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SARĪKOJUMU KALENDĀRS
novembrī
1 Dievkalpojums plkst. 10:30
8 Latviešu Biedrības pilnsapulce
plkst. 13:00
15 Dievkalpojums plkst. 10:30
18 Latvijas Republikas Valsts
Svētki
plkst. 7:00 karoga uzvilkšana
plkst. 18:00 karoga nolaišana
22 Latvijas Republikas Valsts
Svētku akts plkst. 13:00
decembrī
6 Dievkalpojums plkst. 10:30
20 Dievkalpojums plkst. 10:30
24 Dievkalpojums plkst. 10:30
janvārī
3 Dievkalpojums plkst. 10:30
17 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 2020. g.15. decembrim.
ZIEDOJUMI
G. Ciemītis
$100
S. un J. Lūks $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
040 904 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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18. NOVEMBRIS
PERTĀ
Pertā esam pieraduži, ka
18. novembra svinības notiek
tieši valsts svētkos.
Lūdzu ievērojiet, ka šogad
18. novembra svinības notiks
divās daļās. Atceres akts
notiks svētdien 22. novembrī.
18. novembrī:
Karoga uzvilkšana pulksten
7:00
Karoga nolaišana pulksten
18:00
22. novembrī:
Latvijas Valsts svētku atceres
akts pulksten 18:00. Daugavas
Vanagu nodaļas klubā.

LAAJ ZIEDOJUMU
VĀKŠANAS AKCIJA
Ziņam pievienots LAAJ ziedojumu
vākšanas ankete.
Lūdzu iesūtīt ar ziedojumiem līdz
4. decembrim.
Jānis Vucēns
LAAJ Vicepriekšsēdis
RietumAustrālijā

EV. LUT. SV.
PĀVILA

DRAUDZE
Šogad, apstākļu dēļ, mums
iztrūka
mācītāja
Colvina
apmeklēšana un arī izlēmām gadskārtējo semināru
neturēt. Mums atliek cerēt, ka nākošā gadā šos
trūkumus varēsim labot.
Otrā Adventas svētdienā (t.i. 6. decembrī) mūsu
draudzē atzīmēsim trīs zīmīgus notikumus. Ar
Dievkalpojumu (plkst. 10:30) un pēc tam pie
saviesīga kafijas galda, pateicībā, svinēsim Sv.
Pāvila draudzes 70. gadu pastāvēšanu, mācītāja
Guņa Baloža 20 gadu kalpošanu mūsu draudzē un
mācītāja 40 gadu ordinēšanu.
Valdes vārdā lūdzu VISIEM šo ziņojumu pieņemt
kā ielūgumu piedalīties šai atcerei. Esiet laipni
aicināti!
18. oktobra Dievkalpojumā (apmēram ap
Reformācijas svētkiem) noklausījāmies interesantus
atstāstus par Mārtinu Luteri un viņa svarīgo
iespaidu pasaules garīgā dzīvē. Reformācija deva
cilvēkiem skaidrību par Dieva vārdu, ko pateicoties
Luterim, viņi varēja sekot un lasīt savā (Vācu)
valodā. Mums nākas būt pateicīgiem, cik tagad
mums ir viegli Bībeli pašu valodā.
Adventu pieminot, nāk apziņa, ka atkal tuvojamies
Svētku laikam, kas katram mums nes dažādus
pārdzīvojumus – gan priekus, bēdas, neērtības vai
ierobežojumus. Pāri visam būsim pateicīgi, ka
Dievs ir mūs sargājis un apgādājis pēc mūsu
vajadzībām.
Prieka vēsti gaidīdami, būsim mīlīgi, laipni un
iecietīgi viens pret otru. Pievienoju izvilkumu no
bērnības lūgšanas:
Ko es šodien grēkojis
Žēlīgs Dievs nepiemini
Visu izdzēsi to žēlīgi
Ar Tava dēla asinīm.
Tava rokā došu es
Savus mīļos ar ak Dievs
Glabā lielus, maziņus
Lai tie Tavā mierā dus.
Vājiem mieru piesūti
Visas asaras noslauki
Zvaigznes lai no debess spīd
Dievs, par klusu pasaulīt

•
•

Guntara Baikova grāmata pienākusi
Ziedojums Valmieras Centram aizsūtīts.
Ieva Vlahov
tāļr. Mob. 144 719 4080

