První soukromý týdeník
se samizdatovou tradicí

21. srpna 1992

Nejvyšší zkoušce od
vahy byl takto na Voly
ni vystaven skoro každý
obyvatel. Dokázali to
však jen opravdoví hrdi
Olomouc (zst) · Medaili spravedlivých, o Jejími udílení rozho
nové, kteří nasazovali
nejen svůj život, ale i duje M základě osobních svědectví instituce Památníku holocaus
tů Yftd Vashcm v Izraeli. obdrželi v minulých dnech manželé An
životy svých tří holči
na I Jošef Holíkovi ze Šumperka. Někdejší volynští Češi zachrá
ček jak tomu bylo v pří nili kvoti odvahou během války pětičlennou židovskou rodinu.
padě manželů Holátkových Jeden ze zachráněných, pan Josef Tomer z Izraele, který patří me
zi iniciátory vzniku památníky byl slavnostnímu předáni ocenění
Válka na Výchoďě byla to přítomen.
Těsně po rezoluci OSN, iniciující vznik samostatného
tiž vedena podle jiných státu Izrael a současně embargu uvaleném na dovoz zbraní do
pravidel než na Západě, oblast) Středního východu, prodělávali v Československu výcvik
první izraelští příslušníci vznikajících vzdušných sil. V Olomouci
kde to bylo tak trochu
to byl mimo jiné také generál letectví a vrchní velitel vítězných le
podle fešáckých pravidel teckých sil v šeslidenní válce v roce 1967 Mordechai Hod. Medai
Této zkoušce byla vysta lí za pomoc při formování obrany židovského státu ocenil ministr
vena i naše rodina a asi obrány Izraele Činnost instruktora pilotního výcviku v Olomouci,
plukovníka V. v. Jaromíra Kolrše.
14 dní^se u nás ukrýval
starý Žid se šestiletým chlapečkem a asi jedenáctiletá hol
čička, kterým však dědeček, který jim nosil jídlo řekl, že
budou muset odejít protože neví jak dlouho se mu bude^daril
odnášet seno a slámu pro dobytek před čeledínem, který byl
Ukrajinec a nebyl to dobrý člověk. Jednoho rána je tam již
nenašel. Odešli vstříc jisté smrti. Není to jistě dobrý pocitT žít s vědomím, že místo mne zemýeli jiné děti.
V.H<
I když se neví
koho volil Václsv
Havel určitě to
nebyli ti, kteří
mu vzápětí odmít
li dát svůj hlas
v presidentské vo
lbě a tak to má
být. Opět se pot
vrdilo, že ti,kte
ří mu vděčí za mno
hé včetně toho, že
mohou jako strana
zasedat v parlame
ntě mají o vděčno
sti jiné předsta
Prezident Václav Havel s manželkou Olgou při volbě
vy.
V. H.
Uvnitř čísla:
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Zasedání „Visegrádské trojky“

Společně do ES
(SEV) Na Pražskem hradě se usku
tečnila (6.5.) v pořadí již čtvrtá
schůzka nejvyšších představitelů Ma
liarska, Polska a Československa —
tedy tzv. “Višegradské trojky".
První taková třístranná schůzka byla
již v dubnu 1990, kdy se pod názvem
„Meeting 90" sešli v Bratislavě tehdy úřadující prezident Madarské republiky
Matyáš Szuros, polský prezident Woj
ciech Jaruzelski a československý pre
zident Václav Havel, společně s předsedy
vlád a ministry zahraničních věcí všech
tří států. Tehdy ještě nedošlo k podpisu
jakési společné dohody, nicméně byl po
ložen základ k budoucí spolupráci států
středoevropské oblasti. V únoru loňské
ho roku se sešli představitelé tří států v
madarském Visegradu. V mezidobí doš
lo k značnému posunu ve vývoji politické
situace a tím i ke změně přístupu jednot
livých zúčastněných stran, který vyústil
v podpisu společného prohlášení, nazva
ného Deklarace o spolupráci na cestě k
evropské integraci. Parafovali ji tíž
státníci, kteří se znovu sešli na Pražském
hradě — I.ech Wales, Jozsef Antall a Vá
clav Havel..
Třetí schůzka se uskutečnila v říjnu
1991 v polském Krakově. Tam byla při
jata tzv. Krakovská deklarace o dalším
rozvoji třístranné spolupráce, v níž. jsou
vytýčeny základní cíle: Plné zapojení do
evropského politického, právního, ho
spodářského a bezpečnostního systému.
Rovněž zaujala stanovisko k situaci v
Jugoslávii, přičemž se všichni tři před
stavitelé vyslovili pro řešení sporů uvnitř
Jugoslávie výlučně mírovými prostřed
ky.
Na čtvrté schůzce v Praze se zástupci
tří zemí dohodli, že přihlášku do ES po
dají společně. V souvislosti se sporným
vodním dílem na Dunaji „jako dědictvím
minulých režimů" prezident Havel do*P^rúČil, ibý přobléHí Kýl dépolitižován a
poukázal na to, že ČSFR a Madarsko se
Společně obrátily na ES s žádostí o posu
dek. Visegradká trojka zamýšlí uznat
Macedonii jako samostatný stát,
čtyřiceti letech komunistické totality
za vtip.

