KDO NAM PIJE NAŠO SRČNO KRI?
KDO S KLADIVOM UNIČUJE SLOVENSKO
PRVOBITNOST? KDO S SRPOM REŢE GLAVE
TISTIM, KI NISO UJETI IN INDOKTRINIRANI V NJIHOV
KALUP? KDO? KAJ JE SVOBODA?
KDO VODI (JE VODIL) NAŠA ŢIVLJENJA…
KDO KREIRA (JE KREIRAL) NAŠE USODE…

UDBA!

V Sloveniji - 7.del

UDBA (srbohrvaško Uprava drţavne bezbednosti, slovensko Uprava drţavne varnosti) je bila jugoslovanska tajna
policija, ki je po drugi svetovni vojni opravljala podobno vlogo kot NKVD v Sovjetski zvezi.
UDBA je nastala leta 1946, ko je bila OZNA razdeljena na civilni in vojaški oddelek: civilni del - UDBA in vojaška
Kontraobavještajna sluţba - KOS. KOS je bil leta 1955 preoblikovan v Organ bezbednosti (OB), UDBA pa leta 1966 v
Sluţbu drţavne bezbednosti (SDB).
UDBA je v določenem času svojega delovanja, posebej po resoluciji Informbiroja leta 1948, pogosto zapirala (denimo
na Goli otok) drţavljane na podlagi nezadostno utemeljenih obtoţb. Nekateri obtoţenci so v postopku celo izgubili
ţivljenja. UDBA kot jugoslovanska oziroma slovenska politična policija je bila organ za prepoznavanje in
sankcioniranje političnih nasprotnikov v nekdanji socialistični Jugoslaviji. Zakon ji je dajal skoraj neomejene
pristojnosti, ki so jih udbovci striktno izkoriščali pri nadziranju in zatiranju drugače mislečih. Udba pa je delovala tudi
v tujini, kjer takšnih pristojnosti ni imela, zato je delovala podtalno. Opravila je niz podtalnih akcij, umorov, izsiljevanj
in ugrabitev. Pri tem je uporabljala svoje agente in sodelovala z jugoslovanskimi in tudi tujimi civilisti. UDBA je bila
razpuščena leta 1990 z razpadom Jugoslavije. *Opomba: Morda je bila uradno razpuščena, deluje še vedno, še bolj
na skrivaj. Uporablja enake ali še slabše metode.
Mnogi nekdanji pripadniki organizacije so ostali na visokih drţavnih funkcijah v nekdanjih jugoslovanskih republikah.
*Opomba: Veliko jih je.

Leta 2003 je bivši častni konzul na Novi Zelandiji Dušan Lajovic na internetu na naslovu www.udba.net objavil
gradivo iz Centralne aktivne evidence, ki je vsebovala podatke o ljudeh, ki so sodelovali s tajno policijo.
Kasneje pa je Lajovic objavil podatke tudi v knjigi z naslovom Med svobodo in rdečo zvezdo. Imena pa so bila
okrnjena, izbrisan je namreč ves slovenski politični vrh.
*Opomba: Slovenski politični vrh se vsa leta neumorno trudi preprečiti javnost z RESNICO, to jim je do sedaj kar
uspevalo. Nekoč je dr. Miha Brejc izjavil, da bi z razkritjem dosjejev UDBE nekateri radi samo sprli ljudi. Kakšna skrb,
da slovenski narod ne bi bil sprt med seboj! A ţe vsa leta nas prav oni spravljajo v medsebojne spore, saj je tako
vladavina veliko laţje obvladljiva, ljudje pa bolj dovzetni za raznorazne manipulacije, katerih jim resnično ne
zmanjka. RESNICA boli in je pač kakršna je. Gre za odkritje hudih resnic, brez česar Slovenija ne more svobodno
zaţiveti. Predolgo ţe traja ta tiranija, mnogi se še vedno ne zavedajo, v kakšni bedi ţivimo.
ZATO: pozorno preglejte sledeče strani. Sestavili boste zanimiv mozaik, ki vam bo jasno izrisal vzroke današnje
katastrofalne moralne, ekonomske in socialne situacije.
Vir: Wikipedija

ANALIZA
Poglejmo si osebe iz prejšnjih delov nadaljevanke. Iz seznama smo vzeli tiste najvidnejše in za katere smo imeli podatke. Razvrščeni so po
vrstnem redu kot v posameznih delih in kot si deli sledijo.
Pogledali si bomo rojstne kraje oseb – torej IZVOR in/ali KRAJ ŠOLANJA.

