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SARĪKOJUMU KALENDĀRS
janvārī
3 Dievkalpojums plkst. 10:30
17 Dievkalpojums plkst. 10:30
24 De-jure un Draudzīgā aicinājuma
atcere plkst.13:00
31 Dievkalpojums
Angļu valodā plkst. 10:30
februārī
7 Dievkalpojums plkst. 10:30
8 Daugavas Vanadžu pilnsapulce
10 Dievkalpojums plkst. 10:30
Pelnu diena
14 Daugavas Vanagu pilnsapulce
21 Dievkalpojums plkst. 10:30
Kapu svētki
martā
6 Dievkalpojums plkst. 10:30
20 Dievkalpojums plkst. 10:30
ANGĻU VALODĀ
24 Dievkalpojums plkst. 18:00
25 Dievkalpojums plkst. 15:30
Lielā Piektdiena
27 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
SBS Radio 3

trešdienās plkst. 17.00-18.00
Lūdzu visus rakstus nākošām ziņām iesūtīt
redakcijā līdz 2016. g. 15. februārim.
ZIEDOJUMI
M. un A. Balodis
J.Lindbergs

$30
$25

2016. gada janvāris/februāris

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
9561 6877
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
pertaszinas@ozemail.com.au
www.pertaszinas.net
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EV. LUT. SV.
PĀVILA
DRAUDZE
Atskatoties uz aizgājušo 2015. gadu prātā nāk
daudz un dažādas atmiņas un pārdomas – par
cilvēkiem (dzīviem un aizgājušiem), mūsu draudzi,
kā tā šodien atšķiras kopš dibināšanas un par
draudzes un tās locekļu nākotni (zināmo un
nezināmo).
Kad eju uz kapiem, apstaigāju luterāņu nodaļu un
pieeju pie pazīstamiem kapiem, pakavējos atmiņās
par agrākiem laikiem, kad tik daudz laiku baudīju
kopā ar tēvu, Leo Kampe viņa darba laukā mūsu
Pertas, Northamas un “lauku” draudžu darbā. Bieži
braucu līdz uz meža (“bušā”) un dzelzceļu
nometnēm, kur Dievkalpojumi bija baltās teltenēs,
koka būdiņās vai kādās lauku mājās. Man labākas
skolas brīvdienas nevarēja būt, un pazinu katras
pilsētiņas
devīgāko
saldējumu
bodi
vai
visgaršīgākās “lamb chops un chips” pusdienas.
Man mājās stāv dāvinātais koka krustiņš, ko
vienmēr uzstādījām jebkur kur altārs tika
sagatavots.
Pēc kontrakta laika, vairums draudzes locekļu
pārcēlās uz Pertu, jeb meklēja laimi Sidnejā,
Melburnā un Adelaidē. Te palikušie uzbūvēja
sanāksmes zāli, kur tik daudz no mums gāja
svētdienas skolā un apmeklēja bibliotēku un
grāmatu galdu. Svinējām Ziemassvētkus un balles
vecgada vakaros (dejās, uzvedumos un loterejās)
un kopā braucām izbraukumos uz mežiem un
jūrmalām dienvidos.
Laiki mainījās. Mācītājs Laimons Mušinskis bija
draudzes garīgais gans un latviešu turpināja
atbalstīt Latviju un dzimtenes radus un draugus.
Beidzamos gados, lai gan draudzes locekļu skaits ir
krietni samazinājies, mācītājs Gunis Balodis ir
turpinājis ar latviešu valodas Dievkalpojumiem
kalpodams mūsu draudzei. Mācītāju Guni
pieminot, ir piemērota vieta Pertas Latviešu un
draudzes vārdā viņu apsveikt ar viņa 35 gadu
ordinācijas jubileju. Esam pateicīgi, ka vēl
joprojām mums ir iespēja klausīties Dieva vārdu un
baznīcā dziedāt himnas latviski.

Aicinu ikvienu turpināt vai atsākt apmeklēt
Dievkalpojumus un ziedot laiku iedziļinoties Dieva
vārdā katram par svētību. Nelaidīsim garām iespēju
“Tuvāk pie Dieva kļūt”, kamēr vēl to varam darīt
savā mātes valodā.
Lūdzu nekautrējaties zvanīt man vai mācītājam vai
kādam draudzes loceklim, ja Jums ir grūtības ar
transportu nokļūt uz baznīcu. Tāpat arī, dariet
zināmu ja vēlaties, lai mācītājs jūs apmeklē vai
pasniedz Dievgaldu, ja nespējat būt baznīcā.
Novēlu j
ums visiem priecīgus svētkus un to
labāko jaunajā gadā.
Ieva Vlahov
9367 4104

DIEVKALPOJUMU SARAKSTS
2016.g. JANVĀRIM, FEBRUĀRIM,
MARTAM
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

3. janvāris plkst. 10:30
2. Svēt. pēc Ziemassvētkiem
Balta
1. Ķēn. 3:4-15
Ef. 1:3-14
Lk. 2:40-52
Māra Hope
Jānis Vucēns
Ausma Jones
Jānis Lūks

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Gaida Beklešovs
Jūlījs Bernšteins
Jānis Blumbergs
Rita Dzonsons
Māc. Colvin MacPherson
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi
Lasītājs
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Līga Gemuts
Regīna Gaujers
Austra Grīnbergs

Ilgvars Bergmanis
Maiguta Bernšteins
Nikolajs Džonsons
Austra Farras
Māc. Guntars Baikovs

17. janvāris plkst 10:30
2. Svētdiena pēc Epifānijas
Zaļa
Jes. 62:1-5
1 Kor. 12:1-11
Jņ. 2:1-11
Juris Liepa
Andris Vārpiņs
Vilma Rīdūzis
Juris Liepa
Margarieta Gaujers
Ivars Galvāns
Hilda Gūtmanis
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Imants Gūtmanis
Māc. Aldis Elberts

Datums

Māc. Dainis Markovskis

31. janvāris plkst. 10:30

GROWTH LUTHERAN NETWORK DRAUDZE
Angļu Valodas Dievkalpojums - Pāvila Draudzes
locekļi mīļi aicināti piedalīties.

Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

7. februāris plkst. 10:30
Jēzus Apskaidrošana
Balta
5. Mozus 34:1-12
Ēb. 3:1-6
Lk. 9:28-36
Jānis Lūks
Juris Liepa
Sarmīte Vucēns
Jānis Lūks

Lasītājs
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Māra Hope
Ausma Jones
Austra Kaģis
Juris Liepa
Māc. Guntars Lūsītis
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi
Lasītājs
Dežurants
Puķes
Vecākais
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi
Lasītājs
Dežurants
Puķes

Sid Hope
Gunars Kaģis
Tamāra Karabanovs
Ruta Liepa

10. februāris plkst. 10:30
PELNU DIENA
Melna
Joela 2:12-19
Mt. 6:1-6, 16-21
Mācītājs
Mācītājs
Juris Liepa
21. februāris plkst. 10:30
KAPU SVĒTKI
Karakatas Kapsētā
Jer. 26:8-15
Lk. 13:31-35
Mācītājs
Mācītājs
-

Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

6. marts plkst. 10:30
4. Gavēņa Svētdiena
Violeta
Jes. 12:1-6
Lk. 15:1-3, 11-32
Sarmīte Vucēns
Jānis Vucēns
Jānis Lūks

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Jānis Lūks
Harda Paparde
Erna Raudziņš
Aina Sprancis
Māc. emer Edvīns Vilks
Date
Day
Colour
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi
Lasītājs
Dežurants
Puķes
Vecākais
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi
Lasītājs
Dežurants
Puķes
Vecākais

Silvija Lūks
Laimons Pogainis
Vilma Rīdūzis
Aina Timmermanis

20th March 10:30
PALM SUNDAY
WORSHIP IN ENGLISH
White
24. marts plkst.18:00
Zaļā Ceturtdiena
Balta
2. Moz. 12:1-14
Jņ. Ev. 13:1-17, 31b-35
Ieva Vlahov
Andris Vārpiņš
Juris Liepa
25. marts plkst. 15:30
LIELĀ PIEKTDIENA
Jāņa Baznīcā, Pertā
Jņ. Ev. 19:17-30
Mācītājs
Juris Liepa
Jānis Lūks
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Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

27. marts plkst.10:30
LIELDIENAS!
Balta
Jes. 65:17-25
Lk. 24:1-12
Māra Hope
Jānis Vucēns
Māra Hope
Juris Liepa

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Astrīda Untiņš
Andris Vārpiņš
Leokardija Vārpiņš
Ingrīda Viļums
Māc. Artis Eglītis
Māc. Georgs Silavs

Anita Vaļikovs
Daina Vārpiņš
Juris Viļums
Māc. Guntars Dimants

ZIŅOJUMI
No Valmieras Bērnu Zupas Virtuves mūsu
Draudzes kasiere saņēma šādu ziņu....
Labdien, Māras kundze!
Rīts šodien atnāca priecīgs, ar īsziņu manā
telefonā, ka kontā ieskaitīta naudiņa, pārvēršot
eiro, tas ir 3237 eiro. Mūsu biedrības valdes un
bērnu labdarības virtuves un bērnu dienas centra
vārdā izsaku lielu pateicību par atbalstu grūtā
brīdī! Nu būs gan svētki, gan paciņas, gan
pavāriem varēšu samaksāt par darbiņu!
Paldies jūsu draudzes mācītājam, valdei un
draudzes locekļiem par šo palīdzību!
Pārskatu sūtīšu jau jaunajā gadā, kad svētku bums
būs pārgājis. Galvenā informācija ir mūsu mājas
lapā: www.kzc.lv bet nosūtīšu vēl ko papildus, tas
būs rīt, pievienošu pielikumus.
Gaida Pevko
SVĒTAIS GARS UN VIŅA MIERS
Kam gan Tas Kungs dāvā Savu mieru? Jūs variet
teikt pats sev: "Es neesmu Viņa miera cienīgs.
Pārāk daudz manā dzīvē ir kļūdu un nepatiesības.
Arī mana ticība nav pārāk stipra."
Bet Jūs izskatieties daudz pievilcīgāks par tiem
cilvēkiem, kuriem Jēzus pirmo reizi dāvāja Savu
mieru. Neviens no tiem nebija Viņa miera cienīgs.
Padomājiet, piemēram, par Pēteri. Jēzus dāvā Savu
mieru kalpotājam, kurš drīzumā noliegs Viņu un

