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upravičena, neodpustljivo pa je,
da tega nisem vknjižil in da za-
radi tega ni blagajna v redu.
Gnal sem si to tako k srcu in bil
tako nesrečen, da sem hotel od-
povedati službo in sem to zaupal
pokojnemu dr? Verstovšku.

Kako pa je bilo v Žužember-
ku? Ko sem ugotovil v blagajni
primanjkljaj čez Din. 8,000, ni
smatral to g. dekan za nič poseb-
nega, češ. bomo pa dali ta zne-
sek med “prehodne’. Ko sem od-
kril razne mahinacije, ki naj bi
zakrile pasivnost zadruge, zopet
nič hudega, sicer pa se bo dalo
to z vsakoletnim čistim dobi-
čkom pokriti. Ko sem zahteval
sejo, je izjavil g. dekan, da ni
potrebna, pa tudi ni mogoče od-
bornikov skupaj dobiti. Kako
prav sem imel, ko sem dvomil o
tem, da se bo predložila občne-
mu zboru pravilna bilanca, je
pokazal pozneje občni zbor, ka-
teremu se je kljub revizijskim
odredbam predložil računski za-
ključek s ‘fingiranimi’ terjat-
vami.

Človek bi pričakoval, da bo
poštenjak, ki je padel, svoj pa-
dec odkrito priznal ga obžaloval

V Ljubljani izhaja žc drugo
leto glasilo ljudskega zadružni-
štva v Sloveniji pod imenom
"NOVA ZADRUGA”. Izhaja te-
densko in prinaša raznovrstno
gradivo o gospodarskih vpraša-
njih zadružniškega značaja. V
Ameriko je Nova Zadruga pri-
čela prihajati šele pozno to po-
letje. Takoj je vzbudil našo po-
zornost članek “Bivši voditelji
zadružništva in njihovi intere-
si”, ki je objavljen serialno in ki
daje povod temu članku.

Ravnatelj Zadružne zveze v
Ljubljani je bil nad deset let in
vse do svojega pobega v London
in nato v Ameriko sedanji ka-
plan pri fari sv. Vida v Cleve-
landu Franc Gabrovšek, bivši
tajnik Slovenske ljudske stran-
ke in sedanji agent bivšega več-
kratnega jugoslovanskega mini-
stra dr. Mihe Kreka. Ravnatelj
Gabrovšek ob umiku iz Ljublja-
ne najbrž ni smatral potrebno
podvzeti kakih posebnih kora-
kov, da bi se uradni arhivi Za-
družne zveze pred pretečo oku-
pacijo na kak naraven način
‘•porazgubili”, saj je bilo na raz-
nih sodnijskih procesih v Ljub-
ljani dokazano, da je stara poli-
tična struja do zadnjega momen-
ta verno pričakovala, da jo bodo
po umiku nemške vojske anglo-
Amerikanci zopet, postavili na
krmilo. Ne slučajno pa je Slove-
nijo osvobodila jugoslovanska
narodno osvobodilna vojska pr-
ve dni v maju in od tistega dne
naprej so bili ra razpoloženje
slovenskih ljudskih oblasti vsi
uradni dokumenti, ki so na ta
način postali glavne priče in naj-
boljši dokazi o korupciji in ne-
poštenosti, ki so jo v predapril-
ski Jugoslaviji prakticirali sa-
mopostavljeni politični in gospo-
darski voditelji in izžemalci slo-
venskega kmeta in delavca.

Zadružna zveza je bila cen-
tralna organizacija vseh zadruž-
nih hranilnic in posojilnic v Slo-
veniji vse od časa, ko je Aleksan-
drova Jugoslavija izročila poli-
tični monopol v Sloveniji Slo-
venski ljudski stranki in njene-
mu voditelju dr. Antonu Koro-
šcu. In politični monopol je po-
menil monopol nad gospodar-
skim, industrialnim in finanč-
nim življenjem Dravske bano-
vine. V tistih časih je postal rav-
natelj Zadružne zveze tedanji
tajnik SLS kaplan Fr. Gabrov-
šek. ki si je na kmalu zatem iz-
posloval bolj spoštovani titl
“monsignorja”.

V poslovanju krajevnih hra-
nilnic in posojilnic pa so se vr-
šile tudi velike nerednosti in
ker so bile te hranilnice po ve-
čini v rokah domačih župnikov
in kaplanov, je ravnatelj Zadru-
žne zveze povzel vse mogoče ko-
rake, da bi te nerednosti ne pri-
šle v javnost, dasiravno je revi-
zor Zadružne zveze vse te nered-
nosti ravnateljstvu poročal in se
je o njih razpravljalo na tajnih
sejah.

