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SARĪKOJUMU KALENDĀRS
septembrī
6 Dievkalpojums plkst. 10:30
20 Dievkalpojums plkst. 10:30
oktobrī
3 Pertas Latviešu Centra talka
plkst 10:00
4 Dievkalpojums plkst. 10:30
20 Dievkalpojums plkst. 10:30
novembrī
1 Dievkalpojums plkst. 10:30
15 Dievkalpojums plkst. 10:30
18 Latvijas Republikas Valsts
Svētki

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 2020. g.15. oktobrim.
ZIEDOJUMI
M. Gaujers
B. Simon

$50
$50

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.

Latvijas Goda Konsuls Rietumaustrālijā
Jānis Purvinskis
9582 5221
e-pasts
janis@msvillage.com.au
LAAJ Vicepriekšsēdis Rietumaustrālijā
Jānis Vucēns
9398 1958
e-pasts
jvucens@ozemail.com.au
Pertas Latviešu Centrs
60 Cleaver Terrace,
Belmont, WA 6104
9277 6830
Ev. Lut. Sv. Pāvila draudze
Mācītājs: Gunis Balodis
04 0904 8863
Priekšniece: Ieva Vlahova
044 719 4080
Latviešu Biedrība Rietumaustrālijā
Priekšniece: Līva Ulmane
0425 141 937
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
e-pasts
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
Kopš beidzamām ziņām, mūsu draudzē esam ar
sīrām atvadījušies no Lūks Jāņa. Bēres notika Sv.
Jāņa (Aust.) baznīcā, kur uzrunu laikā dzirdējām par
Jāņa ģimenes dzīvi kopā ar viņa lielo, dažādo un
ilglaicīgo kalpošanu draudzē un citās latviešu
organizācijās. Izteicam Silvijai un ģimenei
līdzjūtību un novēlam Jānim vieglas smiltis.
4. augustā pēc Dievkalpojuma noturējām draudzes
pilnsapulci ar 9 dalībniekiem. Mācītājs, priekšniece
un kasiere sniedza pārskatus un budžetu. Spējam
turpināt pastāvēt kā līdz šim, ar dažiem
mainījumiem vīrusa dēļ piem. Mācītāja
apmeklēšanas un visu mācītāju braukšanu pie
mums. Tā tagad seminārs nenotiks, bet varbūt ap
Reformācijas laiku (oktobra beigās) varam paši
pārrunāt, pārdomāt vai painteresēties dziļāk par
Mārtiņu Luteri un Reformācijas svarīgo iespaidu.
Ar interesi gaidam mācītāja Guntara Baikova jauno
grāmatu, kas mums būs pieejama visai drīz.
Lai gan mūsu baznīcēnu in draudzes locekļu skaits
ir mazs, katrā Dievkalpojumā aizlūdzam par visiem,
klausamies Dieva vārdu un spredi`ji pašu valodā un
dziedam skaistas garīgas dziesmas, būtu jauki, ja
mums pievienotos vairāk Pertas latvieši, kam būtu
vēlme. Visi esiet laipni aicināti.
Ar jauno financiālo gadu, laipni atļaujos atgādināt
par draudzes piederības artavu, ko variet nokārtot
pie kasieres (Māra Hope).
Lūdzu dariet man zināmu ja būtu vajadzība ar
transportu uz vai pēc Dievkalpojuma.
Ieva Vlahov
tāļr. Mob. 144 719 4080

DIEVKALPOJUMA SARAKSTS
2020.g. SEPTEMBRIM – OKTOBRIM NOVEMBRIM
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

6. septembris plkst 10:30
14 pēc Sv. Gara Svētkiem
Zaļa
Rom. 13:1-10
Mat. Ev. 18:1-20
Mācītājs
Jānis Vucēns
Sarmīte Vucēns
Ieva Vlahov

