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Jānis Purvinskis 9582 5221

LAAJ Vicepriekšsēdis Rietumaustrālijā 
Jānis Vucēns 9398 1958
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Ev. Lut. Sv. Pāvila draudze 
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Daina Vārpiņa 61430606
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Koŗa priekšnieks: Ēvalds Rudolfs 9275 9578

Pertas Latviešu Dramatiskā Kopa (PLDK) 
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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 

Sēžot patīkamā saulītē pie mūsu D.V. pieminekļa 
Karakatas kapsētā, pirms Kapu Svētku 
dievkalpojuma, radās pārdomas un jautājums – Kāpēc 
pie mums Pertā ir izsīkušas tās pazīstamās baznīcas 
tradīcijas, kuras senāk piekopām kā daļu no mūsu 
dzīves? 

15. maija Kapu Svētku dievkalpojumā, skaistā laikā 
un tikko apkoptā Luterāņu nodaļā ieskaitot mācītāju 
un ērģelnieci bija 8 cilvēki.  
Zinu, ka datums bija jāmaina sakarā ar Prāvesta 
Colvina McPhersona gadskārtējo apmeklējumu un tā 
nu sanāca, ka Kapu Svētku dievkalpojums tika 
noturēts tanī pašā dienā kā Daugavas Vanadžu 
izziņotās pusdienas un filma.  
Šis gadījums lieku reizi parādīja, ka mēs vairs 
negribam vai nespējam vienā dienā apmeklēt divus 
pasākumus.  Cilvēki izvēlējās to, kas viņiem bija 
izdevīgāk vai patīkamāk. 
Mēs, Kapu Svētku Dievkalpojuma dalībnieki, 
pieminējām aizgājušos un atmiņās pakavējāmies pie 
mūsu radiem apstaigājot kapu vietas. Kapu Svētku 
tradīcija tomēr vēl pastāv Pertā. 
Nobeigumā, pateicība tiem, kuri atsaucās uz rakstu 
par draudzes finansēm un pastāvēšanas iespēju. 

Ieva Vlahov 
93674104 

 
DIEVKALPOJUMU SARAKSTS 
2011.g JŪLIJAM, AUGUSTAM 

SEPTEMBRIM 
 
Datums 3. jūlijs 10:30 
Diena 3. svētdiena pēc Sv. Gara Svētkiem 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Zah. 9:9-12  

Rom. 7:14-25a 
Mt. 11:25-30 

Lasītājs Jānis Lūks 
Dežurants Andris Vārpiņš 
Puķes Sarmīte Vucēns 
Vecākais Juris Liepa 
Aizlūgumi: 
Māc. Mārtiņš Irbe Arh. Elmārs Rozītis 
Fricis Vārpiņš Leokardija Vārpiņš 
Juris Viļums Ingrīda Viļums 
Ieva Vlahov  
 
Datums 17. jūlijs 10:30 
Diena 5. svētdiena pēc Sv. Gara Svētkiem 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Jes. 44:6-8 

Rom. 8:18-27 
Mt. 13:1-9 

Lasītāja Sarmīte Vucēns 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes Māra Hope 
Vecākais Jānis Lūks 
Aizlūgumi: 
Māc. Ivars Dzelme Māc. Māra Saulīte 
Jānis Vucēns Sarmīte Vucēns 
Zenta Zaķis Alise Zomers 
Miranda Albrichs Mirdza Auziņš 
 
Datums 7. augusts 10:30 
Diena 8. svētdiena pēc Sv. Gara Svētkiem 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Ij. 38:4-18 

Rm. 10:5-17 
Mt. 14:22-33 

Lasītāja Ieva Vlahov 
Dežurants Jānis Lūks 
Puķes Silvija Lūks 
Vecākais Jānis Lūks 
Aizlūgumi: 
Māc. Raivis Martinsons Māc. Dace Jansone 
Ruta Auziņš Signe Balodis 
Zane Balodis Edīte Baumanis Osman 
Nina Bauskis Gaida Beklešovs 
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Datums 21. augusts 10:30 
Diena 10. svētdiena pēc Sv. Gara Svētkiem
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Dan. 9:1-5,14-18 

Rm. 12:1-8 
Mt. 16:13-20 

Lasītāja Māra Hope 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes Aina Timmermane 
Vecākais Juris Liepa 
Aizlūgumi: 
Māc. Ingus Dāboliņš Māc. Ivo Grantiņš 
Diak. Aina Avotiņa Ilgvars Bergmanis 
Jūlījs Bernšteins Maiguta Bernšteins 
Ilona Bērziņš Jānis Blumbergs 
 
Datums 4. septembris 10:30 
Diena 12. svētdiena pēc Sv. Gara Svētkiem
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Jes.58:7-12 

2. Kor. 3:4-9 
Lk. 10:23-27 

Lasītājs Juris Liepa 
Dežurants Andris Vārpiņš 
Puķes Ausma Jones 
Vecākais Jānis Lūks 
Aizlūgumi: 
Prāv. Ainārs Jaunskalže Diak. Laima Urdze 
Nikolajs Džonsons Rita Džonsons 
Austra Farras Līga Gemuts 
Margarieta Gaujers Regīna Gaujers 
 
Datums 18. septembris 10:30 
Diena 14. svētdiena pēc Sv. Gara Svētkiem
Krāsa Zaļa 
Lasījumi 1. Ķēn. 17:8-16 

Gal. 5:16-24 
Mt. 6:24-34 

Lasītājs Jānis Lūks 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes Vilma Rīdūzis 
Vecākais Juris Liepa 
Aizlūgumi: 
Māc. Edijs Kalniņš Ivars Galvans 
Austra Grīnbergs Hilda Gūtmanis 
Imants Gūtmanis Vilis Gūtmārcis 
Māra Hope Syd Hope 

