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SARĪKOJUMU KALENDĀRS
jūlijā
5
19
augustā
2
2

Dievkalpojums plkst. 10:30
Dievkalpojums plkst. 10:30

Dievkalpojums plkst. 10:30
Daugavas vanadžu pusdienas
plkst. 13:00
16 Dievkalpojums plkst. 10:30
PADOMES SĒDE
23 Daugavas vanagu
sarīkojumsplkst.13:00
30 Dievkalpojums
Angļu valodā plkst. 10:30
septembrī
6 Dievkalpojums plkst. 10:30
20 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 2015. g. 15. septembrim.
ZIEDOJUMI
A. Galvāns
B. Simon
Z. Richards

$20
$20
$30

2015. gada jūlijs/augusts

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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EV. LUT. SV.
PĀVILA
DRAUDZE
PATEICĪBA
Kā draudze varam tiešām būt pateicīgi, jo Dieva
gādība par mums, caur draudzes locekļiem ir
īstenojusies praktiskā un arī ļoti derīgā veidā.
Draudzei ir nācis testamenta veltījums no
NIKOLAJA AUZIŅA un viņa sievas MIRDZAS
AUZIŅAS.
Draudzes vārdā izsaku mūsu pateicību par artavu,
kas, sākot ar 2015.g. jūliju atļaus mums mācītāju
atalgot uz puslaiku un citādi veicināt draudzes
darbu.
Izsaku it sevišķi pateicību mūsu kasierei Mārai
Hope, jo viņai pienācās kārtot visas lietas, kas
attiecās uz valsts likumiem, algas maksāšanu un
naudas lietošanu.
Ar šo pateicības rakstu vēlos arī mudināt visus
draudzes locekļus, cik tas katram iespējams, ņemt
aktīvu dalību draudzes un latviešu pasākumos, lai
arī mēs nestu svētību, kopību un sadraudzi.
Ieva Vlahov
tāļr. 9367 4101

2015.GADA JĀŅI PERTĀ
Ar pateicību visiem mīļiem Pertiešiem, kuri ar vien
gadu no gada mūs aicina svinēt Jāņus ar dziesmām,
apsveikumiem, ozollapu vaiņagiem jubilāriem,
Jāņu sieru un garšīgām pusdienām.
Dažs labs no pazīstamiem dalībniekiem iztrūka, jo
tie kā gājputni bija aizlidojuši uz Latviju un tur
droši vien dziedāja tās pašas Jāņu dziesmas, ko
mēs.
Man šī diena sākās ar spēcīgu un pamācošu
sprediķi par piedošanu, kas tika sniegts 14. jūnija
piemiņas Dievkalpojumā.
Pēc Dievkalpojuma sākās Jāņu svinības ar filmu
par Jāņiem Latvijā. Kļuva silti ap sirdi skatoties un
klausoties latvju jauniešus tautas dejas dancojot, un
puišiem un meitām vienam otru apdziedot.
Atmiņas arī nāca kā mēs jaunībā mācījāmies no
Imanta Gūtmaņa un svētdienas skolas skolotājiem
kā „viegli” lēkāt tautas dejas un dziedāt Jāņu
dziesmas.
Paldies visiem Jāņu rīkotājiem.
Ieva Vlahov.

DIEVKALPOJUMU SARAKSTS
2015.g. JŪLIJAM/ AUGUSTAM/
SEPTEMBRIM
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

5. jūlijs plkst. 10:30
6. svētdiena pēc Sv. Gara Svētkiem
Zaļa
Eceh. 2:1-5
2 Kor. 12:2-10
Mk. 6:1-13
Ieva Vlahov
Juris Liepa
Aina Timmermane
Juris Liepa

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Jūlījs Bernšteins
Jānis Blumbergs
Rita Džonsons
Līga Gemuts
Māc. Jānis Kalniņš

Maiguta Bernšteins
Nikolajs Džonsons
Austra Farras
Margarieta Gaujers
Māc. Elmārs Rozītis

Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

19. jūlijs plkst 10:30
Sv. Marijas Magdalēnas Diena
Balta
Rt. 1:6-18
Jņ. 20:1-2, 11-18
Lasītāja
Māra Hope
Dežurants
Jānis Lūks
Puķes
Ausma Jones
Vecākais
Jānis Lūks
BIBELES STUNDA PĒC DIEVKALPOJUMA
“Brīdinājumi pret viltus mācību un liekulīgām
diskusījām”
Aizlūgumi:
Regīna Gaujers
Austra Grīnbergs
Imants Gūtmanis
Sid Hope
Māc. Ivanda Ceijere
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi
Lasītājs
Dežurants
Puķes
Vecākais

