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KAJ NAM POMENI BOŽIČ?
A DV EN TNI DNEVI se bližajo koncu — še nekaj 

dni, pa nas bo zajelo božično razpoloženje. Zajelo, sem 
napisal, zajelo kar samo od sebe, kot nas zajame 
sleherno leto odkar pomnimo. Toda v tem razpolo
ženju je toliko različnih odtenkov, ki so daleč od 
resnične vsebine božiča.

Zanimivo je poslušati ali brati odgovore, ki jih dobi 
za praznike na ulici novinar ali radijski reporter od 
mimoidočih na preprosto vprašanje: “Kaj vam pomeni 
božič?” Kako različni so in kako ubogi.

Začetek počitnic . . .
Naglica, pisanje voščil, nakupovanje darov ..  .
Večer božične zabave in plesa in pijače ..  .
Dan, ko je družinska miza polna d o b ro t. .  .
Dan pričakovanja voščil in darov . . .
Spomin na mladostne božiče daleč nekje v pre

teklosti . . .
Dan, ko po starem običaju okrasimo drevesce . . .
Dan poleg velike noči, ko se le nekako spodobi, 

da gremo v cerkev . . .
Tako malo odgovorov vprašancev prikaže resnično 

vsebino božiča: praznovanje rojstva našega Odrešenika. 
Spomin onega prvega božiča v Betlehemu, od katerega 
'zvira današnje štetje v dokaz, kako pomembno je bilo 
za vse človeštvo. Beseda božja je meso postala, za
živela med nami v človeški podobi, da se je v naše 
odrešenje pripravila za smrt na križu . . .

Da, resnična vsebina božiča je za resnega kristjana 
globoka in pomenljiva. Brez nje ni pravega božiča, pa 
naj bo božično drevesce v hiši še tako veliko, bogato 
ln lepo, pa naj bo miza še tako obložena. Še jaslice 
ne pomenijo nič, če so le tradicionalna navada in 
1° dane§ ohranjam o otrokom v veselje, kaj več o 
nJ'h pomenu pa mladim srcem ne znamo razložiti, 
^udi se mi zdi tako nesmiselno priti za božič ali veliko

noč k maši, če nas cerkev vse leto ne vidi. Preskromna 
tradicionalna vez je to, če še hočemo veljati za krist
jana in katoličana. Prav božič nam kar sam stavlja 
vprašanja: Kaj Odrešeniku res ni treba dati več kot 
obisk polnočnice? Kje je vera, ki naj bi bila živa in 
dejavna skozi vse leto ..  ? Se je Odrešenik zame rodil 
zaman . .  ?

Cerkev ima s svojim koledarjem praznikov poseben 
namen: vse leto nas vodi in nam prikazuje božje delo 
za nas. Od adventa preko božiča, pa do spomina 
Gospodovega trpljenja v velikem tednu ter nedelje 
vstajenja, do vnebohoda in binkošti. In tudi ostale 
nedelje v letu nam predstavlja božji nauk, ki naj na
polni n&šo vsakdanjost in da našemu življenju polnost 
in smisel. Samo v tej verigi božjega delovanja po 
Cerkvi zaživi tudi božič v vsej veličini svoje skriv
nosti. Brez te celote je božična zgodba, pa naj gre 
človeku še tako do srca, le skromen izrez s sicer ljubko 
vsebino, a brez prave povezave in zato brez pomena. 
Še božje žrtve, da se je za nas sam Bog učlovečil, ne 
znamo v tem izrezu niti ceniti niti je razumeti, kaj 
šele izrabiti sadove božjega učlovečenja v svoj prid. 
Vse gre mimo nas —  božič mine za božičem, vsak 
nam prinese m orda nekaj verskih čustev, ki pa takoj 
oblede in izginejo v pozabo. In ko bo prišel naš 
zadnji božič, ne bomo ob njem prav nič bogatejši in 
zrelejši kot smo danes. Pač zadnji božič brez resnične 
vsebine. . .

In vendar: namen slehernega praznika je, da nas 
duhovno bogati, da nas približa Bogu. Uči nas ra
zumeti božje načrte za vse človeštvo, katerega delček 
je tudi vsakdo izmed nas. Kaže nam neizmerno božjo 
Ljubezen, ki ji ni vseeno, kam gre naša pot. Ob tej 
božji Ljubezni se moremo sami vžgati in zagoreti — 
ne le v božičnih čustvih, ampak v volji, ki naj spremlja
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Vesel božič si voščimo. Naj bi bil zares vesel — 
z obilico milosti, ki smo je tako lačni in žejni, pa 
včasih kar ne znamo odpreti svojega srca zanjo. Vsaj 
poskusimo, ne bo nam žal! Prevzela nas bo zavest, da 
se Jezus takrat v Betlehemu za nas le ni rodil zastonj. 

Tak vesel božič vsem, prav vsem!

Svctonočno razpolozcnjc

S slamnate strehe ledeni curki vise.
Ozka gaz gre v vijugah iz sadovnjaka 
k sosedom. V vseh domovih luči gore.
Bele dobrave dihtijo v mesečnem svitu, 
čeznje gre daljno pritrkovanje zvonov.

V naši sobi po brinju sežganem diši 
in orehih.
Mati z rožnim vencem ob peči kleči, 
s starim glasom poje pesmi o Rojstvu.

Moja duša v božični resnični privid
je zamaknjena, noče nič več,
vse bolečine so v meni splahnele.
Iz jaselc je topli svit 
oblil mi sanjavi obraz 
in me vsega je obsijal.

Nocoj je tako domače povsod, 
lahko bi od same sreče umrl.
V skromna, majcena srca Gospod 
šepeče nocoj in jih blagoslavlja . . .
Skoz okna nas gledata mir in ljubezen.

VINKO BELICIČ

/

OBILO MILOSTI 
OB PRAZN IKU  MIRU 
IN NOVEM  LETU  
ŽELE VSEM —

UREDNIŠTVO 
IN UPRAVA 
MISLI, 
SLOVENSKI 
DUHOVNIKI 
IN SESTRE 
TER VSI NAŠI 
POSINOVLJENI 
M ISIJONARJI!

Slikal M . Gaspari

in spreminja naše vsakdanje življenje. Ob smislu božiča 
najdemo smisel lastnega potovanja skozi teh nekaj let, 
ki so nam dani na razpolago. Prav to in samo to 
nam prinaša tudi m ir “ljudi, ki so Bogu po volji”, 
mir, ki so ga božji poslanci oznanili v tisti prvi 
božični noči.
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pismo
neznanemu

človeku

T A K O  L E P O  je pisati pism o človeku, ki ga 
ne poznaš, k i si ga sam o predstavljaš in dvom iš  
da bi ga kdaj v življenju  srečal.

N ocoj sem  sam  z  družino  v te j sobici. D olg  
hodnik je pred  vrati in še ves diši po  kadilu in 
žegnani vodi. Tako nekako, kakor po  nauku v 
cerkvi, ko se vonljiv dim  zaprede m ed oltarno  
cvetje in truden leži ob nogah pozlačenih svetn i
kov. N a koru diši, p o d  leco, m ed  starim i klopm i, 
na lestencih in na m otnih šipah in kakor sk o z ko
preno je videti božje  oko  iznad glavnega oltarja. 
Še vrvi v zvonici diše, še stopinje stare ženice, ki 
zadnja odhaja iz cerkve.

Tako je nocoj v m oji sobici. Žena spi, otroka  
tudi. M irno dihajo in njih sapa diši p o  kadilu. 
Jaz bedim  kakor Jožef. Zagrm i sem  H elenco, 
Zakaj m rzlo  je pri m eni, čeprav kadilo še vedno  
m oli pred  vrati. R o ti ja s stisnjenim i ročicam i spi 
v vozičku , ustka kakor drobna jagoda.

Prav dobro poslušam . M ezim , toda vse vidim . 
D aj m i roko in po jd i z menoj! M esec visi nad 
Stražo in B lejsko jezero je zaledenela plošča. 
G m ajne so tihe in bele, kakor v vato položene. 
Sedaj ne sm eš spregovoriti besedice. O bstaniva  
na gazi, m oj dragi neznanec, in skleniva roke. 
Z vezd e  so nad nama in noč je  prozorna. Zrak  
je prepojen  s čudno vonjavo. M irno sto jiva , da 
ne hrstne snežena gruda. V ečnost je naslonjena 
na grajsko streho. Jo vidiš? Svetniški starec s 
štolo, ki naslonjen na drobno, križaš to  pre grajo  
spovednega okenca, posluša grehe sveta.

Pst!
V  bronu cerkvenih zvon ov drhti. Prav nalah

no. Slišiš? K akor bi o trok  božal strune pozab lje
nih gosli.

Z d a j boš slišal godbo  m ojih zvonov, božično  
esem  m ojega dom a. T o niso navadni zvonovi, to 

sm o m i, hrepenenja naša, ki so obešena na jarme.

Čuješ?
Blejski zvon. K akor bi nekdo igral na srebrno  

piščal iz pravljic. Si slišal kdaj že tak glas? N ikoli, 
zakaj ni ga n ikjer več. Sam o za  sam o božično noč 
se izlušči iz  tega zvona kakor biser. Jutri b o  dru
gače pel. Počakaj, zda j naju bo zalilo zvonjenje  
° d  vseh krajev.

V  R ibnem  zvoni. Prisluhni! Č ez S tražo drse  
glasovi, kakor bi žuborelo  iz orgel. G ospod  Ja
nez sloni na oknu  v starinskem  talarju in se

K A R E L

M A V  SER

sm ehlja. Ti ga ne poznaš. D roban, star. Si ga 
slišal, kako je  vzdihnil?

Sedetm  Samarij, kako lepo zvoni!
In to? Iz  Zasipa, prijatelj. Č ez G m ajno se no

sijo g lasovi m im o pokopališča na Jamnah, prav  
do blejske cerkve. N a drugem koncu padajo  v 
P iškovco, da se srečajo z  glasovi žirovniških  z v o 
nov in da z  njim i odpotu jejo  budit zvon ove v 
Lesce in Begunje, v R adovljico  in prav do Brezij.

Slišiš šum enje Židanih rut? T oplo  je po  hišah, 
kadilo p o d  stropom  in zda j bo  treba ven v m raz. 
O kna  v župniščih so svetla , po tice diše po  vseh  
gazeh in m ize so pregrnjene z belim i prti.

Pst!
Zdajle bo  P otokarjev N ace prislonil lok na 

violino, da bo zadrhtelo po  cerkvi, kakor bi n ek
do s  previdno, ljubečo roko naravnal slap nagelj
nov čez kor.

B ožična igra.
V  prvi k lop i sedi Benka. Sedem deset le t ima,

^Ksli, D ecember 1975 339



pa vidiš, da im a nocoj oči petletnega otroka. In 
Jernejevec in O žb o vec  in O brani in D evš in 
M rkovec in V ižar. Sam i gruntarji. Poglej jih, ka
kor da so iz voska. M rkovec briše so lze z  m a
šnih bukvic.

N e govori!
T ako lepo je  pisati p ism o na sve ti večer ne

znanem u človeku. V sobici im am  m rzlo in o tro 
čiča spita . D aj m i roko, neznani!

Srečen božič!

Zvonovi
slovenske
cerkvice
oznanjajo
praznik . . .
(Poljane
nad Škofjo Loko)

CERKEV je žarko razsvetljena. Tudi na velikem lestencu gore sveče. Vse je, kakor da 
se je bil Jezus rodil prav ta večer.

Srce se vzdrami, vzdigne se, gre samo, visoko, visoko, vse polno sreče, ki ji ni mere 
ne imena.

Luči trepečejo v višavah, ki se vijejo kakor bela megla proti stropu. K or odmeva 
oltarju, ena sama radostna pescin, ki se razlega iz daljave v daljavo.

1’red štalico kleče pastirji in prepevajo. Visoko nad njimi sveti mirno zvezda repatica.
Noč je svetla kakor dan.

IVAN CANKAR

O NOČ N EIZM ERN E SLADKOSTI! Kolikor je src po slovenski domovini in po širnem 
svetu, toliko pesmi ti je pelo. Kolikor rosnih biserov pomladi na trati zeleni, toliko solza 
nebeške radosti je izplakalo to noč ljudstvo ob Triglavu, od turških dni do danes. Toliko 
ur v enem letu! Toliko gorja.

V teh dremotnih večernih urah so pozabljene skrbi in bridkosti. En večer odtehta 
breme leta in let. Kapljica nebeškega usmiljenja pogasi strahove srda in jada, zabriše 
kesanja gore in madeže preteklosti.

Vsa zemlja je Betlehem, vsi ljudje so otroci . . . Vsi? O Bog, kaj bi počeli sinovi 
slovenske matere, da nimajo slovenskega božiča, svojih božičnih pesmi, polnočnice, jaslic
in svojega upanja v večno živega Boga in Odrešnika sveta Jezusa Kristusa.

IVAN PREG ELJ

SVETA N O r, blažena noč . . .

Od kdaj si spočeta, ti skrivnostna noč? Od kdaj pričakovana, od kdaj zaželena, koliko
krat hrepeneče prerokovana —  ti sveta noč, blažena noč? Iz vseh duš bednega človeštva 
so poganjale tvoje kali, v umu modrijanov si se lesketala kot daljna lučca, v srcih pastirjev 
si brlela, po pergamentih božjih vidcev si bila oznanjena . . .

Sveta noč, blažena noč!
Skoraj dva tisoč let stara in vetlno mlada; velemesta so se sesula v prah, a ti, noč, 

žariš. Kraljestva so padla, ti vstajaš vsak božič pred nami živa in blagoslovljena. Človeštvo 
rije in se vije v bojih in bolečinah, ti ljubo prepevaš: M ir ljudem na zemlji, ki so blage
volje! Zares, m ir v svetu bo ljudem le, če je v njih volja do miru.

Sveta noč, blažena noč!
FRAN C S. FINŽGAR
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MISLI OB 
IZSELJENSKI 

NEDELJI

P. BAZILIJ
NEDELJO PO BOŽIČU, ki je v cerkvenem kole

darju posebej posvečena SVETI DRUŽINI, praznujemo 
Slovenci v- domovini, v zamejstvu in v zdomstvu kot 
IZSELJENSKO NEDELJO. Prav ob misli na božjo 
družino, ki je m orala pred preganjalcem Herodom 
bežati v Egipt, v tuje kraje in drugačne razmere, med 
ljudstvo drugačnih navad in jezika, je verniku doma 
spomin na slovensko izseljenstvo še bliže. Vsem ver
nim slovenskim beguncem in izseljencem pa je zgled 
božje družine tolažba in duhovna pomoč, saj je morala 
preko istih težav in preizkušenj kot oni sami. Izse
ljenska nedelja je vsakoletni dan slovenske Cerkve, ko 
se Slovenci doma in na tujem nekako tesneje pove
žemo med sabo, pa naj bodo razdalje še tako velike 
in morja med nami še tako globoka. Po vseh farah 
domovine ta dan posebej molijo za nas, da bi v tujini 
ne pozabili svojega rojstnega kraja, svojih domačih
—  da bi ostali zvesti veri in narodu, katerega ime 
nosimo.

Dolga procesija nas roma po svetu izven matične 
domovine. V Evropi se število Slovencev suče okrog 
90.000, povečini mladi in delavni ljudje —  morda 
četrtina ali vsaj petina dela zmožnih Slovencev pov
prečne starosti od 20 do 45 let. Med njimi je 75 
odstotkov poročenih (žal precej ločenih od svojih 
žena in otrok, ki so doma), 66 odstotkov moških — 
sila, ki bi jo domovina z urejenimi gospodarskimi 
razmerami silno potrebovala. Po raznih evropskih de
želah bi jih razdelili nekako takole: Anglija 1.000, 
Avstrija 8.000 (zamejski slovenski Korošci seveda niso 
vključeni!), Belgija 2.000, Francija 20.000, Italija 
4.000 (tu naravno niso vključeni zamejski Slovenci 
Julijske Krajine in Benečije!), Nemčija 50.000, Nizo
zemska 800, Švedska 3.500 in Švica 5.000.

Največ naših izseljencev ima seveda Severna Ame
rika (ZDA in Kanada), kjer poleg tisočev povojnih 
beguncev in izseljencev vodijo po številu staronase- 
Ijenci: že kar nekaj generacij jih je. Celotno število 
mora biti blizu četrt milijona. Južna Amerika naj bi 
imela okrog 40.000 Slovencev in so razdeljeni nekako 
•akole: Okrog 30.000 jih je v Argentini, kjer močna 
Povojna begunska emigracija s številno inteligenco v 
zdomstvu kulturno najuspešnejše deluje. Brazilija naj 
bi imela 5.000 slovenskih izseljencev, Urugvaj 3.000, 
°stale južnoameriške države 1.000. Za Avstralijo ra
čunamo kot najprimernejšo številko slovenskih izse
ljencev 20— 22.000. Točnih številk ne pri nas ne kje

drugje po svetu ni mogoče dognati. Mimo slovenskih 
beležk je šlo v teku let mnogo rojstev in smrti, pa 
tudi mnogo prihodov novodošlih —  pri tem dela 
slovenskemu 'kronistu težavo zlasti skupno ime “Jugo- 
slavs”, pod katerega nas tako brezbrižno mečejo mnoge 
nove dežele. Dejstvo je: kam or koli greš po svetu, 
na katero koli celino stopiš, katero koli državo pod 
tem božjim soncem obiščeš —  povsod najdeš Slovenca.

V zgodovini slovenskega izseljenstva zaznamo v 
glavnem štiri vale Prvi je bil proti koncu prejšnjega 
in v začetku našega stoletja s ciljem —  Amerika. Po 
skrbno pregledanih statistikah imamo v tej še avstrij
ski dobi (od 1857 do 1914) nič manj kot 280.000 
odhodov iz Slovenije preko morja. Večina je odhajala 
z namenom, da v tujini nekaj zasluži ter s tem reši 
svoje kmetije doma prodaje in propada. Žal ista 
statistika tudi pokaže, da se jih je le 30 odstotkov 
zares tudi vrnilo v domovino. V tem prvem oddobju 
smo torej izgubili 196.000 Slovencev za tujo zemljo, 
kar pomeni 3.440 ljudi na leto.

Drugi val spada v novoustanovljeno kraljevino Jugo
slavijo »po prvi svetovni vojni, od leta 1919 do 1939.
V zdomstvo (v glavnem v Severno in Južno Ameriko, 
Francijo, Nemčijo, Belgijo) je odšlo 44.700 Slovencev. 
Povratnikov je bilo komaj 10 odstotkov, kar pomeni 
za slovenski narod izgubo 2.000 ljudi na leto. Ta 
številka bi morala biti še večja, če bi ji prišteli tudi 
izseljence iz slovenskih krajev pod Italijo: zaradi ža
lostnih razmer doma so se umikali v tujino, zlasti 
v Egipt.

Tretji val predstavlja ideološko emigracijo, begunstvo 
desettisočev pred komunizmom. Ti izseljenci so zapu
stili domovino v letu 1945 in so tudi v naslednjih le
tih novega režima bežali v tisočih preko meje. Be
gunska taborišča Avstrije, Nemčije in Italije so jih bila 
polna. Iz njih so emigrirali v svobodne dežele preko 
morij, le malo —  večinoma starejši in bolni —  so 
ostali po evropskih deželah. Sledil je še četrti val 
izseljenstva po letu 1962, ko je Jugoslavija, prisiljena 
po gospodarskih polomih in brezposelnosti, na široko 
odprla vrata ter dovolila redni odhod predvsem v za
hodno Evropo. S tem se je pričela doba naše povojne 
ekonomske emigracije — za večji in boljši kos kruha,
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pa z željo v srcu po vrnitvi z avtomobilom in de
narjem. A ti povratki niso v nič manjši nevarnosti 
kot so bili med prvimi slovenskimi izseljenci v začetku 
stoletja.