Důvodová zpráva Ss. vlády zkomplikovala atmosféru před ratifikací

NÁRODNÍ POLITIKA

Červen 1992

Ke smlouvě o „dobrém sousedství“
(L.R.) Jedna věc se při jednání německého parlamentu o československoněmecké smlouvě ukázala naprosto zřetelně: Její ratifikaci nestojí v cestě žád
ná podstatná překážka ani v Bonnu. I kdyby se nakonec stalo, že by pro ni ne
hlasovali poslanci za bavorskou CSU, — jejichž, frakce podmiňuje svůj souhlas
doprovodnou resolucí, — ratifikaci to neohrozí, protože smlouvu podporuje
oposice. K bezvýhradné spokojenosti přesto není důvod.

K tomu aby smlouva skutečně splnila
svůj proklamovaný cíl a mohla se stát ná
strojem k realisaci „dobrého sousedství",
je nezbytně třeba základního obou
stranného konsensu alespoň o jejích
pilířích, když už ne o každém detailu.
Německý ministr zahraničí Genscher
hovořil s hlubokým uznáním o odvaze
československého presidenta Václava
Havla nazývat věci pravými jmény, oz
načit, je-li řeč o lidech a nikoli předmě
tech, „odsun“ či „transfer“ za vyhnání.

Atomový reaktor v Bohunicích

Pro větší bezpečnost
Návrhy ke zlepšení bezpečnostních
opatření slovenské atomové elckrárny v
Bohunicích obsahují 81 bodů. Jejich rea
lizace však podle názoru odborníků čs.
atomové komise nestačí reaktory so
větského typu zlepšit na úroveň zá
padních typů. Namítá se např., že doda
tečná výstavba ochranného obalu na
dvou nejstarších blocích není vůbec plá
novaná a není ani možná. Kromě toho
rekonstrukční opatření na snížení úniku
radioaktivity při kritických reaktoro
vých katastrofách mají vážné nedostat
ky. Slovensko chce sice pomocí ně
meckého a finského kapitálu zastaralé
reaktory sovětského typu zlepšit tak,
aby mohly být v provozu do roku 2006,
ale již dnes se tento plán setkává s vážnou
kritikou, zejména ze sousedního Ra
kouska, které žádá již delší dobu zasta
vení bohunické atomové elektrárny. Sa
ma čs. velvyslankyně v Rakousku Vasaryová prohlásila, že prvním stupněm pro
zlepšení by mohly být zkušenosti do ro
ku 1995. (zt)
práv a svobod. Poslanec považoval je
jich argumenty — jak sám řekl — po

