R E S P U B L IC A

První s o u k i omý týdeník
se samizdatovou tradicí
T.G.M. k oslavám památky sv.
Václava:“Nebudu se zabývat spo
ry historickými, co-je skuteč1
ností a co je legendou atd.,
posuzuji záležitost z hlediska
státního. Sv.Václav je mně os
obností sympatickou. Podporoval
Lkřestsnství a cirkev, a to v
|jeho době bylo dílo záslužné,
*
dílo kulturní a pokrokové. Mně i
je dále sympatické? že byl západníkem...Určitěji řečeno, ne-'
vidím nepřekonatelného rozporu
mezi ideou svatováclavskou a
reformační. Církev přirozeně
bude oslavovat církevně, nábo
žensky; jako hlava státu si při
rozeně přeji, aby skutečnost,
že jsme již na konci IX. a na
začátku X. století měli stát
slušně uspořádaný, náležitě vy->
nikla, doma i v cizině.”
/Život, roč.XI., čís.9, Pra-Z^M
ha, ze dne 15*5*1929/
9. dubna 1993

riiisrořAĎ/x^’/

Zcela neX^y[^f/zdávno navštívil naše
okresní město pan president Václav
Havel, Místní smetánka se na základě
rozeslaných pozvánek měla s presidentem
i
setkat v divadle. Jen náhodou jsem zji
j
stil, že na toto setkání nebyl přizván
Julius Augustin Varga, dominikán, který
stál u kolébky většiny disidentských óperací nejen náboženského odporu proti
totalitě. Dával spolu se svou rodinou k
dispozici svůj byt na setkání odpůrců
režimu i v počtu jdoucí do 30-50 lidí.
Vím, že sám jsem nikdy k takovéto akti
vitě neměl dostatek odvahy i když k to
mu byla příležitost. Na MU si možná my
slí, že na Julka zapomeneme jako oni,my
však víme,kdo za svobodu bojoval a komu jsme dlužni.
V.H.
Uvnitř čísle: ----“
1. Ing.Čestmír V a š k o - V CIZÍCH SLUŽBÁCH.
2. Dr.Karel Kramář- Muž českého osudu./Svědomí/
3. Benjamin Weiser: Pravá ruka Jaruzelského pracovala
pro CIA.
4. Dušan Neuman + Josef Volařík: Je v USA ooravdu hlad?
5. Na pamět popravených studentů 17.11.1939 /razítko/

Předpokl.cena; 1,-Kč
vycházelo
obnoveno
Vydává: Vladimír Hajný
ČSA 34, 787 01 Šumperk

MIČ 4726J

197 3
1 9 8 7

Náklad:

-1975
ročník

50 výtisků

10

číslo 14

Red. Josef Volařík
rada:M.Zemanová,J.A.Varga

Uzávěrka: 4.4.1993

i
.X ;
.'JV' IOSTI • rUĽ
/OSĽuŠNÝ SERVANT • DÄ SE VYDĚLAT
KRONIKA, KTEROU NIKDO NEBUDE ČIST

A

Á.

r

V CIZÍCH SLUŽBÁCH
• -

■

-

...'ÚV-

i

•
...■

' ■

V lidských dějinách nevítězil vždv. pokrcx. Velké myšlenky o ušlechtilé
cíle se střetávaly s hloupostí a tmuřstvím. Přežilé společenské řády o jejich
vnitrní nemohoutnostse cítily vždy jistější, pokud se opíraly o sílu. Lidské
dějiny však, nejsou dějinami nemohoucností, slabosti, nadutosti a zpátečnic
tví. Byl to nakonec vždy pokrok, kte<ý zvítězil.
_______________________________________________________________________

ŽIVOT JE TEHDY
ŽIVOTEM,
POKUD ŽIJEME
Mám před sebou obrázkový
Časopis, z Jehož stránek je cí
tit historie. Je poučné sl občas
zalistovat zažloutlými stránka
mi. Píše se rok 1910. Titulek
článku
obklopeného
hrôzo
strašnými výjevy z vize příš
tích vzdušných bojů zní ^pa
teticky -♦ Válka budoucnosti.
Je v něm mnoho naivního, leč,
jsou tu i řádky, které nás mu
sí znepokojovat i dnes. Dovol
te mi citovat několik myšlenek.
„Nedůvěřivý čtenář pokrčí ra
meny nad záhlavím tohoto
Článku a pomyslí si zajisté, že
tak daleko to ještě nedospělo!
>..Mnoho, mnoho dobrého lze
očekávat od chvíle, kdy člověk
stane se opravdovým pánem
vzduchu — ale — také mnoho
zlého! ...zdařilé i .nezdařilé
pokusy * přístroji nedokona
lými si vyžádají jistě svých obětí. Počítáme však i s fakto
rem jiným, strašlivějším ve
svých prostředcích i účincích
nad všechny jiné podobné —
* válkou!“
Psal se rok 1910 a člověk se
Cítil ohrožen zneužitím techni
ky k válečným cílům. Dravost
kapitálu se od těch dob změni
la pouze ve stupni agresivity.
V roce 1913 prohlásil V. 1. Le?i!n: „Ať se obrátíš, kam se
obrátíš, na každém kroku na
jdeš Školy, které by lidstvo
mohlo řešit okamžitě. Brání
tomn kapitalismus. Nahromadil
nesmírné bohatství — a udělal

