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ČESTITKE, NAVDUŠENJE TER RAZLIČNE
OBLIKE PODPORE
Svetovna organizacija za široko demokracijo

Čestitke, navdušenje ter različne oblike podpore je prejela Svetovna organizacija
za široko demokracijo SOŠD oziroma WOBD.
Poleg pozitivnih odmevov pred časom pri ediciji Human Rights, ki so jo podprli
suvereni oz. kralji širom po svetu oz. kasneje tudi predsedniki, ministri itd., je to
samo nadaljevanje pozitivnih aktivnosti Dr. Mareka Lenardiča, ki je kot smo
videli užival podporo tako maršala Tita kot gospe Jovanke Broz, generala
Kardelja in drugih kapacitet, med drugim tudi generala Staneta Potočarja –
Lazarja, generala Ivana Dolničarja in generala Lada Ambrožiča – Novljana, ko je
le ta skupaj z Dr. Marekom Lenardičem opozoril na protizakonito uničevanje
javnega oz. družbenega premoženja, za katerega so se zavzemali in se zavzemajo
širom po svetu. Tudi pot maršala Tita skupaj z afriškimi in drugimi voditelji je
bila pomembna na začetku, ko sta nakazala skupaj s cenjenim voditeljem Indije
gospodom Nehrujem (Tito-Nehru) nujne sociaolne oz. demokratične ukrepe.
Poleg suverenov, maršala Tita in drugih moramo omeniti tudi avstrijskega
kanclerja s široko fantazijo, Dr. Bruna Kreiskega, ki je prav tako odločno podpiral
pot Dr. Mareka Lenardiča za človekove, ekološke in druge pravice. Poleg njega
pa Dr. Kurta Waldheima, predsednika Republike Avstrije in generalnega
sekretarja Organizacije združenih narodov, United Nations, ki je tudi pohvalil in
podprl Dr. Mareka Lenardiča ter mu izročil diplomo diplomatskega centra oz.
Diplomatske akademije Dunaj s strani avstrijske vlade, kasneje pa še sodelovanje
v Organizaciji združenih narodov, Headquarters New York ter zastopnika
zveznega kanclerja Kreiskega, Otta Röscha, ki je pokrival resor obrambe in
notranjih zadev. Tu je potrebno omeniti tudi zahvalo zveznega kanclerja: Besten
Dank! Dr. Mareku Lenardiču.
Poleg gornjih moramo omeniti poleg ogromne moralne podpore po vsem svetu
tudi različne podpore naprednih organizacij jugovzhodne Evrope oz. republik
SFRJ ter izredno podporo dvojezičnih občin Koroške, Österreich, ki so se
ekscelentno potrdile, prav tako pa tudi številne regionalne inštitucije, med
katerimi moramo omeniti zelo pozitivno klimo na Štajerskem (Österreich), kjer je
vlada pod vodstvom Hermanna Schützenhöferja (OVP) pa tudi opolnomočenca
predsednika regionalne vlade Mag. Michaela Schickhoferja (LH Stv., SPO)
najodločneje podprla Dr. Lenardiča in Svetovno organizacijo za široko
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demokracijo. Prav na avstrijskem Štajerskem pa je med prvimi podprla Svetovno
organizacijo za široko demokracijo Komunistična partija oz. Kommunistische
Partei Österreich. Moramo pa omeniti številne čestitke (Vorarlberg):
Wir möchten es nicht versäumen, Ihnen unseren Respekt und unsere
Anerkennung für Ihre wichtige Arbeit auszusprechen. Wir wünschen Ihnen
weiterhin viel Erfolg. Ne bi radi zamudili priložnosti, da vam izrečemo naš
respekt in naše priznanje za vaše pomembno delo. Še naprej vam želimo veliko
uspeha (Vorarlberg).
Poleg ostalih indijskih organizacij oz. organizacij dežel v razvoju o katerih smo
že poročali in bo govora o njih v naslednjih poglavjih, moramo omeniti ponovno
Ferdinanda von Schiracha (Autor und ausgebildete Strafrechtexperte), ki je sedaj
v Solnogradu-Salzburgu opozoril: – Alle Macht geht von Volke aus Vsa
kakršnakoli oblast izhaja iz ljudstva, kar je Einfach die strahlende
wissenschaftliche Idee. Poleg tega da je opozoril, da oblast izhaja iz ljudstva, je
ponovno opozoril na Rousseauja in Voltaira ter kakšne težave je imel Voltaire v
zvezi s takratnim največjim konstruktom tedanjega časa. Prav tako moramo
opozorili na Mieke Bal (Benelux), (renomierte holländische Kulturforscherin), ki
sedaj opozarja, da so Bewegungen, to je gibanja in podobno, važen odgovor na
okostenelo politiko strank. Opozarja, da morajo natančno vsi povedati za čem
stojijo in imeti dolgoročni dialog posebno z ljudstvom, od koder izhaja vse.
