Поводом чланка:

Миланко Шеклер: Прави пријатељ, као и права љубав, дају оно најважније у животу – дају ти СЛОБОДУ!

дискусија на:

https://facebookreporter.org/2017/11/23/milanko-sekler-pravi-prijatelj-kao-i-prava-ljubav-daju-ono-najvaznije-u-zivotu-daju-ti-slobodu/

РАДИ ПОТПУНЕ ОБАВЕШТЕНОСТИ И ПОШТОВАЊА ИСТИНЕ
Следећи део овог одличног текста господина Миланка Шеклера:
"„Жути“ лопови су имали према свему један површан и празан однос, онако типично
манекенски, какав је имао и њихови блентави предводник и председник (тек сада сви
виде колико је блентав, а док је био на председничкој позицији сви су се правили да
то не примећују!), "
ме приморава да обавестим да то тврђење "а док је био на председничкој позицији сви су се
правили да то не примећују" побијају подаци о следећим акцијама:
Уставном суду:
Забрана рада Демократској странци:
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2008_09_30LTG_US_DSsve.291133255.pdf
30/09/2008
Уставном суду:
Предлог да оцени уставност
рада Демократске странке:

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2010_03_01LTG_US_DSpotvrd.29142656.pdf

01/03/2011

Пријава јавног потписивања за расписивање референдума по 11 најважнијих питања за Србе и
Србију:
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2010_05_05LTG_MUPsve.29131715.pdf
за референдум
"ИСТИНОМ ДО ПРАВДЕ ЗА
МИР И СЛОБОДУ"
05/05/2010
Поднето:
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2010_04_23LTG_SkpBTVlPodnto0001.29132324.pdf

ПОНОВНИ ПОЗИВ ЗА РАСПИСИВАЊЕ РЕФЕРЕНДУМА:
https://www.youtube.com/watch?v=BNHnQbksRjc
26.02.2011
ЈАВНО ПОТПИСИВАЊЕ:
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/images/_MG_7369.4313119_std.JPG
је почело 10.05.2010. и одвијало се до 30.06.2011. године. У току тих 13 месеци 2600 људи је
потписало предлог, тј. мање 0,001 пролазника поред пулта за потписивање.

Председнику Борису Тадићу:
Ваша оставка и оставке Владе и народних посланика. Упозоравајући општи штрајк
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2011_04_18LTG_BTSkVlAlVcc.29075404.pdf1
8/04/2011
Председнику Борису Тадићу:
Захтев држављана Р. Србије да поднесете оставку
Текст Захтева:
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/20110701LTGspiskoviBT.5030817.pdf
Потврда пријема Захтева:
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2011_07_01LTGpotvrdai_BT.5031247.pdf
01/07/2011
Народној скупштини:
Захтев за разрешење председника Бориса Тадића>
http://ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2011_09_11LTG_BT.29061611.pdf
11/09/2011
Ова последња два документа је на јавном потписивању у Кнез Михаиловој улици у Београду:
http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/images/2011_04_08BrancoLTG1Peti_dan.4313657_std.jpg

потписало 2600 људи у току 13 месеци и 1548 људи у току 45 дана. Око 50% су били млади између
20 и 40 година. Нису се "сви правили да то не примећују".
Је ли Кнез Милош погрешио кад је рекао (а Тито је волео да то понови):
"Сваки народ има власт какву заслужује."?
Мислим да Србски народ то не заслужује.
(Не знам кад се наш народ обрачунавао са својим сународницима, такође Србима, који су га
изигравали, варали, исцеђивали, издали? То је много, много, тешко. Некад се ради о добрим
познаницима, пријатељима, блиским пријатељима, рођацима. Много је то тешко и болно. Веома
сложено. Чести ратови су наш народ присиљавали да се здружује и помаже на све начине да би
сачували живот, егзистенцију, личну, породичну, тиме и националну. Кад се успостави мир, део
народа се разузда. Други део трпи, гледа, ћути, подноси, ради поштено, честито настоји да
помогне и другима. чува обичаје, Веру, језик, жели да очува и државу, да сачува слободу. Онај
разуларени део, се све више разуларује..... и својом амбицијом похлепом, лакомошћу омогућава
странцима да остварују без тешкоће и без препрека своје циљеве и интересе. Ми се љутимо што
то странци раде, а не покушавамо да зауздамо наше сународника и да их освестимо, да их
подвргнемо одговорностима.)
Мислим да је основни разлог то што су СВИ србски владајући политичари, и монарси и
председници, изиграли, преварили, обманули, завели, било несвесно било свесно) Србски народ
од 1918. године до данас. Зато ме људи питају:

"А ко ће уместо Милошевића?" 1990.те
"А ко ће бити бољи од Тадића?" 2008- 2012.
"А ко ће бити бољи од Томе?" 2012-2017.
"А ко уместо Вучића, ко неће да превари?" текуће време.
Одговарам:
Има људи у Србији који неће да преваре.
Када гласате добро размотрите живот и рад, опредељња, обећања, упоредите их, за сваког
кандидата. Добро размислите коме пружате поверење. Гласање је тајно. Ако подлегнете уценама,
претњама или прихватите подмићивање, немате права после да кукате. Ако то нисте урадили, а
преварени сте, борите се да праварант(и) одговара(ју). Борите се, мирнодопски, користећи сва
уставна и законска права. Здружујте се у томе. Немојте да наседате позивима на узимање мотке,
тојаге, виле, ножа, пушке, на рушења, да би се тако зауставили и сменили властодршци, јер би то
довело до трагичне катастрофе по Србски народ и Србију.
Захтев Народној скупштини да покрене уставни процес за резрешење Александра Вучића је до
сада јавно потписало на:
https://www.peticije24.com/srbezav 23 потписника,
https://www.peticije24.com/sav 7 потписника
уместо најмање два милиона с обзиром на општу кукњаву на владавину Александра Вучића.
Љубомир Т. Грујић