Lasītājs
Dežurants
Puķes
Dievgalds
Aizlūgumi:
Margarieta Gaujers Regīna Gaujers
Ivars Galvāns
Austra Grīnberegs
Māra Hope
Sid Hope
Austra Kaģis
Tamāra Karabanovs
Datums
20. septembris plkst 10:30
Diena
16 pēc Sv. Gara Svētkiem
Krāsa
Zaļa
Lasījumi
Jes. 55:6-9
Mat. Ev. 20:1-16
Lasītājs
Juris Liepa
Dežurants
Gunis Balodis
Puķes
Māra Hope
Dievgalds
Juris Liepa
Aizlūgumi:
Juris Liepa
Ruta Liepa
Silvija Lūks
Allan Lūks
Natalie Lūks
Harda Paparde
Emīlīja Sokolovskis
Datums
4. oktobris plkst 10:30
Diena
18 pēc Sv. Gara Svētkiem
Krāsa
Zaļa
Lasījumi
Jes. 5:1-7
Mat. Ev. 21:33-46
Lasītāja
Sarmīte Vucēns
Dežurants
Juris Liepa
Puķes
Silvija Lūks
Dievgalds
Ieva Vlahov
Aizlūgumi:
Aina Sprancis
Aina Timmermanis
Astrīda Untiņš
Anita Vaļikovs
Daina Vārpiņš
Leokardija Vārpiņš
Ieva Vlahov
Jānis Vucēns
Sarmīte Vucēns
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Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi
Lasītājs
Dežurants
Puķes
Dievgalds
Aizlūgumi:
Voldis Ertners
Gunis Balodis
Zane Balodis
Nina Bauskis
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

20. oktobris plkst 10:30
20 pēc Sv. Gara Svētkiem
Zaļa
1 Tess. 1:1-10
Mat. Ev. 22:15-22
Jānis Vucēns
Jānis Vucēns
Sarmīte Vucēns
Juris Liepa
Ruta Auziņš
Signe Balodis
Mirdza Balodis
Gaida Beklešovs
1 novembris plkst 10:30
VISU SVĒTO DIENA
Balta
Atkl. 7:9-17
Mat. Ev. 5:1-12
Ieva Vlahov
Gunis Balodis
Māra Hope
Ieva Vlahov

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Dievgalds
Aizlūgumi:
Ilgvars Bergmanis
Jūlījs Bernšteins
Maiguta Bernšteins Nikolajs Džonsons
Rita Džonsons
Austra Farras
Līga Gemuts
Margarieta Gaujers
Datums
15. novembris plkst 10:30
Diena
28 pēc Sv Gara Sv.
Krāsa
Zaļa
Lasījumi
Zeph. 1:7-16
Mat. Ev. 25:14-30
Lasītājs
Mācītājs
Dežurants
Juris Liepa
Puķes
Silvija Lūks
Dievgalds
Juris Liepa
Aizlūgumi:
Regīna Gaujers
Ivars Galvāns
Austra Grīnbergs
Māra Hope
Austra Kaģis
Tamāra Karabanovs
Juris Liepa
Ruta Liepa
SEKAS DIEVA NEPAKLAUSĪŠANAI
Bet Mana tauta neklausīja Manu balsi.. Tad Es
viņus pametu viņu cietsirdībā, lai viņi staigā pēc
sava prāta. [Ps.81:12–13]
Te mēs redzam, kādas ir sekas tam, ka neatzīstam
savu piemeklēšanas laiku, bet pretojamies un
apbēdinām Dieva Svēto Garu. Tad labajam,
žēlsirdīgajam Garam ir jādodas prom. Ko vēl
žēlsirdīgais Dievs var darīt? No mūžīgas,

