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SARĪKOJUMU KALENDĀRS
novembrī
2 Dievkalpojums plkst. 10.30
9 18. novembra uzruna plkst.
14.00
16 Dievkalpojums plkst. 10.30
18 Latvijas Valsts Svētki
karoga uzvilkšana plkst. 7.00
karoga nolaišana un akts
plkst. 18.00
decembrī
7 Dievkalpojums plkst. 10.30
21 English language Church Service.
10.30 am
24 Dievkalpojums plkst. 10.30
janvārī
4 Dievkalpojums plkst. 10.30
8 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
SBS Radio 3
trešdienās plkst. 17.00-18.00

REDAKCIJA
Lūdzu visus rakstus nākošām ziņām iesūtīt
redakcijā līdz 2014. g. 15. decembrim.

2014. gada novembris/decembrisī

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
04 0904 8863
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
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
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18.novembris
Latvijas Valsts
dibināšanas atcere
18. novembra svētku
uzrunu
"Kā es ieaugu Latvijā"
sniegs
mākslinieks un arhīvists

Māris Brancis
Pertas Daugavas Vanagu
klubā
svētdien 9. novembrī
pulksten 14:00

18. novembris
Svētku diena sāksies ar

karogu uzvilkšanu
Pertas Latviešu Centrā pulksten 7:00 no rīta.
Svētki turpināsies ar

karogu nolaišanu un aktu
pulksten 18:00 Pertas Latviešu Centrā.
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EV. LUT. SV.
PĀVILA
DRAUDZE
DIEVKALPOJUMU SARAKSTS
2014/2015.g. NOVEMBRIM,
DECEMBRIM, JANVĀRIM
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

2. novembris plkst. 10:30
Visu Svēto Diena
Balta
Dan. 7:1-3, 15-18
Atkl. 14:6-7
Jņ. 2:13-22
Jānis Lūks
Jānis Lūks
Māra Hope
Juris Liepa

Lasītājs
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Māc. Uldis Gailītis
Austra Grīnbergs
Imants Gūtmanis
Sid Hope
Gunars Kaģis
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

Sv. Katrīnas Draudze Kanādā
Hilda Gūtmanis
Māra Hope
Ausma Jones
Austra Kaģis

16. novembris plkst. 10:30
23. svētdiena pēc Sv. Gara
Svētkiem
VALDES SĒDE
Zaļa
Cef. 1:7-16
1. Tess. 5:1-11
Mt. 25:14-30
Sarmīte Vucēns
Jānis Vucēns
Silvija Lūks
Jānis Lūks

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Māc. Guntis Apriķis
Tamāra Karabanovs
Ruta Liepa
Jānis Lūks
Allan Lūks

Sv. Māras Draudze Jaunzelandē
Juris Liepa
Tija Lifka
Silvija Lūks
Ēriks Ozoliņš

Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

7. decembris plkst. 10:30
2. Advente
Zila vai violeta
Jes. 11:1-10
Rom. 13:11-14
Mt. 24:36-44
Ieva Vlahov
Andris Vārpiņš
Aina Timmermane
Juris Liepa

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Māc. Aldis Pavlovičs
Dr. Dace Skudiņa
Lainonis Pogainis
Vilma Rīdūzis
Aina Timmermanis

Māc. Laimonis Bergmanis,
Harda Paparde
Erna Raudziņš
Aina Sprancis

21st of December 10:30
3 Advent
Blue or Violet
Isaiah 35:1-10
James 5:7-11
Matthew 11:2-15
Readings
Pastor
Usher
Pastor
Flowers
Signe Balodis
Please Pray For:
Quinns Bible Group Mark and Sherie, Bradley, Lee
Jason, Lisa, Kedian, Shannon
Kevin, Signe, Zane, Kayla
The two Al’s, Richard and family
All those attending the english service
Date/Time
Day
Colour
Readings

Datums
Diena

24. decembris plkst. 18.00
Kristus Dzimšanas Svētki!
Dziesmās un Lasījumos
Balta
Mācītājs
Juris Liepa
Ausma Jones
Jānis Lūks

