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SARĪKOJUMU KALENDĀRS
novembrī
7 Dievkalpojums plkst. 10.30
18 18. novembra atcere
Karoga uzvilkšana plkst 7.00
Karoga nolaišana un atceres akts
plkst 18.00
21 Dievkalpojums plkst. 10.30
26 V. Vītols iebrauc Pertā (sk. LAAJ)
27 V. Vītola referāts
28 Dievkalpojums plkst. 10.30
decembrī
5 Dievkalpojums plkst. 10.30
12 Dievkalpojums angļu valodā
plkst. 10.30
19 Daugavas Vanagu eglīte
plkst 15.00
19 Sv. Pāv.Draudzes Svecīšu vakars
plkst 18.00
24 Dievkalpojums plkst. 18.00
janvārī
16 Dievkalpojums plkst. 10.30
30 Dievkalpojums plkst. 10.30
Pertas Latviešu Radio raidījumi
katru sestdienas vakaru plkst. 18.00
6EBAFM 95 3 MHz

REDAKCIJA
Lūdzu nākošām ziņām visus rakstus iesūtīt
redakcijā līdz 2010. g. 15. decembrim.

2010. gada novembrī/decembrī

Latvijas Goda Konsuls Rietumaustrālijā
Jānis Purvinskis
9582 5221
LAAJ Vicepriekšsēdis Rietumaustrālijā
Jānis Vucēns
9398 1958
Pertas Latviešu Centrs
60 Cleaver Terrace,
Belmont, WA 6104
9277 6830
Ev. Lut. Sv. Pāvila draudze
Mācītājs: Gunis Balodis
9562 0537
Priekšniece: Ieva Vlahova
9367 4104
Dāmu komitejas priekšniece:
Daina Vārpiņa
9377 5280
Latviešu Biedrība Rietumaustrālijā
Priekšnieks: Jānis Kukuls
04 0274 7077
Grāmatu galds
9277 6830
Daugavas Vanagi Pertas nodaļa
Sekretārs: Jānis Purvinskis
9582 5221
Vanadžu kopas vadītāja:
Rita Džonsone
9349 2332
Kluba vadītājs:
Viktors Mazaļevskis
9453 6925
Koŗa priekšnieks: Ēvalds Rudolfs
9275 9578
Pertas Latviešu Dramatiskā Kopa (PLDK)
Priekšnieks: Andris Vārpiņš
9398 1958
Korporācijas Kopa Pertā
Sen.fil! Jānis Purvinskis
9582 5221
Pertas Latviešu rādio raidījumi
6EBA FM 95.3 MHz
9227 5953
on-line: www.6eba.com.au
raidijumu vadītājs: Jānis Vucēns 9398 1958
jvucens@ozemail.com.au
Pertas Latviešu Ziņas
P.O. Box 273,
Maddington, WA 6109, AUSTRALIA
jvucens@ozemail.com.au
www.pertaszinas.net
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EV. LUT. SV.
PĀVILA
DRAUDZE
SEMINĀRS
Iepriekšējās ziņās būsiet lasījuši par izcilo Latvieti
Jāni Priedkalnu, kurš bija lektors š. g. Draudzes
seminārā sestdien, 30. oktobrī un sprediķoja
Reformācijas dievkalpojumā nākamā dienā.
Semināra klausītāji (tik pārsteidzoši mazā skaitā)
baudīja profesora, akadēmiķa, vēstnieka, veterināra
ārsta, zinātnieka un politiķa plašo zināšanu ,un
piedzīvojumu krājumu trijās lekcijās.
Aizraujošā veidā Jānis stāstīja par globalizāciju un tās
iespaidu uz pasaules ekonomiku, sabiedrību, kultūru
un sadzīvi.
It sevišķi klausītājus pievilka secinājumi par vārdiem
„Māte Latvija skumst” un cilvēku attieksme pret tiem,
kas tika deportēti, pret trimdiniekiem (īstenībā
brīvprātīgiem politiskiem bēgļiem) un tiem, kas palika
dzimtenē. Šai sakarā ir parādījusies patiesības
noliegšana, ka tautieši muka prom no Padomijas
uzbrukuma, kas pierādījās nežēlīgā okupācijā.
Jānis mums arī stāstīja par Latvijas politiku un cik
svarīgi ir uzturēt Latvijas nacionālo pašapziņu caur
valodu, kultūru un garīgu bagātību, izglītību un atzīt
ģimenes vērtību.
Klausītāju jautājumi izraisīja pārrunas par visādiem
tematiem un gandrīz bija žēl beigt, lai baudītu
pusdienas. Paldies dāmu komitejai par sagatavotām
pusdienām.
Semināra
beigu
un
Reformācijas
Svētku
dievkalpojuma sprediķi diakons Priedkalns pamatoja
uz Bībeles vārdiem par ticību un darbiem (Jēkaba
vēstule 2: 18 , 26). Un beidzām šo patīkamo
sarīkojumu ar kafiju un cepumiem kā arī pārrunām
pēc Dievkalpojuma.
Bija žēl šķirties no Jāņa Priedkalna - tik vispusīgI
Dieva apdāvināta cilvēka, kas mūs pagodināja ar savu
klātbūtni.
Nākošā valdes sēdē (7 Nov.) plānosim 2011 g.
kalendāru. Lūdzu, dariet man zināmu, ja jums būtu
kādi jautājumi vai ieteikumi draudzes darbam.
Ieva Vlahov
9367 4104
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DIEVKALPOJUMU SARAKSTS
NOVEMBRIM, DECEMBRIM 2010.g.
JANVĀRIM 2011.g.
Datums
Diena