Vzemimo slučaj župnika Fran-
ca Vovka v primeru ‘neredno-
sti” pri posojilnici v Št. Petru
pri Novem mestu. Po ugotovit-
vah revizorja Tirša je bil krivec
župnik. Na njegovo moledova-
nje, da bi stvar z revizijskim po-
ročilom ne prišla v javnost, se je
Zadružna zveza, kot odgovoren
nadzorni organ, spozabila tako
daleč, da je naslovila na župni-
ka pismo z dne 16. marca 1933,
v katerem pravi med drugim do-
besedno:

“Nihče ni imel namena, bodi-
te prepričani, da, tudi revizor
ne. da bi Vam kakorkoli jemal
dobro ime. Pri celi stvari je šlo
za to, da se nekatere stvari raz-
čistijo. Revizor, kot veste, je
zbral vse ostanke svoje latinšči-
ne in jih izpopolnil z besednja-
kom, torej zadosten dokaz, da je
skušal na vsak način varovati
Vaše dobro ime. Tudi s kapla-
nom Kristanom ni o teh stvareh
ničesar podrobnejšega govoril.
Nismo imeli in nimamo povoda,
da bi kakor koli rušili upraviče-,
no zaupanje, ki ga imajo ljudje j
do Vas, in tega tudi v nobenem I
slučaju ne bomo storili.”

Ker je imel uradni nadzornik
tako smolo, da je odkril župni-
kov greh in ga je moral zanesti
v svoje poročilo, je sestavil to
poročilo v latinščini, da ga žup-
nikove ovčice niso mogle razu-
meti. In župnik je obenem dobil
zagotovilo, da lahko še nadalje
tako dela, kajti Zadružna zveza
nima povoda rušiti upravičene-
ga zaupanja v njega” in tega tu- I

di v nobenem slučaju ne bomo
storili.”

Nič boljši ni bil župnik Bajec
v Žužemberku. Poslovanje te
hranilnice* in posojilnice je pre-
gledal revizor Zadružne zveze
Frank Rakovič, katerega pismo
jebilo najdeno v arhivu Zadru-
žne zveze v Ljubljani. Nadzor-
nik Rakovič pravi med drugim
tole:

“Dovoljujem si podati nekaj
pojasnil glede svojega postopa-
nja pri revižijah v obče. Dne 19.
januarja sem dobil od ravnate-
lja naročilo, da se imajo nedo-
statki povedati gospodom med
štirimi očmi, na sejah pa se naj
vodstvo vedno hvali. Izvrševal
sem to naročilo kljub temu, da
sem močno podvomil, da bi bilo
tako prav. Kjer pa sem odkril
večje grehe, sem pa moral biti
hud boj med svojo vestjo in po-
korščino. Ker mi je bilo v takih
slučajih popolnoma nemogoče še
hvaliti (gospode), sem bil vesel,
če se vabilu k seji ni nihče od-
zval. ali če se seja sploh ni skli-
cala. Tudi v tem slučaju sem
imel pred očmi naročilo glede
postopanja. Videl sem tudi, da
bi nasprotniki, čim bi se zvedelo
za župnikove grehe, obmetali z
blatom ves duhovniški stan, na
drugi strani pa so bili tukaj od-
borniki, ki so slepo verovali in
neomajano zaupali v poštenost
svojega načelnika, pa se bomo
morali zaradi te zaupnosti brid-
ko pokoriti. G. župnik se je do
skrajnosti branil sklicati sejo,
grozil s samomorom. V prečuti
noči, ko sem samo bilanciral, kaj
bi bilo boljše in kaj slabše, je
končno zmagalo mnenje, da se
bo lažje poravnala materialna
škoda, kakor pa moralna, ki bi
jo trpel ves duhovniški stan.”

Iz, poznejšega poročila istega
nadzornika Rakoviča je razvi-
dno. da prvi slučaj župnika Baj-
ca ni spametoval, ampak je v
kasnejši dobi kradel znova. V
zvezi s tem je pisal Rakovič Za-
družni zvezi

“Vest mi očita, da vendarle
nisem storil prav, ker nisem ta-
koj v začetku odbornikov infor-
miral o poslovanju in tako pre-
prečil pogubnejšega župnikove-
ga poslovanja.”

Revizor se je ravnal po “naro-
čilu” in je imel hud boj med
vestjo in pokorščino. Ravnatelj-
stvo Zadružne zveze je dajalo
naročila, ali ne, gospod ravna-
telj?

