Toronto, 15.III.1992
Milý Jaro,
srde ný pozdrav k 14. marcu. Práve som sa vrátil z našich
miestnych osláv. Priebeh bol celkom normálny. Nieko ko detských
vystúpení, spevokol a prejav. Re nil Marián Jankovský. Rozdiel je iba
v tom, že teraz je Slovenský štát reálna možnos , na rozdiel od minulých
rokov.
Na Slovensku pod a najnovších správ boli 3 manifestácie. 11.III.
Matica 35000, 12.III. Kolár 5000, kde pálili zástavu a 14.III. Pánis 5000.
Teda dos úbohé.
Iná KDH sa rozpadlo, Me iar (HZDS) je pod útokom lustra nej komisie,
vraj bol agentom ŠTB ( o on vyvrátil) a SNS drží svoju pozíciu. Pod a
dnešného rozloženia síl ukazuje sa, že Me iar bude k
ová osoba vo
vo bách.
Podporil som už 2 zbierky na SNS, každá z nich vyzbierala približne
$10000. Zbierku prostredníctvom SKS vraj blokuje Suchý.
Z našej zbierky som ni nedostal.
om sa najmä ne úbi, že šeky sa
majú písa na súkromnú osobu. Suchý mi s úbil zoznam mien v Kanade, ale
ešte ho nemám. Pán Divinec sa má dnes vráti zo Slovenska, Mal mi zisti
o cene za naše výtla ky. Z Matice zatia odpove nedošla.
Prokeš si nezískal ve a sympatií. Pravdu nevediac bol dos odmietavý
k nášmu náh adu na situáciu a vo bu stratégie. Na druhej strane ani my
sme neurobili na neho najlepší dojem svojou nesvornos ou. Ligárom sa
ne úbil jeho vlažný postoj k bývalému slovenskému štátu. Faktom ale
zostáva, že SNS je jediná sila za samostatnos , ktorá má šancu vo vo bách.
V tom sa vä šina zhodujeme. Preto ju podporujem a mali by sme všetci, ke
nie iná , aspo peniazmi. o sa týka pomoci pri rozširovaní letákov a
plagátov, Prokeš povedal áno, ke budú pozitívne. Teda nemáme to zaru ené
na 100%. Plagáty vraj oby ajne lepia, kde sa im zachce, bez povolenia a
tak, aby sa nedali ahko odstráni .
SNS kampa bude: presved ova voli ov o výhodách samostatného
hospodárenia. K spolo nému štátu: "Ukážte mi výhody spolo ného štátu"
(nikto nevie).
Prostriedky: osobný kontakt a šírenie volebných materiálov
platený priestor v celonárodných denníkoch
využitie vo ného asu v TV a rozhlase
Organizácia: volebné oddelenie s managerom a asi 400 miestnych odbo iek
vyslaní zástupcovia do volebných komisií
Psychologické útoky na Slovákov pokra ujú. Po neúspechu ústavného
návrhu a esko-Slovenskej dohody medzi NR a SNR tla í sa na verejnos
správa o anonymnom dopise vraj od nejakej slovenskej oslobodzovacej
armády, ktorá bude fyzicky bojova za oslobodenie Slovenska.
Pro-slovenské kruhy tento údajný list ozna ujú za podvod a prípravu na
vojenský zákrok proti Slovensku. Ja si myslím bodaj by to bola pravda.
V prílohe zasielam zápisnicu zo schôdze a platformu Ontario
Libertarian Party. Maj sa vynikajúco.

