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OBČASNÍK! SPOLKU CHEMIKOV

Hany sa zaceluju,ale jazvy rastu
s nani.
pedela ,27.apríl 1969.3tc.jiu na
zrúcaninách starobylého Devína,sin
ko nernilostne páli .P o ze r ám ako sa
zmiešava voda I-ioravy s ^Dunajom, na
chvílu preruší ticho húkanie nákla
dnej lode,ktorá sa pomaly vlečie
proti prúdu.Hladín na hradby Devín
a,které mi šepcú o mnohých odvážnych boj rch Slovanov za slobodu.
Stojím na miestach,kde sa schádza .
li Štúrovci, tu kde je každá piad
zeme posvätná,tu,kde snívali večný, svätý sen o krajšom živote, o
slobode. V ušiach mi znie spev ti
sícov hrdiel "Kto za pravdu horí".
Nie, to sa ui len zdá.
Kde je to obrovské nadšenie,tá
nepřekonatelná vola Slovákcv,odho
dianie nedat sa ani v najtažších
chvílach a bojovat proti tyranom?
Kde "sú tí všetci, ktorých neopísa
telné nadšenie pripravilo také ne
zabudnutelné chvíle minulý rok,
kečí sme prisahali věrnost odkazu
Í. Štúra7?
V
kle hrady Devína sú trpezlivé
a múdre. Je to obor s jemným srdcomřsrdcom ktoré pošepkavá každému,komu^nie je osud nášho^maléhn
národa lahostajný, o histórii .
bejov za slobodu, srdcom,ktoré vl
eje nové odhodlanie, nové nadšenie
a chuí do boja.
Od »hádzanie
so vztýčenými
hlav
f
V
.ť
ami, znovu hrdí a potichu si spie
vane ''Kto za pravdu horí'* .
-I. Vince-
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Vážení čitatelia!

V minulom (čisle sme
uverejnili článok
"Kto kradne,alebo nie
komu sa lahko buduje
si)olu
socializmus"namera/S.J.Lee/
ný na náš obchod so
Sovietskym sväzom,
podlá článku Heuer Luricher Zeitu
ng."Hové slovo'' uverejnilo polemi
žujúci člílnok,k tomuto problému,
v ktorom sa Julius Lipták pozerá
na obchod so Z SS'R iným pohladom.
Tento článok spolu s našou odpovedou pre nedostatok miesta v Ek
razite môžete prečitaí na Hyde
parku vo vestibule fakulty.
-RedakciaSKOLĽIľlCL - V dňoch
<- s>
apríla 1569 sa konala v Dome vedeckých pracovníkov
v Smolenif*iachvppdagogioká konferencia Ch tí1 SVŠT. Konferencie sa
zúčastnili aj zástupci ZVS.
Podrobnosti o priebehu sa dozviete net Parlamente.
•

Pokojný buS - tvrdá realita
prečo? každá žilka sa to pýta
pre blaho tvoje,národa...
i získanie neba
nič to že k dobru trochu klamu
treba
Všetko bude len stíš hlas prosím
Ak nebudeš ticho to ía veru
znosí
slobodu len tichým ostatným len
zbytok
ty nie si pravoverný,len
anti-dobytok.
-M.Boka-

Mohu jenon tuto poznámku; £ido nechtějí válku a bude—li nesmejí
ji prohrát. Na to myslete v příštích dnech,alespoň na chvíli.
.
;
_
Ir-ll-Petr Chudožilov
Na fakultnon múre hákový kříž'.
Iste sa podivíte, kde sa tu zo
bral práve teraz, temer rok po upl
ynutí přeslavného 21.augusta 1460.
Nuž pre objasnenie veci musíme
uviest, že niektoré skupiny valuto
vých študentov maju ešte stále dos
í demokracie k tomu, aby mohli nalepit na stenu našej fakulty plagá
ty s hákovým krížom.My jej máme
žial menej a preto tento článok bu
dú čítat len kolegovia, ktorým sa
podarí tohnat EKRACIT*
Autorov týchto plagátových akci
í nepoznáme, pretože- títo sa podpi
sujú buď ako Al-Fattah «a^ebo ako
Zväz sýrskych /či palestínskych/
študentov. Plagáty asi neboli tlač
ené na území ÔSSR, pretože v našic
h tlačiarňach sú hákové kríže asi
20 rokov vyradené ako nepotrebný
artikel.
V úvode sa ešte chceme zmienit
o akcii z internátu-MG,„kde bol vy
vesený nielen plagát, ale aj séria
fotografií na upevnenie dojmu.
Nechceme a. .ani .nemôžeme, pochybo
vat o tom, že v konflikte medzi Iz
raelom a arabskými
štátmi boli obe
c
te na_životoch, boli ranení a možno mnoho"-obetí boli m'ieromiluvní
ludia. To sa ovsen teraz už nedá
napravit a preto-je teraz podstatn
á otázka: "Kto tento konflikt zavi
nil?"
~
w
Otázok je viac. Žiaí medzi obyvatelstvom äSSK sa prejavuje istý
nezáujem o tento problém /a o vyle
povanie hákových krížov/. Informácie o tomto probléme sú po minuloročnom lete opát skreslené a neobjektívne. Myslíme si, že naše obyvatelstvo bv nemalo na f tento problén zabudat pre uzku suvislost s
udalostiam! v Strednej Európe /'¿±.
/
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august/. Cielorn tohto Článku je
objektívne informovat našich" kol
legov o tomto probléme. Upozorňu
jeme, že sme v rámci zvýšenia ob
jektivity nepoužili materiály Iz
raela ?x ale len materiály z^časop
isov Listy, býv. Kultúrny život,
ako aj literárne listy, Reportér
a^cudzojazyčných časopisov ako .
sú Her Spiegel /NSR/, j)as Beste
/The reader s difest/ /USá/ a Ku
rier /Rakúsko/. Niektoré postrehy sme vybrali aj z vysielania
ôs. rozhlasu avtelevízie. Nechce
me Vám...vnucovat svoje názory,ale
dúfame, že tento článok Vám pomô
že orientovat sa v tomto probléme a zaujat stanovisko k hákovém
u krížu.
Vlastný problém sa začína hn
eä pri založení štátu Izrael.Niet
sa čomu divit židovskému obývate
Istvu, že tesne pred resp. tesne
po L. svetovej vojne hladali mie
sto, kde by mohli po tisícročnom
prenasledovaní konečne žit
oko
jne bez obáv o život. Toto miest
o mali nájst v svojej pravlasti
/pod la biblie v S E M I ^ Z A S M b E N E J /
tak, ako sa už niekolkokrát pred
tým pokúšali. Pokial by sme hladali korene tejto túžby, nájdeme
ich v Starom zákone. 0 hodnovernosti niektorých faktov zo Staré
ho zákona' možno pochybovat, avša
k základná otázka Pravlasti žido
vského národa je zodpovedaná, čo
mu' jednoznačne nasvedčujú vykopá
vky na území Izraela, ako aj ara
bských štátov. Nie je bez zaujím
avosti, že už tretí deň po vytvo
rení štátu Izrael dekrétom OSN
bol tento napadnutý zo stany ara
bských štátov. Od tejto doby sa