neaptveramas mīlestības Viņš ir sūtījis Savu vienīgo
Dēlu. Viņš ir nācis pie mums un kļuvis par mūsu
Brāli un Vidutāju. Viņš ir uzņēmies uz Sevis mūsu
grēkus un atbildību. Viņš ir bijis Savu kalpu Kalps.
Viņš par mums ir piepildījis bauslību. Viņš ir devis
izpirkumu par mūsu pārkāpumiem ar rūgtām
ciešanām un nāvi un atjaunojis mūsu dievbērnības
tiesības un mūsu debesu mantojumu.
Viņš sūta mums Savu vārdu un Savu Svēto Garu,
kas mīlīgi mūs apmeklē, klauvē pie mūsu sirdīm un
aicina mūs uz lielo žēlastības mielastu. Bet, kad viss
ir velti un mēs pastāvīgi nicinām gan Viņa
brīdinājumus, gan Viņa žēlastību, mīlam savu
“uzņēmumu” un savas “mantas” vairāk par visu
Dieva žēlastību, vairāk mīlam pasaules draudzību,
arvien pretodamies un apbēdinādami Viņa Svēto
Garu, – ko gan Viņš citu var darīt, kā pamest mūs
savā ziņā un sacīt: “Ja jūs negribat Man sekot, tad
sekojiet velnam un savām kārībām.”
Tad Viņš atstāj cilvēku pašu par sevi, un tas tūdaļ
kļūst nedzīvs un akls, un Dieva vārds vairs
neaizkustina viņa sirdi. Tas bez bēdām paliek savos
grēkos, tic meliem un krīt visa veida maldos, grēkos
un kaunā. Gluži kā saka Dieva vārds: “Bet Mana
tauta neklausīja Manu balsi.. Tad Es viņus pametu
viņu cietsirdībā, lai viņi staigā pēc sava prāta.” Tie
dzīvo grēkos, un Dieva vārds tos neaizskar.
Tāpat apustulis Pāvils saka: “Jo, zinādami Dievu,
viņi to nav turējuši godā kā Dievu un Viņam nav
pateikušies, bet savos spriedumos krituši nīcības
gūstā un savā sirds neprātā iegrimuši tumsā.
Saukdami sevi par gudriem, tie kļuvuši ģeķi.. Tāpēc
Dievs viņus viņu sirds kārībās nodevis izvirtībai,
kurā viņi paši sākuši sagandēt savas miesas..”
[Rom.1:21-24]
Šādā veidā cilvēki ir kļuvuši akli. Padomā, ko tas
nozīmē! Visas garīgās spējas saprast ir zudušas.
Cilvēks kļūst pavisam vienaldzīgs un vēss, Dieva
vārdam nepieejams. Prāts kļūst viegls un bezrūpīgs.
Šo briesmīgo nāves miegu nespēj iztraucēt nedz
žēlastības aicinājumi, nedz bauslības bultas. Tas
vairs nejūt nekādus sirdsapziņas pārmetumus savas
pagātnes dēļ, nedz arī jūt kādas raizes par nākotni.
Miris ķermenis nejūt, kad gailošas ogles tiek
uzliktas tam uz krūtīm. Nedz arī lietus lāse spēj
caururbt cietu klinti, pat ja ūdens gāžas no visiem
debesu logiem. Tāpat tas ir ar cilvēku, kura sirds ir
kļuvusi akla. Ja viņš ir baznīcā, tad viņu neuzrunā
neviena spēcīga Dieva vārda patiesība, kaut arī visi
citi tur redzētu “Gara un spēka apliecinājumus”.
Viņš var būt klātesošs kristībās un dievgaldos, bet