V dobi od 1945 do 1972 imamo, če odračinam o 
nekaj tisoč povratnikov, število slovenskih emigrantov 
192.500, kar bi za to oddobje pomenilo 7.100 ljudi 
na leto.

Ko primerjamo med sabo gornje številke, je slika 
naše narodne tragedije živa pred nami: pod avstrij
skim jarm om  izguba 3.440 izseljencev letno, pod dikta
turo srbskega kralja Aleksandra 2.000, pod novo 
"svobodo, enakopravnostjo, bratstvom in edinstvom” 
pa porazno število izgube 7.100 Slovencev letno . . . 
Tudi absolutno število emigrantov je v oddobju po 
drugi svetovni vojni višje kot v stari Avstriji v vseh 
67 letih izseljevanja. Žalostno in porazno je, da v 
času tako majhnega naravnega prirastka doma izgub
ljamo toliko svoje krvi v zdomstvo. Čisto naravno 
s tem naš narod peša in hira, zlasti še ob statistiki, 
da se v Slovenijo bolj in bolj vseljavajo člani ostalih 
jugoslovanskih narodov (vsak peti delavec v Sloveniji 
ni več Slovenec!) ter s slovensko krvjo doma ustvarjajo 
na naših matičnih tleh nova ognjišča mešanih zako
nov . .  .

Ni namen tega članka iskati krivdo množičnega iz
seljevanja zadnjih let, četudi so dejstva na dlani. Eno 
je gotovo: ni bolj tragične poteze vodstvo slehernega 
naroda kot je ta, da tako rekoč izvaža živo blago, 
svojo lastno kri, v zameno za tujo valuto, ki naj re
šuje domače gospodarske probleme. Nobeno uradno in 
organizirano delo med izseljenci, pa naj bi izgledalo 
še tako idealno (žal iz vsakdanje prakse po tujini
vemo, da so tudi s tem zvezani drugotni motivi!), 
ne predrugači te resnice. Ne uničijo jo izseljenski 
pikniki doma, ne pohodi ansamblov med zdomce, 
ne doma tiskan izseljenski list kvalitetnega papirja in 
lepih slik ter osladnih besed —  vse to prinese morda 
nekaterim  užitek (matični deželi pa tujo valuto!), res
nična ljubezen do izseljenstva pa je ob preteklih dej
stvih za mislečega zdomca kaj dvomljiva. Zato smo 
še bolj hvaležni slovenski Cerkvi, ki s svojo vsako
letno izseljensko nedeljo in svojimi izseljenskimi du
hovniki kaže svojo resnično skrb za slovenske zdomce 
po širnem svetu. Ni ji vseeno, če se utapljajo v 
tujem m orju narodno in versko.

Zdomstvo skriva nevarnosti, tako za narodnost kot 
za vero, ki smo jo prinesli od doma. Okolje z visokim 
standardom in moralno okuženim ozračjem tolike 
odtrga od živega krščanstva, izruje jim iz srca tudi
narodno zavest. Svoboda zdomstva mnoge omami, da 
njenih meja ne vidijo več. Zlasti mladi samci se
dostikrat nimajo kam dati: marsikoga zanese v bez
nice in pijanstvo, v dvomljiva znanja, včasih na pot 
k rim inala ..  . Problem mladih v zdomstvu je skoraj 
nasplošno brezciljnost —  a kdor nima jasnih ciljev 
svojemu življenju, je v tujini izgubljen zase, za vero 
in za narod, kateremu pripada. Izseljenska družina pa

ima svoje probleme in se ji v tujini mnogo lažje za
majejo tla kot v domačem okclju. Žalostni so primeri 
poročenih, ki puste doma ženo in otroke, pa jim 
v zdomstvu omahne zvestoba.

Seveda so razni zdomski problemi drugačni pri 
nas v Avstraliji kot pa na prim er v Nemčiji ali F ran
ciji. Nekateri so tu večji, tam manjši, ali narobe.' 
Delajo jih različne okoliščine, različna družba, raz
lične m ožnosti. . . sto stvari igra pri tem posebno 
vlcgo. Eno pa je gotovo: kjer koli in kakršni koli so 
ti zdomski problemi, rešitev je le nekako skupna.

V čem je ta rešitev? Na prvem mestu bi omenil 
stalno vez z domačimi. Ta se lahko pretrga na eni 
ali drugi strani. Prav v tem ima praznovanje izse
ljenske nedelje v domovini in zdomstvu svoj izredni 
pcm tn: znova se splete morda natrgana ali že strgana 
nit med domom in tujino, med tujino in domom. 
Drugo pa je povezava med izseljenci samimi: ob slo
venski maši okrog izseljenskega duhovnika, v aktiv
nosti verskih centrov, po slovenskih društvih, ki naj 
vsekakor delujejo tudi kulturno, ne le družabno za 
cenene užitke pijače in plesa. Ne le pasivna udeležba 
pri raznih prireditvah, ampak tudi aktivno sodelovanje 
za skupno slovensko stvar! K dor svoj čas v zdomstvu 
izrablja za skupnost; se ne bo zlahka izgubil.

Družine naj bi zlasti skrbele, da čuti'narodno pripad
nost tudi mladina. Naše slovenske šole bi imele lahko 
brez dvoma višje število učencev, več bi bilo lahko 
mladinskih prireditev, srečanj, iz le tov . . .  V tem so 
gotovo odgovornejši starši kot mladina sama in naj
več zavisi od njih. V lastnem slovenskem izživljanju 
dostikrat zanem arjam o mlade slovenske krvi, ki potem 
nujno zavijejo na svoja pota.

Zdomski slovenski tisk bi m orala podpreti vsaka iz
seljenska družina. Brez njega bo težko ostala narodno 
zavedna, brez domačega verskega branja bo utonila v 
m orju zmešanih modemih pojmovanj. V zdomstvu naš 
tisk ni utesnjen v režimski kalup (razen če si sam 
izbere to žalostno pot!) domovine —  prav zato lahko 
še bolj pripomore k narodni zavednosti. Saj smemo 
tu po vseh demokratičnih pravicah ohranjati svoja 
narodna izročila brez popravkov in vložkov nove 
stvarnosti doma. Prav menjava državljanstva pa nam 
našo narodnost, ki se ne menja nikoli, pokaže kot del 
nas samih in ji odtehta resnično vrednost. Slovenci 
smo ostali v stoletjih pod staro Avstrijo, Slovenci smo 
bili v stari Jugoslaviji in Slovenci m oram o ostati tudi 
danes, naj bo doma ali v zdomstvu! Kaj bo prinesla 
bodočnost, ne vemo, a tjadi takrat bo važno le to, da 
bomo zavedni Slovenci! Kaj nam je že v dragoceno 
zapuščino zaklical pisatelj Finžgar? “Bogu otroci, do
movini sinovi, nikom ur hlapci!”

Le naj pohite naše misli na izseljensko nedeljo pod 
rodni krov, med .domače, ki ta dan še posebej mislijo 
na nas. Znova poživimo v svojih srcih zavest, da nas 
je rodila poštena slovenska mati. In tega nas gotovo 
ni treba biti sram, kjer koli po zdomstvu nas vodijo 
trudni koraki.
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Pogodba je potrdila meje
Obveščevalni članek o pogodbi med Jugoslavijo in Italijo so MISLI 

vzele iz argentinske "Svobodne Slovenije” , saj potrditev meje tudi nas 
vse zanima. Dotika se nujno tudi vprašanja slovenskega zamejstva, ki 
nam 111 oni, biti vedno pri srcu. —  Ur.

V PONEDELJEK 10. novembra sta v Anconi na 
Jadranu jugoslovanski ministrski podpredsednik Milo 
Minic in italijanski zunanji minister M arjano Rumor 
podpisala pogodbo glede mej med Jugoslavijo in Italijo 
in s tem dokončno potrdila pred mesecem objavljeni 
sporazum. Kar se tiče teritorialne razdelitve iz leta 
1954, je tedanje Svobodno tržaško ozemlje razdelila na 
cono “A”, katero si ie priključila Italija, in cono “B”, 
ki pripada Jugoslaviji.

Glavna vsebina sporazuma je naslednja:
Dejansko stanje, ki obstaja na Tržaškem že od Lon

donskega sporazuma (1954),. bo s tem tudi pravno 
priznano. Omenjeni sporazum ie izročil Italiji v upravo 
severni obalni pas s Trstom kot cono A, Jugoslaviji 
pa južni obalni pas kot cono B. Coni bosta prišli s 
tem sporazumom v popolno oblast Italije oziroma 
Jugoslavije.

Morske poti bodo tako urejene, da bodo tudi naj
težje italijanske ladje mogle pripluti po italijanskih 
vodah v tržaško pristanišče.

Vzdolž sedanje državne meje od Medje vasi do 
Peči bo prišlo do manjših popravkov meje v korist 
Italije. Vrh Sabotina bo pripadel Italiji. Baje ne 
bo pri tem prizadet noben zaselek.

Za boljšo povezavo med Goriškimi Brdi in Novo 
Gorico bodo zgradili novo cesto po pobočju Sabotina 
in odprli mednarodne prehode v Gorici.

Na področju med Sežano in Bazovico bodo na 
obeh straneh državne meje ustanovili prosto cono, 
ki bo uživala carinske olajšave. (Za zgraditev te cone 
bodo morali Slovenci v Italiji žrtvovati velik del 
zemljišča, ki so ga doslej dosti uspešno branili pred 
odtujitvijo.) Tu bo možno skladiščiti in predelavati

blago, ki ga prevažajo prek tržaškega pristanišča, pri 
čemer bodo mogli biti zaposleni državljani obeh držav.

Jugoslovani in Italijani, ki živijo na področju dose
danjih con A in B, se bodo mogli v teku enega leta
po podpisu sporazuma odločiti za jugoslovansko ali 
italijansko državljanstvo in se izseliti. Za svoje ne
premičnine bodo dobili odškodnino.

S to pogodbo bo nehal vefjati Londonski spora
zum, obenem bo pa prenehal veljati tudi posebni 
statut za slovensko in hrvaško manjšino v bivši coni 
A in za italijansko v bivši coni B. A vladi zagotavljata, 
da bosta še naprej zaščitili vse narodnostne manjšine.

Človeku je hudo za vsak košček slovenske zemlje, 
ki pride tujcu v roke. A če je to edina pot za utrdi
tev miru na nekem področju, potem se s težkim srcem
v to vda. N ikakor pa ne morejo biti samo gospodarski 
razlogi zadostna cena za našo zemljo.

Jasno je, da mora matična dežela v vsakem primeru 
res vse storiti, da bo slovenska narodna manjšina v 
tuji državi povsem zaščitena. (Italijanski zakon o glo
balni zaščiti, katerega dva osnutka že dve leti tičita 
v rimskem parlamentu, še zdaj ni izglasovan.)

Najbolj pozitivna pri tem sporazumu je nova ob
veznost italijanske vlade glede slovenske narodnostne 
manjšine: Italija bo m orala odslej priznati vsem Slo
vencem njihove narodnostne pravice. (Po Londonskem 
sporazumu so imeli največ pravic Slovenci na Trža
škem, manj Slovenci na Goriškem, nobenih pa Slo
venci v Beneški Sloveniji in v Kanalski dolini.) Potem 
pa obveznost, da se uresničijo tista določila iz poseb
nega statuta, ki jih še niso izpolnili, ali pa jih izpol
nili le delno (npr. glede šolstva).

NOCOJ. N O C O J ...

Nocoj, nocoj je sveta noč, 

Marija hodi mimo koč; 

kdor ni doma, naj gre domov: 
Marija nese blagoslov . . .

SILVIN SARDENKO
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N E S E L  JE pšenični o tep . Z  obem a rokam a ga 
je  držal, da mu ni padel z ramen.

Zapihal je m rzel veter. Bilo je  štiriindvajsetega  
decem bra popoldn e.

"Zim a je  tu ”, je  vzdihnil Nahason, “dobri sm o  
do srede februarja” . O bsta l je  in prijel o tep  krep
keje. “D obro, da je  prenehal vsaj dež, k i je  p re j
šnji teden kar dobro  zm očil zem ljo . Z a ve l je  
m rzli veter. N i ravno prijetn o  . .

M isli bi se m u bile vrstile dalje, da ga ni do 
hitel K aleb, sosed.

“O ho! K aj nisi na poljani pri čredi?”
“Saj vidiš, da n e”, mu je odgovoril skoraj za- 

sm ehljivo.
“K a j nosiš ta otep? Pšenica , pšenica, ta velja!”
“I, prav im aš”, m u je  odgovoril Nahason. P re

m išljeval je, ali bi kaj več povedal. Pa je že tako, 
da človek pove , kar bi sicer m olčal, pove, če se 
nima drugega pogovarja ti na potu .

“ Veš, šel sem  k bratu prav po  pšen ico”.
“In ti je  dal o tep?”
“D a”. Skom ignil je  z  rameni: “Pšenice nimam, 

tat m i jo  je odnesel, je  rekel . . .” Zakašljal je, 
ker se ni hotel kaj več m eniti o bratu.

“Ej, tv o j brat je skopuh, navihan. Zlagal se je. 
Z akaj si m u verjel?”

f lšcn ičn i  oicp
Božična legenda

“N e vem . R ekel m i je: V zem i tam deset o tepov. 
N ekaj je  nekaj, nič ni nič. Pom agaj si, kakor si 
m oreš!”

“K oliko pšenice bi ti bil m oral dati?”
“H m !” Spet mu je beseda zastala v grlu. N i 

hotel opravlja ti brata.
-A ? ”
Z našel se je v sitnem  položaju . Čeprav ni ho

tel, je  vendar povedal: “D va m ernika”.
“D obro te je nabrisal, haha!”
S krohotom  je  odh itel dalje.
N ahason je vrgel o tep  na tla, sedel nanj in se 

zamislil:
“V  Betlehem u, v m estu, je  par tednov sem  

vsak dan kot sem enj. O b vseh vetrov se hodijo  
popisovat. T ežko  je za tiste, ki so o d  daleč. D o 
bro, da sem  blizu. K očica  tam  na koncu naše 
poljane je  sicer majhna, pa je m oja. Tudi im am  
blizu našo pašo . . . Danes m i varuje ovce na 
paši Uriel; kos sira in kruha bo dob il . . . A m pak , 
kaj si je  zm islil ta  rim ski cesar popisovanje? M i 
sm o A braham ovi po tom ci, ne po trebu jem o R i- 
m ljanov . . .  O , kdaj pride Rešenik, da  nas 
reši! . . . .  —  T oda brat m e je res opeharil; zd i 
se m i, da se K aleb ne m oti . . . Pa, naj bo po to -  
ženo Bogu! . . . ”

O d nočnega bedenja pri čredi in od  po ta  ter 
nerodnega brem ena je bil truden. Z avil se je 
tesneje v že precej obnošen plašč; m enda ga je  
nosil že stari oče. G orkota  in počitek  sla ga za
zibala  v sladko spanje.

¥

Nahason bi bil go tovo  spal v pozn o  noč, da ga 
nista prebudila dva revna potn ika. Tudi onadva  
sta bila trudna. M ož je vodil za povodec  u truje
nega oslička. N a njem je sedela m lada žena.

“Jožef, ne bo dobro z.a tegale, da bi spal kar 
sredi ceste v tem ni noči . .

“A li misliš, M arija, da bi ga poklicala?”
Žena je  prikim ala.

"Hej, m ož, ali boš kar tu prenočil?”
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Jožefov doneči glas je  Nahasona prebudil. 
Vzdignil se je, zazehal in se zahvalil: “Bog naj 
vam a poplača! M islil sem  le počivati, pa  sem  
zaspal. N e bi m i bilo ljubo, da bi se zbudil opo l
noči tu na cesti. K am  pa vidva? Saj je ž.e p o zn o ” .

“Iščeva prenočišča. N i ga v B etlehem u”, je 
pojasn il popotn ik.

“A li sta  se prišla popisat? Potem  sta iz dru
žine D avidove. To je žalostno, da po tom ci tako  
slavnega kralja ne dobijo  koščka strehe za nočni 
počitek  . .

Žena je  vzdihnila. Za trenutek so vsi utihnili.
Začel je  Nahason: “K je pa hočeta dobiti pre

nočišče na te j poljani? Pastirji bedijo  p o d  milim  
nebom  na travniku. Če gresta k njim , se pogre- 
jeta  pri n jihovem  ognju; toda ne vem , če bo kaj 
počitka . Če hočeta iti v m ojo  kočo, prav, ali 
treba bo prem eriti vso po ljano”.

“Saj so tu votline, ki služijo pastirjem  za h levč
ke?” je spraševaje odgovoril Jožef.

“Seveda . . . Toda . . .  V  hlevčku naj prenočita  
potom ca kralja D avida?”

“D o tebe je daleč, trudna sva. Tudi je bolje, 
da sva sama. N očeva ti delati nadlege”.

“ Vidim , da je božja  volja, da prenočiva  v 
h levčku ”, je tiho pristavila M arija.

“D obro”, je p o vze l Nahason, “par sto  korakov  
od  tu je  votlina, h levček m ojega prijatelja  M ana- 
seja. N i dolgo tega, kar mu je vihar zlom il jelko  
tik  ob njegovi hiši. Iz  polom ljenega vrha je dal 
napraviti jasli in jih postavil v hlevček. So prav  
čedne, snažne, so kakor n ove”.

M arija se je oddahnila: “Vedela sem , da nas 
nebeški O če ne bo zapu stil”.

M rak se je lovil z  nočjo, ko  so vstop ili v h lev
ček.

“G lejte , voliček je  tu, pa  prav M anasejev”, je 
vzkliknil Nahason. “K ako da ga je sem  pripeljal 
s poljane?”

“D elal bo družbo osličku” , je  pristavil Jožef.

“N ebeški O če je poskrbel”, je  dodala M arija, 
“glejte, za volička je  prinesel M anase več kot 
dovo lj sena. Če bi bil tu, bi najinemu osličku . .

“M anase je usm iljen. N a m ojo  besedo dajta  od  
sena nekaj vajinem u živinčetu”, je  M arijo pre
hitel Nahason.

“K ako  skrb i za nas nebeški O če”, je zase za 
šepetal Jožef. Prižgal je lučko.

“A m pak  hlevček nima ležišča . . . N ata tale 
pšenični o tep! D ovo lj je velik: naj vam a služi za 
ležišče”, je dobrohotno ponudiI njun sprem lje
valec in vrgel o tep  na tla.

M arija ga je  hvaležno pogledala: “N ebeški O če  
naj ti pom aga!”

V siju svetilke sta se srečala pogleda, M ari
jin in N ahasonov. Ta je  ostrm el. Z delo  se mu je, 
da se je odprlo  nebo; rajsko veselje je napolnilo  
njegovo srce. Tako dobrohoten , čist in nedolžen  
ter svet pogled! N ekaj trenutkov je osta l v tem  
svetem  z.ačudenju. Prekinila ga je  M arija:

“V so slam o nama hočeš dati? V zem i jo  vsaj 
pest s  sebo j dom ov  —  naj ti bo v blagoslov!”

Prvi trenutek si je Nahason mislil: “Čudno, 
kaj m i bo  koristila pest slam e, sa j im am  še devet 
celih o tepov  pri bratu . . Pa se mu je m isel 
obrnila: “Če m i ni bilo težko  vze ti cel snop pri 
bratu, ki m e je, ko t je rekel Kaleb, ogoljufal —  
zakaj ne bi vzel in nesel pest slam e, posebno ko  
je ta žena v ideti tako sveta  in dobra in m i celo  
obljublja  božje  plačilo? . .

V zel si je pest slam e, se poslovil in odh itel 
preko  poljane.

Jožef je razvezal o tep  in ga razrahljal. Velel 
je M ariji, naj se odpočije na zasilnem  ležišču. Ta 
je odvila  sveženj, vzela pleničke in jih položila  
v snažne jaslice. Voliček in osliček, ki sta stala  
blizu, sta  te  pleničke  —  vsled  zim e m rzle  —  
grela s svojim  dihanjem  . . .

