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SARĪKOJUMU KALENDĀRS
maijā

jūnijā

jūlijā

6 Dievkalpojums plkst. 10:30
21 Dievkalpojums plkst. 10:30
BĪBELES STUNDA
28 Daugavas Vanadžu pusdienas un
filma plkst. 13:00
4 Dievkalpojums plkst. 10:30
18 Dievkalpojums plkst. 10:30
AIZVESTO PIEMIŅAS DIENA
BĪBELES STUNDA
25 JĀŅU SARĪKOJUMS plkst. 13:00
2 Dievkalpojums plkst. 10:30
16 Dievkalpojums plkst. 10:30
BĪBELES STUNDA

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 2017. g. 15. jūnijam.
ZIEDOJUMI
M. Gaujerss

$20

Paldies visiem, kuri ziedo naudu Pertas Latviešu Ziņu
izdošanai. Ja jūs ziedojat ar čeku, lūdzu, rakstiet čeku uz
LATVIAN SPECIAL FUND
jo Pertas Latviešu Ziņām nav atsevišķs bankas konts.

2017. maijs/jūnijs

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
044 719 4080
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
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

2

EV. LUT. SV.
PĀVILA
DRAUDZE
Sēru laiks (gavēnis) ir beidzies ar mūsu trīsdaļīgo
Lieldienu Dievkalpojumu tradīciju t.i. Zaļās
ceturtdienas vakara Dievkalpojums (pieminot Jēzus
beidzamo kopīgo maltīti ar mācekļiem, no kuras nāk
mūsu tagadējais dievgalds), tad Lielās piektdienas
Jēzus krustā sišanas piemiņa Sv. Jāņa baznīcā (kas
atjaunoja man daudz atmiņas no mūsu agrās
draudzes dzīves) un beidzot ar Lieldienu rīta prieka
vēsti par Jēzus augšāmcelšanos no mirušiem, lai
mums nodrošinātu mūžīgo dzīvošanu!
Man visu mūžu Lieldienas ir bijušas nodotas šiem
Dievkalpojumiem un tāpēc jūtos droša ieteikt
ikvienam piedalīties mūsu ticības visnozīmīgākajos
notikumos. Tā Lieldienu rītā mēs, pēc
Dievkalpojuma šķīrāmies labsajūtā, priekā un
savstarpējā draudzībā, lai pavadītu laiku ar
ģimenēm un draugiem.
Kopā ar Lieldienu priekiem mūsu draudzē nāca
sēras, bēdas un aizlūgšanas par Miervalža Baloža
aiziešanu mūžībā, un par vairākiem slimiem un
nespējīgiem draudzes locekļiem. Izsakām līdzjūtību
mūsu mācītājam Gunim un ģimenei. Tēvu
Miervaldi atceramies ar atzinību kā dedzīgu latvieti,
akadēmiķi un dziļi ticīgu mūsu draudzes bijušo
priekšnieku. Novēlam viņam vieglas smiltis.

JAUNS TELEFONS
Mans telefons tagad ir mobilais 044 719 4080, ja
vēlaties stāties sakaros.
Ieva Vlahov
044 719 4080

BĪBELES STUNDAS!
Bībeles stundas reizi mēnesī notiek pēc
Dievkalpojumiem.
VISI ir mīļi aicināti!

DIEVKALPOJUMU SARAKSTS
2017.g MAIJAM – JŪLIJAM –
AUGUSTAM
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi
Lasītāja
Dežurants
Puķes
Dievgalds
Aizlūgumi:
Māra Hope
Austra Kaģis
Juris Liepa
Jānis Lūks
Alan Lūks
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

7. maijs plkst. 10:30
4. Lieldienu Svētdiena
Balta
23. Psalms
1. Pētera Vēstule 2:19-25
Jāņa Ev. 10:1-10
Sarmīte Vucēns
Gunis Balodis
Aina Timmermane
Ieva Vlahov
Sid Hope
Tamāra Karabanovs
Ruta Liepa
Silvija Lūks
21. maijs plkst. 10:30
6. Lieldienu Svētdiena
BĪBELES STUNDA
Balta
Ps. 66 8-20
1 Pētera Vēstule 3:13-22
Jāņa Ev.14:15-21
Jānis Vucēns
Juris Liepa
Sarmīte Vucēns
Juris Liepa