tas nerada viņā nekādu svinīgu aizkustinājumu.
Tikpat maz viņu aizkustina bēres.
Sūti tam visu lielo debesu godību, taču tas
neietekmēs viņu. Rādi tam pazudināšanas mokas,
bet viņš nebīsies. Ved viņu uz Golgātu un rādi viņa
acu priekšā Kristu, kas noasiņo un mirst par
grēciniekiem, bet viņš paliks tikpat nesatricināms,
auksts kā ledus un ciets kā akmens. Draugi var viņu
lūgties, bet viņam tas nerūp. Skolotāji var to
brīdināt, bet tas viņu neaizskar. Akmeni var sadauzīt
gabalos, bet tas neizkusīs un nekļūs mīksts.
Tāpat tas ir ar cilvēku, kas kļuvis garīgi akls. Te
vietā ir vārdi: “Bēdas viņiem, kad Es atteikšos no
viņiem!” [Hoz.9:12]. Mans Dievs, es labprāt kļūšu
nabags, pat ubags, labprāt būšu slims, akls un kurls,
bet neļauj man tapt garīgi aklam! “Neraidi mani
prom no Sava vaiga un neatņem no manis Savu
Svēto Garu” [Ps.51:13].
Kas joprojām spēj just bailes par sevi, to Dieva
vārds vēl var aizkustināt uz noskumšanu un
atgriešanos, uz vēlmi ticēt un būt Dieva bērnam, jo
tad cilvēkā ir pietiekami daudz liecību, ka viņš nav
nolemts bezdievīgam prātam. Tad cilvēks uzmanās
no velna, kas tam saka: “Tu labi zini, ka tevī ir grēki,
kas pavada tevi visu laiku. Tādēļ Dievs tevi
pametīs.”
Tomēr tas, ka grēks mūs vajā, vēl neko nepierāda.
Par šīm grūtībām sūdzas visi ticīgie, kamēr vien
dzīvo miesā. Ļauj vienīgi Garam tevi tiesāt. Meklē
glābšanu un turies cieši pie žēlastības troņa.
Klausies Evaņģēliju un tici mūžīgi šķīstījošajām
asinīm pretēji visam prātam un sajūtām! Ja tu to
dari, tad Dieva Gars joprojām mājo tevī, un tur ir
Viņa īstā darba vieta.
Viss Svētā Gara amats ir kopt nespēcīgus
grēciniekus. Ja esi pilnīgi brīvs no visiem grēkiem,
tad Viņam gar tevi nav nekādas daļas. Kristus
valstība ir grēcinieku valstība. Tādēļ neļaujiet sevi
maldināt! Viņam jāpamet vienīgi tos, kas neļaujas
Gara pārmācībai. Un lai Dievs no tā žēlīgi pasarga!
Kungs, neatņem man Savu Svēto Garu!
Māc Gunis Balodis
77 Karril Turn, Yanchep, 6035
0409048863
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DRAUDZES STATISTIKA

2019. 11 augusta – 2020 19. jūlijam
Draudzes locekļu skaits 36 (37 – 2018/19)
a. Dievkalpojumi (visi ar Dievgaldu izņemot
Kapu Svētkus)
Dievkalpojumu skaits
Kopējais apmeklētāju skaits
Vidējais apmeklētāju skaits
Svētbrīži
b. Bēres
Kopsummā
Draudzes locekļi
c. Māc Colvin vizitācija
Apmeklētāju skaits
d. Draudzes Seminārs
Apmeklētāju skaits

2018/19

2019/20

26
257
10
(9.88)
2

21
203
10
(9.6)
2

3
3

1
1

13
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MACĪTĀJA ZIŅOJUMS
PILNSAPULCEI 2020.g (saīsināts)
Dieva žēlastība lai ir ar jums visiem! Es sveicu jūs
ar Jēzus vārdiem no Jāņa Ev. 12: 24,25.
24 Patiesi, patiesi Es jums saku: ja kviešu grauds
nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens; bet, ja
viņš mirst, viņš nes daudz augļu.
25 Kas savu dzīvību tur mīļu, tam tā zūd, bet, kas
savu dzīvību šinī pasaulē ienīst, tas to paglabās
mūžīgai dzīvībai.
Es pateicos Dievam par šo pēdējo darbības gadu un
žēlastību, ko Viņš ir parādījis mūsu mazai draudzei
šajos neparastos ‘Kovid’ apstākļos. Līdz šim Dievs
ir pasargājis musu drudzes locekļus no šīs slimības.
Ņemot vērā, ka mēs gandrīz visi esam tanī ‘bīstamā’
grupā, mēs varam tikai pateikties Dievam.
APCIEMOJUMI
Es pārtraucu apciemojumus pēc valsts rīkojuma
aprīlī un atsākšu tikai tad, kad viss atgriezīsies kā
‘normāli’. Es varētu atsākt apciemojumus mājās
tagad, bet nevēlos to darīt, līdz viss ir cik drošs var
būt. Dēļ tā, ka mēs esam viegli ievainojamā grupā
man ir jābūt ļoti uzmanīgam.
DRAUDZES LOCEKĻIEM “ZIŅAS” KATRU
NEDEĻU
Dēļ tā ka mums dievkalpojumi bija aizliegti, es
katru nedēļu sagatavoju rakstu ar Bībeles
lasījumiem, sprediķi, kādu teoloģisku rakstu un
aizlūgumiem par draudzes locekļiem. Atsauksmes
bija ļoti pozitīvas un, neskatoties uz to, ka

