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REDAKCIJA 
Pertas Latviešu Ziņu redakcija izsaka lielu paldies 
visiem, kuri ir iesūtījuši rakstus un palīdzējuši ar 
Ziņu izdošanu. 

Lūdzu nākošām ziņām visus rakstus iesūtīt 
redakcijā līdz 2012. g. 15. augustam. 
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EV. LUT. SV. 
PĀVILA 
DRAUDZE 

DIEVKALPOJUMU SARAKSTS 
2012.g. JŪLIJAM, AUGUSTAM, 
SEPTEMBRIM 
Datums 1.jūlījs plkst. 10:30 
Diena 5 Svētdiena pēc Sv Gara Sv 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Raudu Dz. 3:22-33 

2. Kor. 5:1-10 
Mk. 4:26-34 

Lasītāja Ieva Vlahov 
Dežurants Jānis Lūks 
Puķes Vilma Rīdūzis 
Vecākais Juris Liepa 

Anna Topp Astrīda Untiņš 
Anita Vaļikovs Andris Vārpiņš 
Daina Vārpiņš Fricis Vārpiņš 
Leokardija Vārpiņš 
Datums 29. jūlījs plkst.10:30 
Diena 9. svētdiena pēc Sv. Gara Sv 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi 1.Moz. 9:8-17 

Ef. 3:14-21 
Mk. 6:45-56 

Lasītāja Māra Hope 
Dežurants Andris Vārpiņš 
Puķes Sarmīte Vucēns 
Vecākais Jānis Lūks 

Ev. Agris Pilsums Māc. Gita Putce 
Juris Viļums Ingrīda Viļums 
Ieva Vlahov Jānis Vucēns 
Sarmīte Vucēns Zenta Zaķis 
Alise Zomers Miranda Albrichs 
Datums 5. augusts plkst. 10:30 
Diena 10. svētdiena pēc Sv. Gara Sv 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi 2.Moz. 16:2-15 

Ef, 4:1-16 
Jņ. 6:22-35 

Lasītājs Juris Liepa 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes Silvija Lūks 
Vecākais Juris Liepa 

Māc. Juris Veidenieks Prāv. Colvin MacPherson 
Mirdza Auziņš Ruta Auziņš 
Gunis Balodis Signe Balodis 
Zane Balodis Edīte Baumanis-Osman 
Nina Bauskis Gaida Beklešovs 

Datums 23. septembris plkst 10:30 
Diena 17. svētdiena pēc Sv. Gara Sv 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Jer. 11:18-20 

Jēkaba 3:13-4:10 
Mk. 9:30-37 

  
Lasītājs Jānis Lūks 
Dežurants Jānis Lūks 
Puķes Aina Timmermane 
Vecākais Jānis Lūks 

Prāv. Ieva Graufelde 
Ilgvars Bergmanis Jūlījs Bernšteins 
Maiguta Bernšteins Jānis Blumbergs 
Nikolajs Džonsons Rita Džonsons 
Austra Farras  
Datums 30. septembris plkst 10:30 
Diena 18. svētdiena pēc Sv Gara Sv 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi 4. Moz. 11:4-6,10-16,24-29 

Jēkaba 5:13-20 
Mk. 9:38-50 

Lasītāja Sarmīte Vucēns 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes Ausma Jones 
Vecākais Juris Liepa 
Māc. Fritzis Kristbergs māc Anita Gaide 
Diak. Aina Avotiņa Līga Gemuts 
Margarieta Gaujers Regīna Gaujers 
Ivars Galvāns Austra Grīnbergs  
 

 
27. oktobrī 

DRAUDZES SEMINĀRS 
plkst 9.30  

Pertas Latviešu Centrā 
LEKTORS: 

Prāv. KRISTS KALNIŅŠ 
“ TĒVA SIRDS - DIEVA  

MĪLESTĪBAS 
NOSLĒPUMS” 
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ZIŅOJUMI 

1. Ja jūs vēlaties manu dalību bērēs, lūdzu 
piezvaniet man pirms jūs noliekat laiku un 
datumu. Ir tādas reizes, kad es nevaru ierasties 
jūsu noliktā laikā. 

2. Es pateicos tiem cilvēkiem, kuri paziņo man ja 
kāds būtu jāapmeklē. Lūdzu turpiniet to darīt! 

3. Es lūdzu visus draudzes locekļus  un lasītājus 
piedalīties Sv Pāvila Draudzes  gadskartejā  
seminārā. Mūsu lektors ir Ģertrūdes draudzes 
mācītājs un LELB Jauniešu vadītājs. 

4. Mēs ar ģimeni ņemam brīvdienas no 10 
augusta līdz 14. septembrim. Prombūtnes 
laikā, lūdzu sazinājāties ar draudzes 
priekšnieci.  Steidzamos gadījumos, lūdzu 
sazinājaties ar mani pa mobīlo telefonu 
0419016758 vai pa Satelīta telefonu 
0011881631570706. 

Māc. Gunis Balodis 
20 Mutiny tce, Quinns Rocks 6030 

9562 0537 0419 016 758 
 

Budisms un Kristietība 
Ievads: 
Ļoti daudz tā sauktā Jaunā laikmeta mācība ir cieši 
saistīta ar Budisma idējām un mācībām. It sevišķi 
mācība par reinkarnācīju –ka cilvēks atkārtoti dzīvo 
un mirst līdz kamēr sasniedz Nirvanu. Pilnību. 
Apgaismošanu. 

Pēdēja laikā šāda veida mācības arī parādās latviešu 
laikrakstos, kas sākušas ietekmēt kristīgo cilvēku 
domāšanu. 

Budisms un kristietība nav savienojami nekādā ziņā 
un iepazīstinot jūs ar Budisma pamata domām, ceru 
jums to skaidri parādīt. Ja uzskatam sevi par kristīgu 
cilvēku tad jābūt skaidrībā par to, kam mēs īsti ticam, 
un kas ir patiesība . 

Budisma sākums. 
Apmēram 500 gadus pirms Kristus, Indiešu princis 
vārdā Siddharta Gautama, sāka meklēt dzīves jēgu. 
Viņš uzauga labos, ērtos apstākļos no pasaules 
realitātēm aizsargāts. Vienā no saviem ceļojumiem, 
viņam bija sastapšanās ar vecu vīru, slimu vīru, 
nabaga vīru un līķi. Dziļi satraukts sastopot ciešanas, 
kas pasaulē, Gatauma nolēma atstāt savu ērto dzīvi, 
atstāt savu ģimeni, lai meklētu skaidrību, 
apgaismotību (enlightenment). Viņš centās to atrast 
askētu dzīvē. Izmēģinājis pat viss ekstrēmākos askētu 
dzīves veidus viņš tomēr neatrada to ko viņš cerēja 
atrast. 

Beidzot viņš nosēdās zem koka un zvērēja nekūstēties 
līdz kamēr sasniegs apgaismojumu. 

