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Dievkalpojums plkst. 10.30
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Pankūku pusdienas
D.V. Klubā Plkst. 13.00
Dievkalpojums plkst. 10.30
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Dievkalpojums plkst. 10.30
Pārrunas
Dievkalpojums plkst. 10.30
Pārrunas
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REDAKCIJA
KVITĒJUMI
A. Polis $40.00

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

EV. LUT. SV.
PĀVILA
DRAUDZE
DIEVKALPOJUMU SARAKSTS
JŪLIJAM - AUGUSTAM 2008.g.
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

6. jūlijs plkst. 10:30
Padomes Sēde
8. Svēt. pēc Sv. Gara
Svētkiem
Zaļa
1.Moz. 3:9-19
Rm. 8:12-17
Lk. 16:1-8
Ieva Vlahov
Jānis Lūks
Vilma Rīdūzis
Jānis Lūks

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Māc. Valdis Bercs
Feodosija Landers
Ausma Kaģis
Ruta Liepa
Datums
Diena
Krāsa

Upsalas draudzi Zviedrijā
Gunars Kaģis
Juris Liepa
Tija Lifka

20. jūlījs plkst. 10:30
Pārrunas
10. Svēt. pēc Sv. Gara
Svētkiem
Zaļa
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Lasijumi

Jes. 44:6-8
Rm. 8:12-25
Mt. 13:24-30
Māra Hope
Andris Vārpiņš
Māra Hope
Juris Liepa

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Evanģ. Justs Junkulis
Māc Anita Gaide
Jānis Lūks
Ēriks Ozoliņš
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

3. augusts plkst. 10:15
Pārrunas
12. Svēt. Pēc Svēta
Gara Svētkiem
Zaļa
Jes. 55:1-5
Rm. 9:1-5
Mt. 14:13-21
Juris Liepa
Juris Liepa
Milda Frīdberga
Jānis Lūks

Lasītājs
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Māc. Edījs Kalniņš
Mirdza Pētersons
Laimons Pogainis
Evalds Rūdolfs
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

Māc. Fritzis Kristbergs
diak Aina Avotiņa
Silvija Lūks
Harda Paparde

Evan. Gīja Galiņa
Irma Plūcis
Vilma Rīdūzis
Aina Sprancis

17. augusts plkst. 10:15
Pārrunas
13. Svēt. Pēc Svēta
Gara Svētkiem
Zaļa
1.Ķēn. 17:8-16
Rm. 11:1-2a, 29-32
Mt. 15:21-28
Jānis Lūks
Jānis Lūks
Silvija Lūks
Juris Liepa

Lasītājs
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Evan. Agrita Staško Māc. Romāns Reinfelds
Elvīra Tīlibs Aina Timmermanis
Anna Topp Astrīda Untiņš
Anita Vaļikovs
Andris un Daina Vārpiņi

MĀCĪTĀJA ZIŅOJUMI
“Tradīcīja ir mirušo tēva dzīvā ticība –
tradicionālisms ir dzīvo tēvu mirušā ticība”

Es atvainojos, ka noliktais dievkalpojums
18.maijā nenotika un citu apstākļu dēļ
to nevarēja noturēt 25. maijā. Man tanī dienā bija
nepieciešams būt citā vietā.

ZIŅOJUMI
DRAUDZES SEMINĀRS šogad notiks starp
24. un 26. oktobri. Semināru vadīs Māc. Māris Lukašēvics.
Lūdzu jums pieteikties savlaicīgi draudzes
priekšniecei Ievai. 9367 4104
Gunis Balodis
20 Mutiny Tce, Quinns Rocks 6030
9562 0537
0433 136 961

DĀMU KOMITEJA
Jurģi Pertā
Svētā Pāvila Draudzes Dāmu komitejas vārdā
izsaku sirsnīgu paldies visiem Jurģu Pusdienas
apmeklētājiem. Sirsnīgs paldies Lūka kungam
par ziedojumu – un visiem kas atbalstīja mūsu
pirmo „izsoli” - un, protams, it sevišķi tiem kas
„solījās” līdz.
Sarīkot Jurģu tirgu, kā agrāk vairs nespējam,
tādēļ izdomājām ko citu un cik spējam
darbojamies tālāk. Mīļš paldies visiem
atbalstītajiem, tas iztaisa visu uz pusi vieglāku.
Paldies manām čaklajām dāmām un tehniskiem
palīgiem Andrim un Jānim.

