Generalni sekretar KPS in Fronte Dr. Marek Lenardič je pred kratkim obiskal
različne organizacije. Bil je na Dunaju (Wien-Dunaj), dalje v Berlinu, še pred
tem pa v različnih kontaktih oz. seminarjih ravno tako na Dunaju, v Berlinu,
Moskvi, New Yorku, Parizu, Bruslju in Haagu. Prav tako pa je pred kratkim
obiskal Graz/Gradec in Klagenfurt/Celovec, Zagreb ter nekatera druga mesta
manjših držav. Od 1980. leta do 1988 je bil voditelj vseh demonstracij v
Sloveniji proti mafiji in različnim bandam. Dobil je podporo od različnih
svetovnih organizacij, od organizacije za obnovo socializma do različnih
političnih organizacij ter različnih voditeljev oz. suverenov, o čemer bo izdano
posebno filmsko sporočilo, ki bo objavljeno po dosedanjih video in filmskih
posnetkih, ki jih pripravlja organizacija Fronta.
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Sovjetske desantne enote Rdeče armade (foto: Marek Lenardič)
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Titovi tanki v Trstu - Prva tankovska divizija maršala Tita je osvobodila obalo
in Trst, saj je prebila nemško obrambo; partizanske čete, oborožene z
osebnim orožjem, niso mogle prebiti nemške obrambe, prav tako ne tudi obe
sovjetski enoti, ki sta bili preoblečeni v partizanske uniforme v okviru IX.
korpusa. Titove partizanske čete so iz majhnih enot, oborožene z zelo lahkim
orožjem, narasle na moderne armade z najtežjo in najmodernejšo oborožitvijo,
kot so artilerija, tanki itd.
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CHIEFS OF THE ZKS AND CLOSE ASSOCIATES ARE THE QUISLINGS
Chiefs of the ZKS and close associates are the Quislings who never told
the people the truth.
They were the leading „counter-revolutionaries“ who all through this
unlawful robbery enriched themselves and now maintain power in this
newly created „independent“ State of Slovenia.
These traitors are now happily working as stooges
The people were never told the truth that the socialist infrastructure will be
destroyed with the wild privatization of the industry, natural resources, health
care and education, plus the return back of the nationalized land to the
landowners, and to the Catholic Church etc. The citizens did not have the
opportunity to decide or vote in a referendum against the unlawful
privatization. ZKS and its close associates are the Quislings who never told
the people the truth. They were the leading „counter-revolutionaries“ who all
through this unlawful robbery enriched themselves and now maintain power in
this newly created „independent“ State of Slovenia. These traitors are now
happily working as stooges for the interests of the multinational corporations.
Who can ever justify in this century, this outright criminal.
The majority of the people remembered as how good the life was before
under socialism. It was a true democracy for the majority of the population.
People had a relaxed life without worrying about jobs, education, health care
or the social needs of the people. Now, they are unhappy, depressed, and in
actual fact ashamed, and, they feel like fools, because they believed the lies
and the propaganda.
Nostalgic support for Socialism is very strong, but the people are full of
apathy, distrust and disappointed.
(Kanadski tisk)
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Banda štirih in njena marioneta
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Maršal Tito in soproga Jovanka na različnih dvorih in sprejemih

Večerja z imperatorjem na Japonskem
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Svečani banket v Indiji (New Delhi) na čast maršala Tita
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Maršal Tito na obisku na Kitajskem
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Maršal Tito na sprejemu v Veliki Britaniji
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Častni prihod pred srečanjem Maršala Tita in njegove ekselence, voditelja
Luksemburga

Maršal Tito in Grand Duke Jean
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Wien-Dunaj - Faymann odstopil. Avstrijski zvezni kancler Faymann Werner
je odstopil z vseh funkcij. Njegova koalicija stoji že dolgo časa pod pritiskom.
Po izjavi Faymanna ga tudi lastna stranka ne podpira popolnoma. Že pred
časom je dal njegov sekretariat izjavo, da nima pooblastil za razumevanje med
narodi, kar dokazuje, da je deloval proti statutu lastne stranke. - V Avstriji se
bojijo tudi kakršnih koli gospodarskih padcev in laži, da je vse v redu. To je
tudi opozorilni signal vladi, da naj naredi nekaj za rešitev brezposelnosti in pa
da reši vprašanja tistih ljudi, ki ne morejo od svojega dela ali nasploh še
živeti. To je tudi opozorilo nemški kanclerki. Sicer je ona izjavila v okviru
CDU, da pride Faymann na EU pogajanja v Bruselj brez kakršnega koli mnenja
noter, ven pa gre z njenim mnenjem. - Prav tako se poslavlja tudi avstrijski
predsednik države, ki bo zapustil položaj 22. maja.
