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Vážený pán predseda!
Pripojene k tomuto listu nájdete prosím kópiu môjho
návrhu premiéroví vlády SR dr. V. Me iarovi o možnosti obsadi

Slovákov a

Slovanov na južnom Slovensku.
Mne sa v prvom rade jedná o posloven enie (poslovan enie) južného
Slovenska v navrhovanej humanistickej akcii.
Ak môžete s návrhom súhlasi , prosím, použite Váš vplyv na podporu tejto
potrebnej akcie. I keby Západ a OSN všetko nefinancovali, zisk v
budúcnosti by malo Slovensko. Slovenský národ prežil, v aka hlavne
Slovenkám, ich vysokej biologickej vitalite. Ak by boli vedci objavili
anti-baby prostriedky skôr, národ by tu dnes nebol. Ani Vy, ani ja. Deti
sa dnes

ažko dostávajú k životu... Tí Slováci a Slovenky, ktorí mali

poslovakizova

juh,

benešovci odkomandovali do Sudet (bol som v

poddôstojníckej škole vo Varnsdorfe, poznám to osobne!) a do

eských baní

a hutí...

Som ohromne rád, že osamostat ovanie sa deje mierovým, civilizovaným
spôsobom. V aka Bohu aj zodpovedným

om za ten dar!

Posielam Vám tiež zaujímavú štúdiu zo Scientific American: Genes, Peoples
and Languages. Nájdete v nej správu o Ma aroch, o vedeckom fakte, ktorý sme
my vždy videli a vedeli, že ich "ma arská krv" je vlastne slovenská,
slovanská.

i

Ak by sa tento vedecký fakt dal do rúk múdrym propagandistom-psychológom,
postupne by Ma arom sp asol ich rasisticky balónik nadradenosti. Inak
takto, tento vedecký fakt môže poslúži

aj z druhej strany. Ke že vieme už

"vedecky", že sú naši pokrvní, možno sa bude

ahšie prekonáva

bariéra

nedôvery, akéhosi psychologického komplexu vo vz ahu k Ma arom, mnohých nás
Slovákov, k budúcej užšej spolupráci. Skôr
trh by sa mal uskuto ni

i neskôr stredoeurópsky vo ný

k výhode všetkých zú astnených. Ak by všetci mali

pragmatické myslenie mohlo by to by

bez hraníc, príprava vstupu do ES:

Po sko-Slovensko- esko-Ma arsko-Chorvátsko-Slovinsko, atp..
Baltické i Jadranské moria k dispozícii, plus

ierne cez Dunaj - business

by mohol by , jedna rados !
Slovensko by taký ekonomický zväzok malo iniciova . Ke

sa nasko í na

západoeurópsky da ový systém Z PRIDANEJ HODNOTY, každý bude pánom.
(Mimochodom, už vieme pre o nás

esi (Klaus) nechcú. Finálna výroba už nie

je viacej zlatá ba a...)!
Môj brat Jozef zastupuje PK SKS vo vyjednávaní s MS. Jedna sa o zaplatenie
neobdržaného (ešte) ú tu Matici za tla enie plagátov a letákov, ktoré som
objednal v máji cez Vás, pán predseda. Bu te tak láskavý, podívajte sa na
to, potrebujeme to pre nášho ú tovníka. Touto cestou Vám ešte raz
za krásnu prácu! Prosím po akujte sa v mojom mene

akujem

om z tla iarne. Krásna

práca, jeden leták som si zarámoval. Pamiatka na dejinné významné vo by.
Pán predseda, srde ne Vás pozdravujem a prosím odovzdajte môj pozdrav dr.
F. Bielikovi, pani Podhradskej, pánu D. Machalovi,
sekretárke.
Zostávam s dokonalou úctou

M. Strakovi a pani

