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ORKÁN OV KSS 
A RADY ONV VŽILINR

TELEFÓNY REDAKCIE:
311 19. 30139, 303 43, 3IŽŠ2

S TELEFÓN zvaní o redakcii 
- bez prestania.
"!■( Zo všetkých správ, ktoré sme
y> po drôte dosiali, nás najviac

udivila táto. Riaditeľ Drobného 
tovaru vydal predajniam príkaz, 

BB aby nedávali tovar okupačným 
vojakom. Podnikový riaditeľ 
v H. Bystrici však dal príkaz dá- 

K, vni tovar dokonca na poukatky. 
■■ Udivuje nás tento postup. Podľa 
ha- ' nášho názoru majú totll zásoby 

slúžiť predovšetkým našim oO 
i čanoml
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Predsedníctvo áus do aktivity
Delegáti sú pripravení • Zachránená jednota slovenských a českých komunistov

mojicb ma
Podvečer tom tí niesol 
kyticu púčkov, bielych rutí 
mysliac na tvoje krehké rúčky

a trasu na pol ceste 
pred očami sa ml mlhd 
hrozivá kosa
čo donedávna trávu lala

a viac vraj ani krok

clrtm m dlátku tvofe krehké rúčky

páste skameneli 
púčky sa rozum 
a krv Ich sfarbila

vezmite rudla rule Červené 
rozdajte vletky 
tú poslednú však 
palotu na tank f ,
ktorý pôjde i pat

KUt* HKŽNÁSA0 VMtr
t NÁBOjNlC * .

Plenárne zasadnutie OV KSS 
sa schádzalo v Bratislave za zlo* 
žite) situácie politickej 1 vojen
skej a ireba povedal, že na Slo
vensku vzhladotn na posledný 
vývoj 1 vnútrostraníckej. Došlo 
k určitej dezorientácii vedenia 
strany na Slovensku « v dteied- nwv 
ku toho 1 určitej pastvíte or- nýi
gánov strany v centre I ich spo
jenia s nižšími orgánmi e or
ganizáciami. Predsedníctvo OV

KSS rokovalo v názorovej roz
dielnosti na prtnielpiálne otáz
ky súčasností, bolo izolované 
od skutoCnej situácie v okre
soch, najmä v straníckej práci 
a vplyve straníckych orgánov 
na rteieníe vznikajúcich problé 

Rozpor sa prehĺbil nejas
ne jednotným a dezorientu

júcim stanoviskom ÚV KSS i KV 
KSS k otázke odchodu sloven
ských delegátov na mimoriadny

zjazd KSČS do Prahy I nejed
not nos (on v názoroch na po 
trebu okamžitého zvolania zjaz
du KSS.

Treba jednoznačne zdôraznil, 
ž# plenárne zasadnutie ÚV KSS 
vďaka Cestnému a správnemu 
postoju s. Ťažkého, Pavlendu, 
Zraka, Colotku, Koscelanského, 
Členov předsednictva ÚV KSS 1 
aktívnej úéastí prizvaných de
legátov zjazdov KSČS i KSS na

Mazaika okapevanaj vlasti
■REZOVA POD BRADLOM

25, Vili. sa okupačné vojská 
pohybujú smerom na Moravu. 
Pri ich presune sa stala tragic
ká udalosť. 7#-ročný dôchodca 
Ing. Boris Zinoviev, ktorý ich 
ako jediný prišiel vítal kvetmi, 
bol usmrtený sovietskym tan
kům. Podfa stôp na vozovke 
bolo jasne vidieť odbočenie tan
ku z pôvodnej dráhy. Privolaný 
lekár konštatoval smrž hneď 
po prejdení tankom Všetky 
smerovky a označenia v okoli
tých obciach sú zničené, alebo 
pretreté. *

BRATISLAVA — Žatia? naj
horšie spojenie márna s Brati
slavou. Pódia rozprávania ob
čana, ktorý v sobotu z Bratisla
vy pricestoval, je tam situácia 
značne napätá. V meste neustá
le hliadkujú obrnené transpor
téry a údajne dochádza k zatý
kaniu. Potešila nás informácia, 
že kasárne v Bratislave vojaci 
obsadit hedovoUll.

LUČENEC — Večer v nedeľu 
hliadkoval v Lučenci pri pošle 
obrnený transportér, ktorý nad 
ránom niekde odišiel. Dôstojník 
okupačnej armády sa dožadoval

OKUPÁCIA /£ OKUPÁCIA 
Zrelá je zraia

nútim ÚV KSS m chýli ku kon
ca. Po dôležitých záveroch k tú- 
kladným politickým otázkam 
prichádza s, Sedláková t ná
vrhom listu komunistickým stra
nám krajín, ktorých volské oku 

územie. aÉÉMi

iiadalú ptsat 
ných dni.