Ivars Galvans
Hilda Gūtmanis
Māra Hope
Ausma Jones
Māc. Daina Salnīte

2. augusts plkst. 10:30
10. svētdiena pēc Sv. Gara
Svētkiem
Zaļa
2. Sam. 11:26-12,13a
Jņ. 6:24-35
Juris Liepa
Jānis Vucēns
Vilma Rīdūzis
Juris Liepa
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Aizlūgumi:
Gunars Kaģis
Austra Kaģis
Tamāra Karabanovs Juris Liepa
Ruta Liepa
Jānis Lūks
Silvija Lūks
Allan Lūks
Māc. Aivars Nikolajevs
Diak. Aina Avotiņa
Datums
Diena

16. augusts plkst. 10:30
12. svētdiena pēc Sv. Gara
Svētkiem PADOMES SĒDE
Krāsa
Zaļa
Lasījumi
1.Ķēn. 2:10-12, 2:3-14
Jņ. 6:51-58
Lasītājs
Jānis Lūks
Dežurants
Juris Liepa
Puķes
Sarmīte Vucēns
Vecākais
Jānis Lūks
BĪBELES STUNDA PĒC DIEVKALPOJUMA
Aizlūgumi:
Harda Paparde
Erna Raudziņš
Aina Sprancis
Astrīda Untiņš
Māc. Āris Kronbergs

Laimonis Pogainis
Vilma Rīdūzis
Aina Timmermanis
Guntis Untiņš
Diak. Laima Urdze

Datums
Diena

20. septembris plkst. 10:30
Sv. Matejs – apustulis un
evaņģēlists
Krāsa
Sarkana
Lasījumi
Eceh. 2:8-3:11
Mt. 9:9-13
Lasītāja
Ieva Vahov
Dežurants
Jānis Vucēns
Puķes
Silvija Lūks
Vecākais
Jānis Lūks
BĪBELES STUNDA PĒC DIEVKALPOJUMA
Aizlūgumi:
Jānis Vucēns
Sarmīte Vucēns
Zenta Zaķis
Miranda Albrichs
Ruta Auziņš
Signe Balodis
Zane Balodis
Mirdza Balodis
Edīte Baumanis Osman
Nina Bauskis
Māc. Videmārs Rumpēters Prāv. Klāvs Bērziņš

LŪGŠANA 14. JŪNIJAM

Datums
30 augusts plkst. 10:30
GROWTH LUTHERAN NETWORK DRAUDZE
Angļu Valodas Dievkalpojums - Pavila draudzes
locekļi mīļi aicināti piedalīties.
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi
Lasītāja
Dežurants
Puķes
Vecākais

6. septembris plkst. 10:30
15. Svētdiena pēc Sv. Gara
Svētkiem
Zaļa
Sāl. Pam. 22:1-2,8-9,22-23
Jēk. 2:1-10
Mk. 7:24-37
Sarmīte Vucēns
Jānis Lūks
Māra Hope
Juris Liepa

Aizlūgumi:
Anita Vaļikovs
George Vaļikovs
Andris Vārpiņš
Daina Vārpiņš
Leokardija Vārpiņš Juris Viļums
Ingrīda Viļums
Ieva Vlahov
Arh. Elmārs Rozītis (emer) Valkas Draudze

Meža kapu “Balto krustu” kapulauks baigā gada un Gulaga
nometņu upuru piemiņai.