DRAUDZE UN MES
Mus šodien kopā saukuse
Ir cēla doma viena:
Mums godam jānosvēta
Ir draudzes dzimšan’s diena.
Tā trimda pastāvejuse
Divdesmit pieci gadi,
Kaut mūzibā ir aizsaukti
Jau daudzi draugi, radi.
Šai draudze skaitās locekļi
Simts deviņdesmit trīsi,
Bet galus kopā savelkot
Tie bieži ir pa īsu.
Ir mainījusies priekšnieki,
Ir mainījusies nami,
Un nomainīti tikuši
Ir paši draudzes gani.
Mums mācītājs ir vajadzīgs
Gan kristībās, gan bērēs,
Bet kas nu gan vēl citu reiz
Ar viņu laiku tērēs.
Mēs labklājību guvuši
Ar saviem pašu spēkiem:
Kāpēc mums būtu jālūdz Dievs
Par kādiem tēvu grēkiem?
Mums draudzē kalpotāji ir
Ik svētdienas pa pāram,
Tie dažreiz arī ierodas,
Ja nekas cits nav darāms.
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BIEDRĪBA “KRISTĪGAIS
ŽĒLSIRDĪBAS CENTRS”
Sveiciens no Valmieras, Labdarības virtuves un
bērnu Dienas centra!
Cienījamā Pērtas ev. lut. draudze un Mācītāj
Guni Balodi!
Esmu palikusi parādā vēstuli no vecā gada , tad nu
tagad cenšos to labot, lai arī gads jau ieskrējies!
Vispirms paldies par ziedojumiem iepriekšējā gadā
, tas ļoti noderēja iegādājoties jaunu saldētavu, kur
glabāt saldētos dārzeņus un augļus. Priecājamies
saņemt draugu atbalstu joprojām!
Šogad Ziemassvētku egles svētku koncerts notika
blakus skoliņā,lielākā telpā kā mums, tik daudz bija
bērnu un vecāki, atbalstītāji. Diemžēl bildes sanāca
nekvalitatīvas, jo bija patumšs zālē. Saldumu pakas
šogad netaisījām, bet gan ar āboliem un
mandarīniem, lai nebojājas zobi, arī cenšamies
ēdienu gatavot veselīgu, bez kaitīgām garšvielām,
liekam dilles, kas sagatavotas saldētas , selerijas,
puravi utt., mums paveicies ar pavārīti, kas labi
gatavo, nu riktīgs mājas ēdiens, Jums arī garšotu!
Darbība mūsu virtuvē un centriņā ir aktīva, virtuvi
apmeklē 50 cilvēku , ģimenes ar bērniem, vientuļie
un slimie cilvēki. Dienas centrā apmēram 12 bērni
katru dienu mācās skolas uzdevumus, dzied, zīmē
utt.
Pašlaik biedrība domā par jaunu palīdzības veidu
Valmieras veciem iedzīvotājiem - silta un sātīga
ēdiena pievešanu mājās, tas būtu tāds projekts
izmēģināšanai, jāskatās, kāda būs atsaucība.

Pie krusta puķes dāmas liek
Dažu baltu, dažu sārtu,
Vai tādēļ tās ir līdzīgas
Ar Mariju vai Martu?
Ik katru gadu iesvētam
Mēs savu jauno audzi,
un, liekas, viss ir kārtībā
Ar mūsu Pērtas draudzi.
Mums draudzē jāsastāv, nudien,
Tas piedod labo toni,
Bet baznīcā gan mūs neviens
Pat neaizdzīs ar bomi.
sacerējusi E.R.

Diemžēl šogad svētki atnāca kopā ar sliktām ziņām
no Austrālijas, jau no rudens sekojam līdzi prātam
neaptveramajam, kas notiek pie jums! Gan
lūdzamies, gan raudam,par cilvēkiem, par nabaga
dzīvniekiem, par lietu, kas varētu dot atelpu!
Latvijas televīzija rāda ziņās un veido raidījumus

vai katru dienu, kas mainījies!
A r t o uguns nelaimi pārdomas tādas skumīgas,
novēlu visiem izturību, lai ātrāk līst lietus un lai
nepietrūkst svaiga gaisa!
Pār jums domājot un lūdzoties - Gaida Pevko.
2020. gada 15. janvāris

ZIŅAS NO ZVANNIEKIEM
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- sākot ar 30 eiro, dzīvokļa īres nauda sākas ar 200
eiro mēnesī, vēl jaunajos dzīvokļos vajadzētu plīti,
tējkannu, katlus, gultas, aizskarus...
Tāpēc esam bezgala pateicīgi par Jūsu atbalstu, kas
ļauj mums bērnus palaist skolās, aizvest uz sporta
treniņiem un mākslas skolu, iegādāties no vietējiem
zemniekiem labus piena produktus un dārzeņus.
Paldies, ka uzticaties darbam, ko darām!

