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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 

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 

Daugavas Vanagi Pertas nodaļa 
Sekretārs: Jānis Purvinskis 9582 5221 
Vanadžu kopas vadītāja:  
Rita Džonsone 9349 2332 

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 

SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
janvārī 

3 Dievkalpojums plkst. 10:30 
17 Dievkalpojums plkst. 10:30 

februārī 
7 Dievkalpojums plkst. 10:30 

17 
14 

Dievkalpojums plkst. 18:00 
Daugavas Vanagu Pilnsapulce 
plkst. 13:00 

21 Dievkalpojums plkst. 10:30 
martā 

7 Kapu svētku Dievkalpojums  
plkst. 10:30 

7 Kalpaka un Leģiona atcere  
plkst. 13:00 

21 Dievkalpojums plkst. 10:30 
28 Dievkalpojums plkst. 10:30 

Pertas Latviešu Radio raidījumi 
katru sestdienas vakaru plkst. 18:00 

6EBAFM 95.3 MHz 
www.6ebafm.com.au 
un pa digitālo radio 

 

REDAKCIJA 
 
Lūdzu visus rakstus nākošām ziņām iesūtīt redakcijā 
līdz 2020. g.15. decembrim. 

ZIEDOJUMI 
A. Galvāns $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. 

 

http://www.6ebafm.com.au/
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EV. LUT. SV. 
PĀVILA 
DRAUDZE 
Sekojošais ir izvilkums no 

draudzes priekšnieces uzrunas 70 gadu 
pastāvēšanas atcerei. 
 
Ar pateicību Dievam atzīmējam mūsu draudzes 70 
gadu pastāvēšanas atceri, kas arī sakrīt ar mācītāja 
Guņa Baloža 20 gadu kalpošanu šai draudzēi un 
viņa 40 gadi kopš ordinēšanas. Izvēlējos tēmu 
DRAUDZES GANI un DRAUDZES KALPI, jo šie 
vārdi apraksta Sv. Pāvila draudzes 3 mācītājus – 
LEO KAMPI, LAIMONU MUŠINSKI un GUNI 
BALODI. 
Pateicība nākās visām mūsu iepriekšējiem draudzes 
amatpersonām – mācītājiem, priekšniekiem, 
sekretāriem, kasieriem, valdes un padomes 
locekļiem, ērģelniekiem un ērģelniecēm un 
labvēļiem kuri, kā gani un kalpi ir uzturējuši 
nogājušos 70 gadus. Paldies Dievam par viņiem. 
Protams, par pirmo mācītāju, manu tēvu, es varētu 
diezgan plaši atstāstīt, bet to nedarīšu, jo tas ir tik 
labi uzrakstīts draudzes atceres grāmatās un 
fotogrāfijas, ko variet paši palasīt un paskatīt uz 
izstādes galda. 
Mācītāja Laimoņa darba laiks pie mums man 
personīgi ir svešāks, bet par viņa daudziem un 
cēliem panākumiem ie pieejams viņa biogrāfijā 
“The Story of My Life”. 
Daudziem no jums ir tievāka pazīšana par Laimona 
un Jeanas pašaizliedzīgo darbu starp mums. 
Pateicos Silvijai (Lūks) par sīkāku aprakstu no 
Laimona un Jeamas darbu gadiem, kas ietilpa viņu 
abu enerģiju, viesmīlību un pazemīgo kalpošanu 
visos draudzes pasākumos un Pertas Latviešu 
sabiedrībā. 
Šeit jāpiemin Kārlis Rīdūzi, kas uzņēmās draudzes 
darbus mācītāja vietā tanī laikā pēc mācītāja 
Mušinska un pirms mācītājs Gunis Balodis uzsāka 
te kā mūsu gans un kalps (skatiet grāmatām par 
draudzes pirmiem 25. gadiem). 
Mācītājs un bijušais prāvests Colvins Macphersons 
man laipni atsūtīja ieskatu par mūsu tagadējo ganu 
un kalpu, mācītaja Guni Balodi, kuru jūs paši 
pazīstat. 

Beigšu ar savu uzskatu par Guni. Kā draudzes kalps 
mani klausa un kā draudzes gans viņš gādā par 
mums visiem. 
Paldies par uzmanību. 
Svinēsim mūsu 70 gadus ar kafiju un kūku! 

• Pateicos par skaistiem ziediem un 
apsveikumiem uz manu 80.g. dzimšanas dienu. 
Ar prieku un labsajūtu, beidzamās nedēļās 
pavadu laiku izvēlējoties fotogrāfijas visām 
atcerēm. 