M arija je šepetala: “Tudi za to gorkoto  bodi 
zahvaljen, nebeški O če!”

Tudi Jožef je  poiskal na slam i počitka.
*

Proti polnoči se je v hlevčku zasvetlilo . N e
beški O če je  poslal vanj svo je angelčke. N a le
žišču so vzeli nekaj pšenične slam ice, jo  lepo  
razvrstili v jaslice, čez so pregrnili snežnobelo  
pleničko. Pripravili so ležišče Sinu božjem u, ki 
je im el priti vsak čas na sv e t . . .

H-

Sveto  razpoložen je je  Nahasona tako prevzelo , 
da je  pozabil na svoje ovčke in živino na paši.
V  duši je  donelo in pelo.

K o  je  dospel v kočo, ni bil nič utrujen. Pri
žgal je  svetilko . Pošiljala je  m edla žarke po  revni 
sobici. A  v duši N ahasonovi je bilo svetlo , ko t 
da sve ti zlato sonce na nebu . . .
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"Pa kaj naj s to le pestjo  slam e?” se je spra
ševal. A ni še izgovoril do  konca, ko je začuden  
zapazil, da je  na vsaki bilki, na vsaki slam ici 
klas. Pa lep, debel in poln, za deset drugih. Sa
m em u sebi ni m ogel verjeti. M encal si je oči, ali 
ne vid i m orda napačno.

N i sanjal. Zares so  bili klasi . . .
Pričel je m eti klasje. Zrna so  se mu usipala  

na roko, ko t da vrejo iz  žitnice. M el je in m el, 
kup pred  njim je rastel in rastel.

“Č udež!” je vzkliknil. “K d o  je ta žena? N a
prej m i je napovedala, da m i bo tale p est slam e  
v blagoslov. In njen hvaležni in blagodejni po 
gled, kako m e je  prevzel! To ni navadna žena . . . 
K aj če . . N i si upal m isliti dalje.

S topil je po  prazno vrečo. N apoln il jo  je  do  
vrha ,a je  še ostalo. V zel je  še drugo. Tudi to  je  
napolnil s pšenico, a še je  bilo žita  na tleh. O d  
začudenja se je kar tresel. V zel je tretjo  vrečo. 
T udi to  je  napolnil.

Padel je  na kolena. Povzdignil je  roke in se 
prisrčno zahvalil. “M oj Bog, p reveč si m e p op la 
čal! Pa za tis ti o tep  slam e! N i m oja zasluga, le 
ona žena m ora biti nekaj izrednega . .

V sladkem , dosle j neznanem  čustvu, se mu je  
topilo  srce.

“A m p a k , tu so tri vreče. Zakaj? Če bi bili dve, 
bi mislil, da m i je bila darovana ena zavo ljo  m o
ža, k i im a tako sve to  ženo, druga vreča pa za 
voljo  nje. Z akaj tretja  vreča? . . Če bi brat ve
del, kaj m i je  dal, kako m i je prinesel blagoslov  
njegov prazn i pšenični o tep  . . .  V eč im am  sedaj 
pšenice, k o t če bi m i bil dal brat vso, kar m i jo  
je  pritikalo. Če bi ne bil vzel otepa, če bi se bil 
jezil in prepiral, b i ne bil m ogel postreči svetim a  
popo tn ikom a in zda j ne bi im el to liko  pšenice . . .’

Pogledal je  sk o zi okno pro ti zvezdam : “Saj je  
že  skora j polnoč; kako hitro je m inil čas . .

V  naslednjem  hipu je  nebo zažarelo bo lj kot 
beli dan  —  prav tam , kjer so  culi pastirji pri 
čredah. Tudi n jegova je  bila zraven.

Planil je iz iz.be. T ekel je, kar so ga nesle 
noge. Spotaknil se je  ob kam en, skoraj bi bil 
padel, zakaj nič ni gledal p o d  noge . . .

Že je  bil pri pastirjih.
Tedaj se je še bo lj zasvetlilo . N ebeška svetloba  

je ob je la  njega in pastirje. A n gel se  je prikazal 
in rekel: “N e bojte se, zakaj, glejte, oznanjam

vam  veliko veselje, ki bo za vse ljudstvo: R od il 
se vam  je danes v m estu  D avidovem  Z veličar, ki 
je K ristu s G ospod. In to vam  bo znam enje: našli 
boste dete, v plenice po vito  in v jasni p o lo že 
no . . .  ” In v hipu so bile pri angelu m nožice ne
beške vojske, ki so Boga slavile in govorile: “Sla
va Bogu na višavah in na zem lji m ir ljudem , ki 
so Bogu po  volji!”

K o  so angeli odšli od  njih v hebesa, so rekli 
pastirji drug drugem u: “P ojdim o torej v B etle
hem in poglejm o to, kar nam je oznanil G ospod!”

N ahason je  bil ves iz sebe: “ V plenice povito  
in v jasli položeno? . . . A l i  ni m orda to  prav v 
hlevčku, kam or sem  peljal ona dva potnika?  
A li ni m orda ona sveta  žena m ati N ovorojen e
ga? . . .”

Strah in veselje, razburjenje in neki sve ti mir, 
vse to m u je  napolnjevalo srce. T ekel je  z  drugim i 
pastirji p ro ti Betlehem u.

N i se m otil. Prav v hlevčku, ko t je  mislil, je 
zagledal D ete v jasli po loženo . Poleg pa ono sveto  
ženo in m oža, ki jim a je  dal o tep  slam e za  le
žišče; ono ženo, ki m u je svetovala , naj vzam e  
pest slam e s sebo j . . .

Pastirčki so prinesli s sebo j preprosta darila in 
jih poklon ili D etetu .

Nahason se je ovedel. Prišel je  praznih  rok.

“Jaz pa  nim am  ničesar”, je  žalostno zastokal.

M arija pa  ga je  pogledala z  m ilim i očm i. V e
lika duhovna radost m u je  napolnila srce. K akor  
v zam aknjenju  je slišal M arijine besede: “Saj si 
dal, dal si nama, dal s i O drešeniku, ko  sm o bili 
n ajbolj po trebn i . .

A n gelsko petje  je zadonelo nad h levčkom .

Nahason je ves blažen s pastirji, z  Jožefom  in 
D evico M arijo  m olil učlovečenega Sina b o 
žjega . . . S .G .
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REVEŽE boste imeli vedno med vami, mene pa ne 
več dolgo . . .  —  tako je zavrnil Jezus hinavščino Juda. 
Juda se je namreč pohujševal nad “potratnim  mazi
ljenjem '’, katerega je izvršila Magdalena kot izraz 
predanosti Odrešeniku. Kristus je mnogokrat enačil 
reveže samemu sebi in za dobrodelnost, izkazano kate
remu izmed najmanjših —  siromakom — , se obvezuje, 
da jo bo on sam povrnil. Ni se težko prepričati, da 
celo v najbolj razvitih deželah žive reveži. Tudi naj
višji standard ni doslej izkoreninil bede posameznikov. 
Obstoje pa področja (kot naše v Togu), ki so v stanju 
kolektivne bode, kjer ie nivo celotne družbe tako nizek, 
da ga lahko enačimo z onim posameznih revežev bo
gatih dežel. Pa še v tej družbi kolektivne bede najdeš 
ljudi, ki jim družba ne dovoli biti del njenega “nor
malnega” življenja. To so vsi tisti, ki so na nek način 
in iz gotovega vzroka izključeni iz klana, naselja ali 
celo plemena. Klasičen primer takega izobčenja je 
Čikri, ki je star približno dvanajst let.

Fanta poznam že vsa leta, odkar sem v Kandeju. 
Njegovi starši ne bivajo daleč od misijonske postaje. 
Že kot petletni fantiček je pogosto zahajal na naše 
dvorišče. Nikoli ga nisem videl, da bi bil v družbi 
svojih vrstnikov, vedno je bil sam. Znal se je prijazno 
nasmehniti —  a v naslednjem trenutku so se njegovi 
beli zobki že skrili, njegov obraz pa je dobil izraz 
strahu in negotovosti. Ko so njegovi vrstniki šli v 
šolo, je Čikri ostal doma. Hotel sem ga vtakniti v našo 
misijonsko osnovno šolo, a brez uspeha. Ni maral 
hoditi, bal se je ostalih otrok in njihovega odpora do 
n jeg a . . .

Začel sem poizvedovati, kaj je vzrok fantove osam
ljenosti, posebno še potem, ko smo ga večkrat našli, 
da je spal pod avtom v naši garaži. To bi ga skoraj 
stalo življenje: ko se je p. Ludvik hotel navsezgodaj 
odpeljati, ni opazil Čikrija pod vozilom. V zadnjem 
trenutku ga je katehist Modest opozoril na nevarnost.

Nedavno se je Čikri ponovno pojavil zgodaj zjutraj 
na našem dvorišču kljub temu, da je močno deževalo. 
Noč je prespal na šolskem hodniku brez vsega —  
niti obleke ni imel. Naš p. France mu je dal kos 
obleke, poskrbel, da se je fant umil in da je dobil 
zajtrk. Potem je izginil in se zopet pojavil proti večeru. 
Da ne bi prebil ponovno noč na šolskem hodniku, 
sem mu odkazal prostor v našem misijonskem inter
natu za oddaljene šolarje. Naslednji dan sem mu na
ložil majhno delo na dvorišču: pometanje listja, ki je 
začelo odpadati. Čikri mi je že prej večkrat pomagal 
tudi na vrtu in se izkazal kot zelo priden. Med fanti 
našega internata pa je zaradi prisotnosti Čikrija za
vladalo veliko nezadovoljstvo: prav vsi so pokazali 
strašen odpor do njega. Sobo, kjer se je nastanil 
Čikri, so ostali fantje takoj izpraznili. Nihče ni hotel 
spati z ubogim fantom.

V čem je bil vzrok za vse to?
Čikri je epileptik: božjast ga meče. Samo v tem 

tiči vzrok, da je izključen iz lastne družine, klana. 
Vsa okolica ga preganja in se ga izogiba. Za pleme

P. HUGO 

DELČNJAK. 

Togo, Afrika

Lamba bolezni namreč ne 
povzročajo nevidni mikro
bi, paraziti ali pa okvare 
posameznih telesnih struk
tur, ampak duhovna bitja, 
umrli predniki, maščevalni 
duhovi ter duše ljudožreev.
Tudi božjast spada v to 
kategorijo bolezni. Poleg 
tega praznoverja pa ima 
pleme Lamba tudi prepri
čanje, da je božjast zelo 
zelo nalezljiva bolezen.
Oseba, ki je podvržena 
epilepsiji, ne sme ne jesti, 
ne piti, ne spati z drugimi 
osebami. Še več: ko sem pred dnevi naročil fantom 
internata, naj počistijo travo na njihovem dvorišču, 
so gotova mesta pustili neočiščena. Zakaj? To so 
bila mesta, kjer so videli ali morda samo celo domne
vali, da je šel nesrečni Čikri na malo potrebo. Po 
njihovem prepričanju se tudi sam okužiš z isto bo
leznijo, če greš preko mesta, ki ga je onečastila 
božjastna oseba. D a se tak prostor “dezinficira” , je 
treba zažgati slamo ali kaj podobnega, kajti samo 
ogenj prežene nevarnost okuženja . . .

Sedaj razumem, zakaj se Čikrija vse izogiba. Lahko 
verjamete, da njegovo življenje ni in ne bo rožnato. 
Njegov izraz preplašene živali ima svoj izvor prav 
v tem bedastem prepričanju o nalezljivosti epilepsije. 
Vsakdo se ga bo branil, kot se ga brani celo njegova 
lastna družina v bojazni, da se njegova bolezen ne 
bi prenesla na njegove brate in sestre. Težko bo najti 
človeka, ki bi ga sprejel, ki se ne bo dal vplivati 
“javnemu mnenju” in bo plaval proti silnemu toku 
tradicije.

Zaenkrat je Čikri pri nas. Ko končujem tole pisanje, 
ga vidim skozi okno, kako prevaža na našem dvorišču 
samokolnico trave. Vedno se bi našlo na postaji kako 
delo za njega, vendar v tem ni njegova rešitev. Treba 
mu jc zagotoviti celo življenje in ne samo nekaj 
mesecev ali nekaj let. Treba je najti družino, kjer 
se bo počutil doma, kjer bo živel kot enakovreden 
član klana, okolja. Kako kruto zna . biti včasih 
“javno mnenje” do posameznika ..  .
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| SPET TIPK A
1. decembra 1975

Kr. Basi! Valentin O.F.M. m Fr. Stan Zemljak O.FM. 
Baraga House —  19 A’Beckett St., Kevv, Vic., 3101 
Tel.: 86-8118 in 86-7787

Slovenske sestre — frančiškanke Brezmadežne 
Slomšek House — 4 Cameron Court, Kew, Vic., 3101 
Tel.: 86-9874

0  Kar prehitro je prišel božič. Saj se mi zdi, da smo 
komaj lanskega pustili za sabo. Zopet se moram spraviti 
na BOŽIČNI SPORED:

M ELBOURNE: Prilika za božično spoved je že v 
nedeljo 21. decembra pred osmo in deseto mašo, da 
razbremenimo naval pred polnočnico.

Sreda, 24. decembra, vigilija božiča: Prilika za bo
žično spoved je v Kew ves dan, da le pokličete duhov
nika v Baragovem domu. Zvečer se prične spovedo
vanje ob devfetih, konča deset minut pred polnočjo. 
Točno opolnoči: pričetek polnočnice s procesijo — 
otroci v lučkami bodo spremili Jezuščka v jaslice, nato 
blagoslov jaslic kot uvod v polnočno mašo. Po polnoč
nici je še prilika za spoved. — Polnočnica bo v le
pem vremenu seveda pri lurški votlini na^prostem.

Četrtek, 25. decembra, BOŽIČ: Svete maše ob osmih, 
ob desetih in ob petih popoldne. Če bo deseta ali po
poldanska m aša na prostem, zavisi od vremena. Spo
vedovanje pred vsemi mašami.

Petek, 26. decembra, Štefanovo: Maši v slovenski 
cerkvi ob osmih in ob desetih. Spovedovanje pred bogo
služjem.

Nedelja po božiču (28. dec.), ki je obenem izseljen
ska nedelja in praznik sv. Družine, ima običajni ne
deljski mašni um ik.

Četrtek, 1 januarja, NOVO LETO: Maše ob osmih, 
ob desetih in ob petih popoldne. Spovedovanje pred 
mašami. Če bo deseta ali popoldanska maša na prostem, 
zavisi od vremena.

N a prvi petek (2 januarja) bo kot običajno tudi ve
černa maša ob pol osmih z blagoslovom.

N a prvo nedeljo v letu (4. januarja) praznujemo 
praznik razglašenja Gospodovega. Mašni red kot obi
čajno na nedelje.

ST. ALBANS in okolica: Prilika za božično spoved 
v torek 23. decembra ob pol osmih zvečer. Cerkev 
Srca Jezusovega.

NORTH ALTON A in okolica: Božično spovedov anje

Tradicija slovenskega Mikla>ža
se v naši dvorani ponavlja leto za letom . . .

na soboto 20. decembra od 6 do 7 zvečer v cerkvi sv. 
Leona Velikega.

NOBLE PARK in okolica (Springvale, Clayton, 
Oakleigh . . . ): Slovensko spovedovanje v ponedeljek 
22. decembra od 7 do 8 zvečer v cerkvi sv. Antona.

GEELONG in okolica: Božično spoved v svojem je
ziku boste opravili v torek 23. decembra od 6.30 zve
čer dalje. Cerkev sv. Družine, Bell Park.

Sicer ne spada v božični spored, pa vseeno bi rad 
iz preglednosti kar tukaj omenil: na drugo nedeljo v 
januarju (11. januarja) običajne slovenske maše ne bomo 
imeli v cerkvi sv. Družine, ampak v Cankarjevi dvo
rani in sicer ob enajstih. Za mašo me je naprosil odbor 
Slovenskega društva v Geelongu ter bomo z bogo
služjem združili tudi slovesnost blagoslova Cankarje
vega doma.

\VODONGA in okolica: Slovenski duhovnik bo spo
vedoval v cerkvi Srca Jezusovega, VVodonga East, na 
ponedeljek 22. decembra od 6 do 7 zvečer.

MOR\VELL in okolica: Na nedeljo pred božičem, 
21. decembra, bomo imeli ob sedmih zvečer slovensko 
mašo. Prilika za božično spoved od šestih do začetka 
maše. Cerkev Srca Jezusovega.

HOBART, TASM ANIJA: Slovensko mašo boste imeli 
na nedeljo pred božičem (21. decembra) ob sedmih 
zvečer. Cerkev sv. Terezije, Moonah. Pred mašo pri
lika za božično sv. spoved. Duhovnik bo med tasm an
skimi Slovenci že nekaj dni prej ter bo po množnosti 
obiskal slovenske domove.
Q  Gornji spored bo vključen tudi v običajnem bo
žičnem pismu, ki bo te dni odposlano na vse znane 
naslove. Za božični dar v prid oskrbovanja in izbolj-
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šavanja našega verskega središča v Kew vsem dobrotni
kom že zdaj iskren Bog plačaj! — Pismo bo izreklo 
tudi osebna voščila obeh patrov ter naših sester vsem 
rojakom, kakor so naša iskrena voščila k praznikom 
tudi v tej številki. Lahko ste prepričani, da se bomo 
vseh v molitvah za božič posebej spominjali.

^  O letošnjem obisku Miklavža še ne morem poro
čati, kakor je pred nami še tudi Mladinski koncert. 
Lahko pa omenim prijetni piknik, ki ga je za našo 
Slomškovo šolo včeraj priredilo Društvo sv. Eme. Dva 
avtobusa mladine in staršev, pa še precej zasebnih av
tomobilov nam je sledilo. Upper Yarra Dam je kaj 
pripraven prostor za piknikovanje v svobodni naravi.

Q  Na praznik Kristusa Kralja (23. nov.) smo imeli 
med glavno mašo slovesnost prvega svetega obha
jila. Osem prvoobhajancev je prvič prejelo Jezusa in 
da ne bo zamere, bom povedal imena kar po abecedi: 
M irjana Horvat, Egor. Jakofčič, Andreja Lotrič, Tanja 
Repše, Peter Slavec, Tanja Srečo, Miran Vuk in 
Adrian Žele. Vsem želimo stanovitnosti v dobrem!

®  Na petek 21. novembra smo iz naše cerkve zopet 
imeli pogreb in slovenski grobovi keilorskega poko
pališča so dobili enega več. Pokopali smo MARIJO 
TOMAŽ r. Jeraj, ki je 18. novembra tako nepričako
vano zapustila svojo družino: odpovedalo ji je srce.

Pokojna je bila rojena dne 25. marca 1927 v Rečici 
v Savinjski dolini. Z možem Otonom sta preko Avstrije 
emigrirala v Avstralijo v marcu 1966. Od štirih deklet 
je M arta, zdaj že poročena, delala v kuhinji Barago
vega doma, pa tudi pokojna mama je nekaj časa po
magala pri nas.

Poleg svoje družine zapušča pokojna Marija v Av
straliji še dve sestri in brata. Vsem, zlasti pa Otonu in 
hčerkam, izrekamo iskreno sožalje. Pokojnito pripo
ročamo v molitev! R.I.P.

%  Zadnji čas je za prijave za naše TABORJENJE 
OB MORJU (Mt. Eliza, Greyfriars). Dekleta bodo

prva na vrsti (od 4. jan. do 10. jan.), nato fantje 
(od 11. jan. do 17. jan.), tretji teden pa je pripravljen 
za mlajše obeh spolov (od 18. do 24. januarja). Vsaka 
skupina bo odšla na nedeljo po deseti maši izpred 
cerkve v Kew. Teden bo zaključen na soboto popoldne 
s skupnim piknikom taboriščnikov in staršev, ki bodo 
prišli po svoje otroke. Kdor udeležencev taborjenja 
nima transporta, bo zanj seveda tudi s tem preskrb
ljeno. Vabljena je tudi m ladina slovenskih družin, ki 
ne žive v Melbournu.

