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Dr. Marek Lenardič, politolog, sociolog, filozof, ekolog in diplomat je uvaževana osebnost
tako v strokovnih kot mednarodnih krogih ter v družbeno-političnih aktivnostih v Sloveniji
in inozemstvu.
V osemdesetih letih je organiziral gibanja in vodil vse demonstracije v Sloveniji do leta
1988, od 1989 – 1992 pa tudi v okviru različnih mednarodnih aktivnosti.
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V okviru gibanj je ustanovil Gibanje za človeške pravice, ki je bilo nekaj časa registrirano
kot stranka, kasneje pa je bilo več združenj, med katerimi je posebej poznano Human
Rights Slovenian Movement – centralno združenje za človekove pravice Ljubljana.
Znano je bilo tudi prvo alternativno gibanje, ki se je sestalo v hotelu Turist, kjer so bile
navzoče druge alternativne opozicijske skupine. Dalje je prav v tem času delovalo tudi gibanje
Lada Ambrožiča – Novljana, katerega program je pregledal generalni sekretar Komunistične partije
Slovenije in Fronte Marek Lenardič. Gibanje Slovenska pot je imelo pomembno

zgodovinsko vlogo v tem obdobju.
Zaradi sedanje krize v Sloveniji pa tudi širše je Dr. Lenardič ustanovil novo gibanje,
SVETOVNO ORGANIZACIJO ZA ŠIROKO DEMOKRACIJO. Organizacija, ki je začela
svojo pot na tromeji Slovenija-Avstrija-Italija, je takoj pridobila navdušene pristaše in
podpornike v dvajsetih državah, kasneje pa je interes pokazalo še petdeset držav, kar
opravičuje ekscelentnost oz. odlično idejo Mareka Lenardiča. Z nadaljnjo izgradnjo gibanja
lahko pričakujemo tudi dodatno podporo širom po svetu.
V Sloveniji so med prvimi podprli gibanje SVETOVNO ORGANIZACIJO ZA ŠIROKO
DEMOKRACIJO sledeče organizacije: Human Rights Slovenian Movement – centralno
združenje za človekove pravice Ljubljana (slovensko gibanje za človeške oz. človekove
pravice), dalje Fronta – enotno združenje vseh državljanov in njihovih političnih opcij,
Komunistična partija Slovenije (ne pozabimo, da je avantgardna KPS tudi mati napredka,
boj pa oče zmag in triumfa), Napredna narodna unija – sindikat ter različne pobude:
ekološka, ateistična in komisije, kot so Komisija za človeške pravice Republike Slovenije,
dalje komisija za krščansko socialno moralo oz. celotna načela, kakor tudi komisija za
zaščito maršala Tita ter druga društva in stranke, pa tudi ugledni posamezniki doma in v
tujini ter različne politične kapacitete in suvereni v svetu.
Letošnje leto 2017 obeležuje tudi največjo revolucijo na svetu sploh oz. drugo po vrsti v
zgodovini mega revolucij – prva francoska, druga oktobrska revolucija. Oktobrsko
revolucijo so podprli tudi vsi komunisti sveta in jo je vodil eden najbolj inteligentnih ljudi
po Karlu Marxu, ljubljeni Lenin. Svečanosti tako v prostoru Leninovega mavzoleja ter
istočasno največje vojne parade Rdeče armade v živo, je prisostvoval tudi generalni
sekretar Marek Lenardič. Prav za ta zgodovinski dogodek kličejo širom po svetu: Slava,
slava! To je večna slava revoluciji in Leninu.
SLAVA NAPREDNIM SILAM !
DELU ČAST IN OBLAST !
VRNIMO OBLAST LJUDSTVU !
NASPROTUJEMO NASILJU NAD NARAVO IN LJUDMI !