Lasītājs
Dežurants
Puķes
Dievgalds
Aizlūgumi:
Harda Paparde
Erna Raudziņš
Emīlīja Sokolovskis
Aina Sprancis
Aina Timmermanis
Astrīda Untiņš
Anita Vaļikovs
George Valikovs
Datums
4. jūnijs plkst. 10:30
Diena
SVĒTĀ GARA SVĒTKI
Krāsa
Sarkana
Lasījumi
Ap Darbi 2:1-21
Jāņa Ev. 7:37-39
Lasītāja
Ieva Vlahov
Dežurants
Jānis Vucēns
Puķes
Māra Hope
Dievgalds
Juris Liepa
Aizlūgumi:
Andris Vārpiņš
Daina Vārpiņš
Leokardija Vārpiņš
Ingrīda Viļums
Ieva Vlahov
Jānis Vucēns
Sarmīte Vucēns
Zenta Zaķis
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Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi
Lasītājs
Dežurants
Puķes
Dievgalds
Aizlūgumi:
Ruta Auziņš
Gunis Balodis
Zane Balodis
Nina Bauskis
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

18. jūnijs plkst. 10:30
2. Svēt. pēc Sv. Gara Svētkiem
Aizvesto Piemiņas Diena
BĪBELES STUNDA
Zaļa
2 Mozus 19:2-8
Mateja Ev. 9:35-10:8
Juris Liepa
Gunis Balodis
Silvija Lūks
Juris Liepa
Mirdza Balodis
Signe Balodis
Edīte Baumanis Osman
Gaida Beklešovs
2. jūlijs plkst. 10:30
4. Svēt. pēc Sv. Gara Svētkiem
Zaļa
Jer 28:5-9
Mateja Ev. 10:34-42
Sarmīte Vucēns
Juris Liepa
Aina Timmermane
Ieva Vlahov

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Dievgalds
Aizlūgumi:
Ilgvars Bergmanis
Maiguta Bernšteins
Nikolajs Džonsons
Austra Farras
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

Jūlījs Bernšteins
Jānis Blumbergs
Rita Džonsons
Līga Gemuts

16. jūlijs plkst. 10:30
6. Svēt. pēc Sv. Gara Svētkiem
BĪBELES STUNDA
Zaļa
Rom. 8:12-17
Mateja Ev. 13:1-9, 18-23
Māra Hope
Jānis Vucēns
Sarmīte Vucēns
Juris Liepa

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Dievgalds
Aizlūgumi:
Margrieta Gaujers
Ivars Galvāns
Hilda Gūtmanis
Māra Hope

Regīna Gaujers
Austra Grīnberga
Imants Gūtmanis
Sid Hope
Māc. Gunis Balodis
040 904 8863 95616877
77 Karril Turn, Yanchep 6035