b lidí otroky tohoto bohat
ství ... Civilizace, svoboda a
bohatství za kapitalismu vnuká
myšlenku o přesyceném bohá
či, ktorý hnije za živa a nedává
žít tomu, co je mladé.“ V osm
desátých letech nabývají glo
bální problémy světa nebezpeč
ných rozměrů. Příčiny nynější
nebezpečné a napjatá situace
souvisejí s zostřujícím se pro
tikladem dvou soustav kapita
lismu a socialismu. Rozpor na
stal i ve vztahu člověka a pří
rody, neboť člověk mnoho be
re, ale málo činí pro její zá
chranu a obnovu. Stále více se
ve světovém měřítku rozevírají
nůžky mezi možnostmi vědy a
sociálními důsledky vědecko
technické revoluce. Letošní rok
lze nazvat rokem zkoušek. Hro
zit silou je projevem slabostí.
Horečné zbrojení a ve svém dů
sledku mbžnost jaderné válkyť
tak jak Ji, chápe americká ad
ministrativa, nemá pro budouc
nost žádnou alternativu. Děti
mohou žít jen tehdy, budeme-li
za jejich životy bojovat. Za tě
mi velkými všelidskými pror
blémy jsou skryty také ony,
jež nám někdy mohou připadat
malicherné. Za obecnými .a
mnohdy nabubřelými frázenri
západních 'politiků «e však
skrývají zcela konkrétní pří
pravy na konkrétní úder, který
připravují konkrétní lidé a bo
hužel i řada našich odpadlíků.
Při vyplňování dotazníků v uprchlických táborech obyčejně
nepíší, že jim jde o „sladký ži
vot“, který si dosti slabomysl
ně vysnili pří listování y ba

Kasárna US — Army ve Stuttgartu v NSR. Jsou zde Umístěny
americké vojenské jednotky a pomocné jednotky US
Army.

© magazín pochodne

revných katalozích,’ ale otrvykle to bývají „přesvědčení bo
jovníci za svobodu' všeho dru
hu". Soudný čtenáf si v tuto
chvíli řekne, proč se zabývat
nějakým hochštaplprem, neboť
ten, kdo zradil, bývá obvykle
zrádcem pro všechny. Obyčejně
dovede také obě strany zra
zovat,

ŽOLDNÉŘEM
O SVÉ VŮLI
Píše sé rok 1970. Dovolená
v západní Evropě končí ■ tu
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za vzornou služt. Od dubna 1971 až do srpna
•977 pracoval jakf kreslič.
Všechno mí však svůj ko
nec. Pro nedovolené opuštění
republiky byl odsouzen v ne
přítomnosti podle § 109 tr. zá
kona' k trestá odnětí svobody
nepodmíněně na dobo 2,5 roku.

Jeho pozdější žádosti o mi
lost bylo vyhověno. Byl mu po
volen návrat do vlasti. Ještě
před odjezdem ho poučil pra
covník CIA Schniz o povinnos
ti mlčet...
Vraťme se však k CLG. Je
jich oficiální název zní Civilian
Labour Groups. Přestože jed
notky CLG formálně nemají vo
jenský charakter, jejich součas
né určení jim vojenský charak
ter vtiskuje. Její příslušníci
podléhají kázeftské i vojenské
pravomoci US Arnry, mají při
dělenu zbraň a prodělávají zá
kladní vojenský výcvik i střel
by. Hlavní velitelství CLG pro
NSR se nachází v Heidelberku
a v jeho čele stojí důstojníci
americké armády. Hlavnímu
velitelství podléhají specializo
vané útvary CLG,,které se nazyvají regimenty, např. spojo
vací a signální v Karlsrube, opravářský v Augsburku, strážní
v Kaiserslauternu a technickostavební č. 6970 v Etlíngenu.
Těm. Jsou pak podřízeny kom

