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Latvijas Goda Konsuls Rietumaustrālijā 
Jānis Purvinskis 9582 5221

LAAJ Vicepriekšsēdis Rietumaustrālijā 
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Pertas Latviešu Centrs 
60 Cleaver Terrace, 
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Mācītājs: Gunis Balodis 9562 0537
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Priekšniece: Ieva Vlahova 9367 4104
Dāmu komitejas priekšniece:  

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

Pertas Latviešu Dramatiskā Kopa (PLDK) 
Priekšnieks: Andris Vārpiņš 9398 3334
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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 

SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
martā 

2 Dievkalpojums plkst. 10.30 
5 Dievkalpojums plkst. 18.00 

16 Dievkalpojums plkst. 10.30 
16 Pulkv. Oskara Kalpaka, Latviešu 

Leģiona un Kurzemes cīņu atcere 
plkst. 13.00 

aprīlī 
6 Dievkalpojums plkst. 10.30 

KARAKATAS KAPSĒTĀ 
13 Dievkalpojums plkst. 10.30 

ANGĻU VALODĀ 
13 Daugavas Vanadžu pusdienas ar 

video plkst. 13.00 
17 Dievkalpojums plkst. 18.00 
18 Dievkalpojums plkst. 15.30 

JĀŅU BAZNĪCĀ 
20 Dievkalpojums plkst. 10.30 

maijā 
3 Latviešu Centra Cūku bēres  

plkst. 18.00 
11 Dievkalpojums plkst. 10.30 
18 Dievkalpojums plkst. 10.30 

Pertas Latviešu Radio raidījumi 
katru sestdienas vakaru plkst. 18.00 

6EBAFM 95.3 MHz 
www.6ebafm.com.au 
un uz digitālo radio 

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 2014. g. 10. aprīlim. 
Kvitējums: L.Grauze $10 

 Anonīms $10 
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EV. LUT. SV. 
PĀVILA 

DRAUDZE 
Šī gada Pilnsapulcē atnākušie draudzes locekļi 
noklausījās ziņojumus no priekšnieces, mācītāja, 
kasieres un revīzijas komitejas. Pateicos ikvienam par 
pielikto darbu. 

Pēc pārrunām sakarā ar ALELDA (Austrālijas Ev. 
Lut. Draudžu Apvienības) un LELBĀL (Latv. Ev. 
Lut. Baznīcas Ārpus Latvijas) piederēšanu, kurās 
ietilpa finansiāli un ticības jautājumi, draudzes locekļi 
nobalsoja (8 par, 2 pret) no abām apvienībām izstāties 
un kļūt par neatkarīgu draudzi ar pašreizējo mācītāju 
Guni Balodi kā mūsu garīgo ganu. Esošā Valde, 
Padome, draudzes vecākie un priekšniece arī tika 
pārvēlēta. Pieminējām aizgājušo padomes locekli Vili 
Gūtmārci. 

Draudzes sarakstā ir 55 locekļi, no kuriem apmēram 
puse bija savu draudzes atbalstu nokārtojuši. Laipni 
lūdzu un atgādinu jums šo stāvokli uzlabot. 
Maksājumus variet nokārtot pirms vai pēc 
Dievkalpojuma jeb pa pastu: 

M. HOPE 
77 ROBERTS ST 
BAYSWATER  WA  6053 

(Čeki rakstāmi ST PAULS LATVIAN 
CONGREGATION) 

Ja vēlaties tuvāku informāciju, lūdz stājaties sakaros 
ar mani, kasieri, valdes locekļiem vai mācītāju. 

Esiet laipni aicināti uz 
Dievkalpojumu š.g. 2. martā 
plkst 10.30 kuru vadīs mācītājs 
Colvins MacPhersons un pēc tam 
būs referāts un jautājumi pie kafijas. 
Ņemiet līdz draugus un paziņas. 
Ar Dievpalīgu skatīsimies uz 2014 gadu ar prieku un 
cerību par mūsu draudzi. 

Ieva Vlahov 
9367 4104 

DIEVKALPOJUMU SARAKSTS 
2014.g. MARTAM, APRĪLIM, MAIJAM 
Datums 2. marts plkst. 10:30 
Diena Svētdiena pirms Gavēņa 

Māc Colvin MacPhersons 
Krāsa Balta 
Lasījumi 1. Sam. 1: 21-28  

Ēb. 2:14-18 
Lk. 2:22-32 

Lasītāja Ieva Vlahov 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes Signe Balodis 
Vecākais Juris Liepa 
Aizlūgumi: 
Līga Gemuts Margarieta Gaujers 
Regīna Gaujers Ivars Galvāns 
Austra Grīnbergs Hilda Gūtmanis 
Imants Gūtmanis Mara un Sid Hope 
 
