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Zenkl, Šrámek a Kožvara neprišli c*o predsedníctva vlády

Reakcia pokračuje v prnliíuÉvoni kompfote
Vyvoláva vládnu krízu z nenávisti proti hospodárskym a sociálnym výdobytkom ludu 

Sjezd závodných rád bude pádnou odpovedou

(sr) Praha — V stredu večer — ako už stručne oznámil! — malo 
j sa sís! predsedníctvo vlády. Schôdzka bola zmarená tým, že neprišli na 
ňu podpredsedovia vlády za nár, soc-, lidové a demokratickú stranu. Vec 

j Je o to príznačnejšia a povážlivejšia. že na tejto schôdzke malo hyť 
schválené komuniké konierencie zahraničných ministrov Československa, 

; Polska a Juhoslávie, Aka vidiel, vedúcim predstaviteľom troch vládnych 
strán nezáleží už ani na udalosti, tak významnej s hľadiska zahraničného 
postavenia Republiky, ako je konferencia o Nemeckm ako sú opatrenia, 

j súvisiace s riešením tejto našej životnej otázky.

vpred k lepšej budúcnosti Tudu, od
stránil príživníkov nášho národohos
podářova, cestou ďalšieho ďaleko
siahleho znárodňován,: a,

V nedeľu prehovorí tento ľud svo
jimi demokraticky volenými predsta
viteľmi na snemovaní robotníctva a 
úradníctva, na celoštátnom sjazde zá
vodných rád a odborových organizá
cii v Prahe, Ľudovodemokratická 
Republika môže sa plne spoľahnú! na

V Berlíne zasadala v minulých dňoch Spojenecká kontrolná rada pre Nemecko, Na 
obrázku pohlad na členov sovietskej delegácie s maršalom Sokolovským (s cigaretou).

Gcflwald a predstavitelia 
soc. dem. u prezidenta

Praha. — Prezident Eepubliky Dr. 
E. Beneš prijal vo štvrtok 19. februára 

J t. r. predsedu vlády Kl. Gottwalda, fia
te j prijal pán prezident zástupcu pred. 
sedu vlády Františka Tymeša a pred
sedu ôs, sociálnej demokracie B. I.anš. 
mtma spolu s gen. taj. strany Vliimorn.

V. A. Zorín v Prahe
Praha — 19. t. m. prišiel z Moskvy do

Pražská konferencia
<Sj) Dňa 17. a 18. februára t. r. konaly 

sa v Prahe prvé porady zahraničných 
ministrov troch víťazných slovanských štá
tov od dokončenia vojny. Predmetom ro
kovaní bola politika západných mccnostf 
v Nemecku a postoj, ktorý naši bývali 
spojenci z drahej svetovej vojny zaujali 
voči tomu štátu, ktorý si v časoch svojej 
slávy kládol za cieľ, vykántriť všetky 
slovanské národy s povrchu zemského a 
zglajchšeltovať celý ostatný civilizovaný

Neprítomnosťou pánov Zenkla, 
Šrámka a Kočvaru na zasadnutí pred 
sednictva vlády bolo znemožnené aj 
svolanie Národného frontu Cechov a 
Slovákov, ktorý sa mal srsť ešte pred 
piatkovým mimoriadnym zasadnutím 
ministerskej rady. V piatok schádza 
8a teda vláda bez predchádzajúceho 
prerokovania kritických politických 
otázok v NF, Z toho, že vinou proti- 
ľudového a protikomunistického blo
ku nemoh'a užšia komisia NF roko
val v stredu o ústave a že predstavi
telia tohto bloku nepriali do před
sednictva vlády, možno súdil, že na
ďalej sloja na svojom opozičnom sta
novisku a že aj na mimoriadnom za
sadnutí vlády v piatok budú pokra
čoval vo svojej dobrodružnej hre 
kryjúc svoje pravé protivládne a pro- 
tiludové zámery a intrigy za vlasy 
pritiahnutým fechtovaním proti „per
sonálnej politike“ ministra S. ¥ 
Noska.

Tým však preberajú na seba pl
nú Zodpovědnost za ďalší vývin 
udalosti vD vláde i mimo vlády, 
lebo pre všetok pracujúci ľud Re. 
publiky je zrejmé, žc zámerne že
nú veci k otvorenému prepuknutiu 
vládnej krízy. Je zrejmé,, že nechcú 

ani dohotovenie ústavy, aní splnenie 
zvyšujúcej časti budovateľského pro
gramu Gottwaldove; vlády. Je zrej
mé, že chcú nepokoj, rozvrat a chaos 
Je zrejmé, že sa správajú nie záujma
mi ľudu, Iudovo_demokralíckého re_ 
režimu, národa a Republiky, ale len 
a len záujmami domácej reakcie, ín- 
teresami fabrikantov, veľkostatká
rov, šmelinárov a ostatných protíľu- 
dových a protištátnych elementov, že 
postupujú tak, ako im našepkávajú 
ich zahraniční páni z radov medziná
rodnej imperialistickej reakcie.

