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v. i á c e nc i a pa. iny,
na toi.ito „nístč v prvních dvou
čí úlech íii o t t a
jste prchl jeli i pokusy o úvodníky.
l.y dodávat celé-au časopisu
onen nezbytný přídech seriozního plátku.
rrotože však považuji toto
"dvodníkářske " řešení za plýtvání místěn, využíváte jej,
podle at.ho soudu účelněji,
k c d to r: a 1 ó h v é vý zv ě.
ľicúakcs má r.ožnost tisknout
příští ":ísln ;raficky mnohem
přitažlivěji s případnými ilustracemi a fotogr fiemi.
Po zlepšení je však závislé
na vhodném osočím stroji.
Obracím ae tedy na Vás
s prosbou o jakoukoliv po:.ioc
"i informaci, která b,y pomohla
tento stroj opatřit. Jde samb /.ŘEJÍLC o zakoupení nebo
půjčení na delší dobu.
-»pólu se strojem přijmeme
nadšence, : teří " jsou scao.;ni
vyřešit ne-Jostatek pracovních
sil v redakci "motta11.
Honorování se poskytuje
v naturáliich, volné soboty.
Znalost cizích jazyka či
psaní na stroji není podmínkou přijetí.
Za redakci L. Jirků
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IvTáíi.o tu čest oznáfiit naším čte- '
nářá/;i, že po delším úsilí byl:
vytvořena Li;a fakultních časopisu. I.i-3 \ vznikla 20. února
v ôAKJu strojní fakulty č VUT
na <arlovč náražulí. Hlavní zásluhu na vzniku této orjanizace
Tiá redakce hlixíru /VoCúT/. Lir-;a vznikla na základ . potřeby
fakultních časopisu kooruincv...t
svojí činnost, hlavním důvodem
v.lak byla touha po pevnější jistotě před nepřízní csudu.
Zakládajícími členy lisy byly
tyto fakultní časopisy: dlixír
/VoOKT/, Elektron /¿'ůl V (J x1 Jrno/,
áuchar /strojní fakulta ČVdX/,
Jpiritus /VoGhf yardu Pice/,
Impuls /V-ÍZ/.
Náš fakultní časopis se. stal
členem i i ;y 22.4« ve večerních
hodinách. Téhož dne se v orootórách oAKSu konal 2. seminář
Ligy- fakultních časo; is,j, který
projednal přijetí xlohu /motto/
a zároveň oeznámil účastník.-/
s edičním pi nem. li..,y.
Tento plán je k nahlédnutí
v redakci motta.
rte d akce

POíjS ,1* ¿ä.....»
Í^ysllm, že j sne všichni pochopili vážnost situace. Podle slov Dubčeka.i Husáka bez normalizace se nevytvorí
podmínky pro další rozvoj. Oas určený pro konsolidaci je omezený.
Bud zvládneme situaci pomocí naší"vlády, nebo nás události strhnou
tam, kde. ¿sme byli na konci srpna.
Stojí pi-ed ná;ai Opravdu jen 2 možnosti. Přitom tento Takt
nechápu jako volbu jednoho ze dvou zel,. Ted bychom my a ti "nahoře" měli držet spolu jako nikdy .'předtím,. Především no. nás záleží
jak se situace bude vyvíjet dál. G?ó odpovědnosti se nezbavíme*
Vždyt co znamená ta hrstka lidí,kteří- stojí v čele státu, proti
nám zbývajícím, ke kterým, mluví» Záleží na naší reakci, -Jsme ochotni a schopni jim naslouchat?
