Generalni sekretar KPS in FRONTE Dr. Marek Lenardič je sprejel ali
vodil razgovore z različnimi kapacitetami v Sloveniji in v inozemstvu.
Prejel je tudi čestitke za rojstni dan, prav pri srcu mu je bila čestitka iz
diplomatskega centra Dunaj-Vienna. Za rojstni dan je bil vesel tudi
koncerta oz. nastopa Narodnega dne Oberkrainer Abend v Beljaku,
Congress Center Villach. Na teh prireditvah je Marek Lenardič vedno
tudi srce in duša prireditve. Moderatorka je bila Jelka Potočnik.
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Poleg Oberkrainer kvinteta in vrhunskih solistov je nastopila tudi
pevka narodno-zabavne glasbe in dopolnila program, ki je navdušil
publiko.
Politični potres v Evropi
Mednarodna aktivnost proti krivicam – Po izjavi strokovnjaka za
politične zadeve iz Velike Britanije (Labour) je EU državna skupnost za
nekaj bogatih, delavci v EU pa nimajo nobene perspektive. Velika
Britanija je na znanem zgodovinskem referendumu izstopila iz EU oz.
sklenila izstopiti, kar je močno pretreslo tudi voditelje.

Močno pretresen voditelj EU gospod Junker
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Dr. Marek Lenardič vodi demonstracijo v Ljubljani
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Poleg KP Sovjetske zveze in mednarodne komunistične zveze oz. Interacionale je maršala
Tita, njegov glavni center oz. CK KP osvobodilnega gibanja ter AVNOJ-a med prvimi podprl
tudi Winston Churchill, čigar sin Randolph je bil ataše pri maršalu Titu.
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POMNIMO !
O OSVOBODITELJIH NA ČELU S TOVARIŠEM MARŠALOM TITOM
NE MOREMO GOVORITI Z MOČJO LAŽI IN NIZKIH UDARCEV,
AMPAK S SPOŠTOVANJEM IN VISOKIM PRIZNANJEM.