Labdien, pertieši!

Sūtu Jums un Sv. Pāvilā draudzes cilvēkiem
vissirsnīgāko pateicību no Jura, Sandras un visas
lielās Zvannieku saimes par nesavtīgo atbalstu esam saņēmuši Jūsu dāsno ziedojumu! Bezgalīgs
paldies!
Vēlos mazliet pastāstīt, kā mums iesācies rudens un
līdz ar to arī skolas laiks.
Tuvojās ī.septembris - skolas sākums. Puiši tā
izstiepušies, ka visas bikses par īsu un botes
nodilušas. Sandra sasauca puišus un saka: „Leciet
mašīnā! Laidīsim uz veikalu. Jums galīgi vairs nav
ko mugurā vilkt.” Puiši priecīgi sakāpj busiņā.
Kamēr Sandra meklē maku, abu ar Juri pārrunā vēl
kādi rēķini stāv nenomaksāti. Juris uzskaita diezgan
garu virkni. Sandra optimistiski nosaka: kad
atbraukšu no veikala, ķersimies pie rēķiniem. Juris,
redzot 5 čaļus mašīnā, saprot, ka rēķiniem būs
jāpagaida labāki laiki. Tie 1000 eiro, kas augusta
pēdējā nedēļā ienāca kontā, veikalā uz 5 galviņām
izkūst kā nebijuši. Botes, bikses, 2 T-krekli,
džemperis, 2 puikām vēl vajag futbola speciālo
ekipējumu. 2 stundas paiet nemanot. Visi piekusuši.
Un naudas arī vairs nav. Sandra skatās kontā palikuši 20 eiro. „Braucam uz Hesburgeru! Katram
sanāk pa burgerim,” secina Sandra. Puiši
neizpratnē: „Sandriņ, bet tad vairs nekā nebūs!”
Vakarā Sandra piekususi apguļas, domājot par
lielajām meitenēm. Arī meitenēm vajag skolas
lietas, jaunas bikses, rudens jakas. „Tik no Dieva
žēlastības”, viņa nodomā un nogurusi aizmieg. No
rīta telefona īsziņa mirgo un vēsta, par kādu ģimeni,
kas noziedojusi. Alleluja!
Tāda ir ikdiena Zvannieku sētā. Jāapgādā gan tiek,
kas vēl mācās pamatskolā un vidusskolā, gan arī tie,
kas nu pat palikuši pilngadīgi un līdzšinējais valsts
atbalsts kā bērniem, kas zaudējuši vecāku gādību,
vairs nepienākas. Jā, katrai pašvaldībai gan ir uzdots
atbalstīt šādu jaunieti, bet tas ir tik niecīgs, ka
nesanāk pat kārtīgām pusdienām. Pašvaldības
iztikšanas nauda sanāk 2,10 eiro dienā. Kad ieeju
veikalā redzu, ka maize maksā 70 centus, piens - 80
centus, vilciens Sigulda - Cēsis - 2 eiro, sporta botes

Mušu lielā dzīvojama eka, kurā mitinās 13 pusaudži

Ar mīļiem sveicieniem visiem, Linda
Zvannieku mājas
linda.balcune@gmail.com +371 286 46 241

DIEVKALPOJUMA SARAKSTS
2020. g. NOVEMBRIM DECEMBRIM,
2021. g. JANVĀRIM
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

1. novembris plkst 10:30
VISU SVĒTO DIENA
Balta
Atkl. 7:9-17
1 Jāņa Vēst. 3:1-3
Mat. Ev. 5:1-12
Ieva Vlahov
Gunis Balodis
Māra Hope
Ieva Vlahov

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Dievgalds
Aizlūgumi:
Ilgvars Bergmanis
Maiguta Bernšteins
Rita Džonsons
Līga Gemuts
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi
Lasītājs
Dežurants
Puķes
Dievgalds