@ Dve poroki smo imeli v naši cerkvi 8. novembra: 
Zakonsko zvestobo sta si obljubila Ludvik Bundcrla 
in Majda Zorjan. Ženin je bil rojen in krščen v Ko
čevju ter je prišel v Avstralijo še kot otrok, nevesta pa 
je bila že tu rojena in krščena v St. Albansu. V čast 
jima je, da slovenščino oba dobro obvladata. —  M ar
tin Gorše pa je ta dan dobil življenjsko družico v 
kiUlirvri M argaret Moroney. Nevesta je avstralskega 
rodu, ženin pa je iz Sp. Brezovega pri Višnji gori, a 
rojen in krščen Ljubljančan. —  Čestitke obema paroma!

% Krsti pa so tile: Daniela so prinesli 1. novembra: 
je sinko Antona Čurina in Angele r. Šafarič, Bruns- 
vvick. —  9. novembra je oblila krstna voda Štefana, 
ki je novi prirastek družinice Antona Brne in Cvetke 
r. Uršič, St. Albans. Iz istega kraja so prinesli tudi 
Adrijana, ki je razveselil družino Andrija Rob in 
Veronike r. Radikovič —  Peter Jožef je bil krščen 
15. novembra; prinesla sta ga Ivan Herceg in Slavka 
r. Bajič iz St. Albansa. Drugi krst tega dne je dal 
ime Krištof Jason, fantka pa je prinesla družina 
Draga Škrobar in Metke r. Slavič, Mt. Eliza. —  Anton 
Zrimšek in Olga r. Schober v St. Albansu sta dobila 
Moniko Katarinco, ki smo jo krstili dne 22. novembra.
—  Dne 29. novembra pa se je pri krstu fletno smehljal 
Evan James: srečno starša sta James Rado Korošec in 
M onika Amalie r. Schneider, Sunshine. —  Iskrene 
čestitke vsem družinam!

Prizor 
■z otvoritve 
Cankarjevegi 
doma
v G eclon gu  
(25. okt. 75.)
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Izpod 
Triglava

O TRIGLAVU je prinesla novembrska številka 
MISLI, koliko odpadkov so letos prostovoljni čistilci 
nabrali na njegovem vrhu in na poteh nanj: 1200 kilo
gramov. Gorniki, ki tako malo mislijo na ohranitev 
lepote narave, res ne zaslužijo tega imena. Brali pa 
smo letos v zvezi s Triglavom še o pravem vanda
lizmu: nekdo je ukradel triglavski žig, ki je bil
v Aljaževem stolpu z verižico pripet na skrinjico, v 
kateri sta blazinica s tinto in pa knjiga za podpise 
imen obiskovalcev Triglava. Le čemu mu bo služil? 
Pripravil pa je s tem razočaranje marsikateremu pla
nincu, ki bi rad z žigom potrdil svoj vzpon na naj
višjo točko Slovenije. Potrdila sta zato začasno dajala 
Triglavski dom na Kredarici in pa dom Planika.

Za pravega gornika, ki ljubi planine, je tak van
dalizem res nezaslišan. Je žalostno dejstvo, ki nima 
opravičila —  vzbuja le strah, kam drvi modemi svet . .  .

GOZDOVOM okolice Celja grozi uničenje. N ad 400 
hektarov gozda so strupeni plini že uničili, na 10.200 
hektarjih bližnjih gozdov pa je zaradi slabega ozračja 
poškodovanih že kakih 20 odstotkov drevja. Tako be
remo v domačih časopisih, kjer je bila objavljena tudi 
uradna ugotovitev, da spuste celjske tovarne dnevno 
v zrak nad 3.000 ton žvepla. Najhujši onesnaževalec 
zraka je Celjska cinkarna s 64% , sledi ji Štorska žele
zarna  s 17%, njej pa EMO z 11%.

Poročilo govori samo o gozdovih. Kaj pa ljudje, ki 
vdihavajo okuženi zrak? Je to brez posledic, če celo 
drevesa umirajo?

M INERALNE VODE v Sloveniji še ne bo zm anj
kalo. Letos so delavci Geološkega zavoda v okolici

Podplata odkrili doslej največje ležišče mineralne 
vode. S poizkusnimi vrtanji so šli 546 metrov globoko 
in ne zaman: po količini vode in plina naj bi bil 
ta vrelec tolikšen kot vsi dosedanji rogaški vrelci sku
paj. Novi vrelec bodo priključili glavnemu cevovodu 
za Rogaško Slatino, kar ne bo težko, saj je izvir 
oddaljen od njega komaj en kilometer.

Naj še tu dodamo, da so naše mineralne vode zelo 
cenjene in iskane doma ter po tujini. Letos je dosegla 
v juliju nov rekord proizvodnja “radenske” : 31 mili
jonov litrov mineralne vode in raznih brezalkoholnih 
pijač z mineralno vodo so napolnili v steklenice. Od 
tega je šlo en milijon litrov na tuja tržišča.

IU D I SLOVENIJA dobiva več in več mladih m oto
ciklistov, ki drve v skupinah po ulicah in so ne
varnost za pešce; da bi bili bolj glasni, pa so svojim 
motorjem še sneli dušilce. Letos jim je Ljubljana 
napovedala boj: če jih že ne morejo spraviti s cest, 
vsaj to jim lahko ubranijo, da bi delali prekomeren 
hrup. "B tla Ljubljana” hoče ostati tudi “mirna Ljub
ljana” —  da bi se ji le posrečilo!

NOVO MESTO je ime zadnji in največji ladji slo
venske pomorske družbe “Splošna plovba” v Piranu, 
ki so jo letos zgradili na Japonskem in ima nosil
nosti 34.800 ton. To je dvajseta ladja družbe, ki raz
polaga z ladjevjem v skupni nosilnosti 300.000 ton.

Slovensko pomorstvo ima svoje začetke že pred 
nekaj stoletji. V pristaniščih Trsta, Devina, Kopra, 
Pirana in Reke je bilo vedno tudi določeno število 
slovenskih ladjarjev. Prva slovenska pomorska družba 
pa je bila osnovana leta 1917 na Dunaju. Njeno ime 
je bilo “Oceania”, njen sedež je bil v Trstu in razpo
lagala je z desetimi ladjami. Po šestih letih se je 
preselila na Sušak pri Reki. Med zadnjo vojno je dala 
svoje ladje na razpolago za konvojsko plovbo med 
ZDA in Anglijo. Prenehala je v spremembah po koncu 
vojne.

MARKSISTIČNA ZGRAJENOST slovenskih učite
ljev je zlasti zadnji čas velikokrat poudarjena v slo
venskem tisku in raznih poročilih strokovnih svetov, 
kakor tudi v govorih funkcionarjev. To velja za vse 
vzgojitelje, od otroških vrtcev in osnovnih šol pa 
do gimnazij in seveda za poučevanje na univerzah. Pa

TOBIN
BROTHERS

funeral
directors

VIKTOR1JSKTM SLOVENCEM 
NORTH MELBOURNE,
189 Boundarv Road, '  329 6144
MALVERN,
1382 H ish Street. 50 4720
SPRINGVALE-DANDENONG,
505 Princes Highway, Noble Park, 546 7860 
M ENTONE,
3 Station Street, 93 2460
FRANKSTON,
232 Cranbourne Road, 781 2115

NA USLUGO V ČASU ŽALOVANJA
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vse izgleda, da gre ravno ta pritisk vzgojiteljem kaj 
na živce. Lani je zapustilo učiteljsko službo v Slo
veniji 380 kvalificiranih moči ter so morali zaradi 
tega začasno zapreti 23 podružničnih osnovnih šol. 
Letos pa se je število učiteljev, ki so zapustili pouče
vanje, od lanskega kar podvojilo: kar 718 vzgojnih 
moči je svoj poklic raje zamenjalo z drugo službo . . . 
Še seja strokovnega sveta za vzgojo in izobraževanje 
SRs, ki je 7. oktobra zasedala v Ljubljani, je to šte
vilo označila kot "zaskrbljujoče veliko” . Sklenili so, da 
čijr.prej odpravijo vzroke tako številnega odhajanja. 
Kje jih iščejo, niso povedali. Prav gotovo jih nočejo 
iskati tam kjer so: v zgrešeni idejni podlagi celotnega 
vzgojnega sistema, v katerem so učitelji celo proti 
svojemu prepričanju primorani pri vseh predmetih 
poudarjati idejo marksizma.

REKA SOČA velja med evropskimi strokovnjaki 
naravnih lepot za "naravni spomenik” in to čast je 
dosegla kot edina med slovenskimi rekami. S svojim 
velikim padcem ter globoko, na mnogih mestih v skalo 
vrezano strugo, je res pravi fenomen med rekami. 
Značilna je tudi njena železnomodra barva in bistrina 
vode, ki jo je v svoji pesnitvi “SOČI” tako lepo 
opeval tudi “Goriški slavček”, pesnik Simon G regor
čič. Krasijo jo obilne naravne znamenitosti: pestri
vodni prizori, korita, brzice, tolmuni, plitvine s pre
lepimi belimi prodišči . . . Nič čudnega, da velja za 
eno najlepših evropskih rek in smo nanjo lahko po
nosni.

KOČEVSKA OBČINA je po svoji površini druga 
največja v Sloveniji. Pri tem pa ima prvo mesto 
kot najredkeje naseljena občina v domovini. Na kvad
ratni kilometer pride le 23 prebivalcev. Kot pravi 
poročilo, so po vojni preveč skrbi posvetili močno 
poškodovanemu mestu Kočevje, zanemarili pa so pri 
tem podeželje in mnogi večji okoliški kraji so ostali 
brez vsake industrije. Delavci so bili prisiljeni odhajati 
v druga mesta in pa v tujino.

LETOŠNJE AMERIŠKO POSOJILO za jugoslo
vansko kmetijstvo je na Slovenijo vrglo komaj svojo 
senco: od 50-ih milijonov so bili Sloveniji dodeljeni 
le trije milijoni. (Takih in podobnih “pravičnih” razde
litev smo Slovenci že vajeni in nas niti ne razočarajo 
več!) Od teh je družebni sektor dobil 1,7 milijona, 
zasebni kmetje pa 1,3. Denar naj bi šel za boljši in 
večji razvoj živinoreje.

HALOZE nam je domače časopisje opisalo v kaj 
slabi luči —  kot najmanj razvito področje Slovenije, 
kjer za kako izboljšanje kmetijstva ni bilo doslej skoraj 
nič storjenega. Kmetijski stroji so redki in večina ha
loških hiš je lesenih, starih ter razpadajočih. Haloški 
kmetje gledajo v bodočnost s strahom in nezaupa
njem, saj pri vsem tem izgubljajo mladino, ki se 
seli v tujino ali v mesta. Mladi si postavljajo nove 
domove blizu svojih delavnih mest, svoj rodni dom

I MELBOURNSKI ROJAKI

Potrebujete morda priznanega TOLMAČA za 
sodišče ali kako drugo važno zadevo?

! Obrnite se z zaupanjem !;
j na rojakinjo JA NJO  SLUGA! !|

48 SMITH STREET Telefon;
; ALPH IN GTON , Vic., 3078 49-4748

41-6391

pa prepuščajo razpadanju, ker ne nese dovolj za živ
ljenje. Razpadajo celo nekoč bogate kmetije. Poročilo 
govori o taki kmetiji v Leskovcu, katere gospodar je 
svoj čas redil 40 goved in pridelal 600 hi vina letno.

Škoda lepih Haloz! Zaslužile so si lepšo bodočnost

50-LETNICO posvečenja cerkve sv. N ikolaja so 
praznovali v letošnjem septembru v Podsabotinu (Go
riška Brda). Domačini so svojo farno cerkev za to 
slovesnost obnovili. Jubilejno mašo pa so darovali 
za žrtve, ki so dale življenje ob nemškem zračnem 
napadu pred 32 leti.

ZNANO JE, da Cerkniško jezero presahne dvakrat, 
včasih celo trikrat na leto. Ko voda odteče, konča 
po mlakužah na tisoče rib. Ribiška družina jih rešuje, 
v kolikor ji je pač mogoče. Letos so v poznem po
letju rešili okrog 60.000 mladih ščuk, velikih do 45 
centimetrov; in pa 2.000 ščuk, ki so bile večje od 
pol metra. Dalje so letos rešili pogina še eno tono 
in pol klenov ter kakih sto velikih krapov.

Malo čudno se pa le sliši, da ribiči ribam rešujejo 
življenja. Navadno ribe niso varne pred njimi . . .

- 4 r -
TISKARNA

P O L Y P R I N T
PTY. LTD.

7a RAILWAY PLAČE, RICHM OND, VIC. 3121

TEL. 42-7417

se priporoča melbournskim Slovencem in slovenskim 
podjetjem za razna večja ali manjša tiskarska dela
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P O G L E D  S T A B O R A  je zares ču dovit. Proti 
zahodu in jugozahodu se odpira  pred  opazovalcem  
plodna žitna dolina E zdrelon  vse tja  do  karm el- 
skega gorovja. N a severu  se v daljavi beli s  sn e
gom  pokriti H erm on, p o d  njim  se zrcali T iberij- 
sko  jezero. N a vzhodu se razprostira jordanska  
dolina z  glasovitim i B alfourovim i gozdovi, ki so  
jih Judje zasadili v čast tem u lordu ter jih im eno
vali po  njem . K adar je  zrak popoln om a čist, se  
m ore z vrha Tabora v ideti tudi Sredozem sko  
m orje. Skratka: gora Tabor je prirodni razgledni 
sto lp  za vso  Palestino. N ič čudnega, da je vrh  
skozi sto letja  služil k o t svetišče in ko t trdnjava.

R om ar s top i na Taboru skozi precej utrjen  
vh od  iz  dobe križarjev. L ep  drevored  vitk ih  ci
pres vod i prav do cerkve in sam ostana oo. fran
čiškanov, k i tu vzdržu jejo  tudi gostišče za  ro 
m arje. R azvaline okrog  današnje veličastne cerk
ve pa pričajo o burni zgodovin i preteklih  stoletij.

N a gori T abor je  bila pozidana bazilika že  v 
četrtem  sto letju , za d eve to  sto le tje  pa nam p o 
vedo  zapiski, da so bile na ravni taborskega  
vrha kar štiri cerkve, kraj je im el škofa  in o sem 
najst redovn ikov. S časom  so baziliko  povečali 
in pozida li benediktinsko opatijo , ki je bila ob e
nem trdnjava v obram bo pro ti napadajočim  m u
slim anom . R edovn ik i so m orali Tabor zapustiti 
leta 1187 . M alik aVAdil, sultan D am aska, je 
1 2 1 1 /1 2  benediktinsko cerkev porušil ter iz vse 
taborske naselbine pozida l m ogočno trdn javo, ki 
so jo  križarji zam an oblegali. D rugi vzrok i so  
prisilili sultana, da je  p e t ali šest le t kasneje trd 
n javo na Taboru opustil. S pom očjo  Friderika 11.

Bazilika na vrhu gore Tabor

so  po letu 1 2 2 9  kristjani Tabor pon ovn o sprejeli 
v svo jo  posest. N ašli so seveda  le kup razvalin, 
za to  so na zahodni strani prvo tne cerkve zgra
dili le m alo kapelo. Leta 1255  so  Tabor prevzeli 
usm iljeni bratje, a ne za dolgo: sultan Bibars je  
že leta 1263  ukazal uničiti taborsko redovno na
selbino, ki je po tem  ostala v razvalinah in za 
puščena skoraj štiri sto letja . M alo rom arjev si je  
v te j do b i upalo ob iskati sve ti kraj, a čim je  bila  
p o t količkaj varna, so  frančiškani vsaj za  vsako
letni prazn ik sprem enjenja G ospodovega  prišli iz 
N azareta ter na vrhu Tabora opravili sve to  da
ritev. O benem  so čakali ugodne prilike, da vrh  
znam enite gore vzam ejo  v svo je  varstvo  in rešijo  
krščanstvu. K ončno se jim  je s pom očjo  zv e z  leta 
1631  posrečilo  dob iti od  princa Fakhredina d o 
voljenje za  naselitev na Taboru. P ozidali so sa 
m ostan in rom arsko hišo, današnja veličastna  
cerkev pa  je bila končana šele 1924 . Sam o razi
skovanje in odkopavan je ruševin je  vzelo  pol 
stoletja .

K o t to liko svetišč  S vete D ežele  je tudi cerkev  
na Taboru delo  zaslužnega arhitekta A n ton a Bar- 
luzzija. Z anjo  je našel inspiracijo v rom ansko- 
sirski arhitekturi, ki je dosegla svo j višek v če
trtem  in petem  sto letju . S svo jim  stilom  sta ro 
krščanskih svetišč deluje sprva  na zunaj m alo  
hladno, dasi se po  drugi strani nekako prilega  
starodavnim  razvalinam , m ed katerim i sto ji. N je
na notranjost pa  slehernega rom arja z. lepo to  in 
podu hovljen ostjo  naravnost prevzam e.

V  apsid i nad glavnim  oltarjem  je ču dovito  lepo  
prikazan  K ristus v svo jem  poveličanju. K o  um et
niško izdelan  m ozaik  sk o zi okna obsijejo  sonč
ni pram eni, se  ti dozdeva , da O drešenik nad vsem  
prostorom  čuje v neki neobičajni svetlob i. C elo  
dnevna svetloba  skozi glavni vh od  daje K ristu 
so v i p o d o b i na m ozaiku  nadzem ski sijaj.

Bazilika im a tri ladje, ki jih ločijo m asivni ste 
bri in m ogočne arkade. Z an im ivost za nas je  lesen 
strop , ki na celotno notranjost zelo  dobro  deluje. 
L es je  bil p o  posredovan ju  pokojnega taborskega  
frančiškana o. Ivana F rankoviča pripeljan iz  Ju
goslavije. K er je  Jugoslavija  v razdobju  m ed obe-

‘Ampak blizu NOVE ZAVEZE 
bo treba le ostati, ali pa nismo več 
kristjani. . . ” Zadnji stavek p. Ber
narda bralcem MISLI.

ma vojnam a izvažala  tudi precej slovenskega le
sa, je prav lahko m ogoče, da taborsko baziliko  
krasi les, ki je  rasel v  gozdovih  naše dom ovine.

A ku stika  bazilike je  odlična in občuduje jo  sle
herna rom arska skupina. Saj nobena ne obišče  
cerkve, ne da bi v njej poleg  skupno opravljene  
m olitve tudi zapela. K o liko  različnih je zik o v  je  
že  odjeknilo  o d  teh m ogočnih sten!

P od glavnim  oltarjem  je  odprta  kripta, v ka
tero pelje  v vsej širini srednje ladje dvanajst s to p 
nic. Tudi tu spoda j je ču dovito  okolje . M ozaiki 
na stenah predstavlja jo  K ristu sovo  sprem enjenje  
ob učlovečenju, v evharistiji ,ob sm rti na križu in 
ob vstajenju. Tu so  tudi dobro  ohranjeni ostanki 
starodavnih  zidov in oltar prvotnega svetišča, kar 
so odkrila  dolgoletna raziskovanja in obenem  p o 
trdila, da je to  pravo  m esto  sprem enjenja. Skozi 
odprtino  v tleh se rom ar lahko dotakne skalnate
ga vrha Tabora  —  prvotnih  tal svetop isem skega  
dogodka.

V  kapeli p o d  levim  zvon ikom  je obešen  pri
m erom a velik  in prUično težak  lesen križ. N eki 
nem ški rom ar ga je  na svojih  ramenih prinesel 
od  dom a (A lto ttin g  na B avarskem ) prav do  ta
borskega svetišča ter s tem  izpoln il svo jo  obljubo  
Bogu v zahvalo. Im e in letnico sem  žal pozabil.