Daina

DV PERTAS
NODAĻA
“PĒCPUSDIENA VECRĪGĀ”
Ar šādu virsrakstu 2008.g. 25. maijā, Daugavas
Vanagu Pertas nodaļas Vanadzes bija
pulcinājušas mūs uz vienu no lielākajiem Pertas
latviešu sarīkojumiem. Pertas Latviešu Centra
zāle bija pārpildīta līdz “plīsumam”un līdz
pēdējam krēslam. Pat jājautā, kur viņas atrada arī
šos pašus krēslus un kur tad vēl radās visi tie
liekie galdi? Tas viss pierāda, ka latviešu
kopiena Pertā nav vis kautkādā ‘miršanas
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stadijā,’ bet ir pilna dzīvības. Šī pasākuma
plānošana jau esot sākusies tūlīt pēc pagājušā
gada Vanadžu lielā sarīkojuma, kuŗš mūs bija
aizvedis uz ‘Havāju’.
Pagājušā nedēļa bija īsti ziemaina un lietaina un
bažas bija radušās vai cilvēki gribēs tādā laikā
kautkur kustēt. Tomēr svētdienas rīts uzausa silts
un saulains un kautgan mēs dzīvojam 100km no
Latviešu Centra, jau laikus bijām nolēmuši
braukt uz ‘Pusdienām Vecrīgā’. Šoreiz
izbraucām drusku agrāk jo, kas to zin, varbūt būs
liela satiksme un tur būtu jābūt laicīgi, kā jau uz
pusdienām.
Iebraucot Centra pagalmā, tas jau gandrīz pilns
ar mašīnām un izrādās, ka mēs nemaz neesam
ieradušies tik agri. Ienākot zālē, jau pie ieejas
durvīm, kuŗas nu jau ir pārtaisītas par Vecrīgas
‘Zviedru Vārtiem’, mūs sagaida Mirdza ar
smaidu un siltiem pīrāgiem. Nu kad jau mums
dod, tad mums arī kautkas jādod pretī. Ejam pie
blakus galdiņa un samaksājam ieejas naudu.
Tepat jau stāv Ilona ar savu kautrīgo smaidu un
aizved mūs pie mūsu galda.
Sākam skatīties apkārt kas te notiek, jeb labāk
teikt – noticis? Kur tad palikusi Latviešu Centra
zāle? Tiešām esam ienākuši Vecrīgā. Visapkārt
zālei- Vecrīgas ielu siluetu skati- līdz pat
griestiem. Priekšā: nu taču īstie ‘Zviedru Vārti’,
uz skatuves Rīgas tirgus ar visām tirgus
‘bābām’un pat zivju blāķis ar, nu taču īstās zivis,
vismaz tādas viņas tur izskatās. Sēžam un ,
mutes izplētuši, skatāmies un brīnamies, ko tas
Jānis ar Alfrēdu ir iztaisījuši ar mūsu Centra
Zāli. Nu taču Vecrīga, kas Vecrīga. Visa
atmosfēra kādreizējā zālē nu ir pavisam
mainījusies. Zāle ir, jāsaka piebāzta, pilna cik nu
tas ir iespējams. Mēs tikai gudrojam, kur tad
viņas mums te dos vēl ēst - nav taču vietas.
Pamazām, pamazām ‘Vecrīga’ pildās ar ļaudīm:
gan ar ‘tūristiem’, gan rīdziniekiem, gan

