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Milí
kameloti!
Vážení
přátelé!
Všichni
Vy, kteří
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podílet na
rozšiřová
ní a prode
ji tohoto
časopisu,
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Vážení čtenáři! Bezkonkurenčně nejniiší cen^ pro inserci jak známo má
SPOLEČNOSTÍ PRO VŠEOBECNOU
časopis Print. Od l»září 1990 to bu
ČESKOSLOVENSKOU VÝSTAVU PRAHA 1991
de
Res public®. Stejná plocha plošné
PAftlZSKÄ 11, 110 00 PRAHA 1
inserce bude desetkrát levnějšílV.H.
Hiss lidu, hlas Boží! Se zajímavým názorem za mnou při
šel jeden dělník, který se velmi kriticky stavěl к diktatu
ře KSČ. Začal tím, že nikdo nechce ubírat zásluhy těm odvá
žným, kteří silou svá vůle a povahy dokázali vzdorovat ne
morálním samozvancům, ale? Kde je záruka, že právě tito li
dé z nichž někteří ovládli rozhodující posty /Václav Havel,
Petr Pithart, Ján Langoš, Pavel Rychetský/, to budou s naší
společností umět. Neexistuje prý přímá úměra mezi odvahou v
boji s diktaturou a schopnostmi к řízení národního hospodář
ství. Totéž lze prý říci i o úměře mezi prognostikou © eko
nomikou. Vyjádřil názor, aby se prý nestalo něco podobného
jako v případě bývalých majitelů a ředitelů, jimž
soudruzi často sbalili dva kufříky a vyslali je do
barabizen v pohraničí a na jejich odpovědná míst©
si sedli dělničtí kádři,. kteří však uměli se stej
nou chutí kouřit jen žváro pana továrníka. Do dalSich voleb prý může už být pozdě. vladiaiír Hajný
u v r. i t ř
č í s 1 o :
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1. Pavel J а с k o: Konec sezóny. Krajanský list.
2. Josef Volařík: Dotazy na Radio J e r e v a n.
3. Saddámův hodokvas. Snaha po dominaci.
4. SSSR - Co budeme jíst v zimě?
Kdo pracuje také nejí!
5. Vladimír Štědrý: Jak se stalo Československo
satelitem Sovětského svazu.
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Titulky sovětských novin
dávají zřetelně najevo v
jakém stadiu se nachází
sovětská moc.

Что будем
есть зимои
«Есть ли в Москве
коммунисты?»
Со budeme jíst v zimě

Komunistická strana
se chystá к ochodu
ze scény a pomalu
balí kufry.

♦\Jsou-li v Moskvě komunisté?”

КТО НЕ
РАБОТАЕТ
- тот
НЕ ЕСТ

Kdo nepracuje
-at nejí

Výsledkem více než 70-ti letého budování
komunismu v SSSR je důležitý ekonomický
postulát, který by jistě překvapil i zak
кто
РАБОТАЕТ
ladatele vědeckého marxistického e lenin
-ТОЖЕ
ského učení. Leonid Iljič Brežněvby^jis
НЕ ЕСТ
tě za tohoto stavu uvažoval o bratrské
pomoci, tentokrát väak ve vlastní zemi?
Vojska pěti států by mu však asi sotva
Kdo pracuje
přišla na pomoc, ale jeho kolaborantiur
- také nejí
čitě, jak je lze pozorovat čilé a svěží
na demonstrativním pohřbu Aloise Indry. V.H.
‘'’Komsomol ská pravda”

KONEC

SEZÓNY
Pavel

10.8.1990

cJacRo

V Evropě konečně svítá a i když zatím Jen beznadějně naivní
optimista by vyloučil možnost krvavého východu, je jisto, že by
se jednalo jen o historicky krátkodobý záblesk. Komunistický
systém, při nejmenším v Evropě, se nedočká konce století.
Neznamená to ovšem, Že jen tak zčista jasna nastane ráj na zemi.
Problémy, které se kapitalismu ještě nepodařilo vyřešit a které
komunismus nikdy neměl šanci vyřešit straší lidsto dál
a
šmelináři ideií stále nabízejí své 2azračné léky. Bohužel, bez
ohledu na docela jednoznačný vývoj v bývalém socialistickém bloku
ne tak zcela zanedbatelná menšina se stále domnívá, že společné
vlastnictví výrobních prostředků je universálním lékem na všechny
nemoci lidské rasy. Nestačí jim, že jejich 'lék” pacienta téměř
zabil, chtějí jej zkusit na zbytku lidstva.
Ale my, političtí
uprchlíci to přece známe! Nechat se apaticky vtáhnout do stejného
marasu po druhé by přece jenom bylo trošku moc.
A přece naše
netečnost stále přenechává pole těm hlasitým a hloupým.
Kdo si
myslí, že přeháním měl by sq začíst, například do učebnice
dějepisu pro desátý ročník. Když si přečtete jak shovívavě autoři
popisují ’omyly“ při Stalinově kolektivizací venkova, bude vám
vřít krev. Uvědomíte si, že když ne vy, nikdo vašim dětem pravdu
neřekne. A nejenom dětem, ale také učitelům, ti byli odchováni
stejnou levicovou propagandou. Mu3í se jim to říct. Když ne vy kdo? Když ne nyní - kdy?