O bisk  taborskega svetišča pusti na obiskovalcu  
neizbrisne vtise: nekako prib liža jo  ti božje  veli
čanstvo. Spom injajo te na M ojzesa  in Elija, ki 
sta  prav tu pričala o K ristusu  v im enu stare za 
veze. T abor je novi Sinaj: tu je K ristus postav il 
m ed B ogom  in človekom , ki je  to likokra t n e
zvest, n ovo zavezo . On pa ostane zvest, četudi 
m i to likokrat za idem o na svoja  po ta , proč od  N je 
ga. Č loveštvo  si gradi “babilonske sto lp e”; p o 
stavlja  si bivališča, v katerih ni prostora  za B o

ga. Ta Bog, ki je  tako vzvišen, pa je obenem  lju
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dem  tako blizu. K ristus nam kaže po t. Naša p o t 
je  dobra in vredna sam o takrat, če je  K ristusova...

Severni del vrha T abora je  v posesti grške pra
voslavne cerkve. Tu so pozida li svetišče  v čast 
preroku E liju  na razvalinah starodavnega svetišča  
istega im ena, ki ga om enjajo zgodovinarji križar
jev. To prvo tn o  cerkev je  s sam ostanom  vred  p o 
rušil leta  1183 sultan Saladin, vse grške m enihe 

pa pokončal. Prej om enjena benediktinska opatija  

južnega dela  vrha je ta  napad v siloviti obram bi 
srečno prestala, m orala pa se je p oda ti par let 
kasneje.

N a zahodni strani E lijeve crkve je  ohranjena  

votlina, o kateri govori tradicija, da je  služila za  
bivališče duhovniku M elkizedeku . Ž ivel je  v A b ra 
ham ovem  času in kakih dokazov  izven  izročila  
o njegovem  bivanju tu seveda ni.

V času otekanja...
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ADELAIDSKI ODMEVI
Fr. Philip I. Feryan O.F.M.

Holv Famil) Slovenc Mission 
47 Young Ave., West Hindmarsh, S.A. 5007

I cleton: 46-5733.

SVETA 
DRUŽINA 
!i» steni 
adelaidske 
kapelice

MESEC NOVEM BER smo predvsem posvetili našim 
pokojnim. Obiskali smo vse grobove na štirih adelaid- 
skih pokopališčih, kakor tudi v Berriju. Največ se nas 
je zbralo na prvo nedeljo na Cheltenham-pokopališču, 
kjer je tudi največ naših grobov. Na drugo nedeljo smo 
obiskali pokojne na Dudley. Za vse je bilo zgledno, ko 
smo na pokopališču našli 86-letno Rozo Maglica; kljub 
starosti je prišla na grob svojega moža. Na tretjo ne
deljo smo bili na Centennial pokopališču, peto pa smo 
prihranili za West Terrace. Ganljivo je bilo tudi v 
Berriju. M arsikdo je prišel na pokopališče, da se je s 
tem spominjal grobov v domovini, ki jih ni mogel 
obiskati; spomnimo se pa pri takem obisku tudi lastne 
večnosti.

Nekateri pokojni nimajo tu svojcev. Drugo leto bo
mo morali nekaj njihovih grobov popraviti in malo bolj 
okrasiti.

*

Na četrtek pred prvim petkom je bil obisk večerne 
maše z blagoslovom sicer zadovoljiv, a bi bil lahko še 
boljši. Po bogoslužju smo videli slike iz življenja in 
smrti našega slovanskega brata, Poljaka bi. Maksimili
jana Kolbeja, ki je dal v nemškem taborišču Auschvvitz 
svoje življenje v zameno za življenje nekega družin
skega očeta. Naslednje srečanje bo v četrtek 8. januarja, 
zopet ob sedmih zvečer. Tokrat bom po maši pokazal 
skioptične slike iz življenja Cerkve: O CERKVENIH 
ZBORIH. Služile bodo v uvod za februarsko srečanje, 
ko bom pokazal potek II. vatikanskega koncila. Prav je,

da spoznamo svojo Cerkev in delovanje lastne verske 
skupnosti, kajti iz pravega spoznanja sledi tudi ljubezen 
do Boga in življenje po veri.

*
V mesecu decembru se bomo predvsem pripravili na 

dostojno praznovanje Kristusovega rojstva. Vse adventne 
maše nas pozivajo, da pripravimo pot Gospodovo v 
naša srca z vrednim prejemom zakramentov. Spove
dovanje 24. decembra bo od 1 —  5 ure popoldne ter 
od 7 — 9 zvečer. Spovedovanja kasneje pred polnoč
nico ne bo.

Prostor za polnočnico že imamo: pripravili ga bomo 
kar na našem zemljišču za Misijonom sv. Družine. Za
slučaj slabega vremena smo pa dobili že ti ponudbe: 
od uprave Ukrajinskega doma v W. Hindmarshu, od 
ukrajinske cerkve v Wayville ter celo od anglikanske 
cerkve na Holden cesti v West Hindmarshu. Pa morda 
bi bil celo Slovenski dom na razpolago za tako posebno 
priliko?

N a praznik Kristusovega rojstva bo druga božična 
maša v naši kapelici ob devetih zjutraj. Tretja božična 
maša tega dne (25. decembra) pa bo ob šestih zvečer 
v Berriju. Whyallo bom obiskal naslednji dan (26. de
cembra, Štefanovo): slovensko službo božjo bomo imeli 
ob sedmih zvečer.

Leto bomo zaključili v Adelaidi z večerno mašo ob 
sedmih na starega leta dan, 31. decembra. Na dan no
vega leta (četrtek 1. januarja) pa bo služba božja kot 
običajno ob desetih.

*
Redna služba božja je v naši kapeli vsako soboto ob 

sedmih zvečer, ob nedeljah (razen na četrto v mesecu) 
pa ob desetih dopoldne. Četrta nedelja nas še vedno 
zbere ob štirih popoldne v cerkvi Srca Jezusovega.

Reden pouk za prvoobhajance imamo vsako soboto 
od 2 do 3 popoldne. Če bodo otroci pridni in se bodo 
pridno učili ter ne zamujali ali izostajali, bomo lahko 
imeli pri Sv. Družini kaj kmalu prvo obhajilo. Glavna 
odgovornost je seveda na starših. Za enkrat jih moram 
pohvaliti, da svoje otroke pridno vodijo k nauku.

*
Začeli smo že prve priprave za zidavo lurške votline. 

Upam. da bo naše središče pridobilo, ko bo tudi to delo 
končano. Prijavilo se je lepo število delavcev in prepri
čan sem, da bo hitro teklo. Če bo gotovo že za božič, 
res ne morem reči. Vem pa, da nas bo za delo Bog
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blagoslovil in poplačal, Marija pa bo čuvala nad nami 
in prosila za nas.

¥
Na Misijonu smo razbili eno steno in sem se kar 

čudil, da se Sveta Družina ni podrla. Celo gornji zid ni 
počil, ko so naši pridni delavci izbijali opeko in vlagali 
železno podporo. Tako bo naša kapelica nekoliko večja 
in bo morda zadovoljila nekatere, ki pravijo: cerkev 
Srca Jezusovega na četrto nedeljo je prevelika, kapelica 
Sv. Družine pa premajhna. Eno in drugo jim služi za 
izgovor, da ne pridejo blizu . . .  Naj bo kakor hoče: 
pri službi božji se tudi vseh odsotnih vedno spominja
mo v molitvi.

Kot sem omenil, se zaradi podrte stene naša Sv. D ru
žina ni podrla. Marsikatera družina pa se razdere in 
podere, če njeni zidovi ne temeljijo na trdnejši podlagi 
vere in ljubezni do Jezusa in Marije, ter nadvse velike 
požrtvovalnosti in zaupanja v božjo pomoč, kar nam 
je tako lepo pokazal sveti Jožef.

¥
M orani omeniti, da je pri Misijonu sv. Družine vedno 

dovolj dela in se tudi vedno kdo javi, da bi kaj poma
gal. Enkrat je treba porezati travo, drugič popraviti 
kako okno ali vrata, ali pa narediti kako izmed tisočev 
majhnih popravil, ki čakajo prostovoljca. Bog naj vsem 
sodelavcem povrne! Upam, da bo zlasti božič prinesel 
veliko božjega blagoslova v vsako našo družino po 
Južni Avstraliji.

*
Adelaidski slovanski “fantje” —  četudi so seveda že 

vsi možje s svojimi družinami —  se prav veselo smejejo 
ob zmagi, ki so jo pridobili v “The Eight-Ball Billiards 
Competition of S.A.”. V semi-finalu so dobili dve igri 
ter v grand-finalu zasedli drugo mesto. “Kompeticija 
je bila zelo ostra in še posebej težka, vendar nam je 
uspelo, da smo se iz petega mesta povzpeli na drugo. 
Naše moštvo je zelo dobro, zlasti če pomislimo, da nas 
je Slovencev v Južni Avstraliji malo in smo vsi zelo 
zaposleni. Drugih narodnosti je veliko več”, je rekel 
Stanko Trošt, kapetan moštva, in dostavil: “Tudi biljard 
vzame časa in vaje, pa dostikrat kak kozarček manj, 
da je roka bolj sigurna. Ponosen sem, da smo dosegli 
drugo mesto!” Moštvo nastopa v okviru Slovenskega 
društva pod imenom “Slovenian Club Billiards Team ” , 
njegove uspehe pa z veseljem pozdravljajo vsi južno- 
avstralski Slovenci. “Fantom ” naše čestitke!

*
S tremi medaljami in šestimi častnimi potrdili v 

atletiki pa se ponaša komaj osemletna D eborah Jakša, 
učenka 4. razreda iz Glenelga. Je vnukinja gospe M arte 
Jakša, ki že toliko let in tako potrpežljivo prenaSa 
svojo kruto bolezen, zadnji čas v Woodvilie Private 
Hospital-u. Deborah res ne razume slovensko, saj 
je njena mama nemškega rodu. Pravi pa, da kar 
zavida atu in stari mami, ko se o njej kaj slovensko 
pogovarjata in ju ne razume (Morda jo bo ženska 
radovednost prignala k učenju očetovega jezika!)

Deborah ima športno bodočnost (četudi pravi, da bo

Naši “fantje” od leve na desno: Toni Gabršek, Nick 
Kodele, Jože Pahor, kapetan moštva Stanko Trošt, 
Lojze Ivančič, Milan Lukač, Jadran Jagodnik in Tone 

Ivančič.

frizerka!): tako mlada, pa je na letošnjih južnoavstral- 
skih atletskih šolskih tekmah na Olimpijskem stadionu 
v Kensingtonu dosegla nepričakovane uspehe. Dobila 
je zlato medaljo s častnim potrdilom (60 m Sprint), 
srebrno (s častnimi potrdili za Hurdles, 70m Hurdles 
in 60m Sprint), pa še tretjo, bronasto (ter častni 
potrdili za High Jump ter 8 year Relay). Le poglejte 
jo na sliki, ki je prišla seveda tudi v dnevne časo
pise! Deborah zasluži tudi našo omembo in seveda 
čestitke!

*
Je še kaka posebnost na Misijonu onlembe vredna? 

Morda tole, saj smeh je pol zdravja: Naši papagajčki 
pridna in kar naprej čebljajo. Včasih jih poslušam in 
mi vedo veliko povedati. Zadnjič so gospe Golobovi

Takole pa Deborah “plava” po zraku . . .
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povedali, da je nekdo našemu plemenitemu mačku rep 
strl. Sicer se o plemeniti mačji krvi še nisem prepričal, 
prepričan pa sem o tem, da je maček v štirih mesecih 
vlovil eno samo miš. Vsekakor: glede strtega repa je 
gospa verjela papagajčkom. Ponudil sem se, da odne
sem mucka k živinozdravniku na X-ray in tako doka
žem, da le ni vse res, kar papagajčki povedo. Tega 
poskusa se je pa gospa le malo prestrašila in končno sva 
se zedinila v istih mislih. Saj bi se znalo zgoditi, da bi 
veterinar mene in njo poslal na X-ray možganov . . .

JU BILEJN I LETN IK  začenjajo 
naše “M ISLI” z novim letom: pet
indvajseto leto bodo pričele obisko
vati slovenske izseljenske dužine po 
širni Avstraliji. Petindvajseto leto 
bodo že tudi potovale na vse konce 
sveta k posameznim rojakom in ra
znim izseljenskim uredništvom ter go
vorile o slovenski prisotnosti na peti 
celini.

Petindvajset let ni kratka doba, 
najm anj za izseljenski list. Veliko te
žav je bilo treba prem ostiti, da list 
še živi in vrši svoje poslanstvo. Vse 
izgloda, da težav tudi v bodoče ne 
bo manjkalo. Ravno ob jubileju čas 
za izdajanje lista ni najboljši: dragi
nja, stalno višanje izdatkov, skoraj 
neverjeten dvig poštnine . . . Vse to 
je uničilo v zadnjih dveh letih že 
precej bolje stoječih revij in časopi
sov, kot pa je naš mesečnik . . .

MISLI je idealizem spočel in ide
alizem jih nadaljuje. Neplačano je 
delo urednika kakor tudi upravnika 
ter njegovih pomočnikov pri raz
množevanju naslovov in pakiranju iz
daj; tudi sotrudniki ne pričakujejo 
honararja za svoje članke. A poleg 
skromne naročnine (ki ho po resnem 
premisleku tudi prihodnje leto ostala 
štiri dolarje!) in nekaj stalnih ogla
sov naš list rešuje idealizem bralcev, 
ki naročnini v veliki večini pridenejo 
manji ali večji dar za TISKOVNI 
SKLAD. Brez teh darov bi MISLI 
S ' ojega srebrnega jubileja ne mogle 
dočakati

Ta dvojni idealizem —  sotrudnikov 
in pa naročnikov —  naj bi se ob 
jubileju še okrepil in razplamtel. S 
pomočjo prvih upam listu ohranjati 
značaj in pestrost, s pomočjo drugih 
pa upam vzdržati v finančnih vihar
jih. Pokažite ob jubileju svojo zve
stobo listu s poravnavo naročnine in 
jubilejnim darom! Bog bo povrnil.

Iz vsega tega sva izluščila nauk: Papagajčkom ne smemo 
vsega verjeti, kar povedo! Preveč govorijo in tako pi
sano, kakor je pisano njihovo perje. Se pa še vedno 
čudim, da papagajčki kljub temu, da povedo toliko 
neumnosti, živijo v medsebojnem miru in ljubezni. Mi 
ljudje pa tega dostikrat ne zmoremo, čeprav smo mno
go več kot skromni papagajčki . . .

No, pa še enkrat: Naj Bog ljubezni in m iru vsem 
prinese za praznike veliko notranje sreče in zadovolj
stva, v novem letu pa tudi mnogo blagoslova!

K A R E L  M A U S E R :

V E Č N A  
V E Z

(4)

T ud i sneg se je ponujal. O d jeze ra  je vleklo, d a  so oskubljene 
krošn je dreves k a r  opletale. S tari P eskar se je kom aj še p rem aknil 
iz kuhinje. K ar nap re j ga je zeblo. T ud i Jan e  je šla na p o redko  
ven. M olzel je M a tt k a r sam , k e r se je bal, d a  bi se ji ob  k ravah  
kaj zgodilo. Saj je im el časa n a  preteg.

S tari Steve je prišel vsak dan. P om odroval je s sta rim  P e
skarjem , po tlej p a  vselej zalezel v hlev k M attu . In je bajal o 
sta rih  časih.

K ad a r sta  sta la  p red  hlevom , m u je stari Steve kazal na 
gm ajno.

—  V  tisti gm ajni im aš grobove, fant.
M a tt ga je  sp lašeno  pogledal.
—  T ak o  ti rečem . Ind ijanci so Ind ijance tam  pokopali.
—  K aj ne poveste, Steve!
—  Sure, ti tega ne veš. A m pak  sem  sam  videl, ko so našli 

kosti in  sulice in puščice. B o jda so se nekoč Ind ijanci sam i stepli 
m ed seboj. E n i so počivali, drugi pa so jih  obšli in od zadaj n a 
padli. B ilo  je k lanje in po tistem  so jih  pokopali Bog ve koliko. 
V se v tisto  tvo jo  gm ajno.

M atta  je  bilo skoraj s trah . M alo  se je spom injal iz starih  
bukev, d a  so živeli Ind ijanci, d a  so se strašno  rad i tepli in d a  je 
m ed njim i m isijonaril B araga.

—  Ste kdaj videli Ind ijance? —  je vpraša l Steva.
—  W ell, videl sem jih  že, p a  niso bili več divji. Spodobni 

ljud je so bili. K ak o r jaz  in  ti.
M a tt se je  zam islil. K ako  je življenje čudno. O b rača  ljudi, 

p o ra ja  in uničuje. T od le , k je r so zdaj njive, so bile nekoč gm ajne 
in po  teh gm ajnah  so se plazili Ind ijanci, lovili d ivjačino, se 
tepli m ed seboj in z belim i, se um ikali, um irali in danes im a 
zem lja  d rug  o b raz  —  in k je r so bile nekoč gm ajne, tam  valovi
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poleti rum eno  žito. In  to  žito žan je človek, ki je  prišel od nekod 
čez m orje.

O m enil je to  Stevu.
Stari se je nasm ehnil:
—  Sem že sam  to prem išljal. T ako  m ora  biti. N i šlo vse po 

pravici. Časi so bili taki.
P očasi je  M a tt spoznaval svojo zem ljo, n jene sk rite  kotičke 

in vsak  d an  sproti je čutil, da m u je  bliže srcu. Zdaj šele si je  
p riznal, da spočetka vendarle  ni bilo tako. N e d a  bi n e  ljubil 
zem lje. R ad  jo  je imel, rah lo  valovito , zaraščeno , z gm ajnam i pre- 
preženo , to d a  v srcu je  bilo dom otožje. K o ni bilo Ja n e  blizu, 
je  zagrabil s prgiščem  p rst, jo  drobil m ed prsti, duhal, težkal in 
p red  očm i so vstali dom ači razori, ravni neka te ri, drugi upognjeni 
k ak o r lem ež. P rst dom a je  bila tem nejša, tod le je  ilovnata , rum en
kasto  se sveti k ak o r listje na jesen.

In  k a r  mu je bilo najtežje : spočetka ni in ni m ogel dobiti
zveze s to  zem ljo. K akor da je gluh in slep za vse, k a r  im a in kar
m u ponu ja . K akor da s silo vrže iz sebe, n jem u —  tujcu. T o  ga 
je čudno peklo  v srcu. K akor da je zem lja podobna ljudem , ki 
jih  je  M a tt srečal. K oliko jih  je  m oral požreti spočetka, posebno  
tam  v Pensilvaniji.

—  H u rry  up, you dam n Polacki! —  T o  je slišal k ar naprej. 
N i se m ogel b ran iti, ko  ni znal d ragega  k ak o r slovensko. D a  ni 
b ilo  B okalovega v Johnstow nu , p rvo  uro  bi pustil vse. T ak o  je 
le zdržal tiste m esece.

Zdaj je sam , toda tiste p rve grenke ure so ostale globoko
v srcu. In  s to grenkobo  je prišel na zem ljo, v tej g renkobi je m i
slil n a  K om polje , na dom ačo  zem ljo.

Počasi je prišel do  zavesti, da je zem lja vendar bo ljša od 
ljudi. Zem lja ne loči ljudi, rodi tis tem u, ki jo ljubi in varuje. 
K ak o r dom a. Če jo  dob ro  orješ, če jo čistiš, ti bo rodila . Če jo  
zanem arjaš , jo  bo zapadel plevel, robidje . V  nekaj letih  je k ak o r 
gozdna fra ta .

V se to  zdaj M att ve in žal m u je, da še ni pom ladi. K om aj 
se ponu ja  prvi sneg. Z im a bo dolga in m rzel veter bo m esece 
dolgo bril čez polja.

