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REZOLUCE
36. kongresu
Československého národního sdružení v Kanadě
přijatá dne 12. května 1984
36. Kongres Československého národního sdružení se hlásí k ideálům, z kterých
před 45 lety vzniklo Národní sdružení Čechů, Slováků, a Podkarpatských Rusínů
v Kanadě. Hlavním cílem Sdružení zůstává, tak jako v minulých letech, boj za
obnovení demokracie v Československu i v ostatních zemích, které jsou dnes pod
komunistickou nadvládou. Jsme si plně vědomi toho, že hlavním zdrojem mezi
národního napětí je Sovětský svaz, který v době, kdy západní demokracie daly ne
závislost 70 národům, ujařmil anexí a invazí 20 zemí. Vítáme prohlášení americ
kých vůdců Reagana, Schultze a Busche o tom, že neuznávají rozdělení světa na
sféry vlivu velmocí. Domníváme se, že mír bude udržen mobilizací duchovních,
mravních, hospodářských a technických sil Západu. Aby mohlo Československé
sdružení k této mobilizaci účinně přispět, považuje Kongres za nutné:
1. Doporučit všem členům Sdružení, aby se intenzivněji účastnili kanadského ve
řejného života, a aby se snažili ovlivňovat kanadské veřejné mínění a politický ži
vot prostřednictvím politických stran a veřejných institucí.
2. Doporučit všem členům ČSNS, aby při každé příležitosti informovali kanad
skou veřejnost o skutečné situaci v zemích pod komunistickou nadvládou. V této
činnosti spolupracovat s ostatními etnickými organizacemi a skupinami, které
prošly podobnou zkušeností jako my. Jednou z příležitostí, které je nutno využít,
je blížící se návštěva papeže Jana Pavla II. v Kanadě.
3. Upozorňovat na to, že tzv. mírové hnutí, pokud nebere v úvahu respektování
lidských práv v zemích komunistického bloku, škodí věci míru a klidného vývoje.
Zároveň upozorňovat na možnost, že civilizace může zaniknout i jiným způsobem
než jadernými zbraněmi.
4. Zdůrazňovat nemorálnost dvojího občanství získaného za cenu spolupráce a
poskytování informací československým zastupitelským úřadům. Zároveň se
bránit zvýšené možnosti dezinformace, která je spojena s touto citlivou otázkou.
5. Pokračovat v konkrétní pomoci novým emigrantům, organizovat jejich sponsorování a všemožnou podporu.
6. Využít všech možností, které poskytují kanadské úřady pro zachování národní
identity a rozvoje národní kultury.
7. Snažit se o vzájemné pochopení a spolupráci všech demokratických organiza
cí a spolků, sdružujících kanadské občany, kteří se hlásí k českému a slovensképůvodu.
8. Podporovat občanské iniciativy ve východní Evropě, zejména Chartu 77, Výbor
na obranu nespravedlivé stíhaných a Přípravný výbor svobodných občanů, a za
sazovat se o propuštění vězňů svědomí v Československu i jinde. Podporovat
iniciativu československých občanů, kteří pozvali papeže Jana Pavla II. na náv
štěvu Československa.
9. Doporučit kanadské vládě, aby vyžadovala přesné a důsledné dodržování do
hod, které SSSR v minulosti uzařel, včetně Charty lidských práv a závěrečného
aktu Helsinské konference o míru a bezpečnosti v Evropě.
Jana Klimešová, tajemnice

Jiří Corn, předseda

Sponzorování
nových uprchlíků
Uvádíme informace týkající se spon
zorování nových uprchlíků.
Sponzorovat nové uprchlíky (ty, kteří
nebyli přijmutí v rámci kanadského
imigračního programu) mohou buď
přímí příbuzní — rodiče, děti, souro
zenci — nebo organizace jako čes
koslovenské sdružení v Kanadě, které
podepsalo smlouvu s kanadským
ministerstvem imigrace.
Sponzorování představuje závazek
starat se o imigranta po dobu prvního
pobytu v Kanadě.
Imigrační komise se snaží pomoci jak
může při sponzorování těch, kteří zde
mají příbuzné a známé, kteří převez
mou časový a finanční závazek. Takto
byla sponzorována již řada rodin.
Výhodou je, že sponzorovaní imi
granti mají nárok na až 6-timěsíční
placený jazykový kurs — pokud již
nemají dobrou znalost jazyka. I tak
imigrační komise má mnoho práce
s tím spojené, jakož i při pomoci
v začátcích mnoha imigrantům vlád
ně sponzorovaných.
ČSS bude i nadále sponzorovat nové
uprchlíky za těchto podmínek:
1. Příbuzní či známí se odbočce zavá
ží, že se budou o sponzorovaného
starat po dobu 1 roku;
2. v ostatních případech:
a) odbočka bude sponzorovat v pří
padech, kde se najde sponzor či
skupina sponzorů, kteří převezmou
závazek starání se o sponzorované
ho po dobu 1 roku;
b) sponzorovaný prokáže, že bě
hem pobytu v přechodné imigraci
v Evropě pracoval a bude mít na
šetřeno alespoň ekvivalent 1,000
dolarů na osobu (je nám známo, že
je to odvislé od situace v té které
zemi). Tím je dána jistá záruka, že
sponzorovaný má pozitivní přístup

k práci a postará se samostatné o
sebe i zde;
c) sponzorovaný bude ochoten pro
začátek přijmout jakoukoliv práci;
d) sponzorovaný učiní čestný záva
zek, že si “neupraví” svůj vztah k
současné čs. vládě.
Uvádíme případ imigrantů, t.č. v Ně
mecku, kteří hledají sponzora:
Matka 43, sekretářka, s dcerou 23,
studentkou filozofie a fyziky, dobrá
znalost angličtiny, možnost práce
v rodině s více dětmi či jakékoliv jiné
práce. V době příjezdu do Kanady bu
dou mít našetřeno cca 3,000 dol.
Miloš šuchma