Pēc kāda laika viņš piecelās kā Buda – apgaismotais. 
Tā viņš nākamos 45 gadus no savas dzīves veltīja 
mācot ceļu uz atbrīvošanu no ciešanām (dharma) un 
nodibināja mūku sabiedrību (sangha). 

Šodien pasaulē atrodami starp 350 miljonu un 1.5 
biljonu Budistu. Interesanti, ka Indijā nav gandrīz 
vairs neviena Budista, bet ļoti daudz atrodami Ķīnā, 
Japānā, un Dienvidaustrumu Āzījā. 

Divdesmītā gadu simtenī, Budisms iespiedās Rietumu 
kultūrās un reliģisko domāšanā. Amerikā ir vairāk kā 
6 miljonu Budistu. Austrālijā apmēram pus- miljons. 

Budisma idejas ir kļuvušas populāras Rietumu 
kultūrā, itsevišķi meditācījas. Mērķis meditācijai ir 
atrast sevī iekšēju mieru. 

Budisma ticība ir ļoti plaša un dažāda un atrod savu 
izpausmi ļoti dažādos veidos. Bet ir lietas kas visām 
novirzēm ir kopīgas proti, Buda slavēšana, ciešanu 
izbeigšana, un reinkarnācījas doktrīna. 

Budismam ir divi galvenie spārni vai nogrupējumi. 
Theravada Budisms un Mahajana Budisms. 

Theravada Budisms – Dienvidaustrumu Asia, (vietās 
kā Indonesiā,East Timor; Filipinā,Malasiā, Burmā, 
Kambodiā, Singaporē) nodarbojās ar filizofiju un 
uzsver Askētu dzīvi un meditāciju kā vislabāko ceļu 
uz brīvību. 

Mahayana Budisms, izplatīts vairāk Ķīnā un Japānā. 
Tas ietver sevī vairākas dievības; nodarbojās ar 
kosmoloģiju, un citām tradicionālām lietām. 

Mahayana Budismā, meklēšanas ceļš uz brīvību 
iespējams caur dažādiem veidiem - reliģiskiem 
rituāliem; reliģijas apokopšanu, meditācīju; darot 
vienu vai visas šīs lietas kopā. Zen; Nichiren, Tendai 
un šķīstā zeme (pure land) ir galvenās Mahayana 
formas. 

1966 gadā, prominenti mūki no abiem novirzieniem - 
Theravada un Mahayana - satīkās Sri Lankā 
konferencā ar mēŗķi atrast vairāk tuvības un apskatīt 
kādās lietās viņiem ir vienotība. 

Pasaules Budistu, Sangha Padome (tas ir kā viņi sevi 
nosauca) vienojās vienbalsīgi par 9 kopējām lietām. 
Viņi izdeva sekojošo dokumentu, kas dod mums labu 
ieskatu Budisma mācībā: 

Pamata mācības kuras kopējas Theravadu un 
Mahayana Budismā: 

1. Buda ir vienīgais valdnieks. (master) 
2. Patversme atrodama Budā, Dhamaa(Buda 
mācībā) un Sangha (Budistu sabiedrībā) 
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3. Neticam, ka šī pasaule ir dieva radīta vai 
vadīta. 
4. Sekojot Budda priekšzīmei, kas ir Lielās 
Līdzjūtības (Mahaa-karunaa) un Lielās Gudrības 
(Mahaa –prajnaa) iemiesojums; mēs uzskatam, ka 
dzīves jēga ir lai izveidotu līdzjūtību visām dzīvām 
būtnēm bez jebkādas diskriminācijas; un strādātu to 
labklājībai, priekam un mieram, un veidotu gudrību, 
kas novedīs līdz galīgai atklāsmei par visu patiesību 
(Ultimate Truth) 
5. Mēs pieņemam Tās Četras Cienījamās (Noble) 
Patiesības. Dukkha, Dukkha celšanos; Dukkha 
izbeigšanu, un universālo likumu par cēloni un sekām. 
(Cause and effect) kā tas mācīts pratiitya-samutpaada 
(Conditioned Genesis or Dependent Origination). 
6. Saprotam no Buda mācībām, ka visas 
noteiktas lietas (conditioned things) nav pastavīgas un 
Dukkha,un ka visas noteiktās un nenoteiktās lietas 
(Dharma) ir bez esamības (self- anaatma) 
7. Pieņemam 37 noteikumus, (bodhipaska –
dharma), kā dažādus aspektus no Buda mācības, kā 
ceļu kas ved uz apgaismošanu. 
8. Pieņemam trīs dažādus veidus,(kā māceklis,kā 
Buda, kā pilnīgi apgaismots Buda- Samyak-sam 
Buda) kā sasniegt bodhi vai apgaismošanu, un ka 
veids kuru piekopjam ir atkarīgs no katra cilvēka 
dotībām un spējām. Mēs pieņemam, ka visaugstākais 
un goda pilnais ceļs ir sekot Budista dzīves paraugam 
un kļūt par Samyak-sam-Budda lai citus izglābtu. 
9. Mēs pieņemam, ka citās zemēs var būt 
atšķīrība Budista mūku dzīvē, populārākos Budisma 
ticējumos, izdarībās, rituālos un ceremonijās, 
tradicījās un formas. Šīs atškirības tomēr nemaina 
Buda pamata mācības. 
DZĪVES NOZĪME BUDISMĀ 
Budisma primārais mēŗķis ir izbeigt ciešanas. Buda 
mācīja, ka cilvēki piedzīvo ciešanas, tāpēc ka visu 
laiku dzenās pēc lietām, kas nenes ilgstošu prieku. 
Cilvēki ar visu varu cenšās pieķerties lietām – piem. 
draugiem, visāda veida materiālām lietām – kas nav 
pastāvīgas, un mums nenes apmierinājumu. 

Buda nenoliedza, ka ir lietas kas dzīve nes prieku, bet 
uzsvēra, ka tās nav pastavīgas un , ka mūsu 
pieķeršanās pie tām noved uz lielākām ciešanām. 
Viņa mācība pilnīgi kocentrējās uz šo problēmu 
atrisināšanu. Problēmu atrisina, ka nāk pie apziņas ka 
lietas nav pastāvīgas, un no tām atbrīvojas. Tā 
samazina ciešanas un eventuāli izbeidz vai apstādina 
dzimšanas un miršanas cikli. 

Šī Budisma pamatmācība vislabāk un precizāk 
izteikta Četrās Cēlās patiesībās un Astoņkārt cēlā ceļā. 

Četras Cēlās Patiesības 
1. Visa dzīve ir ciešanu skārta 

2. Ciešanas celonis ir iekāre (desire) un 
piekeršanās (attachment) 
3. Ciešanas var apstādināt. 
4. Veids, kā ciešanas izbeigt ir sekot Cēlo 
Astoņkārt Ceļu. 

ASTOŅKĀRT CĒLĀIS CEĻŠ 
Te pie katras pakāpes tiek lietots vārds „pareizais” – 
(paties, korekts, īstais) - angliski „right”. Budistu 
uztverē viņu ceļš ir uzskatāms par patieso. Bet tā ir 
atšķirama no citām patiesībām un no citām gudrībām. 