Poleg podpore naprednih organizacij, dalje Kanada (kanadskega tiska) o katerih
smo že poročali, ter moralnih podpornikov, ki obsegajo že populacijo treh
milijard, ne smemo pozabiti tudi govorov Dr. Mareka Mavricija Karla Lenardiča
na Svetovnih zborih znanstvenikov, prav tako pa ne smemo pozabiti podpore
avstrijske vlade Mauriziusu Lenardiču, kakor tudi ne slovenskih vlad za časa
slavnega maršala Tita, ko je tudi v primeru specializacije v Nemčiji slovenska
vlada plačala vso specializacijo v Nemčiji Dr. Mareku Lenardiču, specializacijo v
glavnem stanu OZN, Organizcije združenih narodov vNew Yorku pa je plačala
avstrijska vlada. Istočasno pa je avstrijska vlada plačala tudi vso specializacijo
na diplomatskem centru na Dunaju več let.
O nadaljnjih čestitkah in podporah bomo kontinuirano poročali. Še posebej poleg
državnih ali obrambnih in drugih organov v evropskem prostoru tudi različnih
organizacij civilne družbe pod humanekološkim geslom Dr. Mareka Lenardiča:
Nasprotujemo nasilju nad naravo in ljudmi! Prav tako moramo omeniti, da se je
pridružila aktivnostim Dr. Mareka Lenardiča vrsta pravnih oseb, ki že krepko
presegajo 130 (sto trideset) pravnih organizacij in da prihajajo novi podporniki.
Naj ponovno opozorimo na prizadevanja maršala Tita: ob maršalu Titu je stal
centralni komite, v katerem so bile ugledne osebnosti: Kardelj, Dr. Bakarič, Dr.
Ribar, Pijade, Rankovič, Crvenkovski, B. Kidrič itd., predvsem v Sloveniji je bil
Kidrič za Kardeljem močan podpornik maršala Tita. V Avstriji je vodil avstrijsko
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inačico demokratičnega socializma na Dunaju Žid Dr. Bruno Kreisky, velik
podpornik Dr. Mareka Lenardiča, tako kot maršal Tito, vendar njegov centralni
sekretariat ni imel toliko moči kot centralni komite Josipa Broza Tita. Ob priliki
razgovora Dr. Mareka Lenardiča z avstrijskim vojnim ministrom je ta dejal
Mauriziusu Lenardiču : Kreisky ist kein Tito! To je, Kreisky ni Tito, je samo prvi
med enakimi. Tito in Nehru sta s socialno politiko navdušila ogromno dežel,
držav in civilnih gibanj. Prizadevala sta si tudi za javna podjetja oz. družbena
podjetja ter družbeni kapital (public enterprises etc.).
Bishop and Kay compared the performance of privatized UK companies with
those that stayed in the public sector. They found no strong evidence to indicate
that privatized firms perform better (Gupta Seema etc. India).
Public initiative of the enterprises of developing countries – Public enterprises are
thought to be primarily features of developing countries, especially those with
centrally directed economies (Vincent Ch.).
Special attention to persons living in vulnerable situations, in particular to
children – a growing percentage of the world population is now living in contects
of climate change, natural disaster and or internal conflicts etc. (Iradj R. Eghrari)
Singh suggested that the resources of state (public) owned enterprises in
developing countries or India are used not only to generate employment but also
to sell the products at lower prices.