Māc. Gunis Balodis 
20 Mutiny tce, Quinns Rocks 6030 

9562 0537   0433136961 

VAI ESAM IZGLĀBTI? 
(Lūdzu izlasiet -  
1 Mozus grāmata 18:16-33 un 19:1-17) 
Parasti, kad lasu šādu virsrakstu, es jautāju – ‘no kā?’, 
labi zinādams, ka tas ir vecs kristiešu jautājums, kas 
jautā par mūsu attiecībām ar Jēzu Kristu. Precīzi 
sakot, tas virsraksts mums jautā, vai mēs esam izglābti 
no Dieva tiesas?  
Iemesls, kāpēc es rakstu par šādu tēmu ir, ka pēdējā 
laikā esmu manījis daudz vairāk mācītājus nekā 
parasti sakām un rakstām, ka šī tiesa nav tik tālu prom 
kā varbūt mēs ceram, bet, ka šī tiesa ir ap stūri. 
Dīvainā veidā, un jāsaka pirmo reizi mūžā, es pats to 
izjutu ļoti skaidrā sapnī pirms pāris dienām. Varbūt 
tas ir mudinājums mācītājiem vairāk rūpēties par 
saviem draudzes locekļiem un cītīgāk strādāt draudzes 
darbā, lai visiem būtu iespēja atgriezties. Varbūt tas 
nozīmē kaut ko citu. Varbūt šī doma tiešam nāk no 
Dieva, ņemot vērā, cik tālu pasaule ir noslīdējusi 
izvirtībā pašiem nemanot, jo tas ir noticis tik lēni un 
modernam cilvēkam ļoti pieņemamā, patīkamā un 
saprotamā veidā. 
Kas kādreiz bija nosaukts grēks, mums tagad ir 
pieņemama uzvešanās. Mēs esam izmantojuši 
nabagus un saucam to par loteriju. Mēs esam 
apbalvojuši slinkumu un saucam to par sociālo aprūpi 
(welfare). Mēs esam slepkavojuši nepiedzimušus 
bērnus un saukuši to par ‘izvēli’. Mēs vairāk 
nedisciplinējam mūsu bērnus, ja gadījumā sagraujam 
viņu pašvērtības sajūtu. Mēs esam ļaunprātīgi 
izlietojuši varu un nosaukuši to par politiku. Mēs 
esam iekārojuši sava tuvākā loriņus un nosaukuši to 
par dzīves mērķi. Mēs esam apgānījuši pasauli ar 
lādēšanos un pornogrāfiju un nosaukuši to par brīvu 
izteikšanos un mākslu. Mēs esam izsmējuši mūsu tēva 
vērtības un morāli, un nosaukuši to par apgaismību. 
Mēs zaimojam un izlamājam Dievu un Viņa Dēlu, un 
saucam to par pieņemamu. Bet tas ir tikai sākums. 
Paskatāties apkārt ar atvērtām acīm. Ar Jēzus Kristus 
apgaismotām acīm. Ar Dieva Vārda, apgaismotām 
acīm un esiet redzīgi! Saredziet, kas notiek šinī zemē 
un šinī pilsētā. 
Dievs ir bijis pacietīgs ar mums līdz šim, bet cik ilgi? 
Cik ilgi Viņš savas dusmas atturēs no mums, pret to 
ko MĒS esam izdarījuši Viņa pasaulē?  
Bet ko saka Dievs? 
‘Tā zeme, kas kādreiz Mani mīlēja, kas Mani 
pieņēma, kas dzīvoja pēc Maniem likumiem, tagad 
Mani ienīst! Šī zeme, kas kādreiz Mani godāja, tagad 
Mani izaicina!’  
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Kur kādreiz no kanceles dzirdējām Dieva svēto vārdu 
sludinātu patiesībā, kancelēs stāv homoseksuāli, 
lesbietes un profesionāli teologi kuriem Dieva vārds 
nav svarīgs. Sludina tikai vienlīdzību un to ko 
cilvēkiem patīk dzirdēt. Neticība un netikumība ir 
pieņemama un daļa no mūsu attīstības un evolūcijas 
procesa. Kur kādreiz dzirdējām Jēzu Kristu paceltu kā 
Pestītāju un Glābēju, mēs tagad dzirdam, ka cilvēks ir 
pasaules un dzīves centrs un viņa domas ir pārākas pa 
kaut kādu Dieva atklāsmi! 
Kur kādreiz Dievu godināja skolās caur Kristīgu 
ticības mācību, tagad lūgšanas vietā izdala kondomus 
un apmāca bērnus velnu reliģijas principos. Jēzus ir 
ienīsts! Šī zeme, kas kādreiz godināja Jēzu Kristu, 
tagad aizliedz Viņa vārda lietošanu sabiedriskās 
lūgšanās, ja gadījumā tas aizskartu kādu musulmani. 
Pat parlamentā ir cilvēki, kas gribētu vispār aizliegt 
pielūgt Jēzu Kristu, jo tas viņu acīs nav politiski 
korekti, un nebūs ilgi pirms tas notiks, jo abi Gillard 
un Zaļo vadītājs Bob Browns ir atklāti ateisti un pret  
jebkādām lūgšanām. Kur kādreiz mēs meklējām 
Dieva taisnību un svētumu, tagad mēs esam lepni par 
mūsu netikumību – mūsu piedzeršanos, atklātu laulību 
pārkāpšanu, pornogrāfīju, lamāšanos utt.  Dieva vārds 
mums vairāk nav vajadzīgs! Tāpēc mēs to nelasām. 
(Un nē, nav grūti saprast Dieva vārdu!, tas 
attaisnojums ir atkritis novārtā) 
Mēs paši esam sagudrojuši savus dieviņus, kurus mēs 
pielūdzam un kas mūs dzird un pat paklausa. Šis 
personīgais dieviņš ir neapšaubāmi Velns un kamēr 
mēs netuvojamies Jēzum Kristum, viņš, būs ar mieru 
dot mums pasaulīgu mieru un visu ko mēs vēlamies.  
Dievs, nekādos apstākļos nav pieejams bez Jēzus, 
bet tikai caur Jēzu! Un ja kāds saka, ka viņš stāv 
sakaros ar Dievu pa taisno, bez Jēzus, tad viņš sevi 
maldina, viņš pielūdz Velnu un tāds cilvēks nekad 
nenonāks Dieva valstībā! Bet uz mūžīgiem laikiem, 
mūžīgās mokās būs kopā ar to, kas viņu ir pievīlis. 
Man liekas, ka Dieva dusmu kauss pret mums ir pilns 
līdz malām un tāpēc daudz Kristus sekotāji sāk izjust, 
ka pasaules gals nav tālu prom. Bet kas klausās? Cik 
ilgi Dievs gaidīs? Un ja jūs domājiet, ka paši savos 
spēkos tiksiet galā ar šo dienu, es lūdzu jums 
pārdomāt. Jo ir tikai VIENS ceļš pie Dieva un tas ceļš 
nav atrodams mūsu mazā grēku apsēstā prātiņā. Mēs 
esam palikuši absolūti un totāli nejūtīgi pret īstā Dieva 
garīgām lietām, jo pasaulīgums un mūsu paša prāts 
valda mūs! Mēs skatāmies, bet neredzam, kas notiek 
mums apkārt. 
Vēsturē nekad nav bijis tik ilgs laiks bez kāda vārda 
un iejaukšanos taisnā veidā, no Dieva. Cik ilgi Viņš 
pacietīsies ar mums? Man šķiet ne ilgi! 