dievkalpojumi ir atsākušies, es turpinu izsutīt šo
rakstu katru nedeļu tiem, kas nevar piedalīties
dievkalpojumos.
Brīvdienu laikā es atsākšū sūtīt šo rakstu visiem
draudzes locekļiem, lai visiem būtu iespēja palasīt
Dieva Vārdu un kādu garīgu rakstu, kad
dievkalpojumi nenotiek.
IZMAIŅAS DĒĻ ‘KOVID’
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DV PERTAS
NODAĻA
JĀNIS LŪKS
AIZSAULĒ
2020. g. 21, jūlijā.

Šogad Colvin apciemojums iztrūka un draudzes
seminārs nenotiks. Lūgsim Dievu, lai ceļošanas
ierobežojumi starp valstīm drīz tiks atcelti un mūsu
draudzes darbs netiks pārtraukts 2021. gadā.
20 KALPOŠANAS GADI SVĒTĀ PĀVILA
DRAUDZĒ
Mana pirmā pilnsapulce kā draudzes mācītājam
notika 11. jūnijā 1999. gadā, bet oficiālā ievešana
amatā notika 2000. gada decembrī. Šogad 14.
decembrī arī svinēšu 40. gadus mācītāja amatā.
NO PERSONĪGĀS PUSES
2019. gadā es devos ceļā sava pirmajā ‘Long
Service Leave’ atvaļinājumā. Man bija sapnis, ka
varēšu pavadīt daudz laika ziemeļos, ‘mežā’,
vientulībā, lai atjaunotu savas ‘garīgās baterijas.’
Diemžēl sapnis pārvērtās par murgu un būtu bijis
labāk palikt Pertā un turpināt strādāt. Atgriezos
tikpat saspringts un nemierīgs, kā atstāju.
Tā, kā esmu nostrādājis 20 gadus draudzē ceru, ka
nākošgad varēšu ņemt ilgāku brīvu laiku un mans
“sapnis” pavadīt laiku dabā un vientulībā īstenosies.
Ja veselība turēsies.
Es pateicos draudzei par iespēju turpināt kalpot
draudzei un lūdzu Dievu, lai Viņš mums dāvā mieru
un lai cilvēki turpinātu augt patiesībā un ticībā.
Māc. Gunis Balodis

Svētdien, š.g. 5.
jūlijā agrā
pēcpusdienā saņēmu
telefona ziņu, ka
šodien negaidot,
miris viens no Pertas
ilgadīgiem,
čaklajiem, klusajiem
darba rūkīšiem, Jānis
Lūks.
Jānis Voldemārs Lūks, bija dzimis 1927. g. 7. maijā,
Skrīveros , Latvijā. Krieviem atkal otrreiz, ienākot
mūsu zemē, Jāņa ģimene, ar tūkstošiem citiem
bēgļiem, ar kuģi no Liepājas, dodās uz
Danzigu,Vācijā bet tad uz Libeku un vēlāk tiek
nometināti kādā vācu saimniecībā Vestfālē.
Nodibinoties bēgļu nometnēm, Lūku ģimene
beidzot nonāk Dīpīšu nometnē Blombergā. Šeit ir
latviešu ģimnāzija, kuru Jānis nobeidz un ietājas
vācu lauksaimniecības skolā, kur izmācās par šoferu
un ādas zvēru audzētāju.
Kautgan tēvam ir piedāvāts darbs Amērikā, Lūki
izvēlās to vistālāko, karstāko, tusnešājnāko zemi
Pasaulē, Austrāliju. Pēc piecu nedēļu cīņas ar jūras
slimību, Lūku ģimene beidzot sasniedz Fremantles
ostu. Savu divu gadu valsts darba kontraktu Jānis
veic Banksiadālē, strādājos ceļu būvē un meža
darbos. Šai nometnē Jānis ar darba biedriem uzceļ
tenisa laukumu un šeit viņš iemīl šo spotu kuru tad
piekopj uz visu mūžu.
Šai spēlē, Jānis satiek un iemīlās savā dzīves biedrē
Silvijā, ar kuru nodzīvo 59 gadus un kopā
uzaudzinot dēlu Alenu. Jānis iestājas Belmontas
Tenisa Klubā, kur pilda vairākus amatus un beigās
paliek par Mūža Biedru.
Līdztekus dažādiem biroja darbiem, pa vakariem,
Jānis studē grāmatvedību un beigās absolvē par
pilntiesīgu grāmatvedi. Jānis iestājas darbā
RietumAustrālijas Universtātes grāmatveikalā par
grāmatvedi, kur nostrādā 23 gadus, līdz aiziet
pelnītā pensijā.
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lai Dieviņš Tev samaksā to ko mēs nespējam. Lai
Tev ir salda dusa.
Jānis Purvinskis