Nový výkonný výbor
Rady Svobodného
Československa
Zastupitelstvo Rady svobodného
Československa zvolilo nový výkon
ný výbor na příští tříleté období. Hla
sování, které se dělo písemnou for
mou, se zúčastnilo 99 členů zastupi
telstva. Do nového výkonného výboru
byli zvoleni tito exiloví pracovníci
(první číslo označuje počet kladných
hlasů pro kandidáta, druhé počet zá
porných hlasů a třetí počet hlasů,
které se zdržely):

Jan Babinec, USA (85-3-9), dr. Ján
Beharka, USA (83-1-14), Kamil Bena,
záp. Německo (93-0-4), ing. Pavol
Blaho, USA (87-0-9), dr. Jaroslav
Bouček, Kanada (85-0-13), dr. Vilém
Brzorád, USA (86-1-9), dr. Bohumír
Bunža, USA (98-0-1), Jiří Corn, Ka
nada (93-0-3), František Desenský,
USA (84-0-11), Michal Fedorňák,
USA (81-0-16), prof. dr. Miroslav Fic,
Kanada (95-0-3), ing. Jan Gabríny,
USA (77-2-18), Vojtěch Gruber, Fran
cie (80-4-13), dr. Miloš Halouzka,
Filipíny (82-0-14), Ota Hora, Kanada
(96-1-1), prof. dr. Jiří Horák, USA
(95-2-2), Jozef Horvath, USA (84-111), dr. Karel Hrubý, Švýcarsko (880-11), dr. Ladislav Hudák, Kanada
(82-1-14), Josef Jonáš, Rakousko
(78-6-13), Josef Jíša, švýcarsko
(78-2-17), prof. dr. Vladimír Krajina,
Kanada (96-2-1), dr. Martin Kvetko,
USA (92-1-6), Irena Lettrichová, USA
(94-0-4), prof. dr. Radomír Luža, USA
(94-2-3), Ivan Medek, Rakousko (922-3), Jindřich Nermuť, Austrálie (900-9), František Nový, Austrálie (86-0-

Poznámky ke kongresu
Stanislav Reinlš

Zpočátku se zdálo, že Kongres československého národního sdružení, který se
sešel v květnu t. r. v Hamiltonu, bude opět jedním z těch shromáždění, kde se
přečtou výroční zprávy, odbude se nemastná-neslaná diskuse o ničem, a odhla
suje se rezoluce stejná jako loni. A přece, nejdříve ve zprávě předsedy Sdružení
Jiřího Corna, a potom v dalších zprávách a v diskusi se objevily myšlenky, které
by mohly podstatně změnit náplň práce a cíle Sdružení.
často se stává, že výbory odboček se starají víc o plesy, pikniky a společenské
události než o to hlavní, proč jsme přišli do exilu a co je naší povinností k domovu
i k nové vlasti: Sdělovat svoji jedinečnou zkušenost s tzv. reálným socialismem
těm, kteří tuto zkušenost nemají, a bojovat tím za osvobození naší země. Systém
reálného socialismu je v hluboké krizi, zpožďuje se v technickém i sociálním vý
voji čím dál tím víc, a tzv. soutěž s kapitalismem neúprosně prohrává. Vždyť i So
větský svaz, který chtěl “dohnat a předehnat” USA, se dostal již na třetí místo ve
světě v hrubé průmyslové výrobě, až za Japonsko. Tyto rozdíly se budou s postu
pem času zvyšovat. V této situaci nabývá vše, co zde v Kanadě děláme, velkého
významu.
Podle toho, co jsem na kongresu slyšel, by mohlo být příští roční období údobím
aktivizace našich politických sil. Předvolební období, které se rychle blíží, nám
dává možnost hovořit s kandidáty, seznámit ses nimi, zaměřit jejich pozornost na
vztah k zemím komunistického tábora, a vysvětlit jim, oč dnes ve světě jde. Mnozí
z nás by mohli pomoci jako organizátoři a účastníci volební kampaně. Nejde však
jen o federální volby. Proč by mnozí z nás nemohli kandidovat jako členové měst
ských rad, Boards of Education a jiných volených orgánů. Příliš často se uzavírá
me do kruhu svých československých přátel, kde se navzájem přesvědčujeme o
tom, jak je komunismus špatný a jak tomu tady nikdo nevěří... Spíše bychom mě
li tento náš basementový antikomunismus přenést ven, mezi lidi.
Zde v Kanadě nás není mnoho. Náš význam tedy více záleží vtom, co děláme a jak
se tu uplatňujeme. Uplatnění v politice je jedním ze způsobů, jak zvýšit naši
vážnost a popularitu mezi Kanaďany. To je jeden aspekt toho, o čem teď píši.
Druhý aspekt je, že svou aktivitou můžeme přispět k odhalování lží a dezinforma
ce, které se tady v Kanadě šíří.
Kromě veřejného, politického života, veřejných schůzí a dopisů poslancům jsou
zde ještě další možnosti: církve, spolky a spousty jednorázových dobrovolných
akcí, kde by nás mělo být víc vidět. Výbory odboček by měly na svých schůzích
jednat o konkrétních formách spolupráce s veřejností a uplatňování našich názo
rů.
Během celého minulého roku uveřejňoval Věstník ČSNS dopisy a články, které
naši lidé posílali kanadským novinám a časopisům. Zatím však šlo o osobní akce
jednotlivců víc než o soustředěný nápor. Nyní by však při výborech odboček měly
vznikat kluby a skupiny dopisovatelů, které by nenechaly bez povšimnutí ani
jeden hloupý dezinformační článek v novinách nebo zprávu v televizi. Věřím,
že mnozí mají stejné pocity jako já, když slyší v televizi projevy profesionálních
lhářů z Moskvy, kteří dostali možnost vyprávět svoje nehoráznosti našim spolu
občanům.
Ve všech městech by měly také začít fungovat televizní skupiny. Místní společ
nosti, které distribuují televizi po drátě, mají povinnost dát určité procento vysíla
cího času zájmovým skupinám z jejich města, a je poměrně snadné tento čas
dostat. Je to také zdarma. Tohoto času je možné využít i k informování našich
spoluobčanů o zkreslených a zamlčovaných zprávách ze světa a z okupovaného
Československa. Existující televizní skupiny v Kitcheneru, Londonu a v Ottawě
rády vypomohou pro začátek záznamy svých programů, a výměna disků mezi
skupinami by určitě pomohla zvýšit úroveň programů.
Návrh Oty Hory, přednesen na Kongrese a týkající se politicko- kulturního časo
pisu, má naději na úspěch, jestli se jej ujmeme správným způsobem. Dobrý, inteli
gentní politicko-kulturní časopis s populárním zaměřením Kanadě chybí. Existu
jící populární časopisy nemají zpravidla povídky a zábavné fejetony, vše je buď
exklusivně politické nebo exklusivně estétské. Čtivý zábavný časopis s demokra
tickým zaměřením zde není. Nebylo by určitě obtížné dát dohromady finanční
podíly z našich spolků a organizací, požádat o pomoc i jednotlivce, kteří by si

