Predsjednički kandidat u posjeti Hrvatima New Yorka i New Jerseya

Mikšićeva predsjednička kandidatura - nova šansa za hrvatsko iseljeništvo

Na radost mnogih hrvatskih iseljenika
diljem Sjeverne Amerike, Boris Mikšić je
ipak, nakon vijesti o povlačenju, ostao pri
odluci da nastavi s nedavno započetom kampanjom za predsjednika
Republike
Hrvatske. Svoje zadovoljstvo tom odlukom
izrazili su i Hrvati sa šireg područja New
Yorka s kojima se uspješni hrvatski gospodarstvenik i počasni konzul RH u Minnesoti,
zajedno sa suprugom Annom, družio tijekom cijelog vikenda početkom listopada.
Pojašnjavajući
zašto je razmišljao o
povlačenju, Mikšić je kazao kako je očigledno da u Hrvatskoj postoji medijska blokada,

jena! Moj moto Predsjednik - gospodarstvenik nije samo floskula; svojim
iskustvom s vlastitom tvrtkom Cortec s kojom sam tijekom dugogodišnjeg rada postigao svjetski uspjeh, dokazao sam da znam
kako stvoriti uspješnu kompaniju, a istu ću
politiku voditi i s Hrvatskom kad jednog
dana postanem predsjednik», kazao je
Mikšić družeći se s Hrvatima s područja
NewYorka i New Jersvja. On je naglasio da
je trenutno najvažnija stvar obnoviti
uništeno i zapušteno hrvatsko gospodarstvo,
s kojim se još uvijek nitko od hrvatskih političara nije ozbiljno pozabavio. «U Hrvatskoj
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Članovi kluba Sušak u New Jerseyu ugostili su predsjedničkog
kako
se to
kandidata Borisa Mikšića
trenutačno u
što je potvrđeno potpunim medijskim ig- Hrvatskoj predočava. Smatram da Hrvatska
noriranjem njegovog predstavljanja u zagre- danas pregovara s previše slabe pozicije o
bačkom hotelu Opera. Iako se na tom skupu ulasku u EU, što će natjerati, ionako slabu
okupilo puno značajnih imena iz hrvatskog zemlju da pristaje na niz ustupaka i da nas
društvenog i političkog života, i odazvalo drže u šaci. Kao predsjednik RH potrudio
više od pet stotina gostiju, o tome je izvjes- bih se najprije da Hrvatska gospodarski
tio tek jedan hrvatski dnevni list. «Nakon ojača, pa da onda sjednemo pregovarati kao
toga mije bilo potpuno jasno da u Hrvatskoj ravnopravni partneri, koji neće morati prisnemaju svi isti, ravnopravan tretman i da će tajati na sve ucjenjivačke uvjete koje Europa
u takvim uvjetima biti teško doprijeti do trenutačno stavlja pred nas» istaknuo je
hrvatskih građana.» No, dodaje Mikšić, Mikšić.
pozivi i reakcije koje su uslijedile nakon njeTijekom svog boravka među hrvatskim
gove odluke o povlačenju dali su mu motiv i iseljenicima, Boris Mikšić i njegova supruga
inspiraciju da nastavi s kampanjom.
Anna sudjelovali su, zajedno s učenicima
«Hrvatskoj je pod hitno potrebna prom- hrvatske škole u Astoriji tradicionalnoj

"Columbus
day"
paradi. A nakon toga
susreli su se s
mladim članovima
Folklornog društva
Hrvatska ruža, koje
ove godine slavi desetu godišnjicu postojanja. Tom prilikom, uz druženje u
popularnom
baru
Valentino u Astoriji,
Mikšić je članovima
Hrvatske
ruže
darovao $500 za
nastavak njihovog
uspješnog djelovan- Boris Mikšić pridružio se učenicima Hrvatske škole iz Astorije u
ja. Druženje s iseltradicionalnoj "Columbus Day" paradi
jenicima i predstavljanje predsjedničkog programa nastavljeno omogućiti donošenje samostalnih i politički
je posjetom Hrvatima New Jerseya koji se mudrih odluka, kao i na velikom potencijalu
okupljaju u klubu Klapa Sušak. Članovi klu- hrvatskog iseljeništva koje predstavlja još
ba, inače pripadnici veoma brojne i aktivne uvijek neiskorišten, hrvatski rudnik zlata,
kazao je Mikšić. Njegove poruke naišle su
zajednice doseljenika
s otoka Šuška, s
oduševljenjem
su
primili Mikšića u
svojoj
sredini
i
poslušali ideje i vizije
iseljeničkog kandidata za predsjenika RH.
Boris Mikšić prisustvovao je sa suprugom
Anom
na
hrvatskoj misi u
Astoriji nakon čega
se obratio zajednici.
Tijekom posjeta New
Yorku Mikšić je posjetio i društvene
klubove Istra i Rudar
u Astoriji, a zadnjeg Nakon sudjelovanja na hrvatskoj misi u Astoriji, Boris Mikšić
dana svog boravka, u
sastao se s Hrvatima New Yorka u Klubu Rudar
nedjelju 10. listopada
posjetio je Hrvatski centar i Crkvu Sv. Ćiri- na izuzetno pozitivne reakcije medu
la i Metoda na Manhattanu gdje je pris- hrvatskim iseljenicima, koji su izrazili svoju
ustvovao humanitarnom banketu za izgrad- potporu i poželjeli Borisu Mikšiću puno
nju Crkve hrvatskih mučenika u Udbini. sreće na izborima. Bio bi to, svakako, kazaTom se prilikom, također obratio li su mnogi, veliki korak za približavanje iznazočnima, a glavni naglasak predstavljanja vandomovinske Hrvatske matičnoj grudi.
Višnja Miočić
njegovog predsjedničkog programa bio je na
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gospodarski osnaženoj Hrvatskoj koja će