Pomota za dva krajcarja
1 vihar! Dekanova poneverba 8000

• din. —v redu!
Isti revizor Rakovič je tako-

le nadaljeval svoje poročilo Za-
družni zvezi:

“Sedaj pa drug slučaj (v Žu-
žemberku!. Iz revizijskih infor-
macijskih poročil je Zvezi zna-
no, kakšno je bilo delovanje de-
kana Gnidovca. Težki stotisoča-
ki (torej samo pri eni podeželski
postojanki Zadružne zveze) so
se odtegovali namenu, da pa bi
za to nihče ne vedel, so se dajale
v bilance fingirane terjatve, iz-
kazovala se je manjša vsota hra-
nilnih vlog, kot je v resnici zna-
šala itd. Naj mi bo na tem me-
stu dovoljeno s temi mahinaci-
jami staviti za primer lasten do-
življaj iz leta 1909. Takrat sem
kot uradnik “Slovenskega go-
spodarja” imel na skrbi tudi bla-
gajno Krščansko-socialne zveze
v Mariboru. Dr. Korošec izvede
nekoč kontrolo mojega blagajni-
škega poslovanja. V blagajni so
manjkali štirje vinarji (dva kraj-
carja), ki sem jih dal prinosite-
Iju denarja kot napitnino, a po-
zabil vknjižiti. Zaradi tega sem
moral prenesti tak vihar, kakor
bi se svet podrl. Ko sem hotel
določiti manjkajoča dva krai-
carja, tega dr. Korošec ni pustil,
češ, da je napitnina bila čisto

(Konec s J. strani.)
je zahteval. Potem takem so ne-
sreče Poljakov Zed. države kri-
ve, oziroma naš takratni pred-
sednik, ki ie govoril o štirih svo-

| bodščinah in atlantskem čarter-
jju, Rusiji pa dajal koncesije ter
vojni materija!. Ampak tista
Poljska, kakršno si žele nazaj
ljudje, s katerimi je “Tribunin”
reporter govoril, je bila skrajno
slaba, nedemokratična in proti-
socialna. Nedvomno si jo veči-
na Poljakov take več ne želi, za-
to si ustvarjajo na vojnem po-
gorišču novo, v kakršni bo vre-
dno živeti.

Bodočnost Evrope in Nemčije
je samo v socialistično zasnova-
nem ekonomskem redu. To je
dejal angleškim in ameriškim
uradnikom v Nemčiji vodilni so-
cial-demokrat v ameriški coni.
Torej se za “free enterprise” v
Nemčiji ne ogreva noben demo-
krat. pač pa le tisti, ki se boje
za svoja bogastva in za profite,
ki bi jih v drugačni uredbi za-

-1 nje nič več ne bilo.
Elliot Roosevelt, drugi sin po-

kojnega predsednika, je bil z
ženo v Rusiji. Sprejet je bil pri-
jateljsko in tudi on je prinesel
v Moskvo od njenih ameriških

I prijateljev tople pozdrave. Pri
I omizjih je rekel kako ostro proti
tistim v Zed. državah, ki o So-
vjetski uniji nimajo drugegakot
sovražno besedo. To je naše to-
rije toliko ujezilo, da Elliotu

: prete z zaslišanjem pred kon-
I grešnim odsekom za razkrivanje

j protiameriških aktivnosti. Od
državnega departmenta pa so za-
htevali, da naj mu prekliče pot-
ni list. Ernie Adamson, ki je od-
vetnik omenjenega kongresnega
odseka, je iztaknil staro postavo
iz leta 1799. katera prepoveduje
zasebnikom biti v kakršnihkoli
političnih stikih s kako tujo de-

-1 želo, češ. da je to monopol samo
zvezne administracije, oziroma

, njenega državnega oddelka ter
merodajnih odsekov senata ter
poslanske zbornice. Najbolj za-
grizeni tukajšnji listi pa ozna-
čujejo Elliota za “komunista” in
enako tudi njegovo mater.

Predsednik Truman je imeno-
val posebno komisijo, ki jo tvo-
rijo člani štirih ali petih oddel-
kov zvezne vlade. Njena naloga
je dognati, koliko je med vlad-
nimi uslužbenci ‘komunistov”
in drugih “prekucuhov” ter po-
skrbeti, da se jih odslovi. To je
dobra metoda za odslovitev iz
vladnih služb vseh takih, ki so
progresivci in v napotje torijem.
Pritisnejo ti komunistični pečat
in ven s tabo.