C. V. ve své kanceláři CLG za kreslícím prknem. V pozadí mapy
se znázorněnými vojenskými prostory US — Army a armády NSR
v jižní části NSRj které jsou zaměřené proti ČSSR.
risté se už pomalu těší domů.
Několik míst však zůstává ne
obsazeno. Náš člověk je už na
cestě do uprchlického tábora
Zirndorf. Specialisté rozvědek
USA a NSR pečlivě zapisují vý
povědi. Mark Twain jednou řekl
větu: „Ne bezdůvodně je člo
věk jediným tvorem, který se
červená. Nebo by aspoů měl.“
Náš emigrant se
pravděponezačervenai: Jeho další osudy
i řada poznatků však svědčí e
tom, že tak měl učinit. Hrubé
pomluvy republiky mu však po
mohly k politickému azylu.
První překážku měl za sebou.
Pak už šlo všechno jako po
drátku. Pracovník uprchlického
tábora mu nabídl „skvělou ka
riéru“, vstup do pomocných
Jednótek US-Army (CLG), dis
lokované v NSR. S volnou jíz
denkou do Stuttgartu a patřič
ným sebevědomím vyhledal náš
turista Grenadierkasarne, kde
ho očekával major DOersant. O
budoucnost bylo postaráno. N&-

panie. Například régiment technicko-stavební v Etlíngenu má
podřízené kompanie v Bingenu,
Manheimu.
Kaiserlautenu
a
Stuttgartu. Útvar ve Stuttgartu
má krycí číslo 8550 th. Techníckostavební regiment zamě
řuje svou činnost na rekon
strukci starších a výstavbu no
vých objektů armády USA na
území NSR. Nejsou to jen ka
sárna, střelnice, letiště, ale i
raketové základny.
V sídle
kompanie ve Stuttgartu je i
úřadovna americké zpravodaj
ské služby CIA. N\bor nových
příslušníků je mimo občany
NSR prováděn i mezi emigran
ty v uprchlických táborech ja
ko je například Zindorf u Norimberka.
Opustiť vlasí, opustit své
přátele a příbuzné jen pro své
sobecké zájmy vyžaduje zcela
určité charakterové a morální
vk tr.osti. Není je myslím tře-

Charakteristická bylo, že se autor článk
neměl odvahu se podepsat ani v hlubok

nod své
^talitě.

■-.ú_'ť komentovat. Když
za slovy o svobodě, zcela
ě a bezostyšně ukáže tou*
''cnězích vydělaných na
. války, na staveništi,
jrém mají být umístěny
* najadřené proti vlastními
i
'm, spolužákům ze ško*
hv- ým spolupracovníkům,
t
xíový Člověk nestojí ani
řajnění Iniciál'svého Imé*
íestože patřil k občanům
... xo kraje. Náš právní řád
.ento způsob „obživy“ pa*
“■ ~aje v4§ US ,tr. zákona —«
Žba v cizím vojsku. V od*
vci 1) se. praví: Ceskoslo*
;ský občan, který bez povo*
H koná službu ve vojsku cl*
.. moci nebo cizím ozbrojeném
boru, 4>ude potrestán odnětím
vobody na 3 léta až 8 let
) Odnětím svobody na 5 až
.0 let bude pachatel potrestán,
spiichá-H čin uvedený v od*
stavci 1 za branné pohotovosti
státu.
CLG jsou v komentáři naže*
ho trestného zákona přímQ u*
veleny jako jednotky vojenské*
ho charakteru, jejichž přísluš*
i podléhají pravomoci ar*
<dy USA, prodělávají výcvik
o zbraní, mají přidělenou vo*
‘Mr skon osobní zbraň, legitíma*
danou arnrádou USA s o*
Sním nosit zbraň a jsou
.^vánl v kasárnách.
1
’
j návratu do vlasti zpočáf*
bývalý emigrant mlčel. O je*
x, charakteru byla' liž řeč.
lóvěk je rád v okruhu zná*'
•'ch výjimečný. Najdou se 11*
, >ro které zní podobná vy*
. !iní jako pohádka z tisíce
dné noci. Nechrne však poj'lku, pohádkou. Skutečnost
hyAd prostší. V podstatných věr.?' nejednáme nikdo bez zá*
<: a . Jeho seržantská minu_ vyšla proto najevo. By!
>n po právu. Na základě
.15 odst. 1 tr. zákona byl
trestán odnětím svobody na
-nku.

mí v době nebývalé slo*
O válkách spravedlivých
;
'Irrnich bylo napsáno
aih. O lidském farizej*
xradě neméně. Kroniku o
fx co připravovali a uskuálku globální by siní*
v
11 už nepřečetl.

