Generalni sekretar KPS in FRONTE ter predsedujoči različnih komisij, društev in
drugih organizacij na mednarodnem in slovenskem nivoju

PRIPRAVE NA TRETJO SVETOVNO VOJNO
Situacija v mednarodni politiki oz. mednarodnih odnosih je napeta. Poleg krize
v Siriji in Evropi so še druga večja žarišča. Tretja svetovna vojna oz. uvod v to
se ne bo začela tako, kot bi mnogi ljudje mislili. Namesto takojšnjega vdora v
tuje dežele bo prišlo do vdora v komunikacije. To bodo predvsem telefonske
zveze, mobilne in podobne, dalje internet, ki bo prav tako izpadel, preden bo
izstreljen en sam strel. Hackerji, ki bodo pripravili ta scenarij, bodo novi vojaki
na fronti oz. Frontsoldaten. Uvod ali pa tudi začetek tretje svetovne vojne se
bo začel, brez da bi glavnina ljudi to sploh opazila. Gre tudi za udeležbo
vojakov na GPS-u. Če razruši neka država navigacijske centre, satelite ipd., je
to velika vojaška škoda. Hujši konflikti so zelo težko rešljivi z običajnimi
diplomatskimi sredstvi in na področje prihajajo vojne sile.
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Komunistična revija za obnovo socializma na prostoru Sovjetske zveze je
objavila fotografije letalskega centra, to je airfield Arizona, kjer so letalske sile
za različne napade.
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Vojna parada Rdeče sovjetske armade (Foto: Marek Lenardič)

Marek Lenardič, partijski sekretar v Drugi proletarski brigadi in 2. proletarski
diviziji.
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Maršal Tito s soprogo Jovanko Broz na sprejemih v vseh prestolnicah predvsem
zahodne Evrope in več desetih drugih državah. Oblačila je pripravljala mati
Mareka Lenardiča.
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Maršal Tito na razgovoru z vodjo centralnega sekretariata na maršalatu
Jovanko Broz.
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Maršal Tito, Brdo pri Kranju
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Maršal Tito in soproga na sprejemih pri vseh suverenih oz. njihovih dvorih
Zahoda.
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Maršal Tito in soproga pri pregledu mornarice - Split, Dalmacija,
Reka/Rijeka/Fiume ter Pula.
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Maršal Tito je odprl ceremonijo pri krstu prekooceanke „Javaharlal Nehru“
skupaj s soprogo Jovanko Broz.
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Maršal Tito v Rimu s predsednikom Republike, gospodom Saragatom.

10

Maršal Tito in soproga Jovanka v Rimu, Italija. Sprejem s strani voditelja RK
Cerkve v prostorih cerkvenega ozemlja Vatikan, cenjenega gospoda Pavla VI.
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Maršal Tito vodi vse komunistične partije na področju prostora Jugoslavije.
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Soproga maršala Tita, Jovanka Broz, na Gorenjskem. Poleg Jovanke Broz sedi
Ljudmila Lenardič, poleg nje vodja maršalata na Brdu, za njo stoji v beli obleki
Darja Lenardič.

Med številnimi sprejemi na Bledu, Hotel Golf in Park hotel, ter v Radovljici,
Šlandrov dom in drugi, so bili ugledni gosti: direktor diplomatskega centra
Dunaj DDr. Breycha Vauthier s soprogo, predzadnji desno mojster umetniške
fotografije Momo Mitić in Nevenka Kraigher.
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Po vrnitvi iz OZN New York in na začetku aktivnega dela na OZN Dunaj, Dr.
Lenardič podpisuje prejem drugega doktorata v Zagrebu s strani rektorja
Univerze in znanstvenikov.
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Pri otvoritvi ene od centralnih svečanosti v Hotelu Golf: Marek Lenardič in
Darja Lenardič.

15

Sprejemi Mareka Lenardiča v Radovljici, na Bledu in drugod, večkrat.
Govornika: Rajko Kogovšek ter umetnik in pisatelj vojnega romana, Tone
Svetina. Druga z desne mami Mareka Lenardiča, Ljudmila Lenardič. Med njo in
Tonetom Svetino šef maršalata z Brda, Kranj.

Avtor vojnega romana Tone Svetina
govori Mareku Lenardiču, vojaku nove dobe
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Člani gremija so ob svečanostih večkrat predali darila Mareku Lenardiču.

