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SARĪKOJUMU KALENDĀRS
martā

4 Dievkalpojums plkst. 10:30
4 Pulkveža O. Kalpaka, Latviesu
leģiona un Kurzemes cietokšņa
atcere plkst. 13.00
18 Dievkalpojums plkst. 10:30
18 Daugavas Vanadžu pusdienas
plkst.13.00
25 Lieldienu sagaidīšana plkst 10.00
29 Dievkalpojums plkst. 18:00
30 Dievkalpojums plkst. 15:30
aprīlī
1 Dievkalpojums plkst. 10:30
15 Dievkalpojums plkst. 10:30
maijā
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

Lūdzu visus rakstus nākošām ziņām iesūtīt
redakcijā līdz 2018. g. 15. februārim.
ZIEDOJUMI

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.

2018. 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
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 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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DIEVKALPOJUMU SARAKSTS
2018.g MARTAM, APRĪLIM, MAIJAM

EV. LUT. SV.
PĀVILA
DRAUDZE
2017. gada beidzamā nedēļā saņēmām ziņu par Andra
Vārpiņa priekšlaicīgo aiziešanu aizsaulē. Bez
izņēmuma cilvēki pārsteigti un apmulsuši, izteica
viens otram savu izbrīnu un sēras. Ikkatram bija savs
stāsts un atmiņas par Andri, un vēl vairāk tās izpaudās
brāļa Jura Vārpiņa un citos bēru runātājos.
Ilgi neredzētā pilnā Pertas Latviešu Centrā un baznīcā
izvadījām mūsu cienīto un iemīļoto draugu. Andrim
izvadīšana no PLC bija ļoti piemērota, jo viņš savu
mūžu pavadīja sakaros ar centru – no celšanas laika,
draudzē un Dievkalpojumos, Daugavas Vanagos,
teātrī, korī un citos latviešu sabiedriskos pasākumos
beidzot ar centra uzturēšanas darbiem.
Aizvadījām sirsnīgu, izdarīgu un sabiedrisku Latvieti
un draugu.
Draudzes vārdā izsakām līdzjūtību Vārpiņu ģimenei
un novēlam Andrim Dieva mieru un vieglas smiltis.
I.V.
Laipni aicinām uz Dievkalpojumiem un piedalīties
Bībeles Stundās un pārrunās pēc Dievkalpojuma.
Šogad agrās Lieldienās būtu laba izdevība atjaunot
sakarus sākot ar Pelnu trešdien, ciešanu laiku un
Lieldienu Dievkalpojumiem.
Ieva Vlahov
044 719 4080

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

Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

4. marts plkst. 10:30
3. Gavēnis
Violeta
1. Kor 1:18-31
Jņ. Ev. 2:13-22
Jānis Vucēns
Juris Liepa
Ieva Vlahov

Lasītājs
Dežurants
Puķes
Dievgalds
Aizlūgumi:
Austra Grīnbergs
Sid Hope
Tamāra Karabanovs
Ruta Liepa
Silvija Lūks
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

Māra Hope
Austra Kaģis
Juris Liepa
Jānis Lūks
Allan Lūks

18. marts plkst. 10:30
5. Gavēnis
Violeta
Jer. 31:31-34
Marka Ev. 10:35-45
Ieva Vlahov
Juris Liepa
Juris Liepa

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Dievgalds
Aizlūgumi:
Harda Paparde
Erna Raudziņš
Emīlīja Sokolovskis Aina Sprancis
Aina Timmermanis Astrīda Untiņš
Datums
29. marts plkst. 18:00
Diena
ZAĻĀ CETURDIENA
Krāsa
Balta
Lasījumi
2. Mozus 24:3-11
Marka Ev. 14:12-26
Lasītājs
Mācītājs
Dežurants Jānis Vucēns
Puķes
Aina Timmermane
Dievgalds Ieva Vlahov
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi
Lasītājs
Dežurants
Puķes
Dievgalds

30.marts plkst. 15:30
JĀŅA BAZNĪCĀ PERTĀ
LIELĀ PIEKTDIENA
Marka Ev.15:21-39
Mācītājs
Gunis Balodis
-

Datums

1. aprīlis plkst. 10:30
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Diena
Krāsa
Lasījumi

LIELDIENAS
Balta
1 Kor. 5:6b-8
Jāņa Ev. 20:1-18
Juris Liepa
Juris Liepa
Mār Hope
Juris Liepa

Lasītājs
Dežurants
Puķes
Dievgalds
Aizlūgumi:
Anita Vaļikovs
Andris Vārpiņš
Leokardija Vārpiņš
Ieva Vlahov
Sarmīte Vucēns
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