MIERVALDIS BALODIS
Dzimis 1921.g. 27.
decembrī Rīgā. Tēvs
Jānis, māte Liene un
māsa Ilga. Gadu pēc
dzimšanas pārcēlušies
uz
Trikāti.
Vēlāk
pārcēlušies uz Strenču
pilsētu.
Pirmo izglītību ieguvis
Strenču pamatskolā. Tā
turpināta Rīgas valsts
tehnikumā.
Tālākā
izglītība
pārtraukta
kara laikā, pēc iesaukšanas latviešu leģionā.
Vācijā, pie Kūdovas upes (Pomerānijā) ievainots un
kontuzēts un pavadījis ilgāku laiku slimnīcā. Kara
beigas sagaidījis Šverinas mežā, nonākot amerikāņu
gūstā, pēc tam gūstekņu nometnē Putlosā, Vācījā
un, beigās Cedelghemā, Beļģijā.
Pēc atbrīvošanas nometināts pārvietoto personu
(Displaced Persons) nometnē, Hallendorfā, Vācījā
un strādājis nometnes administrācijā.
1951. g. izceļojis uz Austrāliju, salaulājies ar
Ausmu Lamberti.
Pirmajā darba vietā, NSW meža pārvaldē strādājis
kā mežu uzmērītājs, plānu sastādītājs un gaisa
fotogrāfiju analists. Pēc obligāto divu gadu
kalpošanas, ģimene pārcēlusies uz Melburnu, kur
strādājis kā kartogrāfijas asistents, kartogrāfs un
vecākais kartogrāfs vadot gravitācijas kartēšanas
sekciju Austrālijas minerālu rezervju birojā.
(Bureau of Mineral Resources – BMR)
No Melburnas pārvācās uz Kanberu ar BMR un pēc
tam uz Pertu kur iesāka kā lektors Pertas Tehniskā
koledžā - vēlāk Curtin University. Darba gaitas
beidza kā Profesors mērniecībā un kartogrāfijā.
1991. gadā pārvācās uz Melburnu.
Miervaldim patika dīdīties ar bērniem un
mazbērniem, patika spēlēt ‘scrabble’ un rummy,
patika džeza mūzika.
Patika arī zvejošana, apbraukāti gandrīz vai visi
publikai pieejamie Viktorijas ezeri un arī Port
Phillip līcis.
Miervaldis mira ‘iekš tā Kunga’ ticēdams, ka Jēzus
viņu ir atpestījis.
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KAPU SVĒTKI PERTĀ,
2017.G.

Skaistā, saulainā 5. marta Svētdienas rītā, Karakatas
kapsētā, pie Daugavas Vanagu pieminekļa, pulcējās
maza saujiņa Pertas latviešu saimes, savos
gadskārtējos Kapu Svētkos. Viens otrs aizklīda pie
miruša drauga vai rada kapu kopiņas, lai varbūt
pakavētos pagātnes atmiņās vai sveicienam, lai
noliktu kādu ziediņu. Cits varbūt domās vēl
pakavējās pagātnē, un atmiņās par laiku, kad vēl visi
bija kopā un varbūt pat šeit pat kapsētā pavadot kādu
citu mīļu dvēseli.
Ap 10:30 Pertas latviešu mācītājs Gunis Balodis
noturēja Kapu Svētku aizlūgumu par daudzajām jau
mūžībā aizgājušām kādreizējām Pertas latviešu
dvēselēm. Lai atceramies, ka citi varbūt nāks
apmeklēt arī mūsu kapiņu un atcerēsies, ka mēs šeit
paši esam aizlūguši pār saviem draugiem un
mīļajiem.
Šodien, savā sprediķī, mācītājs mums prasīja, vai
mēs esam pietiekoši stipri piedot saviem
parādniekiem, kaut gan paši prasām, lai Dievs
piedod mums mūsu grēkus. Tiešām spēcīgs
jautājums. Vai mēs esam spējīgi piedot tiem, kas
mūsu tautu visus tos garos gadus verdzināja un
mocīja? Tad mācītājs aizlūdza par tām piecām
latviešu dvēselēm, kuras pagājušā gadā aizgāja
mūžībā un par tiem, kuri slimības vai nevarības dēļ
šodien šeit nevarēja būt.

DV PERTAS
NODAĻA

DAUGAVAS VANAGU DIENAS
PERTĀ 2017.G.
Kad mūsu delegāts, nodaļas valdes pr. Ilmārs
Rudaks, atgriezās no pēdējās delegātu sanāksmes,
viņš atbrauca ar jautājumu, vai nākamo delegātu
sanāksmi mēs varam sarīkot Pertā? Ilgi mēs
domājām un gudrojām, vai tas mums būs pa
spēkam un nolēmām, ka nu vēl šo ‘pēdējo reizi’
uzdrošināsimies. Nezinu cik šādas ‘pēdējās reizes’
mums vēl būs, jo jau mūsu 2013. g. rīkotā delegātu
sanāksme bija Pertas pēdējā.? Nu lai nu kā, tad 11.,
12. martā, Pertā notika šāda sanāksme. Ciemiņi un
delegāti no Austrālijas „Austrumiem” (Adelaides,
Melburnas, Sidnejas) sāka ierasties jau piektdien,
un pirmais īstais darbs sākās sestdienas rītā, kad
pēc īsām brokastīm, plkst. 08:30 sākās delegātu
reģistrēšanās.