mohli koupit akcie, opatřit dotaci od některé z četných vládních organizací, a vy
tvořit materiální předpoklady pro takovýto časopis V desítkách našich, polských
i jiných exilových časopisů vycházejí spousty užitečného, objevného, dobře na
psaného materiálu, který by zajímal naše anglicky mluvící spoluobčany. Talentů
je v exilu mnoho, neboť v exilu je mnoho kulturních pracovníků, kterým byla svě
rací kazajka reálného socialismu úzká. Stačila by tedy odvaha a rozhodnutí pustit
se do toho. V tom všem nám mohou pomáhat i naše děti, které tu vyrostly a byly tu
vychovány, a dobře znají způsob myšlení a vkus našich spoluobčanů.
Naše děti často umí dva jazyky, a talentovaným mladým lidem by Sdružení mělo
pomáhat i jinak. Bylo by vhodné nabídnout ze společných i individuálních fondů
stipendia studentům žurnalistiky, společenských věd i překladatelství, tak aby
nám mohli v budoucnosti účinně pomáhat.
Slyším občas nářky na to, že ten a ten výbor odbočky ČSNS je pouhým plesovým
výborem, který se nestará o nic mimo okruh naší komunity. Lidé říkají, že to přece
není a nemůže být jedinou náplní činnosti Sdružení. Poslední kongres přišel s
mnoha důležitými podněty. Jejich uskutečnění by zaktivizovalo spousty lidí, kteří
dnes činnost ČSNS přehlížejí.
činnost Sdružení má velký politický význam, a v politické aktivitě tkví hlavní účel
jeho existence. Bez politické aktivity je Sdružení pouze nezávazným spolkem
nostalgických etniků, kteří nikoho nezajímají.
Žijeme ve zvláštní době. Lidstvo se pomalu zbavuje dřiny, která dlouhá staletí byla
nutná k tomu, aby lidé přežili. Před námi je mnoho možností, jak na podkladě roz
voje technologie rozvíjet kulturní asociální život společnosti tak, aby vyhovovala
lidské povaze a rozvíjela její kladné stránky. Je možné odstranit bídu, je možné
cestovat ke hvězdám. A do toho vstupuje obsolentní, středověký systém totalitarismu, který konzervuje staré myšlenky ovládání jednoho národa druhým, územ
ních zisků a nerovnosti lidí. Tento historicky absurdní systém je v obtížích, které
se budou rychle zhoršovat. Pomozme mu tam, kam patří.

Amerika otvírá železnou oponu

12), Ronald Papánek, USA (87-0-10),
ing. Štefan Papánek, USA (92-1-3),
Josef Pejskař, USA (88-4-6), prof. dr.
Mojmír Povolný, USA (97-1-1), dr.
Jaroslav Profous, USA (84-2-12),
Zdeněk Slavík, Kanada (89-0-10),
Vávro Ryšavý, USA (91-2-4), Franti
šek Slíva, USA (84-0-14), dr. Jan
Smrek, Kanada (83-0-14), prof. dr.
Eduard Táborský, USA (93-0-6), dr.
Felix Uhl, Švýcarsko (93-1-5), Jan
Viola, Austrálie (82-1-14), plk. Jan
Vičko, USA (83-0-14), Adolf Wenzbauer, Kanada (86-0-11).
Předsedou smírčího soudu byl zvolen
dr. Karel Jeřábek, Kanada (88-1-4) a
členy dozorčí rady J. Brousek, Kana
da (82-2-12), Andrej Valiska, USA
(82-0-12) a Vladimír Wolf, USA (820-12).
Nově zvolený výbor se sejde v New
Yorku 16. června, kdy si zvolí své
funkcionáře a další členy předsednic
tva a projedná pracovní program na
své příští tříleté období.
Předseda zastupitelstva Rudolf Fraštacký a místopředsedové dr. Jaroslav
Pecháček a ing. Ivan Viest jsou členy
zastupitelstva ex officio.
(RSČ)

Je to výzva k akcím etnických skupin za svobodu porobených národů!