Datums 5. marts plkst. 18:00 
Diena PELNU DIENA 
Krāsa Melna vai purpura 
Lasījumi Joēla 2:12-19 2  

Kor. 5:20b-6:10  
Mt. 6:1-6, 16-21 

Lasītājs Mācītājs 
Dežurants Mācītājs 
Puķes - 
Vecākais Juris Liepa 
 
Datums 16. marts plkst. 10:30 
Diena 2 Gavēnis 
Krāsa Purpura 
Lasījumi 1. Mozus 12:1-9  

Rom. 4:1-8, 13-17  
Jņ. 3:1-17 

Lasītājs Jānis Lūks 
Dežurants Jānis Lūks 
Puķes - 
Vecākais Jānis Lūks 
Aizlūgumi: 
Ausma Jones Gunars Kaģis 
Austra Kaģis Tamāra Karabanovs 
Juris Liepa Ruta Liepa 
Tija Lifka Jānis Lūks 
Silvija Lūks Allan Lūks 
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Datums 6. aprīlis plkst. 10:30 
Diena KAPU SVĒTKI 

KARAKATAS KAPSĒTĀ` 
Lasījumi Ps. 130  

Rm. 8:6-11 
Lasītājs Mācītājs 
Dežurants Mācītājs 
Puķes - 
Vecākais Juris Liepa 
Aizlūgumi: 
Ēriks Ozoliņš Harda Paparde 
Irma Plūcis Laimons Pogainis 
Erna Raudziņš Vilma Rīdūzis 
Aina Sprancis Aina Timmermanis 
 
Date/Time 13th of April 10.30 
Day PALM SUNDAY 
Colour Red 
Readings Isaiah 50:4-9a  

Phillipians 2:5-11  
John 12:2-43 

Readings Pastor 
Duty Roster Jānis Lūks 
Flowers - 
Elder Jānis Lūks 
 
Datums 17. aprīlis plkst. 18:00 
Diena ZAĻĀ CETURDIENA 
Krāsa Balta 
Lasījumi Izceļošana (2 Moz.) 12:1-14 1 

Kor. 11:23-32  
Mt. 26:17-30 

Lasītāja Sarmīte Vucēns 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes - 
Vecākais Juris Liepa 
 
Datums 18. aprīlis  plkst. 15:30 
Diena LIELĀ PIEKTDIENA  

JĀŅA BAZNĪCĀ 
Krāsa - 
Lasījumi Jņ. 18:1-19:42 
Lasītājs Mācītājs 
Dežurants Andris Vārpiņš 
Puķes - 
Vecākais Jānis Lūks 
 

 
Datums 20. aprīlis plkst. 10:30 
Diena KRISTUS AUGŠAMCELŠANĀS 

SVĒTKI! 
Krāsa Zelta vai Balta 
Lasījumi Jer. 31:1-6 1  

Kor. 15:1-11  
Jņ. 20:1-18 

Lasītāja Ieva Vlahov 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes Aina Timmermane 
Vecākais Juris Liepa 
Aizlūgumi: 
Astrīda Untiņš Guntis Untiņš 
Anita Vaļikovs George Vaļikovs 
Andris Vārpiņš Daina Vārpiņš 
Leokardija Vārpiņš Juris Viļums 
Ingrīda Viļums 
 
Datums 11. maijs plkst. 10:30 
Diena 4 Lieldienu Svētdiena  

PADOMES SĒDE 
Krāsa Balta 
Lasījumi Ap Darbi 2:14a, 36-41 1  

Pet. 1:17-25  
Lk. 24:13-35 

Lasītāja Māra Hope 
Dežurants Jānis Lūks 
Puķes Ausma Jones 
Vecākais Juris Liepa 
Aizlūgumi: 
Ieva Vlahov Jānis Vucēns 
Sarmīte Vucēns Zenta Zaķis 
Miranda Albrichs Mirdza Auziņš 
Ruta Auziņš Mirdza Balodis 
 