bēgs, lai glābtu savu dzīvību. Lai kā arī Pēteris
nemīlēja Kristu, tas netraucēja viņam noliegt Viņu.
Jēkabs un viņa brālis Jānis, cilvēki, kuros mita
godkāres gars, ļaudis, kas vienmēr lūkojās pēc
slavas un popularitātes. Viņi lūdza Jēzu, lai varētu
sēdēt viens pa labo roku un otrs pa kreiso Dieva
tronim.
Arī pārējie mācekļi nebija labāki. Viņi dusmojās uz
Jāni un Jēkabu, domādami, ka viņi vēlas apmānīt
viņus. Tā arī Toms, kurš vienmēr šaubījās. Visiem
mācekļiem trūka ticības, un tas izbrīnīja un nomāca
Jēzu. Pašā svarīgākajā momentā Jēzus Kristus
dzīvē visi Viņa mācekļi pameta Viņu. Pat pēc
augšāmcelšanās, kad Viņa augšāmcelšanās tika
pasludināta, mācekļi ar grūtībām noticēja tam.
Šie cilvēki bija pilni ar apjukumu, viņi neizprata
Dieva ceļus. Jēzus līdzības nebija viņiem
izprotamas. Pēc krustā sišanas viņi aizmirsa Viņa
vārdus par vienotību un aizmuka kur kurais.
Lūk, Jums ainava: Vīri, kas pārpildīti ar bailēm,
neticību, ķīviņiem, šaubām, savstarpēju konkurenci
un lepnumu. Un tai pašā laikā skan Jēzus vārdi
vērsti pret viņiem: "Savu mieru Es dāvāju Jums".
Tas ir acīmredzami, ka mācekļi netika izvēlēti
balstoties uz viņu taisnīgumu un tikumīgumu.
Viņiem nepiemita īpaši talanti un spējas. Viņi bija
parasti cilvēki, strādnieki, zvejnieki, vienkārši un
necili. Kristus piesauca Savus mācekļus, jo Viņš
ieraudzīja to, kas bija apslēpts viņu sirdīs. Skatoties
uz viņiem, Jēzus redzēja, ka katrs no viņiem būs
paklausīgs Svētam Garam.
Tai brīdī, viss, kas tika dots mācekļiem, bija Viņa
miera solījums. Bet šai miera pilnībai bija jānāk
pār viņiem tikai Vasarassvētku dienā. Svētais Gars,
Kurš nāks pār viņiem, mājos viņos. Arī mēs
saņemam Kristus mieru caur Svēto Garu. Viņa
miers piepilda mūsu sirdis arvien vairāk un vairāk
atkarībā no tā, kā Kristus atklājas mūsos. Jo vairāk
Jūs vēlaties zināt Jēzu, jo vairāk Svētais Gars
atklās Jums Viņu, un jo vairāk Viņa miers piepildīs
Jūs.
Māc Gunis Balodis
0409048863
95616877
77 Karril Turn, Yanchep 6035
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PERTĀ SVIN ZIEMASSVĒTKUS.

DV PERTAS
NODAĻA
Daugavas Vanagu
pilnsapulce
svētdien, 2016.gada 14.
februārī
plkst.13.00

DAUGAVAS VANADZES

Daugavas Vanadžu
pilnsapulce
pirmdien, 2016. gada
8. februārī
plkst.11.00

Daugavas Vanadžu Pertas kopa novēl visiem
priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu 2016. gadu!
Ber, Laimīte, sidrabiņu
Ziemassvētku vakarā.
Lai mirdzēja visas takas
Jaunajā gadiņā.
R.Dž.