Es teicu, ka mēs esam neredzīgi un nejūtīgi pret 
garīgām lietām. Vai mēs tiešām neredzam un 
nesaprotam, ka Dieva tiesas laiks ir jau sācies? Mēs 
turpinām dzīvot kā aizmiguši! Vai nevaram vai 
negribam saredzēt Dieva beigu laiku pazīmes? To 
redzam dabā un starp mūsu apgaismotā laika gudriem 
cilvēkiem! Ar katru dienu Dievs mums sūta aizvien 
vairāk un vairāk zīmes un atgādinājumus – bet mēs 
esam kā aizmiguši. Mēs esam iesakņojušies pasaulē 
tik dziļi, ka dzīvi bez tās nevaram iedomāties! Vai 
mēs gaidām savu pašu izgudroto dieviņu, kas ir tikai 
fantāzija, pilnīgi bez pamata, lai viņš mums nāktu 
palīgā? Dievs arvien vairāk un vairāk atstāj mūs, lai 
mēs paši saņemam sekas no mūsu dzīves izvēlēm. 
Sekas, ko mēs paši esam pelnījuši, jo neviens cits nav 
vainīgs! Mēs to putru esam savārījuši... un tās sekas ir 
skaidri redzamas. Politika ir kara lauks, mūsu pilsētas 
ir kara lauki, mūsu skolas ir kara lauki, izglītības 
sistēma ir haosā ar uzsvaru uz nevajadzīgiem un 
liekulīgiem priekšmetiem, slimnīcās slepkavo simtiem 
tūkstošu bērnu gadā, mūsu jaunatne negriežas pie 
Dieva, bet pie alkohola, narkotiskām vielām, ārpus 
laulību seksa un fantāziju pasaulēm caur facebook, 
twitter, bezjēdzīgām filmām un mūziku. Valdības 
nemāk izdzīvot no strādnieku nodokļiem un ir 
ieķīlājušas tautas ar parādiem, ko viņas nekad nevar 
atmaksāt. Vēl traģiskāk ir tas, ka valdības godina un 
dod vienlīdzību visādām reliģijām un sektām, lai tik 
mēs nevienu neapvainotu! It kā cilvēka jūtas būtu 
daudz svarīgākas nekā īstais Dievs sevi ir atklājis Jēzū 
Kristū. Bet šī vienlīdzība, ja mēs skatāmies rūpīgi, 
neattiecas uz Kristietību. Un tas pats no sevis kaut ko 
izsaka. 
Zaļā partija (lasiet vecie Komunisti) dīdās, lai 
homoseksuāliem atzītu laulības ar tām pašām tiesībām 
kā vīrietim un sievietei, un valsts jau tagad atļauj tās 
paša dzimuma ‘pāriem’ adoptēt bērnus! Kādas 
valdības izlūdz Dieva svētību, bet divkosīgā veidā 
atklāti dara to, kas ir pret Dieva gribu un atklātam 
Dieva vārdam! Kā tas strādā? 
Bet vai tauta atgriežas no saviem grēkiem un tos 
nožēlo? Nebūt nē! Tanī vietā cilvēki rīko svētkus, kas 
godina netikumību -Homoseksuālo pašlepnuma 
parādes, demonstrācijas, kas pieprasa ‘tiesības’ 
nogalināt nepiedzimušus bērnus, musulmaņi, kas 
pieprasa ievest šarija likumus un cilvēki savos 
tūkstošos meklē Dievu kur viņš nav atrodams. Pat 
šonedēļ 14,000 gāja klausīties Dalai Lama, Pertā. Un 
Velns priecājās par to, jo šis vecais ‘nevainīgais’ un 
‘miermīlīgais’ onkulītis ved cilvēkus prom no Jēzus 
Kristus! Cik tālu mēs esam nogrimuši paši savos 
mēslos, ka dzīvniekam dod lielāku vērtību nekā 
cilvēkam? Delfīniem un govīm! Pat noziedzniekam, 
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slepkavai, izvarotājam, kas sēž cietumā iet labāk un ir 
vairāk ‘tiesības’ nekā vairumam pensionāru!  
Ko teiktu tie karavīri, kas mira lai mūsu tauta būtu 
brīva? Ko viņi teiktu, ja viņi atgrieztos šodien un 
redzētu kas ir noticis ar šo zemi? - Es zinu ko viņi 
teiktu! Viņi teiktu, ka mēs nemirām par izvirtību un 
nešķīstību. Mēs nenolikām savas galvas par šo valsts 
vadīto netikumību. Mēs mirām, lai jūs vadītu un 
valdītu vienīgais Dievs, lai jūs uzturētu Dieva likumus 
un pavēles, lai jūs uzturētu sentēvu vērtības, 10 
baušļus, uzturēt ģimeni, dzīvot mīlestībā un 
dievbijībā. Mēs mirām, lai patiesība un ne meli 
valdītu šo zemi! 
Un tagad piegriezīsim vērību norādītiem Bībeles 
pantiem, kurus es ceru jūs esat izlasījuši. 
Ābrahams skaidri zināja, ka Dievs iznīcinās Sodomas 
pilsētu dēļ iedzīvotāju grēkiem, kas galvenokārt bija 
homoseksualitāte, kas Dievam ir riebums! Ja šāda 
iznīcināšana notiktu šodien, tas nebūtu vienas pilsētas 
dēļ, bet visas pasaules dēļ! Laiks ir jau klāt pasaulei 
saņemt pelnītos augļus. Bet pasaulei ar Ābrahama 
iejaukšanos vien nepietiktu. Kas tagad ies ‘tirgoties’ 
ar Dievu mūsu labā? Buda? Muhameds? Mūsu pašu 
izgudrotais ‘dieviņš’? es pats? Vienīgais, kas varētu to 
darīt ir Jēzus, bet ko Viņš savam Tēvam teiktu? ‘Tēvs 
pagaidi uz brītiņu jo vēl 50 cilvēki nav dzirdējuši 
labās ziņas par pestīšanu’? Varbūt tikai 40, 30, 20 vai 
desmit. (Ja šie vārdi nav saprotami, lūdzu izlasiet 
Bībeles pantus, tad tie paliks skaidri).  Tā lieta ir tāda, 
ka pasaulē ir palicis ļoti maz cilvēku, kas nav 
dzirdējuši Dieva evaņģēlija vēsti.  Tikai maza saujiņa! 
Šobrīd pār visu Āziju, galvenokārt Musulmaņu zemēs, 
skan radio balss ar šīm labām ziņām un aizvien vairāk 
un vairāk musulmaņi griežas pie Jēzus Kristus un tanī 
pašā laikā aizvien vairāk Viņu noliedz. BET šie 
cilvēki DZIRD par Jēzu! Tas vecais attaisnojums ‘es 
nezināju’ vairs neattiecas! Ļoti drīz nekāda 
‘tirgošanās’ Dieva priekšā nebūs vajadzīga, jo VISI 
būs dzirdējuši šīs labās ziņas, un Dieva tiesas brīdis 
būs klāt, tāpat kā tas pienāca Sodomas pilsētai, tikai 
šoreiz tas pienāks Sodomas pasaulei! 
Ābrahama radinieks Lats, pa ko šeit iet runa, zina, ka 
Dieva spriedums pār Sodomu ir klāt, un viņš vismaz 
cenšas to stāstīt saviem znotiem. Un reakcija no 
viņiem ir tāda pati, kā varētu sagaidīt mūsu laikā. Viņi 
smejas! Viņi domā pie sevis, ka šis vecais muļķis 
tagad ir palicis galīgi traks. Un dabīgi viņi viņu 
ignorē. Tā būtu tā paša reakcija, ko mēs ticīgie 
saņemam katru dienu no tiem kas iet bojā. Bet tas 
brīdis pienāk strauji un Lats, neskatoties uz visiem 
brīdinājumiem nevar tās saites ar šo vietu pārtraukt. 
Viņš ‘kavējās’ saka Bībelē’. ‘Viņš kavējās’!... Kāpēc? 
Viņš skatās atpakaļ uz visu savu dzīves darbu, savu 