Krāsa
Lasītājs
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
1. Draudzei Dieva svētību ieejot 2015. gadā
2. Tiem, kuri iet bojā dēļ neticību Jēzum
Kristum.
3. Lai Baznīca turpinātu turēties pie Jēzus
patiesības ne cilvēka gudrības vai
‘interpretācijām.’
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Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

4. janvāris plkst. 10:30
Jēzus Kristības
Balta
1. Mozus 1:1-5
Ap. Darbi 19:1-7
Mk. 1:4-11
Māra Hope
Juris Liepa
Vilma Rīdūzis
Juris Liepa

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Māc. Colvin MacPherson
Māc. Aldis Elberts
Astrīda Untiņš
Guntis Untiņš
Anita Vaļikovs
George Vaļikovs
Andris Vārpiņš
Daina Vārpiņš
Leokardija Vārpiņš
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

18. janvāris plkst. 10:30
Ap. Pāvila Atdzimšana
Balta
Ap. Darbi 9:1-22
Gal. 1:11-24
Lk. 21:10-19
Juris Liepa
Jānis Lūks
Sarmīte Vucēns
Jānis Lūks

Lasītājs
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Māc. Guntars BaikovsMāc. Dainis Markovskis
Juris Viļums
Ingrīda Viļums
Ieva Vlahov
Jānis Vucēns
Sarmīte Vucēns
Zenta Zaķis
Māc. Gunis Balodis
0409048863 95620537
20 Mutiny tce, Quinns Rocks 6030

VAI
BIJA
VĒRTS
APMEKLĒT
DRAUDZES 2014.g. SEMINĀRU?
Draudzes gadskārtējais seminārs notika šī gada
25.oktobrī. Pasniedzējs bija mācītājs Guntars Baikovs
ar tēmu “CILVĒKS, VĪRIETIS UN SIEVIETE,
LAULĪBA: DIEVA GUDRĪBA UN PASAULES
MUĻĶĪBA”. 17 draudzes locekļi ieradās paklausīties
un dāmu komitejas locekles atkal pārēdināja
dalībniekus vispatīkamākajā veidā.
Semināra saturs principā bija par to kā pasaule ir
galīgi izārdījusi Dieva ievesto kārtību sakarā ar
laulību un cilvēka savstarpējām attiecībām. Mēs esam
unikāla radība, radīta DIEVA attēlā. Jautājumu ‘kas ir
cilvēks’ var TIKAI atbildēt pats Dievs. Zinātnieki,
filozofi, pašpalīdzības kustība un reliģijas var tikai
spekulēt un aprakstīt cilvēka īpašības, bet šo