pertiešiem un citiem ciemiņiem. Skat, te jau
viena ‘cowboyiete’ laikam jau no Amerikas
plašumiem? Nu Vanadzes, kā jau ‘mājas mātes’,
nu īstās rīdzenieces: priekšauti un galvas lakatiņi
un visapkār skrien un rīkojas: teciņus vien,
teciņus vien. Skat, tur pie tā tirgus galda: Aina
jau sēž un pārdod tos siltos pīrāgus un rupmaizi.
Jāiet nopirkt, ka tikai visu ātri nepārdod tad atkal
palikšu ‘bezšā’.
Laiks skrien uz priekšu un visapkārt ļaužu
drūzma, kā jau Vecrīgā. Te ieskanās Rīgas torņu
zvani, klausies, klausies: ‘Rīga dimd, Rīga
dimd’. Jā `viņa’ šoreiz tiešām dimd. Rita mūs
apsveic un piesaka šīvakara programmu un
plānus: kur iet, kur var šo, vai kur var to nopirkt.
Tur otrā galā esot lotereja un arī dažādas preces
varot nopirkt. Bet lotereja esot ļoti izdevīga, jo
katra trešā biļete esot pilna. Un krogū varot pirkt
‘īsto Rīgas ‘Zelta’ alu.
Pēc brītiņa atkal skan Rīgas zvani: šoreiz pie
‘tirgus’ sanakuši DV koristi. Jānis stāsta ko un
par ko dziedāšot: nu taču saprotams par Rīgu,
taču esam `Vecrīgā’. Tā nu atskan dziesmas gan
par Cekulaino Zīli, un kā ar vilku varot aizbraukt
uz Rīgu un ko puiši zinot par meitām utt. Tūlīt
ienāk prātā kā man bērnībā gribēja iestāstit cik
viegli varot saredzēt Rīgu, ja mēli pieliek pie
sasaluša dzelzs. ‘Tad tik tu gan redzēšot Rīgu’.
Skanēja labi un beigās aiz sajūsmas arī mēs
piebiedrojāmies gan tikai ar applausiem.
Kad gandrīz visas loterejas biļetes bija
izpārdotas, vinnesti saņemti pīragi netikai
izpirkti, bet gandrīz jau arī noēsti, Gunārs ar
stipru balsi, paziņo ka tie, kas sēž pie galda
numurs X, vairs neatceros numuru, tikai zinu ka
nebija mans, jo es savu numuru nemaz pat
nezināju, nu ir tie laimīgie, kas var iet tur tirgus
piekšā un saņemt visus tos gardumus, ko
Vanadzes visu nedēļu bija cepušas un vārījušas.
Šeit ir jāatgādina, ka jau pašā vakara iesākumā
redzējām mūsu priekšnieku Ilmāru ļoti
nopietni rīkojamies gar kautkādien
spīdošiem virtuves rīkiem un tvaiki vien
tur cēlās augšā, laikam taču bija kautkas
karsts.
Tagad Vanadzes sastājušās aiz galda,
visas ļoti nopietnas; ēšana taču ir ļoti
nopietna
nodarbošanās
un
ēdiena
izdalīšana vēl nopietnāka. Bet nu viņas
var palepoties ar savu virtuves māku: tur
nu bija gan cūciņa, gan zirnīši un skābie
kāposti ar cīsiņām un skābo gurķīti, gan
šādi salāti , gan tādi nu taču visi gardumi,
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ko Vecrīgā var un nevar nopirkt, laikam šis tas
bija ievests arī no ‘ārzemēm’ . Tagad tikai ēdi un
laizi pirkstus, piedzer Rīgas alu klāt un tiešām
esi Rīgā. Ja nu vēl piedzer vienu, otru, nu tad arī
trešo aliņu vairāk, tad jau viss Vecrīgas skats
paliek dzīvs. Žēl, ka nav jau mums šodien vairāk
tā zirdziņa, kuŗš pats zināja tevi aizvest mājās, ja
acis bija pieplūdušas ar alu, neturējās vaļā un
vairs lāga nerādīja ceļu. Bet Vanadzes bija
rūpējušās arī par to. Viņas mums deva kūku,
garšīgās maizītes un lika piedzert klāt kafiju lai
paliek skaidrāks prāts.

