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Vládna kríza sa prehlbuje
Členovia troch strán podali demisiu

Národní socialisti, lidáci a slovenskí demokrati uvádzajú ako dôvod vystúpe
nia z vlády nedodržania usnesenia o SNB. - Ministerstvo vnútra a národnej 

obrany vyvracia útoky na národnú bezpečnosť

V tomto čísle:

Britská vláda nesúhlasí 
s rozdelením Palestíny

o o O

Zvolili nového primátora 
Bratislavy

O O O

Vlna mrazov nad Europou
O O O

UHKS zhabala tony potravín

Zorin a Sieinhardt znova v Prahe
(čtk) Praha — Vo štvrtok prišiel z Mosk

vy do Prahy zástupca sovietskeho ministra za
hraničia veľvyslanec V. A. Zorin. Podľa vyhlá
senia zástupcu zahraničného ministra V. A. Zo- 
rina zástupcovi ČTK hlavným dôvodom pobytu 
V. A. Zorina v ČSR je kontrola dovozu obilia 
a krmív zo Sovietskeho sväzu do ČSR. Tiež sa 
zúčastní osláv čs.-sovietskeho priateľstva 
v Prahe.

(USIS) Praha — Po návrate do Prahy po
vedal veľvyslanec USA L. A. Steinhardt zástup
com americkej tlače, že je veľmi rád zase v ČSR. 
Po operácii, ktorej sa podrobil v USA, sa už 
úplne zotavil. Veľvyslanec Steinhardt vyhlásil, 
že za svojich porád vo Washingtone dosiahlo sa 
značného a veľmi uspokojivého pokroku v roz
ličných záležitostiach, týkajúcich sa čs. a ame
rickej vlády a hlavne v otázkach, ktoré súvisia 
s blížiacim sa rokovaním o obchodnej dohode. 
Vo Washingtone, hovoril veľvyslanec ďalej, sa 
rýchle pokračuje v opatreniach, ktorými sa má 
^končiť program na obnovu Európy. Veľvysla
nec Steinhardt vyslovil nádej, že z hospodárskej 
obnovy západnej Európy bude mať nepriamo 
úžitok i ČSR. Nie je pochýb, podotkl, že hospo
dárska obnova sa prejaví, len čo sa bude ame
rický plán. uskutočňovať.

Veľvyslanec potom poveril zástupcov americ
kej tlače, aby uviedli tento jeho výrok: „Nevzdal 
som sa úplne nádeje, že čs. vláda uváži snáď 
nejšie záležitosti. Hovoril, že americká tlač plne 
niekedy neskoršie svoje rozhodnutie a zúčastní 
sa priamo na pláne európskej obnovy.“

Krížniky USA a vojsko do Terstu
(UP) Washington — Juhoslávia pro

testovala u vlády USA proti príchode ame
rického krížnika „Providence“ do Terstu, proti 
zvyšovaniu počtu amerických oddielov v Ter
ste nad číslicu 5000 mužov, povolenú talian
skou mierovou smluvou, a proti porušeniu 
ustanovenia mierovej smluvy, že v Terste 
môžu byť jedine ozbrojené sily, vyslané Bez
pečnostnou radou. Juhoslávia požiadala o vy
šetrovanie návštevy krížnika „Providence“

Nemecké námorné základne 
neboly zničené

(M) Praha — Mimoriadna schôdza vlády, 
ktorú svolali na piatok dopoludnia, sa nesišla, 
nakoľko členovia vlády za stranu nár. socia
listickú, lidovú a slovenskú demokratickú stra
nu sa na schôdzku nedostavili. Na programe 
tejto schôdzky bola zpráva ministra vnútra V. 
Noska o otázkach Sboru národnej bezpečnosti 
a vyhlásenie ministra vnútra V. Noska a mi
nistra národnej obrany arm. gen. L. Svobodu 
o mosteckom špionážnom-prípade.