AUSMA BALODIS

George Vaļikovs
Daina Vārpiņš
Ingrīda Viļums
Jānis Vucēns

15. aprīlis plkst. 10:30
3 Lieldienas
Balta
Ps. 4
Lūkas Ev 24:36-49
Sarmīte Vucēns
Jānis Vucēns
Silvija Lūks
Ieva Vlahov

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Dievgalds
Aizlūgumi:
Ruta Auziņš
Signe Balodis
Mirdza Balodis
Nina Bauskis

Gunis Balodis
Zane Balodis
Edīte Baumanis Osman
Gaida Beklešovs

MĀCĪTĀJAM BRĪVDIENAS - 21/4/18 līdz
26/5/18
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

27. maijs plkst.10:30
TRĪSVIENĪBAS SVĒTKI
Balta
Ps. 29
Jāņa Ev. 3:1-17
Juris Liepa
Mācītājs
Aina Timmermane
Juris Liepa

Lasītājs
Dežurants
Puķes
Dievgalds
Aizlūgumi:
Ilgvars Bergmanis
Maiguta Bernšteins
Nikolajs Džonsons
Austra Farras

Jūlījs Bernšteins
Jānis Blumbergs
Rita Džonsons
Līga Gemuts
Māc. Gunis Balodis
77 Karril Turn, Yanchep, 6035
0409048863

Dzimusi: 1926.g. 26. jūlijā - Liepājā
Mirusi: 2018.g.7. janvārī - Melburnā
Izvadīta: 2018.g. 10. janvārī
Ausma Balode (dzimusi Lamberta) piedzima Liepājā,
1926. gadā 23.jūlijā. Bērnību pavadija kopā ar trim
brāļiem, Gerhardu dzimis 22. gadā, Gunāru, 28. gadā
un Imantu dzimis 31. gadā. Viņi dzīvoja tēva
lauksaimniecībā Gaviezes pagastā Dižgūdos. Māte
bija skolotāja un pa nedēļu dzīvoja skolā, tāpēc
Vecmāmas māsa Alvīnes tante audzināja bērnus.
Pēc Jāņa Zālīša pamatskolas beigšanu, Ausma iestājās
Liepājas ģimnāzijā, valodas klasē. Otrā pasaules kara
frontei tuvojoties, bija jāatstāj mājas un skolu un kopā
ar ģimeni ar pēdējo kuģi no Liepājas devās trimdā uz
Vāciju.
Bēgļus Vācijā izvietoja pa ciemiem, un Ausma ar
ģimeni nonāca Mechtersen ciemā, 8 kilometrus no
Lüneburgas un apmēram 50 kilometrus no
Hamburgas. Ausmu iedalija kā palīgstrādnieku pie
viena saimnieka.

Vietējais skolotājs, pie kura kopā ar brāļiem ņēma
vācu valodas stundas mēģināja viņu pierunāt iestāties
māsu skolā Lüneburgā, bet viņas vecāki viņu atrunāja.
Īsi pēc kara beigām, kad sāka veidoties nometnes, visa
ģimene pārcēlās uz Oldenburgu – Ohmstedes nometni.
Nodibinājās skolas un Ausma iestājās Rudolfa
Blaumaņa vidusskolā 5. klase lai pabeigtu trūkstošo
pēdējo gadu.
Hamburgā, baltiešu profesori ar okupācijas spēku
palīdzību, nodibināja Baltijas universitāti un Ausma
iestājas veterinārmedicīnas fakultātē jo medicīnas
fakultāte vairāk studentus neuzņēma. 1947. g. martā,
bija viena no 30 studentēm kuras nodibināja korp!
Spidola. Tad jau universitāte bija pārcelta no šaurajām
nometnes telpām Hamburgā uz Pinebergu.
1948. g. beigās Ausmai piešķīra stipendiju un viņa
pārcēlās uz Hanoveras veterinarmedicīnas augstskolu.
Brīvlaikos viņa praktizējās pie viena veterinarārsta
Oldenburgā.
1950. g. beigās, visa ģimene izceļoja uz Austrāliju.
Ausma strādaja Bonegilas imigrantu nometnes
slimnīcā kā māsu palīdze viņas obligātos līguma
gados.
1951. g. 27 jūlijā viņa salaulājās ar Miervaldi Balodi.
Gunis piedzima 1952. g. augustā, Melburnā un pēc
tam viņi pārcēlās uz Mathoura, jo Miervaldim bija tur
piešķirta māja. Pēc gada, viņi atkal pārcēlās uz
Melburnu, kur Vecmāma pieskatija Guni un Mamma
sāka strādāt lauksaimniecības departamenta nodaļā
valsts laboratorijā. Viņa pārtrauca darbu īsi pirms Intas
piedzimšanas 1957. g. martā, bet pēc 7 mēnešiem
atgriezās tajā pašā departamentā un pārtrauca darbu īsi
pirms Gitas dzimšanas 1962. g. oktobrī.
1963. g. janvārī ģimene pārcēlās uz Kanberu,
Miervalža darba dēļ. Vecmāma un Vectēvs brauca
līdz. Vectēvs nomira 1965. g. janvārī, bet Vecmāma
pārcēlās līdz ar ģimeni uz Pertu 1966. g. janvārī, kur
Miervaldis pieņēma lektora vietu Pertas Tehniskā
Koledžā.
Ausma strādāja latviešu sestdienas skolā mācot
pirmskolas klasi un dziedāšanu un pievienojās
draudzes dāmu komitejai. Viņa arī bija daiļākais
šoferis, vadājot Intu, Guni un vēlāk arī Gitu uz
sportiem, klavierstundām, zīmēšanas stundām u.t.t.
Lai smadzenes neierūsētu, Ausma ņēma dažādus
vakarkursus. Vecmāma nomira 1974. g. decembrī un
1975 gadu kopā ar Tēti, Intu un Gitu pavadījām
Savienotās Valstīs, Viskonsinā. Pēc tam, trīs reizes (pa
gadu katru reizi) Ausma nodzīvoja ar Miervaldi
Kanādā – Vankuverā.
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Vairākas reizes ciemojās pie radiem Iowas,
Washingtonas un Kalifornijas pavalstīs, gan ar
draugiem Savienotās Valstīs un Kanādā. Dažas reizes,
Ausma arī apciemoja Latviju, un par lielu prieku bija
Spīdolu kopas dibināšanas konventā Rīgā.
1998. g. decembrī, kad Gita gaidīja otro bērnu – Remi,
Ausma un Miervaldis pārcēlās uz Melburnu, un no tā
laika dzīvoja ja ne vienā mājā, tad divās mājās uz
viena zemesgabala.
Ausma bija ļoti aktīva Vecmamma (vai kā mazbērni
viņu sauca – Mamamma) un vēl ļoti priecājās par
piedalīšanos Spīdolas kopā. Pēdējo reizi satikāmies
Ziemassvētkus nosvinēt ne pat 4 nedēļas atpakaļ.