Nech dopadnú veci na piatko
vom zasadnutí vlády hocako, roz
hodne nedopadnú v prospech kapi- 
talistíckých príživníkov, ani zahra
ničných intrigánov a našepkáva. 
čov. Zárukou i oho je bojová poho

tovosť pracujúceho ľudu miest a de- 
-*;n, celého š’átu bez rozdielu politic
kej príslušnosti, Cechov i Slovákov 

Pracujúci ľud je y týchto rozhodu
júcich d í och rozvratníckych. pu
čistických intríg pevne odhodlaný

odrazlf nápor reakcie aa národné, SVoÍ Pracuiúcl íud- 0n iej zabezpečí pra},y zástupca sovietskeho ministra zahra- sve, p0dľa vzoru lašist ckého Nemecka 
hospodárske, sociálne a knltúrne I ® sociálny nder, 'a^v* j,aT5S ^ ničia veľvyslanec A. V, Zorin. Na letišti
výdobytky našej národnej a demo- ProtirudovÝ _ b5ok* Robotníctvo v ho privítali štátny tajomník súdr. Dr Vl.
. J . 7 , , y . x t * svornom svazku s roľníctvom, živ,kratičké j revolúcie, zaplatené kr_ Clem en tie, ďalej veľvyslanec Dr, Skalický,

. nos'níctvom a Inteligencáou vybojuje veľvyslanec Heidr'ch, vyslanec V. Borek, 
von a útrapami ľudu. A nielen od- : Republike podmienky ďalšieho, ešte chargé d'affaires Bodrev a členovia soviet- 

razif, ale smiesl s cesty všetky pre- | úspešnejš'eho hospodárskeho a poli- skeho veľvyslanectva v Prahe. Veľvyslanec
Zor '.a zúčastní sa osláv Čs.-sowietskeho pria
teľstva a v Prahe prekontroluje stav dodá
vok sovietskeho obilia a krmiva v ČSR. Do 
Prahy sa vracia veľmi rád, lebo s’ hlavné 
mesto československá veľmi obľúbil a teší 
sa na stretnutie so svojimi početnými pr.a- 
teľmí.

kážky, hamujúce rýchlejší postup í ti ckého napredovania.

Na ochranu výdobytkov ftidovho režimu

Partizáni nastúpia po boku 
robotníkov a roľníkov

(jc) Praha. — Vo švrtok popoludní slšlel sa koordinačný výbor Sväzu 
j slovenských partizánov a Sdruženi českých partyzánů, aby prerokoval sitná- 

ciu po posledných udalostiach vo vláde a v CSS. Zo zasadnutia vydali spo
ločné vyhlásenie, v ktorom sa m. i hovoríš

Nestrpíme, aby vláda Národného 
frontu bola nahradená akoukoľvek pro
tidemokratickou vládou. Keby sa reak
cia nokJsila o vyvolanie nepokojov a 
rozvrátil, budeme po boku všetkých 
pokrokových a vlasteneckých stl brániť 
ľudovodemokratické zriadenie. Odmie
tame útoky proti našim bezpečnostným 
orgánom a vyzývame ich, aby nedbaly 
na krik reakcie, aby bezohľadne podľa 
zákonov potieraly sily, ktoré by chcely 
ohrožiť bezpečnosť štátu a vym >ženost: 
našej národnej revolúcie. Trváme na 
tom, aby z SNB boli odstránení tí, kto. 
rí svojou činnosťou za okupácie a dneš
ným postojom k ľudovodemokratické

mu štátu stratili dôveru nášho ľudu. 
Veľmi dôrazne vystríhame súdny apa
rát a Ministerstvo spravodlivosti pred 
pokračovaním v dnešnej praxi ý oslo
bodzovaní politických zločincov, vele. 
zradcov a škodcov národa.

V ďalšej časti svojho vyhlásenia sa 
partizáni plne stavajú za požiadavky 
roľníkov a proti odďaľovaniu pozemko
vej reformy, za požiadavky robotníkov, 
ktorí žiadajú znárodnenie všetkých zá_ 1 
vodov, zamestnávajúcich viac ako 50 
robotníkov a poštátnenie veľkoobchodu. ! 
V závere vyzývajú všetkých partizánov J 
do pohotovosti proti reakčným nepria
teľom.

Mladí komunisti a 
sympatizujúci Bratislavy!