Svētdien, 13.decembŗa pēcpusdienā Pertas latvieši
rīkoja savu Ziemassvētku Eglīti. Nu jau tagad tā
iegājies, ka Eglīti rīkojam pēcpusdienā, jo lielāko
daļu mēs jau tādi vecāki palikuši, un mums pa vēlu
tumsu ne visai patīk braukt. Tā nu jau ap 12:30
ciemiņi sāka pulcēties Daugavas Vanagu kluba
telpās. Mūsu skaits jau stipri sarucis, tad nu
Vanagu kluba telpas ir omulīgākas nekā mūsu lielā
zāle. Šogad pertieši nolēma Eglīti rīkot visiem
kopā, t.i. Draudzes dāmu komitejai, Vanadzēm un
Vanagiem, jo visas kopienas jau palikušas daudz
šaurākas. Tomēr bija sanākuši tie paši ļaudis, kuri
nu jau, kā pierasts, apmeklē visus pārejos mūsu
sarīkojumus.
Tā kā mūsu mācītājs nebija Pertā, mūsu svinības
uzsāka Draudzes priekšniece Ieva Vlahova kundze
novadot īsu svētbrīdi un ar Dieva vārdiem mums
atgādinot ka mēs svinam Kristus dzimšanas
svētkus. Nolasītos Svēto Rakstu vārdus viņa
papildināja ar īsu paskaidrojumu to nozīmei
šodien, un izlūdzoties tā Kunga svētību mums
tagad un nākotnē.
Tā kā dziesmu lapiņas jau bija uz galda mēs
vienojāmies dziedot „Klusa nakts, Svēta nakts”.
Vēlāk dziedājām arī citas mums labi pazīstamās
Ziemassvētku dziesmiņas. Turpinājumā, DV
nodaļas priekšnieks Ilmārs Rudaks mums
atgādināja, ka šai laikā 70 gadus atpakaļ, gūstekņu
nometnē, Beļģijā pusbadā un salā, nodibinājās
Daugavas Vanagu organizācija, kura kaut gan
karavīru dibināta ar nodomu palīdzēt kara biedriem
un cīnīties par Latvijas brīvību, šodien ir lielākā
visu latviešu organizācija pasaulē, un tomēr vēl
tiecas pēc tiem pašiem mērķiem uz kuriem tā tika
dibināta: palīdzēt latviešu karavīriem, un visiem
latviešiem, un celt un aizstāvēt Latviju. Beigās
Ilmārs mums novēlēja svētīgus svētkus un sekmīgu
2016.g.
Daugavas Vanadžu nodaļas vadītāja Rita Džonsona
sveicot šajos svētkos, nolasīja apsveikumus no
citām Austrālijas nodaļām un mūs iepriecināja ar
skaistu dzejolīti. Tālāk, Jūlijs Bernšteins mūs
aizveda atmiņās uz Ziemassvētkiem mūsu bērnībā,
dzimtenē. Ar eglīti, un sniegu un baznīcas
zvaniem. Aina Timmermane mūs aizveda dzimtenē
ar svētku stāstu, kurš bija sūtīts no Latvijas un
Anita Vaļikova mūs iepazīstināja ar ‘moderno
21.g.s. latviešu valodu’, kuru mēs jau esam par
vecu, lai tādu saprastu. Laikam būs jālasa vairāk,
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Latvijas jauno, moderno latviešu valodas
literatūru. Tikai, cerēsim, ka ar to mūsu valoda
neizmirs tāpat kā senprūšu valoda, kura tikmēr
modernizējās, kamēr izmira. Paldies, Anita par
atgādinājumu. Tad jau Ziemsvētku vecis bija
nokavējies, un, kad Ilmārs aizgāja viņu meklēt,
Blumbergu Jānis mums nolasīja dažus savus
Latvijas bērnībā uzrakstītos skolas domrakstus,
atmiņās tur aizvedot arī mūs pašus. Paldies Jāni.
Pie durvīm jau kāds klauvē! Ho!ho! Hoo! Pats
Ziemsvētku vecis ar lielu tarbu un sakām esot ļoti
noguris un gandrīz nosalis. Jo, Latvijā jau gan
neesot +, bet gan mīnusos. Tad nu katram kura
vārdu izsauca, bija nu jāiet pie Ziemsvētku vecīša,
un jāskaita pantiņš, citādi nekādu dāvanu
nevarējām saņemt. Bija gan visi to gadu labi
mācījušies, jo neviens nu tukšā nepalika.
Ziemsvētku vecis vēl pie bāra bija atstājis
rīkojumu, ka ja dzeram uz viņa, vai uz latviešu
veselību- dzēriens par brīvu.
Mūsu dāmas bija atkal rīkojušās, laikam visu nakti
bija cepušas un vārījušas. Jā, kā Ziemsvētku vecis
pa durvīm ārā, tā skaties, viņa tikai pasaka: ’galdiņ
klājies’ un mūsu viesu galds pilns ar visvisādiem
labumiem. Tagad nu tikai ēšanas vaina. Tā nu
ēdām, dzērām; pat nogaršojām to Latvijas Upeņu
Balzamu. Ak! Kur tas garšīgs! Bija arī tādas
konfektes ar tādu garšīgu šķidrumu iekšā. Vēlāk,
atkal kūkas, cepumi, un kafija, vai tēja, ja to mīli
labāk. Bet nu gan: ”paldies Dieviņam, paldies
Māmiņai: puncītis pilns, gan”. Nu tad atvadījāmies,
vēl novēlējām viens otram laimes un “katrs aizgāja
uz savu pusi”.

nākuši, sagaidīt Kristus dzimšanas svētkus ar
draugiem. Un lai visi atkal tiekamies šai pašā vietā
arī nākamgad.
Jānis Purvinskis

LATVIEŠU
BIEDRĪBA
RIETUMAUSTRĀLIJĀ
Latviešu biedrība Rietumaustrālijā
novēl visiem priecīgus Ziemassvētkus un
veselīgu, laimīgu 2016. gadu!
Un katrai dienai Jaunajā gadā,
Kā jaunam sapnim būt.
Un katram sapnim, katrai domai,
Par dzīves īstenību kļūt!

Latviešu biedrības
rīkotā

Latvijas de-jure
atzīšanas dienas un
Draudzīgā Aicinājuma
atcere
svētdien, 2016. gada 24. janvārī plkst. 13:00
Visi laipni aicināti!

Pertas dāmas saka:”galdiņ klājies!” foto:
J.Purvinskis
Paldies Draudzes dāmām, paldies Vanadzēm,
paldies Vanagiem un paldies visiem, kuri bija
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PERTĀ SVIN
18.NOVEMBRI VISU
NEDĒĻU
Trešdien, 18.novembŗa agrā rītā pie Pertas Latviešu
Centra pulcējās tautieši, lai svinētu mūsu valsts
Neatkarības 97.gada dienu. Rīts nu bija saulains ar
lēnu vēsmiņu. Šorīt klausoties radio dzirdēju, ka
spēlē Melanholisko Valsi, un pieteicējs stāstīja, ka
šodien ir Latvijas Nacionālā Diena. Zināšana, ka
arī mūsu Austrāliešu draugi zina par mūsu
šīsdienas svinībām, deva jo, pacilātu sajūtu. Pertas
latviešu tradīcija jau gadiem ir tā, ka 18.novembrī
plkst. 07:00 no rīta mūsu Latviešu Centra karogu
mastos uzvijās Latvijas karogi. Tā arī šogad, taures
skaņām skanot, Daugavas Vanadžu pavadībā, caur
vanagu vadītām rokām, abos mastos lēni uzvijās
Latvijas karogi.
Tam sekoja Ev. Lut. Sv. Pāvila latviešu draudzes
priekšnieces Ievas Vlahovas uzruna, kuŗā viņa mūs
sveica šajā svarīgajā dienā. Runu beidzot viņa
visus aicināja vienoties tautas lūgšanā: Dievs Svētī
Latviju. Ar to tad šis 18.nov. svinību pirmais
cēliens bija beidzies un visi varēja doties darbā, vai
mājās un gaidīt nākošo svinību cēlienu vakara
svinīgajā aktā.