Jsem pro "podmíněnou důvěru", Podle mne to znamená pro
nás udělat vše pro dialog s vedením, noznesnadnovat ho, nepřistupovat předem zaujatě. Nechceme být nikým známkováni za odlišný
názor, nepoužívejme této metody sami v praxi* Bohuš-el» podle nepodložených zpráv, nebo jednotlivých výroků jsou lidi u háp ve
vedení často škatulkováni. A ti si to uvědomují- Dobře vedl. že
když budou nekompromisní k výstřelkům, když budou říkat i věci
nepříjemná, že lidi začnou mít proti nim výhrady« že za nimi nepůjdou. A jestliže jim jde jen o popularitus říkají jen to,na co
národ čeká, nikdy si ho nerozlobí a říkají "výborne novináři,
slevěle studenti" a hlavně "bijte Rusá'jy". Ti druzí, kteří jsou
nekompromisní, nároční, kritičtí jak k novinářům, tak i studentům,
nepodbíze jí wse a neohlížejí na potlesk, ti nemají dnes na růžích
ustláno. Ted j do o to, kterým, dáme hlas
ľ.ičli bychom--demokracii chápat nejen jako symbol, práv,
ale i povinnosti. Máme. všichni před sebou ohromnou spoustu
práce o Tždyt leden mohl problém jen nakousnout» Povinností
každého z nás by mělo být mobilizovat všechny své sily k tpmu,
©by pomohl najít cestu k jejich řešeni a tu pak realizoval.
Za naší hospodářské situace si přece nesmíae dovolit, aby
z vysokých škol odcházeli jen "nějací; " docenti, aby se v továrnách vyráběly jen "nějaké" výrobky. Husákovi nebo Dubčekovi
bychom chybu neodpustili, ale k sobě jsme velmi shovívaví,
Sivot ale přece nespočívá v tom, že pozorujeme jednáni
druhých,- kritizujeme jejich chyby, nebo na né dokonce čekáme *
Dovolím si tvrdit, že větlina lidi přehlíží kladné snaženi vlády
a čeká ha něco, co poslouží jako záminka k panice, nedůvěře,
kritice* Jinek se aió přijímá kritika od těch, kteří r.'imi něco ;
4
dokáží a jinak od těch, jimž se kritika stala. živoirním programem*
Pro svou práci bychom měli mít stejná měřítka, jako máme pro ty
ostatní.Neměli bychom vynakládat svou energii jen na zaujímáni
stanovisek, ,Herněli bychom čekat, co udělá Lusák a pak přenýľlot,
co ny ňa to. Měli bychom lít vlastní program, který bychom mohli
splnit. Kdyby si totiž udělal každý pořádek ve svém okolí, v rozsahu své působnosti a důrazně mluvil jen do toho, čemu rozumís,
všichni bychom to brzy pocítili a nevymlouvali se na realituMá ale generace nás mladých v sobě to nadšení, kterému
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V pruběnu střetávání nátlakových, lovicovcVjoktářskoáofjPutických a pre vicov•-•buržo;.,znooportimistických skupin v době, kôjso kladou ultimativní požadavky a temné sály loví v k .lých
vodách, studenti jsou. zneužíváni cizími rozvědkami i. černé
mercedesy houkají pod ckny, přichází ne protřes nová re;.lita*
& a povrchu sice poněkud tvrcá, oto mi k čí však uvnitř. Lícně
zasvíceným k tomu dodávám, ¿o ¿de o produkt pohlavních orgánů slepice - o Vejce.
Zdálo by sc logické, ¡L Česká slepice 3:náSí čc-ská vejce.
Ve vědomí sle.ice tonu t -k určite je. K ceau však-vlo nedojde,
dostane-li české vejce krajku z vlašského salátu r majonézovou
polevu. V torto okanžiku j;ko úderem kouzelného proutKu není
St H n i příslušnost .. stává sc vejcem ruským. Bez jakýchkoli
pasových " jiných forma lit, bez předešlého požádání o změnu
st tni příslušnosti. Z hlediska právního jde o hrubé porušováni či i norování zákonu naší zerač.Proto byli; těmto machinacím učiněno zadost; bylo za účelem registrace vejce
pojmenováno jménem lionri
byla mu s definitivní platností
přidělena čel státní příslušnost. Navíc získalo svým novým
přídomkem punc svetovosti a tedy i kvelity. Proč ty úvahy?