jautājumu ‘kas ir cilvēks’, nav spējīgi atbildēt. Tikai
Dievs.
Bībele atklāj, ka vīrietis un sieviete ir pilnīgi
vienlīdzīgi Dieva acīs, bet ar īpašām dzīves lomām.
Lomas, kura pasaule cenšas galīgi sajaukt. Guntars
citēja zinātnieku pētījumu rezultātus no vairākiem
slaveniem sociologiem. Pēc kādas ļoti garas aptaujas
un intervijas ar vairāk tūkstošiem cilvēku, kāds
sociologs (nekristieties) ir nācis pie slēdziena, ka
laulība ir pats labākais, kas var būt! Vīrietim,
sievietei, bērniem, ģimenei un sabiedrībai BET viņš
nevarēja saprast kāpēc valdības bez izņēmuma cenšas
sagraut šo Dieva iestādīto kārtību!
Guntars
arī
pieķērās
pie
jautājuma
par
homoseksuālām ‘laulībām’. Termiņi ‘homoseksuāls’
vai ‘heteroseksuāls’ tikai ienāca apgrozība vidējā 19.
gadsimtā. Pirms tam runa tikai bija par laulību un
laulības pārkāpšanu. Kā kristieši, mēs esam PAR
laulību, bet pret laulības pārkāpšanu vienalga kādā
formā tā parādās. Mēs esam par DIEVA kārtību. Vēl
viena interesanta statistika, ko lektors citēja bija, ka
no Amerikas iedzīvotājiem apmēram 2.3% sevi dēvē
kā ‘homoseksuālistiem’. No šiem 80% ir teikuši, ka
viņiem vienlaicīgi ir attiecības ar sievietēm. Tātad tas
skaits homoseksuālu ko mēdiji mums cenšas iepotēt
(10% +) ir muļķība un īstais cipars ir zem 1%! Bet
viņu iespaids sabiedrībā, lai sagrautu Dieva nolikto
kārtību ir daudz, daudz lielāks.
Guntars beidza semināru izskaidrojot kāpēc laulība,
pēc Dieva iestādītās iekārtas ir vispozitīvākā lieta, kas
var būt plašā sabiedrībā un ar vēl lielāku svētību, ja
laulātais pāris ir kristieši.
Seminārs beidzās ar Dievkalpojumu plkst. 15:00 un
lektors tūlīt devās uz lidostu, lai laicīgi atgrieztos
Barosa ielejā noturēt Dievkalpojumus savās draudzēs
agri svētdienas rītā. Pateicība arī Silvijai Lūks par
ērģeļu spēlēšanu semināra Dievkalpojumā.
Jānis Vucēns ieskaņoja semināru visā pilnībā un
ieraksti būs pieejama nākošā Dievkalpojumā 2.
novembrī. Ja kāds vēlās iegādāties semināra ierakstu,
lūdzu stājaties sakaros ar mani vai Jāni cik vien ātri
iespējams . Cena būs minimāla, lai segtu izdevumus.
Vai bija vērts apmeklēt šī gada semināru? Dalībnieki
teiktu absolūti jā! Ceram uz jūsu klātbūtni nākošā
gada seminārā.
Lai mūsu Kungs Jēzus Kristus jūs visus bagātīgi svēti!
Māc. Gunis Balodis
20 Mutiny Tce, Quinns Rocks WA 6030
Jaunais Mobilais – 04 0904 8863
Māja - 9562 0537
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šoferē. Jā, tā nav problēma, jo Ilmārs pats to varot
darīt un tad nekādu svešinieku šoferu mums nevajag.

DV PERTAS
NODAĻA
DAUGAVAS VANAGU
IZBRAUKUMS PERTĀ
2014.g.12.oktobrī.
Šogad, biedru vakara vietā, vanadzes bija izvēlējušās,
lai mēs braucam kādā izbraukumā, nekā sēdēt mūsu
klubā un mieloties ar dažādiem ēdieniem un nu droši
vien jau ar cepeti. Pārmaiņas pēc tā arī nolēmām, bet
nu tikai kurp brauksim: minēti tika Hillery, jau
kādreiz laikam bijām. Fremantlē arī esam bijuši. Nu,
brauksim uz Manduru, tur vēl neesam bijuši. Laba
ideja, Purvinskis tur dzīvo, lai aizrunā vietu pie
Cicirello „Fish un Chips” zvejnieku veikals; tāds pats
kā Fremantlē: svaigas zivis un kartupeļi, kā jau
pierasts.
Nu labi, Jānis jau tur iet katru piektdienu, un tad varēs
sazināt kas un kā. Pēc pāris nedēļām, viss ir nokārtots
: būs mums rezervētas vietas un ēdienus varēsim
izmeklēt, braucot pa ceļam, no jau piegādātas
ēdienkartes. Ilmārs varot sarunāt autobusu apmēram
mūsu vajadzību lielumā. Esot samērā lēti ja paši