V dopoludňajších hodinách oznámili demisiu 
členovia vlády za stranu ňár. socialistickú, 
v odpoludňajších hodinách aj členovia vlády za 
stranu lidovú a demokratickú. Stanovisko soc. 
dem. strany do uzávierky nášho časopisu ne
bolo známe. Ako dôvod pre demisiu sa uvádza 
nedodržanie usnesenia vlády ohľadne národnej 
bezpečnosti. Predšeda vlády Kl. Gottwald a mi
nister národnej obrany L. Svoboda boli popo
ludní prijatí prezidentopi Republiky. Podrob
nosti o prijatí demisie prezidentom Republiky 
nie sú doposiaľ známe.

Minister národnej obrany spolu s minister
stvom vnútra vydal prostredníctvom ČTK úrad
nú zprávu, ktorá reaguje na zprávu Svobodné
ho slova pod titulom „Nepripustíme policajný 
režim“, v ktorej v súvislosti s mosteckým od
halením velezradnej skupiny, uvádzajú sa skres
lené podrobnosti. Tieto sú s politických dôvo
dov zamerané na to, aby sviedly verejnosť 
k mylným uzáverom.

V úradnej zprávě sa hovorí: Na stopu vele
zradnej skupiny přišly orgány min. vnútra upo
zornením, že vo väzbe krajského súdu je vä
zeň, ktorý sa pomocou motákov pokúša spojiť 
s organizáciou podzemného hnutia. Pri výslechu 
tento vezeň doznal pravdivosť a sľúbil úradom 
prezradiť podrobnosti podzemnej organizácie. 
Toto sa oznámilo orgánom ministerstva spra
vodlivosti a väzňa odovzdali bezpečnostným 
orgánom. Poskytla sa mu príležitosť, aby na
dviazal spojenia s podzemným hnutím a zistilo 
sa, že hlavným organisátorom tejto skupiny je 
Pravomír Raichl, ktorého bezpečnostné vojen
ské orgány dávno hľadajú. Raichl je podporu
číkom východnej armády v zálohe a už v roku 
1939 bol v SSSR odsúdený do žalára, neskoršie 
prepustený. Už po vstupe do zahraničného voj
ska sa spojil s osobami, ktoré v službách cud
zej moci sbieraly protisovietsky materiál, vy
hýbal sa boju a pred odjazdom na front sa po
strelil do ruky. Po oslobodení sa vyhýbal práci 
a neskoršie utiekol do amerického okupačného 
pásma v Nemecku s úmyslom pripojiť sa 
k prcholovcom. V Bavorsku prezradil podrob
nosti čs. brannej moci zpravodajským orgánom 
cudzej mocnosti a identifikoval dôstojníkov 
tejto cudzej moci nepohodlných. Poverili ho tiež 
písaním hanopisov o ČSR a o „krivde, ktorú 
vraj spáchali na sudetských Nemcoch“. Aby si 
opatril ďalšie zprávy, poslali ho do ČSR. Zisti
lo sa, že navštívil niekoľko podozrivých osôb 
ukrajinskej národnosti, s ktorými dojednával

utvorenie protištátnej ilegálnej organizácie atď. 
Bol v styku aj so zpravodajským dôstojníkom 
cudzej mocnosti.

Až teraz sa podarilo bezpečnostným orgánom 
vniknúť do ilegálnej organizácie a, usvedčiť ju 
z činnosti, ktorá trvá skoro dva roky. Jeden 
z obvinených, ktorý je aktívnym dôstojníkom, 
bol už vojenským súdom odsúdený a u ostat
ných trestné pokračovanie nebolo skončené.

Tvrdenia Svobodného slova, ktoré sa čerpajú 
na obhajobu týchto velezradcov, treba zavrhnúť 
preto, že nútia ministerstvo národnej obrany a 
vnútra, aby uveřejnily aj podrobnosti, ktoré by 
v záujme ďalšieho vyšetrovania malý zostať 
zatajené. Činy členov spomínanej ilegálnej 
organizácie poškodzujú záujmy obrany nášho 
štátu a našich spojencov.

