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PERTAS LATVIEŠU ZIŅAS

Nr. 124

2008. gada martā

Sarīkojumu Kalendārs
februārī

28

Aprūpes centrs „Rainbow”
informācijas rīts
plkst 10.00 DV Klubā

martā

4
9
16

Kopsapulce plkst 19.30
Dievkalpojums plkst. 10.30
Plkv. O. Kalpaka un Leģiona
atceres diena, Latviešu centrā
plkst 13.00
Dievkalpojums plkst. 18.00
Dievkalpojums plkst. 15.30
Jāņa baznīcā
Church service 8.30am
Dievkalpojums plkst. 10.30

20
21
23
23
aprilī

6
20
20

Dievkalpojums plkst. 10.30
Dievkalpojums plkst. 10.30
Jurģu Dienas Pusdienas plkst
13.00 Latviešu Centrā

REDAKCIJA
Lūdzu visus rakstus nākošām ziņām iesūtīt
redakcijā līdz 2008.g. 10. aprīlim

EV. LUT. SV.
PĀVILA
DRAUDZE
Gatavojoties uz draudzes pilnsapulci,
jāsakārto dažādi jautājumi darba kārtībai.

bija

Man, kā priekšniecei, darīja raizes par mazo
apmeklētāju skaitu dievkalpojumos un lielo
procentu locekļu, kas vai nu nevar, negrib,
aizmirst jeb neredz to kā savu pienākumu katru
gadu atbalstīt draudzi.
Šogad varēsim izpildīt budžetu ņemot naudu no
ierobežotiem noguldījumiem, kas samazināti,
protams, nesīs vēl mazāk augļus.
Tā visai drīz mēs vairāk nespēsim algot mācītāju
divas dienas nedēļā draudzes darbam ar pilnu
dievkalpojumu, maksāt par Latviešu Centru,
radio raidījumiem, latviešu ziņām un LELBA’s
nodokļiem. Šie fakti mums jāņem vērā kad
pārdomājam mūsu draudzes nākotni. Labprāt
dzirdētu Jūsu domas.
Laipni aicinu jauno gadu ievadot atlikt laiku
dievkalpojumiem, turpināt dziedāt himnas un
klausīties Dieva vardu latviski. Gaveņa laiks un
Lieldienas būtu pirmēroti svētki to darīt.
Draudzes atbalstu variet samaksāt gramatu galdā,
un draudzes kasierei ir atzimēts par kuriem
gadiem iztrukst.
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Atgādinājums, ka kapu svētki šogad būs 4.
maijā, Karrakattas kapsētā plkst 10.30.

Date

Lūdzu dariet man vai mācītājam zināmu par tiem
draudzes locekļiem kam vajadzētu apmeklešanu
vai transportu uz dievkalpojumiem.

Liturgical
Colour
Readings

Ieva Vlahov.
tāļr. 9367 4104.

DIEVKALPOJUMU SARAKSTS
2008.g. MARTAM/ APRĪLIM
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

9. martā plkst. 10:30
Pārrunas
5 Gavēnis
Violeta
Ech. 37:1-14
Rm. 8:6-11
Jņ. 8:46-59
Sarmīte Liepa
Andris Vārpiņš
Juris Liepa

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Māc. Arvīds Bobinskis
Anna Topp
Anita Vaļikovs
Daina Vārpiņs
Mārcis Vārpiņš
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi
Lasītāja
Dežurants
Puķes
Vecākais
Datums
Diena
Krāsa
Lasijumi
Lasītājs
Dežurants
Puķes
Vecākais

Prāv. Juris Jurģis
Astrīda Untiņš
Andris Vārpiņš
Jānis Vārpiņš

20. martā plkst. 18:00
Zaļā Ceturdiena
Balta
2. Moz. 12:1-14
1. Kor. 11:23-26
Jņ. 13:1-17
Daina Vārpiņa
Juris Liepa
Juris Liepa
21. martā plkst 15:30
JĀŅA BAZNĪCĀ
LIELĀ PIEKTDIENA
Ps. 22
Jņ. 18:1-19
Mācītājs
Jānis Lūks
Jānis Lūks

Flowers
Date
Diena
Krāsa
Lasījumi

23rd of April 08:30am
RESURRECTION!
GOLD/White
1 Corinthians 11:20-32
John 13:1-15
Silvija Lūks
23. martā plkst 10:30
LIELDIENAS
Balta/Zelta
1. Moz. 14:17-20
1. Kor. 11:20-32
Jņ. 13:1-15
Ieva Vlahov
Jānis Vucēns
Sarmīte Liepa
Juris Liepa

