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SARĪKOJUMU KALENDĀRS
septembrī
1 Dievkalpojums plkst.10:30
7 Grāmatu galds atvērts plkst. 10.00
8 LBRA pilnsapulce plkst. 12:00
LBRA pusdienas ar video plkst.
13:00
15 Dievkalpojums plkst.10:30
22 Daugavas Vanadžu pusdienas ar
video plkst. 13:00
oktobrī
6 Dievkalpojums plkst.10:30
26 Draudzes seminārs
novembrī
3
17
18
24

Dievkalpojums plkst.10:30
Dievkalpojums plkst.10:30
LATVIJAS VALSTS SVĒTKI
18. novembra viesu runātājs
Rolands Lappuķe

Pertas Latviešu Radio raidījumi

REDAKCIJA
Lūdzu visus rakstus nākošām ziņām iesūtīt
redakcijā līdz 2013. g. 10. decembrm.

KVITĒJUMI:
L. Muriņš
$20.00
A. Sprancis $20.00

2013. gada septembris/oktobrisī

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
61430606
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:
Pertas Latviešu Dramatiskā Kopa (PLDK)
Priekšnieks: Andris Vārpiņš
9398 1958
Korporāciju Kopa Pertā
Sen. Andris Rozītis
9315 9430
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

EV. LUT. SV.
PĀVILA
DRAUDZE

Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

DIEVKALPOJUMU SARAKSTS
2013.g. SEPTEMBRIM, OKTOBRIM,
NOVEMBRIM
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Māc. Aldis Pavlovičs Māc. Aija Graham
Edīte Baumanis-Osman Nina Bauskis
Gaida Beklešovs
Ilgvars Bergmanis
Jūlījs Bernšteins
Maiguta Bernšteins
Jānis Blumbergs

1. septembrī plkst. 10:30
PĀRRUNAS
15. pēc Sv. Gara Sv.
Zaļa
Sal. Pam. 25:6,7
Ēb. 13:1-8
Lk. 14:1, 7-14
Sarmīte Vucēns
Andris Vārpiņš
Ausma Jones
Jānis Lūks

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Māc. Ilmārs Rubenis
Māc. Gita Putce
Ingrīda Viļums
Jānis Vucēns

Datums

Māc. Rolands Eimanis
Juris Viļums
Ieva Vlahov
Sarmīte Vucēns

Diena
Krāsa
Lasījumi

15. septembrī plkst. 10:30
PĀRRUNAS
9. svētdiena pēc Sv. Gara Sv.
Zaļa
Izceļošana (2 Mozus) 32:7-14
1. Tim. 1:12-17
Lk. 15:1-10
Ieva Vlahov
Juris Liepa
Māra Hope
Juris Liepa

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Māc. Raitis Evamois
Zenta Zaķis
Miranda Albrichs
Mirdza Balodis
Signe Balodis

6. oktobrī plkst. 10:30
PĀRRUNAS
20. svētdiena pēc Sv. Gara Sv.
Zaļa
Hab. 1:1-3,2:1-4
2. Tim. 1:3-14
Lk. 17:1-10
Māra Hope
Jānis Lūks
Silvija Lūks
Jānis Lūks

SESTDIEN
26. oktobrī plkst. 09:00
DRAUDZES SEMINĀRS
ar DIEVKALPOJUMU (14:00)
māc. Guntars Baikovs
Sarkana
Ps. 25:1-7
Ēb. 10:26-31
Mt. 7:7-12
Sarmīte Vucēns
Juris Liepa
Aina Timmermane
Juris Liepa

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Māc. Edvīns Rumjancevs Māc. Georgs Silavs
Nikolajs Džonsons
Rita Džonsons
Austra Farras
Līga Gemuts
Margarieta Gaujers Regīna Gaujers
Ivars Galvāns
Austra Grīnbergs

Māc. Āris Kronbergs
Alise Zomers
Mirdza Auziņš
Gunis Balodis
Zane Balodis

Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

3. novembrī plkst. 10:30
REFORMĀCIJAS SVĒTKI
Sarkana
Jer. 31:31-34
Rom. 3:19-28
Jņ. 8:31-36
Juris Liepa
Jānis Lūks
Ausma Jones
Jānis Lūks

Lasītājs
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Māc. Helēna Godiņa Nurmes Draudze
Hilda Gūtmanis
Imants Gūtmanis
Vilis Gūtmārcis
Māra Hope
Sid Hope
Ausma Jones
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Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

absolūtu patiesību, un ta arī es esmu apņēmies
darīt.