Paldies mācītājam Balodim par svētbrīdi un paldies
Silvijai Lūks kundzei par mūziku, kas mums
palīdzēja dziedāt. Jā, mūsu rindas paliek arvien
retākas un retākas, un kapi pildās ar aizvien vairāk
mūsu mīļajiem aizgājējiem, radiem un draugiem.
Jānis Purvinskis

Jā, mūsu rindas paliek arvien retākas un retākas.
Foto: J.Purvinskis

Austrālijas DV apspriežas delegātu sēdē Pertā.
Foto: A.Grims

Sanāksme sākās plkst.09:00 ar Pertas latviešu
luterāņu mācītāja Guņa Baloža vadītu svētbrīdi,
kur viņš mums izlūdzās Dieva svētību mūsu
palīdzības darbā un sekmīgam darba posmam
mūsu sanāksmē. Bija prieks redzēt, ka ne tikai
delegāti un sanāksmes vadība, bet bija saradušies
arī labs skaits klausītāju. DVAV priekšsēdis
Aleksandrs Grimms atklāja sēdi un lūdza uzstādīt
kandidātu sanāksmes vadītājam, par kuru
izraudzījām Ilmāru Rudaku. Ilmārs iesāka šo
sanāksmi mūs uzaicinot nodziedāt mūsu valsts
himnu: ’’Dievs Svētī Latviju’’. Citi sanāksmes
valdē vēl bija sekretāre: Ilga Vēvere un balsu
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skaitītāji: Mandātu komisija (Jānis Purvinskis un
Andris Vārpiņš), kuri ziņoja, ka Austrālijā ir
pārstāvēti 439 biedri, kuri sastāv piecās nodaļās
(Adelaides, Kanberas, Melburnas, Pertas un
Sidnejas) ar septiņiem mandātiem.
Sekretāre Ilga Vēvere nolasīja apsveikumu un laba
vēlējumus sekmīgai sanāksmei no DV priekšnieka
Andreja Mežmaļa, kuru viņš bija atsūtījis no Rīgas,
un Jānis Kārkliņš sanāksmi sveica ar laba
vēlējumiem no LAAJ valdes Melburnā.
DVAV priekšsēdis ziņoja par valdes sadarbību ar
DVCV un DV nodaļām Austrālijā, izsūtot
saņemtās ziņas un savus sēžu protokolus. Izvesta
Ziedojumu akcija un delegātu sanāksme, uzturēta
DVA mājaslapa un leģionāru medicīniskai aprūpei
atsevišķi nosūtīti $20 000:00. Piešķirti DVAV un
DVCV atzinības raksti un Zelta nozīmes. DVAV
pr. delegāte, I. Niradija apmeklējusi DVCV sēdi
Anglijā un panākusi divu DV Austrālijas
ierosinājumu iznākumu.
Vanadžu ziņojums, tāpat kā visi nodaļu ziņojumi
bija jau izdalīti agrāk, un ar dažiem nodaļu
delegātu paskaidrojumiem tika arī pieņemti, tāpat
kā arī pagājušās 65. sanāksmes protokols. Sēde
turpinājās ar Ilmāra Rudaka lietderīgu vadīšanu,
noturot progresu dienas kārtības sliedēs. Garākas
pārrunas bija sakarā ar nepieciešamību palielināt
DVCV dotāciju. Beidzot pieņēma Kanberas
ierosinājumu, pašlaik naudu ņemt no nākotnes
fonda. DVCV un DV Pārstāvniecības pārskati ir
nepārskatāmi. Jāgriežas pie DVCV lūgt skaidrākus
paskaidrojumus. Sadarbības problēma starp
DVCV un DV Pārstāvniecību vēl nav pilnīgi
atrisināta.