Kungs, Visuvarenais debesu Tēvs –
Piemini Latviju.
Piemini Latviju un viņas sāpes un bēdas.
Piemini Latviju un viņas cerības un sapņus –
neļauj aizmirst kā tik pēkšņi izgaisa miers
briesmīgās nakts tumsā un murgainos vaidos.
Šodien liec atmosties gatavībā cerību par drošu,
taisnīgu, gaišu Latvijas rītdienu pārvērst darbos un
lēmumos, kas saskan ar Tavu prātu un atbalso
Tavu patiesību, kas ir mūžīga.
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Vairo mūsu ticību un paļāvību Tev, vienīgi Tevi
neierobežo laiks un telpa. Tu zini, kas bijis, ir un
būs.
Novērsi ļaunu un to, kas varētu apdraudēt mūsu
tautu, vai citas tautas, kas grib dzīvot mierā.
Tavā priekšā, mēs pieminām tautas māsas un
brāļus kam tāds miers tika nozagts. Kas tika
nežēlīgi tika izsūtīti no Latvijas un pazuda saviem
piederīgiem, ne tikai 14. jūnijā, bet gadus vēlāk,
marta dzestrākās dienās, un vēl citās naktīs,
dienās. Dod, lai viņu vārdi un liktenis nezustu no
tautas atmiņas.
Jēzu, Tu esi augšāmcelšanās un dzīvība. Tu zini ko
nozīmē ciest netaisnību un mokas, Tu māci kā
pastāvēt ticībā, cerībā un Dieva mīlestības spēkā.
Mēs ticam, ka Tu katru mocekli izvedi no ciešanām
un ievedi mūžīgās dzīvības valstībā. Palīdz ticēt, ka
reiz tiksies tie, kam bija lemts šķirties un pat
nezināt, kur kapa vietas mīļajiem.
Tava žēlastība nekad nebeidzas. Aizvesto vārdi
liecina, ka tad, kad viņiem likās, ka ellē bija
nonākuši, viņi Tevi juta sev blakus. Elle tevi
nebiedē. Paldies, Tavs spēks mūsu nespēkā varens
parādās! Tu biji klāt un ticam, Tu būsi arī ar
mums.
Kungs, mēs lūdzam arī par tiem kas fiziskā un/vai
garīgā nebrīvībā cīnās un cieš pasaules malu
malās.
Tūkstoškārt mēs Tev pateicamies par to brīvību,
kuŗā mēs dzīvojam. Māci mums to novērtēt, to
aizstāvēt un nekad, nekad neaizmirst, cik dārga tā,
un ko tas nozīmē, kad tā tiek nozagta.
Dievs, sargi mūsu tēvu zemi! Šodien, rīt un mūžīgi.
To lūdzam Tava Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus
vārdā. Āmen.
Novērsi ļaunu un to, kas varētu apdraudēt mūsu
tautu, vai citas tautas, kas grib dzīvot mierā.
Tavā priekšā, mēs pieminām tautas māsas un
brāļus kam tāds miers tika nozagts. Kas tika
nežēlīgi tika izsūtīti no Latvijas un pazuda saviem
piederīgiem, ne tikai 14. jūnijā, bet gadus vēlāk,
marta dzestrākās dienās, un vēl citās naktīs,
dienās. Dod, lai viņu vārdi un liktenis nezustu no
tautas atmiņas.
Jēzu, Tu esi augšāmcelšanās un dzīvība. Tu zini ko
nozīmē ciest netaisnību un mokas, Tu māci kā
pastāvēt ticībā, cerībā un Dieva mīlestības spēkā.

Mēs ticam, ka Tu katru mocekli izvedi no ciešanām
un ievedi mūžīgās dzīvības valstībā. Palīdz ticēt, ka
reiz tiksies tie, kam bija lemts šķirties un pat
nezināt, kur kapa vietas mīļajiem.
Tava žēlastība nekad nebeidzas. Aizvesto vārdi
liecina, ka tad, kad viņiem likās, ka ellē bija
nonākuši, viņi Tevi juta sev blakus. Elle tevi
nebiedē. Paldies, Tavs spēks mūsu nespēkā varens
parādās! Tu biji klāt un ticam, Tu būsi arī ar
mums.
Kungs, mēs lūdzam arī par tiem kas fiziskā un/vai
garīgā nebrīvībā cīnās un cieš pasaules malu
malās.
Tūkstoškārt mēs Tev pateicamies par to brīvību,
kuŗā mēs dzīvojam. Māci mums to novērtēt, to
aizstāvēt un nekad, nekad neaizmirst, cik dārga tā,
un ko tas nozīmē, kad tā tiek nozagta.
Dievs, sargi mūsu tēvu zemi! Šodien, rīt un mūžīgi.
To lūdzam Tava Dēla, mūsu Kunga Jēzus Kristus
vārdā. Āmen.
Mācītājs Gunis Balodis
77 Karril Turn
Yanchep 6035
0409048863
95616877
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DAUGAVAS VANADZES

DV PERTAS
NODAĻA
Daugavas Vanagu Austrālijas valdes ziedojumu
2015. gada vākšanas akcija ir noslēgusies.

