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SLOVO PŘEDSEDY ČSNS
Dr.Ludvíka Urbana.
Fo dvě poslední volební
období,t.j. 4 roky,byl
br.Jiří Co n předsedou na
šeho Sdružení•Dlouhá léta
předtím byl generálním ta
jemníkem za předsedy A.DaiČara.Podle doplnku Stanov,
přijatého Kongresem z prd nětu br.Corna,nikdo nemůže
ze ptávat tutéž funkci
v Ústředním výboru po ví
ce než dvě období. Proto
odstupuje br.Corn z funkee předsedy a bvl pověřen
funkcí předsedy Politického
poradního sboru. Tím jeho
zkušenosti a konexe ve
vládních kruzích
budou
nejlépe využity.
Kdysi vládní činitelé na
naše resoluee nejvýše od
pověděli potvrzujícím
do
pisem.V posledních letech
kaž^á resoluee ci dopis
je studován a zodpovězen
podle bodů. Br. CJorn má vel
kou zásluhu o toto zvýšení
vážnosti ČSNS. Dával však
víc{poskytoval ^přístřeší
schůzím ve 3vé úřadovně,
dával k disposici zařízení
nro tisk ročenky, obežníku
a pod. Děkuji mu za jeho
práci minulou a přirozeně
očekávám práci budoucí.
Není na odpočinku.
V nynější době nebezpečí
plynoucí z "detente”, úpad
ku no citu zodpovědnosti a
morálky- jak mezinárodně
tak vnitřně- je mnoho věcí,
o jejichž nápravu musíme
ijsilovat.
Ústřední rada zpracovává
výsledky Kongresu a nasti
ňuje program na další rok.
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NA ZÁVĚR 27.KONGRESU T.G.M.
Ing.Jiří Hájek,předseda odbočky Toronto.

2*J.Kongres ČSNS,konaný 24.-25.května v Torontě,skončil.
Zúčastnili se ho delegáti z Ottawy,’¥innipegu,Vaneouveru
Hamiltonu,St.Catharines,Kitoheneru,Battawy a Toronta.
Kromě delegátů ČSNS přišli pozdravit Kongres zástupoi
krajanských organisací z Toronta,z Německa přijel redak
tor J.Pejskař,za Národní radu americkou byl přítomen
br.Babiněc,Radu svobodného Československa zastupoval
br.Martin Kvetko.
Jedijání Kongresu probíhalo ve shodě názorů a zájmů
všech zúčastněných.Řečníci byli věcní a struční.Krédek
Kongresu bylo organisování společného boje proti komu
nismu, který bez ustání narušuje život ve svobodných
zemíoh.
Kongres vyvrcholil přijetím závěrečné resoluee,která
vyjadřuje hlavní zásady práce Sdružení pro další období
a politické přesvědčení organisace.My v exilu neustaneme
v boji proti komunismu,dokud se do Československa nevrá
tí skutečná svoboda.
Novým předsedou Sdružení byl zvolen dr,Ludvík Urban
z Hamiltonu a řada funkcí Ústředního výboru byla obsa
zena novými jmény,členy ČSNS,kteří přišli do Kanady v ro
ce 196B.Všichni mají důkladnou znalost komunistického
režimu v Československu a mnozí už prokázali své pracovní
schopnosti v exilovém životě naší etnické skupiny zde
v Kanadě.
Na slavnostním banketu,který se konal v rámci Kongresu věcně,zasvěceně a vtipně promluvil Hon.Allan Grossmaa,
ministr ontarijské vlády.Znovu prokázal,že je opravdo
vým přítelem nás Čechoslováků a že ne nadarmo je už leta
čestným členem CSNS.
Kromě něj se banketu zúčastnila celá řada kanadských
i krajanských veřejných činitelů,jako Hon.Stanley Haidasz,
M.D. a Hon.Otto Jelínek,Členové federálního parlamentu,
Hon.George Kerr,M,P.P. a další.Otto Jelínek se ve svém
proslovu hrdé přihlásil ke svému československému původu,
za což sklidil bouřlivý potlesk přítomnech.
Organisaoe Kongresu byla na vysoké úrovni a účastní
ci, kteří se po skončení jen neradi rozcházeli,se shodli
v názoru,že letošní Kongres T.G.M. patřil ijezi nejvydařenějsi.Skvělou náladu Kongresu poznamenalo úmrtí výkonného
ředitele Sdružení bratra Emila Talacka.Zemřel nečekaně
dva dny před ^aháj^nam Kong rosu.Čest jeho památce....
Se všemi účastníky 27.kongresu ČSNS v Kanadě,Kongresu
T.G.Masaryka se ještě jednou loučím jmenem svým i jménem
celé torontské odbočky a volám všem
NA SHLEDANOU .
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ÚSTREDNI RADA CSNS
na volební období 1975-1977 byla 27.Kon
gresem zvolena v tomto složení:
Cestní předsedové:Karol Štark,Karel Buzek
Frant.Baleja,Ota Hora,Ant. Dalčar
Předseda: Dr.Ludvík Urban
Odstupující předseda:Jiří G.Com,C.A.
Místopředsedové:Dr.Vlád.Krajina,Dr.Jiří
Škvor,Dr.Karel Cvaohove®
Generální tajemník:Zdeněk Otruba
Zástupce gen.tajemníka:Jan Waldauf
Pokladník: Leopold Dubský
Zástupce pokladníka:Miroslav Klímek
Sociální referent:Lila Pavelková
Tiskový referent:Ing.A. Martínek
Kulturní referent:Jiří Stanislav
Organisační referent:Miloš Kunta,B.Se.
Propagační referent:Jan Fellman
Členové výboru:Ing.Jiří Hájek,Vlastimil
Dobner,Ing.Jiří Adamec, Bedřich Čecha
Alois Stána,Dr,V.Zicha,Alex Havrlant,
Karel Jatel,Jaroslav Dvořák,Dr.Jiří
Krupička,Dr.Norbert Každan,Dr.Martin
Skála
Smírčí soud:Dr.Karel Jeřábek,Zdeněk Fišera,
Ing.Jiří Kouba,Ing.Frank Kaše,Dr.Josef
Čermák^Pavol Plánovský
Revisoři učtu:VIad.Křivánek,Marie Mašková,
Frank Pejskař,Richard Hanzlík