ZIŅOJUMS

Pertā vienmēr bija čētri Jāņi, šodien trīs atvadās:
J.Vucēns, J.Purvinskis, Ilmārs Rudaks un J.Kukuls.
Jānis, savu darba māku izlieto pilnīgi arī latviešu
kopienā, dažādos laikos, būdams gan kasieris, gan
grāmatvedis un gandrīz visās Pertas latviešu
organizācijās. Jānis Lūks ir bijis Latviešu Centra
direktors un kasieris, LAAJ viceprielšsēdis,
Daugavas vanagu biedris, kasieris un sekretārs
daudz, jo daudz gadus. Ev.lut.Sv.Pāvila draudzes
padomē ieņēmis vairākus amatus. Jānis dziedāja
Pertas Latviešu Jauktajā Korī vairāk gadus nekā es
varu atcerēties un kad kori likvidēja, Jānis turpināja
dziedāt Daugavas vanagu korī līdz arī to likvidēja.
Varētu teikt, ka Jānis Lūks bija mūžīgais korists.
Viņš tiešām bija viens no tiem klusajiem darba
rūķīšiem, kuri savu dabu padara pamatīgi, bez
trokšņa vai satraukuma un vienmēr variet būt droši,
ka tas darbs būs padarīts kā vajaga un laikā. Un
tomēr vairāk par visu, Jānis Valdemārs Lūks bija
cauri un cauri Latvijas dēls, kam viņš ziedoja visu
savu dzīvi.

Ik gadu bija četri Jāņi: Vucēns, Purvinskis, Lūks,
Kukuls. Foto: J. Purvinskis
Tavi padomi un ierosinājumi mums, Pertas latviešu
sabiedrībā, visās vēl palikušās organizācijās iztrūks
vēl ilgus gadus. Paldies Tev par dāsno ziedojumu
Pertas latviešiem un mūsu organizāciju darbam un

Daugavas Vanagu (DV) Pertas nodaļa ir uzdevusi
atļauju pārdot alkoholiskos dzērienus savā klubā
Pertas Latviešu Centrā. Alkoholistkie dzērieni vairs
nebūs pērkami pie bāra. DV sarīkojumu
apmeklētājiem būs pašiem jāņem līdzi savi
alkoholiski dzērieni ja vēlās tos baudīt.
DV Pertas nodaļas valde