DVA delegātu sanāksmes delegāti un dalībnieki
foto; A.Grimms

Par nākotnes plāniem: DVAV turpinās darboties
kā šogad, Melburnā.
Nākamā DVCV sēde Melburnā no 20 līdz 26.
septembrim.
Sanāksme nolēma atbalstīt jaunatni Latvijā, kā to
kura sekmīgi darbojās Rēzeknē un jaunsargus, kuri
visi tiek audzināti patriotiskā garā.
No nodaļām ir vajadzīgi līdzekļi segt traktora
iegādi Lestenes Brāļu kapiem. Pertas nod. jau
solīja $1000:00
Ziedojumu akcija izvedama maijā/jūnijā, būs tāda
pati kā šogad un jānorēķinās līdz 31. jūlijam.
Nākamo delegātu sanāksmi rīkos Adelaidē, tāpat
martā.
Austrālijas DV loceklis DVCV būs DVAV
priekšsēdis, kurš vajadzības gadījumā DVCV sēdei
deleģēs savu delegātu.
Mums ļoti svarīgi uzstādīt kandidātu DV
priekšniekam, jo Andrejs Mežmalis atsakās
kandidēt.
Vēlama tuvāka ziņu izmaiņa sevišķi vēlams labāks
atbalsts DV Mājas Lapai un DV Mēnešrakstam.
Jānis Purvinskis

OSKARA KALPAKA, LEĢIONA
UN KURZEMES CIETOKŠŅA
ATCERE PERTĀ

Svētdien, plkst. 10:00 bija DVA Vanadžu
salidojums, kur Vanadzes atskatījās par pagājušā
gadā padarīto un vēl darāmo, nākamgad. Bet par to
citā reizē. Pēc Vanadžu salidojuma bija gatavotas
brangas pusdienas. Bet jau 13:30 mums jau sen
pieņemtais atceres brīdis mūsu pirmajam karavīru
vadonim Oskaram Kalpakam, Latviešu Leģionam
un liktenīgajām Kurzemes cīņām.
Šoreiz atceres brīdis iesākās ar mūsu Centra zālē,
mācītājam Gunim Balodim ievedot un Ilmāram
Rudakam, Guntas Rudzītis un Ritas Džonsons
pavadībā, ienesot mūsu Pertas nodaļas karogu.
Sekoja mācītāja vadītais svētbrīdis ar mums
visiem, Silvijas Lūks kundzes pavadījumā, dziedot
pirmo dziesmu. Mācītājs aizlūdza par visiem
Latvijas karavīriem un leģionāriem, kuri ir devuši
savas dzīvības un cietuši gan vergu nometnēs gan
nesuši kara vainas visu savu mūžu. Stāvi kungs klāt
latviešu tautai un šiem mūsu karavīriem, jo caur
viņu uzupurēšanos mēs šodien varam būt brīvā
Latvijā.
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Svētbrīdim sekoja DV Pertas nodaļas valdes
priekšsēža, Ilmāra Rudaka uzruna, kurā viņš mums
atgādināja, ka Oskars Kalpaks bija pirmais latviešu
karavīru vadonis un viņa nesalaužamā ticība
Latvijai beidzot ieguva mūsu valsts brīvību. Tālāk
Ilmārs minēja mūsu abu, 15. un 19. divīziju
kopējās cīņas Krievijā, kad latviešu leģionāri, zem
latviešu virsnieku vadības cīnījās pret milzīgo
krievu armijas pārspēku, sargājot savu dzimteni no
ienaidnieka. Visbeidzot Kurzemē, sešās lielkaujās
latviešu leģionāri mums bēgļiem noturēja vaļā
logu, pa kuru mēs varējām iziet un nokļūt brīvībā.
Bez latviešu leģiona sīvajām cīņām Kurzemē mūsu
lielākā daļa šodien šeit nesēdētu. Par to būsim
viņiem vienmēr pateicīgi.