7. novembris plkst. 10:30
MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA
(Visu Svēto Diena)
Krāsa
Balta
Lasījumi
Atkl. 7:9-17
1 Jņ. 3:1-3
Mt. 5:1-12
Lasītāja
Sarmīte Vucēns
Dežurants
Juris Liepa
Puķes
Silvija Lūks
Vecākais
Jānis Lūks
Māc. Guntars Lūsītis Māc. Daira Cilne
Hilda Gūtmanis
Imants Gūtmanis
Vilis Gūtmārcis
Māra Hope
Sid Hope
Ausma Jones
Datums
Diena

21. novembris plkst. 10:30
Pēdējā Baznīcas Gada
Svētdiena
VALDES SĒDE 2011.g.
plānošana
Krāsa
Zaļa
Lasījumi
Mal. 3:13-18
Col. 1:13-20
Lk. 21:5-28
Lasītāja
Ieva Vlahov
Dežurants
Jānis Lūks
Puķes
Aina Timmermane
Vecākais
Juris Liepa
Māc. Aivars Smuidris Māc. Aivars Pelds
Gunars Kaģis
Ausma Kaģis
Tamāra Karabānovs Feodosija Landers
Juris Liepa
Ruta Liepa
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

28. novembris plkst. 10:30
1. Advents

Violeta vai Zila
Jes. 2:1-5
Rm. 13:11-14
Mt. 21:1-11
Lasītāja
Māra Hope
Dežurants
Jānis Vucēns
Puķes
Ausma Jones
Vecākais
Jānis Lūks
Māc. Gundars Bērziņš Māc. Laimonis Bergmanis
Tija Lifka
Jānis Lūks
Silvija Lūks
Allan Lūks
Ēriks Ozoliņš
Edmunds Ozoliņš
Zinaida Ozoliņš