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Māc. Armands Konrāds Māc. David J Calvo
Juris Viļums
Ieva Vlahov
Jānis Vucēns
Zenta Zaķis
Alise Zommers
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

6. aprīlī plkst. 10.30
3. Lieldienu Svētdiena
Balta
Ps. 116:1-4
1. Pēt. 1:17-23
Lk. 24:13-35
Māra Hope
Andris Vārpiņš
Māra Hope
Jānis Lūks

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Prāv. Modris Ivans
Mirands Albrichs
Nikolajs Auziņš
Valdis Auziņš
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi
Lasītājs
Dežurants
Puķes
Vecākais

Māc. Vitauts Grīnvalds
Mirdza Auziņš
Ruta Auziņš
Zenta Balodis

20. aprīlī plkst. 10.30
5. Lieldienu Svētdiena
Balta
Ps. 31:2-6
Apd. 7:55-60
Jņ. 14:1-14
Juris Liepa
Juris Liepa
Milda Frīdberga
Juris Liepa
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MĀCĪTĀJA ZIŅOJUMI
STATISTIKA
1. Dievlūdzēju videjais skaits jan./feb.
2007.g.
2008.g.
21
16
2007.g. 1. jan. – 2007.g. 31. dec.
Draudzes locekļu skaits
a.

60

Dievkalpojumi (visi ar Dievgaldu izņemot
Kapu Svētkus un Svecīšu Vakaru)
Dievkalpojuma skaits
27
Kopējais apmeklātāju skaits
490
Vidējais apmeklētāju skaits
18 (30.00%)
Svētbrīži
2

b. Bēres
Kopsummā
Draudzes locekļi
Citi
Locekļi bet cits izvadījis

2
1
1
1

c. Pārrunas pēc Dievkalpojuma
Kopsumā notika
Vidējais apmeklētāju skaits

8
11

d. Angļu valodas Dievkalpojumi
Notika
Vidējais apmeklētāju skaits

2
12

e. Iestājušies
Caur kristībām
Iestājušies

0
0

f. Draudzes Seminārs
Vidējais Apmeklētāju skaits

21

g. Prāvesta gadskārtējā vizitācija
Apmeklētāju skaits

27

h. Apmeklējumi
Ieskaitot slimnīcas
65
apmeklējumus, Veco ļaužu
mītnes, locekļus, bijušos locekļus,
padomdošanas gadījumus un citus
MĀCĪTAJĀ ZIŅOJUMS PAR 2007.
DARBĪBAS GADU
Vispirms novēlu Dieva žēlastību un laimīgu
Jauno gadu visiem, kuriem man vēl nav bijusi
izdevība to novēlēt.
Paldies visiem par līdzdalību draudzes darbā un
dievkalpojumu apmeklēšanā. Mana patiesā
lūgšana ir lai mēs pieaugtu garā un patiesibā,

