
DRAGI PRIJATELJ LOJZE!                     Sydney, 5.junija  2013  
Oglašam se Ti iz daljnje Avstralije, ki je bila več desetletij tudi Tvoja druga domovina.  

Velikokrat se spominjamo nate in pogrešamo Te, tako kot tudi Tvojo soprogo Marijo. 
Spominjamo se, koliko svojega življenja sta oba posvetila slovenski skupnosti v Avstraliji. 

Se spominjaš, kako ste prepevali v prvem pevskem zboru “Škrjančki”, kako ste nas 
razveseljevali in nam obujali spomine na našo domovino na drugi strani sveta? 
Zraven si bil pri skoraj vsaki  aktivnosti, ki je povezovala Slovence v  Avstraliji med  seboj. 
Kako radi  so naši priseljenci gledali in poslušali slovenske  drame in komedije, ki ste jih 
postavili na oder. Pisal si članke za slovenske časopise , ki so prinašali novice in lajšali  
domotožje v tujem svetu, pomagal si organizirati slovenske organizacije, slovenske šole za 
našo drugo  generacijo, da se naša materina beseda ne bi čisto izgubila med številnimi narodi, 
ki so se naseljevali v Avstraliji. Potem, ko je urednik Jože Čuješ zaradi bolezni odstopil od 
uredništva, si prevzel njegovo delo in več let urejal slovensko stran v tedniku “Novo Doba”, ki 
je izseljence seznanjala z novicami v domovini in po svetu. Medtem pa je tvoja Marija pridno 
organizirala folklorne skupine iz vrst naše mladine in šivala narodne noše zanje, s svojimi 
skupinami je sodelovala pri prireditvah in proslavah in seznanjala našo mlado generaciio z  
dediščino njihovih staršev. 

Se spominjaš kmečkih ohceti v mestecu Wollongong, pri katerih sta oba z Marijo igrala 
pomembno vlogo pri obnavljanju starih šeg in običajev, s katerimi smo pospremili  mlade 
zakonce v zakonski stan? Se spominjaš kasnejših let, ko smo se vključili v boj za slovensko 
samostojnost, ko sta oba z nami sodelovala pri protestih in prireditvah, s katerimi smo zbirali 
sredstva za podporo in pomoč domovini?. Koliko dni in tednov smo skupaj pripravljali shode 
in krasili dvorane, ki jih je Marija znala spremeniti v slovenski vrt, okrašen  z nageljni in 
zelenjem in vezeninami. Kako smo skupaj pripravljali slikovne in dokumetarne razstave ob 
visokih obletnicah naših organizacij ali verskega središča, ob Olimipadi v Sydneyu ali ob 
obiskih visokih zastopnikov naše mlade neodvisne domovine. Kako smo skupaj zbirali 
zgodovinske fotografije, dokumente  in publikacije, iz česar se je kasneje razvila HASA NSW’ 
Zgodovinski arhivi za avstralske Slovence. Kako je Marija pripravila pecivo ali prigrizek, da 
smo se okrepčali pri delu. In še veliko vsega, kar je bilo dobro za slovensko skupnost, za 
združevanje, povezovanje in ohranjanje vsega, kar je bilo med nami slovenskega… 

In potem sta odšla nazaj v domovino, ki vama je bila vedno tako blizu pri srcu. Kako zelo smo 
vaju pogrešali in kako zelo nam še vedno manjkata. Veseli pa nas, da  sta našla tudi tam  
sorodne duše in da cenijo vse, kar sta napravila med nami tukaj in tudi med Slovenci na 
sončni strain Alp. Naj bo Mariji lahka in topla slovenska zemlja, Tebi pa želimo še dolgo let 
zdravja in energije, da boš lahko posredoval mlajšim generacijam izkušnje , ki si jih  nabral na 
dveh straneh sveta .  
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