Datums
Diena

5. decembris 10:30
2. Advents

Krāsa
Lasījumi

Violeta vai Zila
Jes. 11:1-10
Rm. 15:4-13
Mt.3:1-12
Lasītāja
Juris Liepa
Dežurants
Andris Vārpiņš
Puķes
Vilma Rīdūzis
Vecākais
Juris Liepa
Māc. Gints Polis
Evan. Juris Jeršovs
Prāv. Oļģerts Sniedze
Harda Paparde
Mirdza Pētersons
Irma Plūcis
Laimonis Pogainis
Date
Diena
Krāsa
Readings
Reader
Usher
Flowers
Elder
Datums
Diena
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi
Lasītājs
Dežurants
Puķes
Vecākais
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi
Lasītāja
Dežurants
Puķes
Vecākais

12th of December 10:30
ENGLISH SERVICE
3RD Sunday in Advent
Violet or Blue
Isaiah 35:1-10
James 5:7-11
Matt. 11:2-15
Pastor
Jānis Lūks
Silvīja Lūks
Jānis Lūks
19. decembris plkst. 18.00
SVECĪŠU VAKARS
4. Advents
24. decembris 18.00
KRISTUS PIEDZIMŠANAS
SVĒTKI
BALTA
Jes. 7:10-14
1 Jņ. 4:7-16
Mt. 1:18-25
Jānis Lūks
Juris Liepa
Sarmīte Vucēns
Jānis Lūks
16. janvāris 2011.g 10:30
Jēzus Kristības
(9. jan.)
BALTA
Jes. 42: 1-9
Rm. 6:1-11
Mt. 3:13-17
Sarmīte Vucēns
Jānis Lūks
Māra Hope
Juris Liepa
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Melburnes Draudze
Vilma Rīdūzis
Aina Sprancis
Anna Topp
Guntis Untiņš
Datums
Diena

Prāv. Colvin MacPherson
Evalds Rūdolfs
Aina Timmermanis
Astrīda Untiņš

jau bija paspējis atvest no Latvijas. Šoreiz ne
pazīstamās ‘Gotiņas‘ bet gan tādi izsmalcināti vārdi
kā: Lācītis Ķepainītis, Vāverīte, Vēsma, Sarkanā
Magone , Trifeles uc. Šie smaklie vārdi vien lika jau
ķerties klāt un kādu nogaršot.

30. janvāris plkst 10:30
4. Svēt. Pēc Epifānījas

Krāsa
Lasījumi

Zaļa
Micah. 6:1-8
1 Kor.. 1:18-31
Mt. 5:1-12
Lasītāja
Ieva Vlahov
Dežurants
Jānis Vucēns
Puķes
Aina Timmermane
Vecākais
Jānis Lūks
Māc. Māra Saulīte Evan. Jānis Priedkalns
Anita Vaļikovs
Andris Vārpiņš
Daina Vārpiņš
Fricis Vārpiņš
Leokardīja Vārpiņš
Māc. Gunis Balodis
20 Mutiny tce, Quinns Rocks 6030
9562 0537 0433136961

DV PERTAS
NODAĻA
MŪSU JUBILĀRS

Pertas vanadzes pie viesību galda
Mūsu Vanadzes, kā jau jubilāres, bija sasēdušās pie
viena galda. Liekās lai viešņa, Vanadžu Austrālijas
priekšniece, no lielās galvaspilsētas Kanberas varētu
viņas labāk pārredzēt un uzraudzīt. Ko var zināt, tādās
lielās svinībās vēl kāda var aizrauties un nez ko
sadarīt. Labāk sēdēt tuvāk, lai ar skatu vien var
pievaldīt. Nu turpat ‘lielajai priekšniecei blakus jau
bija arī pašu priekšniecīte, tad jau par abām lielo baru
varēs savaldīt. Kā izrādījās, nekāda valdīšana nemaz
nebija vajadzīga, kaut gan uz to pusi jau sāka vilkt
kad sākās uzvedumu stunda. Nu par to tad vēlāk.