apmācījis un darbojas ar viņiem vēl šo baltu
dienu. Prieks redzēt un gandarījums iekļūt tavā
sapņu pasaulē. Visi esam jau paguruši no
rosīgās darbošanās tautas druvā. Papildinot šo
atzinību, prātā nāk izteiciens, ko kāds māceklis
teicis uz meistaru: ‘Ei! Vai tu tur vēl pats ilgi
pindzelēsies jeb dos’ man mālēt!!!’
Kuplais apmeklētāju skaits - lielākā pateicība
darītājiem.
Tā beidzās Pertas Daugavas
Vanadžu nodaļas rīkotais ‘Palīdzība Latvijai –
Pēcpusdiena Rīgā’ Jāņa Riekas iekārtojumā un
skatos. Atmiņas aizklīst līdz pat skolas laikiem
latviešu valodas stundā, kur grāmatā bija pat
bilde ‘Ar vilciņu Rīgā braucu’. Koris par šīs
dziesmiņas nodziedāšanu izpelnījās pacilātus
aplausus un atplauka smaids dziedātājos.
Cerams, ka mūsu dzimtenē augsti skolotie
ministri būs atraduši laiku un vienprātību savās
partijās un uzliks taksi topošajiem miljonāriem,
nevis gaidīs uz artavu no izsīkstošajiem
trimdiniekiem. Mēs pertieši esam lepni uz savu
Vanadžu saimi.

Tā nu lielās izpriecas, pirkumi, laimesti,
garšīgais ēdienu galds un izpriecas nāca uz
beigām un jau viens otris taisījās uz māju pusi.
Vēl jau šut tur pavīdēja pa Zelta alus kanniņai un
pa pīrāgam, kas bija laimīgi kautkur galdautā
aizķērušies, bet Vecrīga sāka tukšoties. Ārā bija
lijis lietus, bet tas laikam bija Pertā, jo Vecrīgā
bija pavadīti brīnišķīgi, omulīgi un jautri brīži.
Jānis ar Ālfrēdu un mūsu Vanadzēm mūs tiešām
bija aizveduši uz pāris stundām pavadīt jauku
laiku Vecrīgā. Nedomāju, ka es vēl šogad,
dziesmu svētku laikā Vecrīgā, varēšu pavadīt
kaut vai kripatiņu no tās sajūtas, ko biju izjutis
šeit. Pēc visa redzētā, dzirdētā un izbaudītā
paliek tīri bailes iedomājoties, ko viņas izgudros
nākamgada sarīkojumam. Man ir tādas
aizdomas, ka Jānis jau kautko ir gudrojis, bet ko?
Tas laikam paliks noslēpums, kamēr viņš būs
savu galvu izlauzījis un doma tiks realitātē. Ar
nepacietību gaidīsim brīnumus atkal nākamgad ,
bet kādus, varam tikai minēt?
Jānis Purvinskis

PATEICĪGAIS NEAPMIERINĀTAIS!
Labi, ka pasaulē vēl klīst apkārt rūķīši, kuri
atvieglo daudzu ļaužu raizes un pienākumus.
Mums jāpateicas Visuvarenajam par vienu no
viena tāda sūtīšanas tieši mums pertiešiem. No
viņa stāstiem nopratu. Ka viņš tādus skolojis,

A.G.