(ČTK) Praha — Predstavenstvo čs. sociál
nej demokracie malo vo štvrtok svoju riadnu 
schôdzku za predsedníctva posl. B. Laušmana 
a posl. Ivana Frličku a za prítomnosti všetkých 
troch zástupcov strany vo vláde. Situačnú zprá
vu podal predseda strany B. Läušman. Predsta
venstvo konštatovalo, že kríza, v ktorej'sa ocitla 
vláda a Národný front v dôsledku posledných 
politických udalostí je vážna, ale nie je kritická. 
Čs. sociálna demokracia urobí všetko, aby v zá
ujme Republiky a udržania ' sociálneho pokoja 
došlo k obnove dôvery medzi politickými strana
mi a k navráteniu pracovnosti vlády, parlamentu 
i Národného frontu.

Lidová demokracie (lid.) uvádza ako dôvod 
krízy nevykonanie zákona o národnej bezpeč
nosti, svolanie sjazdu závodných rád a roľníc
kych komisií a otázku národného poistenia. Li
dová strana považuje národné poistenie za ne
dostatečné pripravené a finančne nezaistené. 
Ako heslo sa tu uvádza: Buď ďalšie spolupráca 
alebo voľby.

Otázka volieb vystupuje teda znova do po
predia, hoci podľa platných noriem ústavu má 
pripraviť Tístavodárne shromaždenie. Komunis
tická strana stojí nekompromisne na stanovisku, 
že treba dodržal’ vládny program a urýchlene vy
pracovať najmä roľnícke zákony, národné po
istenie a iné zákony, podľa vládneho programu. 
Na všetky tieto zákony ako aj na ústavu ná
rodný front ustálil zásady a termíny, ktoré stra
ny nedodržaly.

Rudé právo prináša obvinenie pravicovej tlače, 
že štve na SNB, pretože táto stíha rozvratníkov 
a šmelinárov. Nedelný zjazd závodných rád ako 
aj postoj pracujúceho ľudu sú odpoveďou roz- 
vratníkom. Rudé právo prináša znenie rezolúcií 
závodov, v ktorých sa vyslovuje požiadavka ďal
šieho znárodnenia.

Tieto požiadavky vyslovila výstižne deputácia 
mosteckých závodov, ktorá si vymohla prístup 
k podpredsedovi vlády P. Zenklovi a přednesla 
sťažnosti a požiadavku znárodniť závody nad 50 
zamestnancov, urýchliť uzákonenie národného 

(Pokračovanie na str. 2J

Truman ako pokrokový liberál
(UP) Berlín — Sovietsky sväz obvinil 19. 

februára pred koordinačným výborom Spojenec
kej kontrolnej rady v Berlíne formálne Veľkú 
Britániu, že v svojom okupačnom pásme Nemec
ka nezničila kľúčové nemecké námorné operné 
zákl. Sovietske výtky' sú namierené najmä proti 
tomu, že britská okupačná správa, v Nemecku 
dovolila, aby také základne ako Wilhelmshaven, 
Kiel a Cuxhaven ostaly nedotknuté. V soviet
skom vyhlásení sa poukazuje na to, že jediná 
nemecká námorná základňa, ktorú britské oku
pačné úrady zničily, je Helgoland. Túto pevnosť 
vyhodili do vzduchu vlani. Dratvin naznačil, že 
sa udržujú v prevádzke preto, aby posilnily zá
padný blok, ktorý Američania a Britovia budujú 
proti komunizmu.

(UP) Londýn — V. Británia a Francúzsko 
desiahly už plnú shodu v otázke svolania novej 
konferencie zástupcov šestnástich europských 
národov, zúčastnených na Marshallovom pláne. 
Konferenciu majú svolať do Paríža približne 22. 
marca. Jej účelom by bolo ustavit’ trvalý vý
bor, ktorý by vykonával funkciu styčného or
gánu medzi 16 národmi a americkou adminis
tratívou, ktorá bude na návrh Kongresu usta
vená, aby dozerala na uskutočňovanie plánu.