neraugoties uz manām ne visai labām svētāmām
un pamudinājumiem. It sevišķi jāuzsver Svētā
Vakarēdiena nozīmība, kas nav cilvēku, bet gan
Dieva iestādījums lai caur maizi un vīnu iegūtu
žēlastību un pestīšanu.
Paldies padomei un valdei un, jo sevišķi, Ievai
par dažkārt nepateicīgo, bet tomēr nepārtraukto
un sekmīgo darbu kā draudzes priekšniecei.
Paldies arī Dainai un dāmu komitejai par visāda
veida palīdzību draudzei. Lūgsim par Dainu.
Viņai bija jāpārcieš ļoti sāpīgs process sakarā ar
paredzēto galvas operāciju.
Neaizmirsīsim ieslēgt savās lūgšanās visus,
kuriem ir fiziskas jeb garīgas ciešanas.
Nesen saņēmu e-pastu no Latvijas ev. lut.
baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga, ka viņa dēls
joprojām nav atrasts. Atcerēsimies Jāni Vanagu
un viņa dzīvesbiedri Baibu savās lūgšanās.
Mans darbs draudzē turpinājies kā iepriekšējā
gadā
apmeklējumi
mājās,
svētrunu
sagatavošana, raksti, sevišķo dievkalpojumu
rīkošana, apmeklējumi slimnīcās un citi
pienākumi, kurus draudze sagaida no mācītāja.
Manas negaidītās vizītes parasti bija pie
neregulāriem dievkalpojumu apmeklētājiem.
Šogad centīšos biežāk apraudzīt regulāros
dievkalpojumu apmeklētājus.
Manu darbu bremzē apstāklis, ka neredzu
pozitīvas pārmaiņas dievkalpojumu apmeklētāju
skaitā, ne arī draudzes locekļu vajadzībā pārrunāt
garīgus jautājumus, atskaitot vienīgi bēres. Un
tomēr nejūtos vienīgais šajā laukā - vairākuma
mācītāju pieredze viņu darbā liecina to pašu.
2007. darbības gadā pārdomāju, vai neierobežot
savus pienākumus tikai uz dievkalpojumiem,
bērēm un citiem steidzamiem pienākumiem, bet,
pēc nopietnām pārdomām, un ar Dieva palīgu,
nolēmu turpināt līdzšinējā veidā, cerot uz
pozitīvu garīgu atbalstu no draudzes, kā ari
ievērojot draudzes līdzekļu pakāpenisku
samazināšanos.
Lūdzu draudzes locekļus un viņu piederīgos
ziņot par visiem, kuri atrodas slimnīcās, kad
viņus atbrīvos no slimnīcām un arī tos, kuri
slimo savās dzīvesvietās.
Turpmākā draudzes statistika būs par kalendāra
gadu, līdzīgi citām draudzēm. Statistiskie dati
nododami draudzes arhivāram nākamā gada
sākumā.
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Otrkārt, tikai tos draudzes locekļus, kuri būs
nokārtojuši
draudzes
nodevas,
ievietos
statistiskos datos. Tas nenozīmē, ka viņi tiks
izslēgti no draudzes. Kamēr draudze uzticēs man
draudzes gana pienākumus NEVIENS netiks no
draudzes izslēgts nodevas nemaksāšanas dēļ. Bet
statistiskas pareizības dēļ un arī patiesības labad,
tas ir jādara. Ja draudzes loceklis uzskata, ka
draudze nav jāatbalsta, tad kristīgas draudzes
pienākums ir gaidīt, kamēr viņš vai viņa atsakās
no draudzes, jeb, vēl vairāk un svētīgāk, ka viņš
vai viņa sāk dot savu tiesu, lai draudzes darbs
turpinātos.
Savās Lūgšanās atcerēsimies baznīcas vadību archibīskapu Rozīti, prāvestu Colvinu un visus
garīgā darba darītājus šajā zemē.
Ejiet ar Dievu.
Gunis Balodis
Draudzes mācītājs 2008.g.
20 Mutiny Tce, Quinns Rocks 6030
9562 0537
0433 136 961

DĀMU KOMITEJA

DV PERTAS
NODAĻA
DV PERTAS NODAĻAS
PILNSAPULCE
2008. gada 3. februārī plkst. 13.00 nodaļas kluba
telpās pulcējās DV biedri un biedrenes lai
izvēlētu jaunu vai apstiprinātu “veco kliķi” šī
gada tālākai darbībai. Tāpat kā pagājušā gadā, arī
šogad nesanāca kvorums līdz paredzētam laikam.
Arī ar likumīgo gaidīšanu nekas nebūtu panākts.
Ilmārs Rudaks iepazīstina klātesošos ar stāvokli
un atklāj pilsapulci ar klusuma brīdi, pieminot
biedrus kuri vairs neparādīsies mūsu rindās.
Seko DV dziesmas 1. un 3. pants. I. Rudaks
pateicas vecās valdes locekļiem un pārējiem
darba darītājiem par sekmīgu gada veikumu un
sadarbošanos. Izvēlam jaunu “pagaidu valdību”,
kura vadīs pilnsapulci - Jāni Vucēnu kā vadītāju
un Nikolaju Džonsonu kā sekretāru. Balsu

Svētā Pāvila Draudzes Dāmu Komitejas
JURĢU DIENAS PUSDIENAS
ar

Daugavas Vanagu kluba telpās Svētdien 20.aprīlī 2008.g. plkst.13.00
filma “RUDENS ROZES”
Pusdienas