Před nedávnem bylo v jistém politickém Časopise vejce
obviněno z antisocialisticK;ch, a hlavně z ontisovetsk; oh
snah. Místo aby tíhlo K V, chodu, přiklání sc prý Oc. západ.
A navíc dostalo jméno ;:o aaentu západoněmecké n francouzské
rozvědky."^, po takovrci zaprodanci západní buržoazie dostalo
vejc: název", cituji. Tedy arguacat vskutku pádný. Co odpovíš, české vejce? Ze jde o jiného Henryho? T.-ky si e.yslím,
ale jak se to dovádí ostatní? Co takhle dát pod Každé vojce
cedulku, vysvětlující v nčkolikr; jazycích Kupujícím, ¿o vejce,
které právě prochází jejich tenkým střevem nc-ná nic společného
se zaprodaným agohtem. áebylo by přece jen jednodušší ponechat původní název? Potom by mohly nastat komplikace s vysvětlováním, ¿,c ono ruské ve jcc nemá nic spole něho s carem
a s feudalismem. Vzhledem k Stalinovu temnému období bj mohly
nastat potíže i s názvem scvštsKČ v o j e . . Snod tedy vejce
po XX. jazdu?
Alo co: t lecr&ce* • osobně je spíše velice smutno. Smutno
z toho, že už i V-jce se stává v očích uěiclorych lidí měřítkem přátelství či nepřátelství k Sovětskému svazu. Jak pošetile si o ¡Na n t vují v onom •isoeise, 2o někdo někomu dá najevo přátelství, áía, že oo něm pojmenuje vejce obložené
vlašským s-l'tem? Př-telství se nezíská poc''..luhováním, ale
činom. Proto to bude j^n a jen.čin, který nás spřátelí. Záleží aa druhé strav., jaký čin od ní va;j o, záleží na ní,
zde n. ;;r ví oezpřáví, terého se tenkrát jest: na svém opravdovém příteli, dopustil.. A získě-li zpět svého ztraceného
druha, nebude se muset ©hávet toho, is on nu dá najevo své
urátelatví jen tím, e po něm pojmenuje vařené vejce.
Vladimír Janko /V3Z/
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ijajednou je tu září - a je podzim.
Dny prosycené vůní bílé kávy se oblékly do kabátu
melancholie
a já mám pocit, jako bys s každým douškem dělal krok
ode mne.
Jdem spolu chladnou rosou
ty zapomínáš na pohádky, a já je pro tě vymýšlím na chvíli pouštím tvoji dlan,
a ty jdeš dál, dál, volne, jako dřív
cestou, jako bys ji znal.
Nenech mne tu stát uprostřed louky,
neodcházej,
nechci zastat sama!
Vidyt kopretiny ještě neodkvetly.

? í | 2 ll
Chtěla bych spát
u lebe v klíně
a jen tak líne
nechat si zdát
velký son o světě, kde žijí 1-ID3
oarevní podzimem, voňaví medem
tam lidé nežijí bez. světla lásky
tam v jedná uličce sídlo své máš fy
ao toho domu kam uléhá slunce
se stínem večera kradu se telce
Jen zvoňte si na poplach mravnostních zvonů
zaklaply závory - vracím se uoaú
Chtěla bych spát
u Tebe v klíně
bez bázně utonout
v lásce a vině.
§ ií ä

iíozhodli jsme se uveřejňovat na totom m: stě na pokračovkní n;; zky z knihy Alexandra kertha/'ud paktu k Jtalinjradu", ••-tor- ou v
nulám roce vydalo Vydavatelstvo politic oj literátu.;'/ v .r^ticlavě.
. erth jako korespondent britských novin prožil celou XX.37'tg»
vou válku v ~ov'tskám svazu,a rotože se snaží být objektivní
a přináží ,inoho <; vj eh ozriat.cú, je jeho líčaní ud «i O S L Í velmi za
jímavé.
