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JUDr. Alexander Števík
tajomník MS
Vážený priate !
Nech po celý rok 1999 Tebe a Tvojim milým a všetkým mati iarom slúži
zdravie a nech Vás Boh všemohúci inšpiruje k patriotickej práci na alej!
Srde ne a pozdravujem a spomínam si na Tvoju návštevu v NYCity minulý
rok z príležitosti Cyrilo-Metodských dni. Najmä na návštevu Metropolitan
Museum of Arts a národne a politické témy, ktoré sme pri tom premleli.
Rozmýš am alej o veci, ktorú som na al v Literárnom Týždenníku v 1996,
v lánku, ktorý LT uverejnil pod nadpisom i príchod chcú oslavova
(alebo i príchod oslavovali). Snažil som sa v om vysvetli , že "Ma ari"
nie Ma armi vôbec. Geneticky (krvou) sú v absolútnej prevahe bývali
Slováci a iní, iste Slovania. Na rtol to Dr. Cavalli-Sforca zo Stanford
University(Calif), ktorý študoval migráciu jazykov a národov. Prišiel k
uzáveru, že to o sa dnes nazýva MR populáciu nemá ma arskú (teda pôvodnú
ugorskú, uigursku, ungorskú, hungarskú, po našom uhorskú), ale európsku.
Na základe rozboru krvi národov a serióznej vedeckej práci, uverejnil
fakt, populácia MR síce používa jazyk dobyvate ov, ale genetika
(etnikum), gény, sú NEMA ARSKÉ.
Poslal som kópiu toho, kedysi, ešte ke som bol predseda Politickej
komisie SKS, Milanovi Ferkovi, ale žia , nechytil, nevyužil myšlienku.
I kópiu môjho listu arcibiskupovi Janovi Sokolovi som mu poslal. V
liste (1993) prosím pána arcibiskupa, aby kat. cirkev už slobodného
Slovenska za ala pracova na svätore ení nášho krá a Rastislava. Takto by
sme definitívne boli PRVÝ CIVILIZOVANÝ národ v Karpatskej kotline a cela
Európa by o tom vedela. A Rastislav, bez ktorého by nebolo ssv. Cyrila a
Metoda urobil pre šírenie kres anstva NEPOMERNE viac ako sv. Štefan,
ktorého najprv k azi Slovenskej katolíckej cirkvi pokrstili. Aj
politicky, aj kultúrne (PRVÚ kodifikáciu slovenského jazyka uskuto nil
sv. Cyril-Filozof!).
Tuším som myšlienky spomenul aj na Kore och v 1992 v prítomnosti
historika Deáka... Ako nafúknutým "Ma arom" psychologicky prepichnú
ich balón arogancie, ich vy ahovanie sa o "ma arskej krvi", ich "rodnej
zemi" at , z oho, pravda, vybudovali ich VE KOMA ARSKÚ IDEOLÓGIU.
Teda, ich "ma arstvo" je dnes nie iné, iba ich vulgárna, ve kolživá
ideológia. Sú to vlastne naši bratia, ktorých ideológia osprostila,
pojani iarovala, postavila proti ich skuto ne rodnej zemi, bratom.
Dúfal som, že udia ako M. Ferko... okamžite pochopia a využijú
myšlienku, príležitos a pomocou inštitúcii rozleptajú aroganciu a
súdržnos "Ma arov". Nepochopili zatia ... Ideológia ve koma arov, ako
vieme, stojí na hroznej SUPERLŽI. A z titulu tejto SUPERPODVODNEJ
ideológie ve koma arizmu naviedli Nemcov, Talianov a iných chuj íkov v
Európe, že oni majú právo by bossmi v Strednej Európe... Ve koma arizmus
je pre nás horšia a nebezpe nejšia lož ako Marxizmus, alebo Nazizmus. Je
ažšie postrehnute ná a nie je celoeurópska a i globálna. Ale nás ni í,

najmä ak Nemci, ako vždy, podporujú "MR" (vlastne od roku 955 Ma ari,
ktorí sa boja iba sily ale pravdy sa neboja, robia všetko o si Nemci
zaželajú).
Aby som dlho neb abotal, lebo viem, že Ty a niektorí mati iari veci
dobre rozumejú.
O o mi ide: Pre Boha Všemohúceho a jeho Pravdu, využime tuto
príležitos pre dobro nášho národa a pravdy pre celu Európu. Pre
vzdelanie Európy. Pre odstránenie "ma arského" nebezpe enstva. Navrhujem
za
takto:

1. Najprv zisti rodokme všetkých vedúcich "vladárov" na Slovensku.
2. To isté v MR.
3. Uverej ova najprv slovensky pôvod týchto RENEGÁTOV na SLOVENSKU s
patri nou subtílnou propagandou. Únos slovenských detí by ešte stále mal
šokova Európu. Šokoval USA, ke sa Slovak-Americans s ažovali na grófa
Apónyiho, ke bol luha v USA.
4. Postupne to isté uverej ova o našich stratených bratoch a sestrách
v MR. Za
slovenským renegátom, vodcom "Ma arov", Lajcsom Košútom.
5. Neskoršie prinúti vládu SR, aby súdila na medzinárodnom súde MR
za nevrátenie slovenského majetku (Matice, umeleckých predmetov,
slovenských archeologických nálezov, at ).
6. Žiada MR o finan ne odškodnenie za prepad, zni enie slov. majetku a
životov Slovenska v roku 1919. Za zni enie majetkov a životov za okupácie
z roku 1938 a najmä za vojnové škody z roku 1939 (marec 23...).
7. Ma arom sa musí da vedie bez otá ania, že stále žijú na našom území,
ktoré oni okupujú od 11.storo ia.
8. Židia majú pravdu, ke žiadajú náhrady škody z rokov 2. svetovej
vojny. Nech sú nám inšpiráciou.
9. Za
písa pravdu aj písaním národného pôvodu "Ma arov" tak ako sa to
robí v USA (náš príklad). Hungar, Hungarian boli všetci obyvatelia
Hungarie. A teda: Slovak-Hungari, Srbo-Hungari, Nemco-Hungari, RusinoHungari, Magyaro-Hungari, Chorvato-Hungari, Rumuno-Hungari, at ..
10. Psychologicky nedopria im spánku!
Môj drahý priate Alex, toto je môj návrh na za iatku roku 1999 a do
nového slobodnejšieho a sebavedomejšieho tisícro ia. To minule bolo
"Ma arské", budúce musí byt naše! BOH a žehnaj a opatruj!
S úctou, Tvoj
Jerry Jaroslav Krupa.
oneida19@aol.com