māju, savu dārzu, uz saviem dzīvniekiem, saviem 
loriņiem, savu bankas kontu, saviem neticīgajiem 
draugiem, savu amatu, jo ir liela iespēja, ka viņš bija 
pilsētas galva, un tagad viņš domā, ka viss tas ies 
zudumā, ‘es zaudēšu visu, un man būs jāsāk no jauna. 
Bet Dievs caur saviem eņģeļiem Latu pagrāb’, aiz 
rokas un ved viņu prom no šīs vietas. Dieva sūtītie 
eņģeļi kliedz, lai viņš skrien un neskatās atpakaļ, jo 
tur viņam nekas vairs nav ko meklēt. Uz mata tāpat kā 
Dievs saka mūsdienu pasaules iedzīvotājiem 
‘skrieniet prom no visa tā, kas ir pieķēdējuši jūs pie 
šīs pasaules un skrieniet pie Manis, un es jūs 
izglābšu’. Uz mūžīgiem laikiem. 
Ābrahams beidza tirgoties ar Dievu ar ciparu desmit. 
‘Ja paliktu Sodomas pilsētā tikai desmit ticīgie, saka 
Dievs, tad es to pilsētu neiznīcināšu’. Beigu beigās 
izglābās tikai četri, un viena no tiem četriem aizgāja 
bojā, jo viņa nevarēja tās saites ar šo vietu lauzt, jo 
viņai bija jāskatās atpakaļ! Tikai trīs izglābās no 
Dieva dusmām Dieva žēlastības dēļ caur ticību. Un tā 
ticība, kas viņiem bija, vienalga pēc kādas mērauklas 
mēs to vērtējam, bija švaka, nožēlojama un bēdīga. 
Bet Dievs to švako ticību izmantoja, lai šos trīs 
izglābtu. Vai tas nedod mums cerību?  
Znoti, draugi, plašākā ģimene, viss, kas viņiem bija 
iemīļots šinī vietā aizgāja bojā, tāpat kā mūsu draugi 
un radi aizies bojā, ja viņi netic Jēzum Kristum kā 
viņu Pestītājam un neseko Viņam. 
Cik ilgi Dievs gaidīs? Neviens precīzi nezin, bet 
pirmo reizi pasaules vēsturē tās pazīmes, kas ir skaidri 
norādītas Bībelē, ir skaidri redzamas.  
Ko darīsim? Izsmiesim vai bēgsim pie Jēzus? 