V podporo so stopili tudi napredne sile iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in
Hercegovine, Srbije in drugih republik prostora SFRJ, mejne dežele s Slovenijo,
to je Koroške in Štajerske deželne vlade, Avstrija, Österreich, pa tudi Italije in
dežel v razvoju, kot smo že poročali ter poleg čestitk iz Vorarlberga, kakor tudi
dobre želje enega od voditeljev iz Celovca, ki je objavljeno na 2. strani Glas
ljudstva. Ne smemo pa pozabiti na zadnjo izjavo pred dnevi, ki jo je podal
predsednik nemške Cerkve oz. predsednik konference ter kardinal Freisinga in
Münchna gospod Reinhard Marx (Deutsche Bischofskonferenz), kardinal etc je
izjavil, da bomo prav gotovo doživeli renesanso marksizma, ker je Marx Karl v
določenlaih področjih analize imel še kako prav (durchaus recht) kar se tiče
akumulacije kapitala und Warenkarakter der Arbeit
ter različna nehumana
obravnavanja delavcev, uslužbencev in zaposlenih. Dejstvo je namreč, da delavci
niso stvar ampak človeška bitja z razumom in brez pravičnosti bo kapitalizem
tudi na tem področju izgubil, ne samo na makro sistemu. Kapitalizem naj bi po
kardinalu Marxu zadnja desetletja naredil veliko negativnega in negativnih
posledic. Že Johannes Paul (papež) je rekel, če kapitalizem ne bo rešil vprašanja
pravičnosti, bodo starejše filozofije!!! ter ideologije zelo hitro spet prišle in to
velja danes še bolj. Nemčija je uvedla 1945. leta socialno tržno gospodarstvo,
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primerljivo na globalnem pa ne eksistira in ni odgovorno. Je težko, vendar nujno
potrebno. Zakonski stan je starejši kot država in v določenem smislu pogoj, da je
država sploh nastala, je opozoril kardinal Marx. Opozoril je tudi, da iz otroka ne
smemo delati trgovine in produktov. Če je otrok objekt, to poškoduje človeško
čast. Nihče si nima pravice lastiti otroka. To velja predvsem v novih praksah itd.
Hvala vsem in spoštovanje.

Svetovna organizacija za široko demokracijo

Na več delovnih obiskih je bil generalni sekretar Dr. Marek Lenardič v Avstriji, prav tako pa je
prejel podporo naprednih sil iz Slovenije, Hrvaške, Avstrije, Bosne in drugih republik prostora
SFR Jugoslavije pa tudi Italije in dežel v razvoju. Hvaležen je bil predvsem za dobro podporo
dvojezičnih občin Koroške, Avstrija pa tudi regionalnih vlad, med katerimi še posebej prednjači
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Štajerska deželna vlada Avstrije, ki jo sedaj vodi uvaževani Hermann Schützenhöfer, poleg
podpore vseh naprednih organizacij ter medijev, dalje kanadskega tiska ter internetnih
podpornikov.
Ko je Dr. Marek Lenardič izdal knjigo Human Rights, je bila dobro sprejeta tako pri
predsednikih in pri vseh suverenih v državah zahodne demokracije. Sedaj pa se slišijo
pozitivni glasovi o demokraciji tudi v Holandiji (gospa Mieke Bal), v Avstriji (Ferdinand von
Schirach), v Nemčiji (kardinal Reinhard Marx), da o velesili Indiji sploh ne govorimo.
Ponovno ne smemo pozabiti pomembnih mejnikov: New York, Moskva, Berlin, Dunaj,
evropske prestolnice in svetovni zbori znanstvenikov.

Nasprotujemo nasilju nad naravo in ljudmi.
Marek Lenardič
Pravice in resnice ne bomo žrtvovali.
Maršal Tito

Kapitalizem je povzročil veliko krivic. Prav je imel
Karl Marx s svojimi analizami in neposrednimi
aktivnostmi, kajti kapital je naredil preveč napak in če
ne bo rešil problemov pravičnosti, je marksizem edini,
ki ima prav. Človek delavec ni stvar in otrok ni
lastnina od nikogar.
Reinhard Marx, veliki kardinal Nemčije in
mednarodne skupnosti
Gibanja so pomemben odgovor na okostenelo politiko
strank. Natančno vsi morajo povedati za čem stojijo
in imeti dolgoročni dialog posebno z ljudstvom,
od koder izhaja vse.
Mieke Bal
Vsa kakršnakoli oblast izhaja iz ljudstva.
Ferdinand von Schirach

Že po ediciji Human Rights, ki so jo podprli suvereni oz. kralji, npr. norveški kralj, belgijski
kralj in drugi kralji ter njihovi opolnomočenci za človeške pravice, dalje ministri oz.
predsedniki vlade, med prvimi Dr. Bruno Kreisky s posebno izjavo - Besten Dank! - Dr.