17. novembrī plkst. 10:30
VALDES SĒDE
Visu Svēto Diena/Mirušo
Piemiņa
Balta
Jer. 26:1-6
2. Tes. 1:5-10
Lk. 19:11-17
Jānis Lūks
Jānis Vucēns
Vilma Rīdūzis
Juris Liepa

Man ir bijis gods kalpot, kā Austrālijas
prāvestam, septiņpadsmit gadus, un vēlu visiem
Dieva svētību uz priekšu.
Sidnejas draudzes padome, pieņēma sekojošo
lēmumu, š.g.18.augusta sēdē:
Draudzes padomes uzdevums ir rīkoties tā, lai
draudzes locekļu intereses tiktu aizstāvētas, un
lai draudze pildītu savu misiju.

Lasītājs
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Māc. Oskars Skrodelis
Prāv.Emer Ivars
Gaide
Gunars Kaģis
Austra Kaģis
Tamāra Karabanovs Feodosija Landers
Juris Liepa
Ruta Liepa
Tija Lifka

Draudzes padome atbalsta sava mācītāja
lēmumu izstāties no LELBĀL, un pievienojās viņa
pārliecībai, ka draudzei turpināt saites ar
LELBĀL nenesīs tai svētību.
Lai nerastu šķēršļus turpmākai darbībai,
draudzes padome nolemj pārtraukt savas saites
ar LELBĀL.
Sidnejas
ev.lut.latviešu
draudze
darbosies kā neatkarīga draudze.

Māc. Gunis Balodis
0419 016 758
9562 0537
20 Mutiny Tce, Quinns Rocks 6030

turpmāk

mācītājs Colvin S. MacPherson

ZIŅOJUMI

3. Kā jums paziņoju, pēc pēdējās ALELDA
sinodes es izstājos no LELBāL, un pirms
pāris nedēļām nosūtīju savu atlūgumu no
ALELDA.

1. Es lūdzu visus draudzes locekļus un Ziņu
lasītājus piedalīties Sv Pāvila Draudzes
gadskārtējā seminārā. Mūsu lektors būs
mācītājs Guntars Baikovs. Lūdzu ņemiet
vērā, ka SEMINĀRU SLĒGSIM AR
DIEVKALPOJUMU plkst. 14:00 SESTDIEN.

Mācītājs Colvins ir izdevis divas īsas grāmatiņas
ar saviem sprediķiem. Es ieteiktu ikkatram
iegādāties šīs grāmatas un tās izlasīt. Reti
dzirdam/lasām kodolīgus un īsus sprediķus kas
precīzi izskaidro Dieva Vārdu.

2. Vairāku iemeslu dēļ, Prāvests Colvin
MacPhersons ir izstājies no LELBāL un
ALELDAS. Sidnejas draudze arī ir izstājusies
no šīm organizācijām.

Colvina sprediķi ir rakstīti, nekāda cita iemesla
dēļ kā tikai lai cilvēks pieņemtu Jēzu Kristu kā
savu Pestītāju un nonākt debesīs caur Viņu.

Colvins Raksta:
PAZIŅOJUMS

Grāmatas var pasūtīt no mācītāja un abas kopā
maksā $20.00.

Sekojot Dieva vadībai, esmu atteicies no
ALELDA pārvaldes priekšnieka amata, kā arī
izstājies no ALELDA un LELBĀL.
Turpināšu
kalpot
Sidnejas
ev.lut.latviešu
draudzei, kā viņas mācītājs, un esmu apņemies
kalpot jebkurai draudzei, kas mani aicina un kas
vēlās pakalpojumus no manis.