18.nov.Latvijas karogi uzvijas mastos pie Latviešu Centra

Tā nu jau ap plkst. 17:30 prāvs pulciņš Pertas
latviešu sabiedrības pulcējās Daugavas Vanagu
klubā, lai 18:00 mēs būtu ap Latviešu Centra
karogu mastiem, un piedalītos mūsu valsts karogu
nolaišanā. Atkal ar tauru skaņām, Latvijas karogi
lēni slīd lejup. Tad seko dziedāta „Dievs Kungs ir
mūsu stiprā pils”. Dziesmai beidzoties visi
devāmies atpakaļ DV kluba telpās turpināt mūsu
Valsts Svētku svinības ar svētku aktu.

Māc. Gunis Balodis ieved Daugavas Vanagu Pertas
nodaļas priekšnieka Ilmāra Rudaka nesto Latvijas
karogu. Karogu pavada divas Vanadzes tautas
tērpos, un klātesošie to saņem, kājās piecēlušies.
Ar to, svinīgais akts bija sācies.
Māc. Balodis iesāka svētbrīdi aicinot nodziedāt
pirmo dziesmu „ Vairo mums ticību!” kam sekoja
lasījums no Bībeles. ”Bet jūs esat izredzēta cilts,
ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums......”.
Tādi mēs varam būt, tikai tad, ja mums ir ticība uz
Dievu un Viņa žēlastību. Svētbrīdis beidzās kad
lūgšanā izlūdzāmies spēku un ticību mūsu valstij
un nodziedājām otro dziesmu ”Šauras mums tekas,
grūti mūsu ceļi,...”.
Pēc svinīgā svētbrīža Pertas Ev.Lut.Sv. Pāvila
draudzes priekšniece Ieva Vlahova atklāja svētku
aktu pateicoties visiem par ierašanos, kam sekoja
Anitas Vaļikovas deklamētā, Alfrēda Putniņa
“Latvija Ir”. Tad Vlahova kundze nolasīja,
kādreizējā ilggadīgā Pertas draudzes priekšnieka
Miervalda Baloža atsūtīto Svētku Runu.
Akta
turpinājumā,
LAAJ
vice-priekšsēdis
Rietumaustrālijā ziņoja par PBLA Tautas Balvas
laureātiem, un Jūlijs Bernštains deklamēja
Kornēlijas Apškrūmas “Sveču Gaismā Latvija”.
Jānis Vucēns ziņoja, ka pēc daudziem gadiem arī
Pertā, par viņu nesavtīgo darbu Latvijas labā, tika
piešķirti LAAJ Atzinības Raksti, kurus viņš arī
pasniedza: Ilmāram Rudakam, Jānim Kukulim un
Ievai Vlahovai. Arī mēs sveicam apbalvotos par
viņu darbu arī mūsu labā.
Tad Latvijas goda konsuls Rietumaustrālijā, Jānis
Purvinskis sveica klātesošos, latviešu lielajos
Valsts Svētkos: “Mēs sveicam mūsu māti Latviju
viņas dzimšanas dienā, solāmies darīt visu, kas ir
mūsu spēkos, lai palīdzētu Latvijai augt, zaļot un
zelt!” Turpinot, goda konsuls nolasīja Latvijas
vēstnieka Austrālijā un Jaunzēlandē, Andra
Teikmaņa apsveikumu mums, kurā viņš vērš mūsu
vērību tam, ka kaut gan esam tauta izkaisīta pa visu
plašo pasauli, domās un sirdī vienmēr būsim
vienoti Latvijai, un vēlēsim lai tā ir vienmēr
neatkarīga, stipra un plaukstoša.
Goda konsula runai sekoja Latvijas valsts
prezidenta vēstījums tautai tuvu un tālumā, mūsu
valsts svētku 97. gada dienā, kura beigās visi
vienojāmies dziedot “Dievs svētī, Latviju”. Pēc
Valsts himnas vēl noklausījāmies Jāņa Vucēna
nolasīto Lūcijas Sāgamežas dzeju: “Latviešu
Ticība”.
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tai ir jo spējīga, zinīga tauta. Mums tas ir jāapzinās
un jāizlieto Latvijas labā. Paldies, Elferta kungs par
uzmudinājumu un jaunu ieskatu mūsu vērtībās.
Interesanti bija dzirdēt par mūsu senajiem sakariem
ar Īriju un Itāliju, un par to iespaidiem, kuri vēl
atrodami Latvijā. Daudzi no mums nebija
dzirdējuši par vēsturiskajām vēstulēm sakarā ar
Latvijas proklamēšanu.