(TASS) Moskva — Tajomník amerického 
Sväzu priemyslového odboru CIO Carey poslal 
telegram predsedovi sovietskeho Všeodborové- 
ho sväzu Kuznecovovi, v ktorom navrhuje schôd
zku. Kuznecov odpovedal 18. februára na Ca- 
reyov telegram a navrhuje, aby sa schôdzka 
konala v Moskve.

(up) Londýn — Britské ministerstvo 
zahraničia v štvrtok večer oznámilo, že za
slalo štátom Beneluxu anglo-francúzsky ná
vrh smluvy, ktorá má byť základom únie štá
tov západnej Európy. Belgicko a Holandsko 
přijaly návrh chladne.

Oivoxenie jeho prezidentskej
(UP) Washington — Prezident Truman 

včera ostro zaútočil na republikánmi vedený 
Kongres, ktorý podľa jeho slov je neschopný a 
neochotný porozumieť faktom svetovej situácie 
a vyzval všetkých „pokrokových liberálov“, aby 
v novembrových voľbách odovzdali svoje hlasy 
na demokratickú stranu a vyslovili sa tak proti 
silám reakčného konzervativizmu.

Prejav, ktorý Truman predniesol, bol jeho 
najprudším slovným útokom proti republiká
nom od dňa, kedy sa stal prezidentom. Za ja
sotu asi 2900 čelných funkcionárov demokratic
kej strany Truman vyhlásil: „Svetová situácia 
je dnes príliš vážna, aby sme mohli prenechať 
vládu skupine reakcionárov, ktorí sa snažia 
vrátiť nás zpäť do roku 1806. Pomery vo svete 
sú dnes príliš vážně, aby sme boli posadiť do 
Bieleho domú izolacionistu. Pomery vo svete sú- 
dnes príliš vážne, aby sme mohli kontrolu svo
jich finančných zdrojov sveriť Kongresu, ktorý 
nechápe a nesnaží sa pochopiť, aké sú faktá.“

Trumanov prejav mal byť výzvou k harmonii 
vo vnútri demokraticekj strany. No jeho sku
točným pozadím boly zlovestné mraky, ktoré 
začierňujú politický obzor strany zprava i zľa
va. Na demokratickej pravici je to prudký od
por južných demokratov proti Trumanovmu 
programu občianskych práv a ukončenia raso
vej diskriminácie: na ľavici je to hnutie tretej 
strany Henryho Wallaca, ktoré má výhliadky, 
že prevedie na svoju stranu ľavicové živly, kto
ré tvořily druhú časť demokratických voličov, 
kým bol vodcom strany Franklin D. Roosevelt. 
Väčšiu časť svojej 25-minútovej reči venoval 
Truman otázkam domácej politiky. Truman od
porúčal, aby sa strana držala programu, ktorý 
by nedovolil nadvládu koncentrovaného bohat
stva a moci. Zmienil sa o tom, že jeho program 
desaťročnej prosperity, ktorý načrtol v svojom

kampane pzoii ľavici a piavici
januárovom posolstve, bol označený za politic
ký a povedal: „Ak chce tomu niekto hovoriť 
politika, tedy je to politika Jaffersonova a 
Jacksonova, Wjlsonova a Rooseveltova — a je 
dosť dobrá i pre mňa.“ Opätovne varoval pred 
nebezpečenstvom inflácie a povedal: „V zá
ujme obchodu takisto, ako v záujme všetkých 
ostatných skupín musíme zvíťaziť v boji proti 
inflácii, aby sme predišli katastrofe... Ľud 
opäť rozhodne, či chce, aby. zotrvaly v úrade 
sily kladného pokrokového liberalizmu, alebo 
či v týchto nepokojných časoch sverí vládu tým 
konzervatívnym silám, ktoré veria v zisk nie
koľko jedincov na účet celku,“ povedal Truman, 
keď zdôraznil liberálny charakter demokratic
kej strany. Zrejme sa tu obracal na tých voli
čov, ktorí sa snáď pridali k Henrymu Walla- 
ceovi.