Pertas nodaļas D.V. Vīri sveic Jāni Purvinski 75 tājos
šūpuļa svētkos:
Ja tevī mājos vērīgs skats
nekad tu nepaliksi vecs!
Paldies Jānim, ka viņš informēja tautiešus Pertā par
10. Saeimas vēlēšanām. Cerams, ka reiz augsti skoloti
ministri nāks pie prāta – redzēsim!
Novēlam nenogurstoši strādāt tautas druvā.
A.G.

PERTAS VANADZES SVIN 60 GADU
PASTĀVĒŠANU
Acīmredzot Lielā daļa ‘dīpīšu’ ieradās Austrālijā
kautkad pirms 60 gadiem, jo tagad visi svin dažādu
oprganizāciju šo gadu pastāvēšanas? Tā nu pagājušo
Svētdienu arī Pertas Daugavas Vanadzes atzīmēja šo
lielo jubileju. Jau agrā pēcpusdienā Daugavas Vanagu
klubā pie skaisti dekorētiem galdiem pulcējās Vanagi,
Vanadzes un viņu sievas un vīri. Uz galdiem, kā jau
dzimšanas dienā pienākās, bija gardumi kurus kāds

Inta Skrīvere

Mums Pertā bija
radusies
viena
nelaime - šādos
saietos bieži bija
grūti lielo ļaužu
baru apklusināt,
lai ‘valdībai’ var
dot vārdu. Nu lai
tā
programma
var gan sākties,
gan tecēt uz
priekšu, gan arī
beigties. Kādreiz
ar
glāzes
skandināšanu
vien nepietiek, jo
daži jau esam to
labo
dzirdi
zaudējuši un arī
tādā lielā pūlī
tādu
nieka
glāzītes
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skandināšanu vispār arī labas ausis nesadzird. Šodien
tā problēma tika atrisināta. Kamēr visi sēdējām un
pļāpājām un arī ēdām labos gardumus, te kā no kuģa
nozvanīja lielais zvans. Un ziniet ko? Viss troksnis
apklusa! Nu visi raudzījās uz mūsu pašu Ritiņas pusi
pēc ziņas, kas tagad notiks.
Tā nu, kā jau svinībām pienākas Pertas Vanadžu
vadītāja Rita Džonsone apsveica lielo viešņu un
viesus un kā jau Vanagu organizācijā pieņemts,
neaizmirsām arī viņsaulē aizgājušos. Tad nodziedājām
vienotāju dziesmu „Daugav’ abas malas”. Tad
vispirms jau Rita Džonsone pastāstīja par Pertas
Vanadžu dibināšanu un sveica divas vēl palikušās
dibinātājas: Zigrīdu Tuviku un Ainu Zalstrovu. Sekoja
Vanadžu Austrālijas priekšniece, Inta Skrīvere kura
veda apsveikumus no visas Austrālijas. Pertas D.V.
nod. priekšnieks Ilmās Rudaks ar kundzi bija arī
atsūtījuši pasveikumu no Rīgas pa e-pastu ko nolasīja
nod. sekretārs. Sekoja pasveikums no tālās Vanadzes
Albānijā, Irmas Pluces un Latvijas goda konsula
Pertā. Apsveikumu virkni un svinīgo daļu noslēdza
D.V. Pertas nodaļas priekšnieka vietnieks Gunārs
Kaģis, Pertas Vanadžu vadītājai Ritai Džonsonei
pasniedzot lielu, skaistu puķu buķeti.
Nu sekoja jautrā daļa, kuru ievadīja jau, liekās par
Vanadžu tradīciju palikusi, kāda skice vai kādreiz arī
‘viencēliens’. Šoreiz vienam vīram (Nikolājs
Džonsons) no trim skaistām dāmām (R.Auziņa,
A.Kaģe un R.Džonsone viņam tās neredzot) vajadzēja
izvēlēties sev vispiemērotāko skaistuli. Tad nu pēc
eksāmena jautājumiem un atbildēm viņš beidzot,
pašam nezinot, tomēr izmeklēja pats savu jau agrāk
aprecēto sievu (A.Kaģe), bet par neuzticību viņam
mājās laikam kārtīgi izmazgāja galvu.