Potud autor, dnes
bohužel neznámý. 1.
když o spoustě věcí
*4 i nebyl informovaný a
musel k podporám
; svých tezí se uchý
lit ke lžím, byly
|Věci, které tajila
i samotná VKR pro
(metody, které použi‘la na př. k vyláká
ní Ing.Čestmíra Vaško k navrácení. Tito
hrdinové jednoduše
vydali potvrzení pro
Ing.Vaška jeho manže
Dekret i vyznamenáním !n lce, že nebude trest
nátura, za pětiletou vzornou
službu, předaný úřadem spolo* ně stíhán pokud se
vacího důstojníka americké ar* vrátí do ČSSR. Po za
mády pro NSR.
'
tčení jmenovaného při
domovní prohlídce uve
dené potvrzení zabavili přirozeně v ti
chosti jako by se nechumelilo, n s váž
nou tváří pak tvrdili, že nic takového
ani neexistovalo. Je to již přece ,-jenom
sametovější metoda proti únosu předsedy
Sociální demokracie Bohumila Laušmana.
Nemá smysl zde uvádět, že Ing.Čestmír
Vaško byl zcela rehabilitován pro nedo
statek důkazů, nebot tomu bude věnováno
některé příští číslo, zde chci upozornit
na manipulaci svědomou lží autora člán
ku. V článku autor píše, že člověk je
jediným tvorem, který se červená ev. by
alesoon měl a že takový člověk jako on
/rozuměj Vaško/ nestojí ani za zveřejně
ní iniciál svého jména. Každý se však
může přesvědčit, že pod foto s vojenský
mi prostory USA jsou uvedeny iniciály
Č.V., právě autorem článku a zajisté že
jeho otrlost je takového rázu, že se nezačervená ani při lži, kterou vzápětí
vidí tisíce čtenářů na vlaatní oči. Tím
sám sebe pasauje do role s prominutím
zvířete, jen nevím zda to je vůl či osel
V.H .

MUŽ ČESKÉHO OSUDU
i

SIRIUS
Před sedmdesáti šesti léty, dne
7. července 1917, byl propuštěn z
vídenňského vězení dr. Karel
Kramář. Národ pry nezapomíná
svých velkých lidi a dr. Karel
Kramář patří zajisté k největším
postavám českého politického ži
vota. Narozen ve Vysokém nad
Jizerou dne 27. prosince ISoO.
studoval v Praze a byl tu 1884
prohlášen doktorem prav, Sva
pražská studia doplnil v Berlíně a
v Paříži na "Ecole libre des
sciences poiiiiques". Jeho první
větší práce z oblasti národního
hospodářství vyšla r. 1886 v Lip
sku a byla věnovánu otázce papí
rové měny ("Papiergcld in Osterreich sen 1848"). Roku 1891 je po
prve zvolen za mladočechv do říš
ské rady vídeňské, jejímž prvním
místopředsedou se stavu 26. října
1897. Roku 1911) je píedscdou
Slovanského sjezdu v Sofu. Od
své první cesty do Ruska roku
1890 zabývá se po celý život stu
diem ruského problému a posta
vení Ruska v Evropě a spojuje se
s Ruskem i manželstvím s ruskou
aristokraikou, čímž získava hmot
nou nezávislost.
Vážen a uctíván celým náro
dem. dr. Kramář po vypuknuti
první světové války zdůrazňuje
svůj postoj pro svoíhxíu svého
naroda a je dne 29. května 1915
na rozkaz arcivévody Bedřicha
zatčen. V prosuici téhož roku za
čína ve Vídni proces proti němu
pro velezradu a dne 5. června
1916 je nad nim vynesen rozsu

I dek smrti. Mezním umírá císař
I l rantisek Josef 1. a nový císař
Karel změnil dne 15. ledna 1917
trest dr. Kramaře na 20 let těž
kého žaláře. Politické poměry se
mění a dne 7. července 1917 vy
hlašuje císař Karel amnestii a dr.
Kramař vítán celým národem za
nepopsatelného jásotu vrací se
i jako národní hrdina a symbol
svobody do Prahy.
Předseda tzv. "mafie" (nemá nic
společného s dnešním názvem sou
časných vydčracských nafii. Pozn.
redukce.), hlavni osoba jubilejních
oslav Národního divadla roku
1918, předseda Národního výbo
ru, vede dne 25. října 1918 čes
kou delegaci do Ženevy na setka
ní s lidmi zahraničního odboje.
Sláva se prvním předsedou česko
| slovenské vlády. Dne 14. listo
padu 1918 pí ohlasuje ľ. G. Masa
ryka prvním prezidentem Repub
liky československé.
Zdálo by se, že muž těchto
zásluh je doma mimo jakékoliv
nebezpečí. Avšak když dne 8.
ledna 1919 opouští dr. Kramář
svou úřadovnu, žádá ještě o audi
enci mladý muž - komunista Šťa
stný. Dr. Kramař k němu přikročí
chtěje mu podat ruku - Šťastny
vystřeli. Kožené doutníkové pouz
dro zachrání Kramářovi život.
Dr. Kramař odchází na míro
vou konferenci jako vedoucí
čsl.delegace. V mezidobí jsou do
ma provedeny obecni volby, pri
nicliz zvítězí sociální demokrate.
Dr. Kratnar se v Paříží doví z no