Jūlījs Bernšteins
Nikolajs Džonsons
Austra Farras
Margarieta Gaujers

15. novembris plkst 10:30
28 pēc Sv Gara Sv.
Zaļa
Zeph. 1:7-16
1 Tes. 5:1-11
Mat. Ev. 25:14-30
Mācītājs
Juris Liepa
Silvija Lūks
Juris Liepa
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Aizlūgumi:
Regīna Gaujers
Austra Grīnbergs
Austra Kaģis
Juris Liepa
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi
Lasītājs
Dežurants
Puķes
Dievgalds
Aizlūgumi:
Silvija Lūks
Harda Paparde
Anita Vaļikovs
Daina Vārpiņš
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi
Lasītāja
Dežurants
Puķes
Dievgalds
Aizlūgumi:
Ieva Vlahov
Sarmīte Vucēns
Ruta Auziņš
Gunis Balodis
Zane Balodis
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

Ivars Galvāns
Māra Hope
Tamāra Karabanovs
Ruta Liepa
6. decembris plkst 10:30
2 Advente
Violeta
Jes 40:1-11
2 Pētera 3:8-14
Marka 1:1-8
Juris Liepa
Jānis Vucēns
Sarmīte Vucēns
Ieva Vlahov
Alan Lūks
Emīlīja Sokolovskis
George Vaļikovs
Leokardija Vārpiņš
20. decembris plkst 10:30
4 Advente
Violeta
2 Sam. 7:1-11, 16
Rom. 16:25-27
Lūkas Ev. 1:26-38
Sarmīte Vucēns
Gunis Balodis
Māra Hope
Juris Liepa
Jānis Vucēns
Voldemārs Ertners
Mirdza Balodis
Signe Balodis
24. decembris plkst 10:30
ZIEMSVĒTKI
Balta
Jesaja 7:10-14
1 Jāņa 4:7-16
Mat. 1:18-25
Jānis Vucēns
Juris Liepa
Silvija Lūks
Ieva Vlahov

Lasītājs
Dežurants
Puķes
Dievgalds
Aizlūgumi:
Nina Bauskis
Ilgvars Bergmanis
Maiguta Bernšteins
Rita Džonsons

Gaida Beklešovs
Jūlījs Bernšteins
Nikolajs Džonsons
Austra Farras

Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi
Lasītāja
Dežurants
Puķes
Dievgalds
Aizlūgumi:
Līga Gemuts
Regīna Gaujers
Austra Grīnbergs
Sid Hope
Datums
Diena

3 janvāris plkst 10:30
2 pēc Ziemsv.
Balta
1 Ķēniņu 3:4-15
Ef 1:3-14
Lūkas Ev. 2:40-52
Ieva Vlahov
Jānis Vucēns
Sarmīte Vucēns
Juris Liepa

Krāsa
Lasījumi
Lasītājs
Dežurants
Puķes
Dievgalds
Aizlūgumi:
Tamāra Karabanovs
Ruta Liepa
Alan Lūks
Emīlīja Sokolovskis

Margarieta Gaujers
Ivars Galvāns
Māra Hope
Austra Kaģis
17 janvāris plkst 10:30
2 sv. pēc zvaigznes
dienas
Balta
1 Sam 3:1-10
1 Kor. 6:12-20
Jāņa Ev. 1:43-51
Mācītājs
Gunis Balodis
Māra Hope
Ieva Vlahov
Juris Liepa
Silvija Lūks
Harda Paparde
Aina Sprancis

IZREDZĒTIE BŪS TUR, KUR IR DIEVS
Dr. Mārtiņš Luters
“Kad nu viss tas tā iznīks, cik stipriem tad jums
jābūt svētā dzīvē un dievbijībā, gaidot un
pasteidzinot Dieva dienas atnākšanu, kuras dēļ
debesis ugunī sadegs un pasaules pamati karstumā
izkusīs. Bet mēs gaidām pēc Viņa apsolījuma jaunas
debesis un jaunu zemi, kur taisnība mājo.”
[2.Pēt.3:11-13]
Tā kā jūs zināt, ka visai pasaulei jāiznīkst, jāpazūd
gan debesīm, gan zemei, domājiet par to, kā ar svētu
un dievbijīgu dzīvi sagatavoties pastarai dienai. Sv.
Pēteris šo dienu raksturo tā, it kā tai būtu jānāk jau
pavisam drīz. Visiem ir jābūt gataviem to sagaidīt,
ar priecīgu cerību steidzoties tai pretī kā dienai, kas
mūs pilnīgi atpestīs no grēka, nāves un elles.
Ar praviešu starpniecību Dievs daudzviet Rakstos ir
apsolījis radīt jaunas debesis un jaunu zemi: “Jo
redzi, Es radīšu jaunas debesis un jaunu zemi, ka