Wallacov naftový plán
(up) M i a m i — Henry Wallace na svo

jom druhom predvolebnom prejave v Miame 
vyhlásil, že Trumanova doktrína má jediný 
cieľ — a to chrániť americké petrolejárske 
záujmy na Strednom východe a vzniesol po
žiadavku, aby dozor nad ťažbou petroleja 
preniesli na OSN. Program kontroly ťažby 
a distribúcie petroleja na Strednom východe 
by možno bol zásahom do slobody petrole
jářských monopolistov, ale prispel by mieru. 
„Dodali sme do Stredomoria peniaze, zbrane 
a teraz i ľudí na ochranu reakcionárov a feu
dálnych lordov. To je dôvod dodávok zbraní 
do Turecka a Grécka, amerických leteckých 
základní v Afrike a britských opevnovacích 
prác na Cypruse,“ povedal Wallace.

Plán pre hlavné mesto
—j*—

Hlavné mesto Slovenska ide v ústrety novej 
budúcnosti za podstatne zmenenej situácie 
hospodárskej aj medzinárodne-politickej. Bra
tislava pre svoju výhodnú polohu na Dunaji 
a ako očakávaný prístav odersko-dunajského 
prieplavu bude hrať význačnú úlohu v novej 
orientácii nášho hospodárstva, smerom k vý- 
chodoeuropským trhom. No už aj dnes sa po
ciťuje nutnosť veľkorysého plánovania vo vý
stavbe mesta. Aby výstavba Bratislavy išla 
smerom, ktorý by ju pripravil na zodpoveda
júce úlohy, usniesol sa Sbor povereníkov ulo
žiť Štátnemu plánovaciemu a štatistickému 
úradu, aby pripravil normatívny podklad pre 
zriadenie Štátnej regulačnej komisie, t. j. buď 
aby pripravil osnovu nariadenia SNR, alebo 
aby prispôsobil osnovu zákona o regulačnej 
komisii pre Prahu, tak aby vyhovovala pre 
obidve mestá. (Osnova zákona pre Prahu je 
práve v pripomienkovom pokračovaní.) No po
dľa úsudku odborníkov tento návrh zákona 
nedá sa použiť súčasne aj pre Bratislavu, le
bo rieši záležitosti výlučne lokálneho význa
mu. Praha mala už za prvej Republiky Štátnu 
regulačnú komisiu, ale táto pre nedokonalosť 
normy nezanechala po sebe nijak vynikajúcu 
pamiatku. Nová norma pre Prahu snaží sa 
chyby predchádzajúcej eliminovať. Predvída 
vytýčenie smerného plánu, t. j. určenie hlav
nej komunikačnej kostry a účelového určenia 
plôch. Plán sa bude vzťahovať na celú zá
ujmovú oblasť Prahy. Komisia bude vybavená 
rozsiahlym výkonným aparátom a príslušný
mi kompetenciami. Vypracovanie podrobného 
plánu je ponechané mestu samotnému. Podob
nú úpravu má mať aj norma pre zriadenie 
Štátnej regulačnej komisie pre Bratislavu. 
Norma pre Prahu určuje počet členov komisie 
na 10, z toho mesto má mať 4 miesta. S ta
kýmto složením Národný výbor v Bratislave 
nesúhlasí. Členovia komisie okrem lekára mu
sia byť urbanisti. Osobný náklad ponesie štát 
a vecný náklad mesto. No, ani táto osnova, 
hoci Bratislava s jej pojatím zásadne súhlasí, 
nemôže priniesť úplnú nápravu, keď neodstrá
ni nedostatky, ktoré sa predvídajú. Norma 
nevybavuje Štátnu regulačnú komisiu dosta
točnou právomocou a sankčnými ustanovenia
mi v získavaní podkladu pre, plánovanie so 
strany jednotlivých rezortov.’ Komisia dotiaľ 
nemôže splniť svoje poslanie, kým na přiklad 
železničný rezort nevypracuje ďielči železnič
ný plán. Chýba najmä ustanovenie o právo
moci určiť lehotu k vypracovaniu takéhoto 
plánu. Štátna regulačná komisia by mohla 
vypracovať smerný plán behom 3 až 5 rokov 
od jej zriadenia a vybavenia. Treba pamätať 
aj na opatrenia, ktorými by sa mohlo zabrá
niť vzniku nových osídlení. Napríklad smerný 
plán by určil za zastaviteľnú oblasť dosiaľ ne
vybavenú kanalizáciou, vodovodom a podobne. 
Je prirodzené, že by noví stavebníci chceli 
stavať v týchto priestoroch, čo nie je želateľ
né, kým nie sú zastavené oblasti, ktoré kana
lizáciu a pod. majú. Preto je treba pamätať 
aj na dobový plán.