ZE ZASEDÁNÍ 27.KONGRESU
Podle sdělení br.Ceohy,předsedy ověřovací
komise»jednání Kongresu se zúčastnilo 42
delegátů s právem hlasovacím,plus 6 dele
gátů zastoupených plnou mocí.
Br.Daičar,člen CSNS od roku 1940,pozdravil
Kongres jménem pionýrů Sdružení,jménem br.
Starka a br.Cechy.Vzpomněl kritických dob
v existenci Sdružení »poděkoval br.Comovi
za dosavadních 14 let práce a přislíbil
podporu v další práci.
Příspěvky na rok 1975 byly na návrh br.
Waldaufa odhlasovány v dosavadní výši,to
jest | 5.00 ročně.Odbočky stanoví příspěvky
podle vlastních potřeb v částce případně
vyšší,než je ř5.00 odváděných Ústředí.Br.
Waldauf vyjádřil naději,že členové podpoří
ČSNS finančně a poděkoval za dosavadní pod
poru. Kongres schválil složení nové Ústřední
rady nodle návrhu br.Klímka,před sedy návrho
vé komise .Jeden delegát se zdržel hlasování,
jinak byly volby jednomyslné.
t
Kongres schválil Proklamaci CSNS o detente,
připravenou Politickým poradním sborem
a rozeslanou u příležitosti Kongresu čle
nům kanadské vlády,parlamentu,tisku a ostat
ním etnickým organisacím. Dá le delegáti schvá
lili Resoluci CSNS-podle návrhu dr.Škvora,
dr.Kraj lny a Ing.Hájka-která v deseti bodech
shrnuje názory Sdružení na současnou poli

tickou situaci mezinárodní,kanadskou
i Československou a shrnuje cíle,o které
Sdružení usiluje.Sdružení pozoruje s oba
vami vzrůstající komunistickou infiltraci
do hospodářského a politického života Ka
nady .Delegáti se dívají kriticky na sou
časné snahy Západu o usmíření s komunismem
podporují srahy o zí-.obc vání leraokracie,
právního řádu,spolupráci s NATO a Spojený
mi Státy.
U příležitosti Mezinárodního roku žen de
legáti připomněli justiční vraždu dr.Mila
dy Horákové,od jejíž popravy letos uply
nulo 25 let.Kongres zdůraznil odhodlání
demokratických Cechů,Slováku a Podkarpatoru8Ínců hájit demokratické svobody a jejich
víru v konečné vítězství.