Mareku Lenardiču. Maršal Tito in Nehru, predsednik Indije sta nakazala pravo pot za več
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demokracije v svetu s posebnim ozirom na revnejša področja sveta Azije, Afrike in Amerike pa
tudi v Evropi, ki ni enakomerno in enako razvita. Od zunanjih ministrov je predsednik
organizacije prejel precej pisem, imel pa je tudi več osebnih kontaktov. Skoraj tisoč
diplomatskih akademikov, ki so bili v dunajskem centru, je na raznih mestih, tako da je poleg
osebnih kontaktov na Dunaju večkrat obiskal tudi avstrijske diplomate v Sloveniji, zadnji je bil
Dr. Valentin Inzko. Ta je sedaj visoki komisar na prostoru SFRJ za Bosno in Hercegovino, kjer
sedaj poteka akcija proti tajno policijskemu nasilju še pred genocidom v Srebrenici. Prav tako
moramo omeniti podporo Dr. Mareku Lenardiču s strani civilno družbenih organizacij, strank
in posameznikov. Blizu pet sto znanstvenikov in visokih strokovnjakov ter voditeljev pravnih
oseb je doslej podprlo Dr. Mareka Lenardiča. Predvsem mednarodna civilna družba pa ga je
podprla s približno 3 milijardami ljudi, kar je zelo velika številka in kar kaže, da bo potrebno
precej spremeniti za zmanjšanje nasilja. To je pokazala končno tudi sodba Sodišča v
Radovljici, ki je nasprotnike obsodilo, Dr. Mareku Lenardiču pa edino dalo prav! Še enkrat
ponovno opozarjamo na Marxa Reinharda.

VELIKI PROBLEMI V MEŠČANSKI DRUŽBI
IZIGRANE IN TEŽKO KRŠENE ČLOVEKOVE PRAVICE
Prav v vseh državah beležimo izigrane in težko kršene človekove pravice ter brutalizacijo tajno
policijskih zlorab. Prva je pravica do nedotakljivosti stanovanja, ne pa da se ga obremenjuje s
kratkimi valovi in drugimi napadalnimi sevanji. Ta je kršena v različnih sredinah od običajnih
državljanov do uglednih osebnosti. Drugi problem je pravica do osebnosti. Tretji pa je nasilje
tajnih policijskih grup proti različnim prebivalcem civilne družbe itd. kot neke vrste napadanje
terorja oz. boj proti terorju s strani državnega nasilja. Takšno napadanje levičarjev ali kakršnih
koli ljudi, ki jih preganjajo in zasledujejo na totalen način, seveda vsi plavajo na valovih
odobravanja koga drugega kot desničarjev in liberalcev (beri: lažnih liberalcev) oz.
zagovornikov policijske države. Tajno policijska mafija ne sme brutalizirati in težko izigravati
pravice, miroljubna država si ne prizadeva za sovraštvo in desničarsko ali liberalno nasilje,
ampak si prizadeva za srečo.
Postavljen je bil celo termin neo-fešisti: dobro plačani in oblečeni, hkrati pa so še vedno fašisti.
Pridemo do problema desnice že od nekdaj, do fašistov in rasistov. Sem spada tudi primitivni
populizem, neresnice in kibicanje neukih oz. analfabetskih politikov. Imamo torej, kot smo že
na začetku omenili, žalostno situacijo v zvezi s temi neo-fešisti, da se politični analfabetizem
skupaj z razvratom, ki je nastal s prodajo drog, še povečuje (alkohol je moj idol, s travo se pa
mečem dol).
Lažna propaganda in pretirana prodaja mamil je povzročila veliko žrtev med slovensko
mladino. Programi zaposlovanja in vključitve mladih niso zadosti močni ali veliki, da bi se
lahko kaj prida spremenilo. Tudi o problemih mladih v Evropi in Sloveniji bomo poročali,
istočasno pa o problemih družine in otrok, ker smo že omenili gospoda Marx Reinharda. V
socializmu je bila mladina polno zaposlena in imela vse perspektive od leta 1945 naprej in je
tudi sama sodelovala pri izgradnji in vzpostavitvi 2600 podjetij in tovarn v Sloveniji, pri vseh
oblikah kulture in znanosti.
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Oficirji Rdeče armade, foto Marek Lenardič (v živo)

11

12

Predsednik Tito in predsednik Nehru, Indija
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Maršal Tito na obisku pri svojih mednarodnih iniciativah
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TITO IN JOVANKA V PLANICI
Maršal Tito in soproga Jovanka sta si poleg svetovnega delovanja na področju zastopanja
dežel v razvoju in obiskov v Aziji, Afriki, Ameriki itd. tudi vzela čas za obisk svetovnih
prireditev v Sloveniji in spremljala mednarodne prireditve v Kranjski Gori, na Bledu in
seveda v Planici, kamor sta rada prišla. V spremstvu predsednika odbora skakalcev
gospoda Nikota prihajata na prizorišče.