Od tejto doby sa útoky opakovali'"' realizované. Ďaleko závažnejším
porušením daného stavu bolo uzav
a nebolo najmenšej ochoty uznat
rotie Akabského zálivu pre plavexistenciu mladého štátu. Zaujíma bu izraelských lodí. Proti tomuto
vým faktom ostáva, že medzi prvý- kroku Izrael protestoval,aj u Med
mi uznali Izrael aj vláda ZSSR a
zinárodného plavebného súdu v Haa
čfiR a podporovali ho v joho prvý
gu. Arabské štáty boli pozvané na
ch krokoch. Vtedy totiž celý civi súdne konanie,^kde sa mala dorielizovaný svet ghápal, že v rámci
šit oprávněnost postupu tej či ozáchrany niekolko miliónov Židov
nej strany. Arabskí predstavitebolo riešení3 tejto otázky nutné. lia sa však odmietli dostavit na
Židovstvo prekonalo počas 2.sve
toto jednanie. Aby však tento pro
tovej včjny velkú krízu /najvácš
blém^neostal pre nás nedoriešený,
iu v histórii/, no nebola posled
dovolujeme si objasnit našich činou. Spomeňme si len na proces s
tatelov, čo je to;medzinárodná vo
Rudolfom Slánským a na obdobie,
da j "
ktoré potom nasledovalo. Teraz sa
Podía platných konvencií sa ka
však vrátme k problémom arabskoždá
kaluž, nr. ktorej obvode sa na
izraelským.
chádza
viac ako jeden štát, jé^me
Snahy o vytvorenie štátu vie
dzinárodná
voda. Oba štáty majú
dli cez sionistické hnutie. A.rabs
rovnaké
právo
ju používat. Z tej t
kí predstavitelia ho však chápu
o
definície
si
dokážeme lahko přeako protiarabské, čo doteraz ešte
dstavit,
prečo
arabská
strana odm
nedokázali. Je totiž diskutabilné
ietla
účast
na
jednaní.
či niekomu môže tak velmi záležat
Popri tom,^je^eštj nutné si uvo
na kuse púšte /na takom sa rozkla
domit
životnú dôležitost^prístavu
dá aj Izrael, ktorý si^pestupne
v
Akabe
pre Izrael, nákoíkO jeho
túto zúrodnil/ aby preň bol ochot
lode
nemohli
používat Suezský pri
ný zabijat nevinných Íudí. Je oveplav, čo sa tiež prieči medzinášem faktom, že z tunajšieho územ
ia sa odsťahovalo niekolko stotis rodným konvenciám /problém posúd
íc Arabov. Títo však mali možnost podlá mapy/'. Situácia sa vtedy zh
rozhodnutia žit buď v Izraeli ale oršila do tej miery, že z línie
bo okolitých arabských, štátoch,po boli odvolané vojská OSN, čím OSN
dobne ako Nemci po 2.svetovej#voj stratila kontrolu nad touto oblas
ne. Dnes sudetskí Nemci volajú po tou. Situácia sa zhoršovala a g vď
aka výhražným prejavom arabských
revanši, podobne ako palestínski
predstavíte
lov. Vteáty organizácia
Arabi, ktorí sa chcú vrátit /zra Al-Fattah
/resp.
jej predchodca/
zu!/. Rozoberát všetky vojenské
vydala
prostredníctvom
polooficiá
konflikty medzi Izraelom a arabsIného
denníka
Al-Ahram
niekolko
kými štátmi by bolo zdĺhavé.« Zame
vtipných hesiel dňa ako napr.:
riame sa len na posledný, známy
"Všetkých^Židov zahnat^do mora a
ako šestdňová vojna v júni 1 % 7 .
postrielat"
alebo "Smrt Izraelu".
Po každom konflikte bol na tomto
Svetovej
verejnosti
sa však tieto
území ustanovený status quo /stav
heslá
nezdali
natolko
vtipné, pre
krorý sa nemení/, ktorý si každý
tože
až
príliš
priezračne
ukázali
vysvětloval po svojom. Tak to bo
úmysly
Arabov.
,
,
lo aj„pred spomínaným konfliktom.
snád podobnu ulohu plnit,
Spomeňme len snahy Izraela zavodnľ ajMaju
plagáty; na našom fakultnom mú^ it púst Negev vodami rieky Jordán re? Pokial do týchto čias snahy
ktorá narážali na tuhý odpor Ara- izraelských predstavítelov o miebov, v dôsledku čoho ani neboli
rové riešenie problému cestou do-