Večna zahvala vsem, ki podpirajo napredne sile oz. Dr. Mareka Lenardiča.
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VOJNI MINISTER,
PREDSEDNIK REPUBLIKE,
PREDSEDNIK VLADE,
GENERALNI SEKRETAR KOMUNISTIČNE PARTIJE
MARŠAL J.B. TITO
Maršal Josip Broz Tito je bil osvoboditelj vseh jugoslovanskih republik, Primorske z
glavnim mestom Ajdovščina ter Trsta in vse jadranske obale do Kopra. Po osvoboditvi mu
je bil v pomoč centralni odbor oz komite, v katerem so bili tudi Dr. Ivo Ribar – Srbija, Dr.
Vladimir Bakarić – Hrvaška, prof. Edvard Kardelj - Slovenija in med drugimi tudi znani
umetnik in partijski sekretar Moša Pijade.
V primeru napadov na generalnega sekretarja Dr. Mareka Lenardiča s strani tajno policijske
organizacije na Jesenicah, v Kranju in Ljubljani so ga poleg maršala Tita podprli voditelj
varnostnega sektorja general Edvard Kardelj, vodja centralnega sekretariata Jovanka Broz,
številni generali in pravne kapacitete, kot sta bila prof. Jaromir Beran in prof. Kobe s pravne
fakultete ter druge znanstvene kapacitete.
Sovražniki in sovražni elementi znotraj sub-policijskih vrst Jesenice, Kranj, Ljubljana so
bili pregledani in ugotovljeno je bilo, da gre za kriminalce znotraj našega pravnega sistema,
ki kradejo, manipulirajo, uničujejo naš rod in celoten sistem demokracije.
Maršal Jugoslavije tovariš Josip Broz Tito je bil prvi, ki je podprl Mareka Lenardiča v času
postopka napadalcev oz. konstrukterjev v skladu s svojim načelom: Pravice in resnice ne
moremo žrtvovati. Mareka Lenardiča so po pritožbi na državnega poglavarja zaščitili vsi
pomembni republiški strokovni in družbeno politični delavci, podprli so ga tudi v vseh
zveznih organih vključno s tiskom. Napadalcem je pričela kmalu trda presti, saj so
ugotovili, da gre pri številnih uslužbencih notranjih zadev za kriminalce, ki kradejo ter
uporabljajo različne ilegalne metode organiziranega kriminala. Tako so bili takoj odstavljeni
s področja UNZ Ljubljana oz. UJV. Opravičili so se tudi tožilec in sodniki. Prišlo je tudi
do velikih drugih pretresov.
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VODJA SEKRETARIATA,
KOORDINATOR ZA OBVEŠČEVALNE SLUŽBE,
JOVANKA BROZ
Soproga maršala Tita, gospa Jovanka Broz je bila vodja sekretariata pri Maršalu še takoj po
Drugi svetovni vojni in je spremljala Maršala na številnih pomembnih srečanjih. Potem ko
je neki leščan iz radovljiške občine streljal na Titovega sina na Bledu v protokolni vili in ga
najprej napadal z žaljivimi izrazi, saj ni vedel, da je Titov sin član sovjetske Rdeče armade
oz. oklopnih enot in udeležen v bojih z Nemci na glavni fronti, kjer je bil težko ranjen v eno
roko in je bil zaradi tega tudi invalid. Zaradi tega napada na Bledu je maršal Tito zapustil
Bled in se preselil v protokolni objekt Brdo, Predoslje pri Kranju. Narod ima maršala J.B.
Tita in Jovanko Broz za sveti osebi.
Ob priliki napada na Dr. Lenardiča kot smo že omenili, s strani kranjskih, jeseniških in
ljubljanskih band, je takoj intervenirala Jovanka Broz na Ministrstvu za notranje zadeve
(Republiški sekretariat za notranje zadeve Ljubljana), kjer je bilo leglo kriminala pri
državnih sekretarjih ter enem protiobveščevalnih oddelkov za fabriciranje zarot. O tem je
