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GLAS ljudstva1
 

......................................................... 
 
Berlin, Wien-Dunaj, Celovec, Ljubljana – Kot smo že 
poročali, je po različnih konferencah po evropskih mestih od 
Berlina do Dunaja, sodelavec in akademik dunajskega 
diplomatskega centra 2.oktobra prisostvoval inavguraciji in 
zgodovinski svečanosti v zvezi z diplomatskim centrom, ki ga 
je ustanovil zaščitnik Dr. Lenardiča, Dr. Bruno Kreisky 
skupaj z Dr. Winterjem. 
 Na prireditvi je poleg gostitelja Dr. Winklerja in 
zunanjega ministra Dr. Kurza bil navzoč tudi predsednik ZR 
Avstrije Fischer ter vrsta uglednih osebnosti, med njimi 
vojni minister Brazilije ter številne druge osebnosti oz. 
blizu 300 sodelavcev diplomatskega centra.   
 Ne smemo pozabiti, da je že pred leti Dr. Lenardič v 
diplomatskem centru pridobil akademski naziv in diplomo za 
profesionalne diplomate, katero mu je predal Dr. Kurt 
Waldheim, predsednik ZR Avstrije in kasneje tudi generalni 
sekretar Združenih narodov.  Prav takrat pa sta podpirala 
Dr. Mareka Lenardiča poleg avstrijskega kanclerja Dr. Bruna 
Kreiskega tudi maršal J.B. Tito in soproga Jovanka Broz. 
 
Poleg diplomatskega in političnega dela je izšel znanstveni 
življenjepis Curriculum vitae, 2.del, kjer tako kot v 1.delu 
posamezni suvereni voditelji podpirajo Dr. Lenardiča.  V 
knjižnicah se nahajajo različne CD plošče oz. knjige (70  
del)Dr. Lenardiča ter sodelavcev, hkrati pa je za ljubitelje  
možen ogled spletne strani www.communistpartyslovenia.si    
oz. Marek Lenardič v okviru le te.   
 
Na področju kulture je potrebno omeniti tudi 9 benefic 
koncertov, ki jih je izvedla ekipa Dr. Lenardiča na Koroškem  
v ZR Avstriji.  Od tega 5 v koncertni hiši – Konzerthaus 
Celovec. Prireditve so bile vodene dvojezično, ljubitelji pa 
si lahko ogledajo tudi www.oberkrainer-abend.at. Voditelj 
prireditev je bil Maurizius Karl alias Dr. Marek Lenardič. 
Izšla pa je tudi publikacija kulturno-glasbenega programa 
NARODNI DAN. 
 
Med knjigami, ki so vzbudile več zanimanja, naj omenimo 
MODERNO ZGODOVINO SLOVENIJE,1.in 2.del avtorja M.Lenardiča, v 
angleščini pa HUMAN RIGHTS, kjer so opisana prizadevanja za 
demokracijo od 1984 - 1994. 
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VSTAJNIKI – Mariborsko sodišče je oprostilo večino 
vstajnikov, ki so bili obtoženi napadov na uradne osebe.  
Sodba je pravnomočna. 
 
Center za obnovo socializma na področju Rusije oz. nekdanje 
Sovjetske zveze v Kanadi – V glasilu kanadskega centra se je 
pojavilo več člankov o Dr. Lenardiču, med drugim, da je 
predan marksist ter da se v okviru različnih centrov 
Slovenije, npr. Jesenice, pojavljajo napadi s ciljem, 
diskreditirati  Dr. Lenardiča in to s strani desničarskih 
skrajnežev v Sloveniji. 
 Poleg omenjenega glasila je Dr. Lenardič prejel vrsto 
čestitk in simpatij s strani različnih suverenov, voditeljev 
ter drugih kapacitet iz Evrope in sveta. 
 
Strassbourg – 10. oktobra 2014 je DDr. Mavricij Karl 
Lenardič, predsednik mednarodne komisije za človeške pravice 
Slovenije in drugih združenj za človekove pravice sprejel 
sporočilo Sveta Evrope, ki ga do decembra vodi Herman Van 
Rompuy, v katerem resnično obžalujejo, da se kršijo pravice 
celo združenjem za človekove pravice ter uglednim 
posameznikom in osebnostim iz kroga Dr. Lenardiča ter da je 
popolnoma jasno, da je treba konvencije o človekovih pravicah  
Evrope v vseh državah članicah striktno izpolnjevati tako kot 
se spodobi. 
 
Washington – Zasedanja IMF v Washingtonu sta se udeležila 
tudi dva predstavnika Slovenije. Brazilski predstavnik je 
takoj izjavil, da sklepi niso pravilni in da Brazilija ne 
more izpolniti takšnih sklepov, da bi imela ničelno rast, ker 
potrebuje najmanj 6-odstotno rast za izboljšanje svojega 
položaja.  Braziliji se je priključilo kar nekaj velesil, ki 
so ravno tako izpodbijale omenjene ukrepe IMF-a. 