Datums 18. maijs  plkst. 10:30 
Diena KRISTUS AUGŠAMCELŠANĀS 

SVĒTKI! 
Krāsa Zelta vai Balta 
Lasījumi Jer. 31:1-6 1  

Kor. 15:1-11  
Jņ. 20:1-18 

Lasītāja Ieva Vlahov 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes - 
Vecākais Juris Liepa 
Aizlūgumi: 
Gunis Balodis Signe Balodis 
Zane Balodis Edīte Baumanis – Osman 
Nina Bauskis Gaida Beklešovs 
Ilgvars Bergmanis Jūlījs Bernšteins 
Maiguta Bernšteins 
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KRISTIETĪBAS PAMATS UN MANA 
IZSTĀŠANĀS NO LELBĀL. (Latviešu 
ev. Lut. Baznīca ārpus Latvijas) - 
Paskaidrojums 
1. Pamats. 
Mācītāji un citi kristieši kādreiz tiek saukti pa 
fundamentālistiem.  Šis vārds nāk no Latīņu valodas 
saknes ‘fundare’ kas nozīmē fundaments vai pamats – 
kaut kas uz kā var uzbūvēt, lai tas, kas tiek būvēts, 
nesabruktu. ‘Fundamentālists’, Kristīgās ticības 
nozīmē ir cilvēks, kas pieņem, ka Bībele visā pilnībā 
ir  Dieva Vārds un vienīgais pamats, kas nesabruks. 
Visi Bībeles rakstnieki bija ‘fundamentālisti’ 
Apustuļi un baznīcas tēvi neatlaidīgi turējās pie šīs 
mācības, kā ari Luters, Melanktons un pārējie 
Luterāņu baznīcas tēvi. Visi ‘reformētās’ baznīcas 
tēvi  - John Calvin, Huldreich Zwingli, John Knox utt, 
turējās pie šādas doktrīnas. Mūsu Luterāņu ticības 
doktrīnas grāmata “Vienprātības Grāmata” VISĀS 
vietās turas pie šīs mācības. Sv. Pāvila draudzes 
satversmē ir skaidri rakstīts, ka visi doktrinālie 
jautājumi tiks atrisināti balstoties uz šiem pamatiem 
“…šinī draudzē nekāda doktrīna netiks mācīta vai 
ieciesta kas ir pretstatā ar Ev. Luteriskās Baznīcas 
ticības apliecinājumiem”. (trešais punkts)  
Kristīgā baznīcā jauna ‘kristīgā’ mācība iesākās tikai 
19 gadsimta sākumā, kad cilvēki pacēla savas 
‘apgaismotās’ smadzenes virs Bībeles un sāka 
‘interpretēt’ to, kas visu šo laiku baznīcā bija skaidrs. 
Tie, kas izgudroja šāda veida Bībeles interpretāciju, ir 
saukti pa ‘liberāliem’. Liberālā ‘kristietība’ māca, ka 
Bībele nav patiesa mācība kā tāda, bet atspoguļojums 
no tā, kā Bībeles rakstnieki jutās tā laikmetā par 
kristīgām lietām. Principā tas nozīmē, ka cilvēks var 
ticēt un domāt ko viņš vēlas, jo viņš varēs ‘interpretēt’ 
savu viedokli kaut kur Bībelē. Līdz ar to  Kristīgās 
ticības pamats ir sagrauts. Vienprātības grāmatā ir 
rakstīts “Lai Dievs liek kaunā šos bezdievīgos 
sofistus, kas tik noziedzīgi sagroza Dieva Vārdu ar 
saviem tukšajiem sapņiem! Kurš krietns vīrs nebūs 
aizkaitināts par tik lielu nekaunību?” 
(VI) Artikuls - 26 
 
Mēs skaidri redzam pēc sekas konfesijās, kuras ir 
pieņēmušas šāda veida mācību. Galvenokārt tas 
notiek lielās un pazīstamās (mainstream churches) 
konfesijās kā Anglikāņu, Luterāņu, Uniting utt. 
Statistika rāda, ka sinodes, kuras ir pieņēmušas 
liberālu mācību skaitliski sarūk! Neskatoties uz to, ka 
gandrīz visas aptaujas norāda, ka Austrālija, Amerika 
un Eiropa paliek aizvien ‘sekulārākas’, tas fakts nav 
palīdzējis liberālām konfesijām/sinodēm/draudzēm 
pieaugt.  