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Maršal Tito v več kot sto obiskih v deželah v razvoju
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Predsednik Tito in kancler Willy Brandt, Nemčija
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Happy days- DDR Nemška demokratična republika Berlin, glavno mesto nemškega socializma
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Berlin, glavno mesto DDR ponoči
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V različnih časopisih je izšla vrsta napadov na predsedujočega izvršnega sveta oz. vlade
(M.Cerar)
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LAŽNI HUMANIZEM
LAŽNI HUMANIZEM – Ena od poznavalk Cerar M. je napisala, da je žalostno, da je kot
učitelj za ustavno pravo pristal na ustavni obtožbi, poskušal blokirati ustavno sodišče in si še
pridobil impeachment po vzorcu Drnovškovega Janeza. Za Drnovška je kot smo že poročali,
Jelinčič Z. izjavil, da ni bilo z njegovim delom nič, pač pa je njim porival prst v rit. S tem se je
Jelinčič močno izpostavil. Po nadaljevanju kaznivih dejanj je Drnovšek prenehal z nasiljem in
sadistično blaznostjo ter začel z miroljubno retoriko. Prav tako je bil tudi pri njem
impeachment in kršitev ustave itd.
Voditelj Komisije za nadzor nad policijo in obveščevalnimi službami v ljubljanskem
parlamentu je izjavil, da gre pri Miru Cerarju za lažni humanizem, dalje, da so ugotovili
popolnoma nezakonito delovanje, da vse njegovo ravnanje izpolnjuje vse kriterije kaznivega
dejanja, in je tudi skrajno neetično. Različni govorci so izjavili, da gre za najslabšo vlado od
praskupnosti do danes v Sloveniji. Opozarjali so tudi na kolega M. Cerarja, ki naj bi operiral s
starimi okostnjaki, katere naj bi dobil od bivšega voditelja Sove, ki še vedno ni vrnil ukradenih
stvari na svoja mesta. Prav tako obklada tudi sam sebe z neprimernimi izrazi.
Istočasno je Amnesty International skupaj z drugimi mednarodnimi subjekti opozorila
Cerarja, kabinet in druge, da so dolžni pokazati delovno gradivo za Sovo v zvezi z različnim
nasiljem, kajti skrivanje in podoben način dela se lahko opravlja samo v totalitarnih režimih, to
pa pomeni, da je Amnesty International in drugi že nadgradila policijsko državo in mafijsko
državo s totalitarnih režimom, ker gre za strašenje prebivalstva in podcenjevanje ljudi (ljudje
niso niti predmeti niti živali) ter neprimeren orwellowski observatorij itd. itd. Da gre za
nadaljnje nesramne poskuse obnašanja razčlovečenja v Sloveniji ter diktaruro, o kateri se je
doslej že preveč pisalo.
Hkrati moramo omeniti, da je s temi kršitvami zakona Cerar spet
odgovoren, da se postavlja nad sodišča, dalje državo, dalje verske skupnosti oz. boga, kar je
enkrat že zanikal Gre pa še za vmešavanje na področju abolicije ali potlačitve zadev, ki je v
pristojnosti vršilca dolžnosti predsednika republike, ne pa na izvršnem svetu. Tudi obnašanje
kot Faktion ali faction ni dovoljeno. Istočasno so se na intenetu pojavile tudi številne kritike
proti nasilju raznih elementov, ki pa so bile kasneje izbrisane. Tako da so jih bralci pregledali
samo neposredno po impeachmentu.
NEZNOSEN FAŠIZEM
NEZNOSEN FAŠIZEM – V eni od EU držav so posneli film Država neo-fešistov (nem.fesch
pomeni lepo napravljen, lepo počesan itd.), gre pa za člane vladajočih elit, ki si kupijo nove
oblekice škrici škraci, nosijo celo kravate ipd. ter urejene frizure, če je potrebno tudi z gelom
oz. briljantino ter seveda modnimi špičaki čevlji. Problem pri vseh teh vladnih ljudeh je
namreč ta, da kamor pridejo v kakšen prostor, morajo izklopiti možgane, kajti opozorjeni so
najostreje, da v kolikor bi uporabljali možgane, se to ne bo dobro končalo za njih in jim tega ne
svetujejo. Dalje, propadajte kot škrici škraci, medtem ko bodo drugi dobili razne probleme in
sicer običajni ljudje občani naj tečejo okrog hiš ali stanovanjskih blokov kot zombiji, ni važno,
v skladu z načelom alkohol je moj idol, s travo se mečem dol, nikakor pa se fešisti ne mešajo v
to. To velja tudi za njihove ženske, ki so prav tako omenjene. Po vsem svetu poteka vse več
opozoril o krivicah in nepravičnosti v meščanskem sistemu.