V Zed. državah ni mogel biti
ne pred svetovno vojno, ne po-
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in rade volje prejel zasluženo
kazen in opravil naloženo poko-
ro. Toda ne! Proti revizorju, ki
je storil le svojo dolžnost, da je
napake odkril, postopal proti
krivcu tako prizanesljivo, kakor
je le mogel, ie bilo treba nape-
riti top največjega kalibra.

Med Zveznim uradništvom je
znan izrek g. Legata, da se ga
(dekana Gnidovca) je treba bolj
bati, kot samega hudiča, jaz se
ga pa ne bojim tako. Če me top
podere, bom padel v
sem branil poštenje.”

To protestno pismo poštenega
nadzornika je ostalo v arhivu, v
zapisniku Zadružne zveze pa o
njem ni duha ne sluha. Ostal je
glas vpijočega 'v puščavi. Če je
bil dr. Korošec predsednik take
Zadružne zveze, ki je ostro za-
merila primanjkljaj dveh kraj-
carjev, Franc Gabrovšek pa rav-
natelj iste Zveze, ki je svojim
političnim somišljenikom in sta-
novskim tovarišem spregledova-
la težke goljufije in te ljudi po-
tem še ščitila, je pač lahko uvi-
deti, kako globoko v blato se je
Zadružna zveza pogrezala.

(Dalje prihodnjič.)
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pod vodstvom Mikolajčeka. On
se oslanja v svoji politiki k Zed.
državam in Angliji, omenjena
zveza pa samo po sebi umevno

na Sovjetsko unijo. Ako zve-
za zmaga, bo to ob enem trajna
utrditev odnošajev med Poljsko
in USSR. Če pa bi dobil večino
Mikolajček, bi se anglo-ameriški
vpliv spet potisnil do sovjetske
meje. A v Washingtonu in Lon-
donu menda vedo, da volitve na
Poljskem ne bodo izpadle v ko-
rist klerikalizma in reakcije, pa
tudi ako bi bilo še tako svobo-
dne.

Na Karmelski gori v sveti de-
želi so Židje v svojem boju proti
Angliji prižgali veliko bakljo. ki
so jim jo angleški vojaki sicer
ugasnili, a drznost pristašev zio-
nizma ie le napravila precej sen-
zacije. Razhudil se je tudi kato-
liški svet v Jeruzalemu in prote-
stiral, ker so Judje onečastili ta
spomenik krščanstva.

Ob povratku v Ameriko pred
nekaj tedni so štirje ameriški
vojaki pojasnili, čemu so bili to-
liko časa “zaprti” v ameriškem
poslaništvu v Beogradu. Jugo-
skovanska oblast jih je hotela
na zatožno klop, češ, da so übili
enega ruskega vojaka. Toda ta
umor je v resnici izvršil ameri-
ški vojak Charles N. Nicoloff iz
Libertyvilla, 111. In v tem času,
ko ie naše poslaništvo v Beogra-
du varovalo dozdevne krivce, je
pomagalo pobegniti v Italijo pra-
vemu krivcu. Potem je stvar po-
jasnilo in pri jugoslovanski vla-
di izposlovalo dovoljenje, da so
omenjeni štirje smeli svobodno
odpotovati. A prej je moralo ob-
ljubiti, da pride ameriški vojak
Nicoloff pred vojno sodišče v
Italiji in ako se mu krivdo do-
kaže, bo obsojen. Bil je opro-
ščen. Jugoslavija je imela na ob-
ravnavi dva opazovalca, toda nič
prič. In obtežilni materijal, ki ga
je poslala, pa je bil glasom ame-
riške vojaške sodbene oblasti
tako površen, da ga niti v upo-
štev niso mogli vzeti. Vojak je
umor priznal, toda je obveljala
njegova trditev, da ga je izvršil

zneje, v vladni službi nihče, ki
jo bil aktiven socialist. Komuni-
stov je nekaj prišlo vanje, a čim
so svoje prepričanje na kak na-
čin preočitno pokazali, je bilo
po njih. Pod Trumanom bo “čist-
ka” še strožje izvajana. A v ev-
ropskih deželah pa izgubljajo
službe pristaši starega reda in
socialisti ter komunisti so v ko-
alicijskih vladah. V amerški vla-
di pa niti konservativni unijski
voditelji ne dobe mesta. Delav-
ski voditelji še celo v takozva-
nem delavskem departmentu ne
dobe vodstva, pač pa ga imajo
meščanski politiki.