DAUGAVAS VANAGI PERTĀ SVIN
SAVU 71. DZIMŠANAS DIENU
2020. g. 23. augustā
1949. g. tieši pirms 71 gada, 21. augustā,
nodibinājās Daugavas Vanagu Pertas nodaļa un tā,
Svētdien 23. augustā mēs sanācām atzīmēt šo dienu
ar vanadžu gatavotajām un mums visiem, kā
vienmēr jau pazītāmām, garšīgām pusdienām. Arī
šodien bija atnākuši mūsu parastie čaklie
atbalstītāji. Nodaļas priekšnieks Ilmārs Rudaks
sveica viesus un atzīmēja, ka šodien nav tikai mūsu
Gada Diena bet arī ļoti svarīga un vēsturiska diena
vispār, mūsu valstij.
21. augusts ir mūsu valsts atjaunotās neatkarības un
brīvības sākums, kad tai dienā 1991. gadā latvieši
apņēmās būt atbildīgi paši par savu valsti. Un tā, šis
laiks mums arī atgādina, ka 1939. g. 23. augustā,
divi draugi:Staļins un Hitlers ar savstarpēju līgumu
iztirgoja Eiropu un nosprauda mūsu, Latvijas un
citus likteņus uz nākamiem 50 okupācijas gadiem.
Toties, tai pašā datumā 1989. g.notika Baltijas Ceļš,
kurš iedvēsa komūnistiskās Krievijas bojā eju. Tā
nu 21. un 23. augusts ir tiešām svarīgi datumi
Latvijas vēsturē, kurus mums, pertiešiem, nebūs
grūti atcerēties un iegaumēt.Ko arī vienmēr darām.
Savā īsajā sveicienā un svētku uzrunā Ilmārs
minēja, ka kautgan esam skaitliski sarukuši, tomēr
D.V. sen nospraustajiem mērķiem mēs vēl sekojam
un savu palīdzības darbu vēl godam veicam. Te viņš
pateicās mūsu viesiem un jo sevišķi izteica lielu
paldies Pertas daugavas vanadzēm par to darbu kuru
viņas veic, jo bez viņām Pertas nodaļa nevarētu
pastāvēt. Pēc savas uzrunas viņš aicināja mūsu
vanadžu vadītāju Ritu Džonsonu, kura mūs sveica
Dzimšanas dienā volasot skaistu dzejoli, kas mums

atgādināja, ka mēs visi nesam kārtīgu gadu nastu un
kā to vieglāk panest ar labu humoru.
Tad sekoja mielasts, nu gan jāsaka īsts svētku
mielasts ar skābiem kāpostiem, Ilmāra ceptām
lielajām cīsiņām, katrufeļiem un burkāniem un nu
taču īstu latviešu pusdienām, par ko atkal bija
rūpējušās mūsu vanadzītes. Pat šoreiz neviens
nevarēja sūdzēties par švakām sinepēm, jo tās bija
veinreizēji feinas un karstas. Nu, un, kad vēl vēlāk
mums piedāvāja kafiju un kūkas, tad tas izvērtās par
īstu viesību mielastu.
Pēc kārtīgām pusdienām Jānis Vucēns mūs atkal
priecēja ar mums visiem pazīstamās lugas “Skroder
Dienas Silmačos” filmu, bet šoreiz ļoti laikmetīgi
pasniegtu kā “Skroderdienas ar četru olekšu
atstarpēm.” Mums tiešām bija prieks skatīties un
atcerēties tās ainas un mīļās dziesmiņas, kuras jau
dziedātas nez cik reižu. Paldies, Jāni, par to.
Tad pēc filmiņas bija jau pienācis arī laiks atvadīties
un posties uz māju pusi un nu tad jau paldies
vanagiem un vanadzēm par jauki pavadīto
pēcpusdienu un uz redzēšanos nākamgad.
Jānis Purvinskis
Spēks, kur tu rodies.
Velta Ramolina.
Tā kā bezdelīga žigla
Vecums virsū krīt kā migla,
Un mūs iesviež tādā grupā,
Kur viss ātri sakrīt čupā.
Nepalīdz vairs aspirīni,
Nedz ar daudzie vitamīni,
Nelīdz mārrutki, ne dilles,
Tikai dakteri un "pilles'.
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Gribam gadus piesviest klāt,
Šo pasauli vēl neatstāt.
Kaut ar stīvums kājās, rokās,
Mēles mums vēl labi lokās:
Sanākam kad visi kopā,
Troksnis tāds kā bišu stropā.
Arī turpmāk, cik vien spēsim,
Mēs gan mājās netupēsim:
Vai ar kruķiem, vai ar krāģiem,
Vai ar ambulances vāģiem
Būsim atkal visi klāt,
Veco prātu pacilāt!

