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SARĪKOJUMU KALENDĀRS
martā
6 Dievkalpojums plkst. 10:30
6 Pulkv. O. Kalpaka, Latviešu
Leģiona un Kurzemes cietokšņa
atcere plkst. 13:00
20 Dievkalpojums plkst. 10:30
ANGĻU VALODĀ
24 Dievkalpojums plkst. 18:00
25 Dievkalpojums plkst. 15:30
Lielā Piektdiena
27 Dievkalpojums plkst. 10:30
aprīlī
3 Dievkalpojums plkst. 10:30
15 Mākslas izstādes atklāšana
Plkst. 18:00
24 Daugavas Vanadžu pusdienas
13:00
maijā
1 Dievkalpojums plkst. 10:30
22 Dievkalpojums plkst. 10:30
29 Dievkalpojums plkst. 10:30
ANGĻU VALODĀ
Pertas Latviešu Radio raidījumi
katru sestdienas vakaru plkst. 18:00
6EBAFM 95.3 MHz
www.6ebafm.com.au
un uz digitālo radio

REDAKCIJA
Lūdzu visus rakstus nākošām ziņām iesūtīt
redakcijā līdz 2016. g. 2. aprīlim.
ZIEDOJUMI
H. Litvins

$30

2016. marts/aprīlis

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
17.
janvāra
Dievkalpojumā,
aizlūgšanās
pieminējam pēc alfabēta iedalītos draudzes
locekļus (Līga Gemuts, Regīnas Gaujers, Austra
Grīnbergs, Imants un Hilda Gūtmanis, Ivars
Galvāns), mācītājus (Elbertu un Markovski) un
visus draudzes locekļus, ieskaitot tos, kas nevarēja
vai negribēja būt kopā ar mums. Kad pieminējām
Yarloopas ugunsgrēka cietējus, tas klātesošiem
izraisīja atmiņas par mūsu agriem līguma laikiem,
jo Yarloopā bija buša (mežā) miestiņš, kur
zāģētavā strādāja latvieši. Labi atceros seno
ugunsgrēku, kas aizkavēja mācītāju Kampi (ar
mani līdzi) nonākt Yarloopā uz nolikto
Dievkalpojumu. Liels degošs koks bija nogāzies
pāri mūsu meža celiņam uz Yarloop. Bija grūtības
mašīnu apgriezt (Vangardu ar ērģelītēm un guļam
vietām aizmugurē) puskalnā, ar degošu bušu abās
malās. Pēc daudziem mēģinājumiem, dūmakainā
krēslā, tēvs izšķīrās atmuguriski tikt pakalnam
galā, kur bija iespēja apgriezties un meklēt citu
ceļu uz Yarloop. Mazā draudzīte mūs saņēma ar
atvieglotiem smaidiem un pateicības lūgšanām
krietni novēlojošā Dievkalpojumā.

Pirmais Dievkalpojums Quinninup Mill 1951.g.

Mūsu līdzjūtība ir ar Yarloopas iedzīvotājiem, jo
mēs arī zinām, ko nozīmē visu zaudēt, lai gan
citādos apstākļos. Lieku reizi varam būt pateicīgi
par Dieva gādību pār mums.
Dieva Putniņi
21. janvārī Latvijas De-Jure atzīšanas atcerē Pertas
Latviešu Centra D.V. klubā dalībnieki baudīja

filmu “Dieva Putniņi”. Ļoti pieņemamā veidā tika
pasniegtas Latviešu bēgļu gaitas, atskatoties
vairāku Amerikas Latviešu atmiņās. Sirmgalvji bija
mazi bērni vai jaunieši – arī mani ieskaitot – 1944.
gadā.
Skati no sabumbotām vācu ēkām, bēgļu rindām ar
bērniem un pauniņām vezumā un bēgļu grūtie laiki
man atsauca daudz un dažādas atmiņas un biju
pateicīga par kluba tumsu, lai noslaucītu asaras.
Tikai tagad, redzot un saprotot, šie skati izraisīja
emocijas un asaras, jo tolaik, kā mazam bērnam,
apstākļu nopietnību neapjēdzu, jo ko bērnam
vairāk vajag kā tēva un mātes klātbūtni (kas man
bija, bet daudziem nē).
Filma arī mūs apmācīja par D.P. dažādām
nozīmēm – Dee Pee, Dieva Putniņi, Deutche
Parasiten un Displaced Persons atkarājoties, kur un
kā Latvijas bēgļi dzīvoja un centās saglabāt
ģimenes, cerības, valodu, kultūru un ticību.
Papildus “Dieva Putniņi” filmai mēs arī redzējām
divas filmas par protestiem Pertā (kopā ar
Igauņiem un Lietuviešiem) pret Whitlama valstības
lēmumu atzīt Baltijas Valstis kā daļu no Krievijas
(PSRS). Tur bija prieks redzēt vairākus mums
pazīstamus un aizgājušos Pertiešus pirms 30
gadiem.
Paldies, abiem Jāņiem (Purvinskim un Vucēnam)
par De Jūres atceres kuplināšanu.
Ieva Vlahov
9367 4104

