СВАКИ СРБИН СЛОБОДУ СЛАВИ!
СВИМ СРПКИЊАМА, СРБИМА И СРПСКИМ ПРИЈАТЕЉИМА!
Молим вас да подржите предлог господина Николе Д., покретача акције.
24. март 1999. године је био дан када је још једанпут започето бомбардовање невиног
Српског народа и народа Србије, да би се проширило потом и на народ Црне Горе, а
као наставак бомбардовања недужног Српског народа у Републици Српској и као
продужетак агресије на Српски народ у Републици Српској Крајини. Оно је било
настављено овог пута без престанка 78 дана. Уништавани су не само војни објекти,
службене зграде већ и путеви, мостови железничке пруге, возови и аутобуси с
путницима, фабрике, електране, топлане, стамбене зграде, болнице и породилишта,
загађени су вода, ваздух и земља да би српска деца, деца народа Србије и Црне Горе
била отрована и тако рађана следећих година, а тиме и деца суседних земаља у које
отичу воде, у које хуји дах из Србије и Црне Горе. Убијани су људи свих доба и оба
пола, свих годишта и националности, од беба до старица. Бомбардоване су мајке у току
порођаја . . .
24. март је истовремено и дан када се Српски народ сјединио, када се цео народ
Србије, а потом и Црне Горе здружио међу собом и са свим нашим прецима у
достојанству и одлучности да својим голоруким бићима стоји на мостовима који спајају
људе.
24. март је дан када се Српски народ повратио, када се цео народ Србије, а потом и
Црне Горе исказао у својој суштинској опредељености да мирнодопски, храбро и
неумољиво штити своју Отаџбину.
Одлазећи 24. Марта у оближњу српску православну цркву и из ње излазећи са
освешћеном свећом одајемо дужну пошту свима недужно погинулим у тишини, и јавно
са запаљеном свећом на улицама, трговима, мостовима широм света између 18 и 19:30
ч. Исказиваћемо у дубокој тишини нашу осуду учињене агресије на Српски народ, на
народ Србије и Црне Горе, и преносићемо је људима.
Излазећи 24. марта сваке године ми ћемо да исказујемо и нашу осуду учињене агресије
на Српски народ, на народ Србије и Црне Горе, и одаваћемо дужну пошту свима
недужно погинулим.
Бити заједно 24. марта широм света значи и да одајемо своје захвално дивљење
нашем родном народу у Србији и Црној Гори и да га уверавамо да смо с њим у души, у
срцу, у мислима и родољубивом опредељењу.
Са захвалношћу на пажњи и с надом на одзив,
20., 27. Фебруар, 16. март 2000. године
Белфор, Француска

Љубомир Т. Грујић

24. МАРТ 1999. год.
ПОЧЕТАК
78 ДАНА НАТО
БОМБАРДОВАЊА
СРБИЈЕ И
ЦРНЕ ГОРЕ!
ЗА СЛОБОДАН
ЖИВОТ НАРОДА.
ЗА МИР ДУША
НЕВИНИХ.