Z dopisu z Československa

Ota Hora
Od tragických dnů komunistického puče v Československu, po desetiletí, marně
jsme čekali na statečný projev některého z vůdců svobodného světa o tom že So
větský svaz je vinníkem trvalého světového napětí a nejistoty. Konečně toto obdo
bí mlčení a strachu, mluvit pravdu o Sovětském svazu, bylo ukončeno statečnými
projevy amerických vůdců. Tisíceré díky prezidentu Ronaldu Reaganovi, který
učinil významné výroky zejména od roku 1982 při svých návštěvách v Evropě, v
Londýně a v Bonnu, dále ve Spojených národech a při mnoha jiných příležitos
tech, kdy se odvážně postavil proti soustavným výbojům Sovětského svazu a za
svobodu porobených národů. S nadšením jsme přijali další důležité projevy vice
prezidenta George Bushe, ministra zahraničí George Shulze aj. Tak např. na za
sedání Spojených národů v New Yorku dne 17. 6. 1982 prezident Reagan pravil
mj.: o sovětské tyranii svědčí Sověty porušované jaltské prohlášení o osvobozené
Evropě a jako důsledek je nadvláda Sovětů ve východní Evropě, symbolizova
ná berlínskou zdí...
Vice-prezident George Bush ve svém historickém projevu k národům střední
Evropy, ve Vídni dne 21. září 1983 pravil mj.: "... Politika Spojených států v tomto
prostoru je vedena určitými konstantami: za prvé, neuznáváme žádné zákonné
rozdělení Evropy. Kolem podstaty Jaltské konference je mnoho nedorozumění.
Dovolte mi prohlásit tak jasně, jak jen mohu: v té době nedošlo k dohodě o rozdě
lení Evropy do tzv. “sfér vlivu”. Naopak, velmoci se shodly na principu společné
zodpovědnosti tří spojenců za všechna osvobozená území. Sovětský svaz se
zavázal, že udělí plnou nezávislost Polsku a všem dalším státům ve vých. Evropě a
že se tam budou konat svobodné volby.
Sovětské porušení těchto závazků je základní příčinou dnešního napětí mezi
Východem a Západem.
Z tohoto důvodu podporujeme a budeme povzbuzovat každé hnutí směřující k
sociálním, humanitním a demokratickým ideálům. . Někteří tvrdí, že Helsinky
potvrdily status quo, současné rozdělení Evropy. Tuto představu odmítáme... ”

V létě jsme se rozjeli na alpský okruh
— s konečným cílem Švýcarsko. A to
jsme i hladce zvládli. Abyste si ne
mysleli, že je všechno tak snadné.
Také u nás, jako všude na světě, je
cestování velice v módě, stále více a
více turistů se vydává na cesty daleké
a míst na západ je poskrovnu. Tak
například do toho Švýcarska bylo
vypraveno 15 autobusů (slovem pat
náct), tedy na jeden milión našich
obyvatel jeden autobus. I když všich
ni turisté nejeli přímo do Švýcar, do
vedete si představit, jaký asi byl o
místa v autobusech zájem!
Zlé to bylo v Praze. Když se v sobotu
tuším 11. prosince ráno začaly pro
dávat zájezdy na západ, vloni tam stá
la fronta zájemců už od středy od ve
čera. Tentokrát však už od pondělka.
Pochopitelně se tito frontoví uchaze
či střídali, snad se našli i brigádníci,
kteří za někoho stáli za přiměřenou
úplatu. Na místě prý byla různá se
dátka, nafukovací matrace apod.
Tady v Bratislavě to však bylo mírné.
Stál jsem ve frontě před Čedokem jen
několik málo hodin (přišel jsem tam
v pozdních nočních hodinách) a když

3

jsem přišel ráno na řadu, kupodivu
dvě místa do Švýcar přes Dolomity
jsem hladce ukořistil. Teď, když je
s cestováním definitivní konec, tím
hlouběji si svého úspěchu vážím.

Na tiskový fond Věstníku přispěli:

Frank Baleja
Zdenka a Bedřich Večera

$35.00
$10.00

Děkujeme!

Josef škvorecký
akademikem!
Josef škvorecký byl zvolen za člena
Královské společnosti Kanady (Fellow of the Royal Society of Canada).
Toto členství se uděluje těm umělcům
a vědcům, kteří významně přispěli
k rozvoji kulturního a vědeckého živo
ta Kanady.

Štěpán Uher zemřel
V Lanžhotě na Moravě zemřel ve věku
76 let Štěpán Uher. Štěpán byl dlou
holetým členem ČSNS v St. Catharines a pro svou milou povahu měl
mnoho přátel. Štěpán utíkal z Česko
slovenska narychlo v roce 1949 a
musel tam zanechat rodinu. Před
sedmi lety jel navštívit umírající man
želku s úmyslem se zase do Kanady
vrátit. V Československu mu však
odebrali kanadský pas. Několikrát se
pokoušel o povolení návštěvy Kana
dy, ale vždy mu bylo zamítnuto. V po
sledním dopise z roku 1983 psal: “Po
třeboval bych kanadské lékaře.”
Vit Wagner

Z Nového divadla
Nové divadlo se po úspěšné patnácté
sezóně připravuje na svůj patnáctý
jubilejní rok. Mimo divadelních před
stavení připravují několik jiných akcí.
Hlavně přemýšlejí o obnovení plesu
v únoru 1985. Divadlo bude také účin
kovat jak u příležitosti Sokolského
sletu v červnu, tak v rámci sjezdu SVU
v říjnu t.r.
Divadlo uvede ještě jednou Naše fu
rianty v neděli 24. června v 7 hod. ve
čer ve Vincent Massey Collegiate
Institute, 105 Eringate Drive, Etobicoke.
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Vyvrcholením amerického úsilí o jasné odmítnutí dnešního rozdělení Evropy a
tím i návrat ke svobodě všech porobených národů, byl vynikající projev americ
kého ministra zahraničí George Shultze: “Západ není zodpovědný za umělé roz
dělení Evropy a Spojené státy neuznávají zákonné rozděleni Evropy”, kterýžto
projev učinil dne 17. 1. 1984 na konferenci o odzbrojení v Evropě, konané ve
Stockholmu. Tato konference měla být mezníkem jednání mezi Západem a Vý
chodem.
Tyto výroky amerických vůdců jsou úžasnou vzpruhou a nadějí, že náš boj za
osvobození Československa a všech porobených národů dostává jedinečnou
posilu za vedení Ameriky, která vždy stála v čele bojovníků za svobodu. Očekával
jsem, že tyto skvělé projevy amerických vůdců budou přímo elektrizovat naší prá
ci ve všech svobodných zemích. Nestalo se tak. Děkovné dopisy jsou důležité, ale
to nestačí (Učinila tak RSČ aj.). V každé zemi ve svobodném světě musíme zmobi
lizovat všechny demokratické krajanské a exulantské organizace a jejich tisk (do
sud tomu nevěnoval soustavnou pozornost), všechny etnické skupiny. Organiza
ce i jednotlivci musí pro tento boj získávat tisk, rozhlas, TV, poslance, členy vlády
aby jejich vlády a političtí vůdcové následovali americký příklad a učinili podob
ná prohlášení. Společným úsilím jednotlivců, organizací, vlád a nakonec i Spoje
ných národů možno trpělivým, avšak pevným stanoviskem a vyjednáváním, bez
války, avšak vojensky silni, možno vyvinout soustavný tlak na Sovětský svaz a do
jít ke společnému cíli: Svobodné, demokratické Evropě, v zájmu celého světa i
Sovětského svazu. Amerika otvírá železnou oponu! Záleží na nás, na každém jed
notlivci, abychom spoluprací statisíců po celém světě, každodenní drobnou prací
se zasloužili o to, že železná opona zmizí - navždy! Je to v našich silách. Jednej
me!