Faktem je, že bez tohoto Havlova gesta,
— statečného už z toho prostého důvo
du, že odporuje názoru většiny české
veřejnosti, by nebyl text nové smlouvy s
Německem dojednán dodnes. Tím víc
překvapila německou stranu, — jak vyšlo
v bonnském parlamentě najevo-skutečnost, že v důvodové zprávě, kterou
československá vláda doprovodila před
několika týdny proces ratifikace ve FS, se
pojem „vyhnání“, obsažený v preambuli
smlouvy, explicitně zužuje pouze na ob
dobí před podepsáním postupimské do
hody v srpnu 45, popřípadě na „excesy“,
k nimž docházelo při jinak právoplat
ném, jelikož i vítěznými mocnostmi
schváleném vysídlení německého obyva
telstva později. Za nepřijatelný označil
tento bod důvodové zprávy čs. vlády v
Bonnu například i sociálně demokratický
poslanec Peter Glotz, jeden z představi
telů těch nejumírněnějších, všemu čes
kému positivně nakloněných sil v okruhu
Němců, jejichž kořeny tkví v Českoslo
vensku. A kritizoval ji-byťnepřímo, také
Hans-Dietrich Genscher, když zdůraz
nil, že ve smlouvě si obě strany připomí
nají bezpráví v důsledku vyhnání obyva
telstva z jeho domova. „Žádná jiná in
terpretace nemůže smlouvu v tomto pro
právní povědomí tak důležitém bodě
změnit“, prohlásil německý ministr
zahraničí.
Faktem je, že důvodová zpráva česko
slovenské vlády, v níž se kromě zřetelné
ho ústupu od pojmu vyhnání objevuje
mimo jiné i stanovisko, že je mnichovská
dohoda „neplatná 6'd Sámého počátku“,
— na což Němci z civilně právních
důvodů nemohou přistoupit a což
smlouva řeší kompromisem, neovlivňuje
text československo-nřmecké smlouvy
ných, kteří si stěžovali, že jsou tím po
rušovány zásady Listiny základních

přímo a nemá žádnou konkrétní relevan
ci v mezinárodně právním smyslu. Přesto
ji nelze přejít: Je součástí ratifikačního
usnesení, a je tudíž směrodatná pro vý
klad smlouvy z československé strany.
V německém Bundestagu bude beze
sporu vodou na mlýn všech těch poli
tických sil, které už od začátku žádaly,
aby ratifikaci smlouvy provázela jedno
stranná parlamentní resoluce, zrcadlící
ortodoxní sudetoněmecké stanovisko
včetně majetkových nároků, o nichž se
smlouva, jak známo, nezmiňuje. Čelit
těmto požadavkům bude vzhledem k
existenci důvodové zprávy čs. vlády nyní
obtížnější i pro onu většinu v bonnském
parlamentě, která je přesvědčena, že v
zájmu společné budoucnosti na evrop
ském kontinentě je nezbytně nutno nejitřit minulé křivdy, neriskovat vznik
nového bezpráví a udělat za minulostí
onu příslovečnou „tlustou čáru". Do
dejme, že ani parlamentní resoluce, po
kud by ji bonnský Bundestag nakonec
přece jen v souvislosti s ratifikací čs.-ně
mecké smlouvy formuloval, by neměla
relevanci ve smyslu mezinárodního prá
va. Byla by-možná s trochu větším důra
zem než důvodová zpráva čs. vlády, zá
vazná také jen ve smyslu jednostranného
výkladu smlouvy. Atmosféru by však na
rušila obdobně, jako se to už stalo ze
strany Československa.
Je to škoda, protože bez optimálního
ovzduší v bilaterálních vztazích zůstane i
sebelépe formulované „dobré sou
sedství" spíš jen teoretickým úmyslem,
než aby se sralo skutkem.
informovat ústavní činitele o skuteč
nostech, které mohou ohrozit bezpeč
nost a vývoj státu.
Česká vláda se rozhodla požádat
českou národní radu o zveřejnění
jmen veškerých nesporných agentů a
jejich řídících pracovníků. Podle
mluvčího federálního ministerstva
vnitra se jedná asi o 90.000 osob.
Na poslední 22. společné schůzi FS
ve funkčním období se podivil jistý
poslanec některým argumentům proti
zveřejnění jmen pozitivně lustrova-