Nedávno mě řekl jeden známý, dlouhodobý byt bývalý činovník jedné
čs. organizace v zahraničí, že se nediví, že jsem zahořkl a že
cono všeho nechávám. Všeho, tj. Krajanský list, rádio 4EB a
výboru čs. klubu v Queensland?! opravdu nechávám, ale ne proto, že
jsem zahořkl. Naopak. Jisté zklamání v těchto dnech pochopitelně
P? u
i* -aRo ostatná každý, kdo si uvědomuje, že opětovně si
svobodu české a slovenské národy nevybojovaly samy. Ale - kdo
chce počítat zuby GRU darované herce! Vždyť bez ní bychom se
nepohli ani o tu píď. Jsem si vědom, že mé přání, aby se naše
národy už konečně postavily na své vlastní nohy, bylo zcela
nereálné. A nechuť k těm, kteří, ať už tam doma nebo tady
vyiezli zpoza pohodlného závětří právě včas, aby se postavili do
řady na řády se také nedá nazvat zklamáním. Nic jiného jsem
nečekal. Ostatně, sami mne varovali,“Do ničeho se neplet, uvidíš,
ze všechno zase shrábnou nějací syčáci6. Do ničeho se nepletli a
už hrabou, co mohou.

Jsem si vědom,
že
politické systémy se
jen zřídkakdy
dají
dělit na
černé
a
bílé.
Můžeme
jen
doufat,
že
včas
rozlišíme
barvu
tmavošedou
od
světlešedé a že, když
bude třeba, postavíme
se
na
tu
lepší,
světlejší
stranu
barikády. Je mě líto
téch, kteří
rozdíl
nevidí.
Nemám
rád
ty, kterým na rozdílu
nezáleží.
Jedna
sezóna končí. Věřím,
že
jsem
stál
na
správné straně.

"Krajanský list”
25 Upfield Street
Burbank 4156
Queensland
Austrálie
Red.:P.0.Box 146
North Quay 4002

Dotaz na Rádio Jerevan:
- Jaké konkrétní výsledky lze očekávat z pobytu pana Havla na
Bermudách?
Odpověď: Velmi revolučně inovační: místo kalhot budou členové hradní
stráže nosit bermudy.
Inviaw quest« coupon a OLIVETTI OFFICE ITALIA. - Dívisiune Prodotti Ufficio I
Rif. ETV 4000$ Via Meraveli, 12 20123 Milano.
ME !

ollvetti

OUVETTI OFFICE
Bota z na Rádio Jerevan:
~ Název Rudé barety pro tak sympatické hochy se zdá už přežitý.
A navíc jsou tihle chlapci velmi oblíbeni mezi dětmi. Nebylo by
účelnější je nazývat poněkud sametověji?
Odpověď: Lze, a to docela pohádkově: Červení Karkulkové.

Copiare e stampare con un semplice tocco di genio.
Océ-ItahaS.p.A.. ViaCassanese.206-20090 Segrate (Ml). Tel. 02-216 31. Fax 2131019.

Dotaz na Rádio Jere van:
- Ukázalo se, že lustrace jsou pochybné, jelikož údaje v archívech
StB jsou zfalšované, vykonstruované nebo vynucené. Je dobré v lustra
cích pokračovat?
Odpověď: Nejen dobré, ale i záslužné, nebot pokračování v lustracích
představuje státně pedagogický čin, ale jen v tom případě, že budou
pořizovány z archívů matričních, školních knížek, pozemkových knih,
případně z Bible nebo Leninových spisu.
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Dotaz na Rádio Jerevan:
- Zřídí nám tu Santa Klaus
také nóbl bordel haus?

ECONOMICO
jn
\

MONDO ECONOMICO

s

AH'avanguardia delia tecnica.