Ieva Vlahova nolasa Svētku Runu

Ar to svinīgais akts bija beidzies un karogs svinīgi
atstāja telpas. Sekoja videofilma ar fragmentiem no
XI Skolēnu Dziesmu un Deju Svētku noslēguma
koncerta. Pēc šīs izrādes tautieši tika aicināti vēl
pakavēties pie glāzes vīna un uzkodām.
Tā kā mēs Pertā svinam mūsu valsts svētkus
vienmēr tieši 18.novembrī, diemžēl mūsu Latvijas
viesi pie mums svētkos nekad nav, bet parasti ir
kādas dienas vai nu agrāk, vai vēlāk. Tā nu arī
šogad Svētku runas viesis no Latvijas, Ārlietu
Ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks, Pēteris
Elferts pie mums ieradās tikai otrdien 24.novembrī.
Tā nu 18.Novembra svinības turpinājām tai dienā,
plkst. 14:00 jau iepriekš sagatavotajās DV kluba
telpās.
Tā kā svētku apsveikumi un ziņojumi, un paši
svētki jau bija nosvinēti, bijām priecīgi saņemt
papildus svētku runu un ziņas no Latvijas. Ļoti
interesanti bija dzirdēt šo stāstu par vispār latviešu
tautas pa pasauli izkaisīto dzīvi. Jo sevišķi labs
uzskats bija, ka vairs nerunā par “to mazo tautiņu”,
bet gan ka esam tauta, kuras lielā daļa, kaut gan
izkaisīta pa plašo pasauli, ir vienota savos mērķos
un vēl ļoti spējīga palīdzēt savai valstij no
attāluma, augt un pastāvēt. Esam tauta ar nelielu
zemes platību, bet ar lielu potenciālu un nemaz ne
tik mazu tautas piederīgo skaitu, kurš arī ārpus
valsts robežām, vēl vienmēr aug.
Elferta kungs mums deva piemērus par slaveniem
latviešiem, viņu uzņēmumiem un viņu spējām,
kuras visas, kaut arī neesam Latvijā, varam izlietot
Latvijas labākas nākotnes celšanai. Mūsu ārzemēs
dzīvojošo latviešu, pasaules mērogā, gūtās
zināšanas un uzskati, ir jo svarīgi Latvijas
nākotnei, kā ir arī mūsu pašu latviskuma, un
latviskā bērnu audzināšana ir jo vērtīga Latvijai.
Pasaules mērogā Latvija nemaz nav tik maza, un

Pēc mūsu viesa runas, no, kreisās.: I.Rudaks;
I.Vlahova;P.Elferts;J.Purvinskis;J.Kukuls un J.Vucēns.
J.Purvinska foto

Pēc interesantās runas vēl uzdevām vairākus
jautājumus, kurus ciemiņš labi izskaidroja. Paldies,
Elferta kungs par Jūsu apciemojumu, šai tālajā
pasaules stūrītī, un ceram, ka arī turpmāk Ārlietu
Ministrija mūs, latviešus, Pertā neaizmirsīs. Pēc
runas vēl visi paciemojās un iedzērām kādu vīna
glāzi ar mūsu dāmu sagādātajām garšīgajām
uzkodām, kas deva arī iespēju dažiem vēl
sarunāties ar tālo ciemiņu. Tad jau visi arī
devāmies mājās. Beidzot Latvijas valsts svētki bija
beigušies arī Pertā.

JĀNIS PURVINSKIS –
80 GADNIEKS
Jānis Purvinskis dzimis 1935. gada 7. oktobrī
Daugavpils Cietokšņa slimnīcā.
1949. gadā, bēgļu nometnē Vācijā, beidzis latviešu
pamatskolu.
Ierodoties Rietumaustrālijā, 1951. gadā, Jānis sācis
strādāt kā meistars auto mehāniķis, šai amatā
būdams 15 gadus, pa to laiku 6 gadus papildinoties
Pertas tehnikumā neklātienes studijās –
inženierzinātnēs. 1961. gadā, iestājies Austrālijas
militārajā
aviācijā
lidlauku
būvpulkā
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(RAAF,ACS), kur nostrādājis 11 gadus. Beidzis
Skolotāju institūtu 1968. gadā. 19 gadus ir
ģimnāzijas skolotājs, valsts, kā arī katoļu skolās,
kur nostrādājis 19 gadus. 10 gadus strādājis arī kā
speciāls apmācītājs Ugunsdzēsības un Glābšanas
dienestā.
1971.-1974. gadam, studējot Latvijas un
Austrālijas vēsturi Murdoch universitātē, ieguvis
B.A. grādu. 1980.-1983. gadam, Edith Cowan
universitātē studējot pedagoģiju un teoloģiju,
ieguvis B.Ed.,Dip.Th. grādu.
1960. gadā Jānis dodas laulībā ar Valmu Lanci
(Lance). Šajā 54 gadu laulībā izaudzināti 4 bērni,
no kuriem visi, ieskaitot Valmu, ieguvuši
augstskolu diplomus.
Valma – B.A. (Pol.Sc.), meita Irēna – B.Ed.Hon.,
meita Lidija – B.A. (Anthrop.Pysch.), dēls Roberts
– M.Sc. un meita Stacy – B.A. (Vis.art.).
Diemžēl, 2014. gadā Valma aiziet mūžībā.
Jānis publicējis 3 (4) grāmatas: angļu valodā „Life
of a D.P.” 2005.g.(biogr.), „Other end of the
World” 2009.g. (Pertas latv. vēsture), pārtulkojis
Veronikas Krims „In your hands Lord” un
publicējis „Tavās Rokās Kungs” latviešu valodā
(Veronikas dzīves posms kara laikā).
Sabiedriskā laukā Jānis sācis darboties jau agrā
bērnībā.
1945. gadā iestājies latviešu skautos, 1947. gadā
dodot skautu solījumu.

ar dažiem pārtraukumiem, darbojies nodaļas valdē
un pašreiz ir valdes sekretārs.
Par sekmīgu darbību Jānis apbalvots ar DV
Austrālijas Atzinības rakstu, DV Centrālās valdes
Atzinības rakstu un 2008. gadā, Daugavas Vanagu
nozīmi zeltā. 1957. gadā iestājies arī Latviešu
katoļu biedrībā un vairākus gadus darbojies tās
valdē.
No 1977.- 1979. gadam Jānis vadījis Pertas
latviešu sestdienas skolu, kā arī mācījis latviešu
valodu pieaugušajiem – latviešu valodas
nepratējiem. Sestdienas skolā viņš apmācījis
bērnus kokļu spēlē, nodibinot ansamblīti
„Dzirkstelīte”.
1983. gadā Jānis pievienojies studentu korporācijai
„Latvia” un korporāciju kopai Pertā.
Latviešu biedrībā Rietumaustrālijā iestājies 1967.
gadā un drīz vien darbojies biedrības valdē, bet no
1976. -1989. gadam bijis valdes priekšsēdis. No
1986. – 1990. gadam Jānis izdevis „Pertas Latviešu
Ziņas”. 1981.- 1989. gadam ir Latviešu apvienības
Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) vice-priekšsēdis
Rietumaustralijā, pārstāvot latviešus gan pie
pavalsts valdības, gan austrāliešu organizācijām.
1994. gadā, par palīdzību Latvijas Republikas
ugunsdzēsējiem (LRBUB), Latvijas Republikas
brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība Jānim piešķir
„Teicamnieka” nozīmi.

