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Dr. Jozef Krupa
Karadži ova 55
Bratislava Slovensko
Drahý brat Jozef!
Prosím

a, pomôž

om z SKS! Dejiny

a nezabudnú.

V prílohe Ti zasielam kópie objednávky a text letáku/plagátu, ktoré som
faxoval Matici dnes ráno o 10:27 A.M. Ke

dostaneš tento list, iste už

budeš o veci upovedomený Maticou (predsedom Markušom), iste už budeš ma

aj

kópiu textu letáku/plagátu. Prosím

a, aby ste predbežne hovorili o úprave

l/p s Markušom, ak má

lovekom zainteresovaným na veci

technicky. Ke
Jozefove tel.

as, alebo s

príde Ing. Jozef Vrba (9. mája), bude mat vec hotovú.
. je 847-928, Vlastenecké nám. 8, Petržalka. Mladý Vrba

Roman, príde asi v polovici mája.

Ja zatia

tu budem pracova

peniaze pre SKS. Festival mládeže je na programe hne
na to je potrebné vyzbiera

a zbiera

v júli, ako vieš. A

30 000 USD. Vo by sú však number one. Viaceré

zahr. slov. organizácie pomáhajú rôznym spôsobom. Plagáty/letáky treba
najskôr dosta

medzi

udí.

František Vnuk vraj kandiduje za SKDH. M.
Zatia

astný mal vraj tiež záujem.

zostal predsedom. Je tak ako bolo, aspo

Posielam Ti nejaké materiály.
oslava štátnosti

o

do volieb.

ítal som v SN heslo pod ktorým sa konala

14.3. SNJ + SLT: "Neoslavujeme režimy, tie sa menili s

dobou, oslavujeme myšlienku štátnej

samostatnosti Slovenska...". Nájdeš

toto v pozdrave 1. zboru Slovenskej ligy, ktorý som vypracoval pre tú
príležitos . Alebo, ako pozorujem na ve a príkladoch ve mi mnohí myslime
rovnako!

Nieko ko návrhov - patentov mi poslal náš patentový úrad naspä :

Už to jestvuje...!
celého

Ja verím, že jestvuje myšlienkové podhubie, podvedomie

udstva. Pepko, majte sa dobre!
Tvoj Jaro.