Pertas D.V.koris
Tad nu darījām ko varējām un vienam otram bija jāiet
pa otrai reizei, jo pie Vanadzēm ēdiens nekad nav
pietrūcis. Es vienmēr brīnos, kā tik daudzas nesējas
var izdomāt cik katrai jānes lai visiem pietiktu, jo taču
neviens nezin cik cilvēku sanāks. Tad jau vēlāk vēl
bija lielais 60 gadu kliņģeris, kuru Inta Skrīvere bija
atvedusi no Kanberas. To nu Vanadžu abām
dibinātājām, Zigrīdai un Ainai, bija arī jāsagriež, lai
nu visiem pietiek. Kur nu pietikt, vēl pāri palika. Pie
kliņģera vēl kafija un smalkmaizītes. Mēģinājām arī
daudz dziedāt, bet ar tik pilnu vēderu pārāk daudz
nevarējām izdziedāt. Skanēja jau gan labi. Abi ar
sieviņu nolēmām, ka ēšanai jāliek miers, jo nu jau
pieēsts tā, ka jau nekādas vakariņas un laikam
nekādas brokastis nevarēsim ieēst. Gandrīz vai
aizmirsu, Vanadzes jau kā pierasts bija gādājušas, lai
izsalcis neviens mājās neiet, bet arī Vanagi bija
rīkojušies un gādājuši par Šampānieti laimes
dzeršanai. Kāds bija arī gādājis par Kvasu no Latvijas
un klubs arī gādāja par citiem dzērieniem.

Tad Rita mums pastāstīja kā viņai nācās tēlojot savu
pirmo lielāko lomu uz skatuves ar abiem teksta
vārdiem, ko bija jāiemācās no galvas, bet uz skatuves
bija jāpiegudro vēl klāt. Sekoja D.V. kora nodziedātas
četras dziesmas, kur beidzamai piebiedrojāmies arī
mēs pie galdiem sēdošie. Uzvedumu daļa arī nu
beidzās un drīz varējām sākt ēst.
Kā jau parasts no Vanadzēm: ēdamais nu atkal izvēles
neiespējams, jo viss izskatījās tik garšīgs un garšoja
vēl labāk nekā izskatījās. Viss, ko varējām darīt ir
paņemt no katra trauka pa kripatiņai, lai lielajā šķīvī
varētu visu salikt un tad vēl pietrūktu vietas.

Aina Zalstrova un Zigrīda Tuvika
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Tad nu Pertas Daugavas Vanadzēm nosvinējām
neaizmirstamu 60to dzimšanas dienu un novēlam
septiņdesmitajā tikties tikpat omulīgā un skaisti
pavadītā saietā. Paldies Intai Skrīverei par garā ceļa
mērošanu, paldies par garšīgo kliņģeri un laba
vēlējumiem, paldies arī visiem citiem par laba
vēlējumiem un Pertas Vanazdēm par jaukā draudzībā
pavadīto pēcpusdienu.

Jānis un Vēla domā ka vissvarīgākais laulības dzīvē ir
vienmēr dot otram vairāk nekā sev, jo ir daudz vieglāk
dot nekā ņemt.
Novēlam Jānim un Vēlai vēl daudz , daudz mīlestības
un jauku brīžu viņu kopējā nākotnē.

J.Purvinskis

JĀNIS UN VALMA PURVINSKI SVIN 50
GADU JUBILEJU.