neaizmirsīsim. Paldies tev, Jāni par tavu labo
devumu.
Referātam sekoja, un šo atceri noslēdza Astras
Kronītes sniegtais Aijas Vilnis aizkustinošais un
emociju pilnais dzejolis, jo sevišķi vārdi: ‘’uz
pašas sirds liec latvju zemes sauju ... un krūtīm
pārklāj, svēto karogu’’ klausītāju rindās, izraisīja,
nē vienu vien, asaru. Paldies, Astra.
Mūsu nodaļas karogam izejot no zāles, arī šis
atceres akts bija beidzies un mēs bijām aicināti DV
klubā uz mums jau tradicionālām uzkodām un
saviesīgo dzīvi. Tomēr ar to, vēl DV Dienas Pertā,
nebija beigušās, jo nākamā dienā vēl bija
izbraukums.
Jānis Purvinskis

IZBRAUKUMS PERTAS
KALNOS

Šodien mūsu vidū vēl četri leģionāri, no kreisās.:
A.Grimms, J.Blumbergs, A. Berķis un I. Bergmanis.

Pēc savas uzrunas Ilmārs aicināja mūsu šīsdienas
referentu DV Melburnas nodaļas valdes priekšsēdi,
Jāni Kārkliņu sniegt mums savu referātu:
Kurzemes Cietoksnis, Jaunatnes Skatījumā. Sākot
savu referātu, viņš mums teica, ka viņš to rakstījis
tikai 14 gadu vecumā 1974. g. Bija prieks dzirdēt,
ko jaunieši tajā laikā zināja par latviešu
leģionāriem un viņu cīņām. Viņi labi saprata
leģionāru uzupurēšanos Latvijas un latviešu tautas
labā un sīvās cīņās par Latvijas brīvību bija gatavi
dot savu dzīvību. Vai šodienas jaunatne to izprot
tikpat labi, ir lielas šaubas. Paldies Jāni par tik
izsmeļošu, domu raisošu, šim gadījumam jo
sevišķi piemērotu referātu. Cik jauniešu, tavu
toreizējo domubiedru, ir vēl mūsu sabiedrībā, un
cik ir to, kuri vēl tik skaidri atceras par ko tu runāji?
Ar savām cīņām un ar saviem upuriem leģionāri
izglāba 200 000 latviešu bēgļus un, pateicoties
viņiem, mēs šodien sēžam šeit, un to mēs nekad