Vyb 'ráme pasáže, je jichž obsah není u n s u obi e zná. i ... je
edmě tem inoha nepodi oiených
adČL.
ŕincké hranice,které se táhly pouze \2 km severoz .padn- o Lenin radu, považovali Rusové za potencia . ní hrozbu :>ro své ť rul é
největší m^sto.Rusové,jak lekl ,:o,: otov v projevu jl. čí jna,ž!klali
"pouze "posunout hranice "o ár km", a na •:. uhé straně za něj nabízeli mnohem větrní území na severu.Rusové,kteří chtěli kontrolovat .finský záliv a t..k chránit Lenin p ad z moře i ze sou ie. imoto žádsli n horní z kladnu, lo znamená přístav iianko na severní straně zilivu»
.okování trvalo dva n*sice,když se k ncem i istoadu trhnul
-skutečný,nebo vy yk_eny- s jr ani Č ní incident. Pinovo to jopírali,
ale Rusové tvrdili,že Finové odstřelová.! i sovětské hranice a usmrtili n5kolLk ruských voj a .Rusové žádali,abyse finská armáda
stáhla 20-25 km od hranic.Finská vlJda opřela,že by k incidentu
vůbec do.-lo a odmítla splnit tone o požadaves. i9. listopadu poslal
holotov zplnomocněnému velvyslanci v •i.oskvě Aoskincnovi notu, ve
které prohl icil :i\.dy Ž fins' vl áda po hanebném oé cŕplov.'ní sov ľ. tskych vojenských jednotek finsky i jednotkami od..: í t la st'hno^t
vojsko na 20-25 km od sovětských kr.T;ie,u áza.^a,Že L nadále zaujímá nep-ř • te.ský postoj vůči ..-ovcioké.u uvnzu.kdy_ oruila .»akt
o ne..točení.. .ani my se už necítíme váz lni závazky , < tero vy.o.ýw
jí z tohoto pastu.
V ten sa..y s on 'řednesl*i oiotov v r o z klaso projev, ve kterém í a
tieky prohlásil, že ^^oK vy po v" děl f i.-s .u válku,protože d vcnmaí ní rokov m í přinesla pouze ten v .'loděk, _e línové odtřelovali sc
vě-tsn vojsko v !t cnin. .radské ok i eti . Gzná iil, žo z rias
odvolá,
sovětské -.olitic :u i hoa io ..'ŕs o předst nv.itele .o ord'a. ně
v.ak
odporoval, >-:dyž pronjásil,že ~ -ok " navážu je finsko bez ohledu na
jeho režim za nezávislý a ou vor oni stát".foto prolil á .i oni je
to
)ozoruhodněj :í,že Rusov., o tri drny později vytvořili "A Irskou xi
dovou ví jdu v ferijokách v čele s Kunsincnea;
fěhoiik titulků ze -ovětskych lis tu:
Ha střelou odpovíme střelbou!
;aáe trpělivost je u konce!
-misst fins!:.i dobrodruhy z m.Tchu zemského!
Druhj den přinesl sov tský tisk st••učn-= zprávy o "sr. ,.: sch sově taky cli a iinskycii vojsk", o o tam 2. prosince szn ;7iil sovětský
tisk v Leningrad Č t s to zpn h u i'Aážu: utvorení Finsko Lidové vlády
ookračováaí.

Spolupracovníci ro-ir.-ccc pul o ili v tře to dnech pr^.is.kjW bL5aauň několik otázek j , * . ,
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i.Riii • \ o n:.co z.-.mtsa ¿-i'V3?.. 3 urovoa vyooKc t. oly ?
2 .i> cr lajete .. cl t:ya Ic stii;:ovet i'173'.
j.-ív.c:j se ti o c-udoucaos ti optiaiuticKý- či -caři idnticuy?
4. j Í: lite, /.o .i tudo Li .unřsou Vliv it současnou politickou oitu&ci?
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