S.Kershaw.foto

Rita Džonsone

Purvinsku pāris tad un tagad. L.Muriņa foto

Pertas latviešu saimē pazīstamie, Jānis un Vēla
pagājušo trešdienu atcerējās savā laulības dzīvē
nodzīvotos 50 gadus. Viņi laulājās 1960.g.27.oktobrī
Sv.Marijas katedrālē, Pertā.
Pa šo laiku viņi ir izaudzinājuši četrus bērnus. Gan
paši, gan visi četri bērni ir izskoloti ar augstskolas
izglītību. To, ka Purvinsku ģimene ir bijusi izkaisīta
pa visu Austrāļiju var spriest no tā, ka viņu izglītība ir
iegūta no vairākām Austrālijas universtātēm : JCU,
ANU, USA, UWA, Murdoch Uni, ECU.
Nu visi bērni ir arī izprecēti un vecākiem ir sagādājuši
astoņus mazbērnus, kuŗi visi pašlaik cītīgi mācās
skolās. Viens mazdēls gan ir iegājis vectēva pēdās un
pašlaik dienē militārā aviācijā Darvinā.
Purvinsku pāris ir vienmēr redzams Pertas latviešu
sabiedrībā un gandrīz visos latviešu sarīkojumos.
Jānis, tāpat kā agrāk, vēl aktīvi piedalās gan D.V., gan
Latviešu Biedrības darbā un pašlaik ir Latvijas goda
konsuls Pertā.

LATVIJAS
REPUBLIKAS
GODA
KONSULS
PERTĀ
10.SAEIMAS VĒLĒŠANAS PERTĀ
Ierēdnes, kuras strādāja ar mobīlo pasu staciju, mums
jaunās pases solīja pēc četrām līdz sešām nedēļām.
Tomēr pēc 25 dienām goda konsuls Pertā jau tās bija
saņēmis. Tad nu 11.septembra rītā ap Latvijas
konsulātu Pertā mudžēja jauno pašu saņēmēju bariņš.
Vairāk nekā puse saņēmēju tās arī tūlīt saņēma, bet
pārējiem vēl būšot iespēja tās dabūt nākamo sestdienu
un sliktākā gadījumā pat jau 10. Saeimas vēlēšanu
dienā. Vecākais pases saņēmējs bija nu jau pāri par 90
gadu vecais Vilis Gūtmārcis, bet jaunākā bija 12 gadu
jaunā Zane Balode.
Pasu izsniegšanai pa pēdām sākās gatavošanās
10.Saeimas vēlēšanām. Tā kā agrāk Pertas latvieši
tiešā balsošanā nevarēja piedalīties un to varējām tikai
darīt nosūtot pases uz Melburnu, tad šoreiz bijām ļoti
priecīgi, ka arī mēs varēsim balsot tiešā ceļā.
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radio un Vucēnu Jānis jau arī pakužinās, teiks, ka
vēlēt var nākt līdz pat pulksten astoņiem vakarā.
Tomēr pēcpusdiena ievilkās garlaicīga. Pa vienam,
otram jau nu vēl atnāca, bet nu tikai pa mazam
pilieniņam. Līdz pulksten sešiem visi, kuri bija
balsotāji nu bija arī atnākuši un nobalsojuši. Mēs trīs,
Olga, Rita un Jānis nu sēdējām un klausījāmies
latviešu radio, bet jaunus balsotājus vairs arī
nesagaidījām. Bijām tomēr priecīgi, jo bija
nobalsojuši 61 balsotājs. Tātad cerības bija
piepildījušās un pāri par sešdesmit balsotāju bija
sasniegts.
Olga Pelše,Jānis Purvinskis, Jūlijs un Maiguta
Bernšteini un Rita Džonsona Pertas vēlēšanu
iecirknī.
Vēlēšanu iecirkni ierīkojām Latviešu
Belmontā, Latvijas goda konsulāta telpās.