Pirmdienas rītā debesis bija apmākušās un bija
grūti pateikt, vai spīdēs saulīte, vai līs lietus. Tomēr
īsi pirms 10:00 es arī tiku Centra pagalmā, kur
autobuss jau stāvēja, un jau bija pilns ar
braucējiem. Tā nu, kā jau pie mums ir parasts,
mūsu vadonis Ilmārs, ir arī mūsu šoferis, un tā drīz
vien bijām ceļā. Braucot Austrumu virzienā, drīz
no pilsētas bijām laukā un pa lielceļu devāmies
Dienvidu virzienā. Pēc kādas stundas bijām
nobraukuši pa mežainu un kalnainu ceļu, cauri
pāris mazām pilsētiņām un piebraucām pie tūristu
novietnes un restorāna. Mēs bijā sasnieguši vienu
no Pertas vairākiem ūdens rezerves dambjiem:
Serpentīnes dambis. Viens no mūsu vanagiem,
Jānis Blumbergs zināja stāstīt, ka dambja celšanā
1950tos gados, pats esot vēl strādājis.
Tā kā mūsu pusdienas vēl neesot gatavas, mums
vēl ir laiks apskatīt dambi. Ilmārs mūs ar autobusu
pārveda dambim pāri, un tie drošākie, stiprākie
nolēma, ka iesim atpakaļ kājām un Ilmārs mūs
vēlāk atkal paņems un aizvedīs atpakaļ. Mēs,
nepilns ducītis gudrinieku, arī gājām, kamēr sāka
līt lietus. Nu līst, līst uz galvas. Nu kur tad tu
cilvēks skriesi: nē tur koki, nē alas, nu taču nav, kur
slēpties. Stāvi un baudi svaigu lietutiņu, neesamu
jau no cukura, neizkusīsim. Lietus gāze tā arī
atnāca un pārgāja, un mēs neizkusām. Skatāmies
mūsu restorāns mums tieši pretī, bet kur tu tētiņ,
augstā, augstā kalnā uz kurieni iet akmens kāpnes.
Neko darīt jākāpj pa tām pašām vien būs. Bet
ziniet, cik tās kāpnes tur bija? Nu es jau neskaitīju,
bet noteikti vismaz 1000, jo katra nākošā likās
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augstāka un grūtāka, un tās taču nebeidzās. Pēc
iepriekšējās vēl nākošā un tu nabaga cilvēciņš tikai
kāp vien tālāk un tālāk, augstāk un augstāk.. Tomēr
beidzot arī tām, kāpnēm bija beigas, un gandrīz arī
man, bet mēs tomēr to trepi uzvarējām. Pat, 92
gadu vecais Blumberg Jānis, mums bija līdzi un arī
ar mums uzkāpa.
Nu sēdāmies pie galda un gaidījām pusdienas. Tās
jau bija labas, bet nē jau tādas brangas, kā mūsu
Vanadzītes gatavo, ēst jau varēja, nav ko žēloties.
Nu tā sēžot un pļāpājot pienāca laiks, tā kā, it kā,
būti jāpošas arī uz māju pusi. Pēc parastās
filmēšanās sesijas sakāpām autobusā un ceļš uz
mājām. Atpakaļ mūsu klubiņā, bārs atkal bija vaļā
un tāpat jau nevar sēdēt. Taču latvieši bez dziesmas
nekur netiek. Drīz vien sākām riņķa dziesmu, un
nu viss gāja vaļā. Ilmārs bija autobusu aizvedis un
labās nāriņās sagādāja vēl kādus ēdamos, un
piedzert arī kaut ko varēja. Nu gan visa diena un
jauks vakars, un tā varējām pamazām mūsu svētku
dienas tā lēnītēm nobeigt.
Atbraucis mājās, bija skumīgi, klusi pēc visiem
priekiem un daudzajām dziesmām. Nu lielais darbs
atkal priekšā: viss jāapraksta, tas dators: e-pasti,
veselām kaudzēm gaida. Ko nu lai dara, pats
nepadarīsies, ķeries klāt un sāc un pamazām gan
tiksi galā. Bet tādi svētki, tādi svētki, nebiju tādus
baudījis ilgus, ilgus gadus. Paldies, ciemiņi,

paldies draugi, esmu ļoti apmierināts un izbaudījis
trīs skaistākās dienas. Paldies.
Jānis Purvinskis .

DAUGAVAS VANAGAU
AUSTRĀLIJĀ 2017. g.
LĪDZEKĻU VĀKŠANAS
AKCIJA
DVAV palīdzības darbs nav beidzies un
vajadzību vēl ļoti daudz — aicinām tautiešus
atbalstīt Daugavas Vanagu Austrālijā 2017.
gada līdzekļu vākšanas akciju. Norādītiem
mērķiem ziedotā nauda tiek izlietota tikai
šiem mērķiem, „bez sadalījuma" ziedojumi
pēc vajadzības.
Pielikumā ir ziedojumu anketa, ar kuru
Jūs variet atbalstīt akcijas mērķiem:
Bijušos leģionārus
Jauniešus
Daudz un audžu bērnu ģimenes

Izbraukumā autobuss bija pilns.
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DAUGAVAS VANADZES
Daugavas
Vanadzes
aicina uz

pusdienām
un filmu
svētdien, 28. maijā,
plkst. 13.00
LATVIEŠU BIEDRĪBA RIETUMAUSTRĀLIJĀ

Svētdien, 25. jūnijā,
plkst.13.00
Latviešu biedrības rīkotais

Jāņu sarīkojums
Līgosim visi kopā!