KONGRESOVÝ BANKET
v sobotu ,24.května v#hotelu Four SeasonsSheraton byl velice úspešný.V Dominion
Ballroom se sešlo 285 hostí.Mezi čestnými
hosty byli Robert Temple R.A., L.L. B., Ing.
Jiří Hájek s paní,George Nixon,M.P.P. s pa
ní ,Hon.George Kerr s paní,Dr.Jiří Škvor
s paní,Hon.AIlan Grossman s paní,Jiří Corn
s paní,Hon.Stanley Haidasz,M.D. s paní,Hon.
Otto Jelínek s paní,Dr,Ludvík Urban,Anto
nín Daičar s paní.
Překvapení vyvolal S.Haidasz,liberální po
slanec za parkdale,který ve svém pozdravu
ostře kritisoval postoj vlády na konferenci
o bezpečnosti a přislíbil spolupráci Sdru
žení v jeho snaze o změnu postoje kanadské
vlády na ženevské konferenci.
DELEGÁTI KONGRESU
vzdali čest památce br.Emila Talacka,výkon
ného ředitele ČSNS,který zemřel neočekávaně
23.května,v předvečer zahájení 27.kongresu.
Emil Talacko,který do poslední chvíle praoo val na přípravách Kongresu,byl jeden z těch
našich krajanů,pro které krajanská pr^ce
znamenala všechno.Vyjma své funkce v Ústře
dí byl pokladníkem torontské odbočky po
dlouhá leta,pracovul ve Sdružení politic
kých vězňů,pro Američan Fund for Czechoslovakian Refugees a byl jedním ze spolupra
covníků tohoto Věstníku./Redakee se omlou
vá čtenářům za zpoždění v expedici čísla 5
v této souvislosti./Představitelé ČSNS
a dalších krajanských organisací se rozlou
čili s br.Emilem Talackem 2b.května na pohř bu z Elliot Funaral Home.Poslední pozdrav
pronesl Jan Fellman.Oba synové br.Talacka,
p.'T’homa^ a Emil Talacko, se dostavili na
schůzi Ústřední rady,aby poděkovali Emilo
vým přátelů« a Sdružení za pomoc a přátel
ství,které poskytli naši krajané br.Talackovi.
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PRVNÍ SCHŮZE ÚSTŘEDNÍ RADY
nod vedením nového předsedy Sdružení
dr.I.Urbana se konala dne 2.června.
Br.Urban poděkoval býv.předsedovi Jiří
mu Comovi za jeho dlouholetou dosavadní
činnost ve vedení fdružení a konstatoval,
že rod Cornovým^veděním se činnost Sdruže
ní rozvinula a ČSNS získalo na vážnosti
jak mezi ijašimi krajany,tak u kanadských
Činitelů.Ústřední rada rozhodla,aby bro
Corn byl nadále pověřen koordinaoí čin
nosti Politického poradního sboru při
^střední radě.
Ústřední rada projednala výsledky 27.
kongresu,který se konal v květnových dnech
v Torontu.Vzala na vědomí^Že Reso^uce
27.kongresu a Proklamace CSNS o detente
byla /v anglickém textu/rozesb'na 480
ministrům,poslancům a jiným politickým
činí tělům.Ústřední rada s uspokojením
konstatovala,že 27.kongres CSNS byl je'3en z nejusrěšnějších v historii Sdružení
a vyjádřila hluboké díky všem členům a na
čim krajanům,kteří se o to zasloužili obě
továním tisíce hodin na přípravách Kon
gresu nebo finanční podporou.