Ljubljana - Izvršni svet oz. vlada. Dana je bila izjava o sodelovanju
Slovenije z Ameriko v Drugi svetovni vojni v Sloveniji. Slovenija v Drugi
svetovni vojni ni nastopala ločeno od Jugoslavije, ampak je bila v skladu z
AVNOJ-em aktivni del.
Škandal v Kamniku. Po seriji škandalov, ki smo jih bili deležni po zadnjih
občinskih volitvah pri drugih občinah, kjer je situacija podobno kriminalna, npr.
na Gorenjskem, se je pojavil nov škandal tudi na Srednji šoli Kamnik. Poleg
sedanjega šefa Republike je prispel tudi upokojenec Kučan M. Dijaki, ki so
spraševali, zakaj Slovenija ni enotna, so dobro vedeli, zakaj ni, vendar niso
dobili nobenega odgovora. Prav tako ne, ko so zahtevali dodatna pojasnila,
zakaj je velika večina mladih brezposelna in mora iti s trebuhom za kruhom.
Tudi na to niso dobili nobenega odgovora. - Prav tako pa naj bi še izdelali neka
darila za oba govornika. Spomnimo se ruske realnosti, da če so bila darila za
carja premajhna, sploh ni hotel govoriti. V demokratičnem svetu Evrope ali v
socializmu se takšna darila ne sprejemajo.
Banda štirih. Ljubljana - Celje - Maribor - Murska Sobota - Koper Kranj - Novo mesto - Nova Gorica - Ravne. Ko so novinarji Reporterja
razkrili bando štirih in marioneto bande, so sporočili, da že od 13. junija 2014
omrežja Kučanovega Foruma 21 itd. svojo moč izvršujejo v vsej brutalnosti.
Cvetičanin-Bratušek, ki ostro napada Cerarja s kritiko predvsem glede SDH,
Cerarju priporoča takojšen odstop šefov v SDH; dobiva zato točke, vendar ne
toliko, da bi lahko naredila preboj. Večji ugled pa bi ji prineslo razkritje
osebnega pogovora s Kučan Milanom, ki je pred dvema letoma prikorakal v
sekretariat predsednice vlade, kjer sta se pogovarjala o „dvigu DDV“, tega pa
ni niti prej niti sedaj storila, je pa pogoj za nadaljnji razvoj demokracije.
Kanarski otoki (Španija) - Bivša sodelavka tožilke Zdenke Cerar
napadla Zdenko Cerar in Mira Cerarja. Za Reporter je Vera Mejak v
intervjuju izjavila, da je Miro Cerar nedozorel mladenič, ki nikoli ničesar ni
vodil. Pri tem je poleg Cerarja napadla tudi F. Bučarja, da bi se pogledalo, kaj
je kot oznovec počel v taboriščih leta 1945 tik po vojni. So bile pa še hujše
kritike kar se tiče Bučarja, ki jih lažnivci nočejo poznati.
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Nova Gorica – Ljubljana. Telex.si, ki ga obvladuje Požar, je objavil izjavo
Saša Hribarja, da smo iz Pahor Boruta naredili svetovnega bebota. S tem se
je Sašo Hribar precej močno izpostavil.
Načelnik štaba sekretariata za obrambo je obiskal začasni oddelek
poljske ambulante na Jesenicah. - Tam je bil tudi v kontaktu z v.d. šefa
občine Mencingerjem. Mencinger je bil pred kratkim tarča hudih kritik zaradi
nasilne politike do prebivalcev kraja Jesenice, pa tudi zaradi podelitve naziva
častnega občana Tomažu Ertlu in povzročitvi humanekološkega holokavsta na
Jesenicah, ki je brez primere in se nadaljuje.