ukú zem? Podlá nás nie, čoho doka
hod nedoviedli k cielu, teraz bo
lo jasné, že bude nasledovat vojn zom je, že celý civilizovaný svet
práve Al-Fattah považuje za neleový konflikt. Ak si uvedomíme pogálnu fašisticko-teroristicku ormer síl /14-0 mil. Arabov : 2 mil.
Židom/ šance Izraela boli ¿íinimál- ganizáciu. Akcie tejto skupiny
né. To samozrejme Izrael neoprávňo asi tažko prispejú.k riešeniu pro
valo k útoku, i keď z obranného hl blému. Pokial by arabské štáty ch
celi pr:;javit záujem o riešenie v
a diska prekvapenie bolo jediným
východiskom. K útoku však došlo až zájomného konfliktu, nmtne by museli Al-Fattah zakázat a nie podpo vystupňovaní vojnovej hystérie
a vyhrážok arabských štátov na max porovat jej činnost, ako to robia
teraz. Práve Al-Fattah totiž póru
imálnu mieru.
šuje.prímerie
a tým stažuje rieše
Pokiaí sme my v období obrody ži
nie
konfliktu.
adali kontrolu vládnej politiky vi
acerých politických strán, v Izrae
Z našej tlače je známe, že. izr
li je si.tuácia opačná. Tam existu- aelská vláda v oficiálnom komunik
je vyše 20 politických strán a bo- é odmietla myšlienku štvormocensk
lo by absurdné myslief? si, že pri
ých rozhovoroch- o situácii, prico
riešení konfliktu bola názorová je m zdôraznila, že Izrael je proti
dnota. Žiadna z izraelských strán
akémukoľvek postupu, na ktorom by
však /na rozdiel od Arabov/ nevolá sa nedohodli vlády, ktorých sa ve
la po genocíde. Všetky tieto stra- c týka. K takému .rozhodnutiu sa
ny sa však zhodli na tom, že k slo možno priklonií z hľadiska situábodnému rozvoju Izraela je potrebn cie v ČSSR, ktorá vznikla u nás
é politické uznanie Izraela arabs- mirfulého roku. Aj vtedy sa schádz
kými štátmi. Tu dochádzame k vysve ali predstavitelia "pátky'' aby ro
tleniu problému odovzdania obsade- zhodli o^nás - bez nás. Stalo sa
ného územia. Naki*>lkosa Izrael mal
tak .- v júli vo Varšave. /Vyjadrili
možnost přesvědčit v priebehu 20
sme s tým počínaním nesúhlas a na
rokov o nemožnosti uznania mierovo vrhli sme bilaterálne rozhovory.
u cestou, začal teraz jednat z po- Nasledovala Čierna nad Tisou.Všim
sicie sily. V tomto momente sa vša nime si analógiu.
k žiadny iný postup nedal očakávat
Forma riešenia konfliktu popretože situácia pedla spravodajcu mocou vojsk OSN rozmiestnených na
"J.S.News and world report v Káhire línii prímeria, ako to bolo návrh
vyzerala takto:!,Je tu počut velmi
nuté sa úkázala nevhodná. Podobne
málo o ďalšom vojnovom kole. Ale
otázka medzinárodného Jeruzalema
mier zdá sa byt dalek0»" Čo hovorí ako druhého rozdeleného mesta, ne
M s i r , dá sa zhrnút takto: "Jednavedie k zdarnému koncu, keďže prá
nie s Izraelom? Nie! Uznanie Izra- ve Arabi túto formu odmietli už
elu? Nie! Suezský prieplav? Nie!
pred vytvorením štátu Izrael.
pre izraelské lode!" Čo si Násir
Nezostáva nám nič iné^ ako ve
skutočne praje je totálna kapiturit v zdravý rozum a dúfat, že dô
lácia Izraelu. Tieto slová sa vel
jde k bilaterárnym rozhovorom, kt
mi nelíšia od tých, ktoré prednie- oré "/ako dúfame./ budú úspešnejšie
sol pred niekoľkými dňami minister ako v prípade ČSSR. Nie je možné
Ríjád. V tejto časti bude zaujíma- očakávat územné ústupky Izraela
vé rozobrat úlohu Al-Fattah /ako
pred bilaterálnymi rozhovorami,pr
autora plagátov/ pri riešení izra
etože poďľa nášho názoru by týmto
elsko-arabského sporu.
Izrael stratil nádej na urovnanie
sporu.
Pokial si niekto myslí, že
Môže Al-Fattah na svojich^plagá
dvojnásobné
územie púšte, získané
toch označovat Izrael ako fašistic

v čase vojny pomože hospodárstvu
Izraela, tak má prinajmenšom div
né predstavy o ekonomike, Podobn
e by bolo smiešne, keby v židovs
kom štáte žilo Ř,5mil.Arabov a
2mil.Židov. Táto situácia by tot
iž anexiou rjastala. Dá sa očakáv
a t navrátenie územia, ovšom v pr
ípade solídneho dohovoru oboch
srán.
Ako sme úvodom spomenuli,chce
li sme Vás len objektivny informovat o konflikte. Neočákaávali
smg, že sa nám ho podarí vyrieši t. Preto Vás prosíme, aby ste
článok posudzovali z tohoto hlad
i ska.
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PROTI VETRU.
Za větrempplenivet nachcem a nebudem
Musíme dopredu o kousek dál
Po proudu po větru nechcem a' nepudem
To by nás do smetí vítr zavál
Povětru netečně veteš se kutáli
Po proudu i bahno někdy hne
V závětří na sypce jen krysa zahál
Nám vítr náladu, vždycky zvedne.
Když nás pujdou miliony
Všichni proti větru
Každý ujde ten svůj. metr
Dáme metr k metru
Kdeje síla zpátečníku
Kde je síla proti -větru
Proti větru postoupíme.
0 sta kilometru.

P.Werner, P.Schwarz

Voskovec a Werich

O d p o s l o u c h á v a c í

• z a ř í z e n í

' Návod k použití.
1. Mluvte zřetelně.
t

. •

.