Naša in angleška vlada se zelo
interesirati za prihodnje volitve
na Poljskem, v katerih se bo od-
ločilo, ali bo v prvem rednem
parlamentu po vojni prevlado-
vala socialistična - komunistična
zveza, ali pa kmečka stranka

v silobranu. Nekaj takih übojev
se je dogodilo med našimi in ru-
skimi vojaki'.tudi v Berlinu, a v
očigled propagande, ki jo vojaki
čitajo, je čudno, da jih ni bilo
celo več.

Vjačeslav Molotov je bil ogla-
šan za nasprotnika razorožitve.
Pa je temu napravil konec s svo-
jim predlogom, ki jeres učinko-
vit, ako bi ga sprejeli. A se upi-
rajo Angleži in Američani—češ.
da bomo povedali vse skrivnosti
naše oborožene sile šele kadar
bodo razmere po svetu toliko
stabilne, da bodo naše dežele
pred možnostjo napadov popol-
noma varne. Ampak če bomo to-
liko trosili za proučevanje no-
vih razdejalnih sredstev, in se
ponašali s svojo sito na morju
in na kopnem, kot se sedaj, bo
težko ustvariti položaj, v kate-
rem bo prevladovala zaupnost
namesto sumničenj.

Diplomati končno
le pokazali nekaj
volje za enotnost

(Nadaljevanje s 1. strani.)
nična, bi morala podatke preis-
kati posebna komisija združenih
rovalce združenih narodov tudi
s predlogom, da naj vsaka deže-
la poda točne podatke o svoji
oboroženi sili na kopnem, in v
letalstvu. In ob enem bi morala
dati podatke tudi o takozvanih
svojih tajnih mehaničnih oro-
žjih. med drugim o atomski bom-
bi, ako jo ima.

Da bi bila taka poročila res-
narodov. Odprte bi ji morale biti
vse skrivnosti vojne sile in na
podlagi študiranja vseh armad
in vojnega mehanizma bi potem
izdelala bodisi ona ali pa kaka
druga komisija načrt za razoro-
ževanje.

Walter Lippmann, ki slovi za
eksperta v problemih vnanje po-
litike in za izrednega poznaval-
ca mednarodnega položaja, našo
vlado svari, da se z razoroževa-
njem ne prenagli. On smatra, da
je razoroževanje za Rusijo eno-
stavna stvar, ker njena sila je
v moštvu. Pošlje ga domov in ko

Obžalujemo.,.
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ga bo rabila, ga bo znova mobi-
lizirala. Toda moč oborožene sile
Zed. držav je v mehanizmu. Na-
ša sila je v mornarici in letal-
stvu, in v drugih mehaničnih
vojnih pripomočkih, n. pr. v
atomski bombi, torpedih in leta-
lih z radijsko kontrolo itd. Ako
to uničimo, z našimi bazami po
svetu vred, sc teh stvari ne mo-
re obnoviti hipoma, kot se n. pr.
lahko v par dneh mobilizira kop-
no armado. In za mehanična
sredstva je treba imeti inženir-
sko izvežbanih ljudi. Tako uče-
nje pa vzame časa.

Sicer pa se Lippmann vzruja-
va po nepotrebnem, kajti Byr-
nes in Molotov sta že izjavila, da
bosta naša in angleška vlada go-
vorile o predlogih za razorože-
vanje šele, kadar bo svet tako
urejen, da bo mir na njemu traj-
no varen.

Problem prehrane in kuriva
Posebni odseki združenih na-

rodov in pa tudi zbornica v ce-
loti se veliko ukvarja tudi z
vprašanjem, kako prehranjevati
gladne milijone v Evropi in v
Aziji ko UNRRA preneha. A do-
sedaj ni bilo še nič izdatnega
sklenjeno, ker ameriški zastop-
niki pravijo, da kar se Zed. dr-
žav tiče, bodo pomagale na svojo
roko in pod svojo kontrolo. Kri-
tiki tega stališča pravijo, da ako
to storimo, bomo v bodoče upo-
rabljali relif v politične name-
ne ameriške vlade, kar ne bo po-
šteno.

Stabilizacija se vrača
Tudi spor glede Rumunije bo

menda prenehal. V Londonu in
v Washingtonu so uvideli, da
desničarske stranke nimajo za-
slombe. V nedeljo 1. dec. je imel
kralj Mihael prestolni govor, ki
ga mu je napisala kajpada vlada,
kakor je običaj tudi v Angliji.
Dejal je, da bo Rumunija v svo-
ji vnanji politiki oslonjena na
Sovjetsko unijo in da bo gojila
prijateljstvo tudi do Anglije in
Amerike, s svojimi sosedami Ju-
goslavijo, Madžarsko in Čeho-
slovaško pa bo navezala najožje
stike.
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