Māc. Gunis Balodis
20 Mutiny tce, Quinns Rocks 6030
9562 0537 0419 016 758

Iemesls izstāties no LELBĀL, ir sadarbības
sabrukums ar Baznīcas Virsvaldi, attiecībā uz
Dieva Vārda izpratni. Mūsu baznīcas tēvs,
Mārtiņš Luters pastāvēja uz Dieva Vārda vien, kā
3

Mans Dieva dotais aicinājums ir sludināt
evaņģēliju, un kalpot, kā mācītājs, galvenokārt
latviešu cilvēkiem. Man latviešu tauta ir mīļa un,
kā jau iepriekš rakstīju, turpināšu apkalpot savu
iemīļoto Sidnejas draudzi, kā arī jebkuru citu
draudzi kas vēlās manus pakalpojumus.
Priecājos, ka pārrunās ar Kvīnslandes draudzi,
pēc kārtējā dievkalpojuma, 17.augustā, draudzes
locekļi apliecināja savu vēlēšanos man turpināt
viņus apkalpot reizēs, ka viņu draudzes gans
nevar.

PERTAS EV. LUT. SVĒTĀ PĀVILA DRAUDZES

2013.g. SEMINĀRS

Luterāņu baznīca iesākās, jo Dieva kalps,
Mārtiņš Luters ieņēma stāju par Dieva Vārdu
patiesību. Viņš nepieļāva doktrīnas un prakses
baznīcā, kas bija pret Dieva Vārdu. Viņš arī
nenoklusēja, bet ieņēma drošu stāju un Dievs
viņu svētīja. Viņa sauciens bija "Sola Scriptura" Dieva Vārds vien. Nekādā ziņā sevi nesalīdzinu
ar Luteru, bet līdz ar viņu saku "Sola Scriptura."
Nevaru turpināt kalpot baznīcai kas pieļauj
svešas mācības, kas kompromitē Dieva Vārdu,
un kas neturas pie šī drošā pamata. Manas
kalpošanas vadlīnija ir vienmēr bijis, un turpinās
būt, Pāvila izteiktais vārds Galatiešiem: "Jo vai
tad es tagad runāju cilvēkiem pa prātam vai
Dievam? Jeb vai es cenšos cilvēkiem patikt?
Ja es vēl cilvēkiem censtos patikt, tad es
nebūtu Kristus kalps. Jo es jums apliecinu,
brāļi: tas evaņģēlijs, kuru es jums esmu
pasludinājis, nav cilvēku izdomāts. Es to arī
neesmu saņēmis no kāda cilvēka, nedz kāds
man to ir mācījis, bet Jēzus Kristus man to ir
atklājis." (Gal.1:10-12)

Atmaskojot Kristietību
Lektors: Māc. Guntars Baikovs
Pertas Latviešu Centrā
Sestdien 2013.g. 26. Oktobrī
Maksa: $20.00 ieskaitot pusdienas
NOSLĒGUMA DIEVKALPOJUMS plkst. 14:00

Mācītājs ir reizē Dieva Vārda kalps un draudzes
gans.

DIEVA VĀRDA KALPS UN DRAUDZES
GANS

Mācītājs ir Dieva Vārda kalps. Mācītāja
uzdevums ir paklausīt Dieva Vārdam visās lietās
un to skaidri mācīt savai draudzei. Pats Dieva
Vārds mums māca, ka "Vispirms jums
jāsaprot, ka neviens Rakstu pravietojums nav
patvaļīgi skaidrojams, jo ne jau pēc cilvēka
gribas pravietojumi tika pasludināti, bet tos
runāja Svētā
Gara vadīti Dieva cilvēki.
(2.Pēt.1:20-21)

Uz lūgumu paskaidrot, kāpēc esmu izstājies no
Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas ārpus
Latvijas (LELBĀL), sniedzu šo rakstu. Lēmumu
izstāties pieņēmu pēc daudz pārdomām un
lūgšanām. Esmu bijis saistīts ar LELBĀL jau 33
gadus, un šo lēmumu neesmu patvaļīgi
pieņēmis. Reizē mīlu Dieva Vārdu, kā arī latviešu
tautu. Ņemu ļoti nopietni savu uzdevumu, gan,
kā Dieva Vārda kalps, kā arī draudzes gans, un
rīkojos pēc savas sirdsapziņas un pārliecības.
Mana personīgā vēlēšanās ir, ka katrs latvietis
saklausīt evaņģēlija labo vēsti, un kļūt par
atpestītu Dieva bērnu. Par Dieva bērnu, kļuvis,
tad lai pieaugtu par Dieva cilvēku, kas stāv stipri
uz Dieva Vārda vien, un kura dzīve nes godu
Dievam.