2.Eliminujte všechny rušivé zvuky a šumy /rádio,televizor,malé
děti,odkapkávající vodovod./
3« Omezte množství sykavek',dbejte na správnou výslovnost konco
vek
ě. Cizí slová hláskujte.
5- Důležité^věci opakujte dvakrát.
" 6.Osoby,s nimiž mluvíte, oslovujte i adresou, případně i datem
narosení.
7. Budte věcný a stručný.
Dodržováním tjgchto pokynů zlepšíte vzájemnou spolupráci a přispějete k urychlení konsolidace a-normalizace.
-J.Markus/

///. .. - y ,
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Igor Vinees
Láska
až do hrobu.
Mario odložil noviny a,zdvihol
slúchadlo domáceho telefónu.Zavo
lám Chaáiemu,či si príd - zahrat
do klubu biľiard-"Dočorta,asi je
porucha n paralelne"-v slúchad1 sa neozýval obvyklý tón,al
bolo.počut hovor.Niečo ho prinút
ilo,aoy počúval.Telefonovala Nora, asi so svojim milencom.Vo svo
je^ pátdesiatke' Maria nijako zvl
ášt nevzrušovalo,ž ho ž na ¡odvádza. Vedel o tom a trpel to^Kedysi sa^určite mali radi,aspoň
on zbožňoval Noru, íle dn: s,dnes
mu už bol.a lahos tajná .Akosi sa
uspokojil so svojim systémo--; života.Klub,priatelia,obč- s išli
spolu s Norou do spoločnosti. Od
začiatku síce tušil,že t%k krásnu a eroticky založenú ženu nebu
de vediet uspokojit,ale netrápil
o ho to.Aspoň si to on sám nahováral.Po čase sa uspokojil s tým
¿e Nora má milencov.Ôaxäl,Nora
snáď dostane na staré^kolená roz
Um.Vo štvrtok majú íst na dovole
nku.Preto Maria zaujal rozhovor
v telefóne.Počúval a jeho tvár
sa začala, stahovat do mrzkej gri
masy.Tak teda Nóra sa ho chce zb
avit,chce jeho peniaze. Pomaly,o
patrne zložil slúchadlo a sadol
si. Toto teda nečakal. Ved el,že
Nora nie je s ním štastná,^ale
že sa ho bude chciet zbasrit navž
4y, to ho prekvapiloJe síce fa
kt, že s rozvodom nesúhlasil-pri
v

w

¡¡Uverejňujeme šiestu poviedku
¡i
seriálu:
!l
«'NENAJDETE"v AKTOVKE A .
ŕl •
HITCRCOKA".
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¡1
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náša to zbytočné komplikácie v
spoločenskom živote,vno dohodol
sa s ňou, že môže žit ako sa jej
páči.
Tak teda vo štvrtok, v deň ich o
dchodu-šikovne si to Nora vymysle
la. Večer nešiel Mario do klubu a
dlho do noci sedel pri vyhasnutej
fajke a rozmýšlal o svojom živote
s Norou.
Vo štvrtok poobede odišlo všetko
služobníctvo z domu. Mario s Norou robili posledné prípravy pred
odchodom. Keď už^boli hotoví, sad
li si ešte v salóne a Nora pripra
vila koktaily. Mali ešte chvílu
času pred odchodom a zhovárali sa
Cb d o v o l e n k e P o chvíli Mariovu tv
ár ztiahli kŕče, chytil sa za bru
cho a s vytreštenými očami čosiv
blabotal. Nora vyskočila, a s víía
zným krikom^podišla k nemu. "Kone
čne som sa ta zbavila,ty,ty zvieral Nikdy som ta nemala rada! Na
manželstvo s tebou som pristala
len preto, že .si mal peniaze! Ale
už neôžem viac čakat. Kým by si
ty zomrel, bola by zo mna babička
A ja chcem žit, rozumieš a na to
potrebujem tvoje peniaze. Teraz
budem moct odíst s Richardom niek
de ďaleko, kde budeme^spolu, kde
sa budeme môct^milovat. Otrávila
som ta a som štastná!" Mario sa v p
omaly zvalil na zem. n Vieš ako ta
nenávidím...''- priskočila k nemu.
a búchala ho^malými pastičkami do
chrbta. "Dost Nora!" Mario sa oto
čil a zdrapil ju za ruky. "Celý
život si ma klamala4, alevtoto sa
ti nepodarilo, Zašla si ďaleko.
Boäa si vždy hlúpa a teraz na to
doplatíš". Klesla^na kolená s vyt
reštenými očami híadela na Maria,
ktorý mal byt už mŕtvy. "Dám ti
poslednú šancu - ozval sa Mario-

ešte stálevta mám-rád. Odídeme sp
lu niekam ďaleko, kde nás nikto
nebude poznat, začneme nov| život
Ale najprv sa musíme zbavit Rieka
rda. Zbavíme sa v ho v tak, ako ste
sa chceli zbavit mňa. Ak c&ceš ži
t nemáš inej volby." Mario vstal
a pritiahol si stoličku do kúta,
kde si pohodlne sadol. Polomŕtva
nič nechápajúca Nora bezvládne le
žala na zemi. "Len žiadne triky,
je to zbytočné"- Mario vytiahol z
vrecka revolver - "Péčkáme^na Richarda, ktorý ti príde pomôct odp
ratat moju mŕtvolu7'. Asi po hodin
e mlčania prerušilo'1 ticho otváranie domových dverí. Kroky sa blíž
ili k salónu. "Ticho a klud - pohrozil Mario revolverom Nore, no
tá vôbec nevnímaxa, že sa niečo
deje. Vošiel Richard a chvílu sa
bezradne obzeral po miestnosti.
"Vítam ta" ozvalo sa z kúta a zde
sený Richard hladel do ústia revo
lveru a do škeriacej sa tváre Maria. "Nevyšlo to mladý' pánko ! "
Richard sa pohol, snádsa chystal
k "skoku, no zastavili ho dobre mi
erené výstrely z Mariovho revolve
ru. Jeho telo sa zvalilo a svetlo
zelený koberec sa začal napíjat
krvou. Nora sa konečne probrala a
splašom sa vrhla k nemu, bozkáva
la jeho krvou zamazanú tvár. "Sta
čí - je mŕtvy a už ho nepreberieš
Musíme ho odpratat, aby sme stihl
i polnočný rýchlik". Mario prinútil Noru, aby mu pomohla zniešt
jeho telo do auta. Posadil Kôru k
sebe, naštartoval a vyšli na dial
nicu. Išli mlčky, len ležiace telo na zadnom sedadle sa klátilo,
horná čast tela^sa .zošmykla zo se
dadla a hlava búchala o podlahu a
Uta. Po dvoch hodinách príšernej
cesty po opustenej autostráde zabočili na vedlajšiu cestu a zasta
vili pri opustenom cintoríne. Nao
kolo nebolo ani svetielka, len me
Siac svojim slabým, zeleným svetlom blikal spoza mrakov. Vyvlieli