 
Nočne demonstracije v Ljubljani 
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Marek Lenardič, New York (Združene države Amerike, 
Organizacija združenih narodov in Varnostni svet) 

Specializacija in delo na OZN je bilo po pooblastilu 
Avstrijske vlade.(on behalf of austrian government) 
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MOSKVA: Marek Lenardič prisostvuje defileju vseh bojnih 
orožij Rdeče armade, od znamenitih raket in Stalinovih orgel 
do interkontinentalnih medcelinskih težkih raket. 
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Marek Lenardič prejema diplomo Diplomatske akademije, izroča mu jo 
predsednik Republike Avstrije in generalni sekretar OZN iz New 
Yorka, Dr. Kurt Waldheim. Na podelitvi in sprejemu sta bila 
navzoča tudi starša Mareka Lenardiča, Ljudmila in Mavro Lenardič 
ter pripadniki mednarodnih organizacij in diplomatskega kora oz. 
zbora. Častni predsednik je bil podpornik Dr. Lenardiča, zvezni 
kancler in prej obrambni ter zunanji minister Dr. Kreisky Bruno. 
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Wien/Dunaj, Diplomatski center, spodaj akademija za 
diplomacijo – Zunanje ministrstvo zvezne vlade. 
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Marksizem in ateizem ostajata osnovni znanstveni vedi za boj 
proti desničarski nevarnosti oz. fašizmu itd. 
 
V okviru publiciranja je izšla v Sloveniji vrsta glasil 
FRONTA ter v enem od frontnih glasil tudi analiza Ali 
marksizem ali anarhizem. Uvodni del je prispeval Dr. Marek 
Lenardič. 
 
V okviru organizacij, ki jih koordinira skupina pod vodstvom 
generalnega sekretarja Dr. Lenardiča, moramo omeniti, da so 
vse organizacije združene v Fronti, združenju vseh 
državljanov Slovenije.  Sem spadajo slovenska komunistična 
organizacija, Ateistično združenje Ljubljana (ateisti), 
Napredna narodna stranka (center) ter združenji za človekove 
pravice Slovensko gibanje in Human Rights.  Vodilna sila v 
Fronti je avantgarda, voditelj je generalni sekretar Dr. 
Marek Lenardič, ki je tudi zakoniti zastopnik za vse 
politične organizacije socialistične naravnanosti: prva faza 
socializma je bila uspešna na gospodarskem, socialnem in 
osvobodilnem področju od fašistov, nacistov ter desnih 
elementov.  Narodne mase pa zahtevajo nadaljnjo osvoboditev 
posameznika, privatno in kolektivno ter slovensko pot v 
socializem.  Druga faza pa brez lažnih opiatov oz. opija za 
ljudstvo.  Slovenska pot v socializem naprej! 
 

 
Demonstracije pod geslom NASPROTUJEMO NASILJU NAD NARAVO IN LJUDMI. 
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Iz dosedanje zgodovine Mareka Lenardiča – V zgodovini 
zanimivega, če ne kar karizmatičnega Mareka Lenardiča imamo 
kar nekaj nastopov, kjer premaga nasprotnike na duhovit 
način. 
 Tako je bil obtožen veleizdaje.  Zagrožena mu je bila 
smrtna kazen, češ da hoče spodkopati Jugoslavijo, Slovenijo 
itd., kjer je premagal tožilko in vse druge tožitelje, tako 
da so mu morali izplačati odškodnino, umakniti obtožnico ter 
mednarodne tiralice in podobne violencije. Tako je Dr. Marek 
Lenardič prvič premagal smrt. 
 Dr. Lenardič je bil vodja Ekološkega zbora v času novih 
družbenih gibanj pred letom 1990, ki je bila ena 
najmasovnejših organizacij, vodil je vse demonstracije v času 
od 1984 – 1988, ravno tako pa tudi kasneje številne pomembne 
manifestacije, od prve demonstracije po letu 1945 ob 
Ljubljanici leta 1988 do rešitve velikega ekološkega 
problema, tj. onesnaževanje zraka Železarne Jesenice na pragu 
Triglavskega narodnega parka, ko je s pomočjo več deset tisoč 
podpisnikov ter mednarodnimi demonstracijami in srečanji, 
kjer ga je podprlo na tisoče pristašev ter kapacitet, od 
znanstvenikov, sodelavcev akademij znanosti, generalov (med 
prvimi Lado Ambrožič-Novljan) ter številnih različnih 
organizacij, ki so ga širom po svetu podpirale z milijoni 
članov. Dr. Lenardič je tako rešil problem onesnaževanja 
zraka na kratke in dolge razdalje ter hkrati opozoril na 
nujnost uvedbe humanekološke znanosti tudi na Slovenskem. 
 V okviru dosedanje zgodovine ne smemo pozabiti, da je bil 
Dr. Lenardič diplomant tudi Visoke šole za politologijo, 
kasneje Fakultete za sociologijo, politologijo in 
novinarstvo, sedaj Fakultete za družbene vede, na področju 
politologije oz. sedaj obramboslovja kot diplomirani 
politolog. 
 Poleg Diplomatske akademije na Dunaju pa je doktoriral 
tudi v Nemčiji, kjer mu je bil podeljen naziv Dr.phil., v 
Zagrebu pa Dr.sc.soc. pri akademiku Dr. Supku. Po različnih 
specializacijah, OZN v New Yorku, Dunaju itd. je dobil 
pohvalo tudi v Sloveniji. 
 Organiziral je tudi prvo demonstracijo pred JE Krško, več 
zborov v Ljubljani od prve demonstracije naprej ter prvo 
stranko, Meščansko zeleno stranko, kateri je sledila kmečka 
mladina in ostale članice okrogle mize vseh strank, ki jo je 
vodil bivši diplomat in voditelj SZDL Ljubljana, Jože Smole. 
 Protežiranja in podpore, ki jo je dobil Dr. Lenardič ni 
malo, vendar pa nasprotniki ne mirujejo.  Tako je nekoč prof. 
Jože Novak zapisal: Dr. Lenardič in soproga sta obdržala 
pokončno držo, toda sprašujemo se, ali bo resnica dokončno 
zmagala ali bodo laži zarotnikov močnejše od resnice. 