Kur ir liberālās vai tradicionālās ‘mega’ baznīcas? 
Tādu nav! Un iemesls tam ir no sevis saprotams, jo 
Dievs nesvētīs cilvēka sagudrotu reliģiju. Turpretim 
Viņš svētīs draudzes un tās locekļus, kas nemaldīgi 
turas pie Viņa Vārda kā vienīgo pamatu. 
‘Evaņģēliskās’ draudzes tā vārda ĪSTĀ nozīmē. 
Draudzes, kurām nav bailes liecināt, ka vienīgais 
pamats ir Jēzus Kristus un Dieva Vārds visā pilnībā! 
Fundamentālistu draudzes! 
2. Mana Izstāšanās 
Mana vilšanās ar LELBĀL pamat mācībām sākās ap 
1975.g., kad man bija domstarpības par pestīšanas 
ceļu ar tā laika ALELDAS Prāvestu. Tas bija zināms 
Latviešu sabiedrībā, jo laikraksts ‘Austrālijas 
Latvietis’ publicēja vairākas manas vēstules, kurās es 
centos paskaidrot Bībelisko (ne manu) viedokli. 
Būdams jauns un naivs, es cerēju, ka varēšu mainīt 
baznīcas (ALELDA/LELBāL) uzskatus no iekšpuses. 
Tas neveicās un pēc garas ‘cīņas’, atteicos no 
LELBāL un ALELDA 2013.g 
Runa tagad ir par ‘vienotību’ un ‘šķelšanos’. - 
Organizācijas vienotība nav tas pats, kas ir Bībeliska 
vienotība. No Dieva perspektīvas ir labāk būt 
‘šķeltiem’ zem Viņa patiesības, nekā ‘vienotiem’ zem 
nepatiesībām. Bībeliska vienotība nenāk no 
kompromisa. 
MŪSU KRISTĪGĀS TICĪBAS PAMATS 
1. Vai Bībele, visā pilnībā ir Dieva vārds un 

VIENĪGAIS patiesības avots? 
• “Visi Svētie Raksti ir Dieva iedvesti… “ 2 

Timoteja 3:16,17 
• Jo visa miesa ir kā zāle un visa viņas godība kā 

zāles zieds. Zāle nokalst, un viņas ziedi nobirst, 
bet Dieva vārds paliek mūžīgi. 1 Pēt. 1:24 

2. Vai cilvēks tiešām ir grēcinieks? 
• “…jo VISI ir grēkojuši un VISIEM trūkst 

dievišķās godības. Rom. 3:23 
• “Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām 

sevi un patiesība nav mūsos” 1 Jņ. 1:8 
3. Vai Jēzus Kristus ir VIENĪGAIS Ceļš pie Dieva? 
• Jēzus viņam sacīja: “Es esmu ceļš, patiesība un 

dzīvība. NEVIENS nenāk pie Tēva kā vien caur 
mani”. Jņ 14:6 

• “Un nav pestīšanas NEVIENĀ citā, nedz cits 
vārds zem debess ir cilvēkiem dots, kurā mums 
lemta pestīšana” Ap Darbi 4:12 

4. Vai Jēzus bija Dievs? 
• “Iesākumā bija Vārds (Jēzus) un Vārds bija ar 

Dievu, un Vārds bija Dievs” Jņ 1:1 
• Lk 22:70, Jņ 5:18, Kol 1:19,2:9,Atkl 17:14, 

19:16, 21:6, 22:14 utt 
5. Vai Jēzus piedzima no jaunavas? 
• Bet Marija jautāja eņģelim: “Kā tas var būt? (ka 

esmu stāvoklī) Jo es vīra nezinu?” 
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6. Vai Jēzus tiešam darīja brīnumus? 
• Izraēliešu vīri, klausāties: Jēzus, Nācarietis, vīru 

ko Dievs, kā jūs paši to zināt, apstiprinājis ar 
vareniem darbiem, brīnumiem, un zīmēm….Ap 
Darbi 2:22 

• Jņ Ev. - 2:11,23, 3:2, 6:26, 7:31, 9:16, 11:47, 
12:37. Ap Darbi – 6:8, 8:6,13 utt 

7. Vai Jēzus augšāmcēlās savās miesās? 
Jņ Ev 20:24-31 

24 Bet Toms, viens no divpadsmit, saukts dvīnis, 
nebija pie viņiem, kad nāca Jēzus. 
25 Tad pārējie mācekļi viņam stāstīja: "Mēs To 
Kungu esam redzējuši." Bet viņš tiem sacīja: "Ja 
es neredzu naglu zīmes Viņa rokās un savu pirkstu 
nelieku naglu rētās un savu roku nelieku Viņa 
sānos, es neticēšu." 
26 Un pēc astoņām dienām mācekļi atkal bija 
kopā un arī Toms pie viņiem. Un durvis bija 
aizslēgtas. Tad Jēzus nāk un stājas viņu vidū un 
saka: "Miers ar jums!" 
27 Pēc tam Viņš Tomam saka: "Stiep šurp savu 
pirkstu un aplūko Manas rokas un dod šurp savu 
roku un liec to Manos sānos, un neesi neticīgs, bet 
ticīgs!" 
28 Toms atbildēja un sacīja Viņam: "Mans Kungs 
un Mans Dievs!" 
29 Jēzus viņam saka: "Tāpēc, ka tu Mani redzēji, 
tu ticēji. Svētīgi tie, kas neredz un tomēr tic!" 
30 Vēl daudz citu zīmju Jēzus darīja Savu mācekļu 
priekšā, kas nav aprakstītas šinī grāmatā. 
31 Bet šīs ir rakstītas, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir 
Kristus, Dieva Dēls, un lai jūs, pie ticības nākuši, 
dzīvību iegūtu Viņa Vārdā. 