Agenti
mezi novináři

(k) Čcskos lovensko má zase novou
politickou aféru. Federální bezpeč
nostní informační služba (I BIS; dala k
disposici politikům — jako ptedsedovi Federálního shromáždění Alexan
drovi Dubčekovi a českému premié
rovi Petru Pithartovi — seznam 262
novinářů, registrovaných jako agenti
Státní bezpečnosti. Okamžitě se tento
brisantní materiál objevil v denících
Telegraf a Metropolitan ze zdroje, o
kterém kolují jen dohady. Seznam
není úplný, protože zahrnuje jen členy
obou novinářských syndikátů — čes
kého a slovenského — a n< ostatní
osoby, které jsou v kartoték.ú h státní
bezpečnosti vedeny jako důvěrníci a
kandidáti tajné služby. V irdakcích
pracuje také řada lidí bez členství v
novinářských organizacích a tudíž se
jich zveřejněný materiál netyká.
Prostřednictvím Antikomunistické
aliance se již dříve objevovaly v tisku
seznamy agentů, o jejichž seiíóznosti
se dalo však pochybovat. Nos v mate
riál, zveřejněný Telegrafem a Metro
politanem, se zdá být však znalcům
poměrů autentický a jsou domněnky, že
i dřívější informace o příslušnících
tajné služby v jiných organiz u ich po
cházejí ze stejného pramene.
Po zveřejnění materiálů I BIS se ve
veřejnosti a v tisku vyvinula Živá dis
kuse. 1 seriozní komentátoři ai gumentovali tím, že informační služba pře
kročila rámec vymezených činností a
že novináři byli lustrováni proti své
vůli, přičemž o lustrace mohou požá
dat pouze redakce či vydav atclst ví.
Mínili, že se stát tím pokouší novináře
kont rolovat. Ředitel FBIS Stefan
Bačinský se hájil tím, že jeho zpravo
dajská služba získala závažné poznat
ky, které se nedají v zájmu budoucno
sti státu podceňovat. Dřívější spolu
pracovníci státní bezpečností, kteří
zůstali v informačních mediu h a ji
ných organizacích, se neustále snaží
dezinformovat veřejné mínění a de
stabilizovat společnost. Polit u i se také
ve své většině vyjadřovali v tom smys
lu, že zpravodajská služba má právo

DESET LET CHARTY
77

V Praze. 10.4. 1992

Vážení přátelé .

posíláme Vám slíbené dokumenty a materiály, týkající se Charty 77.

Věříme, že budou stačit k základní orientaci o práci Charty 77 od minu

lého setkání. Těšíme se na setkání s Vámi dne 2.května v Praze.
Dovolujeme si navrhnout takovýto program :

9.00 hod

10.00 hod

- prezentace

- zahájení,
základní texty pro jednání dJř’’

12.00 hod

- oběd

14.00 hod

- diskuse v menších skupinách

na téma : rasismus

duchovní problematika
vězeňství
potřeba dialogu ve společnosti
výchova k lidským právům

kluby Charty 77

sociální problematika
česko-slovenská vzájemnost
právní připomínky
příprava časopisu Charty 77
Pmc.

E. BACMJlbEBA.

16.00 hod. - společné shrnutí
■+ diskuse
18.00 hod. - ukončení
20.00 hod. - začátek plesu Signatářů Charty 77 a jejich přátel

Věra Roubalová

'

Eva Joschimová

kvétá Princové

mluvčí Charty 77 pro rok 1992

Možná, že by mohlo zajímat některé čtenáře originální provedení jedy
notlivých textů dokumentů a materiálů Charty 77 od č.1/91 čímž se jakýmsi
způsobem uceleně může posoudit její význam. Dodnes není ještě dořešena o+ é zk a ^s-l vůbec ^e š t ě nejaký s mv s 1
c ě ov -■ t v my š 1 er. c e e ~ ?■ 1 e o e ne t < x
'* · M ·

Byla to justiční vraSda nemající obdoby X dějinách
natí republiky.
Dne 8. CerVna 1990 v den svobodných voleb vy
jádříme svou touhu po svobodí, demokracii, lidské
dfisto jnostl a právu pro viechny, vyjádříme své od
hodlání bránit svobodu, kterou jsme si vybojovali
své odhodláni učinit vie pro to, aby demokratické
směny v naěí vlasti se staly uezvratné.
SOCIALISTICKÁ

STRANA
ČESKOSLOVENSKÁ

přistupuje ku svobodným volbám s vědomím, že
ne {důležitějším úkolem dnešních dnů je jednota
demokratických a vlasteneckých sil, která by ne 
připustila návrat útlaku a totality, jednota, která
by zabránila opakováni včerejších tragédií.
Dne 8. června 1950 byla odsouzena k trestu smr
ti komunistickými soudci Členka Československé
strany národní socialistické dr. Milada Horáková.
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Jenáspouze
5000 členů v
celém světě.
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Toto je co do počtu
prvních patnáct zemí po strane je uveden
počet členô k
1.6.1992-kde žijí
členove Radikálni
strany. Ve stejný den
Radikálni strana měla
Rusko
1.359
2.098 italských členů.
Ukrajina
503
Chorvátsko
276
Azerhaidíán
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Pour la démocratie et l'Etat de droit
Partoprenu en la iniciálo por libengo de
Laurent Akoun kaj de la ceteraj
demokratoj mallibengitaj en Ebura Bordo:
sendu tuj tiujn či pošikartojn ai la
Prezidanto de la Respubliko de Ebura
Bordo kaj al la Radikaia Parno.
Vi trovos pli da informoj je pago 4.

