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Dr. Marek Lenardič, generalni sekretar
Komunistične partije Slovenije in predsedujoči
Fronte – enotnega združenja vseh državljanov
in njihovih političnih opcij

29.6.2015 - Čestitka Dr. Mareku Lenardiču za
rojstni dan s strani direktorja Diplomatske
akademije Dunaj Dr. Hansa Winklerja in
predsednika Kluba akademije Mag. Kitza.

Zahvala Dr. Mareku Lenardiču od kanclerja Dr. Bruna Kreiskega: Najboljša zahvala.

Najboljše želje Dr. Mareku Lenardiču s strani koroškega parlamenta v Celovcu za leto 2015.
Herrn Vorsitzenden DDr. Karl Lenardič,
Geschätzter Herr DDr. Lenardič,
v bistvu so vedno povezave med ljudmi, ki dajejo življenju vrednost.
Im Grunde sind es immer die Verbindungen mit Menschen, die dem Leben seinen Wert geben.
(Wilhelm von Humboldt)
V letošnjem letu želimo Dr. Lenardiču vse dobro, zdravje, prijatelje in uspeh, povezan tudi z
določenimi upanji.

NARODNI DAN
NARODNI DAN v Gradcu, Avstrija, 15.5.2015 - Oberkrainer Abend in Graz
Narodni dan je bil čudovit dogodek v glavnem mestu Štajerske. Popolnoma zadovoljno občinstvo,
srce in duša prireditve Maurizius Karl alias Dr. Marek Lenardič, moderatorka Jelka Potočnik. Na
prireditvi so izstopali solisti Oberkrainer Kvinteta Avbreht. Prireditev je podprla deželna vlada, vse
politične stranke: SPO socialdemokratska, OVP državotvorna ljudska stranka, med prvimi KPO
Komunistična partija Graz, Zeleni, Parlament, nekateri župani in drugi.
Marek Lenardič, generalni sekretar KP in FRONTE je že kot pionir telovadec nastopal na
masovkah, kasneje pa tudi na različnih prireditvah. Na masovki v Moskvi je bilo navzočih milijon
ljudi.

Sovjetski oficirji Rdeče armade (foto: Marek Lenardič)

MAREK LENARDIČ, GENERALNI SEKRETAR KPS IN
GENERAL LADO AMBROŽIČ-NOVLJAN

Marek Lenardič, generalni sekretar KPS in general Lado Ambrožič-Novljan, prej komandant
IX. korpusa NOV oz. partizanskih odredov. Poleg generala Lada Ambrožiča-Novljana je
Dr. Lenardiča podprl tudi general armade Stane Potočar-Lazar in general Ivan Dolničar, ki je skupaj
s Hacetom ujel nemškega generala von Löhra, ter drugi generali.

MAREK LENARDIČ – ARMADNI PARTIJSKI KOMITE. V jugoslovanski ljudski armadi maršala
Tita je bil Marek Lenardič zadolžen za partijsko sekretarsko delo v partijskem komiteju v 2.
proletarski brigadi in v partijskem komiteju v 2. proletarski diviziji.

ASPIRANT

MAREK LENARDIČ – ASPIRANT. Kasneje je bil Dr. Marek Lenardič v severni Nemčiji, ki je že
uvedla v svojih pokrajinah socializem in druge visoke demokratične pridobitve v Nemški
demokratični republiki oz. DDR. V tem prostoru je bil Dr. Marek Lenardič Aspirant, Nemčija pa mu
je tudi podelila naziv Dr. phil., opravil pa je tudi najvišji Rigorozum iz marksizma in leninizma in
druge zadeve.

Maršalova soproga Jovanka Broz v enem od oblačil Ljudmile Lenardič ob priliki sprejema pri
belgijskem kralju in kraljici. Ljudmila Lenardič je kreirala celotno kolekcijo maršalove soproge
Jovanke Broz, ki jo je kasneje Ivo Eterović, sodelavec USUF-a in mojster fotografije objavil tudi v
večih knjigah.