N a  tihem  pa se veseli tudi zime. Zavoljo  Jane. Skupaj bodo, 
k ak o r v gnezdu, čakali na o tro k a  in na pom lad.

K o bo oboje prišlo , bo  M a tt res srečen.

5

Z a božič ni bilo snega. T oliko  ga je nekoč nam edlo , d a  so 
bila tla  k ak o r m alo  po tresen a  z m oko.

K m alu po  božiču pa ga je naneslo. Koj z ju tra j je kazalo, da 
bo  snežilo, to d a  o ste r veter je b ril ob lake z neba in jih  cel dan 
gonil n a  vse strani. P ozno  popo ldne p a  se je  veter pričel ustavljati, 
oblaki so stisnili še zadnje m odre line, drev je je kom aj še trep e 
talo  in  po tlej so se počasi zavrtele  p rve snežinke.

Jan e  je g ledala  skoz kuh in jsko  okno.
—  Sneg, M a tt, —  je p o k aza la  s p rstom .
M a tt ji je gledal čez ram o. Ni gledal to liko  snega, b ilo  m u 

je p rije tn o  ob Jan e , ki se je  zveselila snežink.
—  Z daj ne bo  treb a  iti n ikam or več, —  je k rehnil Peskar.

-— D rv a  im am o. D om a je vse.
—  H vala Bogu, —  je rek la tiho Jane.
T ak o  se je p ričela p rav a  zima.
K m alu po novem  letu je" nesreča zadela starega Steva. M ladi 

je pil nek je  v C levelandu  in ga cel teden  ni b ilo  dom ov. S tari se

Razumljivo je tudi tole: čim več 
je plačanih naročnikov, tem lažje je 
listu tudi živeti. MISLI izhajajo da
nes v nakladi 1700 izvodov —  ra
zumljivo je nekaj brezplačnih, žal 
pa med naročniki tudi kar precej 
dolžnikov. Dvignimo za jubilej šte
vilko naklade VSAJ ZA STO, kar 
bi za nas vse ne bilo prehudo delo! 
Malo dobre volje in topla beseda 
prijatelju ob pravem času. Navadno 
je najtežje začeti. Pripravljenost na 
uslugo, da namesto pridobljenega na
ročnika Vi pošljete ime in naslov ter 
njegovo morebitno prvo naročnino, 
more marsikomu pomagati do red
nega prejemanja in branja MISLI. 
Najlepši dar listu bi bila od vsakega 
zvestega naročnika prav ta jubilejna 
akcija. Urednik in upravnik

Bela božična odeja . . .
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DAROVI ZA BERNARDOV T I
SKOVNI SKLAD: $12.—  Ivan Va
lenčič, Janez Majcen; $6.— Ludvik 
Bunderla, Mila Vadnjal, Ivanka Sla
vec; $5.—  Alojz Golja, N.N., A loj
zija Košir; $4.—  M ario Maršič, Dr.
Jure Koce, Ivan Stante, Alojz Pa
pež; $3.40 Peter Košak; $3.—- Ana
Paulin; $2.—  M arija Štemac, Janez 
Vidovič, Marija čančar, Ivan Mo
har, Ivanka Žabkar, Toni Zrimšek, 
Jože Gjerek; $1.—  M arija Gorjanc, 
Rudolf Vitez, Alex Kodila, Tony 
Tukšar, Ludvik Grassmayr, Lina 
Grassm ayr, Stanko Ogulin. M arjan 
Jonke, Slavka Ferbežar.

P. STANKO PODERŽAJ, INDIJA: 
$10.—  Alojzija Košir —  ob srebrnem 
jubileju urednika (za lačne); $5.— 
druž. Alojz G olja, Jože Gjerek; $3.—  
M ario Maršič.

SLOVENSKI M ISIJONARJI, TO
GO AFRIKA: $150,—  Agata Zupa
nič; $20.—  M. Toplak (za lačne); 
$3.—  Mario Maršič; $1.—  M ario 
Berginc.

Dobrotnikom Bog povrni!

PREDNO zaključimo letošnji let
nik, je prav, da MISLI čestitajo mel
bournskemu VESTNIKU, ki je ne
davno obhajal svojo dvajsetletnico. 
VESTNIK je začel izhajati kot gla
silo Slovenskega društva v M elbour
na, najprej razmnoževan, nato v ti
sku. Danes je glasilo Zveze sloven
skih društev v Avstraliji, ter je nje
govo poslanstvo še širše in važnejše.

VESTNIKU želimo še dolgo življe
nje in obilo uspehov pri povezavi 
društev, ki hočejo v svobodni Av
straliji neodvisno slovensko pot. G o
tovo ni malo težav —  a bile so tudi 
v preteklosti in vendar je obstal. Le 
naj še dolgo širi slovensko misel ter 
gre z novimi silami novim jubilejem 
naproti! —  Uredništvo MISLI.

je nosil po hiši, klel in se jezil, se znašal nad  D oro thy  in n ik je r ni 
imel obstanka. Po pe tk ra t na dan je prišel k M attu , stiskal pesti 
od jeze, toda pom agati si ni mogel.

M att ga je tolažil.
—  M orda  se bo unesel. Saj bo m oral videti, d a  tako  ne bo 

prišel daleč.
Steve je rohnel:
—  O n, unesel? N ikoli. H vali fabriko  in ko lne farm o. Z ap ra 

vil bo, kar bo m ogel, in če se D o ro thy  ne bo  p retrgala , bo šlo 
vse po  zlu. F a rm a  ne nese toliko, da bi človek razsipal. Pom isli, 
da sem jaz  celo svoje življenje pustil na tej zemlji. O n p a  k ak o r 
d a  je  p ad la  z nebes in da ni nobene stvari škoda. Sem m u rekel, 
naj poprav i streho  na hlevu, ker bo pozim i zam akalo . N i se je 
do taknil. Jaz  pa ne upam  na streho. Preveč sem slab.

Ni se dal ugnati.
D va drli po tistem  ga je zadela kap. T em no  je že bilo, ko  je 

p riveka la  D o ro th y  k M attu . M att se je ustrašil.
—  K aj je, D oro thy?
—  O četa  je udarilo .
M a tt je  rinil kvišku.
—  K aj ga je udarilo?
—  Stroke!
V  tistem  h ipu  se je spom nil s tarega Jo h n a  v livarni. O bšla 

ga je tiha groza.
—  Je m rtev?
O dkim ala  je. Ja n e  jo  je d rža la  za roke in tudi Jan e  se je 

tresla.
—  Pojdi M att in poglej, -—  je prosila.
M a tt se je oblekel.
—  Je Bob dom a, D orothy?
V  veku je  odkim ala.
Jan e  ju  je sprem ila do  v ra t in še dolgo strm ela  za n jim a. 

Šele ko sta  zginila v tem i, je zap rla  v ra ta  in odšla k  očetu v k u 
hinjo, ki je  čudno  tiho  sedel.

—  K o je človek sta r, Jane , je v saka u ra  p odarjena , —  je 
rekel votlo. T a  dan še ni kadil, preveč ga je d a ja la  sapa.

Ja n e  je sklenila roke v naročju  in se sp lašeno  zastrm ela 
predse.

M att in D oro thy  sta  hitela kljub  poledeneli poti. K o sta  h o 
dila navzdol, ji je M a tt ponudil roko.

—  Prim i se, d a  ne padeš.
Začutil je n jeno  vročo, tresočo  se roko  v svoji. Skoraj vlekel 

jo  je za seboj.
—  V se je sam o zavoljo  B oba, M att, —  je  rekla.
—  V em , je skoraj siknil. —  Preveč se je razjezil. Je  m ar 

to  gospodar?  In če m u za zem ljo ni, d a  bi vsaj na o tro k a  gledal 
in na tebe.

T eda j je  znova p lan ila  v vek. M att je  čutil, k ak o  se ga ok lepa 
z roko  in nenadom a m u je  posta lo  nepriietno . T o d a  po t je bila 
preveč ledena, da bi jo  spustil. Skoraj tek la sta.

(Dalje prih.)

DECEMBRSKI ŠTEVILKI MISLI je priložen KOLEDAR 1976, pa 
tudi KUVERTA z že tiskanim naslovom. Odrežite in izpolnite spodnji 
del Koledarja ter sc za poravnanje naročnine poslužite kuverte!
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OB DVEH VREDNIH KNJIGAH
SVETOVNI sejem knjig v Frankfurtu v Nemčiji je 

letos pokazal, da je povpraševanje po spominskih 
delih na knjižnem trgu zelo naraslo.

Goriška M ohorjeva družba v zamejski Gorici (Italija) 
je, kot se zdi, tako za lani kot za letos ujela znamenje 
časa in ponudila med mokorjevkami svojim bralcem 
delo dr. Andreja Kobala v dveh delih: SVETOVNI 
POPOTNIK PRIPOVEDUJE. Lani je izšel prvi del 
te monumentalne knjige, letos pa drugi.

V prvem delu nam naš svetovni popotnik, doma 
iz Cerkna na Primorskem, razodene svoje skoraj pus
tolovsko življenje. V zadnji vojni je bil član tajne 
ameriške službe O.S.S. ter armadnega oddelka G-5 — 
kot tak je rešil Ljubljano in Zagreb pred uničenjem 
bom bardiranja. Odkrije nam mnogo doslej neznanih 
dejstev, med ijjimi tudi marsikaj novega o ameriško- 
slovenskem pisatelju Louisu Adamiču. V drugem delu 
nas Kobalovo potovanje popelje pc Japonski, Koreji, 
Indiji in Pakistanu. Končno smo z njim znova v 
Ameriki, kjer mož-svetovljanec predava na univerd 
in urejuje tajni arhiv ruske carske tajne službe 
"O hrana”.

Kaj je ta tajni arhiv vseboval? Naj povemo kar 
z besedami dr. Kobala:

"Ohrana” je bila ustanovljena leta 1881 po tragičnem 
atentatu na ruskega carja Aleksandra, ki so ga umorili 
anarhckom unisti skupine “N arodnaja volja” . Za vso 
zahodno Evropo je "O hrana” ustanovila svoje posebno 
središče v Parizu, kam or so se stekala vsa poročila 
in se od tod pošiljala v Petrograd. Leta 1914 je izbruh
nila vojna in “O hrana” je skoraj povsem razpadla. 
Tako ji ni uspelo preprečiti ruske revolucije leta 1917. 
Iz njenih arhivov, ki jih je vodja pariške izpostave 
konec vojne izročil Američanom in so bili prepeljani 
v Združene države, izhaja, da je bilo med leti 1907 
in 1917 izvršenih po Rusiji 23.000 atentatov, v mnogih 
primerih ne na takoimenovane zatiralce ljudstva, am 
pak na posameznike, priljubljene med narodom . . . 
Leninova socialdemokratska stranka, predhodnica ko
munistične, je prav tako vzdrževala svojo obvešče
valno službo. To je v glavnem vodila Leninova žena 
Krupskaja. Dokumenti so pokazali, da je Leninova 
obveščevalna služba vzdrževala šolo za teroriste. Na 
ctcku Cepri ■ je Leninov prijatelj Maksim Gorki 
vzdrževal šolo za vežbanje ubijalcev, poslanih v Ru
sijo . ..

Zgodovinar je vzel za golo resnico, kar so napisali 
življenjepise! o Stalinu in njegovi slavi. Laž obstoji pa 
tudi v zamolčevanju. Zgodovinarji nič ne vedo, da 
se je Stalin kot mlad študent v semenišču udinjal žan- 
darmeriji in izdajal sodijake. Skrbno molče, da se je 
v Tiflisu udeležil bančnega ropa, v katerem je bilo
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ubitih sedem Qseb. Prav nič ne omenjajo Maksima 
Litvinova, ki je kot sovjetski veleposlanik oznanjal 
svetu pravičnost in miroljubnost, v revolucionarnih 
letih pa ga je nemška policija aretirala in mu odvzela 
tristo tisoč rubljev v Tiflisu naropanega, denarja. Res
nične zgodbe o brutalnosti Lenina in drugih revolu
cionarjev se najdejo v arhivu. “O hrana” je imela svoje 
agente med najvišjimi revolucionarji, dva Leninova 
prijatelja, zaupna odbornika v njegovi stranki, sta bila 
priznana kot zanesljiva poročevalca “O hrane” . . .

V Tokiu se je dr. Kobal, ko je tam bival službeno, 
seznanil tudi z lastnico mesnice, Nemko, ki je dobav
ljala pred vojno klobase hotelu, kjer je imel glavni 
sten sovjetski tajni agent Sorge. Ta je med vojno ob
vestil Sovjete, da Japonska ne bo napadla Sibirije. 
Nemka, ki je tudi po vojni ohranila svojo mesnico, 
je pisatelju natančno pripovedovala o Sorgejevih sode
lavcih. Med njimi je imenovala tudi Branka Vukeliča, 
srbskega porekla, ki je v Parizu študiral pravo in ga 
je za vohunjenje na Japonskem najela ruska agentka 
"Olga” ..  .

In tako gredo zanimive zgodbe tega svetovnega 
popotnika Slovenca dalje, od ozadij svetovnih dogod
kov do osebnih doživetij, od lova na tigra do srečanja 
z indijskim ministrom, ki ga je celo naredil za brah- 
mana. “To ste zaslužili, ker ste kot prijatelj Indije 
prevedli na slovenski jezik ‘Sakuntalo’, našega pes
nika K alidasa. . .”

N a koncu nam dr. Kobal zakliče: “Rojeni Slo
venci, ostanimo Slovenci!. . .  To je v zahvalo staršem 
in spoštovanje do njih, nam samim pa v korist in 
zadovcjljstvo v življenju. Ne odtujujmo se!”

N .N., Gorica
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IZPOD SYDNEYSKIH STOLPOV
Valerian Jenko O.F.M. 
Lovrenc Anžel O.F.M.

F r .

Fr.
St. RaphaePs .Slovenc Mission 
313 M crrjlands Rd.. M crrjlands, N.S.VV. 2160 
(Vhod v duhovniško pisarno in stan za cerkvijo!) 
Tel.: 637-7147

Slovenske sestre — frančiškanke Brezmadežne 
St. RapbaePs Convent
311 M crrjlands Rd.. M crrjlands. N.S.VV.. 2160 
Telefon kot zgoraj.

BOŽIČ 1975

Sreda, 24. decembra. Bedenji dan pred božičem.
7.00 zjutraj, Merrylands, sv. maša. Spovedovanje 
pred mašo, med mašo in po maši.
7.00 zvečer, Merrylands, sv. maša božične vigilije. 
Spovedovanje.
12.00 opolnoči, Auburn Tovvn Hall, polnočnica 
(Poje mešani zbor).

Četrtek, 25. decim bra. Jezusovo rojstvo.
Po polnočnici v Auburnu so še naslednje službe 
božje:
8.30 zjutraj, Merrylands, jutranja božična maša. 
(Igra in poje mladinski orkester 'Svetla zvezda”). 
9 30 popoldan, Merrylands, sv. maša z ljudskim 
petjem.
10.30 dopoldan, Merrylands, slovesna ali velika 
maša. (Poje mešani zbor).
5.00 popoldan, VVollongong, slovenska božična 
služba božja.

Petek, 26. decembra, Štefanovo (nezapovedan praznik).
9.30 dopoldan, M errylands, sv. maša.

Sobota. 27. decembra, sv. Janez evangelist.
7.00 zvečer, M errylands, običajna sobotna večerna 
maša.

Nedelja, 28. decembra, Sveta Družina, Izseljenska ne
delja.
9.30 dopoldan, M errylands, praznična služba božja. 
Po sv. maši zahvalna pesem za konec leta in 
blagoslov z Najsvetejšim.

Četrtek, 1. januarja 1976, NOVO LETO.
9.30 dopoldan, M errylands, praznična služba božja, 
(mešani zbor).
5.00 popoldan, Merrylands, sv. maša (ljudsko 
petje).

Prvi petek, 2. januarja.
7.00 zvečer, M arrylands, sv. maša in pobožnost 
v čast Srcu Jezusovemu z blagoslovom

Prva sobota, 3. januarja.
7.00 zvečer, Merrylands, sobotna maša.

N cdilja. 4. januarja. RAZGI.AŠENJE GOSPODOVO.
9.30 dopoldan, Merrylands, glavna služba božja.
(Mešani zbor).
11.00 dopoldan, M crrjlands, dodatna sv. maša.
od danes dalje vsako nedeljo.

Ostale službe božje po rednem urniku. To je
vsako soboto ob 7. zvečer in ob nedeljah ob
9.30 (glavna maša z zborovim petjem) ter ob 11.
uri dodatna maša, predvsem za tiste, ki žive daleč.

SPOVED za božič lahko opravite v adventu pol ure 
pred sobotno večerno ali nedeljsko dopoldansko mašo. 
Na četrto adventno nedeljo, 21. decembra, pa tudi 
med mašo in po maši. Poleg tega še:

24. dec., sreda, božična vigilija: od 12 do 1. po
poldan, St. Patrick, Blacktovvn. Od 1.30 do 2.30 
popoldan, Cabram atta. Od 6 to 7 in od 8 do 9 
zvečer, M errjlands. Od 1 1 zvečer do polnočnice, 
Auburn Town Hall.

VVOLLONGONG ima izredno službo božjo na bo
žični dan, v četrtek 25. decembra, ob 5. uri popoldan. 
Redna služba božja pa je vsako drugo nedeljo v 
mesecu, torej 11. januarja, 8. februarja. Kraj je Villa 
Maria kapela, VVollongong.

CANBERRA ima tudi letos božično polnočnico. 
Podrobnosti vam bo sporočil č. g. Dr. Ivan Mikula. 
Isto velja za BR1SBANE.

NEVVCASTLE im a redno slovensko službo božjo v 
nedeljo po božiču, 28. decembra ob 6. uri zvečer. 
Kraj je cerkev Srca Jezusovega, Hamilton.

“ŠTEFA N OV AN JE” je pri našem verskem centru že 
tradicionalno. Letos bo ta božična družabnost že tri- 
indvajsetič. Prvič so jo priredile “Misli” 27. decembra 
1953 v Paddingtonu. Letos bo ta prireditev v petek 
26. decembra v Auburn Tovvn Hall. Začetek je ob 7. uri 
zvečer, konča pa se opolnoči. Za ples bo igral priznani 
“Šernekov kvartet”. V teku večera bodo na voljo 
srečke za srečolov, katerega glavni dobitek bo magne
tofon (AM in FM radio) ter še več lepih dobitkov. 
Doprinos bo za gradbeni fond Doma onemoglih. Lepo 
vablejni! Pripeljite s seboj tudi svoje prijatelje in znance.

DRUŠTVO SV. ANE, ki je bilo pred kratkim  usta
novljeno, je že kar pridno v delu za naš center. Čla
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nice se pomagale pri pikniku 23. novembra, ki smo ga 
imeli v dobrodošlico p. Lovrencu in s. Ksaveriji. Zbrale 
so tudi že precej rabljene, toda še uporabne obleke 
za vietnamske begunce, katero so sestre že dvakrat od
peljale v Easthills Hostel. Za obleko se članice še na
prej priporočajo. Prinesite jo kar v Merrylands, kadar 
pridete k maši; oddajte jo v razredu ali pri sestrah.

Naslednjič bodo imele članice na skrbi postrežbo 
pri družabni prireditvi 29. novembra. Prihodnji sesta
nek bo v sredo, 17. decembra, na katerem bo izdelan 
načrt za pomoč pri "Štefanovanju” v Auburn Tovvn 
Hall.