8. Kā cilvēks var kļūt pestīts? 
• "Kungi, kas man jādara, lai es tiktu pestīts? Viņi 

atbildēja: "Tici uz Kungu Jēzu, tad tu un tavs 
nams tiksit pestīti." Ap Darbi 17:30b - 31 

• Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis 
Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas 
Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo 
dzīvību, Jņ 3:16 

•  Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav 
no jums, tā ir Dieva dāvana. Ef 2:8 

9. Vai mūsu pārliecība, pamatota uz mūsu dzīves 
pieredzi un zināšanām, nav tādā pašā līmenī kā 
Bībele un Dieva žēlastība kā atklāta Jēzū Kristū? 

• Jo vēsts par krustu ir ģeķība tiem, kas pazūd, bet 
mums, kas topam izglābti, tas ir Dieva spēks. Jo 
ir rakstīts: Es samaitāšu gudro gudrību un likšu 
kaunā prātnieku prātu. 1 Kor 1:18,19 

10. Kādu lomu spēlē mūsu ‘labie’ darbi mūsu 
pestīšanā? 

• Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav 
no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai 
neviens nelielītos. Ef. 2:8,9 

BET! 
Jēkaba Vēst. 2:14 - 20 

14 Ko tas palīdz, mani brāļi, ja kāds teic, tam esot 
ticība, bet tam nav darbu? Vai ticība viņu var 
izglābt? 
15 Ja brālis vai māsa ir kaili un tiem trūkst 
dienišķas barības, 
16 bet kāds no jums viņiem teiktu: ejiet ar mieru, 
sildieties un baudiet barību, - bet nedotu viņiem 
to, kas miesai vajadzīgs, ko tas palīdz? 
17 Tāpat arī ticība, ja tai nav darbu, tā pati par 
sevi ir nedzīva. 
18 Bet gan kāds teiks: tev ir ticība, un man ir 
darbi. - Parādi man savu ticību bez darbiem, un 
es tev parādīšu ticību no saviem darbiem. 
19 Tu tici, ka ir viens Dievs, tu dari labi; arī 
demoni tic un dreb. 
20 Bet vai tu gribi zināt, tukšais cilvēk, ka ticība 
bez darbiem ir nedzīva? 

Māc Gunis Balodis 
20 Mutiny Tce, Quinns Rocks WA 6030 

Jaunais Mobilais – 04 0904 8863 
Māja - 9562 0537 

 
 
 

DV PERTAS 
NODAĻA 

 

D.V. PERTAS NODAĻA SPRIEŽ. 
Visos klubos un organizācijās katru gadu sasauc 
biedrus, lai apspriestu, ko organizācija ir veikusi 
iepriekšējā gadā un kas organizācijai būtu veicams 
nākamā gadā. Šādam nolūkam tad arī š.g. 9.februarī, 
Daugavas Vanagu Pertas nodaļa, bija sasaukusi 
kārtējo biedru gada Pilnsapulci. Lai sapulci varētu 
noturēt, bija jābūt ieradušies puse no visiem biedriem, 
pretējā gadījumā būtu vēl jānogaida stundas un tad 
sanākušie biedri var nolemt, vai sanāksmi var noturēt 
sanākušo biedru skaitā. Šādu skaitu visu biedru, jau 
vairākus gadus nevarējām Pilnsapulcē dabūt. Šogad 
tas paveicās, jo bija tiešām sanākuši puse no mūsu 
biedru skaita. Nu ar prieku sanāksme varēja sākties, 
un pat arī gandrīz nozīmētā laikā. Nezinu kā pēc, 
beidzamā laikā, visi tik rūpīgi skatās uz precīzu laika 
ieturēšanu? Laikam kaut kas jauns iegājies modē? 

Nu jā, tad DV Pertas nodaļas valdes priekšsēdis 
Ilmārs Rudaks atklājot sapulci, kā jau parasti, aicināja 
mūs, ar klusuma brīdi atcerēties pagājušā gadā, jau 
mūžībā aizgājušos nodaļas biedrus. Nāca prātā, jo 
sevišķi, nupat tikai pāris pēdējo mēnešu laikā mirušos 
Vili Gūtmārci un mūsu iemīļoto Alfiņu Gulānu. Viņa 
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balsi šodienas Vanagu Dziesmas dziedājumā vairs 
nedzirdējām. Abi šeit minētie, mūsu nodaļai, bija 
devuši visai daudz, un viņus vēl atcerēsimies, ilgi. 
Tad nu arī dziedājām visus trīs pantu, kas izskanēja 
visai labi. 