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LEVICA IN NASILNA OBNAŠANJA – Po vzorcu levice v Srbiji, ki jo je osnoval Milošević,
katerega je že njegova žena opozorila, da to ne bo šlo in da naj sodeluje s komunisti in je ni
poslušal, se je na koncu znašel v Haagu, kjer je tudi umrl. Tudi v Sloveniji in še dveh drugih
državah so nastale levice, ki so spodkopale socialdemokratske stranke in volivce. V Nemčiji je
tako Oscar Lafontaine vstopil v skupino in jo kasneje tudi vodil. Oscar Lafontaine je bil
resnično prepričan, da bo šlo za originalno levičarsko, tj. marksistično-leninistično ipd. pot,
vendar se je uštel. V vzhodnem delu Nemčije ni dobil nobene odločilne podpore, kjer jo je
najbolj pričakoval. Kasneje je prišlo do njegovih ostrih nastopov, ki jih ni bilo malo. Tudi to
pot ni dobil podpore v vzhodni Nemčiji, pač pa je prišlo do tragične kontaminacije in
ugotovitve hujše bolezni, tako da je takoj prekinil svoje sodelovanje z levico oz. svoje
delovanje ter ustavil vse aktivnosti. Veliko dobrih pobud pa je dala njegova soproga.
V zgodovini socialdemokratskih organizacij tako v Sloveniji kot v Nemčiji in drugje je
prišlo večkrat do katastrofalnih desničarskih nasilij znotraj različnih delov levice, kar nima
nobene zveze z marksizmom-leninizmom, niti ne z moralo. V Nemčiji je nek socialdemokrat
skupaj z nekim levičarjem in par ljudi v ozadju (nacionalisti) dal ukaz o nasilnem napadu,
ugrabitvi in atentatu s smrtnim izidom Karlu Liebknechtu in Rozi Luxemburg. V tisku so se
pojavili odmevi: prvi antikomunistični stekli psi na pohodu. To je bilo še pred prihodom
naoblast kanclerja Adolfa Hitlerja.
Pred kratkim je tudi v Sloveniji prišlo do spora med SD in civilno družbo. SD je to pot
sodeloval tudi z enim od članov levice iz Škofje Loke – Železniki. Ena od mlajših žensk iz
Železnikov je pred kratkim izjavila, da so v Železnikih določeni politiki ne samo vsi analfabeti,
ampak se tako lažno napihujejo in so nasilni, da so celo ženskam odvratni in da takšnega
obnašanja ni mogla trpeti niti minuto in se tudi ni pogovarjala eno sekundo s takimi elementi.
Poleg tega da gre za politične analfabete tudi v podjetjih, kjer se tudi veliko krade in se potem
napihuje. Takšno je žensko stališče.
Na predsednika izvršnega sveta (vlade) pa so se vsula opozorila, da se prvič nihče ne
more postavljati nad sodišča, drugič ne nad državo in tretjič tudi ne nad verske skupnosti in nad
boga. Država mora biti poštena, kriminalci pa morajo svoje dobiti. Po tem se je situacija za
silo uredila, ministrica za notranje zadeve pa je že prej in po tem doživela zelo visoke pohvale
od moralnih, strokovnih in varnostnih centrov Evrope in Slovenije, oz. večje število pohval.
V sosednji Avstriji so v zvezi s samovoljo posameznikov, tudi levice (SPO) oz. članov
meščanskega zbora, tj. parlamenta, opozorili, da gre tukaj za dobro plačane in oblečene
elemente, ki jih imenujejo po novem neo-fešisti (fesch pomeni dobro oblečen, dobro plačan in
dober na izgled). Ker so vsi hkrati še vedno nacionalistični fašisti, čeprav to dobro skrivajo, so
jih poimenovali neo-fešisti, kar vse spada na nivo primitivnega populizma, neresnice in
resničnih političnih analfabetov, ki mislijo da to niso.