Humanekološki holokavst na Jesenicah. - Po tem, ko so ekološka gibanja,
predvsem Ekološki zbor oz. Zveza zelenih na Slovenskem ter ekološke grupe
pod vodstvom Mareka Lenardiča dosegli zbiranje 30.000 podpisov proti
onesnaževalcem zraka na Jesenicah, čemur so se močno uprle lokalne mafijske
strukture, pobudo za čist zrak pa podprli takratni predsednik Janez Stanovnik,
Socialistična zveza, Republiški izvršni svet in Ministrstvo za notranje zadeve, je
bilo samo v Ljubljani 14 demonstracij samo zaradi tega problema. Z nabavo
čistilne naprave je bil po zaslugi Dr. Mareka Lenardiča tudi rešen problem
onesnaževanje zraka na kratke in dolge razdalje.
S prizadevanji za čisto pitno vodo ter izredno čistim zrakom so pridobili
ne samo turisti, ampak predvsem prebivalci. Vendar pa je prišlo do izgona
številnih Jeseničanov, ki so se morali preseliti v druge občine od Radovljice do
Ljubljane ali pa celo v inozemstvo. Mnogi so bili celo žrtve nasilja.
Po tem, ko je Dr. Lenardič dosegel ponovno zmago z izjavo o policijski
bandi, ki jo je podprlo vrhovno in radovljiško sodišče ter je prišlo do večjih
sprememb na policiji, kjer so odstopili številni policaji, je prišlo do
humanekološke katastrofe na področju urbanih in industrijskih koncentratov
Jesenice in do raznih humanekoloških problemov. - Policija je angažirala v
boju proti samovoljni politiki občinskega vodstva in srbskih četniških elementov
na Jesenicah BiH - muslimanski živelj kot pomožno policijsko pogodbeno
delovanje, čeprav je bilo jasno, da muslimanska grupa lahko samo trenutno
zaustavi to nasilje, s tem da je poskušala napadati Mencingerja kot prvega
krivca, vrgla bombo pred lokal, kjer so se zbirali nekateri srbski ekstremisti ter
začela s postopki v zvezi z lokalnimi bandami. Zaradi nezmožnosti odločilnega
boja in ekspanzije desne muslimanske grupe je prišlo do nadaljnjih problemov
na področju omenjenega industrijskega in urbanega koncentrata. Ostanek
Železarne Jesenice, ki je bil več kot desetkrat manjši od prejšnjega nivoja, je
prevzela ruska tajkunska grupa. Muslimanska in bosansko-srbska grupa je
zavzela urbani center Jesenice-zahod. Pomožna muslimanska grupa je postala
tako močna, da se je policija umaknila iz centra Jesenic v neko stavbo pri
karavanškem predoru in se praktično preselila na področje občine Kranjska
gora. Srbska miloševičevska grupa povečuje svojo aktivnost.
Ljubljana – Maribor. – Politična policija oz. udbomafija Prisluškovalne naprave. Prisluškovalne naprave in politična policija na
policijskih postajah so policijska zloraba. Že pred časom je bilo opozorjeno, da
se poleg udbe oz. udbomafije na policijskih postajah pojavlja še ena nova
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udba, kasneje pa je prišlo še do dodatnih opremljanj z različnimi aparaturami
za prisluškovanje, zasledovanje in zalezovanje. Te aparature delujejo iz
avtomobilov ali urbanih objektov na različne razdalje in povečujejo ene pritisk,
druge pa trgajo srce. Spomnimo se tragične smrti republiškega glavnega
tožilca Pavla Carja, ki je celo ustanovil detektivsko agencijo proti tem
elementom. Pobude za represijo so prihajale iz centrale Rankovičevega centra
Maribor. Kot je znano, je Ranković s soprogo mariborčanko živel v Mariboru in
izvedel različne represije, ki so presegale običajna nasilja, vendar je
zagovarjal, da njegovi ljudje ne smejo napadati Slovencev, Srbov in Hrvatov ne
samo po letu 1945, ampak nasploh in bi se glede na današnje represije obrnil
v grobu. Pač pa je Ranković strogo prepovedal avstrijske aspiracije v Mariboru
in napadal številne Avstrijce.