Korespondence ČSS s městem Ottawa
Dear Mayor Dewar,
I am writing to you and through you to the members of the Council of the City of
Ottawa concerning two initiatives now before the Council, one instigated by the
Mayor of East Berlin and the other by the Mayor of Vancouver.
The resolution by the Council of that part of the City of Berlin which insulated it
self and its citizens from the rest of the world by the infamous wall, was clearly
concocted as part of Soviet strategy to influence Western public opinion against
the deployment of American missiles in Western Europe. The resolution is quite
specific: "They (members of Parliament) should support further negotiations (in
Geneva) and stand up against the deployment of new US missiles”.
As you are aware, this strategy has failed as Western European allies of the USA
have by now accepted American rockets to create a balance against the Soviet
medium range nuclear weaponry aimed at Western Europe.
To lend support to this East Berlin initiative in any way would amount to endors
ing Soviet propaganda and disinformation rather than the cause of peace. May I
add in parentheses that any initiative against the installation of Soviet nuclear
rockets in the Warsaw Pact countries is considered illegal. It was only a few weeks
ago that Mr. J. Wolf of Prague was sentenced to six years in penitentiary for
opposing, among his friends, the stationing of Soviet nuclear weapons in
Czechoslovakia.
The initiative of the cities of Hiroshima and Nagasaki passed to you by the Mayor
of Vancouver belongs, of course, to a different category. Whereas, in my opinion,
the initiative has to be welcome and praised as to its underlying concerns for the
future of humanity, we have serious doubts about its practical implications for the
City of Ottawa.
In this context I would like to point to the recent resolution of your Council not to
overstep the bounds of municipal authority in the area of foreign affairs and
national defence. Moreover, by reading the Hiroshima-Nagasaki proposals, it
becomes clear that their acceptance by the City of Ottawa would mean consider
able expenditure of taxpayers dollars collected for other purposes.
Consequently, whereas we would welcome wholeheartidly expression of
solidarity by the City Council with the cities of Hiroshima and Nagasaki, we would
urge you strongly to consider whether or not it is reasonable and in the best

interest of the citizens of Ottawa to sponsor any programs involving international
affairs.

Sincerely,
Milos Suchma, President

Svědectví o komunismu v kanadském parlamentě
Dne 3. května 1984 byli Stálým výborem federálního parlamentu pro spravedlnost
a legální záležitosti vyslechnuti tři zástupci Československého národního sdru
ženi, Viktor M. Fic, Ota Hora a A. J. Bouček.
Z průběhu jejich výpovědi vyjímáme:
Le président: À l’ordre! Le Comité reprend ses travaux.
I would like to welcome from the Czechoslovak National Association of Canada
Professor Victor Fic, Mr. Ota Hora and Mr. Bouček.
I would like to ask you if you could please give us your presentation. I understand
it will last about 10 or 15 minutes, and after that the members will be glad to ask
you any questions we feel are important.
Professor Victor M. Fic (Czechoslovak National Association of Canada): Thank
you, Mr. Chairman.
May I introduce to you my colleagues here. On my left is Mr. Ota Hora, a former
member of the Czechoslovak Parliament who was elected in 1946. He was sitting
in the Czechoslovak Parliament until February 1948 when the Czechoslovak
system was destroyed by the Communist Party in Czechoslovakia. Mr. Hora was
sitting exactly on the same committee as this one, internal security, dealing with
the questions of subversion of Czechoslovak institutions and political parties by
the Communist Party. When eventually the Czechoslovak system was subverted
Mr. Hora was expelled from Parliament and his immunity was suspended because
he was a very outspoken defender of civil and political rights. He was tried by a
kangaroo court and sentenced to death. Fortunately, Mr. Hora escaped from
Czechoslovakia and in 1949 came to Canada.
Mr. Hora published a book which is a testimony about the takeover in Czecho
slovakia, in which he describes in great detail the mechanism, strategy and
tactics; how a democratic system could be subverted; how you can make use of
the very freedoms which you have constituonally guaranteed eventually to sub
vert and destroy the system. Mr. Hora wishes to donate this book to this commitee
eventually to be presented to the Library of Parliament.
And here is Dr. Bouček. Dr. Bouček is the Secretary General of our association.
He is presented to this committee to testify on the third point of our submission,
which deals with the threats to Canada stemming from double citizenship.
I myself, Mr. Chairman, with your permission, would like to address myself to the
key of our presentation, which you have in hand and which has been translated,
and it relates to point 2, to the peaceful-transition-to-Communism strategy and
tactics, and how this strategy is threatening our freedom. May I address myself to
this problem?
Mr. Chairman: Please go ahead.
Prof. Fic: Let me now turn to point 2 of our brief, to élaboré on the dangers posed
to Canada’s security and her democratic political system by the application of the
strategy of peaceful transformation to Communism.
The Czechoslovak National Association of Canada submits that the Communist
Party of Canada poses such a threat to Canada's security for the following
reasons.
We will be talking about socialism; and I would like to make it emphatically clear
that Mr. Robinson, who represents the NDP. advocates entirely and profoundly a
different system of socialism, which we are not going to associate with the form of
socialism which the Communist Party is promoting as a first stage of transition to
Communism in Canada.
The first point of our brief is her. The Communist Party of Canada, we submit, Mr.
Chairman, is an agent of a foreign power, because it signed a statement of 81
Communist and workers’ parties in Moscow in November 1960 which spells out
the strategy of peaceful transition to Communism. That strategy has been of

Letní tábor pro dětí
Masaryk Memoriál Institute ve spolu
práci se Sokolem Toronto pořádají
letní tábor pro děti od 7 let v termínu
od 8. července do 29. července 1984.
Vedoucím tábora bude Milan Jane
ček. Cena pobytu je stanovena na
90 dolarů na dítě za týden. Přihlášku
zasílejte na Masaryk Memoriál Insti
tute, 450 Scarborough Golf Club Rd„
Scarborough, Ont. M1G 1H1.