Svojou účasťou na aktíve bratislav
ských mladých komunistov dokážte, 
le sté uposlúchll výzvii našej strený 
k pohotovosti! Na aktíve prehovorí aj 
golf. tajomník KSS s. Báíťovenský. Ta
jomníci a referenti pre mládež na 
okresoch: mobilizujte všetkých mla
dých na aktív, ktorý sa koná 19. t m. 
o 19. hod. v zasadacej sieni na mest
skom sekretar'átel

Pre WaMaceove úspechy

Chmúrna nálada v Trumanovom 
hlavnom štábe

Prekvapujúce veľké volebné víťaz
stvo socialistu a Wailaceovho kandidá
ta Isacsona v Bronxe má v USA veľký 
ohlas. Pokrokoví činitelia poukazujú na 
to, že americký ľud má už dosť úzko
prsého politlkárenia a etranníckych ma
chinácií republikánov a demokratov a 
túži po nekompromitovanej novej stra 
ne. Ľud prikláňa sa k WaHaceovej stra
ne, ktorej volebná kampafi sa vedie s 
vnútropolitickej stránky za uskutočne
nie Rooseveltovho „nového údelu1* a so 
zahraničnopolitickej stránky za doroz
umenie so SSSR a proti MarshaUovmu 
imperialistickému plánu. Demokratic.

Oilávime tridsiate výročie 
Sovietskej armády

Blíži sa 23. Lbruár, dsfi 30. výročia Sovietskej armády. Bratislava 
o-lávi toto výročie našej osloboditeľ ky manifestáciou, ktorú usporiada 
Prípravný výLor, sestavený na široko® základe, a Osvetová rada pod zá_ 
šli; u Sboru povereníkov.

Opaktčeiue z programu;
V pondsl k 23. februára o 17-30 hod. bu^e na Námestí Slobody sraz 

závrdev, podnikov, ú adov, škôl, vojska, odbojových organizácií a vše- 
tký j, -po'kov. Cdiiaľ sa odbitie sprievod na Hviezdoslavovo námestie, 
kde bude manifestačné shromážděni e. Na ňom prehovoria;

FOľ PREDSEDA VLÁDY, SUDRUH VILIAM ŠIROKÝ,

záduper armády a g-neráDy jkrvnl SSSR.
O ľ. hodine ľ ude v Národnom d vadle slávnostné predstavenie 

MuSorgského opery „Sorcčinský jar mok“.

38 miliónov dolárov na „studenú 
vojnu“

Wash’ngton (UP) — Americké minister 
sivo zahraničia požiadalo včera Kongres 
o uvoľnenie 36 mi iónov dolárov na roz- 
šfrenie svojho „medzináiodného Infor
mačného programu". Táto čiastka ýe as' 
trojnásobok toho, čo bolo preľminované 
ministerstvu zahraničia na tie, isté účely 
pre bežný fiškáiny rok.

Vyveste zástavy!
Bratislava — Vyzývam pri príležitosti 

osláv 30. výročia za'oženia ČA všetkých 
obyvateľov Braťsiavy, aby dňa 23. t. m

ký časopis „New York Times** pozna
menáva, že WaHaeeovo víťazstvo v
Bronxe, hoci ešte neznamená výhru v [ od g hod ráno do g hod rén0 dňa 24.
novembrových voľbách, vnieslo do Tru- 
manovho hlavného štábu chmúrnu ná
ladu.

Podľa agentúry United Press ozná
mila pokroková strana v Kalifornii 
Watlaceovi, že shromáždila petície s 
podpismi 464 000 registrovaných voli
čov, čo je skoro dva razy toľko, koľko 
treba k účasti na voľbách.

S. m. svoje domy, príbytky, obchody a 
die'ne vyzdobili štátnymi, národnými s 
sovietskym! zástavami a do výkladov po- 
stav'il obrazy nášho prezidenta Dr. E Be- 
neša a Generalissima Stalina. Dr. M. 
Kubán, viceprimátor hl. mesta Bratislavy

fi-Ajyix « Refgic-
k*wľ a

_ , „ V Moskve podpísali obchodnú stnluvn
Cs. dakota V Bombaji 0 výmene tovaru medzi SSSR a Belg ckom

Praha — Lietadlo ôs. aerolínií OK— ; a Luxemburskom na obdobie 1948—1949. 
WDI pristalo 19. t. m. o n-jo hod. nášho j Belgicko a Luxembursko dodajú SSSR vál-
íasu v Bombaji. lietadlu privítali na letišti rovaná íeleza- elektrotechnické_a^dopravné 

w i j j jv* ; zaTÍaden'a, textilné suremny a mý tovar z*a
zástupcovia Žs i miestnych úradov a zérziz j sovi?tske drevo búrni'nn, rudy, ko-
sa v Bombaji n ekoľko dní. Účelom cesty je 1 juj;ny at j_ y krátkej budúcnosti začnú me- 
skúmaníe možndsti pravidelného leteckého j obidvoma partnermi rokovania aj o ni- 
spojenía na trati, j mernej dohode.