Centrā

Vēlēšanas sākām sludināt jau kādas četras nedēļas
ātrāk gan mūsu pašu Pertas Latviešu Ziņās, gan
latviešu radio stundā katru sestdienas vakaru. Goda
konsuls skubināja tautiešus iet balsot gan rakstiski
Pertas Ziņās, gan runājot latviešu radio stundā pa
radio. Aktivitāte bija liela un Pertas latvieši daudz
sprieda kā un par kuru ‘labuma solītāju sarakstu’ būtu
jāvēl. Pat arī daži politiķi neaizmirsa piebraukt pie
mums pat uz „tālo Pertu” un pastāstīt par gaidāmiem
labumiem, vai arī brīdināt par citādi gaidāmām
briesmām. Nu tā kā nupat nesen daudzi no mums bija
arī saņēmuši jaunās pases, tas jau arī deva vairāk
intereses par vēlēšanām, jo pavēra durvis daudziem
tiem, kuri agrāk balsošanā nevarēja piedalīties.
Tā nu tādā sasprindzinātā atmosfērā pamazām arī
pienāca lielā „izšķiršanās diena” - 2.oktobris.
Sestdien, jau agrā rīta stundā atvērās Pertas vēlēšanu
iecirkņa durvis,bet balsotāji gan vēl nenāca labu laiku.
Mēs pertieši nemēdzam pārāk agri nekur iet, jo lielākā
daļa esam jau pensionāri un nav jau arī nekur
jāsteidzas. Vienīgais, kas svarīgs šodien, ārpus
vēlēšanām notika vienam otram bija jāsteidzas mājās
noskatīties svarīgo futbola čempionātu uz televīzijas
no Melburnas.
Nu tad beidzot, ap deviņiem sāka sarasties balsotāji.
Pirmās bija Aina Timmermane un Daina Vārpiņa. Tā
nu sākumā pa vienam, pa diviem, bet vēlāk jau pa
bariņiem. Goda konsuls, kurš šodien bija arī Pertas
Vēlēšanu Iecirkņa vadītājs cerējis ka, ja atnākšot
nobalsot 50/60 balsotāju tad jau viņš būs priecīgs.
Vienam otram tās vēl izlikās šaubīgas cerības. Bet, ja
nu būtu vairāk par 60 tad jau būšot pavisam vai ‘otrās
debesīs’. Tā nu līdz pusdienas laikam bija jau
sanākuši pāri par piecdesmit un Jānis jau staigāja ar
smaidošu seju. Vēl jau cerības, vēl jau būs latviešu

Pertiete Solvita Bleiere(pa kreisi) un Līga Zariņa (pa labi)
ciemiņa no Jaun-Zēlandes nodod savas balsis Pertā (Foto:
J.Purvinskis)