Problēmas rodas, ka mācītāji un baznīcas
vadītāji sāk patvaļīgi iztulkot Dieva Vārdu, un tās
nozīmi grozīt lai attaisnotu savas domas un
vēlmes. Daudzas baznīcas un mācītāji
kompromitē Dieva Vārdu patiesību, lai izpatiktu
draudzes locekļiem un lai nekļūtu nepopulāri. To
redzam skaidri pie viendzimuma cilvēka
attiecības jautājumiem. Dieva Vārds skaidri
norāda, ka viendzimuma cilvēka seksuālas
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kopēja apliecība un pakļaušanās Dieva Vārdam
vien. Ceru, ka mana gatavība nostāties par
Dieva Vārdu patiesību, rādīs priekšzīmi, un dos
iedrošinājumu draudzēm un mācītājiem kas
vēlās apliecināt "Sola Scriptura." Tas atbrīvo vēl
ciešākai sadarbībai ar baznīcām un mācītājiem,
kas apliecina "Sola Scriptura".

attiecības ir pret Dieva gribas, bet daudzas
baznīcas pieļauj tās, un attaisno sakot, ka laiki
mainījušies. Laiki varbūt mainījušies, bet Dieva
Vārds nemainās. Tas tikai viens no daudziem
piemēriem. Lai nerastos pārpratumi, es nekādā
ziņā nenoraidu cilvēkus kas ir homoseksuāli. Kā
kristietis, un mācītājs es mīlu visus cilvēkus, bet
mīlēt cilvēku nenozīmē pieņemt vai attaisnot viņa
grēku. Baznīca mīl katru grēcinieku, bet nostājās
pret grēku. Ir svarīgi saprast to atšķirību.
Piemēram, desmit baušļi mums māca, ka zagt un
melot ir grēks, mēs to saprotam, bet mēs tomēr
mīlam to cilvēku kas to dara. Mēs katrs cīnāmies
ar grēkiem, un baznīcai ir piedošanas vēsts
katram kas nāk pie Kristu grēku nožēlā.

Fakts, ka visi neesam vienas baznīcas locekļi
nekādā veidā netraucē sadarbību un arī nav
nekas jauns mūsu kontinentā. Savā laikā,
Melburnā bija divas draudzes, kas nesastāvēja
ārpus Latvijas baznīcā. Nesen notikušās draudžu
dienās, Sidnejā, kalpoja mācītāji no trīs dažādam
baznīcām un bija svētīga sadarbība, jo visi trīs
mācītāji bija vienoti savā pārliecībā par Dieva
Vārda autoritāti mušu dzīvēs.

Mācītājs ir arī gans. Gana uzdevums ir vadīt,
barot un sargāt savas avis. Garīgos jautājumus
gans nejautā avīm kur viņas vēlās iet, bet viņš
ved viņas tur, kur ir labās ganības. Mācītāja
uzdevums nav izpildīt draudzes locekļa kolektīvo
gribu, garīgos un teoloģiskos jautājumos, bet lai
ganīt avis pēc Dieva prāta un vadības. Tādēļ jau
draudze aicina sev mācītāju, lai viņš māca un
vada.

Lai Dievs svētī mūs un vada zāļainās ganībās.
Mācītājs Colvin S. MacPherson

DV PERTAS
NODAĻA

Lai reizē būtu uzticīgs Dieva Vārda kalps un labs
gans savai draudzei, sapratu, ka man jāatdalās
no LELBĀL, jo tās liberālā nostāja (uz kā
norādīju gan prāvestei Laumai Zušēvicai, kā arī
arhibīskapam Rozītim), nenes svētību. Daļēja
paklausība Dieva Vārdam ir nepaklausība.

ALFRĒDS GULĀNS AIZSAULĒ

Nav arī iespējams sadarboties kur nav uzticības
un atbalsts. Septiņpadsmit gados, kā Austrālijas
Latviešu
Evaņģēliskā
Luteriskā
Draudžu
Apvienība (ALELDA) priekšnieks un prāvests,
nevienu reize nesaņēmu pozitīvu atbalstu no
arhibīskapa, grūtajos jautājumos. Neesmu varējis
saņemt tiešu un skaidru atbildi uz teoloģisku
jautājumu, ko vairākkārt esmu pacēlis. Uz šo
paša jautājumu saņēmu ļoti tiešu un skaidru
atbildi no Latvijas Baznīcas arhibīskapa Vanaga.
Esmu vienmēr bijis pilnīgi atklāts visās lietas ko
daru, saku, un mācu. Baznīcās, kā jau visās
organizācijas ir sava politika, un man vienkārši
nav vairs vaļas politiku dzīt.