Dr. Marek Lenardič sprejema umetniško
sliko narodne noše, klasična tehnika v olju
ter slike večjega formata oz. druga
umetniška darila.
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Generalni sekretar OZN New York, Dr. Kurt Waldheim čestita Mareku
Lenardiču.

18

Generalni direktor Diplomatske akademije Wien-Dunaj, DDr. Breycha-Vauthier
pozdravlja Dr. Mareka Lenardiča in mu čestita za vse uspehe v Zagrebu,
Ljubljani, Rostocku, na Dunaju in drugod ob priliki sprejema, Golf Hotel Bled.

Slovenski godalni kvartet nastopa v čast Dr. Mareka Lenardiča. Poleg
Slovenskega godalnega kvarteta je nastopil tudi godalni kvartet Da camera in
druge umetniške grupe.
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Darja je z Marekom Lenardičem že od šestega razreda osnovne šole. Pomaga
mu v sekretariatu, kjer je bila aktivna v različnih združenjih, pri ustanavljanju
gibanj in strank, na fakulteti, kasneje v Sloveniji po letu 1984 pri ustanavljanju
demokratičnih organizacij, najstarejših v Sloveniji, ter pri številnih družbeno
političnih aktivnostih na področju kulture, glasbe, knjig in znanosti ter post
graduate delu, ko sta bila oba pri Organizaciji združenih narodov - OZN –
naddržavni organizaciji.
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EU. V zvezi s terorističnimi napadi so mednarodni mediji oz. tudi internet
objavili pomemben intervju maršala J.B. Tita v zvezi s takratnim napadom
Palestincev na Izraelce v Evropi. Povedal je, da sicer ne ve, kdo stoji za napadi
teh posameznikov, vendar pa je treba pogledati takole: ali so ti napadi glavni
ali so stalni napadi s strateškimi bombniki na civilne prebivalce po svetu v
resnici le oni glavni teroristi, kajti kot je rekel maršal Tito, dobro pomislite, za
kakšen teror gre pri takšnih letalskih napadih na množico civilistov oz. ljudstvo
ter na njihovo neposredno okolje.
Celovec – Ljubljana – Zagreb. Že pred časom sta se na južnem Koroškem
sestala voditelja Socialistične delavske stranke SRP Zagreb in Komunistične
partije Slovenije (KPS).
Bovec. Na dan AVNOJ-a je potekala čajanka z ljudskim golažem v Bovcu, kljub
povečani ofenzivi desnih sil v Sloveniji.
Priprave na 3. svetovno vojno. Inštituti predvidevajo različne oblike
predvojne zaostritve mednarodnih odnosov oz. uvoda v tretjo svetovno vojno,
če bi do nje prišlo. Med prvimi ukrepi naj bi v primeru nadaljevanja tihih
konfliktov izklopili internacionalne povezave, to je internet.
Dr. Tomaž Mastnak težko napadel. Cerar je vodja slovenske tajne
policije(SOVA)in izvršnega sveta (vlade). Po izjavi dr. Mastnaka naj bi glede na
oba politika – vodjo SDS in vodjo SMC – ki oba izhajata iz kraja Grosuplje
(poznanega po konoplji), bil vodja SOVE in izvršnega sveta dosti bolj nasilen
kot vodja SDS. Na to izjavo je vlada tudi molčala. Svoje čase je imel dr.
Mastnak tudi težave zaradi svoje kritike ljubljanskih oblasti itd.
Spor med ministrico za kulturo(Bizjak)in predsednikom izvršnega
sveta (Cerar). Če se mora ministrica boriti za minute slovenske glasbe v
okupiranih slovenskih medijih oz. ko govori o omreženosti, pomeni to, da
imamo bande.
Nova Slovenija in Cerar. Poslanka NSi iz Cerknice je ostro napadla
neresnične izjave in natančno obratno delovanje predsednika izvršnega sveta.
Komunistična partija in Human Rights društva. Moram priznati, da o
Vašem društvu nisem vedel kaj dosti. Zato sem se o njem na kratko
pozanimal. Tako sem ugotovil, da gre za društvo, ki ga je ustanovil in ki ga še
vedno vodi tov. dr. Marek Lenardič, generalni sekretar Komunistične partije
Slovenije. To pa me je v trenutku pritegnilo. Dejstvo je namreč, da v
današnjem času pravo levico potrebujemo bolj kot kadarkoli prej. Živimo v
času, ko družba razpada, množici ljudi so iz dneva v dan kršene pravice do
dela in dostojanstva, socialne pravice izpuhtevajo v globalni dirki proti dnu,
demokracija pa je le slaba šala. In ob tem nam z vseh strani dopovedujejo, da
smo v svobodni družbi! Tisto, kar v tem trenutku rabimo, so ravno ideje in
akcija prave levice. Levice, ki se ne sramuje svoje zgodovine in ki je ni sram
zahtevati večjo vlogo države in prevzem nadzora nad gospodarstvom in ki ji ni
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nerodno izpostaviti dejstva, da v današnjem času ljudje niso čisto nič bolj
svobodni in nimajo čisto nič več pravic.
(Naša napredna civilna skupnost)
Izjava Draghija in drugih (hude kritike). Predsednik EU finančnega
gremija EZB (Evropska centralna banka) Mario Draghi je ostro napadel in se
izpostavil pri tistih državah, ki sedaj kritizirajo oz. hočejo iz EU, in jih opozoril,
da bo njihov priliv leta 2020 za nekaj procentov manjši. Prav tako je opozoril
nemško vodstvo, da naj bo za EU, kar je dal v narekovaj, to pa pomeni, da
sam Draghi ni siguren v to.
Varšava. Demonstracije so potekale proti desničarskim strukturam, za
demokracijo, ki naj bi vsakomur dala kos svobode in ne bo izključevala
intelektualcev, alternativnih ljudi ter socialistov oz. komunistov, ker so vsi del
splošne demokracije na Poljskem. Z njimi so bili solidarni tudi člani znanega
sindikata Solidarnost, ki so držali v rokah svoje knjižice ter podobne moralne
knjižice za Poljsko. - Hkrati so se pojavile večje kritike proti kanclerskemu šefu
Nemčije oz. kanclerki, kjer so jo na prvih straneh revij v barvah napadli, da
napada Poljsko, vendar ji ta napad ne bo uspel.