Ljudmila Lenardič, mati Mareka Lenardiča sprejema v tovarniških obratih soprogo maršala Tita,
tovarišico Jovanko Broz in ji predstavlja svoje sodelavce. Kot je znano, so poleg drugega v
šivalnici na Jesenicah ter podjetju Javornik-Koroška Bela izdelovali različna svečana oblačila za
soprogo maršala Tita.

Zagreb – svečana promocija na univerzi Sveučilište u Zagrebu, celotna izjava ob imenovanju za
Doktorja znanosti in častni sprejem naziva dr. sc. soc., kar je spremljala polna dvorana s
spoštovanjem.

MAREK VODI CIVILNE ČETE OB LJUBLJANICI

Od priprave prve demonstracije po letu 1945, ko je Marek Lenardič vodil civilne čete, ki so kasneje
vstopile tudi v Kočevski Rog ter prvo demonstracijo pred CK-jem po Titovi smrti zaradi pojavov
nacionalizma je Dr. Lenardič vodil številne masovke.

NARODNI DAN

Ljubljana – Bruselj. Od prvega gesla Na Slovenskem smo mi gospodar
od 1945. naprej smo prešli v drugo geslo iz časov kraljevine:
O bankrot, bankrot, slovenske zemlje si gospod. Računsko sodišče
Ljubljana je ugotovilo, da so pred formalnim bankrotom celo
nekatere občine. Po podatkih Banke Slovenija je slovenskega
zunanjega bruto dolga 41 milijard € in več, to je blizu 100
milijard mark ali dolarjev. Neto dolga je bilo 11 milijard €,
zajamčenega dolga je bilo blizu 20 milijard €, nezajamčenega dolga
je bilo več kot 23 milijard €. Leta 2004 je bilo 15 milijard €
dolga, to je 30-krat več kot za celo Jugoslavijo za časa Tita,
kjer je bila odprta ena milijarda, pa je bil to vzrok za napade na
socialno državo in socializem. Iz 15 milijard leta 2004 je bilo
leta 2007 že 35 milijard, leta 2009 pa že 40 milijard. Javno
zajamčeni dolg je prišel na blizu 20 milijard, nezajamčeni na 30
itd., kar zadolžuje več generacij otrok vnaprej. Po glavi
prebivalca pa je še posebej zadolžena Občina Koper. - Poleg
ostalih likvidacij podjetij, /v socializmu smo ustanovili 2600
podjetij/, pol je bilo kmalu po 1991 uničenih, zadnja štiri leta
pa smo proizvedli še 1000 likvidacij. Govori se o 200 in 300
milijardah dolga v zvezi s sedanjo politiko izvršnega sveta ter o
nekih sodiščih.
Jesenice – Begunje – Ljubljana – Moskva. Ruski tajkuni prevzeli
Elan poleg železarne Acroni, kjer je od nekdanjih 14.000 delavcev
zaposlenih še 1000, hkrati pa se povečuje obremenjevanje okolja,
zasipanje Save ter gore žlindre na južni strani Acronija,
Javornik-Koroška Bela, hkrati pa se povečuje politično
obremenjevanje. Vse to pa je že nova grozljivka ekološkega
holokavsta Jesenice. Lastniki ruski tajkuni pa so od slovenske
vlade že enkrat dobili 16 milijonov € za valj v glavni valjarni,
ker niso imeli sredstev. - Ruski tajkuni prevzemajo tudi Elan, ki
ga ne bo prevzela ameriška grupa, ampak bodo Amerikanci imeli samo
4 odstotke, 96 odstotkov pa ruska tajkunska grupa, ki naj bi
zbrala denar za poplačilo minusa, ravno tako pa je odprta
zaključitev dolgotrajnega vprašanja vrnitve državne pomoči oz.
nedovoljene državne pomoči iz leta 2008, pred sedmimi leti, kar bo
znašalo najmanj 12 in več milijonov €, če Slovenija tega ne bo
poravnala. Višina kupnine za celoten Elan je v bistvu tudi
tajnost. Vse to pa pomeni odstop od celotne gospodarske politike
ter odstop od tiste proizvodnje, ki je postavila Elan na noge na
Gorenjskem na uspešen slovenski produkcijski način.
Toronto – Berlin – Togliattigrad – New York. Različni fašizmi.
Spodbujanje težke oborožitve in agresivne vojne ni samo mednarodni
kriminal, ampak višji mednarodni kriminal, ki se razlikuje od
ostalih vojnih kriminalov po tem, da akumulira zlo kot celoto. S
tem se je ubadal že Nürnberški tribunal, pa se mnogi iz tega niso
ničesar naučili. Na to nas opominja Mednarodni center za obnovo
socializma na prostoru Sovjetske zveze. - Istočasno nam center
poroča tudi o proslavah ob letošnji obletnici zmage nad fašizmom
od leta 1945 – 2015 ter o številnih proslavah v čast največjega
vojskovodje od praskupnosti do danes po številu armadnih zborov
ter zmagovalca nad nacifašizmom, maršala J.V. Stalina. Precej je
bilo odkritih tudi kipov na področju Rusije ter kritičnih analiz
na stanje v tem prostoru.

