.ssssseternal.org ?
С поштовањем,
Љубомир Т. Грујић,
докон човек већ 25 година, по Вашем мишљењу

****************************

31. март 2015. 13.33, Ekološki pokret Novog Sada <ekopokretns@gmail.com> је
написао/ла:

Г. Gruyitchu,
Пошто сматрам да је Еколошки покрет Новог Сада
патриотски покрет, осећам се позваним да одговорим
на прозивку иако сам већ једном реаговао и одговорио
да не учествујемо на залудним и бесмисленим
акцијама. Акције које покрећете могу забављати само
доконог човека који не схвата како функционише
држава, посебно Србија. Немам ништа против да се и
даље забављате на описани начин, али то никоме не
даје за право да некога прозивате што није учествовао
у ,,акцијама,, које покрећете.
Ако откријете начин спровођења у дело разних
петиција и захтева које сте саставили, посебно
,,опозива Народне скупштине,, , променио бих своје
мишљење.
С поштовањем,
Никола Алексић

****************************

31. март 2015. 13.10, Lyubomir T. Gruyitch <lyubomirtgruyitch@gmail.com> је
написао/ла:
http://facebookreporter.org/2015/03/30/%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%
BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%98%D1%83/:

31 03 2015
Руководствима ДСС-а и ДВЕРИ-ма, а и свим осталим патриотским странкама, партијама,
покретима, организацијама,
Већ четири године ДСС, ДВЕРИ и све странке/партије/покрети који тврде да су
патриотски, чврсто и непрекидно бојкотујете следеће акције, иако сте стално били
обавештавани и позивани да се придружите, а нисте ништа боље и ефикасније покушали
да учините:
А) 10.мај 2010-30.јуни 2011 јавно потписвање за референдум по сваком од 11 најважнијих
питања за Србе и Србију која су гласила:
"Да ли сте ЗА:
1. поништавање Декларације о Сребреници,
2. да се опозове Влада,
3. да се опозове сазив Народне скупштине,
4. да се опозове Борис Тадић, 5. забрани узимање нових кредита у име Србије следећих 5
година,
6. за ограничење власништва страним држављанима на 33% над водним изворима и
токовима, шумском и пољопривредном земљом, путевима и рудницима,
7. да се приватизација предузећа дозвољава само уз сагласност запослених,
8. да Република Србија прекине дипломатске односе у рангу амбасада с државама које не
признају Републику Србију одређену њеним Уставом по коме је Косово и Метохија њен
нераскидиви део,
9. да се Република Србија не укључује у Европску Унију, те да се ставља ван снаге
поднета, без референдумске сагласности њених држављана, пријава за њено учлањење у
Европску Унију, све док САД и све државе Европске Уније не изнесу својим народима
истину о Републици Србији и Србима, док не признају Републику Србију одређену њеним
Уставом, и док САД и оне државе Европске Уније које су и чланице НАТО не обештете
морално, материјално и финансијски Републику Србију и њене држављане за последице
својих учешћа у НАТО агресији 1999. године,
10. да Република Србија остане ван војног савеза НАТО,
11. да све стране војне јединице треба да се повуку из Р. Србије у року од годину дана?",
Б) Јавно потписивање 4. април до 30. јуни 2011. за разрешење Бориса ТАДИЋА,
В) Јавно потписивање 1. до 31. март 2013. за разрешење Томислава НИКОЛИЋА и целе
Владе.
Хоћете ли и сада да бојкотујете јавно потписивање захтева на:
http://www.peticije24.com/sssss
Народној скупштини за разрешење председника Томислава НИКОЛИЋА и ВЛАДЕ свих
врховних државних дужности и положаја, а да не поведете никакву бољу и ефикаснију
акцију за народ и државу?
И за све ово време нисте успели да се удружите на заједничкој основи: опредељење
народа записано Уставом, одбрана Устава, земље и слободе човека и народа!

Колико год су потпуно неоправдива НАТО бомбародавања Републике Српске, Републике
Србије и Републике Црне Горе изазвале страх у народу толико сте ви, све странке и
партије, створили дубоку апатију у народу.
Политика (вођење, управљање) државе и народа, може да буде одлична, добра,
прихватљива, подношљива, лоша, ужасна, неподношљива, неприхватљива.
Последњих десет година странке на власти воде ужасну, неподношљиву и неприхватљиву
политику, по мом схватању. Оне су о томе редовно обавештаване. Највиши државни
органи, Уставни суд и председник Републике, чије су основне дужности заштита и
одбрана Устава, слобода и људских права, не само да не извршавају те своје свете обавезе
и дужности, већ и делују супротно Уставу. Документа о овоме су јавно изложена
на: http://www.ssssseternal.org
Тачно је да један човек, или неколико људи, чак и једна странка, не могу да реше ове
проблеме, али могу да буду искра за масовно сједињавање и деловање да се то заустави.
Члан 2 Устава утврђује да је народ носилац и извор суверенитета Републике Србије. Када
сви врховни државни органи откажу, што чине последњих 10 година, да делују у складу с
Уставом, онда је народ, као суверен државе, позван и одговоран и себи и својој деци и
потомству, и својим пријатељима, што то све подноси.
Захваљујем Вам се на пажњи и редакцији СРБског ФБРепортера ако објави ову дискусију.
Љубомир Т. Грујић
Џона Кенедија 31/15
11070 Београд
http://www.ssssseternal.org