Phc. P,

Dotaz na Rádio Jerevan:
Soudě podle jazykozpytné frekvence nejpoužívanějších výrazů,
nebot všude se hovoří o ’’evropském domě”, až se zdá, že no postavíme
jen z těchto dvou slov, bude v něm náš přínos co platný?
- Odpověď: Zajisté. Značně přispějeme svými zkušenostmi z předchozího
budování domu asijského, hlavně pokud jde o hygienická zařízení.

’’Polit•sobesednik” 3-4/90
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Odpověď: Z pražských ulic šlapek davy
přestěhujte do Vltavy.
At zavedou novou módu.“
místo dlažby šlapat vodu.

Pokusy presidents Busche odstranit
Saddama Huse|na se mohou ukázat mimořá
dně těžké, tak jako předcházející po
kusy svrhnout Muemara Kaddafiho v Li
byi o Podle informovaných osob, nejví
ce perspektivním bezprostředním kursem
se jeví "udušení" Saddama Husejna fina
nčním tlakem v naději, že bez expertu
nafty a nových dodávek zbraní se bude
potýkat s nespokojeností v zemi a v
ozbrojených silách* "Washington Post”
Vtrhnutí Iráku do Kuvajtu může způ
sobit okamžité zvětšení valutových
příjmů Sovětského Bvazu - největšího
těžaře nafty - spolu s tím, Že průmy
slovým zemím hrozí dvojnásobné až
trojnásobné zvětšení nákladů b® impo
rt energie» Je zajíkavé to, že SSSR
souhlasí zaujmout tvrdou pozici ve
vztahu k Iráku» "Journal of Bommers”
Irácké letouny nakládaly na paluby
náboje 8 jedovatým plynem, což hrozí
využíváním této zbraně ve válečných
střetnutích s americkými a spojenecký
mi lilami v oblasti, jejichž počet se
zvětšuje jak hlásí americká rozvědka.
Předpokládá se, že Irák má v držení
zásoby chemických látek o několika ti
sících tunách, jež se jindy posuzují
jako "jaderná bomba chudých"»Agentura*
nepředpokládané následky vojenské
intervence Iráku uvedly do chodu vojs
ka USA v Saudské Arábii* "Za rubšžom"
__ _obyvatelů
S v milion-ech
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—" široka strana moja rodnaja
nmogp v něj lesov polej i rjek
ja drugoj takoj strany něznaju
kd<? tak? volno? dyšit? čelověk?
Pec. B. MOKBEBCKOrO (Hapsa).
Prameny a vysvětlivky.

K publikaci Vladimirs Štědrého:
Jak se stalo Československo satelitem SSSR.
1. )
2. )

3. )
4. )'
5. )

6. )
7. )
8. )

9. )