Talcinieki Draudzes zāles celšanā 110 Bennett St.
1952/3 gadā
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DIEVKALPOJUMU SARAKSTS
2016.g. MARTAM, APRĪLIM, MAIJAM
Datums
Diena
Krās
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
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi
Lasītāja
Dežurants

Silvija Lūks
Laimons Pogainis
Vilma Rīdūzis
Aina Timmermanis

20th March 10:30
PALM SUNDAY
WORSHIP IN ENGLISH
White
24. marts plkst. 18:00
Zaļā Ceturdiena
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
27. marts plkst. 10:30
LIELDIENAS!
Balta
Jes. 65:17-25
Lk. 24:1-12
Māra Hope
Jānis Vucēns

Puķes
Māra Hope
Vecākais
Juris Liepa
Aizlūgumi:
Astrīda Untiņš
Anita Vaļikovs
Daina Vārpiņš
Juris Viļums
Māc. Artis Eglītis
Māc. Georgs Silavs
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

Andris Vārpiņš
Leokardija Vārpiņš
Ingrīda Viļums
Māc. Guntars Dimants

3. aprīlis plkst.10:30
2. Lieldienu Svētdiena
Balta
Atkl. 1:4-18
Jņ. 20:19-31
Juris Liepa
Andris Vārpiņš
Silvija Lūks
Jānis Lūks

Lasītājs
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Ieva Vlahov
Jānis Vucēns
Sarmīte Vucēns
Zenta Zaķis
Miranda Albrichs
Ruta Auziņš
Gunis Balodis
Signe Balodis
Zane Balodis
Māc. Valdis Baltruks Māc. Gundega Puidza
MACĪTĀJAM BRĪVDIENAS
Datums
1. maijs plkst. 10:30
Diena
6. Lieldienu Svētdiena
VIESU MĀCĪTĀJS māc. Colvin MacPherson
Krāsa
Balta
Lasījumi
Ap. Darbi 16:9-15
Jņ. 5:1-9
Lasītājs
Jānis Lūks
Dežurants
Juris Liepa
Puķes
Aina Timmermane
Vecākais
Juris Liepa
Aizlūgumi:
Edīte Baumanis Osman
Nina Bauskis
Ilgvars Bergmanis
Jūlījs Bernšteins
Maiguta Bernšteins
Jānis Blumbergs
Nikolajs Dzonsons
Rita Džonsons
Austra Farras
Līga Gemuts
Prāv. Magnus Bengtsons Māc. Tālis Rēdmanis
Mācītāja brīvdienas beidzas
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Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

22. maijs plkst. 10:30
TRĪSVIENĪBAS SVĒTKI
Zaļa
Sak. 8:1-4, 22-31
Jņ. 8:48-59
Sarmīte Vucēns
Jānis Vucēns
Ausma Jones
Jānis Lūks

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Margarieta Gaujers
Ivars Galvāns
Hilda Gūtmanis
Māra Hope
Māc. Viesturs Vāvere

Regīna Gaujers
Austra Grīnbergs
Imants Gūtmanis
Sid Hope
Māc. Erlands Lazdāns

Datums
29. maijs plkst. 10:30
GROWTH LUTHERAN NETWORK DRAUDZE
Angļu Valodas Dievkalpojums – Pāvila Draudzes
locekļi mīļi aicināti piedalīties