Arhibīskapa Jāņa Vanaga skaidrojums
par mācītāja Jura Rubeņa lūgumu
atbrīvot viņu no mācītāja amata
pildīšanas.
Mācītājs Juris Rubenis vērsās pie manis ar lūgumu
atbrīvot viņu no kalpošanas mācītāja amatā. Šo
lūgumu viņš man izskaidroja personīgā sarunā, taču
nevēlējās tuvākus paskaidrojumus iekļaut iesniegumā.
Viņš uzskatīja, ka iemesli ir tik personīgi, ka tos var
atklāt savam bīskapam, bet ne nodot publiskai
apspriešanai. Man tas jārespektē. Varu tikai vispārīgi
norādīt uz diviem aspektiem. Pirmkārt tas saistās ar
Rīgas iecirkņa mācītāju aicinājumu uz teoloģisku
diskusiju par viņa grāmatās paustajām atziņām.
Mācītāja statuss uzliek pienākumu sarunāties ar
kolēģiem par mācības jautājumiem. Domāju, ka
saruna būtu devusi labumu visiem, taču Juris nejuta
motivāciju ieguldīt laiku un spēku šādā diskusijā. Tur
varu viņu saprast. No otras puses šis lēmums saistās ar
Jura paša garīgo ceļu un meklējumiem. 36 gadus viņš
ir bijis mācītājs, bet nu ir laiks to atstāt un sekot Dieva
noslēpumainajai vadība. Tādu viņš redz savu tālāko
ceļu Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā.
Draudzē Juris Rubenis vairs nekalpo daudzus gadus,
bet līdz šim noturēja dievkalpojumus savā Elijas nama
rekolekciju centrā. Turpmāk viņš to vairs nedarīs.
Taču viņš negatavojas atstāt LELB, veidot savu
konfesiju vai kļūt par brīvmācītāju. Viņš arī nevēlas
celt nekādas apsūdzības baznīcai – kas izskaidro viņa
atturēšanos no komentāriem. Dr. Rubenis joprojām ir
mācībspēks Lutera akadēmijā un loceklis Torņakalna
draudzē. Un protams, svarīgi ir tas, ka paliekam
draugi, kādi esam bijuši vairāk nekā 30 gadus.
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DV PERTAS
NODAĻA

Pulk. Oskara Kalpaka,
Leģiona un Kurzemes
cietokšņa atcere
svētdien 4. martā
plkst. 13.00
DV kluba telpās.
Visi laipni aicināti.