DVE MAŠI OB NED ELJAH  bodo od 4 januarja 
1976 dalje. Glavna služba božja z zborovim petjem bo 
še naprej ob 9.30 dopoldan. Dodatna služba božja pa 
bo ob 11. uri. Ta sv. maša je predvsem za tiste, ki 
žive precej daleč in jim je težko priti v Merrylands za 
prvo mašo. Upam, da bodo tisti, ki so izrazili željo za 
poznejšo mašo, res tudi prišli. Ta pozna služba božja 
se bo gotovo obnesla zimske mesece (junij, julij in av
gust). Sobotna večerna maša ob 7. uri, ki velja za ne
deljsko, pa seveda ostane. Prosim, povejte svoje mne
nje glede teh maš in sploh vseh zadev, ki se tičejo na
šega verskega sporeda. Saj je po 11. vatikanskem cerkve
nem zboru priporočljivo, da tudi laiki čim tesnejše 
sodelj ujejo pri cerkvenem življenju.

P. LOVRENC ANŽEL je končno prišel iz Melbourna, 
kjer je nekaj tednov nadomeščal p. Stanka. P. Lovrenca 
in s. Ksaverijo smo počastili ter jima izrekli dobro
došlico na pikniku 23. novembra. Kar vesela družba 
je bila zbrana na sestrskem dvorišču. Doprinos tega 
piknika bo za avto, ki ga bo uporabljal p. Lovrenc pri 
delu za naše rojake. Vsem, ki so se udeležili tega pik
nika, pomagali na njem ter darovali dobitke za srečo- 
lov in licitacijo, iskren Bog plačaj! Upam. da se bomo 
še večkrat zbrali na takih in podobnih prireditvah.

GOSPODOVO RAZGLAŠENJE, v nedeljo po novem 
letu, 4. januarja 1976. je misijonski praznik, ki ga ime-

? Vljudno ste vabljeni na j!
v tradicionalno Jj

“ŠTEFANOV A N JE” j!
4 ki bo v Auburn Toivn Hall j'
» v petek, 26. decembra 1975 !|
? od 7. do polnoči. <|
Z Igral nam bo izvrstni “Šernekov kvartet” |!
< Glavni dobitek pri srečolovu j;
J bo kasetni magnetofon. J
J Dobiček bo za “Ambrožičev dom ” onemoglih. £ 
» P. Valerian j*

nujemo tudi Trije kralji. Ta dan bo v Merrylandsu 
druga nabirka za misijone. Seveda se bomo spomnili 
misijonov tudi pri daritvi sv. maše. Če smo katoličani, 
nas že to obvezuje, da po svojih močeh skrbimo za 
širjenje vere. Ker ne moremo vsi v misijone, pa vsaj
misijonarjem nudimo duhovno in gmotno pomoč pri
širjenju evangelija. Gotovo preberite članek p. Evgena, 
ki je bil objavljen v novembrski številki “Misli” na 
strani 323. Videli boste, kako zelo misijonarji zavise
od nas; saj od domačinov zaradi izredne revščine ne
m crejo pričakati pomoči. Ko torej tvarno podpremo 
misijone, storimo dvojno dobro delo: pomagamo Tjbo- 
gim —  "K ar ste storili kateremu teh mojih najmanjših, 
ste meni storili” (Mt 25,40), obenem pa pomagamo 
širiti evangelij, ki je veselo oznanilo.

LETNO TABORJENJE na Mt. Mileni bo v priredbi 
našega centra tudi letos. Prvi teden od 4. do 9. januarja 
bo za dekleta, naslednji teden, od 12. do 16. jan. pa za 
fante. Prijavite se čimpreje. Pristojbina bo letos deset 
dolarjev, ker so pač življenjski stroški veliko večji kot 
so bili lani

DVA NOVA GROBOVA beleži naša skupnost. Dne 
28 .10.1,975. je v Cringilli (Wollongong) tragično pre
minul rojak MILAN GLAVIČ. Rojen je bil 30.12.1928 
v vasi Sovinjak, Istra. Leta 1952 se je poročil z Nelo,

Tudi gojenci 
Slomškove šole 
sydneyskcga 
verskega središča 
v Mcrrylandsu 
sc vesele počitnic . . .
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roj. Paladin, v Avstralijo so prišli 1963. Milan se je 
zaposlil v livarni v Warrawongu. Maša zadušnica je 
bila 6.11.75. v W arrawongu, pokopan pa je bil v 
Wollongongu. Poleg žene zapušča sina Ovidija, 23 let, 
hčerko Darijo, 18 let in sina Nevinka, 15 let. Družini 
pokojnika naše iskreno sožalje ob izgubi moža in 
očeta. —  Drugi smrtni slučaj pa je FRAN C VENGUST, 
ki je bil rojen 15.10.1915 v vasi Jakob, Šenčur pri 
Celju. V Avstraliji je bival čez dvajset let in je bil 
dolga leta zaposlen v kuhinji Prince Alfred bolnišnice 
v Camperdovvnu. V isti bolnici je tudi umrl 15. no
vembra 1975. Pokopan je bil 24. novembra na sloven
skem delu pokopališču v Rookvvoodu, grob št. 22. Ma
ša zadušnica zanj je bila opravljena že en dan preje, 
v nedeljo, 23. nov. Pokojni Franc je še pred kratkim 
obiskal svojo sestro Angelo por. Slomšek v svojem

Z  Vseh
OSEM DESETLETNICO je praznoval v ameriški 

Ljubljani —  Clevelandu —  najvidnejši med ameriškimi 
Slovenci, bivši clevelandski župan, bivši governor države 
Ohio ter bivši dolgoletni' senator ZDA -— Frank 
Lausche. Mož je po vsej Ameriki spoštovan ne le kot 
odličen Amerikanec, ampak tudi kot zaveden Slovenec.
V Ameriki je bil rojen, pa nikoli ni zatajil materinega 
jezika in slovenske narodnosti.

Tudi ga zavest in javno priznanje slovenskega po- 
kolenja nista nikoli ovirala na poti do visokih ame
riških državnih časti. Kot senator je bil celo kandidat 
za predsednika ZDA, pa je kandidaturo sam odklonil.

Proslave Lauschetove osemdesetletnice se je 9. no
vembra udeležilo nad 400 zastopnikov slovenskega in 
ameriškega življenja. Tudi avstralski Slovenci mu k 
visokemu jubileju iz srca čestitamo. Naj bi Lausche- 
tov zgled svetil tudi naši mladini, ki dorašča med 
nami na petem kontinentu!

AVSTRALIJA je zopet pred volitvami: ko bodo 
MISLI med bralci, bodo že za nami. Kaj bomo spekli, 
ne bom prerokoval, kaj dobrega pa se Avstraliji ne 
obeta. Če zmaga zopet delavska stranka, gremo naprej 
v socializem in komunizmu naproti —  če zmaga li
beralna, bodo unije v svoji moči s stavkami bojkoti
rale delo vlade za dvig tako uničene ekonomije.

Kaj daleč smo že prišli, ko se narodni tajnik 
A.M.W.U., komunist Halfpenny, javno ponaša z brez
mejno močjo unij, .p a  je pri vsem tem Avstralija še 
slepa. Že pred enim letom je napovedal (Douglas 
Wilkie nam je v “Sun”-u prinesel njegov citat):
‘'There’ll be increasing moves by the trade union 
movement to take away power from its political ally, 
the A.L.P.” Kaj ni s tem povedano vse, kdo vodi in 
kam? Dem okracija je lepa beseda —  pa je lahko samo 
limanica za vse tisto, kar pride ..  .

rojstnem kraju. Spomnimo se pokojnika v naših mo
litvah. R.I.P.

VSAJ ENKRAT NA MESEC V M ERRYLANDS k 
službi božji, naj bi veljalo za vse naše rojake. Res je, 
da nekateri živite precej daleč. Pa vendar se potrudite 
in pridite občasno v našo cerkev v Merrylands, da boste 
tako ostali v stiku z našim verskim središčem in na
rodno skupnostjo. N ikar ne recite, da znate angleško 
in vam naša služba božja ni več potrebna. Bodite hva
ležni, da imamo svojo cerkev. Naš verski center se mora 
ohraniti čim dalje. Saj bodo prišli v bodoče še novi 
rojaki. Kam naj se obrnejo, če bi ga ne našli več tu
kaj? Ostanimo versko in narodno zavedni. Lepo je, če 
ponudite prevoz v Merrylands kakšnemu osamljenemu 
rojaku, ki nima prevoznega sredstva. Storili boste dobro 
delo. P. VALERIJAN

Vetrov
Avstralija bo spregledala, ko bo prepozno. Mnogi 

naši — begunci izpod komunizma —  pa bodo spregle
dali že drugič, ko bo tudi drugič prepozno. Pravijo, da 
gre osel samo enkrat na led . . .

IZ JUŽNEGA VIETNAM A pride sem in tja kak
drobec novic, malo necenzuriranih po zasebnih kana
lih. Kar pride uradno, mora služiti seveda propagandi. 
Tako je iz Saigona prišlo sporočilo, da so oblasti dale 
dovoljenje za izhajanje katoliškega tednika. Im eno
val se bo “Katoličani in narod”, izdajali pa ga bodo 
seveda “napredni” katoličani. V čem bo ta “napred
nost”, si lahko mislimo. Tednik bo proslavljal novo 
oblast in versko svobodo, zagovarjal marksistično poj
movanje družbe ter kritiziral vse, kar nasprotuje komu
nizmu. N ič novega —  iste metode povsod, pa tudi 
isti cilj.

STRUPENA GOBA, ki je po Srednji Evropi znana 
kot “zelena mušnica” in je kriva 90 odstotkov vseh

Se želite naučiti voziti avto?

ŠOFERSKI POUK
Vam z veseljem nudi

“FRANKA 
AVTO ŠOLA”

BOULEVARD, FAIRFIELD WEST. 2165 
NAW .

TELEFON: 72-1583

■32 THE
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Nameravale potovati skozi Italijo  in obiskati RIM?
V RIMU sta Vam po zmernih cenah na razpolago dva slovenska hotela:

Hotel BLED in  Hotel DANIELA
Via S. Croce in Gerusalemme, 44 Via L. Luzzatti, 31

00184 — ROMA (Tel. 777102 in 757*941) 00185 — ROMA (Tel. 75*587 in 771051)

Lastnik: Vinko Levstik

Zmogljivost: 85 sob, 150 ležišč. Vse sobe imajo lastno kopalnico, telefon in ostale modeme 
udobnosti. Postreženi boste v novi sloveodd restavraciji. Osebje je pretežno slovensko. 
Počutili se boste res domače.

D O B R O D O ŠL I!

evropskih zastrupitev z gobami, naj bi postala reševalka 
bolnikov raka. Vsaj tako upajo raziskovalci Planckcs 
vega inštituta v Heidelbergu : v tej gobi so poleg 
strupa amanitina odkrili snov, ki naj bi bila vredna 
poskusov. Kemična snov se imenuje amanulin in lahko 
uničuje rakaste celice, zdravim pa ne škoduje. Seveda 
bo vzelo še precej časa in uspeh danes še ni zagotov
ljen. Vsaj upanje je — to je pa pri danes tako razšir
jeni in neozdravljivi bolezni že veliko.

ZA BLAŽENEGA je bil 16. novembra proglašen 
neapeljski zdravnik in univerzitetni profesor Giuseppe 
Moscati, ki je svetal zgled našega časa: živel je od 
1880 do 1927. Njegovo življenje je bilo zvesto izvrše
vanje vsakdanjih dolžnosti poklica in pa dela ljubezni. 
Vse življenje kot znanstvenik svetovnega slovesa je bil 
globoko prepričan, da je vsaka znanost brez vere 
prazna, zato je ostal zvest Cerkvi. Papež je ob priliki 
njegove razglasitve blaženim poudaril: “Ravnotežje
med znanostjo in vero je bila osebna zmaga novega 
blaženega. To je bila njegova notranja gotovost, ki 
ga je vodila povsod. D ajala mu je pobudo in moč 
pri delu ter v razm erju do ljudi.”

Zanimivo je dejstvo, da se je k novemu blaženemu 
kot zdravniku zatekel tudi znameniti operni pevec 
Caruso. Moscati je bil edini zdravnik, ki je ugotovil

pravo Carusovo skrito bolezen. K ar pa je bilo še 
več' vredno: zdravnik je Carusa pripravi) za prejem 
zakramentov.

GEN ERA L FRANCO je konča) svojo življenjsko 
pot, v kateri se je dvignil na oblast v krvavi španski 
revoluciji, ki komunistom prav zaradi Francove od
ločnosti ni prinesla zmage. Bil je vseskozi vojak, pa 
tudi vreden kristjan in španski narodnjak. N a smrtni 
postelji je mirno dejal: “Skušal sem živeti in rad 
bi tudi umrl kot katoličan.” V svoj duhovni testa
ment je zapisal: “Prosim oproščenja vse, kakor tudi 
jaz odpuščam iz srca vsem, ki pravijo, da so moji 
sovražniki. S svoje strani nim am sovražnikov, razen 
sovražnikov Španije, kateri sem obljubil služiti in ka
tero sem ljubil do poslednjega diha . . . ”

General Franco je umrl dva tedna pred svojim 
izpolnjenim 83-letom.

M RTVOUD velja v Avstraliji za morilca številka tri, 
takoj za srčno kapjo in rakom. K ar petnajst odstot
kov vseh smrti povzroča vsako leto. Zadene visoko 
število 130.000 avstralskih prebivalcev letno ter poleg 
smrti ali ozdravljenj pusti od 15.000 do 20.000 ne- 
pokretnih. Od teh ostane deset odstotkov bolnikov za 
vse življenje odvisnih od drugih in v stalnem bolniškem 
skrbstvu. —  Mrtvoud podira zlasti ljudi srednjih let.

E M O N A  E N T E R P R I S E S
Vam nudi elektronske računalnike vseh vrst, od znanstvenih (scientific), strokovnih (engineer-

r ~ ~ ~ ~  ing) in trgovskih (business) do čisto enostavnih za vsakdanjo uporabo; elektronske ure

S z radiom (fully solid State digital clock — A M /SM  Radio); nemške N ORDM EN DE barvne 
televizije (se dobe samo v Sydneyu); avtomobilske sprejemnike; kasetne magnetofone; 
t H I-FI ojačevalne naprave in drugo.

    Pišite nam za prospekte in cenik —  z veseljem Vam bomo ustregli:
EM ONA ENTERPRISES 
(Jelena in Alfred Brežnik)
21 JU D G E  STREET, RANDW ICK. N.S.W. 

TELEFON: 399-9061 (P.O. Box 188, Coogee, NJS.W., 2034)

Slovenske plošče in kasete dobite v Sydneyu v Slovenskem Centru sv. Rafaela, 
v Melbournu pa pri Društvu sv. Eme, slovenska cerkev v Kew.
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KOTIČEK NAŠIH MALIH

rT ? ' ‘-.'r  
VT.~f

O BOŽIČNEM DREVESCU

“NEKAM  BLED SI DANES. SINKO".
“JOJ, TREBUŠČEK ME BOLI!”
“REVČEK M AM IN, CAJA SKUHAM 
IZ ZD R A V ILN IH  TI ZELI . .
“NIC N E KUHAJ, NE POMAGA!
ZAM E ZDRAVJA V ROŽAH NI.
M OGLE BI M l POM AGATI 
LE TRI ČUDEŽNE RECI:
\  RECivA PISANIH BONBONOV,
KI NA SMREČICI VISI;
SLADKO JAJCECE, KI ZLATA 
PTIČKA V VEJAH GA VALI;
STARI ČOKOLADNI DEDEK,
KI POD SMRECICO SEDI . .

NEŽA MAUER

DRAGI OTROCI! Ste prebrali zgornjo pesmico? Aj, 
sladkosnednež je fantek, o katerem govori pesmica. 
Pa še kakšen! In da bi dobil dobrote božičnega dre- 
veščka, se še mamici zlaže, da ga boli trebuh . . . Upam, 
da mu je mamica dala dober božični nauk.

Kaj pa je nauk božiča za nas vse? To, da je Jezušček 
izbral revni hlevček za svoj rojstni kraj. Ni imel lepega 
koška ali posteljice, kjer bi počival po rojstvu. Na sla
mico v jaslice ga je položila nebeška Mati Marija, 
iz katerih jedo kravica, vol in osliček. Pastirčki, ki so 
bili sami revni, so sveti Družini prinesli od svoje hrane.

Vi, dragi otroci, imate vsega dovolj. Zlasti za pra
znike. Ne samo obilno hrano in sladkarij vseh vrst, 
mamica in očka skrbijo tudi za vašo novo in lepo 
obleko, obutev in še sto drugih stvari. Tako lahko pri 
vsem blagostanju postanete izbirčni, da vam nobena 
stvar več ni dobra in povolji. Pa še več: pri vsem tem 
pozabite misliti na to, da je bil ob rojstvu Jezušček v 
hlevcu tako zelo zelo ubog.

Spomniti vas m oram , da je takih Jezuškov danes ve
liko veliko na svetu. V vseh revežih moramo gledati 
Boga samega, tako nas je učil betlehemski Jezušček, ko 
je dorastel. Tisoči in tisoči otrok po svetu nimajo vsega

tega, kar imate vi. Nimajo oblekce, nimajo lepega do
ma, nimajo prilike za šolo, nimajo niti toliko, da bi 
bili vsak dan siti. Ali veste, da na tisoče otrok na  svetu 
vsak dan umrje od lakote —  medtem, ko vi mečete 
kose svežega kruha proč in kupujete sladkarije.

Ko bi bili vi, dragi otroci, takrat v Betlehemu med 
pastirčki, bi Jezuščku v hlevček gotovo kaj prinesli. 
Ni prav, da smo zdaj tako vase zaverovani, da ne m i
slimo na “Jczuščke” po svetu, ki živijo danes in so 
potrebni pomoči. Božič naj nas spomni nanje! Prine
simo k jaslicam dar za vse uboge Jezuščkove bratce po 
svetu! Odpovejmo se kaki svoji udobnosti ali sladka
riji, prihranjen denar pa naj pomaga tem revčkom, ki 
so tudi naši bratci in sestrice!

Boste storili tako? Jezušček vas bo bogato blagoslo
vil iz jaslic in vam vsako božično žrtvico stokrat po
vrnil. Potem bo božič za vas še vse lepši in srečnejši. 
Prav takega božiča vam iz srca želi —  STRIČEK.

Ali boste v vaši družini postavili JASLICE? Bo
žično drevo je lepo, jaslice pa so še lepše in pomenijo 
vse več. Otroci po Sloveniji, kjer sta bila rojena vaša 
mamica in očka, imajo pred božičem veliko veselja 
s pripravami in postavitvijo jaslic. Napravijo štalico 
ali votlinico, v gozdu naberejo zelenega m ahu za po
ljane. Sveto Družino, pastirčke in ovčke kupijo, ali 
pa jih celo sami vlivajo. Pa tudi izrezane figure iz 
papirja so lepe. Ko v hlevčku zagori lučka in se nad 
njim zasveti zvezda repatica, ti pogled na jaslice 
božič zares približa.

Ob jaslicah se na sveti večer zbere slovenska družina, 
da vsi skupaj pomolijo in zapojejo. T ako delajo 
družine doma —  zakaj bi ne delale tudi v zdomstvu? 
Koliko veselja bi prav jaslice prinesle vsem!
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UNA ND ERRA, N.S.W. —  Pa naj se še enkrat 
oglasi “kmet iz U nanderre”! Sem pač trm ast Gorenjec 
in ne odneham tako hitro.

Ako poslušamo propagando o vsem napredku doma 
in novih hišicah po ljubi slovenski deželi —  nekateri 
mislijo, da se sme danes pod soncem širiti samo taka 
propaganda! —  potem je bil moj kratki opis v okto
brski številki res preveč enostranski. D a se zidajo 
hišice (in za izbrance celo vikendi!) nove in lepše 
—  rad priznam. A ne bodimo slepi za drugo plat: 
kako se zidajo?

Sin kmečkega gospodarja je odšel v tovarno in tudi 
sineva žena. Tako sta doma na vrtu začela počasi 
zidati hišico —  ker oba delata v tovarni, po delu pa 
še doma na kmetiji.