takoj napisala tudi pismo svoji svetovalki za oblačilno kulturo oz. direktorici, ki je ravno
tako stopila v bran proti tem klevetam oz. kriminalu jeseniških konstrukterjev, in se izkazala
kot izredno pokončna, poštena in zaupanja vredna izredno resna oseba.
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GENERAL,
GLAVNI POOBLAŠČENEC MARŠALA TITA ZA VARNOSTNA VPRAŠANJA
EDVARD KARDELJ
Edvard Kardelj je najodločneje podprl Dr. Lenardiča in je bil v tem času tudi glavni
pooblaščenec maršala Tita v Republiki Sloveniji za varnostna vprašanja. Kot katoliški
akademik pa je imel tudi odlične odnose z vatikansko varnostno službo. Njemu so bili
podrejeni tudi posebni oddelki in zaprta področja za tujce (für Ausländer gesperrt, za strance
zabranjeno, dlja inostrance, it<tod.). Bil je tudi sodelavec kominterne v Moskvi in član
glavnega poveljstva partizanskih čet od Užic do Ruda in s Prvo proletarsko enoto vse naprej
do Jajca in Drvarja. V Sloveniji se je visoko angažiral za potrebe delavskega
samoupravljanja ter ustanovil delavske svete v podjetjih.
S strokovnimi nasveti so odločno pripomogli k prenehanju kriminala z Jesenic, Kranja,
Ljubljne, Maribora. Kot smo že ugotovili, so varnostni organi v postopku izvedli kontrolo
in ugotovili kriminalne aktivnosti pri nižjih miličnikih, kriminalistih oz. UJV-jevcih, tožilcih
in celo pri sodnem osebju. Sodnik se je prišel opravičit Dr. Lenardiču, tožilca pa Dr.
Lenardič ni mogel oz. hotel sprejeti, ker ni sproti čistil laži, ki so jih pisali tožilci, miličniki
in drugi tajni ovaduhi ter špiclji, ki so producirali laži po tekočem traku za potrebe jeseniške
grupe, Kranja in Ljubljane.
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IZVEDENEC ZA VOJNOPOROČEVALSKO SLUŽBO
KURT WALDHEIM
Dr. Kurt Waldheim je podprl Dr. Lenardiča in mu izročil diplomo Diplomatske akademije
na Dunaju. Kasneje je bil še generalni sekretar OZN v New Yorku in vodja OZN centra za
Dunaj ter predsednik Republike Avstrije.
Na fotografiji predaja Dr. Waldheim svečano diplomo Dr. Mareku Lenardiču v Teresianumu
na Dunaju.
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VOJNI MINISTER, PREDSEDNIK VLADE,
ZVEZNI KANCLER REPUBLIKE AVSTRIJE,
ZUNANJI MINISTER,
PREDSEDNIK PARLAMENTARNE VEČINE,
PREDSEDNIK SOCIALISTIČNE PARTIJE
BRUNO KREISKY
Dr. Bruno Kreisky je tako kot maršal Tito najodločneje podprl Dr. Mareka Lenardiča. Poleg
tega, da je bil kancler zvezne vlade na Dunaju, je bil tudi vojni minister, bil pa je tudi
predsednik kluba diplomatov ter pred tem zunanji minister itd. Kreisky je bil zelo hvaležen
sogovornik in je našel čas za znanstvenike, ki so ga lahko poklicali domov in se sestajali z
njim v kanclerjevem uradu. V primeru konstruktov iz Slovenije je dvakrat osebno
interveniral in prepovedal take zadeve tako kot maršal Tito in drugi.
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VOJNI MINISTER,
POLICIJSKI MINISTER,
POOBLAŠČENEC Dr. BRUNA KREISKEGA
OTTO RÖSCH
Otto Rösch je bil notranji minister v vladi kanclerja Kreiskega in je skupaj s Kreiskim
zaščitil Dr. Mareka Lenardiča in njegove ljudi na Dunaju. Po tem, ko je Kreisky bil nekaj
časa vojni minister, je predal vojno ministrstvo, ki ga je prevzel Otto Rösch, prej tudi
državni sekretar na vojnem ministrstvu.
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GENERAL