vin, že byl jednoduše sesazen
(přestože obecni volby nemohly
nijak ovlivnit parlament a změnu
vlády) a předsedou vlády že se tal
sociální demokrat - marxista Vlas
timil Tusar.
Dr. Kramář se však nevrací do
mů znechucen. Naopak, pouští se
do řešení naléhavého problému:
jak přivést domů československé
legie z Ruska. Dr. Kramář je pře
svědčen. že nejkratší cesta vede
přes evropské Rusko a že čsl.legie
v Rusku mají historický úkol:
vrátil Rusku svobodu. V té době
to bylo uskutečnitelné a to za
daleko menších ztrát, než měla za
následek pozdější anabase přes Si
biř. V době, kdy dr. Kramář od
jíždí za gen. Denikinein, velitelem
jižní protiboLševické fronty, neví
ovšem ani on ani česká veřejnost,
ze Dr. Edvard Beneš už dávno
zahaj ú jednaní s bolševickým
komisařem pro zahraničí Čičerinem. Dr. Edvard Beneš nebyl ni
jak mužem západní demokracie,
za jakého je omylem považován;
byl to muž, toužící po uskuteč
nění socialismu - ledy po omezení
občanských svobod anebo jejich
úplném zničeni. Dr. Edvard Be
neš byl přece marxista, dopiso
vatel "Práva lidu" z Paříže. Cičerin byl mu bližší než Kramář.
Mužem českého osudu je Kramář
- znalec Ruska. Ví. kam to všech
no dospe je a ukládá své názory do
kruhy "Ruská kříse", která vychází
roku 1921 českv. roku 1923 rusky
a roku 1925 němeekv.

KLAUS ohlídá každou vaši korunu!

"Re s pub1i c a” č.14/93
Vlivem sovětofilské poliuky
Benešovy je dr. Kramář z veřej
ného života čím dál tím víc vy
tlačován. Svůj majetek dal náro
du, nikdy od nikoho nepřijímal
peněz, žil ve své vile na Letné v
ústraní, varoval a zapřísahal marné. Jeho poslední řeč ve snémovné byla výrazem jeho obav o
naši budoucnost. Benešova strana
se tomu smála - dr. Beneš přece
všechno zařídí a pak: "Evropa o
nás ví!" Dnes je ovšem jasno, že
dr. Kramář měl pravdu a dr. Ed
vard Beneš nikoliv.
Dr. Kramář zemřel stoje už mi
mo události. Každý jiný národ by
si byl vážil muže jeho rozhledu a
zkušeností. U nás však byla u mo
ci strana, která rozuměla všemu.
Kam to dopracovala, je všeobec
né známo. Tragické je. že to s ní
musí prodělával celý národ. Ještě
tragičtější, že tato vrstva, uchýlivši
se do exilu, vede národ do nových
a ještě horších katastrof. Ze st
tohle dá národ po dvou tak ob
rovských otřesech líbit, je ovšem
otázka pro sebe.
Dr. Kramář byl mužem Zápa
du. V bolševismu viděl nebezpečí
pro lidskou civilizaci vůbec. První
poznal, že nejde o řešetu sociální
otázky, ale o naprosté zničení
lidských práv bezohlednou dikta
turou. Věděl, že bolševismus je
výsledkem totálního materialismu
filosofického, že je to nauka, kte
rá člověka degraduje na součást
hospodářské mašinene, která vidí
jen lidské břicho, ale nebere na
vědomi lidského ducha. Bolševis
mus také nikdy nevytvořil nějaké
hodnotné a velké dílo umělecké,
neboť nauka, která existenci du
ševních sil popírá, nemůže jim dát
tvůrčí volnost.
Dr. Kramář znal manévrovací
tecluuku bolševismu. Koexistence
byla přece hlásána už na počátcích
bolševické vlády nad Ruskem -