IME IN PRIIMEK

KRAJ ROJSTVA

KRAJ ŠOLANJA

1. Ivan “Matija” Maček

Sovjetska zveza - Leninska šola

2. Zdenka Armić Kidrič

Sovjetska zveza - Leninska šola

3. Dimitrij Rupel

4. Anton Bebler

ZDA

Moskva (mati Rusinja)

5. Manca Košir
6. Mihael Brejc

Zagreb
Beograd

7. Alojzij Šuštar

Rim

8. Franc Rode

Buenos Aires

9. Tine Hribar

Zagreb, Koeln

10. Dragan Isajlović

Buje

IME IN PRIIMEK

KRAJ ROJSTVA

KRAJ ŠOLANJA

11. Matjaţ Kmecl

Moskva, Dunaj

12. Ernest Petrič

Dunaj, Haag, Solun

13. Joţe Pučnik

Hamburg

14. Lovro Šturm

Trst, Strassbourg

15. Ivan Janez Štuhec

Rim

16. Anton Stres
17. Ingo Paš
18. Walter Wolf
19. Boţo Dimnik

Zagreb, Pariz
Berlin
Graz (oče Avstrijec, mati Slovenka)
Beograd

20. Jurij Gustinčič

Trst

21. Mitja Ribičič

Trst

22. Boris A. Novak

Beograd

23. Martin Toth

Budimpešta

24. Darko Štrajn

Titov Veles

25. Marko Pogorevc

Moskva, Ašhabad, Gruzija, Beograd

Beograd

IME IN PRIIMEK

KRAJ ROJSTVA

KRAJ ŠOLANJA

26. Spomenka Hribar (roj. Diklić) Beograd
27. Marko Pavliha
28. Milan Kučan

Split
ob slovensko-madţarski meji (mati Madţarka)

29. Stanislav Lipovšek

Rim

30. Davorin Kračun
31. Bojan Grobovšek

Zagreb
Trst

31. Cvetka Selšek

Zagreb

32. Veljko Rus

Zagreb, Beograd

33. Igor Pribac

Francija, Italija

34. Karpo Godina

Skopje

35. Karl Smolle (roj. Smole)

Celovec

36. Slavoje Ţiţek
37. Vojka Ravbar

Pariz
Dubrovnik

38. Dušan Lajovic

Brač

39. Boţidar Voljč

Zagreb

IME IN PRIIMEK

KRAJ ROJSTVA

39. Boţidar Voljč

Zagreb

40. Rastko Močnik
41. Katja Boh (pokojna)

KRAJ ŠOLANJA

Pariz
Graz

.
.

.
.
.

To so le nekateri…Tisti, katerih podatki so bili nekako dostopni. Za mnoge se javno ne ve, kje so se šolali,
pa tudi kraji rojstva so lahko uganka…Mnogi izmed njih so delali v tujini – na veleposlaništvih,
fakultetah, itd. Potrebno pa je vedeti, da nihče ni šel v tujino kar tako, pač pa z nalogo, z “misijo”…

Rešitev!

Osveščeni Prebivalci Slovenije - OPS
Očistimo in Prenovimo Slovenijo

Bolje 20 let z zamudo kot nikoli
Na Balkanu države, ki niso članice EU, to urejajo tako:
01.09.2009 11:34 Tekst: (sta)
Skopje - Uslužbenci makedonske javne uprave bodo morali do konca septembra dokazati, da niso sodelovali s
komunističnimi tajnimi službami. V Makedoniji se je namreč danes uradno začel lustracijski proces, poročajo
makedonski mediji.
Makedonski uradniki, vključno s predsednikoma države in parlamenta, premierom, ministri in župani, bodo morali do konca
meseca t. i. odboru za preverbo dejstev izročiti pri notarju overjene izjave in dokazati, da niso sodelovali s komunističnimi
tajnimi službami. Odbor bo nato te izjave preveril. V prvi fazi lustracijskega procesa naj bi zajeli več kot 250 ljudi, poroča
makedonska tiskovna agencija Mia.
Zakon o lustraciji so v Makedoniji sprejeli lani, a so parlamentarne stranke za več mesecev zavrle njegovo izvajanje,
poroča nemška tiskovna agencija dpa. Zakon pokriva obdobje od leta 1944 do leta 1991, ko je Makedonija z razpadom
Jugoslavije stopila na samostojno pot.