Māc Gunis Balodis 
2011g. Pertā. 
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DV PERTAS 
NODAĻA 
 

Daugavas Vanagu Austrālijas valdes 
ziedojumu vākšanas akcijas 

2011. gada Pertas nodaļas pārskats 
 

Auziņš R 20.00 
Beklešovs G 20.00 
Blumbergs J 50.00 
Džonsons N 20.00 
Ertners V 20.00 
Gaujers M 20.00 
Grinfelds J 25.00 
Gūtmanis I 25.00 
Kaģis G 30.00 
Lifka T 20.00 
Ludvigsons O 50.00 
Lūks J 60.00 
MacKenzie V 70.00 
Ozoliņš E 100.00 
Plucis I 25.00 
Pogainis I 25.00 
Purvinskis J 100.00 
Rudaks I 100.00 
Rīduzis V 50.00 
Šķels J 100.00 
Vārpiņš F 70.00 
Veiskarts E 50.00 

1050.00 
 
Izsūtīti 35 ziedojumu vākšanas saraksti – atgriezti 22 
Augšminētā summa pēc ziedotāju norādījumiem 
sadalās šādi: 
• Bijušiem leģionāriem un invalīdiem 

Latvijā 
490.00

• Mazturīgo skolēnu mācības līdzekļu 
iegādei Latvijā 

100.00

• Audžu bērnu ģimenēm Latvijā 35.00
• Daudzbērnu ģimenēm Latvijā 205.00
• Skolām un jaunatnei Austrālijā 50.00
• Ziedojums bez sadalījuma 170.00
Paldies J. Vucēnam par adrešu lipekļiem 

Liels paldies visiem ziedotājiem! 

N.Džonsons (nod.kasieris) 
 

DAUGAVAS VANADZES 
Pertas vanadzes 

 

Daugavas Vanadzes 
aicina uz  

pusdienām un Video 
Dzīres Kuldīgā – koncerts 

Kuldīgas estrādē 
2010.g.16. jūlijā 

„Kad vēji dzied burās” 
Svētdien, 10. jūlijā, plkst. 

13.00 
Visi mīļi gaidīti. 

 
 
 
 

Latviešu 
biedrība 

Rietumaustrālijā 
 

Gausi nāca, drīz aizgāja, 
Gaidītā Jāņu diena. 
Nebij’ dienas, ne nedēļa, 
Vienu pašu vakariņu. 

Latviešu biedrības rīkotais Jāņu sarīkojums šogad 
pulcēja neparasti daudz viesu (ap 84) un sarīkojums 
bija jānotur Centra zālē. Kā katru gadu līgotāji varēja 
baudīt desiņas ar skābiem kāpostiem un piedevām 
kafijas galdu ar kūkām un cepumiem.  DV klubā bija 
dabūjams Jāņu alus vai arī pēc paša izvēles kāds cits 
dzēriens. Tā tad – Jāņi nosvinēti līdz nākošam gadam. 

Par vakara norisi liels paldies diriģentam Jānim 
Vucēnam, klavieru pavadījumam Silvijai Lūks  un 
DV jauktam korim, gan par skanīgām Jāņu dziesmām, 
gan uzvedumu.  Paldies Alfam par gardo Jāņa sieru, 
ko gan ātri izpirka, jo izskatās, ka visi slinki paši to 
pagatavot. Paldies Daugavas Vanadzēm par pusdienu 
gatavošanu un izdali. Paldies Liesmai par loteriju 
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biļešu pārdošanu. Paldies ziedotājiem par dāvātām 
mantām loterijai. Paldies DV kluba-bāra vadībai. 
Paldies ikvienam par palīdzīgām rokām Centra zāles 
sakārtošanā.  

Un liels paldies visiem līgotājiem, kuri veicināja gan 
ar savu klātbūtni, gan skanīgām Jāņu dziesmām, lai šī 
pēcpusdiena skanētu kā Jāņos pienākas. 

R.Dzonsone 

ARĪ PERTĀ SVIN JĀŅUS. 
Jāņu svinēšana ir viena no visvecākajām latviešu 
tradīcijām, kuras latvieši ir svinējuši ne tikai senā 
pagātnē, bet pat mūsu laikos un arī Latvijas 
okupācijas laikā, jo okupācijas vara neatļāvās to 
svinēšanu noliegt. Jau no 1950tiem gadiem Latviešu 
Biedrība Pertā latviešiem rīko Jāņu sarīkojumus .Tie 
ir bijuši gan spilgti un vareni ar daudz un zīmīgām 
dekorācijām un lieliem uzvedumiem, gan arī mazākas 
svinības, gan lielās īrētās zālēs, gan pašu mājās- 
Latviešu Centrā. Tā jau pagājušā svētdienā 19.jūnijā, 
kaut pāris dienas par agru, Latviešu Centrā sāka 
sarasties Jāņu bērni no maliņu maliņām. Bija liels 
prieks redzēt vienu otru seju, kuras mūsu vidū nebija 
redzētas jau ilgākus gadus. Te nu vecs draugs ar vecu 
draugu atkal satikās un aprunājās un bija prieks 
redzēt, ka viņš vēl ir šai saulē. Daži Jāņu bērni bija 
braukuši lielus gabalus, lai ar mums varētu 
papriecāties.  
Zāle mūs sagaidīja ar klātiem galdiem un ar jau 
laicīgu brīdinājumu,  ka būs dziedāšana, jo uz galdiem 
jau bija dziesmu grāmatas ar pazīstamu dziesmu 