Večer s Karlem Krylem
ve Vancouveru
Konal se 28. dubna 1984 ve švédském
klubu, 1320 E. Hastingsza překvapivě
bohaté účasti 90 diváků. Textům a
melodiím letos čtyřicetiletého uměl
ce vcelku neuškodila skutečnost, že
až na nepatrné výjimky, byly z reper
toáru Krylových zájezdů do Kanady
před lety. Jeho poezie je plná humoru
i poselství, svědectví i smutných kon
statování. Podmanivost textů roste s
časem. Toho však bylo málo, neboť
Krylovo vystoupení bylo jen první
částí sobotního večera.
Pro ty z vás, kteří večer minuli, uvádí
me alespoň malou ukázku:
Ne, nejsou návraty

Vždyť všechny známé věci
— od stromů před vraty
až po kanára v kleci —
jsou provždy ztraceny
když jednou odešel jsi
Hle, Čas jenž navěšel si
na řetěz zlacený
smaragdy staletí
a diamanty vteřin
teď lůžko stele ti
Má hlínu místo peřin
Čas — zrno na mlatu
jež nelze vrátit klasu
Jsme vězni. Vězni času
jenž nezná návratu

Květ vzkvete z poupěte
Však změnit kvítek v poupě
nemůžeš, Hamlete!
Je prodej a je koupě
Kdo vlastní — prodává

Kdo nemá — mlčky platí
Nakonec oba — ztratí!

A ten, kdo vyhrává
je čas.
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Vancouver
Ve Věstníku čsl. Sokola v Zahraničí
jsme viděli zprávu, že náš milý člen
odbočky Vancouver, bratr Jan MIKL
se 16. května t.r. dožil 80 let. Bratr
Mikl pochází z velmi vlastenecky uvě
domělé rodiny; otec byl činným v So
kole. Jan byl úspěšným cvičitelem,
navštívil řadu sletů a jako jeho bratr
dr. Bedřich Mikl, pomohl založit So
kol v Austrálii v Sydney, který stále
podporuje. Když se s chotí Olgou
usadili ve Vancouveru, vstoupili do
našeho sdružení a jsme rádi, že je
máme v našich řadách. Přejeme mu
ze srdce, aby ještě dlouho s námi
pobyl.
J. F.

Zprávy z exilového
tisku
Šéf Dánského institutu pro kritický
mírový výzkum při univerzitě v Aalborgu Bering označil rok 1983 za rok
sovětské špionáže; v SSSR probíhá
široký nábor a školení techniků do
diplomatických a obchodních služeb,
či jako žurnalistů a pod. Rok jsou
posíláni do nekomunistických zemí
s úkoly provádět průmyslovou špio
náž. Nikdy dříve nebylo z různých
zemí vypovězeno tolik sovětských
občanů jako v r. 1983. Experti odha
dují, že SSSR nyní získává 70% tech
nických informací potřebných pro
vojenské účely ilegálními cestami.

V sobotu 10. března přeletěli dva Slo
váci ing. Dušan Adam a Stanislav Žák
z Československa do Vídně. K úniku
z Československa zvolili dvojplošník
typu Antonov II, který se používá v ze
mědělství a je znám pod jménem řepný bombardér. K letu do Vídně, který
trval 18 minut, startovali z malého
letiště poblíž Bratislavy. Ing. Adam,
pilot z povolání, držel letadlo co nej
níž při zemi, aby je čs. radarová stani
ce neobjevila.
Rozšíření pohlavních nemocí dosáh
lo v Československu takového rozsa
hu, že se jím již zabývají i veřejné sdě
lovací prostředky, červený kříž vha
zuje do poštovních schránek brožury,
kde informuje o příznacích a prevent
ivních opatřeních. Pohlavní nemoce
se většinou vyskytují mezi mladými
lidmi ve věku 15 až 25 let. Nejvíc jsou
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course outlined in great detail in a book by Mr. Krasin which has been alluded to
in our first presentation. The goal of this strategy, amongst other things, is to
transform liberal, democratic systems of government which exist in the West into
systems which would perform the function of the dictatorship of the proletariat.
The liberal, democratic systems of government will be thus destroyed in the
process.
The strategy was further refined at the meeting of Communist and workers’
parties which was held in Moscow between June 5 and June 17, 1969, and it was
approved on behalf ofthe Communist Party of Canada by Mr. William Kashtan, its
Secretary General, who attended the meeting.
Secondly, the Communist Party of Canada incorporated this strategy into its own
program. It adjusted this program to specific conditions existing in Canada and
made its practical application in Canada the very central focus of its work, to be
implemented over several decades as a long-term objective.
The entire strategy and its application in Canada and the description of individual
stages of the process of transformation are fully documented, Mr. Chairman.
They are documented in open publications of the party and are freely available in
our libraries; also in the Library of Parliament.
Point number three; While during the first stage of this strategy the party is
committed... and this is so important—to legal, lawful, constitutional and peace
ful means to get to power... once again, this is the key ofthe whole thing... during
the second stage, in the stage of transition from a liberal democratic system,
which we have now today, to a socialist system of the communist definition, the
Communist Party visualizes—and this is exceedingly important—the need for the
curtailment of... activities of those political parties in Canada which would oppose
this drive to socialism, as perceived by the Communist Party.
Now, the fourth point is this. This declaration of intent was made by Mr.
Kashtan—and this is important—the declaration of intent to transform to... The
declaration of intent, the need to curtail political parties who would not agree with
the socialism of the communist brand and who would oppose the drive to such a
socialism was made clear by Mr. Kashtan in his keynote address to the 19th
Convention held between May 21 and May 24, 1966.
Now, Mr. Kashtan said:
We have already declared... We, the Communist Party, in our party program, seek
and work for a peaceful transformation to socialism. We see the possibility of
opportunity of opposition parties’ continuing to function.
So there is a possibility—a possibility, not a certainly—of opposition parties’
functioning. But then comes the qualifying remark: “providing that they respect
laws of the government, building a socialist society”. That is the key to it. I am
quoting from Mr. Kashtan’s book “Towards Socialism”, Progress Books,
Toronto, (1976), page 24 and 25.
The fifth point: Already in the second stage of its attempt at radical and revoluti
onary transformation of the Canadian political, social and economic system to
socialism and then communism, the government, under the hegemony of the
Communist Party, would ban those political parties and groups who would
oppose transition in Canada to that type of socialism—the communist type— and
who therefore would not respect such laws. This is to say nothing about the faith
of those political parties, movements or groups who simply do not agree with that
type of socialism and transition towards it.
Now, what would happen in the next stage of the process to which the party
committed? It means transition from socialism to communism. What would
happen to those groups then? We are speaking about the first stage, transition
from the system we have now towards socialism of the communist brand. Already
there they would be curtailed. Now, can you imagine a next stage of transition
from socialism to communism. What would happen to those groups with their
(inaudible—Editor)?
Of course, under the communist society the Communist Party is projecting
classless property lists and a stateless society. What would happen to the state?
Who is going to guarantee these rights for those parties?
Point number six: In order even to initiate such a process of fundamental trans
formation of the Canadian political, economic and social system, the government
building such a socialist society, as it have been called, would have to make