LIELDIENĀS
Viņi tām sacīja: „Ko jūs meklējat dzīvo pie
mirušiem? Viņa nav šeit, bet viņš ir
augšāmcēlies!“ (Lk.24:5,6)
Izrādās, ka sievietes, Lieldienu rītā atnākušas uz
kapu svaidīt Jēzus ķermeni ar smaržīgām zālēm,
pieļauj principiālu kļūdu. Eņģeļi it kā saka viņām:
„Jūsu apņēmība ir slavējama un jūsu nodoms ir
labs, taču tas nevar izdoties, jo pašos pamatos ir
kļūda. Jūs meklējat dzīvo pie mirušiem.“ Dzīvais
un mirušais – pat eņģeļi novelk robežu starp tiem.
Dzīvo nevar atrast pie mirušā.
Šīs kļūdas dēļ neizdodas daudzi labi nodomi.
Cilvēks mēģina dzīvot saskaņā ar kristīgiem vai
saviem paša ideāliem, taču iznāk nobalsināts kaps,
kas gan ir ar labu veikumu puķēm izrotāts, bet
iekšā pilns laiskuma un postošu ieradumu. Mēs
vēlamies veidot dziļas attiecības ar saviem
vistuvākajiem, bet paliekam virspusē un seklumā.
Tauta cīnās par neatkarību, lai katram pašu brīvā
valstī būtu cienīga, laimīga dzīve, bet piedzīvo
vilšanos pēc vilšanās. Kādēļ tādas neveiksmes? Vai
mūsu apņēmība nav slavējama un nodomi labi?
Eņģeļi teica: „Ko jūs meklējat dzīvo pie
mirušiem?“ Cilvēkam sevī pašā nav resursu, lai
izveidotu to, pēc kā ilgojas. Dzīvība ir meklējama
nevis pie tā, kas domāts kapam, bet pie dzīvības
avota. Jēzus saka, ka dzīvība pašam sevī ir tikai

Dievam Tēvam. Tēvs deva to Dēlam, lai arī viņam
būtu dzīvība pašam sevī. Bet cilvēkam pašam sevī
dzīvības nav. Viņš ir kā mēness, kas tikai atstaro
saules gaismu. Mums, mūsu attiecībām, mūsu
pasākumiem, mūsu sabiedrībai ir dzīvība un dzīves
pilnība tikai tad, kad saņemam to no augšāmceltā
Kristus. Jēzus neatrodas starp mirušajiem, tādēļ tie
kas ir pie viņa, vairs nav domāti kapam, bet
dzīvības pilnībai kopā ar nāves uzvarētāju.
Vai Lieldienas ir svarīgas? Var likties, ka mums ir
praktiskākas lietas par ko galvu lauzīt. Taču nav
nevienas
dzīves
jomas,
ko
neskartu
augšāmcelšanās. Kristus uzveica mūsu nāvi. Tas
pilnīgi izmaina mūsu stāvokli pasaulē. Brīvs no
nāves, iekšējais cilvēks var sākt ceļu uz dzīvības
pilnību. Šī brīvība dziedina dvēseli. Brīvs cilvēks
ar dziedētu dvēseli spēj veidot pavisam citas
attiecības gan ar sevi, gan ar citiem cilvēkiem. Tur
arī sākas ceļš uz dzīvi un sabiedrību, pēc kādas
ilgojamies. Par Kristus augšāmcelšanos tādēļ
varam sacīt: „Visi mani avoti ir Tevī!“ Kad uz
Lieldienu sveicienu „Kristus ir augšāmcēlies“,
priecīgi atbildam: „patiesi augšāmcēlies!“, mēs
apliecinām savu dzīvi – es nemiršu, bet dzīvošu!
Augšāmcelšanās atziņa, sakot Zālamana vārdiem,
ir „dzīvības koks visiem, kas pie tās tveras un
svētlaimīgi ir tie, kas to sevī glabā“. Vēlu mums
visiem tieši tā piedzīvot Lieldienas!
Jānis Vanags

ZIŅOJUMI
1. Ņemot vērā, ka nav liela piekrišana Bībeles
studijām pēc Dievkalpojuma, es vēlētos zināt
vai draudzes locekļiem būtu interese
piedalīties Bībeles Studijās reizi mēnesī kāda
draudzes locekļa mājās? Pēc mācībām mēs
varētu mazliet pakavēties pie kafijas tases.
Lūdzu dariet man zināmu vai jūs piedalītos
šāda veida pasākumā.
2. Dēļ tā ka man nav bijušas brīvdienas vairāk kā
divus gadus es šogad ņemšu sešas nedēļas
atvaļinājumu. Ja būtu kāda vajadzība manā
prombūtnes laikā, lūdzu sazinājāties ar
Draudzes priekšnieci. Laiku pavadīšu ziemeļu
teritorijā un mani varēs sazvanīt caur satelīta
telefonu.
Māc Gunis Balodis
0409048863
95616877
77 Karril Turn, Yanchep 6035
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DV PERTAS
NODAĻA