dr. Kramař věděl však také, že
jediným cílem bolševismu je
ovládnutí celého světa beze zbyt
ku a kdyby se bolševismus vzdal
tohoto cíle, přestal by být bolševismem. Jeho hospodářsky plán
je plánem světovlády a bez ní
není uskutečnitelný. Bolševici
tvrdí, že až se zmocní vlády nad
celým svétem, pak teprve rozdělí
světové bohatství a pro člověka
nastane ráj. Štěstí člověka však
nespočívá jen v kilogramech při
dělených potravin, v odposlouchání propagačních řečí a v po
ložení se do postele. Člověk není
němý tvor, ale výrazem jeho duše
je řeč. Bolševická teorie odporuje
základním podmínkám biologie a
je proto protiprirozená. Žádna
prouprirozena teorie nemůže však
změnit lidskou přirozenost. Žádné
násilí nemůže lidem přinésti Štěstí;
Každý systém vládni má sve
chyby: i demokracie. Má proto
chyby, protože člověk není tvor
dokonalý, avšak má těchto chyb
nejméně, protože neomezujíc lid
skou svobodnou vůli, poskytuje jí
rozvoj největší a největší pravdě
podobnost poznání vlastních chyb.
Proti boKevismu nejdou kapita
listé, aby se zmocnili majetku exulanti jsou jistě příkladem
proletariátu - proti bolševismu
jdou zdravé lidské mozky - toť
vše.
Kromě tono je bolševismus
umocňován jistými znaky ruské
povahy. Dr. Kramář znal Rusko,
dr. Beneš nikoliv. Dr. Beneš líčí
sám v předmluvě ke svým váleč
ným pamětem, jak se v Paříži
pohyboval jen v prostředí rus
kých revolucionářů-bolševiků. Ti
se mu velice líbili. Mladým lidem
imponuje často politický roman
tismus. Bohužel, lakové osobni
záliby u politika, jenž je u moci,
mohou uvést celý národ do záhu
by. Spor Kramář-Beneš nebyl

žádným sporem o křeslo (dr. Kra
mář věru žádného křesla nepotře
boval) byl to spor mezi idealistou
a mužem zkušeným na jedné stra
ně a arivistou a mužem pohybu
jícím se v schématech na druhé
straně. Ideálem dr. Kramáře byla
služba národu. Dr Beneš žil ve
fixní ideji pokrokovosti bolševismu
- že na smrtelné posteli uznal, že
se mýlil, je ovšem pozdní pokání.
Jeho omyly zaplatily tisíce lidí
svými životy a národ ztrátou své
svobody. Dr. Kramář viděl jasné,
že bolševismus zrněni' člověka v
robota. Jeho varování bylo mar
né. Jeho slova byla mluvena do
větru.
V názoru na bolševismus byl di.
Kramář blízko pozdějšímu názoru
Masarykovu, jak jej Masaryk vy
jádřil v brožuře "Sur le bolchévisme", vydané roku 1926 v Ženevé. Masaryk tam dodatečné va
ruje národ před bolševismem a líčí
hrůzy, které sám v Rusku zažil.
Přesto však se Masaryk dal velmi
ochotné ovlivnit Benešem a stal se
rozhodným zastáncem názoru, že
čsl. legie z Ruska mají se vrátil
cestou přes Sibiř. Už v té době
vznikla koncepce Benešova "mos
tu", která musila bezpodmínečně
vést k tomu, že se "most" zřítil.
Mosty lze stavět jen mezi dvěma
pevnými břehy.
Ani dr. Kramář aru T. G. Ma
saryk nebyli nepřáteli Německa.
Oba byli odpůrci rakousko-uherského vídeňského centralismu. T.
G. Masaryk studoval v Lipsku,
Dr. Kramář v Berlíně. Nešli tedy
studoval do centralistické Vídně.
Odboj první světové války nebyl
původné namířen proti Německu,
ale prou Vídni. V době, kdy Ví
deň Čechy potřebovala, provedla
řadu protičeských opatření, která
český odboj tím více jitřila.
Pověšení našich legionářů, zaja
tých na italské frontě, ačkoliv se

16

! NEČEKEJTE NA UPGRADE !

Dr. Karel Kramář

jednalo o vojáky v řádných unifor
mách spojeneckého vojska, tedy
požívající ochrany mezinárodních
konvencí, proces prou dru. Kra
mářovi, zřízeni krajského soudu v
Tru tnové - to vše v době války
rozbíjelo samo Rakousko-Uhersko. Monarchie zamkla vlastní
neschopností vypořádán se spra
vedlivě s požadavky svých národů.
Dr. Kramář viděl obrodu evrop
ské politiky v zásahu demokra
tického Ruska a jeho zařazení do
Evropy. Když po březnové (de
mokratické) revoluci zasedl v
ruské vládě prof. Miljukov, autor
známých "Obrazů z dějin ruské
vzdělanosti", které vydal český
pražský nakladatel Jan Leichter,
zdálo se, že je dr. Kramář velmi
blízko uskutečnění svého politic
kého dle. Avšak vláda demokrauckého Ruska se neudržela, ne
boť tehdy měl Západ zájem na
tom. aby z první světové války
vyšlo Rusko slabé. Jak se změnilo