ČESKOSLOVENSKO-KANADSKÝ ADRESÁŘ
poprvé vydaný u příležitosti 27.kongresu
se setkal s mimořádným úspěchem.Českoslo
venské národní sdružení nyní plánuj® vy
dávat obchodní a profesionální adresář
každoročně jako službu naší krajanské ve
řejnosti .

ORGANISAČNI REFERENT ÍHL^Š KUNTA
v současné době pracuje na rozsáhlé reorganisaci administrativy Sdružení.Potřeba
nové organ!sace vyplynula jednak z úmrtí
dosavadního výkonného ředitele Talacka,
jednak z faktu,že ČSNS je příliš rozsáh
lá organ!saee,než aby mohla nadále úspěš
ně fungovat s manuální administrativou,
závislou na jednom či dvou pracovnících.
Bratr Kunta připravuje podklady na převe
dení administrativy na coraputer,který by
zpracovával nejen členskou kartotéku
a nostovnf adresář,ale také členské legi
timace a vybírání příspěvků.Jednou z ved
lejších výhod nové organisaee bude bez
pečnost členských seznamů,které computer
vydá jen oprávneným osobám po udání
hesla.
DR.KAREL, CVA^HOVEC
byl Dověřen Ústřední radou jednat /ve
spolupr'ci s montrealskou odbočkou ČSNS/
v případu J.Marcinká,který opustil os.
obchodní lod y Montrealu a nyní mu hrozí
der ortaca do Československa.

SDRUŽENI

PŘÍPRAVY K 21.SRPNU
Ústřední rada projednala akce,které Sdru
žení hodlá organisovat k 7.výročí okupa
ce Československa.Vycháze jí o z předpokla
du,že nejdůležitější je připomenout trva
jící oljupaci naší vlasti kanadské veřej
nosti, U.R.doporučuje všem odbočkám,aby
uveřejnily v den nebo v předvečer 21.srp
na placené inseráty/Paid political advertisement/v rozsahu čtvrt,půl nebo celé
stránky v místních novinách v sídle poboč
ky, s krátkým prohlášením k yýročí okupace.
Text prohlášení bude dodán Ústředím.Pokud
by taková akce proběhla jednotně napříč
Kanadou,zaručilo by to zřejmě jistou dáv
ku publicity naší věci.
PŘEDSEDA ČSNS DR.URRAN
se zúčastnil dne 31.května vzpomínkové
slavnosti,pořádané Polish-Canadian Congress
v Hamiltonu.
Na pozvání ministra kultury a rekreace Hon.
R.Welche se br.Urban zúčastnil slavnostní
večeře a představení Shaw Festival Theatre
v Niagara on the Lake dne 13.června.
Dne 15.června representoval dr.Urban Sdru
žení na vzpomínkové slavnosti za přísluš
níky baltických národů,odvlečených Sověty
na Sibiř.Při slavnosti na hamiltonské rad
nici promluvil Hon.Otto Jelínek.
Br.Jan Fellman zastupoval 'leskoslovenské
národní sdružení na slavnostním shromáždě
ní,pořádaném v Torontě ukrajinskou skupinou,

NOVE DIVADLO TORONTO
sehrálo tři představení komedie Oty Zelenky
nKošilka”,v Colonnade Theatre ve dnech 25.
26.května a 1.června.Hra v provedení herců
I.Čulíkové,M.Příbramské,R.Zemanové, M. Beckerové,F.Culíka,J.Bendy,dr.J.Čermáka a B.Mácy
a v režii Adolfa Tomana měla příznivý ohlas
u torontského publika.