V makedonskih arhivih je več kot 36.000 policijskih kartotek iz obdobja po drugi svetovni vojni, ta številka pa ne vključuje
kartotek v zasebnih arhivih in tistih v Beogradu, so na ponedeljkovi novinarski konferenci po poročanju Mie povedali člani
odbora za preverjanje dejstev.
Zakon o lustraciji ne zadeva članov Makedonske akademije znanosti in kulture, vodstva makedonske pravoslavne cerkve,
novinarjev ali profesorjev, razen če bi sami zahtevali drugače, navaja dpa.

Vir: Slovenska tiskovna agencija

PO ODSTRANITVI UDBOVSKO INDOKTRINIRANIH KADROV BO SLOVENIJA STOPILA NA POT POT RESNIČNE
VSE BOLJ NEPOSREDNE DEMOKRACIJE, USPEHA, GOSPODARSKE UČINKOVITOSTI, BLAGOSTANJA OB
SPOŠTOVANJU TRADICIONALNIH ČLOVEŠKIH VREDNOT IN ZADOVOLJSTVA NJENIH LJUDI.

SREČNO SLOVENIJA!

OBSTOJ SLOVENSTVA – da ali ne?
Drage Slovenke in cenjeni Slovenci ter vsi, ki dobro v srcu mislite!
Ali poznate pravo slovensko zgodovino? Poznamo jo le redki, ker v šolah ne predavajo naše prave in
resnične zgodovine. Pravijo, da smo prišli tam od nekod, izza Karpatov. »Kdo je tebe, Praslovan, plavati
učil, da si preplaval tisto rusko reko…«, pojejo estradniki - plačanci za manipuliranje in zavajanje.
Narod, ki ne pozna svoje zgodovine, je obsojen na propad.
Če sledite predstavitvi, od kje prihajajo ali kje so se šolali osrednji kreatorji prejšnjega enopartijskega
reţima, ki so leta 1990 oblast samo uzurpirali in nadaljevali z uničujočim pohodom, ugotovite, da imajo
mnogi izmed njih gene barbarskih narodov, ki so od nekdaj uničevali druge narode in zavzemali njihova
ozemlja ter jih spravljali v podrejeni poloţaj.

Njihov barbarski značaj se kaţe v tem, da nikogar ne spoštujejo, da so agresivni, razdiralski, pohlepni in
nikoli niso znali delati ničesar pametnega. Vedno ţivijo na tuj račun in to razkošno ţivljenje. Besede
“pomanjkanje” ne poznajo, za razliko od drugih pošteno ţivečih ljudi, od katerega dela ţivijo in bogatijo.
Velike probleme imajo tudi s samospoštovanjem in samozavestjo. Zato so pripravljeni prodati tudi svojo
lastno mater prvemu kupcu, ki pride mimo. Ponosa nimajo niti trohice, a ogromno napuha in
narcisoidnosti ter arogance. Pomilovanja vredne veličine, ki ostale gledajo z neba višine, nabrekle kot
meduze so strupene, pravi naš pesnik g. Petauer Tomaţ.

Osrednji problem je njihova vzgoja brez vrednot, kar se odraţa tudi v tem, da se niso naučili delati, ker se
niso imeli od koga. Da ne znajo gospodariti, ustvarjati, za njih ne veljajo nobena pravila in noben zakon,
poštenje in spoštovanje drugih je za njih španska vas. Oni so nad vsemi. So pa mojstri manipulacije, laţi,
prevar in spletk ter rušenja tujega skrbnega dela.

Zato se ne smemo čuditi, da so s svojim zgledom in ravnanjem zastrupili ţe večji del slovenskega naroda,
ki je podlegel in prevzel napačne vzorce njihovega razmišljanja, govorjenja in delovanja. Ta miselnost se
širi kot rak in razjeda zdravo narodovo telo.
K temu pripomorejo tudi tako, da skušajo z vedno novim in novim nekontroliranim priseljevanjem gene
čim bolj pomešati, da bi iz vsega skupaj nastala neka multikulturno mineštra brez repa in glave, ko se ne
ve, kdo pije kdo plača in kdo je v Sloveniji sploh avtohton prebivalec, potomec Karantancev.
Ker oni vedo, da so hlapci svoje lastne majhnosti in so se kot taki vedno pripravljeni podrejati tujcem, so
to prenesli s svojimi zgledi in propagando tudi na slovenski narod, ko venomer ponavljajo, da smo
majhni, nebogljeni in se moramo podrejati »velikim«. Tisto o hlapcih na svoji zemlji, ki je vzeto
popolnoma iz konteksta pisanj Ivana Cankarja, so namenoma podtaknili in širili, da bi se slovenski narod
sprijaznil, da je takšen.
Ker so sami izredno zavistni do vsakega, ki je uspešen in pameten, so tudi to uporabili za zastrupljanje in
sugestije slovenskemu človeku in najbrţ poznate tisto floskulo o tem, kako smo Slovenke in Slovenci
neizmerno zavisten narod. Tudi to se je prijelo in se širi kot rak.
S svojim zgledom nenehnega prepiranja med seboj, seveda gre zgolj za umetno ustvarjene konflikte, da
bi se čim več ljudem njihovo početje zagnusilo, da ne bi več spremljali, kaj se dogaja, pa spet prenašajo
te vzorce na slovenski narod, kako naj biva in deluje v svojem lokalnem območju. Zato je na sodiščih
preko milijon toţb med sosedi, ko barbarski odvetniki pobirajo neizmerne količine denarja ţe tako
obuboţanemu prebivalstvu.