agrākās vairs nepieminēs, un tās nevienam vairs
nenāks prātā” (Jes.65:17). Un: “Un mēness gaisma
būs kā saules gaisma, un saules gaisma būs
septiņreiz gaišāka nekā septiņu dienu gaisma..”
(Jes.30:26). Un Kristus saka: “Tad taisnie spīdēs
kā saule sava Tēva valstībā” (Mt.13:43).
Kā tas notiks — to mums nav iespējams zināt.
Mums tikai ir apsolīts, ka būs tādas debesis un tāda
zeme, kur nebūs grēka, būs tikai taisnība, kur mājos
Dieva bērni, — kā arī Sv. Pāvils saka Rom.8. Tur
būs tikai mīlestība un prieks, tikai Dieva valstība, un
nekā cita.
Te kādu var nodarbināt šāds jautājums: atpestītie
dzīvos uz zemes vai debesīs? Šai vietā Rakstu vārdi
skan tā, ka viņi dzīvos uz zemes, bet visas debesis
un zeme būs jauna paradīze, kur mājo pats Dievs. Jo
Dievs mājo ne tikai debesīs, bet visās vietās. Tādēļ
izredzētie būs tur, kur ir Viņš.
Māc Gunis Balodis
77 Karril Turn, Yanchep, 6035
0409048863

LATVIEŠU BIEDRĪBA
RIETUMAUSTRĀLIJĀ
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DV PERTAS
NODAĻA
PERTAS DAUGAVAS VANADZES
SVIN SAVU JUBILEJU
2020.G.25.OKT.
Ilgi Pertas vanadzes gudroja, kā viņas atzīmēs savu
svarīgo jubileju? Taču, 70 gadi nav nekāds joks:
brauksim šur, brauksim tur, nē, nebrauksim nekur.
Nu un tad? Ko nu tad darīsim? Beidzot nolēma, ka
tiešām nebrauks nekur, paliks tepat mājās un svinēs
pašu Daugavas vanagu klubā. Nu bet pašām rīkot?
Tā jau nebūtu nekāda svinēšana. Un ja vēl viss jācep
un jāvāra un tad vēl jāapkalpo ciemiņi. Tas tomēr
jubilejā neder. Vajaga kautko glaunāku un pašas arī
esam pelnījušas nēvis strādāt, bet svinēt savu
jubileju. Aicināsim sagādnieku kurš gan visu
sagādās, gan mūs un mūsu viesus kārtīgi paēdinās
un arī apkalpos un visu šeit pat mūsu pašu mājās,
mūsu klubiņā un arī mēs pašas ar saviem viesiem
verēsim baudīt savus svētkus. Kas nolemts, tas būs
darīts.

LATVIEŠU BIEDRĪBAS
RIETUMAUSTRĀLIJĀ
PILNSAPULCE
SVĒTDIEN, 8. NOVEMBRĪ,
PLKST. 13.00
DV KLUBĀ

Rita Džonsona saņem pateicības ziedus no DV
Pertas nod. pr.Ilmāra Rudaka Foto:J.Purvinskis
Tā nu, vienā skaistā, saulainā svētdienā, 2020. g.
25. oktobrī, kad nebija nē par karstu, nēpar aukstu,
pūta jauka mīļa vēsmiņa, mēs visi sēdējām Pertas
Latviešu Centra pagalmā, zem sava lielā ozola,
kamēr sagādnieks kārtoja galdus un ēdienu un
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rīkojās, lai mūsu vanadzes varētu izbaudīt savu 70
dzimšanas dienu. Kad nu viss bija kārtībā mūsu
pieņemšanai, mūs aicināja pie galda. Mūsu klubiņā
bija balti klāti, smalki dekorēti divi gari galdi ar visu
kā vajaga: vairākas glazes un dakšas, naži un
kārtīgas zalvetes (nē jau mums tās pierastās papīra).
Nu viss jau kā mēs būtu kādā glaunā viesnīcā.
Viesmīles, divus un trīs traukus balansēdamas uz
rokas, lidoja pa grīdas virsu, ka likās to nē maz
neskārdamas. Tika piedāvāts Šampans vai sula un
vēlāk arī vīns, nu dzer ko gribi, un tikai uzprasi drīz
vien būs tev glāzē. Ēdienus nu gan es neminēšu, jo
es jau neesmu nekāds ēdienu pazinējs, protu tikai ēst
un baudīt, citi gudrāki lai skaidro ko mēs ēdām. Es
zinu tikai to, ka bija trīs ēdieni: iesmeķējamais,
galvenais ēdiens un saldais ēdiens un visas dakšiņas
un nažus es arī izlietoju.
Nu tā, un vēl pirms lielās ēsšanas un mielošanās,
Pertas vanadžu vadītāja, Rita Džonsona mūs visus
sveica un lūdza māc. Gunim Balodim iesākt mūsu
viesības ar lūgšanu, ko viņš arī veica ar bibeles
lasījumu un lūgšanu par vanadzēm un mums, visiem
ciemiņiem. Mācītājam sekoja Ritas īss atstāsts par
kad un kā Pertas vanadzes bija dibinājušās: kā
desmit čaklas latviešu sievietes pamanījušas, ka
bijušajiem karavīriem vajadzīga palīdzība viņu
darbā, 1950. g. 29. oktobrī, pie vanagu nodaļas,
nodibināja dāmu komiteju, kura vēlāk palika par
DV Pertas nodaļas vanadžu kopu. Darba
pamatidejas uz kurām veidojās dāmu komiteja vēlāk