Budistu mācībā nepietiek tikai ar gudrību – jābut 
„pareiza gudrība”. 

1. Pareiza gudrība (zināšana-knowledge) 
2. Pareiza motivācija 
3. Pareiza runāšana 
4. Pareiza izdarība 
5. Pareiza iztika 
6. Pareiza cenšanās 
7. Pareiza uzmanība (mindfulness) 
8. Pareiza koncentrēšanās 

Ņemot vērā grūtības izpildīt šīs astoņas pakāpes lai 
ciešanas izbeigtu – Buda un pirmie Budisti ieteica 
mūku dzīves veidu kā drošāko ceļu uz apgaismošanu. 

Theravada Budismā, šis ieteikums vēl arvien pastāv. 

Budistu ticība māca ka cilvēkam ir jāpiedzimst no 
jauna kā mūkam lai varētu sasniegt apgaismotību. Tā 
tad vienkāršs pasaules cilvēks cenšas iegūt nopelnus 
(merit), labu karmu, atbalstot mūkus un darot labus 
darbus , tā cerēdami ka nākamā dzīvē sasniegs 
augstāku pakāpi ceļā uz apgaismošanu. 

MAHAYANA BUDISMĀ 
Dažus gadu simteņus pēc Buda nāves, tika izveidota 
jauna kustība ar nosaukumu „Mahayama” – vai 
lielākais vadītājs. Šī kustība atvēra ceļu plašākai 
grupai cilvēku. 

Mahayana Budisms māca ka arī vienkāršam cilvēkam 
ir iespēja sasniegt apgaismošanu bez atkal 
piedzimšanas no jauna kā mūkam vai mūķenei. 

Mahayana Budismā cilvēkam ir iespējams sasniegt 
apgaismošanu dzīvojot tikai vienu dzīvi. 

Mahayana Budismā ir arī vairāki novirzieni, lielākie 
no tiem ir Zen; Šķīstā Zeme un Nicherin. 

Pirmie divi novirzieni iesākās Ķīnā, pēc tam Japānā. 
Nichiren iesākās Japānā. Zen novirziena fokuss ir 
meditācīja un māca, ka apgaismošanu var sasniegt 
meditējot. 

Šķīstā Zeme (Pure land) ir viss dievbijīgākā un māca, 
ka cilvēkam ticībā piesaucot Amitbha Buda, nāk 
atdzimšana šķīstā zemē caur kuru tad viegli 
sasniedzam paradīze un apgaismošana. 
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Nichiren Budisms centrējās uz Lotus Sutra, - 
Mahayana svētiem rakstiem. Nicherin bija 13. gadu 
simteņa Japāņu skolotājs, kas mācīja, ja cilvēks 
atkārto „Homage to the Lotus Sutra of the Wonderful 
Law”, un to dara ticībā, tad visas viņa garīgās un 
pasaulīgās vēlmes tiek piepildītas. 

Tad vēl ir Vajrayana (Tantric) Budisms. 

Vajrayana ir slepenā (esoterikas) Budisma forma, kas 
sākās Indijā, bet tagad visplašāk pazīstama Tibetā. 

Vajrayana Budisms uzsver, ka lietas kas mūsu uztverē 
ir pretrunīgas, kā piemēram labs/ļauns , patiesībā nav. 
Tas eksistē tikai mūsu prātā, un apgaismošana nāk 
kad to pilnīgi saprot/ atklāj. Apgaismošana 
sasniedzama caur kontemplāciju, meditācīju, yogu un 
citām izdarībām un rituāliem. 

Šo ceļu uz apgaismošanu staigā ar personīgo dieva 
palīdzību, ko piešķir garīgais vadonis. Speciālas 
pozes, vai ķermeņa stāvokļis, mantras un ikoni palīdz 
cilvēkam savienoties ar savu dievību un tā atrast 
apgaismošanu. 

Budisma Mācība par Mūžību. 
Budisms māca, ka pēc nāves cilvēks vai nu atkal 
piedzimst no jauna, jaunā ķermenī, vai ieiet Nirvanā. 
Tikai Budas – tie kas ir sanieguši apgaismošanu 
sasniedz Nirvanu. 

Buda saļīdzināja reinkarnāciju ar sveces aizdegšanu. 
Pirmā svece aizdedzina nākamo. Kautgan ir zināma 
saistība starp pirmo un otro sveci, tā tomēr nav tā pati 
liesma. Budismā reinkarnācija ir transmigrācija. 
Budisms neatdzīst, ka cilvēkam ir dvēsele. 

Nirvana 
Nirvana ir galīga atbrīvošanās no miršanas un 
dzimšanas cikla. Ar to ciešanas izbeidzās. Vārds 
Nirvana nozīme izdzēst- cilvēka dzīve izdziest kā 
sveces liesma. 

Buda apraksta Nirvanu, kā vietu kur: nekas nav, tikai 
ko prāts pats sevī redz; kur atzīst prāta esamību; kur 
nav vairs slāpes vai meklēšana; nav vairs saites ar 
ārišķīgām lietām. 

Diemžēl šis paskaidrojums nedod skaidru ieskatu par 
Nirvanu. Vai tā līdzinās debesīm? Vai ir tukšums/ 
bezgalība? Atbildi grūti izdibināt, jo Buda atbilde uz 
šāda veida jautājumiem ir :- „Nav saprotams, nav 
aprakstāms, nav iedomājams, ar vārdiem izteicams”. 

Nobeigums: 

Esam apskatījuši, pārskata veidā dažus Budisma 
pamatprincipus. Tagad īsumā, apskatīsim milzīgi 
lielās atšķirības starp Kristīgās ticības mācību un 
Budismu. 

Pirmā ļoti atšķirīgā lieta ir, ka Budisms noliedz Dievu. 
Tas neatzīst, ka Dievs radījis pasauli un valda pār visu 
kā debesīs tā zemes virsū. 

Budisma mēŗķis ir ciešanu izbeigšana pasaulē. 
Kautgan tas ir cēls mēŗķis, tas nav sasniedzams caur 
Budismu, jo Budisms pilnīgi ignorē ciešanu īsto 
cēloni. Cēlonis ir grēks. Caur grēku cilvēks ir atdalīts 
no Dieva un ir sātana vērgs. Ir tikai viens 
atrisinājums- Kristus pie krusta izlietās asinis. Nekāda 
cita ceļa nav. 

Budisms meklē atbildi cilvēkā pašā, bet atbilde nav 
atrodama cilvēkā, bet Dievā. Atbilde ir Jēzus Kristus, 
kas ir ceļš, patiesība, un dzīvība. 

Budisms nesaprot, ka cilvēka sirds ir viltīga un ļauna. 
Pāvils rakstīja Romiešu vēstulē: (7:14-25) 

Mēs zinām, ka bauslība ir garīga, bet es esmu 
miesīgs, pārdots grēka varā. Jo es pats nesaprotu, ko 
daru; jo nevis to, ko gribu, es daru, bet, ko ienīstu, to 
es daru. 