Otrdien, šī gada 6.augustā Pertas latviešu
sabiedrību sasniedza bēdu vēsts, ka Svētdien,
4.augustā, miris Alfrēds Gulāns. Kaut gan Alfrēds
par savu veselību nebija žēlojies, tomēr bērni
ģimenē zināja, ka viņa veselība stipri klibo jau
ilgāku laiku un beigās arī viņa sirds stāja pukstēt.
Tā, 12.augustā, pie apmākušām debesīm,
Karakatas kapsētā, likās, ka visa Pertas latviešu
sabiedrība bija sapulcējusies, viņu pavadīt,
viņam pateikties un aizvadīt viņu aizsaulē.

Kaut gan savu atteikšanos no ALELDA un
LELBĀL, nosūtīju gan arhibīskapam, gan
virsvaldes prezidijam, kā arī ALELDA pārvaldei
š.g. 14.augustā, par ē-pastu, līdz šai dienai,
25.augustu, neesmu saņēmis nevienu atsauksmi
ne no viena. Tas norāda uz sadarbības trūkumu.
Neuzskatu, šo atdalīšanos, kā vienotības
šķelšanu, jo vienotība nav un nebūs kur nav
5

Dzimis 1927.g.3.jūlijā, Valmieras apr. Ternejas
pag. ‘Rijās’, lauksaimnieka, Latvijas atbrīvošanas
cīņu dalībnieka, Lāčplēša kara ordeņa kavaliera
Induļa Gulāna ģimenē. Skolas gaitas sācis
Rāmnieku pamatskolā un turpinājis Rūjienas
vidusskolā, bet to nenobeidz, jo ar tēva pāragro
nodevības seku nāvi, Alfrēdam nu ir jāpalīdz
mātei ar darbiem saimniecībā.

palīgiem uzstādīts.
Viņš bija aktīvs strādnieks “Palīdzi Latvijai”
slimnīcu palīdzībai Latvijā, akcijā un ir arī
Latviešu Biedrības Rietumaustrālijā ilggadīgs
biedrs. Diemžēl nesen viņš zaudēja savu
dzīvesbiedri Loniju ar kuru viņi bija izaudzinājuši
divas meitas un dēlu. Nu visi bērni ir izprecēti un
audzina savus bērnus. Alfrēda znots, Ilmārs
Rudaks, ir DV Pertas nodaļas valdes priekšsēdis.
Alfrēds bija DV Pertas nodaļas informācijas daļas
vadītājs. Par nopelniem DV organizācijas mērķu
sekmēšanā Alfrēds Gulāns bija apbalvots ar
Austrālijas un Centrālās valdes atzinības
rakstiem un ar DV augstāko apbalvojumu, krūšu
nozīmi zeltā.

1944.g.augustā Alfrēds tiek iesaukts gaisa
izpalīgos un jau iesaukšanas vietā Rīgā, Mazā
Nometņu ielā, viņš piedzīvo krievu uzlidojumu,
kurā tika nogalināti daudz jauniesauktie zēni.
Seko gaisa izpalīgu apmācības Egeras lidostā,
Čechslovākijā. Šeit Alfrēds ļoti nopietni saslimst
un ilgāku laiku ārstējas kara slimnīcā.
Pēc atveseļošanās viņš tiek iedalīts gaisa spēku
izpalīgu vienībā, kuru formē tanku apkarošanai
Kurzemē. Tomēr 1945.g. 5.maijā, ceļā uz
sapulcēšanās vietu Minchenē, pie Pilzenes
pilsētas, viņa vienību pārsteidz amerikāņu
karspēka vienība. Seko gūsta nometne, bet jau
16.maijā, Alfrēds ir viens no laimīgajiem 13
citiem zēniem, kurus nosūta uz Nirnbergu un no
gūsta tūlīt atbrīvo. Nu Alfrēdam seko DP bēgļu
dzīve Veisenburgas nometnē un dienests
amerikāņu transporta vienībā Nirnbergā, kur viņš
pārvadā amerikāņu virsniekus, kuri ir iesaistīti
vācu kara noziedznieku prāvā.