vārdiem. Kā jau parasti un šoreiz, kaut gan drusku 
savainots, Alfrēds Gulāns ar palīgiem tomēr bija 
gādājis, lai zāle būtu pienācīgi dekorēta: Bija 
Jāņuguns gara kāta galā, saprotams alus muca ar 
kausiem, gatava dzeršanai (laikam Jāņu tēvs bija 
daudz alu brūvējis, jo muca bija branga). 
Ilgi nebija jāgaida, kad mūs apsveica Latviešu 
Biedrības priekšnieks Jānis Kukuls un pieteica 
gaidāmos notikumus. Nikolajs Džonsons mūs 
iepriecināja ar svarīgiem datiem par alus dzeršanas 
atslābšanu Austrālijā,  ko esot izraisījis vīna un stipro 
dzērienu lietošanas pieaugums. Jāņu bērni Vucēnu 
Jāņa vadībā un ar Silvijas Lūks pavadījumu mums 
sniedza gan Jāņu dziesmas, gan atsvaidzināja atmiņu 
par Jāņu parašām un ticējumiem. 
Pēc uzveduma Vucēnu Jānis pieteica, ka kautgan 
pusdienas ir gatavas mums tās būs jānopelna kārtīgi 
nodziedot kādas dziesmas.  Tā nu vīri braši apdziedāja 
sievas, bet tā kā lielākā daļa sievu bija virtuvē 
gatavojot mūsu pusdienas, pārējām zālē palikušām 
sievām gāja grūtāk. Tomēr atzinums bija,  ka mēs 
pusdienas esam nopelnījuši.  
Tur nu bija visādi gardumi: tur bija kāposti ar 
desiņām, un zirnīši un cepti kartupeļi. Siekalas vien 
tecēja, kamēr ar steigu tiku atpakaļ pie galda smeķēt 
gardo kumosu. Tad vēl piedzēru klāt alu un Jāņi bija 
kā Jāņi. Esam jau Pertā tā izlutināti,  ka bez kafijas un 
garšīgajām smalkmaizītēm un kūkām nevaram iztikt 
un kaut gan vēders vairs neko negribēja tomēr acis 
tīkoja.  
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Tā kā visi jau bija brīdināti,  ka būs dziedāšana Vucēn 
Jānis, kā jau mūsu diriģents, sāka mūs dīdīt un 
dziesmas no jau sagatavotajām dziesmu grāmatām 
ritināt. Liela daļa, mēs vairs neesam nekādi jaunieši 
un dziesmu vārdi mums sāk aizķerties. Cik zinu arī 
par to Jānis bija padomājis un piegādājis dziesmu 
vārdus. Tad jau tā dziedāšana gāja vaļā lielā jaudā.  
Nu pienāca loterijas izvilkšanas laiks. Visi nu skatījās 
kādi ir viņu numuriņi un vai gadīsies kāds laimests. 
Skaties kā gribi , bet ir arī veselas laimīgās ģimenes, 
vienai ģimenei tur laimējās ne vienu vai divas reizes, 
bet veselas trīs reizes. Būšot rīkot gleznu izstādi?!  
Tā nu pagāja stundas līgojot un dziesmas skandinot, 
kamēr laiks bija posties uz māju pusi, jo dažiem mājas 
bija patālu, bet tumsa nebija tālu prom. Paldies Jāņu 
mātei, Jāņu tēvam, Jāņu bērniem un visiem, kuri 
atrada savas dziedamās balsis un palīdzēja kuplināt šo 
Jāņu sarīkojumu. Tagad ar nepacietību gaidīsim 
nākošo gadu, kad varēsim atkal kopā padziedāt un 
atzīmēt seno latviešu tradīciju.  

Jānis Purvinskis 

 
Jāņu bērni Latviešu Centrā Pertā, dzied un Līgo 

J.Purvinska foto 

 

 
Latvijas Goda 
Konsuls Pertā 

PARAKSTU VĀKŠANAS REZULTĀTI 
PERTĀ 
Ja 10.saeimas vēlēšanās Pertā piedalījās un nobalsoja 
61 Latvijas pilsonis tad diemžēl parakstu vākšanā, lai 
Latvijā pasargātu latviešu valodu piekrita tikai 37. 
Kaut arī to izdarīt bija dota iespēja piecos sestdienu 
rītos, vienā sestdienā atnāca tikai viens cilvēks. 
Liekas, ka arī Pertā esam palikuši kūtri un notikumi 
Latvijā mums vairs neinteresē. 
Svarīgāk ir ņemt vērā, ka korupcijas piesātināto 
pašreizējo Saeimu, pateicoties prezidenta Zatlera 
ierosinājumam, varēsim palīdzēt gāzt. Lai to panāktu 
mums ir jāsavāc pietiekoši parakstu jau sestdien 
23.jūlijā, tad septembra beigās iesim atkal un vēlēsim 
jaunu 11.Saeimu.  
Parakstu vākšana notiks visu dienu tāpat Konsulāta 
telpās kā iepriekš un atkal būs jāņem līdzi derīga 
Latvijas pase, kurā jums iespiedīs zīmogu par “Tautas 
nobalsošanu”.  
Gribu ļoti atgādināt, ka šoreiz ir daudz svarīgāk mums 
katram, kuri varam, nodot savu parakstu, to arī izdarīt, 
jo tādai Saeimai, kura atbalsta korupciju mēs 
nedrīkstam atļaut valdīt mūsu Latvijā. Uz redzēšanos 
konsulāta telpās, sestdien 23.jūlijā. 