později v bolševické je všeobecně
známo.
Dr. Kramař bvi jedním z těch,
kdož véděli. že základem politiky
je vědecká průprava, znalost pro
blému. Lidská poctivost a neúplat
nost Jakou kariéru mohl udělat
za Rakouska, kdyby byl osobní
ctižádost postavil nad věc národa!
Neučinil tak a byl ochoten za věc
národa položit svůj život. Nešel
do exilu, neměl "fondy", netoužil
po osobním prospěchu - šel do
žaláře s hlavou vzpřímenou a s
vědomím, že celý národ stojí za
ním. Nebylo tehdy politickýcn
rozdílů za první světové války.
Noviny, které byly ještě povoleny,
sloužily všem. F. X. Šalda i Arne
Novák psali do agrárního "Venko
va", Machar zahájil svým "Krimi
nálem" literární časopis "Cesta",
který byl zpočátku tištěn na no
vinovém papíre špatné jakosti a
měl být náhradou za zastavené
"Národní Listy". Jak se ale tehdy
čedo! Národ byl sjednocen, měl
jednotící cíl a ideu. A jen tak
mohl svého cíle i dosáhnout.
Dnes si znovu uvědomujeme pří
tomnost Kramářova zjevu. Pro
blém, který ho zajímal, kterému
věnoval všechnu svou sílu, zůstal
i problémem naším. Dnes národ
nešťastný, který nezkoumal infor
mace, jež mu byly předkládány,
hledá východisko ze situace, kte
rou tak jasnozřivě viděl dr. Karel
Kramář.
Po sedmdesátišesti letech od
chvíle, kdy se vracel nezlomen
procesem do rozevřené náruče
nadšeného národa, musíme při
znat, že dr. Karel Kramář pod
zorným úhlem tohoto časového
odstupu nic neztratil ze své ve
likosti lidské a politické. Byl to
statečný, vzdělaný, pocuvý muž,
jehož srdce byio naplněno velikou
láskou: láskou k národu. A byl to
politik, který viděl na desítiletí

dopředu a k němuž se bude národ
jednou zase svoixidné vracet jako
k jednomu z těch velkých českvch
politiků, kterými byli jeho před
chůdci: Palackv, Rieger, Brat,
Kaizl.
Česká politika nezačala teprve
roku 1918. Vracel se ke kořenům
a navazoval na dobrou českou
tradici - zdaž to není úkolen
všech, jimž svoboda a rozkv< '
našeho národa leží na srdci ‘za
čistě a poctivé, jako obojí u.-.o
velkou touhou a životním cílen
dr. Karla Kramáře, velkého syna
svého národa.
(Sborník č.
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Tento časopis křesťanských
akademiků redigovaný
lng. Josefem Cuhrou

vychází dvou-měsíčné
a můžete si jej objednal na
adrese:

AKAD
Mělnická 12, 150 00 Praha 5
Platby na účet:
Michal Štikara

SBČS 266 16 26-018
Číslo sporožirového účtu:
604 26 19
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Používání programu KLAUS je velice jednoduché díky předdefinova
ným účetním případům. K tomu, abyste jej začali ještě dnes používat,
vám stačí velice malé znalosti výpočetní techniky.
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Je v USA opravdu hlad?
Zpravodaj LN v USA
' Dušan Neumann