Latvijas goda konsuls Pertā, DV Pertas nodaļas
valde, Vanagi un Vanadzes, latviešu Biedrība
Rietumaustrālijā un visa Pertas latviešu saime
tev saka paldies par visām tām stundām ko tu
ziedoji mūsu Pertas latviešu kopienai. Mēs
izsakām tev paldies par to, ka tu ziedoji savu
jaunību un savu dzīvi cīņā par Latvijas un
latviešu tautas brīvību, viņu okupācijas un
ciešanu laikā. Alfiņ, mēs no tevis atvadāmies un
solam, ka Pertā tavi darbi vēl ilgi, ilgi, būs
pieminēti. Dusi saldi, Latvijas dēls!
Jānis Purvinskis

Kad Alfrēds redz, ka Vācijā uz pastāvīgu dzīvi
palikšana nav, viņš piesakās izceļot uz Austrāliju,
un
1949.g.,
22.jūnijā,
Fremantles
ostā
Rietumaustrālijā, Alfrēds nokāpj no kuģa „Goya”.
Seko līguma darbs mežā zāģētavā, zāģējot milzu
kokus. Pēc līguma beigšanas, atgriežoties Pertā,
vakaros mācoties angļu valodu un apmeklējot
Pertas Technisko Koledžu, Alfrēds iegūst auto
mehāniķa kvalifikācijas. Pēc vairāku gadu darba
International Harvester Co. viņš drīz vien uzsāk
pats savu remontdarbnīcu, kur nostrādā līdz
aiziešanai pensijā. Alfrēds bija vienmēr gatavs
izpalīdzēt un salabot daudz Pertas latviešu
spēkratus.
Alfrēds Gulāns bija labi pazīstam, kā
dziesmu mīļotājs, un jau meža darbu laikā
dziedāja vīru korī, bet atnākot uz Pertu,
iesāk dziedāt gan jauktā, gan vīru korī, ko
turpināja līdz šai dienai.

Alfrēda bēres Pertā, Karakatas kapsētā Foto: J.Vucēns

liels
viņš
drīz
viņš

DAUGAVAS VANADZES
Ar dziļām skumjām, pirmdien, 12. augustā,
Karrakatas kapličā, atvadījāmies no mūsu kopas
labvēļa un atbalstītāja Alfrēda Gulāna.

Alfrēda palīdzīgā roka ir bijusi vienmēr jūtama
visos Pertas latviešu sarīkojumos, gan visās
Pertā rīkotās Kultūras Dienās, gan Daugavas
Vanagu un citu Pertas latviešu organizāciju
sarīkojumos. Skatuves dekorējums ir parasti
Alfrēda mākslas izgudrojums, un viņa ar saviem

Latviešu Centrā uz skatuves vēl skaistās
dekorācijas, plauktā salocīts Ziemassvētka
vecīša apģērbs un baltā bārda, Jāņu mātei būs
pašai jāmācās siet Jāņu sieru, pankūku
pusdienās iztrūks kartupeļu pankūkas, uz iesma
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namā vairs necepsies Alfa sagatavotās gardās
kotletes, dziesmas vairs neskanēs tik skanīgi kā
agrāk, un vēl, un vēl.....bagāts mūžs, bagāts
devums.
Par visu to izsakām sirsnīgu
aizgājējam. Paldies, ka biji ar mums.

nevarēja līdzēt un Viktoru sveica gan mūsu
Vanagu nodaļas priekšsēdis, gan Vanadžu
vadītāja un tad arī mēs ar pienācīgu dziesmu un
laba vēlējumiem. Viktors arī pratās tūlīt mūs arī
cienāt ar kūku.

pateicību

Kad arī turpmāk mūsu Latviešu centru rotās Alfa
dekorējumi, kavēsimies atmiņās, ko viņš mums
ikvienai atstājis, aizejot mūžībā.
Sirds, kas dzīvē nogurusi,
Dieva mierā aiziet klusi.
Dusi saldi, Alfiņ!
Daugavas Vanadzes

Svētdien, 22. septembrī, plkst.13.00

Ilmārs Rudaks, Velta Zāmure un Viktors Mazalevskis aiz
DV kluba bāra. Foto:J.P.

Daugavas Vanadžu rīkotās

Pusdienas ar Video
Visi mīļi gaidīti!