A takšen slovenski narod, kot ga hočejo oni ustvariti po svoji podobi, v zgodovini nikoli ni bil in nikoli ne
bo. Nikoli nismo nikogar ogroţali in zavojevali. Smo pa trden, klen, potrpeţljiv, priden in pošten narod,
zato nas niso uspele uničiti nobene vojne vihre, tudi ne z njihove strani organizirana boljševistična
revolucija in drţavljanska vojna, ko smo se Slovenke in Slovenci pobijali med seboj, medtem ko so oni po
truplih lezli k oblastniškemu koritu, kjer so še danes, ne.
Mi se ne damo, nismo niti hlapčevski, niti zavistni, niti nevzgojeni, niti skopuški, niti negospodarni in ne
nespoštljivi do kogarkoli. Takšni so ljudje z barbarskimi geni, ki ţelijo, da bi bili kar vsi kot oni.

In rezultat je tukaj. Nahajamo se na najniţji točki lastnega obstoja. Zdaj je samo vprašanje ali
bomo vstali in se temu BARBARSTVU UPRLI in jih pregnali, teh nekaj sto TIRANOV, ki nam ţe desetletja
pijejo srčno kri, ali pa bomo v popolnem razkroju naše druţbe in vrednot dokončno pogubljeni in
razprodani.
Ni veliko časa, bije zadnja ura.
A ker se zavedamo pomembnosti tega časa, ko gre za OSTATI INU OBSTATI, smo prepričani, da boste še
pravi trenutek začutili odgovornost in neizmerno ţeljo po samoohranitvi. Tako boste tudi vi prišli na UPOR,
ki je UPOR ZOPER nevzdrţno TIRANIJO BARBAROV nad slovenskim narodom s ciljem dokončnega
uničenja.
Tudi Vi ste odgovorni in Vaša pravica je narediti to, kar je v takšni situaciji nuja.
Kajti za popolno zmagoslavje zlega je dovolj ţe samo to, da dobri ljudje ničesar ne naredimo.
Zamisliti bi se morali ob dejstvu, da je Evropska unija sprejela v svoje članstvo takšno drţavo. Drţavo,
katere oblast izvaja genocid nad svojim narodom. In tukaj je “sveti gral”: morda pa voditelji glavnih drţav
EU delujejo v tej smeri, da slovenski narod izbrišejo z zemljevida Evrope in tako uresničijo svoj dolgoletni
načrt?

Kako naj si sicer razlagamo, da kljub mnoţičnim “klicem na pomoč”, mnoţičnim opozorilom na različne
institucije EU, ne odreagirajo?!? Leta in leta se izgovarjajo na svoje (ne)pristojnosti…Razloţimo si lahko le
na en način: da so sami vpleteni v ta nepojmljivo podel načrt. Slovenija ima takšno geostrateško točko,
da se zdi ta načrt prav zelo verjeten in o njem obstajajo dokazi.
Odgovorni smo prav vsi. Pomislimo na svoje potomce…
Očistimo Slovenijo tiranov in jo prenovimo v najlepšo in najbolj uspešno deţelo, ki bo ljubeča domovina,
kot je to najboljša mati vsem, ki tukaj ţivimo in nam je do poštenja in do ţlahtnega ţivljenja.

SREČNO SLOVENIJA!

Maj 2010

Predstavitev pripravili:
Ekipa Gibanja OPS in prijatelji
http://www.osvobodimo.se/gibanje-ops
(ZAČASNA SPLETNA STRAN)