Gen. H. Píka byl po únorovém puči popraven. Fierlinger
byl jedním z hlavních svědků komunistické obžaloby, vinící
Píku ze špionáže ve prospěch západních mocností.
Jan Stránský, v oné době osobní tajemník Msgr. Jana
Šrámka, předsedy exilové vlády, ve své knize ‘East Wind
Over Prague’ (str. 195, Random House, New York, 1951)
líčí, kterak si Fierlinger ještě jako úředník v ministerstvu
zahraničí postavil vilu na pozemku sousedícím se zahradou
Benešovy residence v Sezimově Ústí, jen aby byl svému
ministru co nejblíže. Místní obyvatelé, vidouce jej tak často
v Benešově společnosti, nazývali jej ‘miláčkem Páně’.
Hubert Ripka, ‘Czechoslovakia Enslaved’, str. 31, Gollancz,
London, 1950.
Jan Stránský, ‘East Wind’, str. 196.
Robert Anthony Eden, brit. min. zahraničí v Churchillově
vládě 1940-45.
Hubert Ripka, ‘Munich: Before and After’, str. 237, Gol
lancz, London, 1939.
‘Memoirs of Dr. Eduard Beneš’, Houghton Mifflin Co.,
Boston, 1953.
Edvard Táborský, ‘Communism in Czechoslovakia’, str. 11,
Princeton University Press, New Jersey, 1961.
Podkarpatská Rus byla, navzdory’ obnovené čs.-sovětské spo
jenecké smlouvě uznávající předmnichovské hranice CSR, již
v listopadu 1944 anektována Sov. svazem. Stalin i Molotov
se odvolali na ochotu Benešovu postoupit Pod. Rus. Sovětům,
29
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kterou vyjádřil m.j. v rozhovoru se sovětským velvyslancem
Majským v Londýně již 19. září 1939. Viz Beneš: 'Memoirs'
na atr. 139, a Táborský v U.S. ‘‘Journal of Central European
Affairs” z července 1953. Cs. prozatímní Nár. shromáždění
ratifikovalo 22.11.1945 již hotovou věc, t.j. odstoupení Pod.
Rusi Sovětům.
Beneš, ‘Memoirs’, str. 6-7.
Beneš, ‘Memoirs’, str. 212.
‘Agrární Politika’, č. 2-4, New York, 1954.
Beneš. Memoirs', atr. 212.
Beneš se připojil k straně národních socialistů v r. 1920.
Od r. 1923 byl jejím, poslancem a od r. 1925-26 jejím předním
funkcionářem. Benešovo působení ve straně vedlo v oněch
letech k rozkolu v četných jejích organísacích.
Táborský, ‘Communism in Czechoslovakia’, str. 218.
Bohumil Laušman, ‘Kdo byl vinen?’ 3tr. 39, ‘Vorwaerts’,
Wlen, 1953.
Laušman, tamtéž, str. 56-57.
Táborský, ‘Communism in Czechoslovakia’, str. 13 a další.
Ripka, ‘Czechoslovakia Enslaved’, str. 28.
Beneš, ‘Memoirs’, str. 271.
Tamtéž, str. 258 a 289.
Ripka, ‘Czechoslovakia Enslaved’, str. 32.
Laušman, ‘Kdo byl vinen’, str. 43-44.
Laušman, tamtéž, str. 49.
Ferdinand Peroutka, ‘Tak anebo tak’, str. 8 a další, Borový,
Praha, 1947.
'Agrární VSEtník’ z 8. května 1954, Londýn; Rudolf Beran
zemřel v komunistickém vězení v Leopoldově 2. března
1954.
Stránský, ‘East Winď, str. 183.
Táborský, ‘Communism in Czechoslovakia’, str. 232.
Ripka, 'Czechoslovakia Enslaved", 46-47.
Ripka, tamtéž, str. 148.
Beneš, ‘Memoirs', str. 217 a další.
Ripka, ‘Czechoslovakia Enslavcď, str. 41.
Ripka, tamtéž, str. 47.
Ripka, tamtéž, str. 34 a další.
Ripka, tamtéž, str. 32.
Ripka, tamtéž, str. 193.
Jindřich Veselý, ‘Prag — Februar 1948’, str. 94, Dietz,
Ost - Berlin.
Ripka, ‘Czechoslovakia Enslaved*, str. 257.
Ripka, tamtéž, atr. 15.
Táborský, ‘Communism in Czechoslovakia’, str. 101.
Táborský, tamtéž, str. 144.

. Publikace bude uveřejňována
na pokračování
30
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PŘES MOSKVU DOftAÜ.

Početná skupina cestujících, která 14. března 1945 o půl
páté odpolední přistála na britském letišti u Teheránu, vzbudila
v hlavním městě Persie mimořádnou pozornost. Představovala,
až na několik ministrů, kteří zůstali v Anglii, československou
exilovou vládu, vracející se s dr. Edvardem Benešem v čele z
Londýna přes Moskvu do Československa (ČSR). Po oficiálním
uvítání se dr. Beneš, který původně měl být hostem u čs. vyslance
J. M. Kadlece, na radu svého osobního lékaře dr. Klingera,
usídlil v hotelu Durband nedaleko letního sídla zesnulého šacha
Rezi Pahlevi v Tedžrišu, kam jej následovali také jeho nejbližší
spolupracovnicí.
V “Durbandu” došlo druhého dne k prvým rozhovorům
Benešovým se Zdeňkem Fíerlingerem, tehdejším čs. velvyslancem
v Moskvě, který, provázen generálem Heliodorem Pikou (1),
náčelníkem tamní čs. vojenské mise, přijel exilové vládě vstříc.

V kruzích této vlády se sice vědělo, že Fierlinger je Sovětům
silně nakloněn, avšak v Teheránu ještě nikdo netušil, jak vý
znamnou úlohu bude zanedlouho hrát v tragedii ČSR, která,
osvobozena v květnu 1945 z područí nacistického Německa se
v únoru 1948 stalo pouhým satelitem Sovětského svazu. Beneš
byl sice před Fierlingerovou neíoyál.ností včas varován, avšak
tehdejší velvyslanec u Kremlu náležel k jeho nejdůvěrnějším
přátelům a zůstal na svém místě (2).
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