STANE POTOČAR – LAZAR
Načelnik štaba Stane Potočar – Lazar je bil največji slovenski general od praskupnosti,
osvoboditelj tudi Trsta, komandant partizanskih odredov Slovenije ter načelnik štaba
Jugoslovanske ljudske armade maršala Tita in vodja oklepnih in drugih težkih enot maršala
Tita, Slovenije in Jugoslavije.
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GENERAL

IVAN DOLNIČAR
General Ivan Dolničar – Januš je skupaj s polkovnikom Hacetom zajel generala von Löhra,
ki je vodil največjo armadno skupino jugovzhodne Evrope. General Dolničar je podprl vse
organizacije Dr. Mareka Lenardiča in si vedno vzel čas, da je obiskal mlade napredne sile
tudi v biroju KP, kamor je z veseljem prišel.
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GENERAL

LADO AMBROŽIČ – NOVLJAN
General Lado Ambrožič – Novljan je podprl Dr. Mareka Lenardiča na različnih področjih
široke demokracije, kot je bila svoje čase v SZDL.
Na fotografiji Dr. Marek Lenardič in general Lado Ambrožič – Novljan vodita zborovanje
proti legaliziranemu ropu v dvorani Španski borci Ljubljana.
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GENERAL
ZDENKA KIDRIČ
General Zdenka Kidrič je bila nasprotnica konstruktov, fabriciranih laži ter
problemmaherjev, kajti dobro je vedela, da bo te njihove neresnične laži, insinuacije,
klevetanje in nasilje morala reševati ona oz. njeni ljudje. General Zdenka Kidrič je bila
vodja vojaške protiobveščevalne službe med Drugo svetovno vojno, kasneje pa sodelavka
obveščevalnega in protiobveščevalnega oddelka zveznega ministrstva za notranje zadeve v
Beogradu, notranja ministrica Slovenije ter še prej glavna tajnica maršala Tita.
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GENERAL

STEVAN MIRKOVIĆ
Načelnik štaba Stevan Mirković je podprl prizadevanja vseh demokratičnih organizacij od
avantgarde do ljudskofrontnih organizacij Mareka Lenardiča.
Na fotografiji z Dr. Marekom Lenardičem na obisku v Sloveniji.
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AKADEMIK

RUDI SUPEK
Dr. Rudi Supek, brat atomskega fizika Dr. Ivana Supka, mentor zagrebškega doktorata
socioloških ved Mareka Lenardiča.
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DIREKTOR DIPLOMATSKEGA CENTRA

ARTHUR BREYCHA – VAUTHIER
Dr. Breycha – Vauthier je ves čas konstrukta proti Dr. Lenardiču kot direktor Diplomatske
akademije pisno podpiral Mareka Lenardiča. V diplomatskem centru je bilo več sto
diplomatov, tudi marsikateri sošolci so bili na odgovornih mestih. Tako je Marekov sošolec
danes direktor diplomatskega centra oz. Diplomatske akademije Dunaj; sošolec Dr.
Valentin Inzko pa je visoki komisar BiH.
Na fotografiji DDr. Breycha – Vauthier govori kot govornik v čast Dr. Mareku Lenardiču na
sprejemu na Bledu.
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AKADEMIK

STIPE ŠUVAR
Dr. Stipe Šuvar, mentor Dr. Lenardiča je tudi podprl Mareka Lenardiča v prizadevanjih za
zmago proti konstrukterjem, lažnivcem ter fabrikantom lažnih klevet in izmišljotin in je bil
hkrati tudi predsednik SRP-a Zagreb, njegov kasnejši naslednik pa je postal Vlado
Kapuralin.
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AKADEMIK

JANUS SZTUMSKI
Dr. Lenardiča je podprl tudi Prof. Dr. Sztumski, mentor nemškega doktorata.
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AVTOR VOJNEGA ROMANA

