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PRVI ISELJENIČKI KANDIDAT ZA PREDSJEDNIKA HRVATSKE
BORIS MIKŠIĆ
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Iseljenički predsjednički kandidat na predstojećim izborima u Hrvatskoj

Boris Mikšić predstavio se Hrvatima Los Angelesa i New Yorka
Gostovanjem u velikim hrvatskim zajednicama Los

Angelesa i New Yorka započelo je predstavljanje pred-
sjedničkog kandidata Borisa Mikšića Hrvatima Sjeverne
Amerike.

Uspješni američki poduzetnik i počasni konzul
Republ ike Hrvatske u St. Paulu u Minnesoti prvi je i do
sada jednini kandidat iz iseljeništva na predsjedničkim iz-
borima u Hrvatskoj. Predstojeći izbori najvjerojatnije će
se odžati prije Božića.

Blagdanske kolovoške dane Mikšić je zajedno sa
suprugom Anom proveo s Hrvatima šireg područja Los
Angelesa. U San Pedru, ribarskom gradu u kojem ž i v i
nekol iku desetaka tisuća Hrvata bračni par M i k š i ć obišao
je sa svojim domaćinima hrvatska društva i klubove i up-
oznao se sa životom jedne od najvećih hrvatskih zajedni-
ca u Americi. Na Ve l iku Gospu bio je sa svojim domaćin-
ima na svetoj misi u hrvatskoj crkvi Sv. Ante u Los
Angelesu, a zatim i na hrvatskoj misi u lokalnoj župi

Kraljice Mora u središnjem San Pedru gdje dijeluje
hrvatska misija.

Gostovanje Borisa Mikšića svugdje je dočekano s ve-
l i k i m odobravanjem i s podrškom njegovoj kandidaturi, u
središnje obraćanje Hrvat ima sa šireg područja Los
Angelesa održano je u nedjelju posli je podne u
Hrvatskom kulturnom centru u Los Angelesu, kojem je
na/očilo više od tri stotine gostiju. Nakon Mikšićevog
i/laganja u kojem je pr ib l iž io svoj ž ivotni put, i naglasio
kako želi povratkom u Hrvatsku i angažiranjem u p o l i t i c i
v ra t i t i svoj dug domovini, usljedilo je veliko oduševljen-
je. Njegova vizija i poruka kako želi svježim idejama i bo-
gatim iskustvom pomoći H r v a t k u da prebrodi tešku
tranzic i jeku k r i z u i da, kako je rekao, nakon mnogo
grešaka koje su se radile, napokon prihvatimo navike i
znanja modernog, razvijenog svijeta, koristeći sva bogat-
stva i prednosti koje u Hrvatskoj postoje neiskorištena,
kako bi spriječili iseljevanje mladih sposobnih ljudi,

pokrenuli gospodarstvo i krenul i naprijed.

Hrvatske. Uz odobravanje i pljesak, američki Hrvati Ncw
Yorka kao i sedan dana ranije u Los Angelesu jasno su
dali do znanja da je Boris Mikšić kandidat koji će najbol-
je predstaviti iseljenu Hrvatsku. Uz pozdrave okupljenim
Hrvat ima i poziva da i oni iziđu na glasovanje kako "bis-
mo svi zajedno uni je l i novu snagu i energiju i dal i novu
šansu Hrvatskoj" Boris Mikšić se zadržao c i j e l i dan na
Hrvatskoj zemlji, u ugodnom druženju s brojnim
Hrvatima koji su mu postavl jal i pitanja i odobravajući
njegov plan za obnovu Hrvatske i poželjeli mu mnogo us-
pjeha na predstojećim predsjedničkim izborima.

Ovo kolovoske gostovanje u hrvatskim zajednicama
Los Angelesa i New Yorka samo je prvo u n i z u predstavl-
janja Borisa Mikšića hrvatskim zajednicama Sjeverne
Amerike, a koja će se nastaviti uskoro posjetom ostalim
velikim zajednicama u Americi i Kanadi.

VM

Tjedan dana nakon Velike Gospe Boris Mikšić
gostovao je u New Yorku gdje se u subotu 21.
kolovoza sastao s tridesetak poslovnih l judi i pro-
fesionalaca u restoranu Terrace in the sky, koji su
pružili podršku njegovoj kampanji i kojima je
predstavio glavne odrednice svoje predsjedničke
vizije Hrvatske.

Dan nakon toga u nedjelju Boris Mikšić je
posjetio veliki hrvatski piknik na lokaciji
"Hrvatska zemlja" hrvatske župe Sv.Ćiri la i
Metoda, gdje se, nakon svete mise predstavio oku-
pl jenim Hrvatima, kojih je toga dana na Hrvatkoj
zemlji bilo gotovo tri tisuće.

Boris Mikšić, čovjek koji je u Minnesoti, kao
vlasnik tvornice Cortec'za proizvodnju antiko-

Boris Mikšić posjetio je "zog balota" popularno okupljalište rozivnih sredstava ostvario svoj "američki san" izaz-
Hrvata u San Pedru vao je veliko zanimanje svojim obraćanjem i svojim

izlaganjem v i z i j e bogate i perspektivne domovine

Predsjednički kandidat Mikšić sa suprugom Anom u
društvu župnika hrvatske župe St. Anthony u

Los Angelesu Mate Bižaca

Jedinom predsjedničkom kandidatu iz iseljeništva podršku su pružili i Hrvati
Yorka. Na slici s večere u restoranu Terrace in the Sky 21. kolovoza

U luci San Pedra Boris Mikšić je posjetio hrvatske ribare koji su ga upoznali s
bogatom tradicijom hrvatskog ribarstva u Kalifomiji

Gosti drugog župnog piknika na Hrvatskoj zemlji u New Jerseyu s velikim su zani-
manjem i odobravanjem slušali obraćanje predsjedničkog kandidata Mikšića

Svojom predsjedničkom vizijom i jasnim planom za preporod Hrvatske Boris Mikšić
je pridobio mnoge poklonike u New Yorku