Pienāk jau tikai nedēļa pirms paredzētā brauciena un
nelaime klāt: tur esot sliktas zivis, tur visiem jāstāv
garās rindās (neko tādu Jānis nebija gan piedzīvojis un
tur jau ēd vairākus gadus), bet ja nu nepatīk tad
jāmeklē kaut kur citur. Toties galvenā nelaime atgadās
ar to, ka tieši mūsu izredzētajā dienā Mandurā ir lielie
laivu svētki, kad gandrīz visi Pertas laivinieki sabrauc
izmeklēt tās lētākās un tās labākās laivas, kuras tieši
šodien demonstrē un piesola ar lielām atlaidēm.
Mandurā būs tik daudz cilvēku, ka nevarēs ne
pagriezties ne kur paiet. Mandura nu gan vairs neder,
jāatsauc pieteikums un jāpasūta kaut kur citur.
Brauksim uz ”Augšgulbi” (Upper Swan). Pirmkārt tur
ir daudz restorānu no kā izvēlēties, tur esam jau arī
bijuši, bet varam iet citā restorānā, nē vecajā. Ir tur arī
citas vietas, ko redzēt un darīt. Rita ar Nikolaju
sarunās kur un ko. Labi, lai iet.
Pienāk svētdienas rīts, jau pirms 09:30 (kad bija jābūt)
pie Latviešu Centra un nu jau labi laikus visi
sapulcējušies, Ilmārs piebrauc ar autobusu un vēl
viens otrs ierodas, sakāpjam busā un braucam.
Nolemjam, ka Ilmārs strādā nepareizā darbā, jo kā
autobusa šoferis viņš brauc tā kā it kā tas būtu viņa
maizes darbs; nu baigi „forši” . Viņš zina, ne tikai
ceļu, bet arī kur un kad tur jābrauc, jo braucot uz
vienu galu mēs izbaucām viegli, bet braucot atpakaļ

DV izbraukuma dalībnieki Gombok galerijā ar Māra Raudziņa darbiem. Foto JEV
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mums bija patukšs, bet otrā pusē mašīnas nemaz
nekustējās uz priekšu. Es tikai nodomāju: vai te nav
tikai Mandura, ka tik daudz mašīnu.
Tā kā nu jau labs laiks kopš brokastu laika, tā kā
vajadzētu kaut ko ieēst. Iebraucam kur? Iedomājies
tieši šokolādes fabrikā un te „brālīt” nu šokolādes, kā
nevar izvēlēties: lielas, mazas, ar šādiem riekstiem un
ar tādiem riekstiem, ar rozīnēm un ar ķiršiem. Paņem
šo, paņem to, nē tā būs labāka, apmaini. Nu lai nu
paliek visas taču ēdamas. Kad esam sapirkušies gan
sev, gan ko mājās nest, sēžamies atkal autobusā un
paļaujamies, ka Ilmārs mūs aizvedīs atkal skatīties
kādus brīnumus. Tā arī bija. Pa mazu taciņu mūsu
busiņš ieripo sapņu pasaulē. Sapņu, jo te viss ir kā
sapnī. Tas ir skulptūru un gleznu izstādes parks.
Vispirms ejam apskatīt gleznas. Nu tās jau kā kuram
pa gaumei, gandrīz visas asās krāsās un gudro pats ko
tas nozīmē. Ja nu pastāvi un kādu laiku paskaties, tad
jau kaut ko vari arī saskatīt, bet ja tā tikai pavirši paej
garām, tad nu gan tur nekā saprotama neredzi.
Toties skulptūru parkā, pa lielākai daļai milzu lielas
statujas abstrakti veidojumi gan no dabiska materiāla,
gan no metāla, akmens un granīta, bet cirsts borēts un
kalts un, pulierēts, liekās gadiem ilgi lai dabūtu tik
gludu un spīdīgu. Tādas milzu lielas un acij
pieņemamas skulptūras ir jāredz, jo tā kā neesmu
mākslinieks neesmu spējīgs tās izskaidrot. Ir arī
latviešu mākslinieku skulptūras un vairāki mākslinieki
šai galerijā arī esot izstādījuši savas gleznas. Te nu vēl
kādu laiku staigājām starp šiem mākslas darbiem,
uzņemam pa kādai bildei, jo šos pieminekļus nevar
izskaidrot un tad kāpām atkal mūsu „karietē” un
braucām tālāk.
Laiks nu arī liekās it kā būtu jāmeklē kur kaut ko
ieēst. Pēc necik km iegriežamies pie „Elmāra”. Virs
vārtiem, ar lieliem burtiem tā tur rakstīts. Redz kur
labi iebraukuši, te tāds patukšs nav daudz mašīnu, būs
daudz vietas kur sēdēt, būs ātra apkalpe. Labi būs!
Drīz vien varēsim mielotie pie eiropiskiem ēdieniem,
jo šīs vietas īpašnieks esot vācietis un darot pats savu
alu un gaumīgus ēdienus. Drīz arī atrodam, ka jā, var
dabūt vairākas šķirnes alus, bet visas tikai
pašbrūvētas. Tas nekas, jo smeķē tīri labi. Es gan
iztaisīju kļūmīti un paņēmu tādu alu, kurš izskatījās
līdzīgs jau pierastajam austrāliešu alum, bet tas tomēr
bija citādāks. Citi bija izvēlējušies tādu melnu, nu
tādu kā kafija. Viņi dzēra un slavēja. Tā nu man bija
jāpasteidzas izdzert savējo, nepareizo, lai tad varu iet
un nogaršot nu to kafijas alu. Paspēju gan un nu pēc
kafijas jau gan viņš nemaz negaršoja un tiešām bija
tīri labi dzerams.
Visi gan bijām (nu gandrīz visi) bijām pasūtījuši to
vācu desu ar skābiem kāpostiem un citām piedevām.