mŕtvolu z auta a pomaly ju niesli k polorozpadnutej hrobke neja
kého dávno vymretého šlachtické- •
ho rodu. Na chvílu sa zastavili
a Mario otvoril zhrdzavené dvier
ka vedúce do hrobky. Zrazu preta
1 nočné ticho krik nejakých nočn
ých vtákov. Nora sa triasla na c
celom tele, zuby jej od strachu
a od zimy drkotali. Zniesli mŕtvolu po strmých schodoch a zloži
li ju na zem. Nezne-sitelný smrad
pretal slabý lúč baUerky, šinul
sa slizkých stenách kamenných
rakiev4 na chvílu sa zastavil pri
hrbke ludských kostí a zastavil
sa na hrôzou znetvorenej tvári,
ktorá patrila Nore * Vtom lúč baterky zhasol, ozval sa buchot kr
okov po schodoch a hrmot zatváran
ého príklopu. Nora v s hrôzou vykríkla a bežala potkýnajúc sa na kaz
dom schode k železným dvierkam.
"Mario! Nie, to nemôžeš! Však lén
žartuješ? Pusti ma !" Klesla^na
schody a nariekala. "Nora, túžila
si byt s Richardom a ja ti to umo
žním. Nechám vás tu samých, len
ty a on. Nmkto vás nebude rušit.
0 pár dní začne zapáchat^ jeho
telo zčernie, daju sa doňho červí
vi, mäso mu začne odpadávat. Môže
š sa v ňom^kochat, môžeš do sýtos
ti bozkávat jeho tvár,^jeho telo.
"Nie, Mario, pre^Boha ta prosím,
nemôžeš to urobit. Pusti ma Mario
Lámala si necty a do krve driapal
a ruky na masívnom, hrdzavom, železnom príklope.
"Zbytočne sa^vyčergávaš kričaním
Nora, nikto^ta nemôže počut. Ja
už musím íst, čaká ma ešte dlhá
cesta. Zbehom'Nora!"
Mario sa pomaly pobral k autu.
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INTERWIEVÁRiUí I POPULÁRIJXCH OSOBNOSTÍ
Rozhovory vedou, tam. i onde, dva ne-úspešní redaktoři Ekrazitu
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dnes s Igorem VINCE'ii, šéfredaktorom" svetoznámeho časopisu /Ekrazit/
Redaktori:Jak se Vám zamlouvá poslední císio Ekrazitu?
VincesHm,Hm.../lišácky úsměv na tváři -pozn.red-/
R:Má poslední číslo Ekrazitu vyšší úroveň než přechozí?
VsŇie,lebo ešte stále bývam na jedenástom poschodí.
RíZavedete ve svém časopise rubriku S E X k r a z i t ?
V:Áno, bol by som za,ale bolo by treba získaí spolupracovníčky.Sami
na ÉO nestačíme.v
R:Máte už nejaký příspevek?
V:Áno,prvý príspevok už máme, je to poviedka "Dvaja" nájdete ju vo
vnútri časopisu,len neviem,kde na TO Kveta Chodí.
R:Co jako šéfredaktor by jste řekl 1c současné situaci?
VíRadšej vári nič nepoviem,lebo by ste to napísali do Ekrazitu.
R;Jak vámv chutnalo pivo 28.3. n ''Tvarožká"?
VsBolo velmi mokré a ten frían bol tvrdý ako obušok.
RsCo myslíte,jak asi stimuluje nedávna událost na jedné malé říčce
studijní úsilí studentů Tam i Onde?
V: Jedni zháňajú modré knižky,druhí mapu Asie a tí tretí na to s..u
/jen pro křížovkáře-gozn.red./
R áDo které skupiny patríte Vy?
VsDo tej štvrtej.Rusky viem,učím sa čínštinu /právě si opakoval
slovíčka, když jsme ho vyrušili-pozn.red./
R;Uvažujete o tom,vyslat zpravodaje na výše zmíněnou říčku?
VsHej, mám pre vás^dve iniesta-prednodtne.
R:Koho by jste vyměnil ze současného předsednictva?/mít tu moc?/
V;KSS či KSČ?
RžNo to víme i my, mysleli jsme ZVS na škole?^
VsVyrnenil by som Zajíčka za dolare,zajaci majú kurz./posílení valutových zásob Ekrazitu -pozn.red./
R:Otázka ne tělo-co děláte jako šéfredaktor s našimi honoráři?
V:Odkladám vámuich na knižku-pre vaše vdovy.
R: Jaký postih za naše int e r w i e v ár i um na nás jako ubohé radaktory
chystáte?
V;Za trest predáte tisíc kusov Ekrazitu.
R:Jak se Vám jako šéfredaktorovi líbi naše interwievárium s Vámi
jako šéfredaktorem?

ViBoěie mlýny melú pomaly,ale naprázdno.Apropos,ako Bte na toni so
skúškami?
R:? ? ? ? ? ? /prial "by sou čitatelom vidiet pretiahnuté, ksichty
obidvoch redaktorov-pozn.šéfredaktora./
Poznámka na závěr s TOTO INTERWIEVÁRIU1-I NENÍ V ERA2ITĚ VuBEG UVEŘEJNĚNÉ ,NEPROŠLO PŘES AUTOCENZURU ŠÉFREDAKTORA.
S ohněm si zahrávali /bývalí?/ redaktoři Rozsíval-Zajícek
_So

si__za_ to wkú|)ira

?_

V posledných dvadsietich rokoch bolo jedno z najpopulárnejších
hesiel
aj
íl "Dohnat
"Dohnaí a-predbehnúť'.Myslela
a predbehnut" .Myslela sa tým
tým. a
.i životná úroveň v kapitalistických a socialistických kra jinách.^Podíva jme sa teda dnes,
v roku 1969» ako sa darí toto heslo uskutočňoval.
Ako je to s problémom kúpnej sily robotníka v hlavných krajinách
kapitalistickej a socialistickej svetovej sústavy? Známy americký
ekonóm ICeith Bush publikuje údaje charakterizujúce kúpnu silu v 4
velkých mestách 4 hlavných krajín sveta-USá ,ZSSR_, Anglicka a NSR^
Kolko minút musí robotník pracovaí, aby si mohol kúpií 1 kg alebo
1 liter týchto potravinárskyvh produktov;
PRODUKT