Balsot bija nākuši daudz tādi cilvēki, kurus tagad reti
kad redzam savā vidū, bet kuri tomēr bija dzirdējuši,
ka šīs vēlēšanas bija ļoti svarīgas un bija nākuši nodot
arī savu balsi. Visvecākais balsotājs tomēr bija Vilis
Gūtmārcis, kurš nesen saņēmis jauno pasi bija nācis to
arī izlietot. Pat kādreiz ilggadīgais DV Pertas nodaļas.
priekšnieks. Kārlis Bērziņš, kurš tagad nav vairs visai
vesels, bija cēlies no gultas un ar svaiņa meitas Lindas
Vilamsonas palīdzību bija atnācis nodot arī savu balsi.
Latviešu Centru bija atraduši arī vairāki Latvijas
studenti, kuri ir Pertā studēšanas nolūkā, bet mūsu
vidū vēl nebija redzēti. Arī daži ciemiņi no austrumu
pavalstīm nāca balsot pie mums. Ar to varam spriest,
ka 10.Saeimas vēlēšanas Pertā bija izvērtušās par lielu
aktivitāti, kur satikās daudz gan veci, gan jauni, gan
paziņas, gan jauni vēl nepazīstami latvieši.
Pulksten astoņos atkal sākās intensīvs darbs. Vērām
vaļā kasti un ar interesi sākām skaitīt balsis. Drīz vien
bija skaidrs, ka vienam sarakstam bija liels balsu
vairākums. Tomēr cilvēki bija bijuši apdomīgi un bija
salikuši daudz krustiņus un balsojuši par vairākiem
sarakstiem. Par Vienotību un Visu Latvijai/LNNK
sarakstiem pertieši no 61 balss bija nodevuši 55
balsis. Priecīgi mēs slēdzām durvis un braucām mājās
tikai pulksten 10:00 vakarā. Atbraucis pie sava datora
vēl bija jāpārraksta visi rezultāti, jāieskanē datorā un
tūdaļ elektroniski jānosūta uz CVK Rīgā. Tad nu jau
bija pulksten viens no rīta un pēdējais laiks likties ‘uz
auss’. Gara sasprindzināta diena bija beigusies ar
labiem rezultātiem.
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PREZIDENTA
AICINĀJUMS
Tuvojas Latvijas valsts 92.dzimšanas diena. Svētku
gaidīšanas laiks ir skaists, un es ceru, ka šogad tas būs
piepildīts ar pateicību, ka mums ir neatkarīga valsts,
ka varam būt savas zemes saimnieki – brīvi Latvijas
dēli un meitas.
Es vēlos Jūs aicināt 18.novembrī turpināt skaistu un
simbolisku tradīciju, kas tika aizsākta pagājušajā
gadā, kad visur pasaulē 21:00 pēc Latvijas laika
latvieši un visi, kam Latvija mīļa un dārga, kopīgi
dziedāja mūsu himnu „Dievs, svētī Latviju!”. Aicinu
jūs arī šogad iekļaut himnas dziedāšanu Jūsu
vēstniecības un latviešu kopienas svētku pasākumu
programmā.

LATVIEŠU
APVIENĪBA
AUSTRĀLIJĀ UN
JAUNZEILANDĒ
VILIS VĪTOLS PERTĀ
Vilis Vītols, Vītola Fonda
dibinātājs, grāmatas ‘Savējiem’
autors un šī gada 18. novembra
runātājs viesosies Pertā no 26.
līdz 29. novembrim.

Visvairāk cilvēkus vieno vienkāršas lietas – sajust
citam cita plecu, vienoties kopīgā dziesmā, sasildīt
rokas pie dzīvas uguns un tumšā svētku vakarā
ieraudzīt logos sveču liesmas. Gaišas domas un darbi
ir labākā dāvana Latvijas dzimšanas dienā.

Viņš ar sievu Martu ielidos Pertā
26. novembrī, plkst. 11.45 ar
Qantas flight QF 1935 no Alice Springs.

Lai 18.novembrī mūs visus – ikvienā novadā Latvijā
un arī ārpus mūsu zemes robežām – vieno gaisma,
labas domas un mūsu valsts himna!

Visi laipni lūgti uz referātu, kā arī satikt viesus lidostā
iepriekšējā dienā.

Patiesā cieņā,

Vītola kungs sniegs referātu Latviešu Centrā sestdien,
27 novembrī, pulksten 14.00.

Vītola kungs izbrauks no Pertas pirmdien, 29.
novembrī plkst. 9.45 ar Virgin Blue flight DJ 556.

Valsts prezidents Valdis Zatlers

PERTAS LATVIEŠU
CENTRS
Pertas Latviešu Centra valde vēlas izteikt lielu
pateicību mūsu talciniekiem, kuri čakli strādāja pie
Latviešu centra sakopšanas 16 oktobrī.
It sevišķi paldies Rutai Auziņai, Mirdzai Balodei ar
meitu Julie, Ritai Džonsonei, Judītei Grinfelds,
Ausmai Jones, Austrai Kaģis, Rutai Liepai, Verai
MacKenzie, Ainai Timmermanis, Ievai Vlahov , kā
arī Jūlijam Bernšteinam, Guntim Untiņam un Don
Barkla. .