Komandant in glavni koordinator britanskih in zavezniških sil Winston Churchill, ameriški
predsednik Roosevelt in največji vojskovodja od praskupnosti do danes po številu armadnih
skupin in sil orožja, Stalin.
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Krepitev nacionalizma in populizma in drugih reakcionarnih nezgod
Sodelavka Carle del Ponte je opozorila, da smo pozabili, da se lahko zločini
ponavljajo. Da ljudje ne verjamejo, da se je nasilje uničilo. Dalje, da si moderne
grupe, ki povzročajo različne oblika nasilja trajnega karakterja prizadevajo, da
sramota preide iz zločinca na stran žrtve. Tako bi bili vsi ljudje, ki so imeli
konstrukte ali bili napadeni v Srebrenici, kjer so bili praktično žrtve, kar
naenkrat razglašeni za zločince. Zločinci pa bi bili kar naenkrat žrtve!
Rovarjenje se začne s sprejemom nacionalističnih ali fašističnih zakonov in
ukrepov in holokavst se ni začel s plinom v Auschwitzu ampak s prepovedjo
obiska v slaščičarnah ali na nižjem nivoju. Dalje, da se od Baltika do Jadrana
povečuje črna transverzala, v kateri so po mnenju angleškega teoretika tako
liberalci kot desničarji. Sama kot svetovalka je bila protizakonito zadržana in
njena lastna država, prej je bila dopisnica Le Monda, je ni zaščitila. To pa je
potrebno obsoditi, je še povedala. O Sloveniji je povedala nekaj krepkih v
Zagrebu novinarju iz Slovenije, kamor je prišla iz Srebrenice. Nadaljnje torture
lahko pomenijo ukinitev ženevske konvencije. Demokracijo je treba gojiti na
najširšem nivoju, treba jo je zaščititi kot nežno rastlinico, ne pa lagati in
povzročati nasilje.
V tujini se pojavljajo časopisi, ki objavljajo laži politikov, da ljudje ponovno
preberejo te laži, za katere vedo, da gre za sistematsko laganje. Vsi se moramo
upreti tem lažem, pravi, in na to imamo pravico, hkrati pa ustavljati nasilje,
osebno maščevanje ter sodne in paravojaške umore. Ukinjanje pravnega reda
ali institucij krepi nacionalizem in populizem, še doda. Podobno, kot opozarjajo
vse napredne sile sveta.
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Maršal Tito je redno sprejemal študente, mladince ter osnovnošolce. Na sliki sprejem za člane
osnovnošolske pionirske organizacije, ki jih je Maršal Tito sprejemal tudi v visoki starosti.
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Dr. Marek Lenardič je sprejel načelnika generalštaba iz Beograda.
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Zadnji manevri Titovih čet. Manevrov se je udeležila tudi skupina, katere partijsko delo je
vodil Marek Lenardič, to je Druga proletarska brigada in Druga proletarska divizija.
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ZADNJA BITKA
DRUGE SVETOVNE
VOJNE
Kot je znano, smo že poročali o tem, kako je general Ivan Dolničar kot
vojak skupaj s Hacetom in drugimi, zajel generala von Löhra, vodjo
armadnih skupin jugovzhodne Evrope, ki je prihajala iz Grčije v
spremstvu oboroženih divizij. Kmalu za tem je ena od divizij
poskušala preboj proti avstrijskemu mestu Gradec. Tu pa se je stvar
zapletla, kajti obveščevalci maršala Tolbuhina, tako sovjetski kot
partizanski, so o tem že poročali sovjetskim četam. Ko je divizija
Nemcev, ki so se nekulturno obnašali ter napredovali skozi naselja,
kjer so že visele avstrijske zastave in prodirali naprej proti Gradcu, so
sovjetske čete maršala Tolbuhina odprle najprej baražni ogenj, takoj
za tem pa še zaigrale na strašanske Stalinove Orgle. V eni uri je
zgorela cela divizija. Ko je partizanski obveščevalec z vojaškim vozilom
prispel na kraj dogodka, kjer je vse gorelo, je zagledal čudne osebe.
»Kdo ste vi«, je vprašal, odgovorili pa so mu: »Mi smo sovjetski
tankisti.« Povedali so mu, kako je potekala bitka in kako je v zelo
kratkem času zgorela vsa divizija, oborožena z vsemi oklopnimi vozili
in tanki. Vsi so pričeli jokati.
To je bila zadnja bitka Druge svetovne vojne, mogoče včasih malo
prezamolčanega vrhunskega vojaškega taktika in stratega z velikim
znanjem, Tolbuhina, ki je kasneje zavzel še vse druge dežele in lociral
štab na Dunaju, glavnem mestu Avstrije.
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Maršal Tito s soprogo Jovanko Broz na Holandskem dvoru
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Specialna policijska enota (slovenska Cobra) potrdila sloves zanesljivega zaščitnika
družbe in države
Nepotrebni šverckomerc z drogami, kjer je že proizvodnja na področju SFRJ prevelika in zato
ni potrebno uvažati drogo iz drugih delov sveta, velik dobiček pa nalagati v svoje areale v
Dalmaciji.
Kar trije centri notranjih zadev, Celje, Ljubljana in Koper so razbili veliko skupino band,
čeprav so nekateri posamezniki kot vodje ali kot bivši aktivni glavni svetovalci ostali
nedosegljivi in jih je njihov sodelavec iz Latinske Amerike opozoril, da bi morali biti tudi oni
sankcionirani, situacija pa mirna. Kar bi bilo tudi v korist tistih, ki so pri nas obavili žetvu,
kot je rekel bivši minister za notranje zadeve Stane Dolanc v Beogradu.
Vrhunec uspešnega delovanja pa je predstavljal napad na Jesenicah. Na Jesenicah je posebna
enota specialcev – Sondereinsatzkommando, primerljiv s Cobro, udarila na čelu s tankom in
istočasno preiskala trinajst hiš in stanovanj za orožje, municijo, droge itd. Zasegli so jurišne
puške, ročne granate – Mörser und Handgranaten, kakor tudi raketometalce. Glavni bosanski
musliman je pobegnil najverjetneje v Bosno. Odmev zelo pozitivne ocene, ki je potrdila
sloves zaščitnika civilne družbe in države, je policiji prinesel velik ugled.

UNIČEVANJE GOZDOV – Rešimo gozdove! je bila parola naprednih sil še leta 1988.
Akcijo je vodila glavna skupina družbenih gibanj Slovenije oz. voditelj Ekološkega zbora
Marek Lenardič. Podprla jo je evropska akcija European Youth Forest Action (EYFA) z
nastopi v Ljubljani, Mariboru in po Sloveniji. Napredni tisk je objavil pozive za Rešimo
gozdove!, uvodnik pa je napisal Marek Lenardič, prav tako leta 1988.
Po udaru obsedenih nacionalistov, populistov in orožnih norcev ter po divjanju nad tovarnami
(slovenka oblika ludizma), ko so na koncu več kot tisoč tovarn spremenili v prah in pepel,
odpravili delovna mesta z razbijanjem z dinamitom ter se obnašali slabše od cigana v zakotni
beznici, se je začela tudi nova serija kraje ostankov premoženja, to pa so gozdovi. Dobro
organizirane bande in individualni lopovi kradejo in ropajo gozdove, ubijajo gozdove in
naravo, saj naša smreka raste sto let in več. Med naše bande pa se mešajo tudi tujci in bande z
Balkana, ki po Savi spravljajo premoženje na varno. Nekaj časa so bili najbolj na udaru
gozdovi okoli Celja, kar predstavlja ekološko nesrečo.
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