Tad Ilmāram bija kāds, jau priecīgāks, pienākums. 
Katru gadu, pateicamies tiem mūsu nodaļas biedriem, 
kuri D.V. labā ir ziedojuši savu laiku un pūles, it 
sevišķi tos , kuri to jau darījuši vairākus gadus. Tā nu 
Ilmāram bija tas prieks apsveikt un ar prieku 
piespraust D.V. augstāko apbalvojumu, D.V. nozīmi 
zeltā, Ausmai Jones. Arī mēs visi vienojāmies viņas 
sveikšanā. 

Nu bija jāķeras pie darba, lai sanāksmi ātri nobeigtu 
un tad varētu ēst, un dzert, un priecāties. Par 
sanāksmes vadītāju nebija jābalso, jo viņa krēsls jau 
vienmēr tiek pildīts ar Jāni Vucēnu. Tā kā nodaļai 
sekretārs ir bijis visu gadu, tad jau Purvinskis atkal 
sēdēja tai vietā un sanāksme varēja turpināties bez 
kavēšanās. Lai atskatītos uz pagājušo gadu, gan 
valdes priekšsēdis, gan Vanadžu vadītāja bija 
sagatavojuši savus ziņojumus jau agrāk un mēs, jau 
lielāko daļu, bijām tos izlasījuši. Revīzija bija izdarīta 
un valde esot strādājusi sekmīgi. Labas ziņas bija no 
Latviešu Centra pārstāvja, ka šogad savu zāli varēsim 
izdot par naudu un tie ienākumi mums palīdzēs segt 
uzturēšanas izdevumus. Tad nu vanagiem un citām 
organizācijām šogad nebūs jāpiemaksā pie zāles 
uzturēšanas. 

Budžetu pieņēma sabalansētu ienākumos un 
izdevumos. Arī tur nekādas lielas spriedelēšanas 
nebija. Sanāksme nu gāja, kā slidotāji uz Olimpiādes 
ledus. Bez lielas kaulēšanās ievēlējam to pašu 
priekšsēdi un pagājušā gada valdi, drusku pamainījām 
revīzijas komisiju, un grūtākais darbs jau bija veikts. 

Nolēmām, ka, tā kā šogad mums ir jau 65 gadi darbā, 
taisīsim lielāku izklaidēšanos ar mums visiem 
patīkamu izbraukumu. Tā kā Adelaidieši ir mūs 
vienmēr atbalstījuši un šogad viņi rīko DV delegātu 
sanāksmi, tad lēmām, ka jo lielākam skaitam, martā 
jābrauc uz Adelaidi. Vēl tikai bija palikusi viena 
spriežama, svarīga lieta: Nodaļas likvidācijas 
gadījumā kā un kur rīkoties ar lielo ienākuma 
atlikumu, kurš bez šaubām radīsies kad savu īpašumu 
pārdosim. Ja nu dibina kaut kādu Austrālijas 
Daugavas Vanagu Fondu kas un kā to vadīs un kā šo 
naudu, jo sevišķi lietderīgi, un mums visiem 
pieņemamā veidā, izlietotu? Šis nu bija šodien vēl par 
grūtu izlobīt nu visiem jāliek savas gudrās galvas 
kopā un šo jautājumu jārisina. 

Ar to tad jau arī viss runājamais un spriedelējamais 
bija izsmelts un varējām pie galdiem našķoties ar 
slaveno Pizza gabalu. Jo šodien arī Vanadzēm 

gribējām dot nest mazāku nastu. Kad nu bijām ēduši 
un dzēruši, Blumberg Jānis mūs uzjautrināja ar viņa 
uzņemtām lentām par mūsu nodaļas gada izdarībām. 

Nu laiks bija pienācis , ka pa vienam , pa vienam 
diviem devāmies katrs uz savu pusi, lai šajā, jaunajā 
darbības gadā, varam atkal labu darīt Latvijai un 
savam tuvākam.  

Jānis Purvinskis 

 
Ilmārs Rudaks pasniedz Ausmi Jones DV Zelta nozīmi   
foto: J.Vucēns 

 

 
Daugavas Vanagu rīkotā 

 
PLKV.O.KALPAKA, 

LATVIEŠU LEĢIONA UN 
KURZEMES CĪŅU 

ATCERE 
 

Svētdien, 16. martā, 
plkst. 13.00 

nodaļas klubā. 
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DAUGAVAS VANADZES 
DAUGAVAS VANADŽU PILNSAPULCE 
Šī gada 3. februārī, Daugavas Vanadžu pilnsapulcē 
nodaļas klubā, bija ieradušās 14 Vanadzes. Pēc 
klusuma brīža, kas bija veltīts mūžībā aizgājušajiem 
biedriem, sekoja kopas vadītājas Ritas Džonsones 
uzruna. 