NEPRIMERNO OBNAŠANJE RADOVLJIŠKE OBČINE – Kot je znano, je v okviru
čokolade hrvaške firme Koprivnica že pred zadnjim dogodkom prišlo do obnašanja, da so
hrano, to je čokolado uporabljali tudi za poslikavanje, umetniške slike ter razna druga
igračkanja s hrano, pri tem pa pozabljajo, kako težko surovino v Afriki pridelajo in koliko ljudi
pri nas si ne more privoščiti hrane. Vendar kritike v rumenem tisku niso zalegle, pač pa se je
Radovljica, v tem primeru Občina odločila za sodelovanje na knjižnem sejmu Slovenije v
Ljubljani. Knjižnega sejma si oni ne morejo predstavljati brez kulinarične ponudbe občine
Radovljica, ki obsega tudi hrano oz. kulinariko ter obrt itd. Obiskovalci naj bi imeli možnost
spoznati tradicijo kovaštva s pravim kroparskim kovačem – to so izpustili – ter še posebej
bogato ponudbo kulinarike, ki obsega domače meso, jajca ter izdelke iz moke kakor tudi druge
klasične domače dobrote. Pri tem se je v rumenem tisku pojavilo mnenje, da knjižni sejem ni
kmetijski sejem v Gornji Radgoni ampak slovenski sejem Knjige v Ljubljani. Ko so vprašali
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enega od županov na Gorenjskem v zvezi s knjigo, je rekel: Knjiga me ne briga. Tudi ta napis
je bil dolgo časa na enem od gradbenih portalov v Radovljici. Žalostna situacija v zvezi z
uničevanjem knjig ni samo v Radovljici ampak širom po Sloveniji, kajti takšno uničevanje ne
velja samo za uničevanje strokovne literature ali zgodovinske literature in leposlovja s
podobnimi temami, ampak gre na sploh za zmanjšanje vpliva knjige, ki je imela bistveno vlogo
pri opismenjevanju in družbenih zadevah, da so bili ljudje politično pismeni in ne analfabeti.
EKOLOŠKI HOLOKAVST JESENICE – Kot smo že poročali o ekološkem holokavstu
Jesenice, se stvari poslabšujejo kot posledica nasilnega delovanja na področju železarskega
podjetja Železarne Jesenice, kasneje Acroni, sedaj v rokah ruskih tajkunov. Poleg številnih
problemov z odpadki iz železarne ter problemov v industriji in urbanem koncentratu Jesenice
se sedaj pojavlja tudi večja nevarnost erozije tako v Mežakli kot v Karavankah. - Tako so pred
meseci predstavniki geološkega zavoda Ljubljana občane seznanili o plazovitem območju
Potoške planine nad Koroško Belo, kjer so razočarani prebivalci izvedeli, da je plaz obsežen in
da lahko v določenih okoliščinah ogrozi vas. Hkrati so izvedeli, da denarja za sanacijo ni da
je reševanje problematike stvar države. Od predsednika občine oz župana so prebivalci
zahtevali, da obravnava problematiko plazu občinski svet in da zagotovi denar. Kmalu za tem
pa je potekal še drugi zbor, na katerem so ponovno izrazili nezadovoljstvo nad odzivnostjo
odgovornih. Po tretjem zboru in sestanku pri županu je Ministrstvo
za okolje zagotovilo 141.000 evrov za nadaljnje raziskave plazu. Za sanacijo bodo potrebna
velika sredstva, katera pa še niso zagotovljena. Po zakonu o varstvu pred naravnimi nesrečami
in izvajanju zaščitnih ukrepov je zadolžena Občina in ne samo država. Na ogled plazišč so
vaščani povabili tudi jeseniške občinske svetnike, a se je ogleda udeležil le eden. Pet se jih je
opravičilo, 28 pa tudi to ne. - Pri tem moramo opozoriti, da je Ekološki zbor pod vodstvom
Mareka Lenardiča opozoril na neprimerno lokacijo železarne na področju vasi Koroška Bela
oz. na robu manjšega umetnega jezera hidrocentrale Moste, ki je tudi ogrožena itd. Prav tako
še danes odgovorni ne vedo za posledice.

Goran Klemenčič doživel fijasko za človekove pravice v Švici (OZN)
Goran Klemenčič je sistematsko kršil zakon in zelo žalostno je, da je šel kandidirat še ven, kajti
tujina natančno pozna vse njegove grehe.