$ 15.000

Lūdzu pieteikties līdz 18.aprīlim pie:
Ausmas Jones
tālr. 9276 2806
Dainas Vārpiņas
9377 5280
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skaitītāji palika no iepriekšējā gada - Jānis Pelšs
(jun) un Reinis Dancis. Izvirzītie kandidāti nav
pirmo reizi ar pīpi uz salmu jumta, rīkojās veikli
pēc dienas kārtībā paredzētiem punktiem.
Darba secība:
1. Pilnsapulces atkāšana un darba secības
pieņemšana
2. Pilnsapulces vadītāja, sekretāra un balsu
skaitītāju vēlēšanas
3. Iepriekšējās pilnsapulces protokola nolasī
šana un pieņemšana
4. Ziņojumi: Valdes priekšēža, Vanadžu
kopas vadītājas, revīzijas komisijas,
pārstāvja Latviešu Centrā. Pārskati
izsniegti uz rokas
5. Jautājumi par iepriekšējiem ziņojumiem un
valdes 2006/2007. gada darbību
6. Gada darbības apstiprināšana.
7. Nodaļas
2007/2008.
gada
budžeta
pieņemšana
8. Nodaļas statusa maiņa
9. Arnolda Liepas testamenta izpildītāja
apstiprināšana
10. Nodaļas delegātu vēlēšana
11. 11.Vēlēšanas: Valdes priekšsēža, valdes
locekļu, revīzijas komisija
12. Ierosinājumi nodaļas 2008 gada darbībai.
13. Palīdzība Latvijai
14. Dažādi jautājumi
Kad nonākam līdz priekšsēža vēlēšanām, Ilmārs
Rudaks paliek savā vietā. Viņš pateicas un
apsolās to tāpat turpināt. Jauns valdes loceklis
Nikolājs Džonsons kuplinās jauno valdes
sastāvu. Jaunās valdes sastāvs: Jānis Lūks. Jānis
Purvinskis, Nikolājs Džonsons, Ēvalds Rūdolfs,
Alfrēds Gulāns, Rita Džonsone, Viktors
Mazaļevskis, Reinis Dancis, Jūlijs Bernšteins un
Gunārs Kaģis.
Revizījas komisijā: Mirdza Balode, Jānis Pelšs
(jnr), Aina Timmermane.
Arī revīzījas komisijas ziņojums apmierināja
darba darītājus un nesacēla traci. Visiem darba
darītājiem atplauka smaids norūpējošās sejās.
Pēc sapulces slēgšanas visi mielojāmies pie
Vanadžu sarūpētā launaga galda un pārbaudījām
Viktora vadīto kluba dzērienu saturu. Paldies par
visu - garšoja labi un bija pietiekoši. Ja es būtu to
zinājis, ka tik jauki šai vietā, trādi ritā u. t. t.
Ar ilgošanos gaidām nākošo funkciju, tikai
jaievēro nākošās ziņās kalendārs. Cerams nebūs
ilgi jāgaida.
A.G.

Vēl pirms jaungada iestāšanās, mūsu nodaļas
biedris Laimonis Odiņš, paspēja pievienoties
zvaigžņu pulkiem, dzimis 6. feb. 1927. g.
Valmierā, miris 29.12.2007. Pertā. Viņu uz
pārpelnošanu Karakatā izvadīja mācītājs 2008.
gada 3.janvārī. Tagad vari droši atpūsties
Laimon, jo Tavs ceļš ir galā. Jo tur augšā
zvaigzņu pulkos nosprausts mūsu dzīves ceļš.
Mierīgu atpūtu. Pertas Vanagu saime.
A. G.

DAUGAVAS VANADZES
Daugavas Vanadžu pilnsapulce
Daugavas Vanadžu pilnsapulcē, kas notika š.g.
4.februārī DV nodaļas klubā bija ieradušās 15
Vanadzes.
Klātesošās ar klusuma brīdi pieminēja mūžībā
aizgājušos biedrus. Sekoja kopas vadītājas Ritas
Džonsones uzruna pateicoties kopas valdei un
ikvienai Vanadzei par pagājušā gada sekmīgu
darbību. Sekoja Vanadžu dziesma „Daugav’ abas
malas”. Iepriekšējās pilnsapulces protokolu
nolasīja kopas sekretāre Olga Pelša. Par
pilnsapulces vadītāju ievēlēja Anitu Vaļikovu,
par sekretāri Olgu Pelšu. Sekoja kopas kasieres
Austras Kaģes finansiālais ziņojums. Klātesošās
Vanadzes par kopas vadītāju nākamam darbības
gadam atkārtoti ievēlēja Ritu Džonsoni. Par
kopas vadītājas vietnieci ievēlēja Mirdzu Balodi,
sekretāri Olgu Pelšu, kasieri Austru Kaģi un
saimnieciskās daļas vadītāju Zigrīdu Tuvik.
Kopas vadītāja nolasīja ienākušos rakstus un
Vanadzes pārrunāja nākošā gada darbību.
Gatavojamies
25.maijā!

gadskārtējam

sarīkojumam
R.Dž.