Svētdien, 6. martā,
plkst.13.00
Plkv.O.Kalpaka, latviešu
leģiona un Kurzemes
cietokšņa atcere nodaļas
klubā.
DAUGAVAS VANAGU PERTAS NOD.
PILNSAPULCE.
D.V. Pertas nodaļa savu ikgada biedru pilnsapulci
rīko februāra sākuma. Tā nu arī šogad Svētdien 14.
Februārī, plkst.13:00 Pertas Daugavas vanagi un
Vanadzes visi bija sanākuši noklausīties kas mūsu
nodaļā pagājušā gadā noticis un ko darīt nākamajā
2016.gadā. Kuri plāni ir izdevušies un pie kuriem
vēl jāpiestrādā. Pilnsapulce dod biedriem iespēju
apspriesties un dot valdei virzienu nākotnes
darbam.
Valdes priekšnieks, Ilmārs Rudaks atklāja sapulci
ar klusuma brīdi atceroties tos mūsu nodaļas
biedrus, kuri pagājušā gadā no nodaļas aizgājuši
mūžībā. Tādi mums bija četri: Pēteris Mazalevskis,
Irma Pluce, Jāzeps Šķels, un Laimonis Pogainis.
Pēc klusuma brīža nodziedājām Vanagu dziesmas
pirmo un pēdējo pantu.
Pertas nodaļas priekšnieks pateicās kluba
vadītājam, un 2015.g. valdei par labo darbu un labo
sastrādāšanos pagājušā gadā. Jo sevišķu pateicību
viņš izteica mūsu nodaļas Vanadžu kopas
Vanadzēm pat viņu nenogurstošo labo darbu mūsu
nodaļas labā, bez kura mēs nespētu sasniegt mūsu
mērķus.

Ar to tad pagājušā gada valde beidza darboties un
biedriem nu bija jāievēl pilnsapulces vadītājs. Tāds
radās Jāņa Vucēna personā un par sekretāru
nosauca Jāni Purvinski. Ar to tad sapulces darbs
varēja sākties.