Moskva

chlieb
56
ryža
87
bravčové mäso
233
hydina
294
cukor
116
maslo
367
umelý tuk
183
syr •
356
jablká
' 167
pomaranče
156
banány
122
káva
500
červené víno /l ltr/
364
koňak /l ltr/
1360
pivo /l ltr/
82

New York
13
•13
36
21
6
\ 44
22
45
7
7
8
42
257
11

Londvn
c
23
24
162
45
11
44
26
46
24 x
21
21
113 •
56
440
22

.Lin í chov
31
28 •
106
84
17
112
40'
123
31
20
14 '
141
35
337
16

Jedným^z hlavných dôvodov tohto rozdielu je nízka produktivita
práce v polnohospood.ZSSSR. Druhou' príčinou je nízka mzda v ZSSSR.
Podlá Busha činí za hodinu v USA 2,5
v Anglicku 1,2
v NSR
1,07 $ a v ZSSR 0,6 0. Pre porovnanie náš robotník musí pracovaí 82
hodín, aby si mohol kúpií uvedený súbor výrobkov oproti 14 hod. v
USň a 115 hod.v ZSSR.
T.Milo /podia Univerzita Karlova č.14,
/skrátené/.
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Ked som s-" vr' ti
pod "dubom sedel
ON.Nehovoril,lebo s- mu nechcelo a
preto si povedal,ža mlčat je zl^to
a preto mlčal.Približila.som sa k
nemu istým krokom.Vrhol na mi a po
hľad a nielen pohľad.-bozkávali srn
Kveta Sedláková:
D V a J a.
e sa a ja som i v tej chváli spo
menulajže
oozit nechutí.No j e au' ch
-boli sme dvaja,nebolo tam niko
ut-il.Natieral
si ho na chleba a j
ho,],en mi dv-. j a.-Boli sme teda tra
dol,--ed
sa
nasýtil,odtisol
ma do
j a.Ano boli sme traja.Ten tretí,t
popredia
a
povedal.Lenže
to,čj
po
0 bol akoby druhý.leda. sme boli t
vedal,som
nepočula,lebo
jeho
j
e
m
raj a,bez toho,ktorý bol akýsi zam
ý
hlások
sa
veľmi
rozlieval
po
oí
askoijaný exemplár.Chceli sme sa b
ozkat.N^e je na tom nič zlé ..To sa •olitýeh stromoch.Pozeral na m-a,v
dnes,ked ľudia lietajú na ¿¿esia*., yškieral sa,až ho zrazu niečo poc
robí aj v na zemi.-^eda chceli sme s hytilo.To niečo pochytilo aj mňa.
a bozkat,ale nemohli sme.Zavadzal Pochytili sme sa navzájom.Pochytí
1 nim nosy.Preto sme. sa rozišli a li sme sa sj tam,kde by sa normál
rozhodli,že sa'prv nepobozkáme,ký ny človek nechytil,lebo za normá^
m máme hosy.T'lali sme sa šírim-n nyeh okolností ani niet čo chytit.
Chytali smex,sa navzájomy až sme bo
ešírim svetom,až nakoniec sme sa
stretli.Jeden z nás nemal nos.loh 11 v TOM.Ked som sa obzrela,zbsda
odli sme sa,že zbabelci nem r j u. na la som,že noc už padá a priamo ná r
Zemivčo robit.hozišli sme sa znov m na hlavy.Preto sme rýchlo vstal
u. Led sme sa opät stretli,ani jed i.ON sa ne mňa pozrel a zbadal,že
en z nás nemal nos.^ol to áchvatn tí a,kde^v£ nemala nie, ja som mal
ý pohľad.Lve dierky namiesto nosa. a šaty,áno,roztrhnuté šaty.Dívala
Ale-čo človek neurobí pre jeden j som sa na neho a zbadala,že tem k
ediný bozk.-bozkali sme s a , l e zra de Adam nemal nič, on tiež nemí. ni
zu som zistili. , že ma niečo tlačí č.Stáli a divili sme sa jeden na
na ústach a priamo sa mi to zarýv tretieho.Hádzali sme po sebe pohľ
a do masa.Po dlhšej aktívnej avah ady a s ť l i sme. ON stal, j a som; s t
e som priši? na to,%e sú to zuby, íla a dívali sme sa na seba.Zr?zu
L-iekla som mu, že bud ma prestane ma pochytilo niečo dr^hýkr't.Poch
bozij vat ápäne,alebo si d' vyoper ytiÍoma,ale jeho už nie,mal toho
ovst zuby.ON,pretože mu prvý bozk dost.Nevydržala som,po chytila som
zachutil po mede a med malvstrsšn- ho tam,za ucho,že z?reval,až sa h
e rád & chcel si ho natriet ns ch o ry zabeleli. JBOIO to divné to jeh
lieb,po žiadanej úvahe sa rozhodo o revanie,lebo ani nebolo.Ja som
ho prestala pochytávaiž,Ľahli sme
1 pre t- druhú vec a odišiel.
si .3 ležali.Nocvpadala a padala a
Ja som si sadla pod nevysoký dub
a čakala som na neho.-bolo mi to u nedajbože padnit.
ž dlho,myslím to čakanie,preto so Až nakoniec padia a my,únavou po
m ss rozhodla gozriet sa po. okolí j tsžkom boji sme padli tiež.
Neprešla som §ste ani dva a trišt
vrte kroka,ked som zbadala,ach ôu
dný to jav .Dvaja sa nebozkávali, a
16 • • • » * & • • J- o mi nevyrazilo dych.
Ale hned som ztiahla svoje predne
línie a oátiahla som z bojiska.
7!
. A fl
•:c> C r f W i K "i P c- rrr-ťiř^
C Ji • ..'Ai'jÍ-v-— : i
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Killy fakulty sa volá fiensatoris.
Za počasia,ktoré "bolo jediným
je príchod novej asistentky KTV,p o
komponentou "bez konkurencie,sa v prednej slovenskej reprezentantky
dňoch 8.-9.IV.1969 konali na Cho Evy Chovanovej.Už v priebehu jeseň
pku v Májovej uulde lyžiarske pre nej prípravy a hlavnevzimnej prípr
teky našej fakulty.Hovorií o vyda avy na snehu,dala čast svojho uueni
renosti plebo nevydarenosti tohto a -najlepším lyžiarom fakulty.Dalo
športového podujatia je hádam zby by^sa povedat,že doslova vychovala
t očné. iTepoznám účastníka preteku, veiku nádej našeho /zatial síce len
ktorý by bol nejak "hlasne" dal n fakultného/lyžovania ,Hanku Žilinčíajavo svoje slamanie a lutoval,že kovu,ktorá oba závody,ako špecial
Veikonocné sviatky prežil na horá tak aj obrovský slalom,vyhrala s ve
ch a nie doma.Dobrá nálada,o ktor Ikou prevahou pred R.Uinklerovou a
u sa snažili od samého začiatku N.Chrípkovou.
dve známe "osobnosti1' našej faku
Tak ako závody žien maly jasného
lty Dušan ľ. a Oldo R.dali najavo favorita,vyrovnané pole mužov služe nemienia nechat ostatných "pod bovalo opravdivý boj o každé miesto
riernkávat" ani len v autobuse.To k ako sa ukázalo,bolo vzruchu a pre
všetko boli iba sprievodné inaky kvapení viac než dost.Po prvom kole
akcie,ktoré j nechýbali ani menšie špeciálu sa objavil na čele VJZlimo
vzrušenia a rozčarovania našich
keä neoficiálny favorit a vlani dr
managerov p.asistentov E. Oho v ano v uhý I.Hatiašovský mal kolíziu a oci
ej a Z.Tapnnka,z ktorých posledne tol sa až uprostred rebríčka z á v o d n
menovaný nezabudol spomenút Všemo ílcov.Rozdiely v časoch boli velni
huceho v tej menej slušnej forme malé,takže zdaleka nebolo rozhodnut
ani nahlas ani potichu vo chvíli, é.Po druhom kole sa poradie nijako
a keä zistil,že nám všetkým dobre podstatne nezmenilo,pretože všetci
známy pán V.zabudol zrejme nabií najlepší zajazdili opäí bezchybne.
znova baterky do vysielačky tak,a Klimo si však velmi dobrým časom uby vydržali viac,ako na 5 jazdy j pevnil svoje prvé miesto a zdalo sa
edného kolami
že je pred obrovským slalomom rosho
Napriek tejto "maličkosti",ktorá dnuté.Eol to však omyl,pretože ani
v^celej záležitisti hrala podrad- ďalší v poradí sa nevzdali nádeje.
nú úlohu oproti katastrofálnej/!/ Prišla streda, posledný den pretek
doprave vlekov a šedačiek,sa pôdu ov a primrznutý,ako mlat tvrdý sneh
jatie skončilo dobre a možno pove naznačoval,že sa pojde rýchly a nár
dat na naše pomery úspešne.h j keď očný pretek.Výborne postavená a vel
mená E.Mensatoris, I .Hatiašovský, mi obtiažná tsat E.Chovanovej bola
Chrastina,K.Tomčík a V.Kliuo nie akoby predurčená k poriadnemu preve
su ani zdaleka známe medzi všetký- renia všetkých pretekárov a na nej
mi študentmi našej fakulty,predst sa tiež rozhodlo,kto bude prvým lyž
avuje táto päíka vo velmi relativ iaron našej fakulty .Vítaz špecialít
nej oblasti približne asi také ni lllimo šiel vemi opatrne a to ho stá
eco,ako vo svetovej špičke hovori lo aj dobré umiestnenie.Klesol až n
a mená -IC. Gchranz, a .iíatt ,ilesser ,Tr
na štvrté miesto.Najlepší čas mal
itscher,Huber.Proste,tí ^najlepší Ilarol Mensatoris,ktorý výbornou . .
z nás chemikov,ktorí sú akosi od technikou.,istotou a kladom zvládol
prírody verní tým d v o i a d o s k a r a ' •
všetky záludnosti trate a stal sa
Velký prínos
e našu fakultu
vítazom obráku aj celých pretekov,