Ljubljana - Nacionalisti v ZK in SZDL
V okviru ZK so se že za časa predprejšnjega voditelja in potem zadnjega, ki je
prevzel krilo 1984., pojavljali nacionalisti, še posebej v SZDL in bili kasneje
glasni antikomunisti. V resnici ni šlo za komuniste, ampak vseskozi za
nacionaliste, preoblečene v komuniste. To je bil specifičen pojav v Sloveniji,
deloma tudi na Hrvaškem in v Srbiji (maspok idr.). Na Hrvaškem so takrat
zaprli tri tožilce, ki so bili nacionalistično usmerjeni, da o morali sploh ne
govorimo. Zato moramo vedeti, da se še danes pojavlja lažna objava, da so
nacionalisti v ZK v bistvu komunistični tovariši, hudi levičarji, kar pa absolutno
nikoli ni držalo. To vedo strokovnjaki in poznavalci teh oseb. Še v marksizmuleninizmu so bili tako šibki, da je bil skoraj škandal. Že med Drugo svetovno
vojno, ki je imela stalno angleško zastopstvo, ki je organiziralo pomoč
zavezniškega letalstva, kjer je maršal Tito maršalu Alexandru v Italiji natančno
dal podatke o centrih in kotah v Sloveniji, kamor se lahko dostavlja pomoč
AVNOJ-skim silam, je angleški delegat takrat sporočil, da se mu je zdelo
čudno, ker so vsi govorili, da so komunisti, v resnici pa je šlo za nacionalno
versko usmerjene ljudi ali malomeščane ipd. in je opisal celotno strukturo, vsi
pa so trdili, da so komunisti. Revija Borec je objavila to poročilo, to dejstvo pa
je bilo izpuščeno. Kasneje je bilo še dosti hujših primerov.
Namibija – Kongo – Ogrožanje živalskih vrst. V zvezi z ekološkimi
problemi, izumiranjem živalskih vrst oz. ekosistemov se pojavlja tudi
ogroženost slonov, ki jih prisilno uničujejo v tim. lovskih seansah, med katerimi
je bila tudi ena takšna, kjer je v zahodni Afriki v Namibiji streljal na slone tudi
španski suveren, nakar je obljubil, da tega ne bo več počel. Kasneje so se
pojavile še dodatne kritike, tako da je odstopil in predal krmilo svojemu sinu. Sloni so namreč v bistvu kralji živali, ne pa levi. Ko pridejo sloni, se veselijo
vse živali, še posebej vse vrste opic in druge živali, lev pa se umakne. V Indiji
in mnogih delih planeta veljajo sloni za božanske svete živali, ki jih moramo
spoštovati. - Ekološka politika nenasilja je zelo pomemben element tudi v
modernih državah Evrope in sveta. Zato smo v Sloveniji že od leta 1984
forsirali parolo: NASPROTUJEMO NASILJU NAD NARAVO IN LJUDMI
(Marek Lenardič).
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NAJŠIRŠA MORALA (nadaljevanje)
Nacionalisti s svojimi seansami dokazujejo, da so na stopnji živali, kot pravi
katoliška morala, katere ne spoštujejo. Spoštujejo pa jo (vedno) komunisti.
Človek je po naravi umno bitje. Po umnosti se človek loči od živali. Tudi ne
pomeni tega, da vodijo žival nagoni, a se človek svobodno odloča. Kajpada je
tudi v človeku načel še živalnost, živalska plat. Človek ima čute in nagone
kakor žival. Torej je človek človek le po načelih. Torej ni zares človek, kdor ni
mož načel. Človek brez načel je človek, ki ga vodijo k delovanju hipni vtisi,
slučajnosti, minljiva ali varljiva mnenja, ljudske sodbe, razni nagoni, strasti,
trenutna razpoloženja. Brez načel človek ni osebnost, ampak ga vodi slučaj,
temne sile podzavestne živalnosti, sla in tako dalje.
Ne bodi diletant – diletant je, kdor ima veselje s tem ali onim opravkom,
glasbo, politiko, slikarstvom, ne da bi to bilo njegova stroka. Veselje ni
nedopustno ali vredno graje. Nekdo sme imeti veselje s cvetlicami, jih gojiti in
negovati, ne da bi bil po poklicu vrtnar. Se baviti z glasbo, leposlovjem ali
filozofijo. Drugače pa je, če si nekdo lasti strokovno sodbo, ker strokovno
soditi ne more, ker je strokovno neuk in nevešč.