brīdi atceroties tos mūsu nodaļas biedrus, kuri
pagājušā gadā no nodaļas aizgājuši mūžībā. Tādi
mums bija divi: Imants Gūtmanis un Andris Vārpiņš.
Pēc klusuma brīža nodziedājām vanagu dziesmas
pirmo un pēdējo pantu.
Pertas nodaļas priekšnieks pateicās 2017. g. valdei par
labo darbu un labo sastrādāšanos pagājušā gadā. Jo
sevišķu pateicību viņš izteica mūsu nodaļas vanadžu
kopas vanadzēm par 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.
Pēc nodaļas priekšnieka, Daugavas vanadžu vadītājas,
revīzijas komisijas un Pertas Latviešu Centra pārstāvju
ziņojumu pieņemšanas bija jāpieņem, nākamā gada
budžeta projekts. Kasiere pie tā bija daudz strādājusi
un mums deva dažus paskaidrojumus par atsevišķiem
posteņiem. Viņa bija sabalansējusi Ienākumus un
Izdevumus, un tādu budžetu pilnsapulce 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 iepriekšējo 2017.g. valdi ievelējām, lai
turpina iesākto darbu tālāk.

PERTAS DV APSPRIEŽAS
D.V. Pertas nodaļa savu ikgada biedru pilnsapulci rīko
februāra sākuma. Tā nu arī šogad svētdien 11. februārī,
plkst.13:00, Pertas Daugavas vanagi un vanadzes bija
sanākuši noklausīties, kas mūsu nodaļā pagājušā gadā
noticis un ko darīt nākamajā 2018.gadā. Kuri plāni ir
izdevušies un pie kuriem vēl jāpiestrādā. Pilnsapulce
dod biedriem iespēju apspriesties un dot valdei
virzienu nākotnes darbam.
Tā kā pilnsapulcei ir vajadzīga ierasties, vismaz puse
no biedriem, bijām nogaidījuši nepieciešamo laiku, lai
ar ieradušos lēmumu varētu sapulci noturēt. Valdes
priekšnieks, Ilmārs Rudaks atklāja sapulci ar klusuma

Pertas DV nodaļas 2018.g. valde un pilnsapulces
dalībnieki. Foto:J.Purvinskis
Mūsu nodaļas galvenais mērķis ir bijis un paliek, pēc
iespējas vairāk palīdzības dot mūsu leģionāriem
Latvijā, sekot DV Centrālās valdes darbam un Latvijā,
atbalstīt jaunatnes vanadzēnu audzināšanu patriotiskā
garā. Atbalstam arī trūkumos nonākušos bērnus un
Okupācijas muzeja attīstību. To visu varam darīt tikai
par tik, par cik mūsu finanses atļauj.

Vēl deleģējām mūsu valdes priekšsēdi Ilmāru Rudaku,
pārstāvēt mūsu nodaļu, D.V. delegātu sanāksmē
martā, Adelaidē, un Olgu Pelšu pārstāvēt mūsu
vanadzes viņu sanāksmē.
Šogad bija vairāki lēmumi sakarā a valdības likumu
pārskatiem, kuri skars arī mūsu nodaļu un mūsu
Latviešu Centru. Tā arī iecēlām savus direktorus,
Centra paijas turētāju un garantējām Centra
uzturēšanu.
Pēc sēdes slēgšanas vēl pamielojāmies pie vieglām
pusdienām, kuras šogad bija sagādājusi nodaļas valde
no tuvējās ēdnīcas, bet Viktors Mazaļevskis gādāja, lai
neviens nepaģībst no slāpēm.
Ļoti spilgti parādās šaubas par cik ilgi mēs vēl varēsim
pastāvēt? Mūsu atbilde ir:
kamēr vēl kādi būs, kuri
būs gatavi strādāt sabiedrības un Latvijas labā, tikmēr
mūsu nodaļa pastāvēs un varēs arī sniegt palīdzīgu
roku tur, kur nu tā būs vajadzīga, kad darītāju pietrūks
tad slēgsim durvis ciet un arī paši pievienosimies tiem
pulkiem ‘tur aiz zvaigznēm’. Tagad, paldies darītājiem
un uz redzīti nākamā Pilnsapulcē 2019.g.
Jānis Purvinskis

DAUGAVAS VANADZES

Daugavas Vanadzes
aicina uz

pusdienām
svētdien, 18. martā,
plkst. 13.00
Visi mīļi gaidīti!