 Bet, ja es to daru, ko negribu, es piebalsoju 
bauslībai un atzīstu, ka tā ir laba. Bet tad jau vairs 
es tas neesmu, kas dara ļaunu, bet manī mītošais 
grēks. Jo es zinu, ka manī, tas ir, manā dabīgajā 
miesā, nemīt nekas labs. Labu gribēt man ir dots, bet 
labu darīt ne. Jo labo, ko gribu, es nedaru, bet 
ļauno, ko negribu, to es daru. Bet, ja es to daru, ko 
negribu, tad darītājs neesmu vairs es, bet manī 
mītošais grēks. 

 Tad nu šādu bauslību es atrodu, ka, gribot darīt 
labu, man iznāk ļaunais. Mans iekšējais cilvēks ar 
prieku piekrīt Dieva bauslībai. Bet savos locekļos es 
manu citu bauslību, kas karo ar mana prāta 
bauslību un padara mani par grēka bauslības 
gūstekni, kas ir manos locekļos. Es, nožēlojamais 
cilvēks! Kas mani izraus no šīs nāvei lemtās miesas? 
Pateicība Dievam mūsu Kungā Jēzū Kristū! Tā nu 
es ar savu prātu kalpoju Dieva bauslībai, bet ar savu 
miesu grēka bauslībai. 
Budisma ļaunākā mācība ir reinkarnācīja. Tā mācība 
ir pret visu ko Dieva Vārds māca. Cilvēks nevar ticēt 
reinkārnācijai un sevi uzskatīt par kristieti. Tas ir 
galīgi izslēgts. Dieva Vārds māca ka cilvēkam būs 
vienreiz mirt un tad tiesa.Un, kā cilvēkiem nolemts 
vienreiz mirt, bet pēc tam tiesa, tā arī Kristus, 
vienreiz upurēts daudzu cilvēku grēkus atņemt 
neatkarīgi no grēka, tiks otrreiz redzams par 
pestīšanu tiem, kas Viņu gaida. (Ebrēja vēstulē:9:27-
28) 

Apustulis Pāvils raksta 2 Korintiešu vēstulē: 

(5:1-8) Mēs zinām: kad mūsu laicīgais telts mājoklis 
būs nojaukts, tad mums ir ēka no Dieva, mājoklis, 
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kas nav rokām taisīts, bet mūžīgs debesīs. Šeit mēs 
nopūšamies, ilgodamies būt ietērptiem savā mājoklī, 
kas ir no debesīm, tiešām, ja būsim ietērpti, tad 
nebūsim kaili. 

 Šinī teltī būdami, mēs nopūšamies un panesam 
grūtības, jo negribam tapt izģērbti, bet pārģērbti, lai 
to, kas mirstīgs, pārņem dzīvība. 

 Bet Dievs ir tas, kas mūs tam sagatavojis, Viņš arī 
mums devis Garu par ķīlu. Tāpēc mēs arvien turam 
drošu prātu un zinām: kamēr mājojam miesā, mēs 
esam svešumā, tālu no Tā Kunga. Jo mēs dzīvojam 
ticībā, ne skatīšanā. 

 Bet mēs turam drošu prātu un gribam labāk atstāt 
miesas mājokli un būt mājās pie sava Kunga. Tāpēc, 
vai pie Tā Kunga mājās būdami vai vēl svešumā, 
mēs cenšamies, lai būtu Viņam patīkami. Jo mums 
visiem jāparādās Kristus soģa krēsla priekšā, lai 
ikviens saņemtu, ko, miesā būdams, darījis - vai labu 
vai ļaunu. 
Reinkarnācijas doktrīna pauž, ka eventuāli cilvēks ar 
savu darbību var atrast brīvību lai tas pat varētu 
prasītu vairākus mūžus. Tās ir galīgas muļķības. Tie ir 
sātana meli, lai novirzītu cilvēku domas no pareizā 
ceļa par mūžību un dvēseli.Tikai Kristus asinis vien 
var mūs atbrīvot un pestīt. 

Problēma ar Budismu, un reizē, tas, kas to dara īpaši 
pievilcīgu, ir ka tas uzrunā cilvēka “es.” - patmīlību. 
Es varu atrast gaismu. Es sevi varu uzlabot. Es 
eventuāli varu tikt apgaismots, utt. 

Diemžēl tie ir meli. Cilvēks ar saviem spēkiem neko 
nespēj. Cilvēks bez Kristus ir sātana vergs un viņa 
gals nav apgaismošana bet galīgā tumsa. Atbilde 
cilvēcei ir viena: Jēzus Kristus. 

Prāv. Colvin s. MacPherson 

 

Sv. Pāvila draudzes dāmu mielasts. 
Kā jau laikam arī citās Austrālijas pilsētās arī Pertā 
mūsu latviešu pulciņš pamazām saplok. Arī tās 
vajadzības bez kurām agrāk nevarējām iztikt vairs 
liekās nav tik svarīgas. Kur kādreiz katra latviešu 
organizācija ik gadu rīkoja gan gadskārtējo 
dibināšanas atceri, gan savu atsevišķo uzvedumu vai 
koncertu, tagad visi biedru skaitļi ir sarukuši un katru 
sarīkojumu tagad apmeklē visi, kuri mūsu latviešu 
sabiedrībā ir vēl palikuši kautcik aktīvi. Tā nu Pertā, 
apmeklētāju vidū nav liela starpība vai tas ir 
Daugavas vanagu, vai Sv.Pāvila draudzes, vai 
Latviešu Biedrības sarīkojums tie paši cilvēki jau tur 
arī sarodās un tā mēs atbalstam viens otru, bez lielas 
atšķirības. Ja divas nedēļas ieprieķš vanadzes bija 
rīkojušas pusdienas, tad šodien Sv.Pāvila draudzes 

dāmas arī rīko pusdienas un mēs visi nācām viņas 
atbalstīt. 

Varbūt ne jau tik daudz tieši ēsšanas dēļ, bet otrs 
iemeslis, vismaz tādiem kā man ir tas, ka nav pašam 
jāvāra un jāgatavo ēdiens, un pat trauki nav jāmazgā. 
Vari pasēdēt latviešu vidū, parunāties, dzirdēt, ko citi 
domā par Pasaules lietām un kā mēs tās varam viegli 
izkārtot. Ja tikai mūs laistu „pie šprices”- mēs gan 
viņiem parādītu kā lietas ir kārtojamas. Bet nu, 
laikam būs jāsamierinās ar to, ko tie lielie runas vīri 
dara, jo uz mums jau neviens neklausās. 

Tomēr ir jātzīstās, ka nenācām jau uz ēsšanu vien, bet 
Daina bija solījusi, ka viņa mūs vedīs pastaigāt pa 
Latvijas laukiem un tā kā lauki man jo sevišķi patīk, 
tad nācu redzēt un izjust Latvijas lauku tuvumu un 
varbūt pat viņu smaržu. 