No kreisās Ilmārs Rudaks, Jānis Vucēns un Jānis
Purvinskis. Foto: J.Purvinskis.:
Pēc nodaļas priekšnieka, Daugavas Vanadžu
vadītājas, revīzijas komisijas un Pertas Latviešu
Centra pārstāvja ziņojumu pieņemšanas bija
jāpieņem, nākamā gada budžeta projekts. Kasiere
pie tā bija daudz strādājusi, un to tādu, Ienākumu
un Izdevumu sabalansētu, sapulce arī pieņēma.
Beidzot pienāca laiks vēlēt nodaļas priekšnieku un
valdi. Tā kā latviešu kopiena Pertā ar katru gadu
arvien vairāk saplok esam laimīgi, ka varam mūsu
organizāciju darbiniekus vēl vispār atrast. Tie paši
jau to vezumu vien velk, un nekādi jauni darītāji
nerodas. Tā arī šoreiz ievēlējām Ilmāru Rudaku par
nodaļas priekšnieku un veco valdi, lai turpina
iesākto darbu tālāk.
Mūsu nodaļas galvenais mērķis ir bijis un paliek,
pēc iespējas vairāk palīdzības dot mūsu
leģionāriem Latvijā, sekot Lestenes Brāļu Kapu
turpmākai attīstībai un atbalstīt Okupācijas muzeju.
Bet to varam darīt par tik par cik mūsu finanses
atļauj.
Vēl deleģējām mūsu valdes priekšsēdi pārstāvēt
mūsu nodaļu, D.V. delegātu sanāksmē Sidnejā, 19./
20. martā.
Pēc sēdes slēgšanas vēl pamielojāmies pie vieglām
pusdienām, kuras šogad bija sagādājusi nodaļas
valde no tuvajās ēdnīcas,
bet
Viktors
Mazalevskis gādāja, lai neviens nepaģībst no
slāpēm.
Atkal viens darbs bija padarīts un varējām atkal
domāt par nākotni.
Jānis Purvinskis
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DAUGAVAS VANADZES
Daugavas Vanadžu Pertas kopas pilnsapulce notika
pirmdien, 22. februārī, plkst.11.00 nodaļas klubā.
Ieradušās bija 11 Vanadzes.
Ar klusuma brīdi klātesošās pieminēja pagājušajā
gadā aizgājušo Vanadzi Irmu Plūci. Sekoja kopas
vadītājas Ritas Džonsones uzruna, pateicoties
kopas čaklajām Vanadzēm par pagājušā gada
darbību, novēlot veselību un izturību mūsu darbu
turpināt. Sekoja dziesma „Daugav’ abas malas”.
Par pilnsapulces vadītāju ievēlēja Anitu Vaļikovu,
sekretāri Olgu Pelšs, kura arī nolasīja iepriekšējās
pilnsapulces protokolu, ko klātesošās pieņēma bez
labojumiem. Kopas kasiere Austra Kaģis sniedza
kopas finansiālo pārskatu.
Nākošajā darba kārtībā sekoja kopas vadītājas
vēlēšanas. Par kopas vadītāju vienbalsīgi ievēlēja
Ritu Džonsoni, kura Pertas kopu vada no 1997.
gada.
Arī valdes sastāvs nemainījās. Kopas vadītājas
vietniece Mirdza Balodis, sekretāre Olga Pelšs,
kasiere Austra Kaģis, saimnieciskās daļas vadītāja
Veronika MacKenzie valdē darbosies kā līdz šim.
Šī bija pirmā Pertas Vanadžu sanāksme kopš
pagājušā gada, līdz ar to kopas vadītāja nolasīja
Ziemassvētku apsveikumus, informāciju un
pateicības par dažādiem notikumiem un saņemto
Kokneses fonda „Likteņdārza” atzinības rakstu.
Klātesošās sastādīja nākošā darbības gada
kalendāru, cerot, ka būs veselība un darba spēja to
izpildīt.
Pēc pilnsapulces sekoja pārrunas pie kafijas galda,
nodziedot „lai dzīvo sveiks” četrām jubilārēm.
R.Džonsone

Daugavas Vanadžu
pusdienas
svētdien, 24. aprīlī
plkst.13.00
Visi mīļi gaidīti!