Jānis Purvinskis, LR goda konsuls Pertā. 
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TUVOJAS TAUTAS NOBALSOŠANA. 
Pēdējo mēnešu notikumi Latvijā ir iezīmējušies ar 
lielu satraukumu tautā. Un zīmīgi ir tas, ka tieši šai 
pašā laikā 1934.gada, 15.maijā, Latvijā notika 
apvērsums, kad valsts prezidents Kārlis Ulmanis 
likvidēja Saeimu un pārņēma valsts varu savās rokās. 
To darīdams tāpēc, ka Saeima nebija spējīga pieņemt 
likumus.  Liekas, ka Latvijā jau atkal notiek līdzīgas 
lietas un Saeimas rīcība valstij nes korupciju un valsts 
mantas izzagšanu. Tikai šoreiz sašutums nāk no 
tautas, kura redz kā valsti izzog bagātnieki.  
Mēs vēl vācam parakstus ar kuriem pieprasām 
Saeimai reaģēt uz tautas prasībām un uz godīgu 
darbu. Tauta neuzticas saviem ievēlētajiem 
pārstāvjiem, saviem deputātiem, un pielieto varu, kuru 
viņai dod Latvijas Satversme. Saeimā ir pat tādi tautas 
pārstāvji, kuri nemaz nespēj savus balsotājus 
pārstāvēt, jo neprot valsts valodu un Saeimas pārrunas 
nesaprot. Latvijas Satversme, likumi pēc kuriem mēs 
Latvijā dzīvojam, saka ka vislielākā vara valstī pieder 
Latviešu tautai.  Redzot, ka mūsu ievēlētie deputāti 
rīkojas netaisni un pielietojot to pašu Satversmes varu, 
valsts prezidents ir ierosinājis Saeimas atlaišanu. Tas 
ir pirmais šāds gadījums Latvijas vēsturē un bija grūti 
iedomāties, ka šodien vēl kādam būs tāds mugurkauls 
lai šo varu pielietotu. Un tomēr, pašlaik Latvijas valsts 
Saeima stāv atlaišanas stadijā.  
Šī gada 23.jūlijā notiks tautas nobalsošana, kas 
noteiks vai valsts prezidents bija pareizi vai nepareizi 
dzirdējis tautas balsi. Ja viņam būs bijusi taisnība, tad 
jau divu mēnešu laikā pēc tautas nobalsošanas, t.i., 
Septembra beigās mēs visi iesim atkal uz vēlēšanām 
un vēlēsim jaunu Latvijas valdību, jaunu Saeimu.   
Ar visu to, ka prezidents Zatlers stāvēja savas 
pārvēlēšanas priekšvakarā, viņam tomēr bija 
svarīgāka Latvijas nākotne nekā paša labums un savu 
Saeimas atlaišanas ierosinājumu viņš tomēr 
pasludināja. Spriežot pēc tautas atsauksmes Rīgā, viņa 
lēmums bija pareizs un viņa popularitāte guva milzu 
atbalstu tautā. Tautā, bet ne valsts varas orgānā 
Saeimā, kura Zatleram par to atmaksāja un otrreiz par 
valsts prezidentu neievēlēja. Jaunais Latvijas valsts 
prezidents ir bijušais UNIBankas direktors Andris 
Bērziņš, kuru tauta pēc ievēlēšanas, iznākot no 
Saeimas, sagaidīja ar kliedzieniem – ‘atkāpties no 
amata’.  
Tas nu lai ir kā ir, bet mums tagad ir svarīgs darbs 
priekšā : tas ir atzīt Zatlera ierosinājumu par pareizu 
un 23.jūlijā visiem kam ir derīga Latvijas pase nākt un 
spēcīgi nobalsot par Saeimas atlaišanu lai tad varam 
ievēlēt vēl stiprāku un latviskāku valsts vadību, 
Saeimu.  Saeimu, kura varbūt  atdos pilsoņa tiesības 
arī tiem, kuriem tās vēl pienākas, bet kuras Saeima 

neatļauj sakarā ar dubultpilsonības neatļaušanu no 
1995.gada. Likums, kurš ir vienkārši netaisnīgs un 
kurš ir jāatceļ. 
Tātad, sestdien 23.jūlijā jau no 09:00 no rīta  visiem, 
jo visiem, ir jānāk parakstīties tautas nobalsošanā par 
Saeimas atlaišanu.  Ar to Latvijai un arī mums priekšā 
stāv ļoti svarīgs un aizņemts laiks. Ja kādam vēl ir 
neskaidrības, tad variet man zvanīt pa telefonu 9582 
5221. 

Jānis Purvinskis 
Latvijas goda konsuls Pertā. 

 