Ierodoties Austrālijā, viņš atsāk austrāliešu skautu
gaitas un jau 1956. gadā nolicis skautu vadītāja
solījumu. 1971. – 1975. gadam ir skautu vienības
priekšnieks.

Kopš aiziešanas valsts pensijā 2000. gadā, Jānis vēl
turpina darboties latviešu sabiedrībā. Ir Daugavas
Vanagu Pertas nodaļas valdes sekretārs, Latviešu
biedrības Rietumaustrālijā valdes loceklis un Pertas
žurnālists, aprakstot Pertas latviešu dzīves
notikumus latviešu presē.

1953. – 1957. gadam Jānis ir Pertas latviešu
jaunatnes kopas priekšnieks.

Pašlaik Jānis pārraksta savu pirmo grāmatu latviešu
valodā un cer to izdot Latvijā.

Būdams vēl Alt-Garges nometnē Vācijā 1947.
gadā, spēlējis teātrī. 1952. – 1989. gadam Jānis
iestājies Pertas latviešu dramatiskā kopā, vadījis
režiju un spēlējis 15 lugās. Spēlējis un vadījis
režijas arī četrās austrāliešu lugās. 1953. gadā sācis
korista gaitas Pertas latviešu jauktajā korī un vīru
korī „Gauja”. No 1976. – 1986. gadam Jānis bijis
Pertas latviešu jauktā kora priekšnieks un līdz kora
likvidācijai 1995. gadā, bijis šī kora diriģents. Kā
diriģents bijis arī austrāliešu korī, tur korim mācījis
paša tulkotas latviešu komponistu dziesmas. 1957.
gadā iestājies Daugavas Vanagu Pertas nodaļā, un,

2008. gada februārī Latvijas valdība Jāni ieceļ par
Goda konsulu Pertā.
Paldies, Jāni, par šo interesanto dzīves stāstu.
Novēlam, lai Dievs dod tev spēku un veselību
turpināt darbu Latvijas un latviešu tautas labā.
Jāni intervēja Rita Džonsone
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DV SVIN SVĒTKUS
ADELAIDĒ
Tā kā DV Pertas nodaļas valdes priekšnieks Ilmārs Rudaks uz
DV Adelaides nodaļas ielūgumu uz DV organizācijas 70
gadu svinībām pats nevarēja ierasties, viņš lūdza mani un
Vārpiņu Andri tur sevi pārstāvēt. Adelaide ir tikai nepilnus
3000Km un divarpus stundu lidojumā no Peras. Tā es
piektdienas agrā rītā, jau devos ceļā, jo no manas mājas līdz
Pertas lidlaukam ir drusku pāri par 70Km un lidlaukā man
bija jābūt jau 07:00. Lidojums bija līdzens, bez
starpgadījumiem, kā pa ledu, un plkst.15:00 jau biju
Adelaidē.
Miķelis un Rūdis Danči mani sagaida, un tā kā man nekāda
bagāža nebija jāsaņem, varējām iet uz mašīnu un braukt
mājās. Biju drusku nobažījies, jo prese ziņoja, ka Adelaide ir
plūdos un nezināju īsti kāds laiks tur būs, un kādas drēbes
jāņem līdzi. Tomēr atvedu līdzi saulainu, siltu dienu.
Izrādījās, ka jau šodien pievakarē, un bez lielas kavēšanās,
bija jādodas atbalstīt Reiņa Danča mazo meitenīti Eliju, viņas
basketbola sacīkstēs. Malacis meitene, kaut vai viņa vēl
maziņa, basketbola grozs viņai nelikās par augstu, un viņa
tajā iemeta ne vienu vien bumbu. Kad pēc spēles
sasveicinājos ar savu veco Pertas draugu Reini, viņš
piekodināja, ka no rīta noteikti jābūt uz latviešu skolu, kur tad
varēšu satikt Reiņa arī pārejās atvasītes.
To vakaru, Rūdis man jau bija sagatavojis kora dziesmu
grāmatu, un nu man bija vismaz jāapskata dziedamās
dziesmas un vismaz jāatsvaidzina to vārdi. Tas man ir kā
pieņemts gājiens, kad es braucu pie draugiem uz Adelaidi,
man ir vienmēr tūlīt arī jāierodas uz kora mēģinājumu un
jāpievienojas dziedāt korī. Mēģinājums vēl rītdien vienos,
DV namā.
Sestdienas rītā, abi ar Miķeli ejam uz skolu, kā jau norīkots.
Nu satieku bērnu dārza klasīti un citu bērnu pulkā, arī Reiņa
mazāko atvasīti. Bērni, ar skolotājas un vecāku palīdzību,
mācās dziedāt, līdz pat starpbrīdim, kad lielākas klases bērni,
nāk ‘budēļos’, jo šodien taču Mārtiņi un budēļu sākums.
Reinis man vēl izrāda visas citas skolas telpas un tad ejam
kafejnīcā, ēdam pīrāgus un ciemojamies.
Kad Reinis dodas mājup, mēs ar Miķeli vēl paspējam
aizbraukt uz pilsētas tirgu un tur apskatīt latviešu veikalu, kur
var nopirkt gan Latvijas alu, gan citus gardumus, latviešu
gaumē. Bet nu ar steigu jādodas uz kora mēģinājumu, ko arī
veicam, bez nokavēšanās. Sāku arī drusku apjēgt, kā šīs
svinības nu notiks: kas pa priekšu un kas pēc tam sekos.
Šeit notiek ļoti svarīgs un nopietns brīdis: DV biedra urnu
pelni tiek pār-apglabāti Adelaides DV pagalmā, lai tas var
atdusēties savā iemīļotajā un koptajā dārzā. Tā kā šis
‘cēliens’ notiek ārpusē, saulē, neuzdrīkstos cepuri ņemt nost
un savu galvu, kura nu jau zaudējusi lielāko daļu kuplā matu
kušķa, siltajai saulītei atklāt. Nostājos vairāk aizmugurē, lai
neesmu uzkrītošs. Šis atklājums būs svarīgs vēlākā
stāstījumā. Pēc šīs svinīgās ceremonijas, dodamies zālē un nu
gatavojamies lielajām mūsu organizācijas jubilejas svinībām.
Mūsu organizācijas 70 gadu darbības svinības bija apvienotas
ar Lāčplēšu Dienas svinībām. Tātad caurmēra tēma bija DV
dibināšana Cēdelhēmā un varoņu godināšana. Svinības
iesākās ar DV Adelaides nod. karoga ienešanu, un tad Artūra