2015. GADA DV PERTAS NODAĻAS
PĀRSKATS
Auziņš R
Bergmanis I
Džonsons N&R
Galvāns A
Gaujers M
Grīnfelds J
Gūtmanis I
Kaģis G
MacKenzie V
Ozolnieks Z
Pelšs M
Pelšs O
Purvinskis J
Rīdūzis V
Skels J
Veiskarts I

20.00
30.00
50.00
50.00
20.00
30.00
20.00
30.00
60.00
50.00
250.00
50.00
50.00
50.00
100.00
50.00
$910.00
Augšminētā summa pēc ziedotāju norādījuma
sadalās šādi:
1. Atbalstīt bijušos leģionārus
335.00
2. Jauniešus
40.00
3. Daudz un audžu bērnu ģimenes
155.00
4. Bez sadalījuma
380.00
$910.00
Sirsnīgs paldies visiem ziedotājiem!
R.Džonsone (nod. kasiere)

Daugavas Vanagu
gadskārtējais sarīkojums
svētdien, 23. augustā,
plkst.13.00

Daugavas Vanadžu
sarīkojums
Svētdien, 2. augustā,
plkst.13.00

Pusdienas,
kafijas galds,
„Čikāgas piecīšu” 50 gadu
jubilejas koncerts Nacionālajā
teātrī 2011. gadā.
Visi laipni aicināti.
KĀ PERTAS LATVIEŠI CĒLA SAVU
‘PILI’.
Kad 1940to. gadu beigās Austrālijas Rietumu
krastā, Fremantles ostā, izsēdināja pirmos latviešu
bēgļus no DP nometnēm Vācijā, līdz 1950to gadu
vidum šeit bija jau tūkstotis deviņi simti piecdesmit
četri latvieši. Radās vajadzība latviešiem kaut kur
satikties. Par tādu vietu atradās mācītāja Kampes
māja Bennet un Plain ielu stūrī , kas bija gandrīz
pilsētas centrā. Tad nu drīz vien tur radās arī
latviešu bibliotēka , tur piebūvēja mazu zālīti , kur
varējām sanākt uz kora mēģinājumiem, tautas deju
nodarbībām , sanāksmēm utt. Ar laiku zālīte kļuva
par mazu un bija jāmeklē cits atrisinājums.
Lai tas viss nepazustu no mūsu atmiņām gudri
cilvēki uzņēma visu filmā, kura laika tecējumā bija
‘pazudusi’, bet nesen atkal atradās un mūsu
Vanadzes nolēma mums to parādīt. Tā nu svētdien
24.maijā, ne vairs parastā atbalstītāju saujiņa vien,
bet nu jau labs pulciņš interesentu pulcējās
Daugavas vanagu klubā, kur mūs solīja pabarot un
aizvest atmiņās pie Pertas latviešu saimes lielā
notikuma: ”Pertas Latviešu Centra būves”.
Vanadzes laikam jau vakar un šorīt bija noņēmušās
pa virtuvēm cepot un vārot. Nezinu, kā viņas var
izgudrot cik daudz jāvāra, cik būs cilvēku, lai
visiem pietiktu un lai kāds nepaliek nepaēdis? Bet
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vēl neesmu redzējis, kad kāds žēlotos, ka bija jau
garšīgi, bet man nepietika? Gudras tās mūsu
Vanadzes gan ir. Nu tā jau arī šoreiz, mūs pabaroja
ar dažādiem kartupeļu salātiem, gaļiņu, zaļiem
salātiem un kāpostiem, un vēl ko, es jau visu
nemaz nevaru atcerēties, un kā jau aukstā laikā,
viss bija sasildīts - tikai ēšanas vaina. Saprotams,
ka Viktors ar Veltiņu arī gādāja lai varam piedzert
klāt aliņu vai vīnu.
Kad bijām jau labi mielojušies Vucēnu Jānis atkal
pie tiem tehniskiem aparātiem spieda savas pogas
un šoreiz nekādas nelaimes nebija ar skaņas
pielaikošanu bildēm, jo šai filmā skaņas nemaz
nebija. Tanīs laikos, kad šo filmu uzņēma, mūsu
filmu aparātiem skaņu nevarēja uzņemt. Skaņu
radījām paši, mēģinot atcerēties un atpazīt visus tos
strādniekus, kuri tur darbojās. Kuri raka bedres,
lēja cementu, krāsoja durvis, sienas un arī darba
vīriem gatavoja un pasniedza ēdienu.
Pirms vēl filmu sākām skatīties Ritiņa mums īsumā
atgādināja kāpēc Centrs vispār radās: kad mazā
Bennet ielas zālīte kļuva par mazu, bija jāmeklē
cits atrisinājums. Zāle bija par mazu, jo teātrim
vajadzēja skatuvi, un ja tur liktu skatuvi, tad
publikai nebūtu kur sēdēt. Arī kora koncertiem bija
tā pati nelaime, un pat 18.Novembra svinībām
mūsu latviešu skaits bija vienkārši pāraudzis zāles
lielumu. Visas Pertas latviešu organizācijas sanāca
kopā un nolēma, ka ir jāceļ pašiem sava ‘Pils’, kur