DVAV NEREDZĪGO BIBLIOTĒKA
Kaut saucās par „neredzīgo” bibliotēku, lai
nebūtu jāmaksā pasta izdevumi, bibliotēka ir
pieejama visiem, kas to vēlas izmantot.
Bibliotēkā ir ap 450 ieskaņoti darbi, gan vecie,
labi pazīstamie, gan arī tagadējie Latvijas autori
lielā tematu dažādībā. Izmēģināšanai nosūtam
divas kasetes. Tiem, kas vēlas turpināt, nosūtam
līdz 8 kasetēm vienā reizē. Ja grāmata sastādās
no vairāk kā 8 kasetēm, turpinājums seko
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nākamā sūtījumā. Parasti reizi mēnesī klausītājs
saņem jaunu grāmatu.
Pašlaik tiek sūtītās grāmatas uz Adelaidi,
Brisbani, Jaunzēlandi, Kanberu, Sidneju, Pertu
un (vietēji) Melburnā.
Neredzīgo bibliotēka darbojas Daugavas Vanagu
Austrālijas valdes paspārnē, bet ir domāta visiem
latviešiem.
Bibliotēkas vadītāja ir Gunta Vagars. Telefons
(03) 9650 4704 darbā vai
(03 )9478 6461 mājās.
Adrese:
Latvian Relief Society Blind Library
PO Box 73
North Melbourne VIC. 3051
R. Dž.

APRŪPES CENTRS „RAINBOW”
Ceturtdien, 28. februārī plkst.10.00 DV kluba
telpās, pārstāvji no aprūpes centra Rainbow
sniegs dažādu informāciju par pieejamo aprūpi
mājās, kā arī informāciju par aprūpes centriem.
Būs arī atspirdzinājumi un ieeja brīva.

LATVIEŠU
BIEDRĪBA
RIETUMAUSTRĀLIJĀ
Pasaules Latviešu biedrību 6.konference notiks
Rīgā 2008. gada 4.un5. jūlijā ar tēmu-„Latviešu
biedrības un Latvijas valsts: vēsture un jaunie
mērķi”. Arī LBRA tiks pārstāvēta.

GRĀMATU GALDS
Ir saņemts Okupācijas muzeja Apkārtraksts Nr.24.
ar vērtīgiem rakstiem. Daži rakstu virsraksti:
„Nākotnes nams top”, „Top jauna Ekspozīcija”,
„Muzeja nakts" 2007. Jaunieguvumi. Rakstus
variet lasīt Grāmatu galdā.
Krājumā vēl Okupācijas muzeja gada grāmatas:
• Gada grāmata 2000 - Komunistu un nacistu
gūstā.
• Gada grāmata 2001 - Nācija gūstā.

•

Gada grāmata 2002 - Varas patvaļa.

Apsveikumu kartiņas, Latvijā ražotas sudrablietas.
Jaunas un lietotas grāmatas.
Grāmatu galds atvērts sestdienās no pkst.10
līdz 12.

RAKSTS ŅEMTS NO OKUPĀCIJAS
MUZEJA APKĀRTRAKSTA.
Arī tu vari.
Latvija mūžīgi ir kā uz ledus, reizēm tik plāns kā
zīdpapīrs. Bet kad vējš sanesas notrauc, paveras
dziļumi tādi, ka acis noreibst. Tur - vīrs pie vīra,
krustu šķērsu guļ varas, lepnums un kauns. Tur
kaujas cirvji un zobeni rūs un lielgabali ar
nesprāgušiem šāviņiem stobros. Dziļumi nodreb,
kad cerību laivu vrakiem nejauši uzgrūžas kāds.
Tur malu zvejnieku tīkli un enkuri neizceļami.
Svētīgi tie, kuri nebaidās skatīties dziļi, tur viss ir
pa īstam un nav jāpieviļas.
Bet pāri visiem un visam - debesis. Dzīve kā ratu
ritenis ripo, zib spieķi un atspīd ledū. No tā, kas uz
zemes un gaisos, spoguļledus krakšķ un plaisā un
gribas tikt ātrāk viņā malā. Bet dzīvei nav malas, ir
tikai sākums un beigas. Veiklas rokas, ledu kausēt
spējīga sirds un taisns prāts - mantas, ko nevar
atņemt neviensja nu tūļāšanās vai pārlieka steiga.
Ledus plaisās mēs iegrūžam paši sevi, un mašīnu
dzinēji apklust, kompasu adatas sajauc debesu
puses, datori „uzkaras", un zemē izbirst ar cilvēku
gudrībām pilnie faili. Svētīgi tie, kuriem nav baiļu
Radītāja priekšā atzīt savu kailumu.
Dzīves ritenis ripo.Arī tu vari pielikt tam savu
roku un kustību aiznest par vienu mūžu tālāk. Vien
neļauj uz plānā ledus ritenim nokrist. Un nedusmo,
ka tur, reiz tecēja piens un medus un tagad aug
nātres, ritenis ripo taisni iekšā,un tavas šī brīža
pūles šķiet veltīgas. Cik ilgi tā būs, ne tev to zināt.
Neatrauj savu roku, kad dzīve to dzeldī. Svētīgi
tie, kuriem sāpjo sāpes spēj atmodināt.
Anda Līce
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L.R. VĒSTNIEKS ŠOREIZ
APMEKLĒS ARĪ PĒRTU