DAUGAVAS VANADZES
Daugavas Vanadzes izsaka sirsnīgu pateicību
„Vecrīgas” dekoratoriem Jānim Riekam un
Alfredam Gulānam par mēnešiem un stundām
pielikto darbu, lai izveidotu skaistos, patiesos
Rīgas skatus. Tāpat Ilmāram Rudakam un
Viktoram Mazaļevskim par gardiem cepešiem,
DV kora diriģentam Jānim Vucēnam un klavieru
pavadījumam Sylvia Lūks, Loteriju meistaram
Valdim Auziņam.
Sirsnīgs paldies visiem tiem, kuri atbalstīja šo
sarīkojumu ar savu darbu un ar savu klātbūtni.
Daugavas Vanadzes

Daugavas Vanadzes aicina uz

„Pankūku pusdienām”
svētdien, 13. jūlijā plkst.13.00
Zeltainas pankūkas gaidīs jūs
Gan gaļas, gan sēņu, gan ābolu būs.
Nāciet, ļaudis, baudiet tās
Pankūku kaudzes galdus klās.
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LATVIEŠU
BIEDRĪBA
RIETUMAUSTRĀLIJĀ
Trešdien, 10.Septembrī Dr. Mark Edele
Rietumaustrālijas Universitātē (UWA) noturēs
lekciju ‘Nationalities-Socialisms? The Soviet
Union as a multi-ethnic empire’. Ieeja brīva.

apmeklē vairāk nekā 100 000 viesu gadā. Kad
paplašinās muzeju, būs plašākas telpas izstādēm un
apmeklētājiem, auditorijam un audio un video
projekcijām, telpas skolu jaunatnei mācībām, telpas
pētniecības centram. Protams, šis vajadzīgais darbs
prasīs lielus līdzekļus. Tādēļ Nollendorfa kungs no
visas sirds pateicās viesiem atbalstītājiem un
ziedotājiem par viņu ieguldījumu muzeja nākotnē.
Cienījamais viesis uzsvēra, ka pateicoties tautiešu
ziedotajiem līdzekļiem un muzeja brīvprātīgajiem
darbiniekiem muzejs ir izveidojies par pasaulē
atzītu
vietu.

7, 14, 21 un 28. Augustā no 19:00 – 21:00 notiks
lekcija par tematu ‘Stalinist society’. Šī lekcija
būs netikai par Staļina varmācībām un teroru, bet
arī par to kāda šī sabiedrība bija, kas viņu turēja
kopā un kas to iznīcināja. Ieejas maksa $129.89.
Dr. M. Edele pašreiz raksta grāmatu par Staļina
laika teroru. Viņš 18 mēnešus pavadījis Krievijā
un studējis Krievijas arhīvus. Dr. M. Edele ir vācu
izcelsmes, pārvalda krievu valodu un ir ļoti
kritisks par Staļina laikiem.
Tuvākas ziņas pieejamas Grāmatu galdā.

Nollendorfa kungs vēl visiem par pārsteigumu
nolasīja paša sacerētus dzejoļus. Noslēgumā sekoja
Daugavas Vanadžu sarūpēts kafijas galds.

GRĀMATU GALDS
Latviskas sudraba rotas, lietotas,grāmatas,
apsveikumu kartiņas un arī JĀŅU kartiņas.
Grāmatu galds atvērts sestdienās no pkst.10 00
līdz 12.00

LAAJ
PROFESORS VALTERS
NOLLENDORFS PERTĀ
Trešdien, 4. jūnijā pie mums Pertā viesojās
Okupācijas muzeja valdes loceklis un muzeja
ārlietu direktors prof. Valters Nollendorfs.
Tikšanās reizē, kas notika Daugavas Vanagu klubā,
V. Nollendorfs pastāstija par Okupācijas Muzeju –
tā tapšanas vēsturi, tagadni un nākotnes plāniem. Ir
iecerēts muzeja ēku paplašināt pēc latviešu
arhitekta Gunāra Birkerta plāna tā radot iespēju
muzejā izstādīt plašāku materiālu klāstu un atrisināt
šauro telpu problēmu. Kā nekā Okupācijas muzeju

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