6

LATVIEŠU
BIEDRĪBA
RIETUMAUSTRĀLIJĀ
DE-JURE UN DRAUDZĪGĀ
ACINĀJUMA ATCERE PERTĀ

Svētdien 21.janvāŗa skaistā, siltā pēcpusdienā, Pertas
latviešu saime pulcējās Latviešu Biedrības
gadskārtējai De-jure un Draudzīgā Aicinājuma
atcerei. Tā kā Pertas latviešu saimīte tagad ir stipri
sarukusi, mūsu Latviešu Centra lielā zāle mazākiem
sarīkojumiem nav visai piemērotā un lielākā daļa
sarīkojumu tagad notiek Daugavas vanagu kluba
telpās, par ko mēs viņiem sirsnīgi pateicamies. Klubs
ir vēsināts un var ērti uzņemt pašreizējo apmeklētāju
skaitu. Slāpju dzesēšanai, diemžēl kluba bāru šoreiz
nevarējām lietot, jo tas nebija atvērts.
Rita Džonsona atklāja šo pēcpusdienu apsveicot mūsu
viesus un pastāstot, ka šodien mēs redzēsim Jāņa
Vucēna sagādāto, šai dienai, jo sevišķi, piemērotu
filmu no Latvijas, dzirdēsim mazu uzrunu un mūsu
Latviešu Biedrības dāmas mūs arī pacienās ar
uzkodām un tēju vai kafiju. Tad viņa uzaicināja
Latvijas goda konsulu Rietumaustrālijā, Jāni
Purvinskis teikt šā sarīkojuma runu. Vispirms mūs
sveicot, Jānis mums teica, ka šodien mēs pieminam nē
tikai De-Jure un Draudzīgo Aicinājumu, bet pieminam
arī latviešu tautai tās šausmu dienas, kuras mūsu tauta
pārdzīvoja Rīgā, tieši šai laikā pirms 27 gadiem, kad
viņi stāvēja pie barikādēm un sargāja savu 1990.gadā
izsludināto neatkarību, kuru komunisti, ar varu, mums
draudēja, atkal atņemt.
Savā runā, viņš vispirms pieminēja cik svarīga bija
De-jure atzīšana mūsu valsts tapšanas gados un cik
svarīga viņa pastāvējusi un vēl pastāv šodien dodot
Latvijai likumīgas tiesības noteikt par savu nākotni.
De-jure nozīmēja, ka Pasaules valstis un jo sevišķi
Rietumu lielvalstis, atzina Latvijas tiesisku
pastāvēšanu un kaut vai Latvijā galvenā vara bija
krievu rokās, tā vara tur nonāca ar krievu karaspēka,
Latvijas okupāciju 1941.g. No tā laika, Latvija
nezaudēja savu neatkarību visu okupācijas laiku, nē
krievu okupācijas, nē vācu okupācijas laikos. 1918.g.
Latvija likumīgi pastāvēja visu okupācijas laiku, jo
viņa bija okupēta valsts. Tikai Austrālijas Ministru
Prezidents Vitlams mainīja savus uzskatus un domāja,
ka Latvijas okupācija ir it kā beigusies un Latvija ir, it