Ozke oz. malomeščanske teorije, začenši z ozkimi pravicami do hrane in obleke
ali še manj, bodo nujno doživele buržoazno razočaranje. Najširša moralna
načela oz. komunistična morala pa bodo z zmanjšanjem vseh bolečin človeka
ter z najširšimi demokratičnimi pravicami kot tudi solidarnostjo, odločno
prevladala in če se neupoštevanje najširše morale, tj. Komunistične morale ne
bo prenehalo, bo kriza ter posledično uničenje socialne države, socialnih pravic
oz. socialističnih pravic pripeljalo do razbohotenja kriminala in izživljanj nad
prebivalstvom oz. ljudskimi masami.
Načela socializma ostajajo večno neomejeno v veljavi oz. so sveta. Prav tako
ostala sledeča načela:
1. Ne ubijaj.
2. Ne kradi.
3. Ne laži.
4. Ne varaj oz. ne nečistuj.
5. Ne pričaj po krivem.
6. Spoštuj starše.
7. Spoštuj soseda.
8. Ne želi si sosedovega blaga in ne želi si njegovih oseb.
9. Bojuj se za prebivalstvo.
10. Bojuj se za soodločanje.

SE NADALJUJE…
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Miloševičevci v Sloveniji farbajo ljudi na debelo
V skupščini oz. v državnem meščanskem zboru se kot člani raznih strank, ki
potem namišljeno zmagujejo, pojavljajo udbomafijski miloševičevci, ki potem
dvignejo ali rušijo razne takšne leve organizacije, kot jih je imel Milošević.
Tudi njegova poročila so bila taka: on bo osebno naredil to in to, kar pa je
naredil, je bil fiasko oz. običajna svinjarija, ki se je zaključila s smrtjo
Miloševića v Haagu (Nizozemska). Po vzorcu Miloševičevih potjemkinovih
organizacij so tudi v Kranju formirali Bratuškovo grupo, kasneje pa z istimi
elementi, ojačanimi z Zaresom, tudi tim. tretjo grupo levega trojčka, ki napada
in ogroža napredne grupe, heroje civilne družbe kakor tudi zmagovalca v drugi
svetovni vojni Leninovega sodelavca maršala Stalina, komuniste, ateiste,
marksizem-leninizem itd. S tem pa se miloševičevci in drugi antikomunistični
elementi vsiljujejo in infiltrirajo v vse pore našega življenja v Sloveniji. Pri tem
prijavljajo ljudi po inozemstvu, kar je strogo prepovedano, dalje jih na osnovi
teh lažnih prijav preganjajo v Sloveniji in jih na koncu poskušajo izročati
drugim državam, kot je bil primer z enim od njihovih kolegov, pri vsem tem pa
je to strogo ustavno prepovedano. Zaradi takšnih aktivnosti so se pojavile, ne
samo na Štajerskem ampak tudi drugod, iniciative za nadzor nad meščanskim
(po slovensko tudi buržoaznem) Državnim zborom etc. v izogib nadaljnjemu
povzročanju gornjih aktivnosti.
Hud napad Žnidaršiča na enega od članov trojčka
Težek napad Žnidaršiča na Mesca Luketa iz Železnikov, (Gorenjska). Žnidaršič
je opozoril imenovanega, da ne more govoriti v imenu njihove grupe oz. da se
sam pojavlja brez dovoljenja njegove organizacije, ki je bila prva v tej trojni
grupi in dovoljenja za solistične napadalne eskapade ni dala.
AVNOJ. Titove zmage, ki jih je pripravil centralni komite Komunistične partije,
kjer Tito ni bil prvi med enakimi, ampak prvi. V komiteju so sedeli med
drugimi Dr. Ivo Ribar, Dr. Vladimir Bakarič, Moša Pijade, Đuro Pucar, Edo
Kardelj in drugi ter AVNOJ kot najvišji parlament in splošna skupščina, kjer je
slovenski delegat Josip Vidmar ob prisotnosti Kardelja, Kidriča in drugih
predlagal Tita za vojaški naziv: maršal. Pri celotnem AVNOJ-u ni šlo za
sovraštvo, ampak za veliko človeško stvar in najširšo demokracijo. Formirane
so bile tudi štiri armade: prva, druga, tretja, četrta. Iz partizanskih enot pa so
nastale armade, oborožene z močno artilerijo in tanki. Prva tankovska divizija
je tako razbila glavno obrambo Trsta in vkorakala kot osvobodilna sila v Trst.
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