Berķa ”Dienas Grāmatas” par kara laiku, gūstu un pēc gūsta,
grāmatas atklāšanu. Sekoja DV apbalvojumu pasniegšana,
kas viss bija ievīts tā kā vienā stāstā, kuru visu kuplināja,
caurvītas dzejas un kora dziesmas, svētkiem dodot vienotību
un apvienojot DV darbu Latvijas un latviešu labā ar varoņu
godināšanu. To visu atspoguļoja daudzie apsveikumi, kuri
visi izteica pateicību DV organizācijai par viņas nesavtīgo
darbu un varoņu ziedošanos Latvijai, ko nekad nedrīkstam
aizmirst.
Pēc oficiālās daļas, nodaļas valdes priekšniece Gunta aicina
mani un Andri Vārpiņu priekšā, un saka, ka esot pamanījusi,
ka es neesot gribējis savu mazmataino galvu saulē cepināt,
tādēļ esam pelnījuši DV Adelaides galvas segu, kura nu būtu
piemērotāka, nekā mana vecā. Nu abi esam lepni, ka mums ir
DV galvas sega. Turpinājumā, Vanadzes bija sagatavojušas
lielu, lielo ēdienu izlasi, kura nu varēja kārdināt kuru katru
ēstgribu.
Saprotams dzeram galds strādāja pilnā sparā, jo kaut gan
telpas bija vēsas, ārpusē saulīte tomēr sildīja un slāpes
varējām dzesināt ar lielu izvēli. Pēc īsa brītiņa parādījās liels
kliņģeris, kurš tad tika sagriezts un visi varējām mieloties arī
pie tā. Maizītes? Kādas jūs gribējāt: pīrādziņu, vai
ābolmaizīti vai vēl ko citu? Vanadzes bija parūpējušās, lai nu
katra iedoma būtu dabūjama.
Pie Adelaides Vanagiem jau nebūtu saiets, ja Imants
neparādītos ar savu akordeonu. Ir jau labi ar klavierēm, bet ar
akordeonu kaut kā tās dziesmas risinās vieglāk. Jau bija tik
tālu, kā viens jau iedomājās, ka te jau var arī uzgriezt kādu
valsi. Drīz nu arī pienāca laiks doties mājās. Labi ka man vēl
rītdien nebija jābrauc atpakaļ uz Pertu, tad vēl nebija īsti no
visiem jāšķiras.
Svētdien gājām atkal uz Tālavu. Šoreiz mazajā zālē
pucējāmies sarīkojumā, lai palīdzētu 3X3 nometnes
rīkotājiem un tomēr baudītu kaut ko arī paši. Vispirms mūs
iepriecināja Jānis Laurs, ne tikai pastāstot mums kā radies
viņa jaunākais čello, bet ļaujot mums arī baudīt tā skaņas,
klavieru pavadībā, ar pāris jaukiem mūzikas gabaliem.
Varējām arī pamieloties ar garšīgām uzkodām un atkal satikt
vecus un vecākus draugus. Īstenībā es satiku draugu, kuru
atpazinu pēc tikšanās jau 1957.g. kad pirmo reizi biju
“izsprucis” no Pertas uz 7.KD Adelaidē. Un otru draugu
satiku kuru nebiju redzējis vismaz 15 gadus. Tam visam pa
virsu noskatījos vienu no labākajām filmām par mūsu bēgļu
laikiem un emigrēšanu koo jebkad biju redzējis: “Dieva
Putniņi”. Domāju, ka ar angļu zemrakstiem, šī būtu jārāda
visiem mūsu austrāliešu draugiem. Varēja gan arī redzēt, kā
latvieši Amerikā un Kanādā domā tomēr drusku citādāk nekā
mēs Austrālijā, kas austrāliešu publikai neradīs nekādu
starpību.
Paldies adelaidiešiem, paldies DV Adelaides nodaļai par man
brīnišķīgi pavadīto nedēļas nogali un par labi
noorganizētajām svinībām.
Jānis Purvinskis