LAAJ
JAUNA VEIDA PASES
Latvijā ir sākta jaunā parauga pasu izsniegšana.
Jaunā parauga pases atbilst Eiropas savienības (ES)
prasībām, kā arī starptautiskajiem stand-artiem.
Technisku apstākļu dēļ tās nevarēs saņemt Goda
konsulātos. Tās varēs saņemt Latvijas Republikas
konsulārajā vai diplomātiskā pārstāvniecībā vai
Pilsonības un migrācijas pārvaldē Rīgā.
LAAJ ziedojumu akcija ir noslēgusies, gala
rezultāti vēl nav zināmi. Paldies visiem
ziedotājiem.

KOPSAPULCE
Pertas latviešu organizāciju un draudzes
kopsapulce notiks 2008. gada 4. martā, plkst.
19.30 Latviešu centrā.
Organizāciju priekšnieki un valdes locekļi tiek
lūgti ierasties.
V. Auziņš,
LAAJ vicepriekšsēdis
Rietumaustrālijā.

Svētdien, šī gada 6.aprīlī Pertā ieradīsies Latvijas
Republikas vēstnieks Lielbritānijā, Austrālijā un
Jaunzēlandē Indulis Bērziņš. Viņš Pertā pavadīs
gandrīz divarpus dienas: Pertas lidostā ielidos no
Sidnejas ar QF 577 pulksten 15:05 un 8.aprilī ar
NZ 176 pulksten 19:25 izlidos uz Velingtonu
Jaunzēlandē. Šai laikā viņš vēlas satikties ar pēc
iespējas vairākiem Pertas latviešiem. Lielāka
satikšanās tiek plānota pirmdien, 7. aprilī
pulksten 14:00 Latviešu Centrā. Tuvāku
informāciju
sniegsim
tuvāk
pie
viesa
iebraukšanas laika.
Tai pašā laikā Latvijas Republikas Ārlietu
Ministrija ziņo, ka tās atestācijas komisija ir
apstiprinājusi Jāni Purvinski par savu Goda
Konsulu Pertā. Viņš stāsies savā amatā līdz ar
Austrālijas valdības apstiprināšanu, attiecīgo
līgumu parakstīšanas un viņa akreditāciju.
Sakarā ar to Purvinska kungs saziņā ar Pērtas
latviešu organizācijām arī kārto Vēstnieka vizīti
Pertā.
Tuvākas ziņas sniegsim latviešu radio raidījumu
laikā.

PERTAS LATVIEŠU RADIO
RAIDĪJUMUS VAR KLAUSĪTIES
INTERNETĀ!
Katru sestdienas vakaru no plkst. 18.00 - 19.00
www.6eba.com.au
un tad spiediet uz
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PERTAS LATVIEŠU ZIŅAS

SURFACE
MAIL

If unclaimed return to J. Vucēns

PO Box 273, Maddington, WA 6109

Pertas Latviešu Ziņas
P.O. Box 273
Maddington WA 6109
AUSTRALIA
Pertas Latviešu Centrs
60 Cleaver Terrace
Belmont WA 6104
Tālŗ. 08 9277 6830

Pertas Latviešu radio
raidījumi
6EBA FM 95.3 MHz
Katru sestdienas vakaru no plkst. 18.00 - 19.00
386 Fitzgerald Street, North Perth 6006.
Tel. 9227 5953
On-line www.6eba.com.au