Nu un kad piedzēra klāt to alutiņu, tad jau viss bija kā
pienākas. Ar to dzeršanu jau arī bija jāuzmanās, jo
dažiem no mums vēlāk vēl vajadzēs braukt ar mašīnu
mājās. Vēl taču bija jāēd saldais ēdiens.
Tas gan esot obligāti, un nekrīt svarā cik daudz, vai
maz tu esi ēdis, labu maltīti. esot jānobeidz ar saldo
ēdienu. Visam pa virsu vēl krūzīti kafijas un nu gan
varam braukt mājās.
Iznākot ārā no restorāna, pirmīt tukšā auto stāvvieta
nu ir pavisam pārpildīta un priekšā stāv liels autobuss
ar skaistām jaunām, priecīgām meitenēm. Uzzinu, ka
tie ir kāzinieki, kuri braucot svinēt kāzas. Tad nu
pieklājības pēc bija jāiekāpj autobusā, un jānovēl lielu
laimi . Viss izraisīja skaļus un priecīgus smieklus, un
priecīgais autobuss aizbrauca. Arī mēs nu bijām
gatavi ceļot tālāk. Tā kā vēl jau agrs, tad brauksim uz,
šeit pat tuvējo, tūristu parku. Kādu laiku neesam tur
bijuši un tur varēsim pastaigāt un šo to apskatīties.
Aizbraucām. Daži pabraukāja ar tramvaju, citi
apskatīja auto muzeju, citi tikai tāpat pasēdēja un
papļāpāja, kamēr laiks bija atkal doties tālāk, bet
šoreiz atpakaļ uz Latviešu centru un tad uz mājām.
Vucēn Jānis, kā jau mūsu kora vadonis, bija paņēmis
līdz dziesmu grāmatas. Tās tūlīt izdalījām un
dziedāšana gāja vaļā pilnā jaudā.. Nezinu kā tas viss
izklausījās ārpus mūsu autobusa, bet iekšā bija tīri
labi. Mūsu pusstundu vairāk ceļš uz mājām bija
tiešam jauki pavadīts un jaukais izbraukums brīnišķīgi
izdevies un Manduru nemaz pat nepieminējām.
Paldies Ilmāram par labu autobusa un maršrutu
vadīšanu un visu jauko dziedāšanu un omulīgo
sadzīvi. Vai nākamgad atkal? To rādīs nākotne.
Paldies visiem darītājiem un braucējiem.
Jānis Purvinskis

18. NOVEMBRA RUNĀTĀJS
2014.g. 18. novembra runātājs būs mākslinieks Māris
Brancis. Viņš teiks 18. novembra runu svētdien
9. novembrī plkst. 14:00 Daugavas Vanagu Klubā.
Jānis Vucēns
LAAJ vicepriekšsēdis
Rietumaustrālijā