-ter
t.j.dvojkombinácie.Bol to skutočne
úloha najvätšieho favorita Igo
suverénny výkon majstra, za ktorý rovi určite nesedela,čo sa prejav
by si zaslúžil aj lepšiu odmenu ak ilo v špeciali.S .očitom,že nemá
o ie diplomatka.
už čo stratit,nastúpil k riskantn
Co povedaí o vítazovi? "Karči"'
ej jazde v obráku,'ktorá ho vynies
S
nezaprel v sebe. K.tíchranza anií K° la na druhé miesto.
jim umiestenením,ani výkonom,ani
Ako som už spomenul, súta ž žien vy
"školou'1 a potvrdil;že má silnú n;í hrala absolútne bez konkurencie f
'f
v
ru,keá svojou ovášnou a suverénne
amozným
výkonom
Hanka
Zilinčíková
najlepšou jazdou obráku nenechal
Za
jej
výkon
by
sa
veru
nemusel
nikoho na pochybách,komu patri ce
hanbit
ani
jeden
chlapec!Iste
sa
na dekana za IV.ročník.
ešte
zlepší,je
zatial
v
druhom
ro
Obrovský slalom nesedel iba víta
čníku
a
bude
dôstojným
reprezenta
zovi speciálu Klitiovi,ktorý špeci
al vyhral s velkým náskokom a ten ntom našej fakulty v rámci SVbT.
už sám o sebe ho predurčoval do p Keďže už u chlapcov sou použil reozície velkého favorita.Škoda len, latívnu charakteristiku vlastností
že chrípka, ktorá mu nedala pokoj ich štýl a techniku jazdy,odvahu i
charakterové vlastnosti,musel by s
počas celého pobytu v Jasnej, mu
zobrala sily tak potrebné v obrovs som::sa aj v tomto prípade len opakovat.
kom slalome.
V bojpvnosti za ňou nezaostávali
aj tak si dovolím tvrdit, že
ani Radka W. , IíaďaCh. , Lotka N".
tento skromný a nenápadný.chlapec Všetjy vložili do svojich jázd ove
z Tatier je stále najkludnejším
la viac odvahy ako zvyčajne, a ich
pretekárom s najvyrovnanejšími vý umiestnenie plne zodpovedá ich mož
koňmi na trati špecial slalomu.
nostiam.
Je pevný v nohách aj vtedy ,ked^od
Rosíval-Balla
neho o nič horší lyžiari,ako sú
I.Matiašovský alebo K.Tomčík,nevy
držia s nervami a psychická zátaž
vedomia favorita ich zlomí na pos
ledných brankách trate.
Čo na to vííaz - nový president ZVS ChTF.
Redaktor,"Pán president,otázočku na úvod.ako sa cítite v novej funkcii?"
Mensatóriss"btrašne blbo..."/neviem prečo-pozn.red./
R:"Aké máš plány do budúcna, čo sa týka práce v ZVS ?
M; "Predovšetkým sa velký doraz bude klást na koiicepciu práce jednotlivých výborov ZVS.Bude nutné odstránit nežiadúci jav,že celu činnosí
ZVS na fakulte vykonáva niekolko ludí a ostatní nejavia záujem.Na
kolko máme velmi silné zastúpenie v centrálnom orgáne ZVS•z ame r i ame
svoju Činno3Í prevážne na prácu na fakulte."
R:"Zároveň dovol,aby som Ti v mene RR zagratuloval k Tvojmu vítazstvu
na fakultných preboroch v lyžovaní.l-ovedz mi,vyhral si preto,že
si až taký dobrý lyžiar,alebo ostatní boli slabí?"
M;"Favoriti riskovali a outsider vyhral..."/príliš velká skromnosí
pána presidenta-pozn.red./
R:"Koho si považoval za favoritov?"
M.: "Matiašovský ,lClimo , Tom čík. "
R: "A Čo tak otázka na telo?Vraj sa pri jazde zhováraš sám so sebou.
/pikantne a šíavnato-pozn.red./

