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Ústredný tajomník SNS
František Bury
Vajanského nábrežie 17
811 02 Bratislava
Slovakia
Vážený pán tajomník!
Toto je môj prvý list Vám, novému ústr.
tajomníkovi. Poznám sa listovne aj osobne s Vašim predchodcom p. Milanom
Letkom a listovne s p. Horským.
Preto mi dovo te, aby som Vám v prvom rade gratuloval k Vašej významnej
funkcii a pozícii! Prajem Vám ve a úspechov vo Vašej dôležitej práci pre
národ!
Tu v USA sa hovorí, že mladí udia berú funkcie, aby získali pozície a
starí berú pozície, lebo vidia ko ko práce je treba urobi . Na mladých
udí Slovenska táto poveda ka dnes zrejme neplatí. Platí to, že pred
zodpovednými
mi Slovenska (a Vy ste jeden z nich) stojí práca, z
adiska toho v akom stave Slovensko je, na ktorú je treba duchovných a
fyzických obrov. Je to ažká práca.
Som presved ený, že to všetko zvládnete, berúc do úvahy zápal, ktorý som
videl v predvolebnej kampani. Je to tiež práca krásna, povznášajúca.
Práca lásky.
Prácu budovania slobodného štátu môžu robi len udia plní zápalu,
nadšenia,
slov. pravdy a demokratickej tolerancie, udia s európskym,
ba globálnym rozh adom.
Takú pracú zvládnu skuto ne iba udia, ktorí milujú svoje po štúrovsky.
Ak nie, ahko sa unavia a otrávia z ažkostí, ktoré kladú do cesty
nepriatelia národa a jeho slobody. Ale Slováci boli vždy usilovný
národ...
Vždy ma pri ahovali ve ké idey, ideály, ve ké udalosti, oslobodzovanie
národov a sociálne vyrovnávanie pred Bohom a zákonom. Žijeme v takom
storo í. Boh nám doprial ži v tomto ohromnom ase. Sme š astné
generácie.
Som si istý, že Slovensko, ak bude mier, si za nejaké roky vypracuje
vlastný, nezávislý model politický, ekonomický a sociálny. Slovenský
národ má charakterové špecifiká aké nemá žiadny iný národ na svete. Je
originálny. Nerád kopíruje, ako naši susedia za Moravou. Je tak v umení,
je tak v politike. Matica je klasickým príkladom toho o om hovorím.

Preto verím, že i ke sa Slovensko neskoršie stane sú as ou novej Ríše
rímskej nemeckého národa (Európska komunita), Slovensko sa neroztopí,
udrží si vlastnú spolo enskú paradigmu. Tak by to malo by .
Po vo bách priniesol som gratuláciu SNS, v ktorej hovorím, že SNS je
najdôležitejšou národnou stranou. Táto strana ma zvláštnu úlohu a
zvláštne postavenie v národe i ke nie je najpo etnejšia. Je tu jadro
politickej slovenskosti. Udržte to prosím.
My tu vonku sme nesmierne radi, že Slovensko ide vysnívaným smerom k
samostatnosti, za ktorý smer my tu pracujeme a obetujeme desa ro ia. Ja
od roku 1964. Mnohí, ktorí držali ohe slobody a samostatnosti Slovenska
omnoho dlhšie už nie sú medzi nami. Vi Štefan Román... Nech sa im ve ná
aka vzdáva! Š achticov ducha nemá žiadny národ nazbytok!
Tiež sa tešíme a akujeme Bohu vesmírnemu, vedúcim národa a priaznivým
medzinárodným okolnostiam (duchu doby) v Európe, že Slovensko sa
osamostat uje pokojnou cestou.
Vidíte, božie cesty sú nevyspytate né... možno, možno, ak by Slovensko
vyhlásilo samostatnos pred Slovincami, Chorvátmi, možno by sa krv
prelievala pod Tatrami. Ale, na druhej strane, vz ahy medzi Slovenským
národom a národom eským a moravským (Moravania tam tiež dospejú!) nikdy
neboli vz ahmi krvavými.
Mysléme na históriu a tak zabezpe íme, že hranica na Morave nebude nikdy
hranicou krvavou!
Za desa rokov demokratické Slovensko bude na seba hrdé. Bude sebavedomé,
lebo vlastná reprezentácia k tomu nutne vedie.
K záveru, pán tajomník, PK posiela alších $200,00 na podporu
vyu ovania angli tiny a nem iny. Moje dve dámy, panie Hafnerová a
Balajová mi oznámili, že kurzy pokra ujú dobre. Je to dokopy $600 na
tento ú el. A to je tiež zatia všetko od PK. SKS svoj vytý ený
politický cie dosiahol: od 1.1.93 Slovensko je samostatné. NOVÝ SKS ako
ho PK navrhuje, asi nebude mat PK. To je už záležitos slobodného
Slovenska. Sláva Bohu!
Generálne zhromaždenie bude asi v máji 93 a NOVÝ SKS bude mat poslanie
nové.
Musíme podchyti Slovákov z vých. a str. Európy. udské práva,
medzinárodné vz ahy, informácie, sociálna práca, pomoc slovenským
vyslanectvám a misiám, to bude pravdepodobne nové zameranie NOVÉHO SKS.
Uvidíme.
Pán tajomník, tešilo ma v duchu si s Vami pohovori . Prajem Vám a pánovi
predsedovi ernákovi a ostatným vodcom (leadrom) ve a zdravia a ve a síl
do budovania NOVÉHO SLOBODNÉHO SLOVENSKA!