Wež udziai w inicjatvwie na rzecz
uzwolmema Laurenťa Akoun’a i innvch
demokratov, uwiezionych na Wybrzezu
Kosci Slonio'vej.
Wvšlij mezw'oczme te kartki pocztowe do
Prezydenta Republík! Wybrzeža Kosci
Sioniowej i do Partii Rady kalnej.
Dokiadmejsze inťormacje znajdziesz na
str.4

YMecTByj y iíHnunjaTiiBn 3a ocioó
abatte .lopaita AxyHa n jpvrnx
ae.MOKpaTa aaTBopeHnx y Oóa.in
C.iOHOBaue: notuaÆ» oauax obv
aonncHnuy npeaceaHHKv Penyó.íHKe
Oóa.te C.iOHOBaue n PaatiKa.iHOj
napTiíjn.
TeTa.’LHe iiHtbopMamije noTpaxn Ha
CTpaHlI 4,

Te is vegyel reszt Laurent Akoun es a
tobbi eleťantCNontpani bebórtónzott
demokrata >zabadon bocsátásáert f'olytatott
hareban: a mellékelt. elóre nyomtatott
postai leselezôiapunkat kerjuk. hogy kiildd
el az Eleíáncsontpani Koztarsaság
einókenek es a Radikalis Pártnak.
Tovabbi inl’ormáciokat lapunk 4. oldalán
találsz.

Nimm auch Du an der Initiative zur
Befreiung von Laurent Akoun und der
anderen verhafteten Demokraten der
Republik Elfenbeinküste teil: schicke
dies beiden Postkarten sofort an den
Präsidenten der Republik
Elfenbeinküste und an die Radikale
Partei.
Für weitere Informationen siehe auf
Seite 4.

Participe en la iniciativa en pro de la
liberación de Laurent Akoun y de los
demás demócratas encarcelados en
Costa de Marfil: envie en seguida estas
tarjetas ai Presidente de la Republica
de Costa de Marfil y al Partido Radical.
Mayores detalles en la pagina 4.

par‘ecioe da moativa oeia libertacao
Gt Laurent Akcud e dos outros
demoeratas presos na Costa do
Marfim: mandě logo estes cartóes ao
Presidente da Republica da Costa do
Marfim e ao.Partido Radical.
Outras informa^Ges estáo na página 4.
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Pour la démocratie et l'Etat de droit

Šéfredaktor: Aurelio Candido.

Partecipa all'iniziativa per la liberazione
di Laurent Akoun e degli altri
democratic! incarcerati in Costa
d'Avorio: spedisci subito queste
cartoline al Presidente della Repubblica
della Costa d'Avorio e al Partito
Radicale.
Troverai maggiori informazioni a
pagina 4.

Redakční koordinátor: Danilo
Quinto.
Redakční spolupráce a koordinace
překladatelů: Roberto
Cicciomessere. Sergio D>Elia. Olivier
Dupuis. Alessandra Filograno. Luca
Frassineti, Enzo Frustaci. Basile
guissou, Riccarda Meloni, Sandro

Ottoni. Giorgio Pagano, Edmondo
Paolini, Paolo Pietrosanti, Antonio
Stango, Lorenzo Střik Lievers. Marco
Taradash.

00186 ROMA

ITALIA

PARTITO RADICALE
Via di Torre Argentina, 76

Участвуй в кампании по осво
бождению Лоран Акуна и других
Koordinace informativních systémů
демократов-заключенных в Респу a styků s mimoredakčními
блике Берег Слоновой Кости:
operátory: Gianni Betto, Luca
немедленно пошли эти открытки Frassineti.
Президенту названной Республик
Kontakty s adresáty a mezinárodní
в Радикальную Партию.
korespondence: Alessandra
Более подробную информацию Т Filograno. Divná Gigovska. Mia
Stenstrom.
найдешь на стр. 4.