TONE SVETINA
Avtor vojnega romana Ukana, major Svetina, je prav tako s sodelavcem Matejem Borom in
Hribernikom podprl Mareka Lenardiča in njegova prizadevanja.
Tako kot v Avstriji več sto diplomatov, je v visoki politični šoli in fakulteti sodelovalo
veliko pomembnih kapacitet. Nekaj časa je šolo vodil Titov svetovalec za osebne zadeve in
notranji minister zveznega ministrstva Stane Dolanc, ki je Mareku Lenardiču tudi priznal
nekaj ugodnosti ter izpit iz pravne fakultete.
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POLITKOMISAR – GORENJSKA (PRVA GRUPA ODREDOV MARŠALA TITA),
PROTIOBVEŠČEVALNI STROKOVNJAK,
SODELAVEC MARŠALA TITA IN SOPROGE JOVANKE BROZ,
VELIK PODPORNIK DR. MAREKA LENARDIČA
VINKO HAFNER
Vinko Hafner je bil velik podpornik tako Mareka Lenardiča, kot civilno družbenih gibanj,
sodelavec ZK Ljubljana in ZK Beograd, ter predsednik skupščine Kranja. V času različnih
konstruktov proti Dr. Mareku Lenardiču, je le tega odločno branil, ter se zavzemal proti
neresnicam, lažem in izmišljenim fabriciranim primerom, podobno kot generalica
Kidričeva.
V istem času sta podpirala Dr. Lenardiča tudi dr. Johannes Coreth, ambasador in direktor
diplomatske akademije Dunaj eno obdobje, ki je tudi izstavil uradno potrdilo, da je Marek
Lenardič dipl. polit., etc., uvaževana in ugledna oseba tudi v času na akademiji, prav tako pa
so bili tudi za pohvaliti njegovi študijski rezultati, ter da o njegovem obnašanju govorimo
prav dobro, itd. Poleg Dr. Johannes Coretha in Dr. Breycha Vauthierja, ter Dr. Nussbaumerja
in kanclerja, je v tem času podpiral Dr. Marek Lenardiča še prof. Dr. Manfred Krüger,
Nemčija, univerza Rostock, etc.
Poleg Vinka Hafnerja in gornjih, so Dr. Lenardič Mareka podprli tudi vodilni generali tajnih
služb.
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SLAVA
SLAVA
Večna slava največji revoluciji na svetu
in ljubljenemu Leninu.
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Lenin je vodil borbo in v največji revoluciji so vlado prevzeli sovjeti, zemlja, tovarne, promet,
obrati in banke pa so prešli v last vseh narodnih mas. Lenin je genialno pokazal kako se popravi
kapitalistična eksploatacija in preobrazi narodno gospodarstvo.

24

25

OSTALE NOVICE
Novinarski napadi na Boruta Pahorja se nadaljujejo
Kot smo že poročali, je novinar Požar v Teleksu objavil izjavo tudi enega pomembnih novinarjev
Radia Slovenije, da smo iz Pahorja naredili svetovnega bebota. Jelinčič, vodja SNS, je označil
Pahorja za neprištevno osebo, oziroma, da bi Kresalova naredila puč z nagačeno Pahorjevo glavo, s
čemer sta se oba kritika močno izpostavila. Poleg tega pa se je s člankom oglasil tudi Dejan Karba
in kritiziral nastop gospoda Pahor Boruta, z naslovom ''Cirkus? Konec? Norci, bedaki?'' (Dejan
Karba), ter številni drugi novinarji, o katerih ne bomo poročali. Kar dokazuje, da so novinarji, ki
preiskujejo tako termoelektrarno Šoštanj, kot tudi druge zadeve, močno kritični do Pahorja in
njegovega odstopa iz stranke SD in tako dalje. Tudi drugi politiki so tarča močnih napadov.

26

27

IMPRIMATUR
Ljudsko frontna organizacija FRONTA
Biro za javno informiranje,
Glas ljudstva (časopisne informacije),
Leto X, št.9, Cena: 1,00 €, (nadaljevanje opozicijskih časopisov Zelena krona, Luwigana Slovenica,
Zvezda. ISSN 1581-6184). Fotografije: arhiv MKL, Biro za javno informiranje.
Poštni naslov: Human Rights društvo, p.p.109, 4240 Radovljica, tel. SMS 031 829 068
E-mail: <diplomat@siol.net> <diplomacy.secretariat@siol.net>
www.communistpartyslovenia.si, www.azl.si, www.oberkrainer-abend.at
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