DARY NA TISKOVÝ FOND
John Gregor,Toronto........................... $ 60.00
John M.Sochor,Endicott,N.Y.
$
5.00
Dokujeme.Vaše peníze poslouží dobré věci.
RESOIUCE 27.KONGRESU A PROKLAMACE 0 DETENTE
vyvolaly značný ohlas.Do dnešního dne Ústře
dí obdrželo 35 odpovedí.Mezi nimi jsou do
pis ministerského předsedy Alberty,Nové
Scotie,Britské Kolumbie,předsedy Senátu,ve
doucího oposice R. Stanfiel da, atašé Governera
Generál,kanceláře E.Trudeau,ministrů B.Dansona,Jamies ona,R.Basforda,A.0ulleta,R.Andrase,E.Vheelana,J.H.Faulknera,W.Allmanda,a ce
lé řady členů parlamentu a senátu»Hon.h.Dins
dale,Hon.S.Haidasze,Hon.A.MčKinnona a dalších

MINISTR

ZAHRANIČÍ ALLAN J.MacEACHEN 0 PROKLAMACI ČSNS
/ Zkrácený text /

Děkuji za Proklamaci CSNS o détente,
zaslanou ministerskému předsedovi a mně.
Jsem potěšen Vaším zájmem a vždy oohoten přijmout připomínky,které jsou brány
v uvahu při formulaci naší politické
1inie.
Povšiml jsem si článku l.Vaší groklamac® ohledně dosažení "pravého" detente.
Jak jsem prohlásil v projevu na Meziná
rodní konferenci slavistických studií
v Banffu v září 1974,"detente musí obsa
hovat dyňami oký prvek-koexistence bez
prvku změny,bez schopnosti přizpůsobit
se rychle se měníoímu světu by přinesla
ztrnulost,která by musela nutně ohrozit
o^ě strany."
Detente^musí být proceB který zmírňuje
napětí a povzbuzuje spolupráci na zákla
dě vzájemné důvěry a oboustranného pro
spěchu •
K druhému bodu Prokl amace-Kanada spolu
se svými spojenoi pevně podporuje sta
novisko, že třetí část Konference o bez
pečnosti se nemůže konat,pokud nebude
dosaženo vyrovnaných a podstatnýc)} vý
sledků .Kanada v Zenevě pracovala úspěšně
na dosažení takových výsledků,a současně
se vyvarovala přijetí jakýchkoliv dekla
rací nebo dokumentů,které by znamenaly
uznání poválečných evropských hranic,
což je problém,o němž se zmiňujete v bo
du 3. Kanadský názor je,že legální
uznání hranic jako výsledku druhé svě
tové války může být dosaženo jen míro
vou smlouvou.Z®jména pokud jde o bal
tické státy,Kanada i nadále odmítá
uznat de jure jejich přivtělení do
Sovětského Svazu.
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Pokud jde o zásady,vyjádřené v článku 4,
Kanada pracovala na Konferenci o bez
pečnosti v úzké spolupráci se všemi zá
padními spojenci ve snaze dosáhnout vý
sledků ,které by byly ve shodě s tradi
cemi a nadějemi našeho lidu.Kanada se
bude i nadá^® podílet na práci Konfe
rence.Naše úsilí již dopomohlo k formu
laci velmi důležitého textu o znovu8jednocení rodin.
Kanada také dosáhla jistého pokroku v®
specifické otáže® znovusjednocení rodin
8 Československem a mám naději na rychlé
vyřízení zbývajících případů. Na mezi
národním fóru,Kanada důrazně prosazovala
pokrok v této otázoe, právě tak jako','
v příbuzném problému svobodnějšího pohy
bu lidí.
Jak víte, definice občanského statusu
je v itřní záležitost jednotlivých zemí
podle stávajícího mezinárodního práva.
Je to proto obtížný problém,toho druhu,
v němž se dá očekávat jen pomalý pokrok.
Mnoho z problémů v souvislosti s návště
vami osob s dvojím občanstvím v zemích,
kde se narodily,bylo zmírněno zlepšeným
administrativním porozuměním a dosáhli
jsme podstatného pokroku ve vyvarování
se obtížnýoh situací.Přesto se obávám,
že v této oblasti budeme mít i nadále
problémy,které si budou vyžadovat naší
pozornosti po dlouhý čas.
Povšiml jsem si posledního odstavce
v článku 5 Vaší proklamace.Jste si jistě
vědomi,že Kanada podepsala dn® 3.dubna
1973 dohodu o úhradě pohledávek s Česko
slovenskem, která přispěla k vyřešení
vzájemných problémů v této oblasti
a připravila půdu k dalšímu pokroku
v podobných problémech.