LATVIEŠU
BIEDRĪBA
RIETUMAUSTRĀLIJĀ
De-jure, Draudzīgais Aicinājums un Barikādes
Pertā.
Ar šādu sarīkojumu, Pertas latvieši, Svētdien 24.
janvārī, uzsāka savu 2016. gada darbību. Kā jau
daudzus gadus, šo atceri ir vienmēr rīkojusi
Latviešu Biedrība, un tā nu arī šoreiz. Biju jauki
pārsteigts, kad ierodoties Latviešu Centrā jau
laikus, un pagalmā atradu labu tiesu sabraukušu
mašīnu. Šis sarīkojums nav bijis viens no
pulcējošajiem, bet šoreiz liekas ļaudis ir saradušies
visai labā skaitā.
Tā nu, bez nekādas lielas kavēšanās Rita Džonsona
mūs sveica Jaunajā Gadā un vēlēja mums
piepildāmies visu, ko vēlamies paši. Tad aicināja
Latvijas goda konsulu Pertā, Jāni Purvinski teikt šī
gadījuma uzrunu. Goda konsuls uzsāka savu
uzrunu mums atgādinādams, ka šodien nesvinam
vienu vai divas Atceres, bet nu jau trīs: Latvijas dejure atzīšanu 1921.g., Kārļa Ulmaņa: Draudzīgo
Aicinājumu un Barikāžu 25 gadu atceri.
Savā uzrunā goda konsuls piezīmēja cik svarīga un
grūta, tai laikā, bija Latvijas likumīgā atzīšana, jo
ne Pasaules Rietumu sabiedrotie, ne arī pati
latviešu tauta 1918.g. vēl neticēja, ka tāda jaunā
Latvija vispār spēs pastāvēt. Šai jaunajai valstij
nebija ne karaspēka, kurš varētu stāties priekšā gan
vācu, gan krievu karaspēkiem, kuri vēl bija pilnīgā
pārraudzībā par mūsu zemi, un kur vācieši jau sāka
dalīt mūsu zemi saviem kareivjiem. Mūsu valdības
stāvoklis bija tik šaubīgs, ka tai vajadzēja glābties
Liepājā, uz kuģa. Vienīgie karaspēki bija tikai ap
200 vīru Oskara Kalpaka vadībā, un tas spēks
zīmīgi nepieauga, līdz Kalpaka pirmajām uzvarām,
kad tauta sāka ticēt, ka nu varbūt ar visu tautas
palīdzību, varbūt mēs varēsim šo jauno valsti
noturēt. Ar to tad arī mūsu armija izauga jau par
2000 vīru bataljonu un tad par brigādi.
Sekoja vēl divarpus gadi sīvās Brīvības Cīņas,
kuras paņēma daudz latviešu asinis un tad ar
Rietumu Sabiedroto kara kuģu atbalstu no Rīgas
Jūras Līča, mūsu karavīri padzina vāciešus no
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Rīgas un tad arī no Latvijas. Latvijas Ziemeļi bija
krievu armijas pārņemti, un tikai ar mūsu
karavīriem, kaimiņu igauņu, poļu kara vienību un
latviešu partizāniem, padzinām arī krievus no savas
zemes.
Tikai tad, pasaules valstis sāka ticēt, ka Latvija ir
spējīga pastāvēt un to atzina gan kā pabeigtu
notikumu, gan kā likumīgi atzītu Demokrātisku
Republiku. Cik nozīmīga mūsu, tā de-jure atzīšana,
izvērtās vēl jau 1974.g., un ko nozīmēja mūsu
pūliņi, demonstrācijas un panākumi, kuri beidzot
likvidēja Whitlama valdību, un atcēla viņa nodomu
Latviju pievienot Krievijai, sapratām tikai vēlāk. Ja
tas likums paliktu neanulēts, un bez mūsu
pūliņiem, arī citas valstis varēja tam noticēt un atzīt
Latviju, kā Krievija sastāvdaļu, Tad Latvijai nebūtu
nekāda iespēja atgūt savu Otro Neatkarību. To vēl
nesen mums atgādināja, kādreizējais Ārlietu
ministrs Tālavs Jundzis, kad viņš teica: “Mūsu
uzdevums ir parādīt trimdinieku lielo ieguldījumu
Latvijas brīvības atgūšanā.” Ir tiešām prieks
dzirdēt, ka kāds Latvijā beidzot sāk atzīt, ka mēs
gan arī negulējām, salikuši rokas, bet arī visi mūsu
pūliņi nav bijuši veltīgi. Tas viss izdevās tāpēc, ka
1921.g. Rietumu valstis mūs atzina de-jure un pēc
kara atzina, ka mēs nebijām vis PSR Latvija, bet
gan Krievijas iekarota un okupēta zeme: 1918.g.
pasludinātā Latvijas Republika.
Kad Kārlis Ulmanis ar savu ‘Draudzīgo
Aicinājumu’, aicināja tautu atbalstīt savas skolas,
ziedojot tām grāmatas, viņš nezināja, ka viņa
aicinājums pārvērtīsies par tautas saprašanu
palīdzēt nē tikai skolām, bet vispār palīdzēt tautai
un mūsu valstij, jo valsts patstāvīgi nepastāv- mēs
esam mūsu valsts. Mēs esam mūsu tauta, un mēs
neesam nekāda “nācija”, bet gan tauta, latviešu
tauta. Tātad, visi mūsu darbi, domas, nauda, laiks,
viss ko mēs ziedojam Latvijas un latviešu tautas
labā arī ir ‘Draudzīgā Aicinājuma’ sekas. Mūsu
militārās vienības, kuras ir iesaistītas miera
uzturēšanā dažādās Pasaules malās arī ir
draudzīgais aicinājums, jo arī tas ir Latvijas labā.
Arī tie kuri 1991.g. janvāra aukstumā, un daudzi
nāves bailēs, stāvēja pie Barikādēm un arī sargāja
savu jauno valsti. Tāpat kā Kalpaka vīri, ar ticību
savai Latvijai, tie visi atbildēja savam
draudzīgajam aicinājumam, būt krietnam tēvijas
sargam. “Jā ik viens, tik zemē sētu, vienu graudu
veselu.....” cik varena, skaista un cēla tad būtu
mūsu Latvija. Ar tiem vārdiem goda konsuls
beidza savu uzrunu un tad sekoja filma: ”Dieva