Prenez part à l'initiative pour la
libération de Laurent Akoun et des
autres démocrates emprisonnés en
Côte d'ivoire en renvoyantes
maintenant ces cartes postales au
President de la République de Côte
d'ivoire et au Parti radical.
Lire page 4 pour plus d'informations.

Kontrola distribuce: Antonella
Dentamaro, Angelo Lalli, Massimo
Lensi, Andrea Tamburi.

Překladatelé: Violeta Barascu,
Inoslav Besker. Umberto Broccatelli,
Andrea Ciacchi, Mark Eton. Elsa
Giannone, Josef Kaspar. Tamara
Jadrejcic, Felicity Lutz, Sigi Pace.
Maria Toth. Marzenna Smolenska
Mussi, Evgenij Vagin, Michel
Wauthion, Susy White, Artur Zhey.
Grafika: AC&P - Aim

Dart.coá ’a mtajivo oeotrj eiiberarec ui

Loorer.t Akoœ s· a ceioralU aemocrat ci
aetrxnti h hcrisorile ain Coasta de ” aes

exoeaiczd meaiat očešte cárii aostae
PreseanteLii Reouoliciŕ Coasta ae r ces s·

Part auui Raaicoi.
Vei gčsi rťorlovi suoiimentare r oagra 4

Videostránkování: Servizi Editoriali
Avanzati - Rím

Typografie: Grafica Palombi srl Rím
óprava: Romana Allestimenti Grafici
-Rím
Provedení: Giacalone - Rím

Sudjeluj u inicijativi za oslobadanje
Laurenta Akouna i ostalih demokrata
zatvoremh u Obalí Slonovaée: odmah
pošalji ove razgledmce pred^edniku
Republike Obale Slonovaée i Radikalnoj
stranci.
Sire informacije na stranici 4.
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Son Excellence Félix Houphouët Boigny

01 BP 1354
ABIDJAN 01
COTE D'IVOIRE

Présidence de la République
de la Côte d'ivoire

Merr dhe ti pjese ne inisiativen per
lirimin e Laurent Akoun-it dhe te
demokrateve te tjere te burgosur ne
Bregun e Fildishte: dergoi menjehere
keto kartolina Presidentit te Republike
se Bregut te Fildishte dhe Partise
Radikále.
Do te gjesh te dhena me te shumta n
faqen 4.

Zúčastněte se iniciativy usilující o
osvobození Laurenta Akouna a dalších
demokratu uvéznénycn na Pobreží
Slonoviny: zašlete ihned tyto lístky
Prezidentu Republiky Pobreží Slonoviny
Radikálni strane.
Podrobnejší informace naleznete na stran
4.

miljia Lapenna,
Chorvatka.historická
osobnost
mezinárodního
esperantistického hnutí, která v
roce 1945 založila “Kroatia
Esperanto Ligo”
(“Esperantistickou ligu
Chorvatska"), při vstupu do
Radikálni strany nám zaslala
toto poselství: “Poté co jsem
obdržela společně s listem
psaným v esperantu >La Partio
nova> výzvu ke vstupu do
transnacionální Radikální
strany, pro mne neexistovala
žádná pochybnost o tom, co
udělat. Protože jsem
esperantistkou již po 50 let.
bylo pro mne normální vstoupit
do jediné strany, která
věnovala náležitou pozornost
esperantu, to jest jazykové
diskriminaci panující všude,
přestože si jí nikdo nevšímá.
Je možné zlepšit smutný stav
světa - já žiji v jednom z
nejtragičtějších míst, pod

E

plameny války -

internacionalismem, nikoliv
oním esperant’<tickým
pujin’:,,.

■ u.·

<

Doufám, že to mnozí
esperantisté konečně pochopí.
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NÁS

TO JE BILANCE KOMUNISMU OD ROKU 1917-

x
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-T O JE BiLANCE

KSČ OD ROKU 1948-

na 244 popravených nevinných lidí včetně ženy,
statečné dr. Milady Horákové,
na 8 000 umučených a ubitých,
na 100 000 dlouholeté vězněných
a statisíce rozvrácených rodin a nešťastných dětí.

-

popravených a umučených
a proto 300 milionů nešťastných lidí

7Omilionů