Zmaga Mareka Lenardiča proti Cerar Z. - Dr. Marek Lenardič je v
konstruiranem procesu veleizdaje, kjer so bile sestavljene mega laži ter
denunciacije z izrazi, ki ne sodijo drugam kot v zapuščene pivnice, zmagal na
višjem sodišču, Cerar Z. pa je pred velikim senatom izgubila proti Mareku
Lenardiču v kazenskem procesu, na osnovi česar je bila razglašena zmaga in
izplačana odškodnina s strani vlade oz. pravosodnega resorja, ki ga je vodil Dr.
Rajko Pirnat in to po pogajanjih, ki jih je vodil direktno s sekretariatom
generalni sekretar Dr. Marek Lenardič, na kar je bila odškodnina tudi korektno
izplačana.
Vedeti moramo namreč, da je bila s temi napadi na Dr. Lenardiča
z različnimi mega lažmi, denunciacijami, violencijami in drugimi inkriminiranimi
dejanji povzročena škoda velikih razsežnosti, ne samo samim sebi in drugim,
ampak celotni družbi, ki mora plačati njihovo zavrženo dejanje zarote in
velikanskih laži ter blatenj.

22

IMPRIMATUR
KOMUNISTIČNA PARTIJA SLOVENIJE, Biro za javno informiranje, Glas ljudstva
(časopisne informacije), Leto X, št.4, Cena: 1,00 € (nadaljevanje opozicijskih
časopisov Zelena krona, Luwigana Slovenica, Zvezda ISSN 1581-6184.
Fotografije: arhiv MKL, Biro za javno informiranje.
Poštni naslov:
Komunistična partija Slovenije, p.p. 109, 4240 Radovljica
Human Rights – Slovensko gibanje za človeške pravice, p.p.109, 4240
Radovljica
Tel. KPS za SMS sporočila: 031 829 068
Elektronska pošta: diplomacy.secretariat@siol.net
Elektronska pošta: security.secretariat@siol.net
Elektronska pošta: diplomat@siol.net
www.azl.si www.communistpartyslovenia.si
Nastopi NARODNI DAN na dvojezičnih področjih v Avstriji:www.oberkrainerabend.at
Nadaljne organizacije bodo objavljene v naslednjem Glasu ljudstva.
S spoštovanjem,
FRONTA m.p.
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