Viņa pateicās Vanadzēm par sekmīgi noslēgto 
darbības gadu. Pagājušajā gadā notikušas 10 
sanāksmes, četri Vanadžu patstāvīgie sarīkojumi un 
dalība ņemta desmit sarīkojumos dalībā ar citiem. 
Lielākais notikums bija martā, kad Pertā notika 
Austrālijas 54.vanadžu salidojums. Pēc uzrunas, 
kopas vadītāja uzaicināja klātesošās Vanadzes 
vienoties kopējā dziesmā „Daugav’ abas malas”. 

Pagājušā gada pilnsapulces protokolu nolasīja 
sekretāre Olga Pelšs, ko pieņēma bez labojumiem.  

Par pilnsapulces vadītāju ievēlēja Anitu Vaļikovu, 
sekretāri Olgu Pelšs. 

Kasiere Austra Kaģis deva Vanadžu kopas finansiālo 
pārskatu. 

Par kopas vadītāju atkārtoti ievēlēja Ritu Džonsoni.  

Valdē atkārtoti ievēlēja – Mirdzu Balodi-kopas 
vadītājas vietnieci, Olgu Pelšs- sekretāri, Austra Kaģi-
kasieri. 

Vanadžu kopa pagājušajā gadā sniedza atbalstus 

Okupācijas muzejam (Nākotnes namam) 
Marijas Ķenģes stipendijai 
LAAJ Kultūras fondam 
Latviešu Centram 
Piparkūku iegādei latviešu karavīriem 
Afganistānā. 

Sirsnīgi apsveicam mūsu Vanadzi Ausmu Jones ar 
DV organizācijas augstāko goda zīmes – DV krūšu 
nozīmi zeltā – apbalvojumu. 

R. Džonsone (kopas vad.) 

 

 
Daugavas Vanadžu rīkotās 

PUSDIENAS AR 
VIDEO 

Svētdien, 3. aprīlī, 
plkst.13.00 

Visi mīļi gaidīti! 
 

 

LATVIEŠU BIEDRĪBA 
RIETUMAUSTRĀLIJĀ 
 

ARĪ PERTĀ ATCERAS DRAUDZĪGO 
AICINĀJUMU 
Jau no gadu gadiem Latviešu Biedrība atceras 
Draudzīgo Aicinājumu un Latvijas de-jure atzīšanu, jo 
uzskatam, ka šie notikumi ir bijuši visai svarīgi 
Latvijas vēsturē. Diemžēl Latvijā par tiem gandrīz 
nemaz nedzird un ja dzird tad tas ir, liekās: ‘aiz 
pārpratuma’. Kaut gan, šogad Ārlietu ministrs, sakarā 
ar de-jure, ministrijā bija sarīkojis atsevišķu izstādi. 
Paldies par to. Nezinu gan, par cik daudz šī izstāde 
bija izpublicēta vietējā presē? Mums ir jāsaprot, ka 
tieši Latvijas valsts de-jure atzīšana, bija tas, kas ļāva 
Latvijas brīvvalstij, demokrātiskajās Rietumu valstīs, 
oficiāli  pastāvēt visus 50 krievu okupācijas gadus.  

Ir zīmīgi, ka tieši ap šo pašu laiku arī Latvijā notiek 
atceres. 20. janvārī Latvijā atceras tās tumšās, 
baismīgās dienas 1990.g., kad tauta Latvijā stāvēja aiz 
barikādēm un arī sargāja (de-jure), sargāja savu valsti. 
Tikai grūti saprast kāpēc Latvijā ir svarīgāk svinēt 
4. maiju, kad Augstākā Padome pieņēma rezolūciju 
par Latvijas neatkarības atjaunošanu, nekā tieši 
21.augustu, kad tieši pasludināja Latvijas neatkarību 
no Krievijas. Kaut gan arī to vēl tā tīri neatguva, jo 
krievu virsnieki vēl ilgi staigāja pa Rīgas ielām pilnās 
krievu armijas uniformās un vēl pagāji gadi, kamēr 
krievi beidzot, ar lielām pūlēm un spiediena no 
Rietumu valstīm, savu karaspēku izvāca no Latvijas. 
Un visam tam cauri, aizmugurē tomēr stāv 1921.g. 
26. janvāra, Pasaules lielvalstu Latvijas de-jure 
atzīšanas notikums.  
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Tāpēc Svētdien, 26. janvāra, karstajā pēcpusdienā, 
Pertas latviešu saime pulcējās Latviešu Centrā, lai 
atcerētos to, cik zīmīgs ir šis datums Latvijas vēstures 
lapās. Vēstures lapās, kuras, krievu okupācijas gados, 
tika izplēstas no Latvijas vēstures kā neesošas. Tas 
pierādās ar to, ka vis dažādi dokumenti PSRS Latvijā 
varēja tikt viltoti. Piemēram : dzimšanas apliecībā nē 
tikai dzimšanas vieta tika apzīmēta kā PSRS Latvija, 
bet arī cilvēka pilsonība bija PSRS latvietis, kaut gan 
pats bija dzimis 1936.g. kad tāda PSRS Latvija nemaz 
nepastāvēja. Kādi tad citi dokumenti tika viltoti? Nav 
tad nekāds brīnums, ka Latvijas vēsture tika viltota.  