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PODPORA
Ne smemo pozabiti na podporo številnih kapacitet, kot so bili Ludvik Slamnik, načelnik
notranjih zadev Gorenjske in prvi športnik v telovadni vrsti pri Mauru Lenardiču (TVD
Partizan). Dalje velik zaščitnik in svetovljan Pavle CAR, generalni državni tožilec, ki je
najodločneje podprl Dr. Mareka Lenardiča, dalje Prof. Dr. Florian Winter, dalje arhitekt Victor
Gruen s soprogo, ki je tudi podprl Dr. Mareka Lenardiča v času njegovega vodenja organizacije
za zaprtje avstrijske atomske centrale Zwentendorf, ki je že bila zgrajena, kjer je bil Dr.
Lenardič tudi sodelavec njegovega odbora. V času zastopanja Republike Avstrije v Sloveniji je
Dr. Lenardič obiskal tudi svojega sošolca Dr. Valentina Inzka, ki je po Ljubljani odšel kot
Visoki komisar za BiH v Bosno in Hercegovino, kjer je rešil številne zadeve. Istočasno pa ima
Inzko največje zasluge za dvojezične koroške napise, Koroška, severna stran Karavank
Avstrija, kjer je šlo za veliko potezo, ki je nihče ni pričakoval.

Police state in Slovenia
Kot je evidentno ima doktor Lenardič Marek več kot 3 milijarde podpore na planetu.
Bestial Attacks of Nationalists in the Police State of Slovenia
Last July 15, 2004, a paramilitary group broke into the office of the Secretary General of the
Communist Party of Slovenia, and Darja Lenardich, president of the Slovenian movement for
human rights association in Ljubljana. This violent attack was done without any legal law court
or any other administrative act or deci-sion. Paramilitary group and uniformed police herewith
ignored the human rights, throwing out the citizens, forcing them to leave the town where they
were born. In this attack there were present policemen from Jese-nice, Trbovje, Krani, with
connections to Ljubljana and Maribor.
Behind these attacks, there is the Austro-German financial imperialism, to whom all of the
groups are su-bordinated, plus the special department of the security police. World International
Courts are not doing anything to protest the destruction of SFR Yugoslavia, neither against the
organized crime, instigated by the German-Austrian financial forces.
This attack is at the same time an attack on the branch of the Department of Justice and against
Parliament itself, because the Law Court had denied and not sanctioned this police raid.
Attacks, robberies, blocking the offices and preventing entry to one’s home and causing other
damage, without any Court order or permission, has become common practice in this police
state of Slovenia – seve-ral thousand times in the past few years. The municipal administration
has placed itself above the court, the law and the Constitution, not to mention the human rights
or the United Nations Organization.
The attack was carried out in order to prevent any activity by the Communist Party against the
present bo-urgeois government, which is all composed of bourgeois parties, nationalists,
privateers and petit-bourgeoisie ( a bit to the left-a bit to the right). Active in these actions is the
Liberal Party of privateers and nationalists, members of the Liberal International. The question
of protecting worker’s property, socials or state property was thrown out and is not protected at
all.
The second party here is the social democrats (ZLSD) and there is also the extremist right party
of the pea-sants (SLS) plus the Slovenian National Party (SNS), headed by one of the so-called
landlords. The leading role in the Slovenian government now is in the hands of two parties, one
headed by the former Defense Minister and the destroyer of Yugoslavia, who now heads the
Slovenian Democratic Party (SDS) with the program similar to the German Rights Party (NDP)
plus one of his companions, who repatriated from Argen-tina in order to organize the Argentina
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emigrants, former white guards, plus the collaborators of the German Nazi SS, called the New
Slovenia (NS). NS should be read as New Fascist Slovenia.
Both of the parties mentioned above, the SDS and the NS, are a collection of nationalists, white
guard col-laborators with the former Italian white fascist organization – Milizia Volunteria
Anticomunista- MVAC.
MVAC was founded by the Italian occupational forces in Slovenia in 1942 in Ljubljana, and
later was subor-dinated to the German SS General Roessner.
The latest news from here is this fact ---After the financial offensive by the Austro-German
imperialists, the destruction of the factories, enterprises and industries (built in Tito’s
Yugoslavia with federal financing) the new owners of these industrial enterprises are the
Austro-German barons, and other civil servants. Now a new demand is made to have Slovenia
promote German culture and language to its minute minority. The German government forced
the Minister of Culture of Slovenia to sign an agreement. This ultimatum was sanctioned by the
Slovenian president, which makes him even worse than what the former Czech president did
under Hitler. This forced agreement was signed in September of this year in Ljubljana with the
Minister of Culture of Austria.
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