kā likumīgi Krievijas sastāvdaļa un nekad nevar būt
atkal neatkarīga. Laimīgi, citas lielvalstis tam neticēja
un kad Vitlama iedomu Austrālijas valdība atkal
atcēla, arī Vitlams pats pazaudēja savu varu. Tā kā
mēs, trimdinieki, savu pilsonību nevienam neatdevām
un mums to neviens arī neatņēma, mēs visu okupācijas
laiku bijām 1918.g.demokrātiskās Latvijas pilsoņi, bet
nebijām PSR Latvijas pilsoņi. Tieši sakarā ar to ka
Latvija bija De-jure atzīta, Latvija varēja atjaunot savu
valsti uz 1918.g. Latvijas satversmes pamata un tās
likumiem. Kaut krievu okupācijas laikā pār Latviju
faktiski valdīja svešā vara, tā nebija likumīga, kaut arī
Vitlams to mēģināja tādu atzīt.
Purvinskis tālāk atzīmēja, ka Valsts Prezidenta, Kārļa
Ulmaņa tā laika Draudzīgais Aicinājums, tautā iedvesa
savas valsts mīlestību un piederību tai, jo tauta savai
valstij bija pati devusi un tādēļ savu valsti
piesavinājās. Arī tad, tāpat kā tagad, valstī bija grūti
laiki. Zeme bija kara izpostīta, valstij nebija naudas,
bet tauta atrada iespēju saziedot ne tikai savām skolām
bet pat militārajām lidmašīnām un savam Brīvības
Piemineklim. Arī šodien Valsts Prezidents aicina tautu
valstij dot, nē no tās prasīt, bet šodien tauta savai
valstij neuzticas. Purvinskis uzsvēra cik svarīgas ir
gaidāmās, nākošās Saeimas vēlēšanas, lai ievēlētu
ļaudis kuri grib Latviju celt, nevis pelt. Mūsu
nākamiem deputātiem, ir mums jāpierāda ar saviem
darbiem, ka viņi ir Latvijai un latviešu tautai uzticīgi,
nē vis lai mūs nopērk ar jaukiem vārdiem un runām.
Kā pēc Latvijā ir tādas slepenās, Rīgas restorāna
sēdes? Vai viņi dod Latvijai, vai tikai dod savai
kabatai? Kur tad ir tas draudzīgais aicinājums? Mēs
trimdā vienmēr devām, dodam un vienmēr dosim
Latvijai un neprasām lai mums atmaksā. Beidzamais
laiks, ka tauta arī Latvijā, sāk dot un nē prasīt, lai valsts
dod. Tad mēs visi dosim un mīlēsim savu Latviju un
savu tautu un valsts varēs zaļot un zelt. Latvijai arī tad
bija grūti laiki, bet tauta saziedoja un uzcēla savu
Brīvības Pieminekli. Varam to izdarīt arī tagad tikai
vajag ticību un Latvijas mīlestību. To tauta rādīja
stāvot un salstot pie barikādēm, kā pēc nē tagad?
Pēc svētku runas mielojāmies pie dažnedažādiem
gardumiem, ko Latviešu Biedrības dāmas mums bija
sagādājušas: tur nu bija gan dažādas maizītes, gan
zivtiņa, oliņa, gan kūciņa. Kad vēl piedzērām klāt
kafiju vai tēju un bijām labi pamielojušies uz ekrāna
parādījas, Jāņa Vucēna sagādātā filmu par to, kā un ar
kādām mokām un sarežģījumiem nolēma Rīgā, uzcelt
mūsu Brīvības Pieminekli.
Tauta ziedoja un ziedoja, un ziedoja gan naudā, gan
graudā ar savu darbu, ar savu pacietību panākt savu
mērķi. Tāpat kā barikādes, tas arī bija Draudzīgais
Aicinājums, aicinājums ko sauca tautas balss un tautas
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vienotības spēks. Filma bija tiešām tik labi piemērota
šim gadījumam, ka labāku mēs nevarējām iedomāties.
Pēdējos gados Pertā ir iegājies, ka 18.Novembra
svinīgā akta laikā LAAJ vice-priekšēdis Pertā nolasa
piešķirtos apbalvojumus, kā pateicību un apsveikumu
par labu darbu, par sevis ziedošanos citiem, Latvijas
labā. Tā kā LAAJ atzinības raksti, 18.novembrī vēl
nebija pienākuši, tad tos tai reizē nevarēja pasniegt, tā
dēļ LAAJ Pertā, Jānis Vucēns pasniedza LAAJ
Atzinības Rakstus: Ritai Džonsons, Rutai Auziņai,
Silvijai Lūks un Austrai Kaģis. Ar šo skaisto
pateicības zīmi, arī šis sarīkojums Pertā, bija beidzies.
Jānis Purvinskis.

No kr.: Silvija Lūks, Ruta Auziņa, Jānis Purvinskis,
Austra Kaģis,Jānis Vucēns un Rita Džonsons.
J. Vucēna foto

LATVIEŠU APVIENĪBA
AUSTRĀLIJĀ UN
JAUNZĒLANDĒ
DZIESMU SVĒTKU BIĻETES

Latvijas Nacionālais kultūras centrs ir piešķīris
pārdošanai Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA)
dalību organizācijām, to starpā LAAJ, biļetes uz
XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju
svētku Noslēguma koncertu „Zvaigžņu ceļā” un Deju
lieluzvedumu „Māras zeme”.
Ja kāds kultūras darbinieks, kas dosies uz svētkiem,
vēlās pieteikties uz iespēju iegādāties divas biļetes uz
kādu no šiem sarīkojumiem, tas tiek aicināts, līdz 5.
martam, pieteikties pie vietējā LAAJ vicepriekšsēža
(Rietumaustralijā pie J. Vucēna). Piesakoties jāuzdod:
vārds, telefona numurs, e-pasts, organizācija, kurā
darbojies, lomu organizācijā vai citu paskaidrojumu
kādēļ biļetes būtu piešķiramas, vēlamo sarīkojumu.
Biļešu skaits ir ierobežots un priekšroka tiks dota tiem
kuri ir veicinājuši Dziesmu un deju svētku procesa
uzturēšanu Austrālijā vai Jaunzēlandē.
LAAJ Prezidijs
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ANDRIS VĀRPIŅŠ
AIZSAULĒ
2017.g.28.dec.
Ceturtdien, nupat aizgājušā gada, 28.decembrī Pertas
latviešu sabiedrību sasniedza bēdu vēsts, ka miris
Andris Vārpiņš. Tas mūsu Pertas saimei bija, kā ar
āmuru pa pieri. Andris bija viens no aktīvākajiem
Pertas latviešu kopienas čaklajiem latviešiem, kurš
nekad un nekur neliedza savu palīdzīgo roku. Jo
sevišķi tagad, kad mūsu kopiņa ar vien sarūk un darba
roku trūkums ir visai liels, Andra rokas tur vienmēr
bija klāt. Nevienam no mums nebija ne mazākas
jausmas, ka Andrim, no visiem citiem, būtu kāda
klizma. Vismaz, ja nu bija, tad viņš gan to prata itin
labi noslēpt, bet viņa straujā un latviskā sirds tomēr
apstāja pukstēt nevienam nezinot. Tā nu piektdien 19.
janvārī, Pertas Latviešu Centrā bija pulcējusies laikam
visa Pertas latviešu sabiedrība, Andri Vārpiņu pavadīt
viņa pēdējā gaitā no nama, kurā viņš bija pavadījis
daudz, jo daudz gadus un garas stundas gan darbā, gan
priekos, un visu, nē savā, bet Latvijas un latviešu
tautas un mūsu kultūras labā.
Andris bija dzimis 1947.g. 29.decembrī Vācijā, bet
1949.g. ar ģimeni emigrē uz Austrāliju un ierodas
Fremantles ostā. Ģimene tiek nometināta Northamas
bēgļu nometnē kur viņa tēvs, Fricis Vārpiņš tiek
nodarbināts kā nometnes galdnieks. Vai tas, jau no
bērna dienām, iedveš Andrim būvgaldnieka darba
prieku? Kaut gan viņš sāk studēt Arhitektūras tehnisko
zīmēšanu, viņš beidzot tomēr pārgāja strādāt uz
būvēm. Viņš bija labs skolnieks/māceklis, jo ar laiku,
pie būvēm nebija nekā tāda ko Andris nezināja, kā to
veikt, un ja nu tomēr kas tāds gadījās, viņš vienmēr
zināja kur un kā atrast tam atrisinājumu. Daudz no