PERTAS VANADŽU PANKŪKAS
Atkal bija pienācis laiks kad Daugavas Vanadzes
mūs cienā ar pankūkām, un kā jau pie latviešiem
pieņemts: kad dod ēst, tad tauta nāk. Tā nu
svētdien, 14.jūlijā, Daugavas vanagu klubā bija
sanācis labs pulks ar ēdājiem, jo jau labi zinām,
ka Vanadzes cep garšīgas pankūkas.
Daugavas Vanadzes pārdod pankūkas: Veronika
MacKenzie (aizslēpusies) Rita Džonsone un Mirdza
Balode. Foto: Jānis Purvinskis

Pēc mūsu Vanadžu vadītājas Ritas Džonsones
apsveikuma un aicinājuma, rinda pēc ēdiena drīz
vien sāka augt garumā. Kā jau parasti, arī šoreiz
bija dažnedažādas pankūkas: bija gan ar gaļu
pildītas, gan garšīgām sēnēm, gan āboliem vai
biezpienu pildītas un netrūka arī, liekās mūsu
visu iemīļoto, kartupeļu pankūku un varēja arī
dabūt piedzert klāt buljonu. Kā jau pie mums arī
pierasts Viktors Mazaļevskis bija parūpējies lai
bārs būtu atvērts un slāpes lai varētu dzesināt arī
ar alu vai vīnu, pēc izvēles. Nu vai tas nav
varens mielasts? It kā ar to vien nepietiktu, pēc
pieēšanās, ja nu bija iespējams vēderā vēl kaut
ko iespiest, varējām vēl dabūt kafiju vai tēju.

Tā nu pagāja atkal viena jauka pēcpusdiena
draugu un paziņu vidū, baudot labu latvisku
ēdienu, draudzību un viesmīlību. Paldies
Vanadzēm un arī Viktoram ar palīgu, Veltu un
ceram ka šādas „dzīres” vēl turpmāk notiks
daudz, daudz reižu.
Jānis Purvinskis

Kad visi vēderus bijām jau kārtīgi pildījuši
izrādījās, ka mūsu vidū bija kāds jubilārs. Mūsu
kluba vadītājam Viktoram Mazaļevskim tieši
šodien bija dzimšanas diena. Tur nu neko
7

LATVIEŠU BIEDRĪBA SARKANAIS KRUSTS
RIETUMAUSTRĀLIJĀ MEKLĒ

Sarkanā Krusta meklēšanas pakalpojuma mērķis
ir atjaunot kontaktu starp ģimenes locekļiem, kuri
tika izšķirti kara, iekšējo konfliktu vai katastrofu.
dēļ.

PILNSAPULCE
Pertas
Latviešu
Biedrības
gada
Pilnsapulce notiks Svētdien, 8.septembrī,
plkst. 12:00, DV kluba telpās.

Ir saņemts lūgums no Latvijas Sarkanā Krusta,
kurš meklē ziņas par šādām personām:
Vārds:
Dzimšanas
datums:
Dzimšanas
vieta:
Case number

Latviešu Biedrība Pertā,
Svētdien, 8.septembrī, plkst. 13:00,
aicina uz

Voldemārs Meness STRAUTS
(vai radinieki)
19/06/1903
Latvija
75,817

Ja ir kāda informācija par šo cilvēku, lūdzu
kontaktējiet:
WA Red Cross Tracing Service pa
telefonu (08) 9225 1962 nosaucot lietas
numuru – case number 75,817.
Jebkura informācija jūs sniegsiet ir konfidenciāla
un netiks sniegta tālāk bez atļaujas.

MEKLĒ
Macbeth Genealogical Services meklē
informāciju par Johan Klein, dzimis 1939.g., miris
2012.g. 23. martā. Māte Vally dzimusi
1919.gadā. Varētu būt radiniece Regina, dzimusi
1941.g. Vācijā.

zupas pēcpusdienu
ar video izrādi

No 1994. gada Johan Klein ir dzīvojis 161 Todd
Street, Merredin.

š.g. Dziesmu Svētki Rīgā,

Ja kādam ir informācija par šo cilvēku vai
radinieku, lūdzu kontaktējiet redakciju.
J. Vucēns
LAAJ Vicepriekšsēdis
Rietumaustrālijā

ieeja: $10:00
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