Parliament pass such rules which in fact would be a massive violation of
fundamental rights of Canadian citizens. Actually these laws would be un
constitutional because they would violate the letter and spirit of the Charter of
Rights and Freedoms of the Canadian Constitution.
For example, the banning of political parties’ movements and groups, which
would not respect such laws and oppose them, would obliterate all fundamental
freedoms spelled out in Article 11 of the Charter, and they would thus result in the
destruction of the constitutionally established system of government in Canada
as it is perceived in the language of Bill C-9.
Point number seven: Of course, I am speaking of Parliament and I am aware of
Parliament—what it is. Such laws, even if passed by a Canadian Parliament... In
other words, the laws which would massively abrogate civil rights might be
passed by Parliament because they would have the majority. Such laws, even if
passed by the Canadian Parliament would not be constitutionally valid because
they would impose limitations upon these fundamental freedoms to such an
extent that it would not be reasonable and, therefore, could not be demonstrably
justified in a free and democratic society, to quote Article I of the Charter.
Now, the ruling that such laws are not constitutional would have to be made by
the Supreme Court of Canada, provided that the court would not be subverted at
that time and it would be in a position to make such an independent judgment. In
other words, this is all ahead of us.
Point number eight: Let us consider the fundamental importance that, in this
context, the language of the Charter assumes by speaking about a free and
democratic society, which is so fundamental to us. Our association proposes in
its brief that the definition of threat to the security of Canada in Bill C-9 amended
so that paragraph (d), line 6, would read:
democratic system of government in Canada...
Point number nine: Given thus the documented commitment of the Communist
Party of Canada to the policies which, at present, are lawful, are peaceful, but are
directed towards and intended ultimately to lead to the destruction of the con
stitutionally established system of democratic government of Canada, our
association submits. Mr. Chairman, that that party, its policies, as well as the
guidance and assistance which it obtains from the Communist Party of the Soviet
Union and of the Government of the U. S. S. R., poses a threat to the security of
Canada in terms of the provisions of the Constitution Act of 1982.
Point No. 10. The Czechoslovak National Association does not wish to
exaggerate it at all the threat to the security of this country by the Communist
Party and by its existing policies as documented in its program resolutions of its
conventions, of the central committee and by statements of its officials.
Point No. 11. Our association, Mr. Chairman, and gentlemen merely wishes this
committee of the House of Commons to take note of this future and potential
threat and suitably amend the definiton ofthethreats to the security of Canadato
meet the declarations of intent, in legal terms of course you probably know what
the declaration of intent means— mens rea, which the Communist Party made
and the contingencies which are implicit in such a declaration of intent.
Now, I am going to close, Mr. Chairman. Our association is quite emphatically
stating that the Communist Party must be given and is given at present time every
right and every freedom to pursue its policies under the guarantees of these
rights by Article 1 of the Canadian Charter of Rights and Freedoms as spelled out
in the Canada Act of 1982.
Mr. Chairman, the problem is really that the ultimate objective of such policies is
the obliteration of these rights and freedoms by the destruction of the democratic
system of government which really is the guarantor. Such a declaration of intent
is here and this is the problem, Mr. Chairman, which we wish this committee
would address itself to.

postiženy jižní Čechy. Jen v Písku a
Budějovicích bylo v krátké době na
hlášeno 820 nových případů. V Praze
se na otázku “Jaký je rozdíl mezi Žižkou a syfilidou” odpovídá: "Žádný.
Oba táhnou na Prahu od Tábora.”
Také např. pražské divadlo Semafor
dělalo zájezd do Příbrami a herci
odmítli v kraji přenocovat. Po každém
představení je vozili zpět do Prahy.
Vyskytly se také dva případy nebez
pečné choroby AIDS, siréne homosezualy.

V Československu trvá kritický nedo
statek vody. Vzhledem k tomu je asi
v 600 obcích regulována spotřeba
vody a do 300 obcí se musí voda dová
žet. Mladá fronta dne 14 prosince
1983 napsala: “Protože se předpo
kládá, že spotřeba vody u obyvatel
stva ve vánočním období stoupne,
uvažuje se o tom, že v některých mís
tech na jihu Čech se bude muset při
stoupit k prodeji zabitých kaprů proti
tradiční distribuci v kádích.”