katrs, kurš varēja tad arī ziedoja gan naudā, gan ar
savu darbu, un ‘Pils’ sāka celties. Tā nu šajā filmā
redzējām kā tapa mūsu nams, kas nesa sev līdz
tādu lepnuma apziņu par to, ko mēs bijām varējuši
ar kopējiem spēkiem un uzupurēšanos panākt.
Par visu to, kāds nezināms autors bija uzrakstījis
sekojošos pantiņus, kuru Jūlijs Bernšteins, kurš
pats tur bijis pie darba un ar savu krāsu pindzeli
izkrāsojis visus krāsošanas darbus, šodien mums
nolasīja šo dzeju:
1. Ja mēs kopā liksim plecus,
Aizmirsīsim naidus vecus,
Nams, nu tad bez lielām mokām
Uzcelsies ar pašu rokām.
Centru latvieši nu cēla,
Dažs to slavēja, dažs pēla.
2. Temperatūra augšā dzīta
Pāri simtam jau no rīta.
Diena bij’ pavisam traka,
Namam pamatus, kad raka.
3. Desmitos klāj dāmas galdus,
Cepumus ceļ priekšā saldus.
Pīrāgus un ābolmaizes
Vīri iekšā cērt bez raizes.
4. Dienas darbs, kad godam veikts,
Dažs gandrīz pavisam beigts.
Sārtām sejām, kā no vannas,
Rokās tver tie aukstas kannas.
5. Tie, kas strādā tik ar galvu,
Caurām stundām stumdot spalvu,
Tādiem sestdienās vajg’ļaut
Ziloņ’ zāli ārā raut!
6. Tītmaņ’ Zigim labas saknes,
Velkot kvadrāt- kuba saknes.
Balstoties uz savu praksi
Ziloņ’ sakni velk ar kāsi!
7. Tie, kas strādāja ar koku,
Var pie dzelžiem pielikt roku;
Strādā dienas, trīs bez mijas
Jaunam namam taisot sijas.

Vispirms Vanadzes mūs pabaroja
foto J.Purvinskis

bija jāgādā, lai katrai vajadzībai tā ir izmantojama.
Zīmēja plānus, tos apsprieda, pārzīmēja un atkal
pārzīmēja, bet beigās tomēr vienu pieņēma un tas
visiem bija pieņemams. Atrada mums piemērotu
zemes gabalu, salika visu pieejamo naudu kopā un

8. Labi izmērot no sāniem,
Sijas iztaisa bez plāniem.
Tā jau darbi ātri veikti,
Plāni paliek nepabeigti.
Tā nu izskatījām filmu, atpazinām daudzas sejas un
apziņā nāca tas, ka mēs ar kopējiem spēkiem bijām
tiešam veikuši vienu labu darbu par kuru tagad
varam būt lepni. Pertas Latviešu Centrs ir bijis
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Kad pamati ielieti foto N. Gūtmanis

Sienas uzceltas, var svinēt Spāru svētkus,

mūsu kopienas uzturētājs. Jo bez tā, mēs jau būtu
izklīduši. Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes ir tomēr
mūs turējis kopā.
Pēc filmas, vanadzes mums vēl piedāvāja kafiju un
cepumus un mēs ļāvāmies atmiņās pakavēties pie
redzētā. Paldies par devumu, ko bija prieks baudīt
un nākamo reizi laikam atkal tiksimies Jāņu
sarīkojumā. Kad atkal varēsim padziedāt un
pakavēties tālās atmiņās.