Tragična smrt dveh pomembnih gorenjskih oz. slovenskih glasbenikov
Po tragični smrti Franca Koširja, solo trompeta, često kopiran dosežen nikoli, je prišla še smrt Slavka Avsenika. Generalni
sekretar Dr. Lenardič se je udeležil pogrebnih svečanosti. Pred
časom sta bila oba glasbenika, Franc Košir in Slavko Avsenik na
obisku pri Mareku Lenardiču na Diplomatski akademiji na Dunaju.
Po tem obisku so glasbeniki nastopili za potrebe nemških radijskih
postaj iz New Yorka, kasneje pa sta jih sprejela tudi maršal Josip
Broz Tito in soproga Jovanka Broz, na pobudo Lenardič Mareka. Na
osnovi tega sprejema pa je bila dana popolna podpora na večih
segmentih Kvinteta Avsenik, prej Gorenjski kvintet oz. Original
Oberkrainer Quintett. - Po prvi kritični oceni Mareka Lenardiča je
Franc Košir izjavil, da tako lepega in izčrpnega pisma še niso
videli in dobili, da so ga nekajkrat prebrali in se z vsem
absolutno strinjali.
Ljubljana – Pariz – New York. Celjska revija Reporter je označila
Karla Erjavca za klovna v zunanjem ministrstvu, to je neresnega
človeka, ki nepravilno in nestrokovno deluje, ker mu manjka
določena izobrazba, hkrati pa ministrstvo diplomate z ustrezno
izobrazbo ne zaposluje in blokira njihovo delo. Podobno je že
bilo s prvim ministrom, ki je tudi odletel zaradi takšnih zadev in
uživa pokoj v Portorožu.
Ljubljana – Celovec.
Ubijalska kombinacija
Po izjavi Boruta Sommereggerja gre pri kombinaciji Cerar Mirota in
Erjavec Karla za ubijalsko kombinacijo, o čemer poroča Telex Požar
Report. Istočasno je časopis Demokracija pozval Erjavca, da je
res čas za odhod. Borut Sommeregger je bil aktiven že v različnih
aktivnostih 1991.
Maribor – Ljubljana. Mariborski župan Kangler pravi: Hočejo me
obesiti. Mariborski župan v času, ko je bil Maribor kulturna
prestolnica, se torej boji atentata. Štirje moški pridejo, dva
ustrelita žensko, druga dva pa obesita moškega in rečejo: Moški je
napadel žensko in jo uničil, nato pa naredil samomor. Skoraj
tipična slovenska družina. V družinske zadeve se policija ne more
vtikati in raziskovati. Telex Požar report in druge manjše skupine
v zadnjem času že kar nekajkrat poročajo o ekscesih v času krize
na Slovenskem.
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