Druga je vrsta kmečke družine, iz katere je sin 
odšel v Nemčijo. Tam si prisluži za hišico, dopust pa 
si izbere takrat, ko je doma največ dela, da svojemu 
rojstnemu domu pomaga riniti dalje.

Pa poglejmo še tistega kmeta, ki ima samo kmetijo: 
ta pa si ni mogel in se še ne more g ;niti nikamor.

Kako je torej slovenskemu kmetu “olajšano delo?” 
Tako, da se bavi samo z živinorejo, ker m ora delati 
tudi v tovarni, če hoče živeti. Ob takšnem tempu 
iz dela na delo pa zlahka pritrdim, da je kmečka 
idiličnost že zdavnaj izumrla in žwi samo še v Finž- 
garjevih knjigah zapisana.

Razumem, da nekaterim ni po volji, ko jim ne 
uspe speljati osla na led dvakrat. In dostavim lahko 
še to, da se nekateri zastonj borijo postaviti požagano 
drevo nazaj in pričakovati, da bo ponovno rodilo. Ko 
sade novega, mu pa v materialističnem ljubosumju 
gnoje z davki in propagando. Na takih temeljih bo 
beda slovenskega kmečkega življenja žarela še naprej, 
kot je doslej yseh trideset let. —  Ciril Škofič.

GEELONG, VIC. — Morda bo koga zanimalo po
ročilo o IVANU HOČEVARJU, ki je toliko let živel 
med nami in smo ga v naši geelongški slovenski na
selbini vsi poznali. Iz Šmihela (hrenovška župnija) na 
Primorskem je bil doma in pred dobrim letom se je 
vrnil tja. Zdaj smo zvedeli, da ga ni več med živimi. 
Proti koncu oktobra so našli mrtvega. Ivan se je ude
ležil neke “fantovščine”, na poti domov pozno ponoči 
pa ga je spremljevalec ubil ter ga oropal. Gotovo je 
mislil, da bo pri “Avstralcu” našel veliko denarja, saj 
se je Ivan po naravi rad malo preveč pobahal. Po po
ročilih je dobil komaj nekaj tisoč dinarjev — Ivana 
pa je le stalo življenje . . .

Tu v Geelongu je pokojni Ivan pred leti padel ob

zidavi tovarniškega dimnika z velike višine, pa je ven
dar ostal živ. Kolikokrat nam je pripovedoval to svojo 
zgodbo, ko je bil v veseli družbi! Zdaj pa je moral 
doma tako žalostno končati nasilne smrti . . . Upaj
mo, da mu je bil Bog milostjiv Sodnik —- za pokoj 
njegove duše pa vsaj tisti, ki smo ga poznali, zmolimo 
kak očenaš! —  Poročevalec.

GLADESVILLE, N.S.VV. —  Morda boste našli v 
MISLIH prostor za sliko naše enoletne Marije Svetlane,
o kateri sem Vam ves vesel pisal lani po božiču. 
Zdaj je že kar velika deklica in upamo, da bo za 
božič že shodila, saj že poskuša prveh korake. Vedno

je zdrava in kar naprej se smehlja. Kako bi se ne, saj 
je bila rojena ravno lani na sveto noč, v zgodnjih 
jutranjih urah. Lanskega božiča naša družina res ne

j; M E L B O U R N S K I  SLOVENCI! j;
Kadar potrebujete TAXI TRUCK I;

; za selitev in podobno,
; se boste z MAKSOM HARTMANOM !

po domače pomenili za čas prevoza, !
I delo pa bo opravljeno dobro
! in po konkurenčni ceni. \

!; Kličite čez dan: 311 6366 ■
[\ RAPID TRANSPORT SERVICES PTY. LTD. i; 
!; (vprašajte za Maksa Hartmana!) '!

Ob večernih urah ];
'! kličite Maksovo številko doma: 850 4090 '!
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VESEL BOŽIČ IN  SREČNO NOVO LETO želi vsem naročnikom, vsem, ki se poslužujete 
moje agencije, ter vsem svojim številnim prijateljem in znancem

DR. J. KO C E
3 BEATRICE STREET, KEW, VIC. 3101 

TELEFON: 86-8076

1. Obrnite se na nas, če hočete imeti res pravilne prevode spričeval, delavskih knjižic in 
sploh vseh dokumentov.

2. Ravnajte se po načelu “svoji k svojim”, kot to delajo drugi narodi. Zato naročajte važne 
karte vseh vrst (za letala, ladje itd.) pri nas, saj pri nas ne stane vozna karta niti cent več 
kot drugje. Sploh se obračajte z zaupanjem na nas po nasvete v kakršni koli zadevi. Naše 
izkustvo, ki smo ga nabrali tekom več kot 20 let v Avstraliji, Vam bo prišlo prav.

3. Darilne pošiljke (pakete) izvršujemo hitro in solidno. Če želite, vam pošljemo cenik 

Zastopnik za N.S.W. Zastopnik za Queensland

Mr. R. OLIP Mr. J. PRIMOŽIČ
65 M ONCUR ST., 39 DICKENSON ST,

W OOLLAHRA, N 5.W . CARINA, QLD.. 4152
Tel. 32-4806

bo nikoli pozabila: saj smo dobili najlepše božično 
darilo in sam Jezušček ie bil tisti, ki nam ga je 
podaril. Letos pa bo M arija Svetlana že z otroškim 
veseljem in začudenjem zrla v jaslice . . .

Vsem pri MISLIH in tudi vsem našim znancem in 
prijateljem blagoslovljen božič! —- M arija, Rozi in 
Rihard Bogateč.

VESELE BOŽIČNE PRAZN IKE 
IN  SREČNO NOVO LETO 

želi vsem bralcem, prijateljem in znancem
Janez Primožič, Brisbanc

!; Urarsko in zlatarsko podjetje:
j; ALEXANDER WATCHMAKER & JEWELLER ; 

31 The Centre, S en a  Hilla, NAW .
!| (nasproti postaje) l|

Telefon 622-1408
1! vam nudi 20% popusta na vsa popravila ur !|

| in zlatnine (Sest mesecev garancije) in 5% na
vse nakupe. Engraviranje imen brezplačno. ;

H ANDM ADE JEW ELLERY j!
DESIGNED AND M ADE ;

;; . I N  OUR OWN WORKROOM ;;
i Sydneyski rojaki, pridite in se sami prepričajte >
; o ugodnih pogojih. ;>

!| Priporočata se !;
Edvard in Kristina ROBNIK
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GOSNELLS, VV.A. —  Letos pa Vas hočem prehiteti, 
tako z božičnimi in novoletnimi čestitkami, kot tudi 
z naročnino in darom v Bernardov tiskovni sklad, na 
kar nas naročnike navadno spomni šele spodnji del 
koledarja, priloženega decembski številki. Za srebrni 
jubilej MISLI se to spodobi, ali ne? Že dolgo vrsto 
let me naš mesečnik sleherni mesec zvesto obiskuje 
in morda sem ena najstarejših naročnic. MISLIM bom 
ostala zvesta do konca svojega življenja. Ko pridejo, 
jih kar prehitro preberem: vedno mi prinesejo obilo 
veselja, pa tudi novic. V vsaki številki je toliko zani
mivega in poučnega. Le vztrajajte v delu za nas, ki 
smo raztreseni po vsej Avstraliji!

Vesele praznike vsem znancem in prijateljem, po
sebno pa p. uredniku in vsem sodelavcem naših dragih 
MISLI! —  Ana Paulin.

M ELBOURNE, VIC. —  Ne morem si kaj, da bi ne 
napisal nekaj vrstic. Morda mi bo potem lažje. In 
mislim, da tako kot jaz čuti marsikdo, samo povedati 
si ne upa.

Morda je kje v Avstraliji DEKLE od 25-33 let 
starosti, lahko tudi mamica z enim otrokom, mirnega 
značaja in poštenih namenov, ki bi si rada ustvarila 
skupno bodočnost s slovenskim fantom. Moja sta
rost jc 35 let, nisem alkoholik, sem mirnega značaja 
in lepega vedenja.

Samo resne odgovore pošljite na uredništvo MISLI!
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Sami veste, da je zadnji čas tako po časopisih kot 
na radiu ali na T.V. samo “volilni golaž”. Saj človeka 
že ušesa bole od vsega tega. Zato sem danes odprl 
3EA, da se vsaj ob kontinentalni glasbi kake etnične 
skupine osvežim in pozabim na volilni boj. Pa sem 
slabo naletel: ravno na “jugoslovanski program ”. Ni 
bila slovenska ura, ampak mešanica vsega, med pesmimi 
pa proslavljanje narodnega praznika 29. novembra, 
prenos iz proslavne zabave z govorancami v “srbo
hrvaščini” in seveda angleščini —  celo g. W hitlam se 
je oglasil . . . Ob rjovenju povabljenih gostov sem 
mislil, da sem doma na kakem zborovanju, na kate
rega so hočeš-nočeš pognali delavce iz tovarn in štu
dente iz šol ter ukazali vpiti maršalovo ime.

Ethnic Australia, kam te je zaneslo? Kdo vodi pro
gram, katerega del smo tudi Slovenci? Do danes sem
mislil, da oddaja ne sme biti izrabljena v politične na
mene, ampak naj VSEM priseljencem zares nudi nekaj 
kulturnega in domačega, nekaj njihovega . . .  Pa je s 
takimle programom popolnoma pozabljeno celo to, da 
je velika večina avstralskih etničnih skupin iz države 
Jugoslavije —  beguncev, velik del ostalih pa ekonom
skih izseljencev iz tega tako opevanega socialističnega 
raja na Balkanu. Za tak program res hvala lepa! Fi
nancirati bi ga m orala ambasada s konzulati, ne pa 
avstralska vlada iz naših taks!

Menim, da sem z gornjimi vrsticami povedal misli
mnogih melbournskih Slovencev. —  Ljubljančan.

PHOTO STUDIO

V A R D A R
108 G ERTRU D E STREET, FITZROY 

M ELBOURNE, VIC.
(blizu je Exhibition Building)

TELEFON: 41-5978 PO URAH: 44-6733

IZDELUJEM O prvovrstne fotografije: 
svatbene, družinske in razne.

PRESLIKAMO ali POVEČAMO čmobele 
ter barvne fotografije.

Pri nas dobite tudi poročne vence in cvetje

POSOJAMO BREZPLAČNO SVATBENA 
OBLAČILA, 

ter ostale svatbene potrebščine.

Odprto ob sobotah in nedeljah od 10— 7, 
druge dneve od 10— 5.

KDO BI VEDEL POVEDATI . . .
. . .  kje je JOŽE LIPEJ, rojen leta 1935 v Stari vasi 

na Bizeljskem. V Avstralijo je dospel iz Nemčije in je 
tu že nad dvajset let. Njegov zadnji naslov je bil 
WolIongong West. Zanj sprašujejo domači.

*

Med odpiranjem konzerve razlaga mam a otroku: 
“Vidiš, Tomažek, s takimi ribicami se pa hranijo v 
m orju večje ribe”.

“Res?” se začudi Tomažek. “Kako pa odpro kon
zerve?”

j TEL. 47-2363 TEL. 47-2363 ’

j STANISLAV FRANK j
j 74 Rosewater Terrace, OTTOWAY, S.A., 5913 ;

: LICENSED LAND AGENT: •
; Posreduje pri nakupu in prodaji zemljišč in hiš. I 
■ •

• DARILNE POŠILJKE v Jugoslavijo posreduje; 
; redno in po zmerni ceni. I
■ • 
; SERVICE ZA LISTINE: napravi vam razne do-.

kumente, pooblastila, testamente itd. ;
■ • 
: ROJAKI! S polnim zaupanjem se obračajte na nas; 
■ v teh zadevah! !
a

• TEL. 47-2363 TEL. 47-2363 :

SPREJEM AM O TU D I BREZ PREDČASNEGA OBVESTILA! PAUL NIKOLICH
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IZ LJUBLJANSKEGA “PAVLIHA” :

0  Za dvojno moralo zahtevajo nekateri dvojno plačo.

0  V nekaterih časopisih niti med vrsticami nič ne 
piše.

0  Delovnega uspeha se veseli ves kolektiv, finanč
nega pa največkrat samo nekateri.

^  “Zdaj vem, kaj pomeni ‘brezplačna šola’. To, da 
sem ostal brez plače.” (Oče ob začetku šolskega 
leta).

Q  Kupec nagovori na trgu branjevko: "Kako lepa 
domača jabolka! Od kod jih pa uvažate?”

@ Delavec beraču, ki ga prosi vbogajme: “Žal, nisem 
vajen dajati. Vajen sem, da se mi vzame.”

0  Generalni direktor delavcu: “Lahko ste zadovoljni, 
da sem si vzel nekaj časa za vas. Danes dopoldne 
sem jih že devet zavrnil.” “Vem, tovariš generalni. 
Tistih devet sem bil jaz.”

0  V ljubljanski pekarni. —  “In vi pravite, da je 
kruh svež?” —  “Seveda, saj so ga pravkar pri
peljali iz Skopja.”

0  Nekateri so dobri tovariši —  za ozek krog svojih 
znancev.

0  Samoupravljanje —  to so oni; upravljanje in 
odločanje —  to sem jaz.

£  “Vedno Sem bil optimist. Zdaj pa nenadoma vse 
črno vidim. Kakšha bolezen je to in kako naj jo 
zdravim?” — “V glavi se ti je zjasnilo. Zdrav 
si kot dren.”

ROJAKI V SYDNEYU! •
■

k ad a r potrebujete kakovostni pouk za vožnjo ;
osebnega avtomobila ali tovornjaka, \

se z zaupanjem obrnite na našo ;

YADRAN AVTO-ŠOLO j
Lastnik Franc Čuček Vam je vedno na razpolago. : 
Pokličite ga telefonsko na številki 624-5538. j

20 PREM IER ST., TOONGABBIE, N i.W . j

BOŽIČNA UGANKA

Kaj pomeni naša slika, je vsakemu jasno; tudi njena 
svetopisemska zgodba nam je znana. Vseeno nam ugan
ka stavlja vprašanje: Zakaj je morala sveta Družina be
žati v Egipt? Odgovor, vzet iz svetopisemskega poročila, 
je skrit v čudno razvrščenih črkah okrog slike. Raz- 
vozljali ga boste, če boste črke brali v gotovem zapo
redju. Seveda ugankarjem ne bom povedal, s katero
črko naj začnejo . . .

Rešitev pošljite do 5. januarja v uredništvo. M orda 
bo žreb za nagrado izbral Vaše ime . . .

REŠITEV NOVEM BRSKE KRIŽANKE:
Vodoravno: 1. Maribor; 8. atomska; 9. tabor; 10. 

Nelči; 11. počastiti; 15. akcija; 17. koline; 20. Okla- 
homec; 24. rokav; 25. tarok; 26. satelit; 27. ilovica.

Navpično: 2. ribič; 3. Boris; 4. rajni; 5. Vodnik; 
6. psalmi; 7. palica; 12. okno; 13. torek; 14. tabla;
16. jame; 17. korist; 18. lakota; 19. novela; 21. lakti;
22. hitro; 23. marki.

Rešitev križanke so poslali: Jože Grilj, sestra Pavla, 
Ivanka Žabkar, Tone Pestotnik, Emilija Šerek, Janez 
Turk in Francka Anžin. Izžreban je bil Tone Pestotnik. 

*
“Tone, ali je res, da so mačke hudobne, zahrbtne in 

maščevalne?”
“Res, moja draga mucka!”

*
Žena: “Jutri je dvajsetletnica najine poroke. Ali naj 

zakoljem kokoš?”
Mož: “Nikar! Kaj pa more za to uboga kura?”

M ELBOURNSKI SLOVENCI !
V slučaju prometne nesreče sc posvetujte z

LAWSON MOTOR BODY REPAIRS
za kvalitetna popravila Vašega avtomobila.

Delamo tudi za R.A.C.V in druge zavarovalnice. 

Vprašajte za rojaka D arka Butinar ali M aria Deltoso!

15 Lawson Crescent, Thomastown, Vic. 3074 —  Tel.: 460 4102
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F. T. ADMINISTRATIVE SERVICES PTY. LTD. 
182 NORTON STREET, LEICHHARDT, NS.V/., 2040

TAX CONSULTANTS — 
INSURANCE BROKERS

Prevzemamo registracijo in popolno knjigovodstvo vsakovrstnih podjetij in družb 
ter kontraktorjev, kakor tudi posameznikov. Urejamo davčne obračune (“Income 
tax rctum”), rešujemo davčne probleme in nudimo potrebne nasvete.
Posvetujte se z rojakom

V. FERFOLJA 
J. M. THAME 
E. WEINBERG

Predstavljamo različna zavarovalna podjetja —  ‘Tariff Companies”.
Nudimo vam zavarovanja: za življenje, za bolezen, v nezgodah; zavarovanja ne
premičnin itd. (Workers’ Compensation, Public Risk, Superannuatkm schemc, 
Pension Funds).

TELEFON: sy d n e y  560-4766  in  560-4490

Z adnja  štev ilka  letn ika  je  tu —  ste že  poravnali naročn ino???  

VAŠA DOMAČA TURISTIČNA AGENCIJA

SLOVENIJA 
TRAVEL CENTRE

72 SMITH STREET, COLLINGWOOD, VIC., 3066 
Telefon : 419-1584 in 419-2163

Želite preživeti BOŽIČNE ln NOVOLETNE PRAZNIKE v domovini?
Poskrbimo Vam lahko za ugodno letalsko zvezo s Slovenijo pred prazniki kakor 

tudi po praznikih za vrnitev v Avstralijo.

Organiziramo desetdnevne skupinske obiske 
v svetovnoznano zdravilišče BAGUIO na FILIPINIH!

SLOVENIJA TRAVEL CENTRE 
Ivan Gregorich

(že od leta 1952 v Avstraliji na uslugo vsem, ki žele potovati)
Po Urah:

Paul Nikolicb, Nada Nakova, 48 Pender Street, Thombury, Vic. 3071 —  Tel. 44 <733 

Ivan Gregorich, 1044 Doncastcr Roud, East Doncaster, Vic. 3109 —  Tel. 842 1755



TURISTIČNA AGENCIJA

PRIDITE OSEBNO, 
TELEFONIRAJTE 
ALI PIŠITE«

Theodore Travel Service P7L
66 Ozford S t, (Darlinghur»t) , Sydney, 2010. 

33-4385 
Tel.: 33-4155, A.H. 32-4806 

33-5995

mi smo uradni zastopniki letalskih in pomorskih družb 

•  pri nas dobite najcenejie možne vozne karte

Bavite se izključno z  opolnomočeno in registrirano 

agencijo, katera objavlja veliki Q  za Q a n ta s
V uradu:

RATKO OLIP
•  •  •

BLACKTOWN 6 Campbell St., T d ^ ^ 7 3 3 M U i .  32-4806.
PODRUŽNICE:

SYDNEY 269 Elizabeth St., Tel. 61-3153, 26-1621, A.H. 32-4806
PENRITH 446 High S t, Tel. (047) 31-3588, A.H. 32-4806

^PUTINIU  ̂VAS A PRVA TURISTIČNA AGENCIJA

Vam more nuditi odlične ugodnosti in najnilje cene 
za vse vrste potovanj, za skupinska potovanja pa še posebne popuste.

Organiziramo desetdnevne skupinske obiske 
v svetovnoznano zdravilišče BAGUIO na FILIPINIH!

POSLUŽUJTE SE VASE POTNIŠKE AGENCUE

72 SMITH STREET, COLLINGWOOD, VIC., 3066 
Telefon : 419-1584 in 419-2163

POSLUJEMO VSAK DAN, TUDI OB SOBOTAH, OD 9. —  1. URE.

Po urah:

Paul Nikoiicb, Nada Nakova, 48 Pender Street, Thombury, Vic. 3071 —  TeL 44 6733 

Ivan Gregorich, 1044 Doncaster Road, East Doncaster, Vic. 3109 —  Tel. 842 1755