balstījās un veidojās arī vanadžu kopa, kura uz tām
darbojas vēl šodien. Tad Rita lūdza nodziedāt
vanadžu dziesmu ‘Daugav’ abas malas’ , kam tad
sekojam ar klusuma brīdi atcerēties tās daudzās
vanadzes, kuras jau atdusas kapu kopiņās.
Pēc Ritas, DV Pertas nod. valdes pr. Ilmārs Rudaks
sveica vanadzes un slavēja viņas ar to, ka visus tos
gadus viņas nekad nav bijušas pārāk nogurušas vai
nespējīgas savu darbu turpināt. Un nē tikai palīdzēt
mums mūsu darbā, bet arī vispār Latvijas palīdzības
darbā. “Mazs cinītis gāž lielu vezumu” būtu ļoti
piemērots uzsaukums mūsu vanadzēm. Tad, tam
visam, uzdzērām glāzi šampānieša.
Daugavas vanagu valdes pr. apsveikumam sekoja
citi apsveikumi un tā kā pie mums bija arī vairāki
Austrāliešu ciemiņi apsveicēji bija lūgti, sveicienus
sniegt arī divās: latviešu un angļu valodās. Pirmais
tad, bija Latvijas goda konsuls, Jānis Purvinskis,
kurš sveicot teica, ka mūsu vanadzes vienmēr ir labs
latviešu sievietes tradīciju piemērs, kuras vienmēr ir
gādājušas par savu vīriešu un bērnu labklājību, ko
viņas dara vēl tagad. Jānim sekoja LAAJ
vicepriekšsēdis Pertā, Jānis Vucēns pateicoties
vanadzēm par lielo palīdzību, ko viņas ir vienmēr
sniegušas gan Pertas latviešu saimei, gan tautiešiem
Latvijā. Sv.Pāvila Ev.Lut. draudzes pr. Ieva
Vlahova teica mīļu paldies par vanadžu dāzno un
biežo palīdzību gan pie draudzes darba, gan vispār
pie Pertas latviešu dzīves. Sekoja un apsveikumu

rindu noslēdza Latviešu Biedrības vārdā, Jānis
Kukuls, sveicot vanadzes un novēlot vēl ilgus gadus
būt mūsu palīdzīgiem rūķīšiem, kuri dara daudz
darba neredzamās aizkulisēs, darbus, kuri tikai
parādās, kad tie ir veikti. Ar to tad arī oficiālā daļa
bija beigusies.
Nu bija jānododās nopietnai ēsšanai, ko šoreiz ne
vis vanadzes, bet slīdošās viesmīles mums
piegādāja un arī dzērieni pildījās glāzēs pēc gribas.
Paši visi sēdējām un mielojāmies un varējām kārtīgi
izrunāties ar draugiem un palīdzēt mūsu čaklajām
vanadzēm nosvinēt savu lielo gada dienu.
Lukā laiks bija jauks, iekšā priecīga un pacilāta
omulība, bijām ēduši un dzēruši un palīdzējuši
Pertas vanadzēm nosvinēt lielo jubileju un tagad:
paldies vanadzītes par svinībām, paldies par
viesmīlību un pēc gada svinēsim jūsu 71 dzimšanas
dienu.
Jānis Purvinskis