Pusdienas nu bija brangas ar gaļu un kā mana mamma 
man vienmēr piekodināja : „Dēls tev ir jāēd saknītes 
un zaļumi, tad būsi vesels un dabūsu sārtus 
vaidziņus”. Nu ar tiem „sārtiem vaidziņiem”jau gan 
laikam stipri par vēlu, bet veselība vēl turās. Vēl jau 
nebiju īsti apēdis pusdienas, ka prāts jau nesās uz tiem 
saldumiem. Kafijas galds jau laikus bija saklāts ar 
visdažādākām vilinošām maizītēm. Tur bija 
smalkmaizītes: ķimeņu maizīte, ābolmaizīte, kūkas un 
tortes un klāt vēl varējām piedzer kafiju, un skaties – 
vēders pilns gan. 

Nu tūlīt kā beidzām mieloties ar kūkām un kafiju 
Vārpiņ’ Daina sāka, kā bija solījusi, mūs vadāt pa 
Latvijas laukiem. Redzējām Latvijas laukus visos 
gada laikos sākot ar ziemu, pavasari, vasaru, rudeni 
un atkal nonākot līdz skaistajai ziemai. Skaistās un 
gandrīz dzīvās ainas tika papildinātas ar dzejas 
vārdiem un mūs tiešām aizveda mājās uz dzimto 
zemi. Dziļie ziemas skati radīja aukstumu, kurš 
gandrīz lika nodrebināties un pavasara ievu un ceriņu 
smarža iešāvās nāsīs. Atcerējos, kā kādreiz vecmātes 
siena šķūnī gulējām dienvidu uz smaržīģā siena. 

Vārpiņu Daina mūs izvadāja pa Latvijas laukiem 
visos gadalaikos, kur katram ir savs skaistums. 
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Paldies Daina, ka tu mūs kaut vai uz stundiņu aizvedi 
uz atmiņu pasauli, uz dzimteni, uz mājām. Tā nu 
bijām ēduši un dzēruši kafiju (Viktors bija gādājis arī 
par tādu stiprāku dzērienu, kuru pērk aiz bāra) un 
izstaigājušies pa Latvijas laukiem un nu bija 
jāatgriežās atkal īstenībā un beidzot jābrauc arī mājās, 
šeit mūsu jaunajās mājās, kuras nekad nebūs tādas kā 
tās tur tālajā dzimtenē. Tā nu lai tie, kuri tagad brauc 
prom no mūsu dzimtenes pasaulē laimi meklēt, 
iegaumē ka tā laime, ko viņi meklē pa pasauli nekad 
nebūs tā, kur Sprīdīti gaidīja Lienīte, tēva sēta. 

Jānis Purvinskis 

 

 

PĀRDOŠANĀ 
2002. gada Hyundai Elantra - 
automātiskie ātrumi, nobraukti 
35.000 kilometru. (cena pēc 
vienošanās) 

Elektriskie invalidu ratiņi 
(electrical scooter) (ļoti maz 
lietoti – tikpat kā jauni) 

Ja esat ieinteresēti – lūdzu 
zvaniet Ēvaldam Rudolfam – 
tel. 9275 9578 
 
 

 

Eriks Ozoliņš 
ar draudzeni Evu ir atgriezies no Indijas, 
Kašmiras un Himalaju kalniem un stāstīs par 
saviem piedzīvojumiem par tematu „TICIBA 
un ĪSTENĪBA” Latviešu centrā pēc 
Dievkalpojuma 29 jūlijā pulksten 12.00. 
Visi laipni lūgti piedalīties! 
 
 

DV PERTAS 
NODAĻA 
 

 

Daugavas Vanagu 
gadskārtējais sarīkojums 

svētdien, 19. augustā, 
plkst.13.00 nodaļas klubā 

Visi laipni aicināti! 
 

Daugavas Vanagu Austrālijas valdes 
ziedojumu vākšanas akcijas 
2012. gada Pertas nodaļas pārskats 

Auziņš R 20.00 
Beklešovs G 20.00 
Džonsons N 20.00 
Gaujers M 20.00 
Geidans L 50.00 
Grinfelds J 30.00 
Gūtmanis I 20.00 
Gulāns A 30.00 
Kaģis G 30.00 
Ludvigsons O 50.00 
Lūks J 50.00 
Pelšs O&M 100.00 
Pogainis I 25.00 
Purvinskis J 50,00 
Rudaks I 60.00 
Rīduzis V 30.00 
Rūdolfs E 20.00 
Šķels J 100.00 
Timmermanis A 50.00 
Vārpiņš F 50.00 
Veiskarts E 50.00 
Kopā 875.00 

Izsūtīti 32 ziedojumu vākšanas saraksti – atgriezts 21. 
Augšminētā summa pēc ziedotāju norādījumu sadalās 
šādi: 
Bijušiem leģionāriem un invalīdiem Latvijā 605.00 
Bērnu izglītību daudzbērnu un audžubērnu ģimenēm 
Latvijā 195.00 
Jaunatnes latvisko izglītību un latviešu skolām 
Austrālijā 75.00 

Latvisks paldies visiem ziedotājiem! 

N.Džonsons (nod.kasieris) 
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DAUGAVAS VANADZES 
Izsakām sirsnīgu pateicību visiem, kuri atbalstīja 
mūsu pankūku pēcpusdienu. Mūsu kopas šī gada 
sarīkojumi, pateicoties jūsu atbalstam, atkal deva 
iespēju nosūtīt $1000 aprūpei Latvijā. 1 septembrī 
skolēni Latvijā iesāks savu skolas gadu. Vajadzību ir 
daudz un esam priecīgas, ka varam sniegt savu 
atbalstu. 

Arī pagājušo gadu nosūtījām ziedojumu $1000 
Bērzgala pamatskolai. Nauda pagājušā mācību gadā, 
ar mūsu atļauju, bija izlietota ekskursiju organizēšanai 
visiem Bērzgala skolas skolēniem. Vecāko klašu 
skolēni devās braucienā uz Jūrmalu un Rīgu. Tajā 
piedalījās 22 skolēni un 2 skolotāji. Skolēni apmeklēja 
jūru Jūrmalā, Rīgas motormuzeju, Sv. Pētera baznīcas 
skatu torni un baznīcu, Dailes teātra izrādi, atstājot 
bērniem arī katram pa latam brīvu naudu. 

Otrā ekskursijā jaunāko klašu skolēni devās uz 
Skrīveru saldējuma fabriku un Rīgu. Rīgā apmeklējot 
Latvijas Nacionālo vēstures muzeju, ejot ekskursijā pa 
Vecrīgu un apmeklējot Rīgas Zooloģisko dārzu. 

Vecāko klašu skolēni 8. un 7. klases bērni devās 
braucienā pa Sēliju. Apmeklējot Biržu baznīcu, 
Saukas dabas parku, Ormaņkalnu, apmeklējot arī 
Viesīti. 