savām amatnieka spējām viņš bija guvis, strādājot uz
būvēm laukos, ar tēvu, un ļoti nelabvēlīgos apstākļos,
kur bieži vajadzēja iztikt ar izgudrotiem paņēmieniem.
Tā tad, Andrim nekas nebija neiespējams, visu varēja
panākt, ja piedomā no cita redzes aploka. Viņam nekas
nebija par grūtu un viņš vienmēr bija gatavs izpalīdzēt,
kur palīdzība bija vajadzīga. Tas bija gan darbā, gan
mājās, Pertas latviešu sabiedrībā vai draugiem. Andra
palīdzīgā roka ir bijusi vienmēr jūtama visos Pertas
latviešu sarīkojumos un nodarbībās. Pertas latviešu
sabiedrībai, viņš sevi ziedoja kur un kad to vajadzēja.
Tikai bija jāuzprasa un, ja viņš to spēja, tad to arī
izdarīja.
Andris vienmēr bija viens no Pertas latviešu saimes
aktīvākiem biedriem: viņš dejoja Pertas tautas deju
kopā, spēlēja Pertas Dramatiskās kopas izrādēs,
dziedāja vīru korī, jauniešu dziesmu ansamblī, DV
nod. korī, bija viens no Latviešu Centra direktoriem,
saimnieciskās daļas vad., DV Pertas nod. valdē un kas
vēl palika pāri, tad arī to viņš bija vienmēr gatavs
izdarīt. Par nopelniem DV organizācijā, DV Centrālā
Organizācija Andrim piešķīra savu augstāko atzinību:
DV krūšu nozīmi zeltā. Diemžēl, Andris mums
aizsteidzās atpūsties uz mūža māju, un mēs
nepaspējām viņam pašam to piespraust, bet to saņems
Andra ģimene.
DV Pertas nodaļas valde, vanagi un vanadzes, un visa
Pertas latviešu saime Tev saka paldies par visām tām
stundām, ko Tu ziedoji mūsu Pertas latviešu kopienai.
Mēs izsakām Tev paldies par to ka Tu ziedoji sevi
Latvijas un latviešu tautas labā. Mēs no Tevis
atvadāmies un solam, ka Pertā Tavi darbi vēl ilgi, ilgi,
būs pieminēti. Dusi saldi, Latvijas dēls!
Jānis Purvinskis

No kr.: Andris Vārpiņš, Viktors Mazalevskis un
Ilmārs Rudaks, Cūku bērēs sagriež cepeti.
Foto: no J.Purvinska arhīva.

“Zīļuks” plāno
2018. gadu
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Uzsākot jauno gadu, Pērtas latviešu bērnu grupa
“Zīļuks” aicina visus interesentus uz nodarbību 25.
februārī, 9:30 Belmontā. Nodarbības bērniem visām
vecuma grupām notiks reizi mēnesī, un tās būs
orientētas gan uz latviešu valodas mācīšanos, gan
tradīcijām mācoties ar rokdarbu un spēļu palīdzību. Ja
ir interese, tad arī atsevišķas nodarbības lielākiem
bērniem un pieaugušajiem ir iespējamas.
Sadarbībā ar centru un dažādām latviešu
organizācijām Pērtā “Zīļuks” ir ieplānojis arī ģimenes
dienas īpašos pasākumos – kopā plānojam svinēt
Lieldienas, Jāņus, Latvijai 100 un Ziemassvētkus.
Nodarbību
datumi
un
kontaktinformācija
jautājumiem, ierosinājumiem un brīvprātīgajiem
norādīta skolas plakātā.