Rokovanie o cenách poľno
hospodárskych výrobkov

Praha. — Za predsedníctva ministra 
súdr. J fiuriša a z jeho j>odnetu bola 
vo štvrtok v Ministerstve poľnohospo
dárstva porada o tohoročných cenách 
poľnohospodárskych výrobkov.

Na porade sa dal minister informo
vať o stanovisku zástupcov D-^rednej 
rady zemedelcov, zúčastnených minis

terstiev. hospodárskych inštitúcií a jed. 
notlivých politických stráh k otázke 
cien poľnohospodárskych výrobkov v 
tomto roku, príplatkov a ich úhrady. 
Na podklade tlmočených názorov a sta. 
novísk bude pripravený konečný, návrh: 
na riešenie toh-rečhýeli cien p;' h s. 
pčdárskych výrobkov.

Podľa zpráv západoeurópskej tlače vy. 
volala schôdzka troch lEhraničných mini
strov v diplomatických kruhoch západných 
mocnosti prekvapenie. Ak však správne 
hodnotíme situác u, ktorá sa v posled
ných dvoch rokoch vyvinula v západnom 
Nemecku, musíme konštatovať, že je 
skôr prekvapením, že k pražskej konfe
rencii došlo až teraz, ako skutočnosť, že 
k nej vôbec došlo.

Nie iba slovanské štáty, a!e celý mie
rumilovný svet, každý, kto videl a cit I beš
tiálne výčiny nemeckých fašistov na vlast
nom tele, sleduje dnes so zvýšenou ne
spokojnosťou vývin politiky v západnom 
Nemecku. Už po prvej svetovej vojne 
boli sme svedkami toho, ako dve zá
padné mocnosti, nehľadiac na obete, 
ktoré si vyžiadala vojna, odpustily Nem. 
com všetky hriechy a svojou aktívumi 
podporou a pomocou umožnily nemec
kým imperialistom, eby sa znovuvyzbf eýf! 
a tak vytvorili predpoklady pre opätovné 
premenen e Európy a sveta na jedno 
veľké bojiště. Pohnútky, ktoré imperialis
tické kruhy Anglicka a Francúzska k ta
kejto politike v edly, sú dnes, po uverej
není dokumentov o paktoyani medzi zá
padnými spo'encami na jednej strane a 
hitlerovským Nemeckom na strane druhej 
už dostatočne známe.

3e zbytočne zaoberať sa na tomto 
m’este podrobne so situác ou ktorú utvo
řily záosdné veľmoci, imperialistické 
kruhy USA a Anerľcka vo svoi'ch okupač
ných pásmach Nemecka. Stač! konšta’é- 
vať, že neuskutočn'ti ani denacifikáclu, 
ani demh tarizáclu Nemecka, že chovajú 
vo svojich pásmach organizované oddie
ly bývalej nemeckej Wehrmacht, že sa 
západné Nemecko stalo útočišťom fašis
tov z celej Európy, ktorí pred zlosťou 
svojich vlastných národov muset! opustil 
svoje domoviny, že dohody z Jalty a 
Postuplma, pokladajú za zdrapy papiera.

V dôsledku tejto politiky západných 
Imperialistov, stala sa pre štáty východ
nej Európy, najmä pre slovanské štáty, 
nemecká expanzia opäť aktuálnym nebez
pečenstvom. Keď sa však západní impe. 
rlaľsti z minulosti nič nenaučili, nemožno 
ta isté povedať o slovanských štátoch, 
v ktorých zavládly po druhej svetovej 

i vojne režimy pokrokové a ľudové. Tak 
Poľsko, ako i Československo si dno* 
jasne uvedomujú, že to bola v značnej 
miere ich nejednotnosť, ktoré umožnila 
Hitlerovi zmocniť sa prv Československa, 
potom Poľska a potom postupne celej 
východnej Európy.

Na pražskej konferencii sa opäť v praxi 
potvrdila správnosť slovenskej orientácie 
našej zahraničnej pol tiky. Dokázala, že 

i slovanské štáty majú rovnaké záujmy e 
te sú odhodlané čeliť všetkým spoločným 
hrozbám spoločnými silami. Poľutovania
hodná je iba skutočnosť, že v našej re
publike sú dnes ešte ž vly, ktoré plnú 
správnosť našej zahraničnej pol til y ne
uznávajú a ktoré, napriek poučeniu ktoré 
sa nám v mnu’osti ťort?to. dnes ešte 
grav tujú na západ a vidia spásu tam. 
odkiaľ sme sa už raz namiesto pcmoci 
dočkali zrady. Reakcia reprezentovaná 
stranami národných soci l!s‘ov. ľdevcev 
a sloven-kých , domekretov" sa i naďa
lej sneží podfco~ávať náš ď' ý romrr 

(Pokračovanie na 2. ciranej
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