Par to saņēmām skolēnu pateicību: „kopumā esam 
jums ļoti pateicīgi par sniegto atbalstu un iespējām 
apmeklēt skaistas vietas Latvijā un daudzveidīgus 
pasākumus. Vislielākais ieguvums ir zināšanas un 
sajūta, ka pateicoties jūsu sirds siltumam, mājās 
nepalika neviens skumjš bērns, kuram vecāki naudas 
trūkuma dēļ liegtu iespēju dodies uz teātri, ekskursiju 
vai pārgājienu” 

Mēs, vanadzes, esam ļoti priecīgas, ka ar jūsu 
(apmeklētāju atbalstu), skolēni varēja vairāk iepazīties 
ar savu dzimto zemi. 

Uz redzēšanos nākošā vanadžu sarīkojumā svētdien, 
16. septembrī plkst.13.00 

R.Džonsone 
 

Daugavas Vanadžu 

pusdienas ar Video 
svētdien, 16.septembrī, 

plkst.13.00 nodaļas klubā 
Visi mīļi gaidīti! 

PERTĀ, VANADZES BARO MIESU UN 
DVĒSELI 
Jā, tā nu ir, ka mūsu dāmām vienmēr kremt, lai mēs 
šeit nekad nebūtu izsalkuši ne tikai miesīgi, bet arī 
garīgi. Tā nu, kad tikai viņas domā par maltītēm, kas 
dod mūsu miesām labumus tās arī atcerās un vienmēr 
pabaro arī mūsu garīgo būtni ar kautko jauku, kautko 
kulturālu. 

Tā arī 15 maijā Pertas Daugavas Vanadzes bija 
ņēmušās un gatavojušas „auksto ēdienu” ar 
visdažādām gaļām, pildītām oliņām, galertiem, 
dažādiem salātiem un skābiem gurķīšiem un tā, lai 
vēlāk būtu kautkas, ko piekost pie kafijas galda, tas 
bija piekrauts pilns ar dažādām kūkām un tortēm. 
Teicās, ka kādu no tām pat gatavojis pats mājas tēvs. 
Tam es ticu, jo man gan vēlāk pie galda, kāda 
kundzīte ieteicās ka tā torte gan bijusi garda it kā 
daudz vīna bijis klāt. Ar to jau varot piedzerties. Esot 
jāskrien vēl pēc kāda gabaliņa varbūt varēšot tā 
„uzņemt uz dūšu”. 

Šoreiz bija arī mazs pārsteigums, kad mums pārdeva 
biļetes - lielā groza un ļoti elegantas šņabja pudeles 
izlozei. To darīšot pēc izrādes, bet tagad visiem 
jāiegādājas biļetes. Grozs nu bija gan pildīts tā, ka tur 
pat „gotiņu” nevarētu pielikt klāt. Nezinu īsti, kas tur 
tanī pudelē bija iekšā, bet pati glaunā pudele jau bija 
tās biļetes vērta. 

Nu kautgan tas paredzētais kompaktdisks negribēja nu 
ne par ko mums kārtīgi rādīties tomēr tā vietā 
noskatījāmies „Rīga 810” koncerta otro daļu, kura 
tāpat bija ļoti laba. Un kā nu varēja būt citādi, kad 
Mežaparka lielā estrāde plīstin plīsa no koristu masas. 
Un visas tās skaistās latviešu meitenes. Nekad nebiju 
iedomājies, ka pasaulē vispār var būt tik daudz 
latviešu meiteņu un tur uz tās lielās skatuves, tur taču 
bija simtiem. Dziedāja arī daudz mums pašiem jau 
labi pazīstamās dziesmas tā ka gribi vai negribi, bija 

Grozs bija pilns un glauna pudele. (J.Purvinska 
foto). 
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klusiņām jāvelk līdzi. Redzēju jau arī kā vienam, 
otram pa asariņai notecēja. Nu kā nu lai nenotek, kad 
tik skaisti dzied. 

Tā nu arī iebaudījām visus tos labumus kuri bija 
ēšanai un arī visus tos, kuri bija garīgai baudai un tad 
bija atkal jaātvadēs un jādodaš uz māju pusi. Jo tikai 
pēc divām nedēļām būšot atkal jānāk, šoreiz baudīt ko 
dos un rādīs Sv.Pāvila draudzes dāmas. 

 
SVĒTDIENA AR LATVIJAS PANKŪKU 
SMARŽU 
Man vienmēr patikušas svētdienas, jo tām allaž ir 
bijusi īpaša smarža. Zinot, ka tikai nedēļu pēc Jāņu 
dienas Pertas Latviešu centrā būs pankūku svētdiena, 
kalendārā varam iezīmēt smaidīgu sejiņu. Patiesībā šis 
visādā ziņā brīnišķīgais pasākums ir Pertas Daugavas 
Vanadžu cēlsirdīgs devums, kurā ir iesaistīti visi 
latviskā garduma kārotāji. Ienākumi no šī pasākuma 
tiek novirzīti labdarības fondā.  

Kartupeļu, sēņu, gaļas, ābolu un biezpiena pankūkas – 
tik bagātīga ir ēdienkarte! Tiekot tuvāk pie pašām 
cepējām, pamanām, ka paslepus tiek dalīti vēl kādi 
plācenīši. Tik zeltaini saulaini, ka skaidrs – tām jābūt 
ķirbju pankūkām. Viešņa no Latvijas Rudīte Jaņeviča 
ir priecīga atbalstīt jauko ideju un izcepusi kartupeļu 
pankūkas, kuras garšo lieliski. Es gan vēl neesmu 
mēģinājusi tās pagatavot. Kartupeļi Austrālijā liekas 
nav tik miltaini, lai izdotos, bet Rudīte pierāda, ka 
kartupeļu pankūkas garšo tieši tāpat kā Latvijā. Arī 
ķirbju mazie plācenīši ir viņas gatavoti. Vaicāta, 
kāpēc tie nav iekļauti oficiālajā ēdienkartē, Rudīte 
atbild, ka baidījusies, vai Pertas latviešiem šie divi 
vārdi „ķirbis” un „pankūka” sader kopā. Un vēl kā 
ikviens grib nogaršot, jo nudien izskatās tik gardas. 
Latviešu sakāmvārds „acis lielākas par vēderu” ir tieši 
laikā, jo visas piecas pankūkas nogaršot nav 
iespējams. Kaut tā gribētos! Austras ceptās sēņu un 
Ritas gatavotās gaļas pankūkas varētu būt kā dienas 
galvenā maltīte. Tik sātīgas un garšīgas. Saldumu 
mīļotāji zina kam pateikties par ābolu un biezpiena 
pankūkām. Anita saveidojusi biezpiena pankūkas, bet 
Velta mūs lutina ar ābolu pankūkām. Rinda pie 
pankūku dalīšanas izveidojas ātri. Fakts, ka ar tukšu 
vēderu nevar skaidri padomāt, ir nepareizs. Rindā 
stāvētāji jau bez kalkulatora aprēķinājuši, ar kādu 
summu jārēķinās, kad tiek līdz galdiņam, pie kura 
čakli visas cenas kopā liek Austra. Karsta tēja vai 
kafija lieliski garšo ar pankūkām. Telpā ik pa laikam 
var dzirdēt arī jautro „cheers”. Tad ir skaidrs, ka pie 
pankūkām tiek baudīts vīns un ir satikušies ilgāku 
laiku neredzējušies draugi.   