DAUGAVAS VANADZES
Izsakām pateicību mūsu labvēļiem, kuri apmeklējot
mūsu gatavotās pusdienas, deva līdzekļus šim
pasākumam.
Marijas Ķeņģes stipendiju dibina Austrālijas
vanadžu kopa, lai godinātu Vispasaules Daugavas
vanadžu Goda prezidentes Marijas Ķeņģes piemiņu.
Stipendiju mērķis ir atbalstīt talantīgu
perspektīvu mājturības studenšu izaugsmi.

un

Paldies visiem!
Rita Džonsone (kopas vadītāja)

PERTAS LATVIEŠU
CENTRS
PERTAS LATVIEŠU CENTRA TALKA
Gatavojoties mūsu Valsts Svētkiem, Latviešu
Centra valde aicināja tautu uz talku, lai mūsu telpas
un vispār mūsu Centrs, varētu pienācīgi sagaidīt
svētkus. Sakarā ar valsts aizliegumu uz lielu
pulcēšanos, tad jau arī mūsu Centra zāle nav bijusi
daudz izlietota un putekļi bija sakrājušies pa visiem
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stūriem un visām šķirbiņām. Kautgan mūsu Centra
talkas notiek vairākas reizes gadā, šoreiz arī
pagalms un aizmugurē nebijām skatījušies jau labu
laiku un tad arī tur prasījās roku darbs. Bija arī daži
labojumi darāmi pašam namam. Tā kā darba netrūka
jau kārtīgam darītāju pulkam. Diemžēl mēs jau nu
to vairs nesagaidījām. Beidzamās talkas gan nav
pieaicinājušas pārāk daudz talcinieku. Ja nu atnāk
tik, vai mazliet vairāk kā var uz vienas rokas
pirkstiem saskaitīt, tad jau esam proiecīgi.
Šoreiz jau jaunāki Pertas latvieši bija sadzirdējuši
par talku uz ’’Feisbuka’’, un bija sarunājuši, ka
jānāk mūsu Centram palīgā, citādāk var būt ka
‘mūsu pils’ vēl sadomāt sabrukt? Nu, ak, kur tad,
mēs iesim satikties vai ,svinēt, jebkādas, svinības?
Kas nu bija, vai nebija, bet takcinieki saradās
vismaz trīskārtīgi, nekā parasti. Bija atnākuši gan
vecāki, gan jaunāki talcinieki, gan bērni ar
māmiņām, gan māmiņas bez bērniem. Pa visu
Centru mudžēja darbība: tika labots sētas žogs, tīrīts
pagalms, grābts un tīrīts ap namu, gan ārpusē,gan
iekšpusē, gan labots virtuves jumts, mazgāti lielie
zāles logi, tīrīta grīda, slaucīti putekļi un visas
grabažas arī vestas projām. Pat konsulāta birojs tika
iztīrīts. Tāda nodarbība mūsu Centrā nebija sen
redzēta. Un par to Centra valde visiem, visiem, gan
lieliem, gan maziem, vecākiem un jaunākiem
sirsnīgi pateicās. Tas taču ir tikai mūsu pašu nams
un pašiem arī to ir jāuztur.
Kad darbi sāka nākt uz beigām, Daugavas vanagu
valdes pr. Ilmārs Rudaks iekurināja cepeškrāsni un
Latviešu Biedrības valdes pr. Līva Ulmane sāka
rīkoties ar cepšanu, drīzvien desas čirkstēja uz
plates un pagalmu piepildīja ar mums jau pazīstamo
cepto desu smaržu. Kad tika smērētas maizītes
priekš desu pieņemšanas, nozīmēja, ka pusdienas
bija gatavas. Varējām pat piedzert klāt arī kādu alus
glāzi, pasēdēt tepat siltā saulītē, mūsu nama
pagalmā, ēst pusdienas un paciemoties ar citiem
talciniekiem, daži no kuriem nebija redzēti jau
ilgāku laiku.
Tagad tikai atliek vēlreiz pateikties visiem maziem
un lieliem, vecākiem un jaunākiem talciniekiem un
lūgt lai arī nākamā talkā būtu tikpat daudz un tikpar
čaklu talcinieku. Tad darbs sokās labāk un ātrāk un
ir pat prieks to darīt.Tātad, paldies un uzredzēšanos
nākamā talkā.
Jānis Purvinskis

Kopš 1951.g. LAAJ uztur, veicina, atbalsta,
mudina un apvieno vietējo latviešu organizāciju
sabiedrisko darbību un izglītības pasākumus.
LAAJ ir aktīva biedru organzācija Pasaules brīvo
latviešu apvienībā.