IHt rečou dnes

človek, ktorý s uznaním lebo 
pravdy o posledných dňoch, 
musí prelímt novú potupu, kriv 
du, situáciu, v ktorej sa opát 
stráca tudskost a všetky ostat
né Ideály spolužitia človeka 
s človekom. Nie je to nikto Iný, 
ako národný umelec Laco No 
vomeský. Len dvakrát a krátko 
bolo počut jeho hlas k zhromaž
deným členom ÚV KSS a dele
gátom. Obidva razy zaznel hlas 
človeka, ktorý sprevádzalo hro
bové ttcho o miestnosti, aby po 
skončení slov bolo vystriedané 
nadšeným aplauzom.

Odporúča lem, sádruSky a sú- 
uznesenle pléna

deliteľnú zodpovědnost. UV KSS bolo doplnené týmto
Obúoam m fe bude dlhé oh *"*"**-• JO* KSS vyslovuje po- 

ZZ ľutovanie nad tým. te obetami 
. kých udalosti 
s C S SK a vyslovuje rodinám 

pozostalých v mene KSS, v mes

ponížil * buduje sl opát ver, 
nosí to* strany našich národov

Takto a podobne zneli pri po 
mienky, ktoré sformulovali list, 
ktorý komunistickým a robot- 

, .__ j- „ , . __ niekým stranám okupantnských

vinarká I ttraatcka funkcionár- tiekla krv nevinných občanov,
*« ** mu±!!r4>,f • l*T Ml Hlapané základné ľudské

Kráva, spôsobené nenahradíteľ- 
ložených farami** fístv Je- né m tatkt tkody, „j, že za to 
*•?*• ptám, áte no)mä delegáit y^etko nesú plná e s nikým ne* druhovia, 
oboch zjazdov, nekompromisne dHiteľnú zodpovědnost. ÚV KSS

na Okresnom výbore KSS v Lu
čenci o splnenie rozkazu o zá
kaze vychádzania po 19.00 hod. 
jeho žiadosti nevyhoveli s tým. 
ža nebolo na rozšírenie rozkazu 
prostriedkov. V pondelok ráno 
nastúpili všetci pracujúci nor
málne do zamestnania. Neza
znamenali žiadne presuny voj
ska.

PRIEVIDZA — Do priestoru 
medzi Handlovou a Prievidzou 
prišla v nedeľu večer okupačná 
jednotka sovietskych vojsk. Po 
krátkom odpočinku pokračova
la v ceste neznámym smerom.

RANSKA BYSTRICA — Noc 
z nedele na pondelok bola vcel
ku pokojná. Pred polnocou pre
šiel mestom tank, obrnený 
transportér a gazik, z ktorých 
rozhadzovali letáky s článkom 
moskovskej Pravdy z 22. augus
ta. Po odchode hliadky neznámi 
mladi tudia všetky letáky zo
zbierali a zničili.

ČAOCA a POVAŽSKÁ BYSTRI 
CA — V obidvoch mestách ho! 
po celú nor pokoj a neobjavili 
sa tu žiadne okupačná jednot
ky, ktoré by sa presúvali do 
iných oblasti.

MARTTN — Informácie sú 
oveta radostnejšie ako z pred
chádzajúcich dni. V Martine je

(Pokračovanie na 2. strane)

rokovaní, vytvorilo všetky pred
poklady pre progresívne a naj
mä dôsledné a pružné riešenie 
otázok rozvíjania politického ži
vota, i keď v zložitých podmien
kach. V čom vidím tlelo záruky*

— v personálnych zmenách 
v Predsedníctve UV KSS z ve
denia ktorého na návrh s. Beka
je odstúpil s. Hruikovič a ve
dením predsedníctva bol) pova
rení kolektfvne ss. Pavlenda, 
Ťažký a Zrak. Do predsedníctva 
boli doplnení ďalší súdruhovia a 
na zasadnutia sú prizývaní i zá
stupcovia delegátov na mimo
riadny zjazd KSS, k tort sú prí
tomní v Bratislave,

— v plnom uznaní rokovania 
mimoriadneho XIV. zjazdu KSČS 
vrátane jeho kádrových opatre
ní. Bola zachránená jednota 
českých a slovenských komu
nistov a uznané nové vedenia

j Pokračovanie na 2. sírane)

HLAPNt A UNAVENÍ

Zjedli zemáky
OŠÍpRBýlR

POVAŽSKÁ BYSTRICA
vodný telefonát) —

Pokojný Žilinský okres
dubte platností tejto novef ter-

l ta, vttahoeh. Terminológie,
'•“"sŕ ssg.rgrL.-.j’g ~-

ne- m túto školu v navej termino- *V » *9m mstaU kdest na ullcl. isjt a
?. •••»»* * *•*“*■* £.\sr5SŕWŕí ľrr

ZASTAVIL SA OTCU 
'd SKOCB NA CHVlW PKBSTALO 

BYŤ

Ma p'edvedntckym stolom pte 
húneho zasadnutia ÚV KSS se-

mtadt ľudia, strácajú svoje 
vaty. ktoré mal socializmus na

Slnif všetkým, čo zvykneme vo
lt krásnym. Tragédia, ktorá 

nikdy, nikto nevysvetli Nebu

mineme m hodne dlho. 
tPohiatmnmle m 3. strane|