Putniņi”, ko mēs visi ļoti baudījām un tikai
skatījāmies: ‘vai arī es, tikai tur nebiju’? Daudzi
savas Vācijas nometnes arī atpazina un pēc filmas
bija ko runāt un atcerēties.
Pēc īsa pārtraukuma un iestiprināšanās ar kādu
uzkožamo un kafiju, vai alu, vai vīna glāzi, filma
turpinājās, kuras beigās vēl skatījāmies Jāņa
Vucēna sastiķētas vecās filmiņas, kurām skaņu mēs
varējām pielikt paši ar paskaidrojumiem. Tajās
redzējām mūsu lielo demonstrāciju pa Pertas ielām,
kad demonstrējām pret Whitlama negodīgo
Latvijas pārdošanu krieviem. Pēc šīs vēl redzējām
otru mazu filmiņu par mūsu demonstrācijām vispār
pret Krievu Austrum Eiropas tautu okupāciju, ko
tai laikā vadīja ‘Apspiesto tautu Apvienība’(
Captive Nations Assosc.). Tad nu gan bijām
izskatījušies un izpriecājušies un šis sarīkojums,
pašiem nezinot, bija izdevies par vienu no labāk
apmeklētiem un labāk izdevušos sarīkojumiem.
Paldies Jānim, paldies Ritai, paldies cepējiem un
vārītājām un visiem, kuri bija nākuši šīs Atceres
kuplināt. Laikam nākošais sarīkojums būs
“Kalpaka, Latviešu Leģiona un Kurzemes
Cietokšņa Atcere” martā.
Jānis Purvinskis

Šie cilvēki redzēja savas nometnes:no kreisās.
Zigis
Ozolnieks(Valkas
nom.);
Ieva
Vlahova(Kampe) un Jūlijs Bernšteins( Esslingenā);
Ausma Jones un Jānis Lūks (Blombergā)
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PERTAS LATVIEŠU
CENTRS
Pertas Latviešu centra valde aicina un lūdz mūsu
tautiešus Pertā nākt lielajā centra uzkopšanas talkā,
kas notiks šī gada 19. martā. Līdzi varat paņemt
slotas, putekļusūcējus un citus rīkus centra
tīrīšanai.

MĀKSLAS IZSTĀDE

Garšīgas pusdienas būs sagādātas.
Visi laipni lūgti un gaidīti, - centra valde.

SBS RADIO
PĀRTRAUC
LATVIEŠU
RAIDĪJUMUS
Tie cilvēki, kas klausās SBS radio raidījumus
trešdienas vakaros jau zina, ka Latviešu raidījumi
kopā ar Lietuviešu un Maori raidījumiem ir
pārtraukti.
LAAJ prezidija priekšsēde Kristīne Saulīte aicina
visus latviešus, kuriem ir svarīgi dzirdēt iknedēļas
SBS raidījumu latviešu valodā, izteikt savu atbalstu
šiem raidījumiem.
Atbalstu var izteikt petīcijas veidā internetā:
https://www.communityrun.org/petitions/reinst
ate-latvian-language-program-on-sbs-radio
vai arī nosūtot vēstuli:
Mr. Renzo Colla
Program Manager
Special Broadcasting Service (SBS) Australia
Locked Bag 28
Crows Nest NSW 1585

Petīcijas varēsiet arī parakstīt sarīkojumos Pertas
Latviešu Centrā.
J. Vucēns
LAAJ vicepriekšsēdis
Rietumaustrālijā

"stillpoint" –Pēteris Ciemītis

Pertas Latviešu mākslinieku grupas

izstāde
Heathcote Museum and Gallery
Atklāšana 2016. g. 15. aprīlī
plkst. 18:00
Izstādi atklās Latvijas Republikas Goda
Konsuls Rietumaustrālijā
Janis Purvinskis
Mākslinieki - Pēteris Ciemītis, Selga Ešots,
Gabrielle Mazaļevskis, Lolita Skye-lark, Māris
Raudziņš, un Len Zuks.
Izstāde būs apskatāma trīs nedēļas.
Visi laipni lūgti apmeklēt izstādi un atbalstīt
māksliniekus.

REDAKCIJA
Paldies visiem, kuri ziedo naudu Pertas Latviešu
Ziņu izdošanai.
Ja jūs ziedojiet ar čeku, lūdz rakstiet čeku uz
LATVIAN SPECIAL FUND
jo Pertas Latviešu Ziņām nav atsevišķs bankas
konts.
J.V.