2019/20 gadā – jauniešu latviskai izglītībai $10,000 Vasaras vidusskolai un $1,500
Tērvetes bērnu nometnei. COVID dēļ šogad
‘Sveika Latvija’ un 3x3 Nometne nenotika.
To varejām godam veikt tikai ar Jūsu finansiālo
atbalstu. LAAJ darboties spēja ir lielā mērā

Ir svarīgi, ka šis darbs tiek turpināts!

atkarīga no jūsu atsaucības šai gadskārtējai

Kā tiek izlietoti ziedojumi?

ziedojumu vākšanas akcijai.

Paredzētie izdevumi 2018-2020. g.
kopā aptuvēni $70,000 gadā

Lūdzam Jūsu devīgo atbalstu, lai
nodrošinātu līdzekļus ar ko atbalstīt jauniešu
latvisko izglītību un turpināt mūsu darbu
Katrs dollārs ir svarīgs!

Paldies!
Latviešu apvienība Australijā
un Jaunzēlandē
A.B.N. 95 814 450 133
PO Box 457
Strathfield NSW 2135
www.laaj.org.au

 Atķeksējiet ja vēlaties ka Jūsu ziedojums paliek anonīms

Ko mēs daram?

garumā. LAAJ palīdz ar atbalstu.

Adrese: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Latviešu apvienība Austrālijā
un Jaunzēlandē

Vārds, uzvārds: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

turpinot tautas tradīcijas vairāku paaudžu

(čeki lūdzu rakstāmi „Latvian Federation of Australia & New Zealand”)

uzturot un veicinot latvisko izglītību un kultūru;

apvienībai Austrālijā un Jaunzēlandē:

Mēs esam saglabājuši savu piederību Latvijai

Pievienoju čeku $. . . . . . . . . apmērā, kā 2020. gada ziedojumu Latviešu

Atbalsti ar ziedojumu!

Piedāvājam iespēju ziedot ar kredītkarti (PayPal). Lūdzam jūs apmeklēt LAAJ
mājas lapu: un klikšķēt „LAAJ”, tad „Kā Jūs Varat Piedalīties”, tad „Ziedot”, tad
„Kredītkarte”:
www.laaj.org.au
Vai: Elektronisks naudas pārskaitījums (EFT) uz kontu: Latvian Federation of
Australia and New Zealand BSB 704 235 Account Number: 00017455
(Lūdzam ievietot Jūsu vārdu kā „reference”)

Ziedojumus pa pastu - lūdzam šo zīmi, kopā ar čeku/
naudas pārvedumu nosūtīt:
LAAJ Ziedojumi
P.O.Box 273
MADDINGTON WA 6109

Since 1951 the Latvian Federation of Australia
and New Zealand has created, realised,
supported, encouraged and united the cultural

educational programs: $10,000 towards the
Latvian Summer High School and $1,500
“Tērvetes” Youth Summer Camp.
We were only able to do this with your financial
support. LAAJ's ability to operate depends to a

activities of local Latvian organisations.

large extent on your response to this annual

It is important that this work continues!

fundraising campaign.

How your donations are used?

Several generations have benefitted from the

Planned expenditure 2018-2020,
totalling around $70,000 per annum.

LAAJ’s support for educational and cultural
programs. Please help us to continue this
support.

Thank you!

 Please tick if you would like your donation to remain anonymous

Our goals?

Federation has, for example, helped fund

Address: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .

the Latvian heritage. In 2019/20 the Latvian
Latvian Federation of Australia
and New Zealand

First name, Surname: . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

social activities, which have helped to preserve

(please make cheques out to „Latvian Federation of Australia & New Zealand”)

funding for a range of educational, cultural and

Federation of Australia and New Zealand:

Over the decades, LAAJ has assisted with

Attached is a cheque for $. . . . . . . . . , being my 2020 donation to the Latvian

Your donation will help!

Make a donation using your credit card (via PayPal). For details, please visit our
website and click on „LFANZ”, then „How Can You Participate?”, then „Donate”,
then „Credit Card”:
www.laaj.org.au
Or: Electronic Funds Transfer (EFT) to account: Latvian Federation of Australia
and New Zealand BSB 704 235 Account Number: 00017455
(Please include your name as the reference)

Latvian Federation of Australia
and New Zealand
A.B.N. 95 814 450 133
PO Box 457
Strathfield NSW 2135
www.laaj.org.au

Donations by mail - please complete this form and return
together with your cheque/money order to:
LAAJ Donations
P.O.Box 273
MADDINGTON WA 6109