foto:Gūtmanis
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LATVIEŠU
BIEDRĪBA
RIETUMAUSTRĀLIJĀ
PERTĀ SVIN JĀŅUS
Vienalga kur latvieši arī nebūtu, kad pienāk Jāņu
diena, tad to ir vienmēr bijis, arī pienācīgi jāatzīmē.
Kad vēl bijām Vācijas bēgļu nometnēs atmiņas par
Jāņu svinēšanas tradīcijām visiem vēl bija svaigas
un tur tos tad arī varējām svinēt tā kā to darījām
Latvijā.
Tagad
jaunajiem
atbraucējiem,
emigrantiem, Latvijas Jāņi vēl ir spilgtā atmiņā un
viņi tos meklē arī šeit, bet diemžēl tik plašus un
jaukus Jāņus mēs nespējam sarīkot.
Kā jau katru gadu kopš iebraukšanas Austrālijā,
Pertā Jāņu sarīkojumu vienmēr ir rīkojusi Latviešu
Biedrība. Tā arī svētdien, 21.jūnijā, Pertieši
pulcējās Latviešu Centrā, Daugavas Vanagu kluba
telpās, atzīmēt šos latviešu svarīgos svētkus. No
kura laika tie ir svinēti, to laikam neviens tā īsti
nezina. Tikai zinām to, ka Jāņus svinēja mūsu
senči, jau tālā pagātnē. Diemžēl šai no Latvijas,
tālajā pasaules malā, gan daba ir mainījusies, gan
mūsu dzīves apstākļi ir pavisam citādāki, nekā tie
bija mūsu dzimtenē. Nav mums savu lauku kur
kalnā uzkurt Jāņuguni, nav arī meža, kur iet
Papardes ziedu meklēt, bet daudz ko varam
piedomāt klāt. Šoreiz to darījām noskatoties filmu
par Jāņu svinībām Latvijā ar visām tām dziesmām,
Jāņu tēvu ar alu un Jāņu māti ar sieru,
apdziedāšanos
un
dejošanu.
Kad
paši
pievienojāmies ar dziedāšanu klāt, tad jau arī
jutāmies it kā paši bijām Latvijā un varējām filmai
dzīvot līdzi.
Mūsu Latviešu Biedrības dāmas bija uzstādījušas
Jāņu dienu tirdziņu, kur varēja nopirkt gan skaistas
krelles, gan grāmatas un ko citu. Jau pie durvīm
mūs sagaidīja Jāņu māte ar sieru, kuru tad varējām
arī paši nopirkt. Kad mūsu Jāņiem vaiņagi bija
uzlikti galvās, tad jau ar dziesmām bija jānopelna
pusdienas. Mūs pabaroja, kā jau Jāņos pienākas, ar
skābiem kāpostiem un cīsiņām. Kad bijām ēduši un
dzēruši skatījāmies to filmu par Jāņiem Latvijā. Nu
tad jau bija pienācis starpbrīdis, kad atkal ēdām

cepumus,
un
dzērām kafiju
un vēl pēc
kādām
dziesmām, laiks
bija
pienācis
taisīties
uz
mājām.
Bija interesanti
ievērot,
ka
šodienas
publikā
bija
vairāki cilvēki,
kurus citreiz reti
redzam,
bet
Jāņu svinības
tomēr pievelk
arī tos, kuriem
varbūt
citi
sarīkojumi vairs nevelk. Bet tieši Jāņi ir tīri latviski
svētki, jo citiem šādu svētku nav. Bija arī vairāki
no jau tās paaudzes, kuri tagad ir mūsu jaunie
emigranti. Prieks redzēt, ka arī viņiem interesē
pabūt mūsu vidū. Paldies Latviešu Biedrībai par
labi noorganizētajiem Līgo Svētkiem. Paldies
saimniecēm, cepējām, vārītājām, vaiņagu pinējām,
trauku mazgātājiem, galdu licējiem un novācējiem
un arī visiem, kuri atnāca mums palīgā nosvinēt
Jāņus, jo bez jums mums arī nebūtu nekādi Jāņu
svētki. Kaut arī tas mūsu pulciņš ir visai maziņš,
tomēr „mazs cinītis, gāž lielu vezumu”. Paldies
visiem. Nu šāgada Jāņi aizvadīti, gaidīsim tos atkal
nākamgad.

Jāņi – foto: J. Purvinskis
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