Ani po vydaní normy aj keď sa vyhne uve
deným nedostatkom nebudú odstránené všet
ky ťažkosti, ktoré sa dnes vyskytujú pri stav
be miest. Veľmi naliehavo sa pociťuje nedo
statok normy, ktorá by určila smernice pre 
stavbu miest a obcí vôbec. Niet základných 
smerníc, ktorých treba pri tvorbe plánu uplat
ňovať. Dnes záleží iba na technikovi, či vytvo
rí ulicu 12 alebo 18 m širokú, alebo pre koľko 
poschodové domy sa rozhodne. Chýba vymed
zenie pojmu architekta-urbanistu a tak sa rie
šenie urbanistických problémov dostáva často 
do rúk nepovolaných. Ministerstvo sociálnej 
starostlivosti podobný návrh zákona už vy
pracovalo, no, o jeho ďalšom osude niet 
zpráv. Kým podobnú normu nevydajú, vždy 
budú regulačné plány nedostatočné.

Dodnes mesto Bratislava ustaluje reguláciu 
podľa štatútu z r. 1872. Mesto nemá dostatok 
právomoci a je odkázané vyčkať na rozhodnu
tia príslušných rezortov. Napríklad| len s re
zortom dopravným sa dohaduje už 20 rokov, 
hoci dohoda so železnicami jestvuje, no plánu 
dosiaľ niet. Aj kedj* chýba generálny regulač
ný plán, predsa stavebná činnosť v Bratislave 
nie je podviazaná. Podstatný vplyv na to ma
jú zmeny vlastníckeho práva, najmä pokiaľ 
sa týka bratislavských starousadlíkov, ktorí 
pre svoje osobné záujmy vždy znemožňovali 
veľkorysé podujatia. Bratislava má iba dielčio 
regulačné plány, no je nutné aj tieto revido
vať, lebo dielčie regulácie boly vlastne iba 
úpravami pozemkov. Revízii podrobujú len tie 
úseký mesta, kde to vyžaduje plánovitá vý
stavba, ako oblasť Krížnej ulice. Suché Mýto 
a pripravuje sa revízia regulačného plánu ob
lasti Benešovej ulice. Pre revíziu je najväčšia 
prekážka predchádzajúca úzkoprsá regulácia, 
ktorá dovolila vzniknúť novostavbám aj na 
miestach vyložene nevyhovujúcich, či vyhovú- 
júcich iba požiadavkom majiteľov pozemkov. 
No, najväčšia ťažkosť je V bytovej kríze. Brá
ni odstráneniu nevyhovujúcich stavieb, lebo 
niet náhradných bytov. Musi sa voliť cesta 
najmenšieho odporu a stavať tam, kde sa zbú
raním starých objektov stratí či najmenší po
čet bytových jednotiek.. Je to najväčšia pre
kážka pre prestavbu vnútornej Bratislavy,