M.: "Komentujem tvraú realitu mojej jazdy.'
R;"Počuli sme, že si gantil pred pretekom až do tretej nad ránom."
M:"Bratia Češi majú dobré príslovie;"Kdo maže, ten-jede."
R:"DÚfam, že si vyhral na lyžiach značky " Y I Š ÍT 0 V Ľ C ."
Ms"Tverde boli dost, či ich vyrobil Vignovec, neviem."
R;"Prečo tak tvrdošijne^hájiš už zastaralú rakúsku školu?/v lyžovaní/
M*"Sou konzervativec./Dúfame, že ako president progresívny-poz.n.-red./
R:"Ako si spokojný s kladenými otázkami?
k:"Boli také íažké,že som sa zapotil viacej ako pri pretekoch...
,/kj my -pozn.red./
R:"Ďakujeme.
Int e rw i e rv ár i um zpracovali Miškove - Rozsíval.

yíao -Tse-Tung :
Na našej zemeguli, ktorá je taká malá,
y
niekolko múch ide hlavou proti núru.
Bzučia, vykrikujú raz vyzývavým hlasom,
raz s t ona výři hlasou,
kravce, čo sa hrajú na velký národ,
v akácii, výšku ktorej si podmaňujú,
iné, nepoehybujúc o ničom, chcú" otriast velkýri stromom.
*
't "
Západný vietor na "šangane uspáva prst šumum lístia
>

»

*

letiace šípy svištia.
Kolko práce nás čakátá najnaliehavejšia., nie hocijaká.
Svet sa točí, čas súri:
Desat tisíc rokov - to je príliš vela,
treba sa zmocnit každého dna,a tak každý okamih zdielat,
Štari noria,vy zúrivosťou mrakov a vln mocniete,
pät kontinentov sa dvíha v búrke svojej sily,
aby zem od hmyzu očistili.
Sme nepřemožitelný na svete.

Š P O R T

Š P O R T

g P O R

Poznámky hokejového trénera .
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ČSTK- Už^hríby?
,
Velké davy ^bratislavčanov
zamierili poslednú nedelu do okolitých lesov na hríby. S dobre in
formovaných kruhov sa totiž dozve
deli,že lesy sú plné kozákov.
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l í n i o v í B A S K E I B 4 Ii.
V dňoch 19-20'.marca sne privíta
f: 1 li na našej pôde
'i ba ske tba li stky a
t
basketbalistov z
\
- i Prahy a Pardubíc
\Vj řt i rc /ženy z Prahy sa
\
fnecio stavili pre
t 4 [organizačné tažkos{ti/.Hralo sa-mož1
V-tói
\
i no tak povedaí v
Vií-XÁ-H
i priateľskom duchu,
"i . 'Zvítazili naši,muži aj ženy a trofeje-kryštálové
vázv zostali doma.V sobotu večer
po taakori^ea športovci stretli v
CHE-CHE-clube,kde neformálnym spo
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Ekrazit- V noci 28.-2V. III. 69 do
šlo opät k nezákonnému
zhromaždeniu polície, ani po dvoj
hodinovom tažkom boji sa nepodarí
lo rozhorčeným občanom .toto zhromaždenie lozohnat.
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Z tajného hlásenia VB.
Ba októbrovom nám- sa pravidel
ne o 23.30 hod. schádza veíká nát
laková skupina študentov. Tieto
živly su zrejnä dobro organizované a platené zo Západu.lec.o s'a im
vždy podarí natlacií sa do autobu
su č.42.
TARASZ- Jedinečná transplätácia
^srdca. Istému, bližšie nemenovánemu politikovi sa podarilo
transplantovat srdce Európy do bl
ižšie nemenovanej zadnej partie
bližšie nemenovanej spriatelenej
velmoci./jedná sa o miesto, kde
chrbát Stráca svoje poctivé meno/
Definícia pojanuárové j politiky;
Kapek k kapce a budú iodasovci.
Viete aký je rozdiel medzi týmto
výtlačkom a RR? Velký! Zakúpené
číslo ostane u vás a redakčná rade
pôjde do r «.„i!!

Spracovali i Hugo a Alexand
sobom /pri víne/ utužovali línioer.
vé. v|tahy
.
-ICI-.
EKRÄŽIT,občasník pre vnútorné potreby CHIF SV§T.Za obsah zodpovedá redakčná rada časopisu.šéfredaktor ľ.Vinee.
Technický redaktor D.Pleško.
Vychádza nákladom fakultného parlamentu, líáklad 200 kusov
nevyžiadané príspevky sa nevracajú.