LIELDIENU
SAGAIDĪŠANA
Svētdien, 25. martā, plkst. 10:00
Latviešu Centrā, Belmontā
Visi laipni aicināti uz ģimenes dienu
Lieldienas sagaidot. Programmā:
Raibākās Olas Konkurss
Nesam līdzi un lepojamies ar pašu
krāsotām, raibām Lieldienu olām
Olu krāsošana
Olas un sīpolu mizas būs
sagādātas
Olu ripināšana un olu kaujas
Rokdarbi maziem un lieliem
bērniem
Olu meklēšana
Uzkodas, kūkas un kafija: $5 no personas,
bērniem līdz 12 gadu vecumam – bez

Mana dāvana Latvijai
Latviešu Apvienības
Austrālijā un
Jaunzēlandē iniciatīvs
2018. gadam.
Kā daļu no paredzētajām svinībām Latvijas
simtgadei, LAAJ aicina piedalīties projektā Mana
dāvana Latvijai.

Šī projekta nolūks ir dot visiem Austrālijā un
Jaunzēlandē dzīvojošiem latviešiem, neatkarīgi no
viņu spējām vai rocības, iespēju piedalīties kopīgā
dāvanā Latvijai viņas simtgadē - dāvinot izglītību
Latvijas nākotnei.
Mēs esam bagāti ar to, ka piederam mazai izcilai
tautai kas pārdzīvojusi dažādas grūtības un tagad
svinēs 100 gadu pastāvēšanas jubileju.

LAAJ aicina ikvienu kam sirdī īpaša vieta tēvzemei,
2018. gadā atteikties no savām dzimšanas dienas
dāvanām (vai svinībām) un to vērtību nodot šai
kopīgai dāvanai.

Piedalīsimies dāvanā un apliecināsim, ka mums,
šeit tālajā zemes stūrī, ir mīļa mūsu tēvzeme un rūp
tās nākotne. Visiem piedaloties varēsim sasniegt
nozīmīgu rezultātu.

Sadāvināto naudu gada beigās nodosim Vītolu
fondam. Vītolu fonda mērķis ir stipendiju veidā
palīdzēt
spējīgiem,centīgiem,
bet
maznodrošinātiem jauniešiem turpināt savu
izglītību un studēt Latvijas augstskolās.

Par Fondu, tā darbu un panākumiem, var uzzināt
šeit - http://www.vitolufonds.lv.
Kas jādara lai piedalītos šai projektā?
Pirmais solis.

Kad tuvojas Jūsu dzimšanas diena, paziņojiet
saviem labvēļiem, ka šogad atsakaties no dāvanām
(vai svinēšanas) un lūdziet lai dāvanu vietā viņi dod
jums naudu ko Jūs iemaksāsiet Mana dāvana
Latvijai projektā. Ja vēlas, draugi arī paši naudu,
Jūsu vārdā, var iemaksāt speciālajā kontā.
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Otrais solis.
Paredzēto naudu var ieguldīt, jeb elektroniski
pārskaitīt, bankas kontā, LAAJ Davana.
Account name – LAAJ Davana
BSB 704 235
Acc No. 00018127)

Lūdzu
atsūtiet
epastu
uz
manadavanalatvijai@gmail.com, minot jubilāra
vārdu un iemaksāto summu.

Var arī ziedot rakstot čeku uz LAAJ Davana un sūtot
to, kopā ar jubilāra vārdu, uz:
Mana dāvana Latvijai
c/o PO Box 457
Strathfield, NSW 2135.

Trešais solis.

Ja vēlaties, pievienojiet epastam vai čekam
apsveikumu Latvijas simtgadei. To ievietosim
kopējā elektroniskā albumā, ko gada beigās
nosūtīsim, līdz ar dāvanu, Vitolu fondam Latvijā.
Apsveikuma pamatā varētu būt Jūsu, jeb ģimenes,
fotogrāfija vai kāds cits Jūsu dizains, ar Jūsu
personīgiem vēlējumiem.

Ir paredzēts arī Jūsu vārdu ielikt Mana dāvana
kalendārā Jūsu dzimšanas dienas datumā.

Tuvāku informāciju atradīsiet LAAJ mājas lapā
http://www.laaj.org.au. Jautājumus lūdzu sūtiet
uz: manadavanalatvijai@gmail.com
Mūsu mērķis ir $50,000 - 20 stipendijas. Mudiniet
arī savus radus un draugus pievienoties šim
vērtīgajam projektam. Kopīgi to noteikti varēsim
sasniegt!
Jānis Grauds