Nu un kāpēc tad atcerēties Latvijas prezidenta Kārļa 
Ulmaņa ‘Draudzīgo Aicinājumu’? Nē jau tikai tāpēc, 
ka viņš aicināja tautu ziedot savām skolām grāmatas, 
bet uz to tauta atsaucās ziedojot nē tikai grāmatas, bet 
arī daudz ko citu, lai skolām palīdzētu un lai Latvija 
varētu ‘zaļot un zelt’. Draudzīgais Aicinājums tautā 
izraisīja vispārīgu valsts mīlestību un radās 
‘draudzīgie aicinājumi’ kuri pat tagad palīdz Latvijai, 
un kuriem mēs ziedojam vēl šodien, gan kad ziedojam 
naudu vai darbu tautas labā. Kad karavīri ziedoja 
savas dzīvības brīvības cīņās, kad leģionāri cīnījās 
aizstāvot Latviju, kad mēs ziedojam Okupācijas 
Muzejam, šie visi ir ‘draudzīgie aicinājumi’, jo mēs 
jūtam, ka ziedojam savai dzimtenei, savai Latvijai un 
latviešu tautai. Kad ASV prezidents J.F. Kenedijs 
teica „neprasi ko tev dos valsts, bet prasi ko tu dosi 
savai valstij” pus Pasaules apbrīnoja šos zīmīgos 
vārdus. Bet tas taču ir tieši ko Ulmanis aicināja tautai. 
Un tauta deva, un valsts auga „skaista, cēla, dižena”. 
Un mēs, trimdinieki, devām , dodam un vēl ilgi 
dosim, jo dodam savai valstij. Arī šogad Dēliņu 
ģimene ar goda konsuliem Jāni un Dari Dēliņiem 
Latvijā, dāvināja grāmatu par sava tēva dzīvi.  

Pēc Latviešu Biedrības valdes priekšsēža Jāņa Kukuļa 
apsveikuma, viņš aicināja Latvijas goda konsulu 
Pertā, Jāni Purvinski teikt svētku uzrunu, kurā viņš 
mums atgādināja augšminētos secinājumus par gan 
de-jure, gan draudzīgo aicinājumu. Pēc uzrunas 
noskatījāmies tieši šajās dienās notikušo grāmatu 
gaitu Rīgā, no vecajām valsts bibliotēkas telpām un 
jauno ’’Gaismas Pili’’.  

Vai arī šoreiz, ar grāmatu pildījušos ‘gaismas pili’ arī 
Latvija sāks lēnām ‘zaļot un zelt’? Vai grāmatas atkal 
ieskanēs Latvijas uzplaukumu? Lai tā tas būtu, ka 
pašreizējās pārmaiņas Latvijā ar jaunu valdību, ar 
Latvijas prezidēšanu Eiropas Savienībā, ar Eiropas 
Savienības Parlamenta vēlēšanām un Latvijas jaunas 
Saeimas vēlēšanām, Latvijai būtu ekonomijas un 
tautas labklājības uzplaukuma sākums.  

Tālāk uz ekrāna sekoja izvilkumi no Dziesmu Svētku 
beigu koncerta Pēckoncerta sadziedāšanas filma, ko 

mēs visi klausījāmies un dziedājumiem varējām arī 
dziedāt līdzi. Nu tad, kā jau Pertā parasts, pēc 
sarīkojuma tad mūs arī tūlīt pabaroja, lai mājās 
braucot no vājuma nepagurst un vēl līdz mājām tiek. 
Paldies Biedrībai, paldies Jānim Vucēnam par 
tehnikas darbināšanu, paldies čaklajām Biedrības 
dāmām par garšīgajām maizītēm, paldies Veltiņai ar 
Viktoru par slāpju dzesināšanu un uz redzēšanos 
nākamā reizē Latviešu Centrā. 

J.Purvinskis 

 
Latvijas goda konsuls Pertā, Jānis Purvinskis teic uzrunu. 
foto: J.Vucēns 