23. JŪLIJĀ TAUTAS NOBALSOŠANA 
PERTĀ. 
Saskaņā ar Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera, 
2011.gada 28.maija rīkojumu Nr. 2 „Par Saeimas 
atlaišanas ierosināšanu” un likuma „Par tautas 
nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 5. panta otro 
daļu Centrālā Vēlēšanu Komisija 2011.gada 30.maijā 
nolēma izsludināt tautas nobalsošanu par 
10.Saeimas atlaišanu,  2011.gada 23. jūlijā.  
Konsulārais departaments (KD) ir saņēmis CVK 
lūgumu sniegt priekšlikumus par vietām, kurās 
ārzemēs izveidojami vēlēšanu iecirkņi. Austrālijā tādi 
būs Adelaidē, Brisbānē, Melburnā, Pertā un Sidnejā. 
Tautas nobalsošanā var piedalīties visi Latvijas 
pilsoņi, kuriem ir tiesības vēlēt Saeimu. Satversme 
neparedz minimālo balsotāju skaitu, lai tautas 
nobalsošanu būtu uzskatāma par notikušu. Lēmums 
tautas nobalsošanā tiek pieņemts ar vienkāršu balsu 
vairākumu.  
Latvijas pilsoņiem ārvalstīs kuri balsošanas dienā ir 
sasnieguši 18 gadu vecumu un kuriem ir derīga 
Latvijas pilsoņa pase ir tiesības balsot tiešā veidā 
paredzētajos iecirkņos vai pa pastu, iepriekš 
reģistrējoties. Pases, kurām nav beidzies derīguma 
termiņš, kā arī pases ar derīguma termiņu 
“BEZTERMIŅA”, ir derīgas balsošanai. 
Tautas nobalsošanā vēlētājiem būs jāatbild uz 
jautājumu „Vai Jūs esat par 10.Saeimas 
atlaišanu?”. Iespējamie atbilžu varianti tautas 
nobalsošanas zīmē būs „par” vai „pret”.  Šāds 
jautājuma formulējums izriet no likuma „Par tautas 
nobalsošanu un likuma ierosināšanu”, kura 14.pants 
nosaka, ka balsošanas zīmē ierakstāms tautas 
nobalsošanai nodotais priekšlikums, kā arī vārdi „par” 
un „pret”. 
Lai balsotu pa pastu, ir nepieciešams ievērot 
sekojošus noteikumus:  
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• personai  līdz 2. jūlijam  Latvijas pārstāvniecībā  

jāiesniedz attiecīgs rakstveida iesniegums, kurā 
jānorāda savs vārds, uzvārds, personas kods un 
adrese ārvalstī, uz kuru nosūtāmi vēlēšanu 
materiāli.  

• iesniedzot minēto iesniegumu, vēlētājam jāuzrāda 
derīga Latvijas pilsoņa pase, kurā tiks izdarīta 
atzīme par dalību tautas nobalsošanā. 

Iesniegumu un pasi, lai pieteiktos balsošanai pa 
pastu, var iesniegt konsulātos Adelaidē, Brisbanē , 
Sidnejā un Pertā, bet ne Melburnā. Šiem 
balsotājiem konsulāti uz iesniegumā norādīto adresi 
nosūtīs balsošanas materiālus, kā arī informāciju par 
kārtību, kādā izdarāma balsošana. Ja pase un 
pieteikums konsulātiem tiek nogādāts pa pastu, 
vēlētājam pašam jāapmaksā pasta pakalpojumi pases 
un izziņas nosūtīšanai atpakaļ. Konsulāti neuzņemas 
atbildību par pasta pakalpojumu kvalitāti. Balsošanai 
pa pastu adrese Pertā : Mr.J.Purvinskis, Hon.Consul 
of Latvia, 221.RAAFA Estate,Meadow Springs, 
WA ,6210 . 
Balsošana Pertā notiks: 23. jūlijā, Latviešu centrā, 60 
Cleaver St, Belmont Latvijas konsulāta telpās, no 
pulksten 09:00 no rīta līdz pulksten 18:00 vakarā. Ja 
kādam ir grūtības ar šo laiku, lūdzam pieteikties pie 
goda konsula (tel.9582 5221). 

Jānis Purvinskis 
Latvijas goda konsuls Pertā. 

 
14. JŪNIJA ATCERE 
PERTĀ. 
Vai mēs esam aizmirsuši aizvestos? 
Man atmiņā nāk laiks, kad 14. jūnija atceres 
pasākumos Pertas Latviešu Centrā zāle bija ļaužu 
pilna. Daļa no tautiešiem paši bija aculiecinieki 
14. jūnija nakts notikumiem Latvijā un tas zināmā 
mērā varbūt bija viens no iemesliem, kāpēc tautieši 
uzskatīja par svarīgu apmeklēt 14. jūnija atceres 
pasākumus.  

Kā katru gadu, arī šī gada 12. jūnijā Pertas Latviešu 
organizācijas atkal pulcējās Latviešu Centra zālē uz 
aizvesto piemiņas Dievkalpojumu, lai atcerētos 
Padomju Savienības nežēlīgo akciju, kuras laikā  
apmēram 15,000 cilvēki vienā naktī tika izrauti no 
savām mājām un lopu vagonos aizvesti uz Sibīriju.  
Diemžēl, šogad Latviešu Centra zālē bija redzama 
tikai neliela grupiņa mūsu tautiešu un tie bija 
Dievkalpojuma apmeklētāji un Daugavas Vanagu 

Jauktais koris. Mācītājs Gunis Balodis savā sprediķi 
uzsvēra šīs atceres svarīgumu. Daugavas Vanagu 
Jauktais koris nodziedāja trīs dziesmas („Kas tie tādi, 
kas dziedāja?”, „Dāvida 19. dziesma” un „Lūgšana”). 
Pēc Dievkalpojuma visi mierīgi aizgāja mājās. 

Ir radies iespaids, ka mēs sākam aizmirst šo mūsu 
tautas sāpīgo vēstures faktu. Padomju Savienība ir 
sabrukusi. Mūsu ārējā ienaidnieka vairs nav. Bet vai 
tas nozīmē, ka mēs varam mierīgi aizmirst tos 
cilvēkus, kuri cieta un mira Sibīrijā? 

Nē, mēs viņus nedrīkstam aizmirst! Mums visiem, un 
jo īpaši aculieciniekiem, ir jāturpina atgādināt 
pasaulei par 14. jūnija nakts notikumiem Latvijā. 
Mums ir jāstāsta mūsu bērniem, radiem un draugiem 
(arī Latvijā, jo tur daudzi nezina vai negrib zināt par 
to). Tas ir mūsu pienākums pret visiem 14. jūnija 
nakts cietušajiem. 

Ja mēs to nevaram vai negribam darīt, tad viņi ir 
cietuši par velti. 

Jānis Vucēns 
LAAJ vicepriekšsēdis 
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