Program potravinových poukázek
(Jood stamps“) je jedním z posledních záchytných bodů sociální sítě
ve Spojených státech. Ministerstvo
zemědělství, do jehož resortu pro
gram patrí, loni v záři oznámilo, že
tyto poukázky pobírá 26,43 miliónů
Američanů. Pro kritiky Bushovy
vlády to bylo potvrzení krutého do
padu hospodářské krize.
Statistiky ukazují, že problém
má složitější kořeny. Počet příjem
ců poukázek vždycky korespondo
val s počtem nezaměstnaných při
bližně v poměru 1:2. V roce 1977
4o v USA 7,4 miliónu nezaměstných a poukázky na jídlo dostá
valo 15 miliónů lidí. V loňském roce
bylo bez zaměstnání 9,1 miliónu
pracmících a počet příjemců vysko
čil na 26 miliónů. Znamená to, že je
v USA opravdu hlad?
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Prava ruka Jaruzelského pracovala pro CIA
Psal sc rok 1970, když 401ctý důstojník
Polské lidové armády Ryszard Kuklinski
učinil volbu, která změnila jeho život. Násle
dujících jedenáct let umožnil Spojeným
státům přístup Jc nejdůvěrnějším vojenským
tajemstvím SSSR a Varšavské smlouvy.
Onoho roku plukovník Kuklinski, zklamaný
polským systémem, v Německu tajně kon
taktoval důstojníky americké armády. Svěřil
se jim se svým přesvědčením, že někteří pol
ští důstojníci natolik opovrhují svými sovět
skými "šéfy", že by snad byli v případě
války připraveni proti nim i bojovat.
"Prakticky vše, co jsme tehdy věděli, jsme
se dověděli od plukovníka Kuklinského,"
připouští jeden americký vojenský specialis
ta. "Pokud šlo o záměry Varšavské smlouvy
proti NATO, včetně jaderných operací, ne
znám žádný jiný lidský zdroj, který by po
skytl tolik a tak přesných informací."
Nyní 621etý plukovník žije v USA pod
jiným jménem a ve městě, jehož název je
udržován v tajnosti. Až do svého útěku,
který byl organizován CIA, odeslal z Polska
do USA asi 35 000 stránek dokumentů. Byly
mezi nimi mj. sovětské plány vedení kon
venční války v Evropě, rozmístění tajných
"bunkrů", kam by se uchýlily nejvyšší in
stance vrchního velení SSSR a Varšavské
smlouvy v okamžiku vypuknutí nepřátelství,
stejně jako technická dokumentace, odhalují
cí specifikace více než 200 nejpokročilejších
sovětských zbrojních systémů. Poskytl Ame
ričanům dokumenty definující okamžik, kdy
by se byli Sověti sami uchýlili k použití ja

derných zbraní. Mezi potenciálními cíli ame
rického úderu proti SSSR, vybranými podle
družicových snímků, vytřídil ty, které byly
falešné a existenci základen pouze předstíraKvalita a kvantita informací sc ještě zlep
šily, když plukovník Kuklinski postoupil z
relativně podřadného postavení na úseku vo-

"Prakticky vše, co jsme tehdy
věděli, jsme se dověděli
od plukovníka Kuklinského,"
připouští americký vojenský
specialista
jenského plánování v generálním štábu pol
ské armády na místo poradce a osobního dů
věrníka prezidenta Wojciecha Jaruzelského a
zároveň na místo spojovacího důstojníka u
maršála SSSR Viktora Kulikova, nejvyššího
velitele Varšavské smlouvy.
Roku 1984 byl plukovník Kuklinski od
souzen v nepřítomnosti vojenským soudem
k trestu smrti za velezradu a dezerci v době
výjimečného stavu v Polsku v letech 198182. Po pěti letech, když komunisté odešli od
vlády, v rámci amnestie za tresty vynesené
během výjimečného stavu, mu byl trest
snížen na 25 let žaláře.
Během 50 hodin schůzek s reportéry listu
The Washington Post plukovník potvrdil, že
jeho jediným terčem byl SSSR, který pova

žoval za ilegálního okupanta polské země.
Do očí mu několikrát vhrkly slzy, zejména
když připomínal, jak bylo těžké zachovat si
za komunistického režimu lidskou důstojnost
a svobodu.
Ve Varšavě jeho argumenty nijak nezabra
ly. "Znal všechna naše interní tajemství,"
říká o tom generál Jaruzelski, nyní v důcho
du. "Bylo to pro mne dvojí zklamání: jednak
kvůli vojenskému a politickému dopadu jeho
selhání, a za druhé mne to ranilo osobně:
někdo, k němuž jste choval plnou důvěru,
vás zradil..."
Podobně jako mnozí jiní i generál Jaruzel
ski odmítl myšlenku, že by Kuklinski jednal
z ideologických a vlasteneckých pohnutek.
Mají za to, že byl získán vydíráním a nako
nec byl za svou zradu velkoryse zaplacen.
Plukovník Kuklinski prohlašuje, že vojen
ského atašé USA v Německu vyhledal sám a
hovořil k němu jako voják k vojákovi. Opa
kuje, že nikdy nechtěl peníze. Polsko opustil
teprve když měl za to, že je ohrožen jeho
život.
Americký důstojník ve výslužbě potvrdil,
že plukovník Kuklinski si o odměnu neřekl.
Nehovořil též o útěku na Západ. Říká: "Zřej
mě se domníval, že to je jeho poslání. Chtěl,
aby jeho vlast získala znovu nezávislost.".
Od chvíle, kdy plukovník Kuklinski se
svou ženou a dvěma dětmi přijel do USA,
jej tam CIA finančně podporuje.

BENJAMIN WEISER, podle
Courrier International přeložil (ve)
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