Pēc maltītes visi kopā noskatāmies filmu „Mana 
Latvija”. Izrādās, ka reti kurš no mums to bija 

redzējis. Kā noskaidroju, šī filma DVD formātā ir SIA 
„321”, SIA „SOL”, „Jura Podnieka studijas” un 
Latvijas Institūta sadarbības projekts. Tā ir kā 
interaktīvs ceļojums pa Latviju. Filmā iekļautas 
septiņas videofilmas par tēmām „valsts”, „vēsture”, 
„kultūra”, „reliģija”, „sports”, „daba” un „tūrisms un 
izklaide”. Informācija filmā ir tulkota sešās valodās – 
angļu, vācu, franču, krievu un japāņu valodā. Ne viens 
vien filmas laikā paslepus norauš pa asarai. Rudīte 
Jaņeviča man atzīstas, ka viņa ir laimīga, ka var 
atbraukt uz Austrāliju paciemoties, bet nekad 
nemainītu Latviju ne pret vienu citu valsti. Bet stāsts 
katram no mums ir savs. Un, neskatoties uz milzīgo 
attālumu starp Latviju un Austrāliju, ceļošana notiek 
intensīvi. Rudīte ir atbraukusi, lai Latvijā atgrieztos 
kopā ar savu onkuli Evaldu Rudolfu. Latvijas Goda 
Konsuls Rietumaustrālijā Jānis Purvinskis dodas uz 
Latviju risināt starpvalstu jautājumus. Linda Pūce no 
Fremantles izvēlējusies savu atvaļinājumu pavadīt 
Latvijā pie vecākiem un brāļa ģimenes, jo – zinām, 
zinām, ka nekur nav gardākas zemenes kā Latvijā.  

Cik jauki, ka Pertas Latviešu centrs ir gluži vai kā 
mājas mums visiem. Tāda kā miera osta, kur varam 
izčaloties latviski, dalīties, stiprināt un atbalstīt viens 
otru. Un vienmēr baudīt latvisku maltīti, kad māju 
smarža virmo ne tikai gaisā, bet arī sirdīs.   

SARMĪTE RIKMANE  

 

LATVIEŠU 
BIEDRĪBA 

RIETUMAUSTRĀLIJĀ 
 

Latviešu biedrības 
Rietumaustrālijā 

pilnsapulce 
DV kluba telpās 

svētdien, 2.septembrī, 
plkst.12.00 

pēc pilnsapulces plkst.13.00 visi 
laipni gaidīti uz zupu pusdienām 

un Video 
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Jāņu diena Pertas latviešiem 
Latvieši Pertā Jāņu dienu ik gadu gaida ar 
nepacietību. Tās ir atmiņas no mīļās Latvijas, tie ir 
brīnišķīgi kopā būšanas brīži, kad var izdziedāties līgo 
dziesmas un satikt senus draugus. Lielākā daļa no 
mums jūniju izdzīvo divās laika un dabas zonās. 
Sirdīs ir Latvijas laiks un vasara ar smaržīgām pļavām 
un garāko dienu. Realitātē - Rietumaustrālijas laiks, 
piecu stundu starpība ar mīļajiem Latvijā un lietainu 
ziemas īsāko dienu. Varam priecāties, ka daba 
uzklausījusi mūsu lūgšanas un šogad dāvā brīnišķīgu 
saulainu svētdienu. Svētītu Jāņu dienu. Un cik precīzs 
ir teiciens: svētkus radam mēs paši savās sirdīs! Un 
tad – no sirds uz sirdi!  

Milzīgais ozols pie Pertas Latviešu centra aicināt 
aicina visus Jāņa bērnus uz svētkiem. Ar apbrīnu 
vēroju Daugavas Vanadzes, kuras visas uzposušās 
latviešu tautas tērpos. Varu tikai minēt kuru gadu 
desmitu viņas rosās pa latviešu namu, gādājot, lai visi 
svētki būtu gardi, dziesmoti, sirsnīgi un mājīgi. Nav 
brīnums, ka tik daudz Jāņa bērnu mums šeit Pertā un 
arī šogad viņi nāk un nāk! Telpu pat nepieciešamas 
papildināt ar pāris galdiem un krēsliem.     

Čalas pirms pasākuma nerimst, jo gadu nasta un arī 
attālumi liedz daudziem satikties biežāk. Un tad Jānis 
Kukuls, Rietumaustrālijas Latviešu Biedrības 
priekšnieks, sveic visus klātesošos Jāņu dienā. 
Sirsnīgā un enerģiskā vīra balss aizlūzt, kad atmiņu 
kamols aizritinās daudzus gadus atpakaļ. Tas ir tik 
neizsakāmi emocionāls mirklis, kuru visi pārvaram ar 
mazu klusuma pauzīti un atmiņu zibsni. 

Rita Džonsone kopā ar kolēģēm no Latviešu 
Biedrības humoristiskā vārdu spēlē pastāsta, kāpēc 
viņām neizdodas pagatavot Jāņu sieru, atstājot to kā 
goda pienākumu ilggadīgajam un profesionālajam 
Jāņu siera meistaram Alfam. Siers nudien tik ļoti 
garšīgs it kā tikko kā no Latvijas virtuves nācis! 
Nikolajs to ar juveliera precizitāti sagriezis slaidās 
standziņās, lai katrs kārumnieks šo sieru par 
simbolisku naudiņu var iegādāties DV kluba bārā. 
Mazs lasījums par baumu izplatīšanās kosmisko 
ātrumu izsmīdina mūs kārtīgi. Varam tikai secināt - 
nudien kā dzīvē!  

Cik skaisti, ka visiem četriem Pertas Jāņiem katru 
gadu svētkos tiek pa visskaistākajam ozollapu 
vainagam. Es varu tikai minēt, cik bagāts ir dāsnā 
ozola mūžs Pertas Latviešu centra pagalmā. Paldies 
par sajūtām, kuras tas ikreiz dāvā mums, kad esam 
kopā savā Latviešu namā, jo citkārt ikdienā mēs šeit 
baudām palmu un citu eksotisko koku klātbūtni.   

Un tad kā pērkons no skaidrām Latvijas debesīm 
atskan kordiriģenta Jāņa Vucēna balss. Es varu 
saderēt – to dzirdēja arī Latvijā! Pertas Latviešu kora 
izskandētās Jāņu dziesmas noskaņo mūs visus uz 
svētku viļņa. Pēc kora priekšnesuma Jānis aicina mūs 
visus izdziedāties un slepus vēro aktīvākos. Kas 
viņam padomā? Korim esot vajadzīgi dalībnieki, lai 
kuplinātu jau esošo dziesmu entuziastu pulciņu! Pa to 
laiku arī svētku pusdienu porcijas sadalītas. Ar kādu 
grāciju Ausma un Mirdza tās izdala! Uz rokas pat pa 
trīs šķīvji, kuros ir šķovētie kāposti, kartupeļi, svaigi 
sautēti dārzeņi un desiņas. Bārā katrs var iegādāties 
arī vīnu vai alu.  