VANADŽU PUSDIENAS PERTĀ.
Laikam nav neviena valsts, pilsēta, organizācija,
ģimene vai kopiena kuru šis Covid-19 virus nav
vairāk vai mazāk iespaidojis. Man liekās, ka vismaz
Pertā viss bija apstājies. Manā pensionāru ciematā
jau vispār tāpat ir kluss un mierīgs, jo mums jau nav
nekur jāsteidzās: uz darbu nav jāiet un citur, nav
nekāda liela nelaime, ja ierodies 15 vai 30 minūtes
agrāk vai vēlāk. Zeme neapstāsies griezties tik un tā.
Dzīvojam vienā mierā. Un tomēr, tas vīrus
iespaidoja arī mūsu dzīvi: ielas tukšas, daudz mazāk
automašīnu braukā gan ciematā gan arī uz
lielceļiem. Visi sēžam mājās un reti, kur aizejam.
Vairāki paziņas nav redzēti tik ilgi, ka liekās būs
jāiepazīstās pa jaunam. Un tā Pertas vanadzes
nolēma atjaunot mūsu tikšanos. Liekās, ka pēdejo
reizi laikam tikāmies tikai martā vai aprilī, tad nu ir
arī pēdējais laiks atkal tikties.

Dzīve paliek ļoti dzīva,
Nav nemaz vairs laika brīva:
Apmeklējam katru dienu
Vismaz speciālistu vienu.
Tulīt ķeras tie pie lietas,
Raksta receptes no vietas:
Tā priekš muguras, tā kājām,
Šī ir laba sirdīm vājām.
Švakiem kauliem der BONIVA,
Vājām plaušām SPIRIVA,
LIPITORS ēd asins taukus,
AMBIENS dod sapņus jaukus.
Mēs uz ilgu mūžu ceram,
Saujām "pilles" mutē beram :

Pusdienas paēstas, kūkas un kafija baudīta, vēl
varam papļāpāt. Foto: J. Purvinskis
Nu un, Svētdien, 16. augustā, Pertas Latviešu
Centrā bija atkal pulcējies parastais latviešu bariņš
savā kopienā. Kaut gan beidzamā laikā, tas ir visai
sarūcis, tas tomēr vēl turas kopā. Mati palikuši
sirmāki vai retāki, muguras arī vairs nav tik taisnas

un staltas, un liekas, ka arī paši esam sarūkuši
mazāki. Tas jau laikam nozīmē, ka Pertas latviešiem
arī tie: ”gadi nāk, un gadi iet”. Bet ar visu to, mūsu
bariņš bija saradies un varējām atkal sapazīties,
visai pieņemamā skaitā.
Bet brīnumu brīnumi, Pertas vanadzēm ne nu tie
gadi, ne gadu nastas neliekas traucējam gādāt par
Pertas latviešu labklājību un šoreiz par mūsu
ēstgribu. Bija tā saucamais aukstais galds: nu un
šādas maizītes un tādas maizītes un galvenais tas, ka
pašam nav nekas jāgatavo un pēc tam vēl arī kafijas
galds ar cepumiem un kūkām. Vanadzes gādā par
mūsu ēstgribas pieveikšanu. Bet mēs, priecājamies
un pateicamies, ka viņām vēl ir spēks un apņēmība
visu šo veikt, un vēlam viņām vēl ilgus gadus
nepagurt. Paldies vanadzēm par uzņēmību mūs
atkal savest kopā, pavadīt jaukas stundas draugu
pulkā un uz redzīti nākošās pusdienās.
Jānis Purvinskis
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PERTAS LATVIEŠU
CENTRS
CENTRA TALKA
Pertas Latviešu Centra (PLC) valde rīko talku
plkst. 10.00, sestdien, 3. oktobrī, lai lai iztīrītu
cetra telpas un aptīrītu centra ārpusi. Visi laipni
lūgti ņemt dalībi talkā un paņemt līdzi vajadzīgo,
lai veiktu tīrīšanas darbus, slotas, bristes, lupatas
utt. Pēc talkas baudīsim uz grila ceptas desas un
atspirdzinājumus.
PLC valde

Pertas Daugavas Vanagu Koris 2010 gadā
No kreisas: Silvija Lūks, Jānis Lūks, Brigita Šulcs Andris Vārpiņš. Mirdza Balode, Jānis Blumbergs,
Ausma Jones, Vilis Gūtmārcis, Rita Dzonsons, Gunārs Kaģis, Austra Kaģis, Alfrēds Gulāns, Aina
Timmermanis Ēvalds Rūdolfs.