Po šestiletém neúspěšném pobytu
v západním Německu odvolala Státní
bezpečnost zpět do Prahy svého za
městnance, filmového scénáristu
Pavla Juráčka. Očekává se jeho est
rádní vystoupení v československém
rozhlase a televizi po vzoru jeho před
chůdců — hrdinného kapitána Minaříka, spisovatele Tomáše Řezáče a
nynějšího pacienta psychiatrie v Boh
nicích Josefa Hodiče.
Na filozofické fakultě Karlovy univer
zity v Praze vyvěsili neznámí studenti
velkou tabuli s textem, žádájícím od
stranění sovětských raket z Česko
slovenska. Text končil výzvou, aby
každý, kdo souhlasí, namaloval na
plakát malé sluníčko. Než stačila po
licie plakát odstranit, bylo na něm i na
okolních zdech několik set malých
sluníček.
Václav Táborský, člen redakční rady
Západu, otiskl v časopise Our Canada
výborný článek o desinformaci, kte
rou ve prospěch SSSR rozšiřuje tele
vizní a rozhlasová stanice CBC. Tento
článek ukazuje, jak jsou záměrné
upravovány protiamerické a prosovětské zprávy a komentace a jak
také poklesl počet posluchačů této
stanice.
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Poprask mezi občany a ovšem i mezi
československou bezpečností způso
bily pornografické snímky Gustava
Husáka s Indírou Gándhíovou. Šlo-li
o fotomontáže či nikoli, to by mohli
říci výše jmenovaní. StB se podařilo
zjistit, vyšetřit a dostat před soud au
torský kolektiv, v jehož čele stál foto
graf z deníku Mladá fronta. Gustáv
Husák, který stál modelem, vyvázl
se zdravou kůží.
Vasil Biľak napadl v časopise Tribuna
Simona Wiesenthala, který řídí vídeň
ské dokumentační středisko, shro
mažďující materiál o nacistických
zločinech. Pozorovatelé si kladou
otázku, zda se dogmatici v Praze
chtějí opět vrátit na pozice otevřené
ho antisemitismu padesátých let. Tri
buna také přinesla hrubý útok na pa
peže Jana Pavla II.

Z Československa došla zpráva o te
roru a surovostech Státní bezpečnos
ti proti občanům-sběratelům podpi
sových archů, ve kterých byl papež
Jan Pavel II. zván v roce 1985 do
Československa. Počet podpisů již
dosáhl 30.000 a stále stoupá.
Československo podporovalo stano
visko Libye a schvalovalo zavraždění
britské policistky libyjskými diplo
maty v Londýně. Pražské rádio ozná
milo dne 18. dubna, že britský Home
Secretary jednal “v rozporu s mezi
národním právem". ČTK opakovala
libyjský výmysl, že britská policie a
cizí tajní agenti zahájili první střelbu
na libyjské vyslanectví.

Dr. Ludvík Urban zemřel
Hamiltonská odbočka Čsl. národního sdružení v Kanadě se v sobotu 28. dubnat.
r. rozloučila s velmi obětavým dlouholetým členem této odbočky a činovníkem
Ústředí -dr. Ludvíkem Urbanem. Projevy v obřadní síni přednesli ing. Hubert Obr,
osobní blízký přítel a spolurodák zesnulého, předseda Ústředí čsl. nár. sdružení
v Kanadě bratr Jiří G. Corn, krátké případné verše přednesl Jan Fellmann, za M.
M. I. v Torontě se rozloučil se zesnulým předseda Jan Trávníček, zástupce mul
tikulturní organizace v Hamiltonu a zástupce Mohawk College, kde Ludvík vy
učoval. Pohřební obřady v misií sv. Vojtěcha v Burlingtonu celebroval dp. Josef
Šach.
(JF)

Z projevu předsedy čsl. národního sdružení v Kanadě
bratra Jiřího G. Corna
Před několika měsíci mi zesnulý dr. Ludvík Urban přinesl mnoho dokladů a také
zápisy našeho Ústředí od jeho inkorporace do roku 1960. Z těchto dokladů bylo
možné vidět rozsah dlouholeté práce a činnosti mnoha členů, úspěchy i neúspě
chy a životní osudy mnoha dlouholetých spolupracovníků. Jméno bratra Urbana
se poprvé objevilo v těchto zápisech před 23 lety, kdy v roce 1961 byl zvolen tisko
vým referentem. Hned od první schůze se stal činným spolupracovníkem a ne
chyběl na téměř žádné schůzi, ať rady, či výkonného výboru. V roce 1964 začal
vydávat náš Věstník, který s malými přestávkami vychází doposud, jako informač
ní členský časopis. V roce 1965 se stal téměř stálým zapisovatelem, později zá
stupcem generálního tajemníka a staral se velmi pečlivě o písemný styk s odboč
kami. V roce 1975 byl zvolen předsedou na období dvou let a po mém zvolení
předsedou na další období se stal mým nejbližším spolupracovníkem do svého
skonu. Mohu bezpečně prohlásit, že jsem neměl lepšího a svědomitějšího spolu
pracovníka a organizátora, než byl zesnulý doktor Urban. Vzpomínám na veliké
množství dlouhých schůzí a porad, v nichž byla řešena důležitá rozhodnutí pro
činnost našeho Ústředí. Nebudu se ani snažit vyjmenovat vše co udělal, tolik toho
je.
Dr. Urban bylo oddaným a poctivým pracovníkem našeho krajanského života a
stal se příkladem celé naší krajanské obci.
Za jeho dlouholetou práci a zásluhy o krajanský život v Kanadě a jeho úsilí o roz
květ Sdružení, pro které zvláště posledních několik let žil - výkonný výbor roz
hodl, aby dr. Urban byl zvolen na květnovém Kongresu čestným předsedou Čsl.
národního sdružení v Kanadě.
Milý doktore, i když ses toho našeho největšího uznání nedočkal, oznamuji to
aspoň dnes, když se s Tebou naposled loučíme.
Děkuji ti za Tvoji práci pro Čechy a Slováky v Kanadě.
Děkuji Ti osobně za Tvou spolupráci a vždy nezištnou pomoc pro náš společný
boj - boj pro náš lepší zítřek nejen pro nás zde v Kanadě, ale pro lepší zítřek pro
naše trpící národy doma v Československu.
Budeme na Tebe vždy s úctou vzpomínat
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