Pēc tik gardām pusdienām Jānis mūs atkal mudina uz 
dziedāšanu. Arī tā varot sadedzināt kalorijas. Ticam 
viņam un dziedam no sirds, jo drīz uzsmaržo kafija un 
galdā parādās zemeņu un šokolādes kūkas.  

Kā ikkatrā lielākā pasākumā, arī šoreiz neiztikt bez 
loterijas. Ja atmiņa mani neviļ, Ainai nekad netika 
pilnās lozes. Šoreiz – divas! Tiesa gan, pie tās otrās 
balvas nebija tik viegli tikt, jo vajadzēja no tukšās 

Četri Jāņi Pertā: (no kreisās): Kukuls, Vucēns, 
Purvinskis un Lūks 
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limonādes bundžiņas izvilkt nez kāpēc pirms tam tur 
iemesto saņurcīto un saplēsto biļetīti. Te nu bija 
vajadzīgas vīrieša rokas.  Palīgs bija klāt un ar īstu 
Lāčplēša spēku bundžiņu salocīja, lai Aina varētu 
salikt kopā mazo loterijas biļetīti ar maģisko 38. 
numuru.   

Laiks paskrien nemanot, taču sarunas nerimst un 
atmiņas kā visgardākais emocionālais deserts tiek 
izgaršotas vēl un vēl. Jāņi agrāk tikuši svinēti ar 
dziesmām un dejām līdz pat rītam. Sajūsminos par to 
enerģiju kas virmo telpā, kur visi kopā svinam savus 
svētkus. Cik saullēktus varētu un vajadzētu sagaidīt, 
klausoties Pertas latviešu emigrācijas stāstos...? 

Paldies Latviešu Biedrībai par šiem latviskajiem 
svētkiem. Paldies par gardajām pusdienām, našķiem, 
dāvanām loterijai, paldies par jokiem un dziesmām. 
Paldies par sieru un alu. Paldies par uguns muciņu, 
kas rada tādu māju un Līgo nakts sajūtu! Paldies par 
mīļo akcentu uz katra galda – svecīti un ozola 
lapiņām.  Vislielākais paldies ikvienam, kas atnāca un 
kam Jāņu diena ir īpaša. Patiesībā tik maz vajadzīgs, 
lai sasildītu sirdis, lai radītu tādu svētku un mājīguma 
sajūtu, ka, mājās aizejot, pasākumu kalendārā jāmeklē 
datums, kad atkal visi būsim kopā.   

SARMĪTE RIKMANE 
 

PERTĀ SVIN EIROPAS DIENU 
Svētdien, 13.maijā Pertas Sv.Jura anglikāņu katedrālē 
bija aicināti Eiropas valstu diplomāti Eiropas Dienas 
svinībām. Neko tādu agrāk nekad nebiju dzirdējis. 
Mums arī lūdza sagādāt karognesēju mūsu karogam. 
Tā kā ielūgums bija pienācis stipri vēlu tuvāk latviešu 
sabiedrībai paziņot notikumu neizdevās, bet par 
karognesēju pierunāju savu mazmeitu Kristeli 
Morganu, kura to godam arī veica.  
Svinību programmā rakstīts sekojošs paskaidrojums  
Eiropas Dienu svinībām:  

1950.g. 9.maijā franču ārlietu ministrs Roberts 
Schumans pasludināja saucamo Schumaņa 
Deklarāciju, kuru tagad uzskata par Eiropas 
Savienības faktisku sākumu, jo tas bija pirmais 
oficiālais solis no kura vēlāk izauga tagadējā Eiropas 
Savienība. Deklarācijas turpinājumā 1951.g. sešas 
Eiropas valstis: Beļģijas un Nīderlandes karaļvalstis, 
Luksemburgas hercoģiste un Francijas, Vācijas un 
Itālijas Republikas parakstīja sadarbības līgumu, kā 
rezultātā 1952.g.23. jūlijā radās Eiropas Akmeņogļu 
un Dzēlzsrūdas Savienība (European Coal and Steel 
Community-ECSC). Kopš 1951.gada no šo sešu 
Eiropas valstu savienības ir izaugusi Eiropas 
Savienība ar divdesmit septiņām Eiropas valstīm no 
kurām ir sešas kārļvalstis: Anglija, Beļģija, Dānija, 
Nīderlande, Spānija, Zviedrija, un  viena hercogiste: 
Luksemburga un divdesmin republikas: Austrija, 
Bulgārija, Čechu Republika, Francija, Grieķija, 
Igaunija, Itālija, Īrija, Ķipra, Latvija, Lietuva, Malta, 
Somija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovāku 
Republika, Slovēnija, Ungārija un Vācija.  

Kad visi ieradušies diplomāti bija nosēdināti pirmajās 
rindās ar vareno katedrāles ērģeļu pavadījumu ienāca 
Anglikāņu katedrāles bīskaps un arī citu konfesiju 
priesteri no citān tautībām. Tiem visiem sekoja liela 
rinda nacionālo karogu nesēji to starpā bija arī visu 
trīs baltijas valstu karogi: Lietuvas, Latvijas un 
Igaunijas. Ceremonijas laikā dalību ņēma dažādu 
Eiropas tautību priesteri lasot svētos rakstus un 
lūgšanas. Uzrunā no kancelejas priesteris minēja lielo 

eiropiešu pieplūdumu un to svarīgo devumu 
Austrālijas dzīvē. Kad aicināja kopējai Tēvareizes 
skaitīšanai, visi tika aicināti to darīt savā valodā. 
Svētos Rakstus lasīja latīņu valodā, jo tā kādreiz esot 
bijusi Eiropas kopējā valoda. Dzirdējām skaistus 
korāļus brīnišķīgā skaistu balsu sabalsojumā ar lielu, 

Karogu goda sardze katedrālē. (J.Purvinska foto.) 
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pilnīgu ērģeļu skaņām. Beigās valstu karogi nostājās 
baznīcas abās pusēs goda sardzē izvadīt celebrantus.  

Bijām baudījuši skaistu muzikas pildītu vakaru ar 
lieliem suminājumiem mums un mūsu Eiropas 
tautām, kas beidzamā laikā ir retums , jo parasti ir 
piepildīts ar āfrikāņiem un āziešiem un ļoti retam 
eiropietim. Par tādu Eiropas Dienu gan agrāk nebiju 
dzirdējis. Cerams, ka šī tradīcija turpināsies tālāk. 

Jānis Purvinskis  
 

 

Mūsu karognesēja Kristie Morgane (J.Purvinska foto) 
 