• Daudz laimes Jaunajā Gadā visiem draudzes 
locekļiem un Pertas latviešiem. 

Ieva Vlahov 
tāļr. Mob. 144 719 4080 

 
DIEVKALPOJUMU SARAKSTS 
2021.g. JANVĀRIM, FEBRUĀRIM, 
MARTAM 
 
Datums 3. janvāris plkst 10:30 
Diena 2 pēc Ziemsv. 
Krāsa Balta 
Lasījumi 1 Ķēniņu 3:4-15 

Ef 1:3-14 
Lūkas Ev. 2:40-52 

Lasītāja Ieva Vlahov 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes Sarmīte Vucēns 
Dievgalds Juris Liepa 

Aizlūgumi: 
Līga Gemuts Margarieta Gaujers 
Regīna Gaujers Ivars Galvāns 
Austra Grīnbergs Māra Hope 
Sid Hope Austra Kaģis 
Datums 17. janvāris plkst 10:30 
Diena 2 sv. pēc zvaigznes dienas 
Krāsa Balta 
Lasījumi 1 Sam 3:1-10 

1 Kor. 6:12-20 
Jāņa Ev. 1:43-51 

Lasītājs Mācītājs 
Dežurants Gunis Balodis 
Puķes Māra Hope 
Dievgalds Ieva Vlahov 

Aizlūgumi: 
Tamāra Karabanovs Juris Liepa 
Ruta Liepa Silvija Lūks 
Alan Lūks Harda Paparde 
Emīlīja Sokolovskis Aina Sprancis 
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Datums 7. februāris plkst 10:30 
Diena 2 sv. pēc zvaigznes dienas 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Jesajas 40:21-31 
 1 Kor. 9:16-27 
 Marka Ev. 1:29-39 
Lasītājs Juris Liepa 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes Silvija Lūks 
Dievgalds Juris Liepa 

Aizlūgumi: 
Aina Timmermanis Astrīda Untiņš 
Anita Vaļikovs George Vaļikovs 
Daina Vārpiņš Leokardija Vārpiņš 
Ieva Vlahov 
 
Datums 17. februāris plkst 18.00 
Diena PELNU DIENA 
Krāsa Violeta/Melna 
Lasījumi Joela 2:12-19 
 2 Kor. 3:12-13, 4:1-6 
 Mat. Ev. 6:1-6, 16-21 
Lasītājs Mācītājs 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes - 
Dievgalds Ieva Vlahov 

Aizlūgumi: 
Jānis Vucēns Sarmīte Vucēns 
Ruta Auziņš Gunis Balodis 
Signe Balodis Zane Balodis 
Mirdza Balodis Nina Bauskis 
 
Datums 21. februāris plkst 10:30 
Diena 1 Gavēnis 
Krāsa Violeta 
Lasījumi 1 Mozus 22:1-18 
 Jēkaba 1:12-18 
 Marka Ev. 1:9-15 
Lasītāja Sarmīte Vucēns 
Dežurants Gunis Balodis 
Puķes - 
Dievgalds Juris Liepa 

Aizlūgumi: 
Gaida Beklešovs Ilgvars Bergmanis 
Jūlījs Bernšteins Maiguta Bernšteins 
Nikolajs Džonsons Rita Džonsons 
Austra Farras Ivars Galvāns 

 
Datums 7. marts plkst 10:30 
Diena KAPU SVĒTKI 

Karakatas Kapsētā 
Lasītājs Mācītājs 
Dežurants Gunis Balodis 

Lūdzu paņemiet līdzi krēslus! 
 
Datums 21. marts plkst 10:30 
Diena 5. Gavēnis 
Krāsa Violeta 
Lasījumi Jer. 31:31-34 
 Ēb. 5:1-10 
 Marka 10:32-45 
Lasītājs Jānis Vucēns 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes - 
Dievgalds Ieva Vlahov 

Aizlūgumi: 
Margarieta Gaujers Regīna Gaujers 
Līga Gemuts Austra Grīnberegs 
Māra Hope Sid Hope 
Austra Kaģis Tamāra Karabanovs 
 
Datums 28. marts plkst 10:30 
Diena PALMU SVĒTDIENA 
Krāsa Sarkana 
Lasījumi Pr. Ceh. 9:9-12 
 Filip. 2:5-11 
 Jāņa Ev. 12:20-43 
Lasītāja Ieva Vlahov 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes - 
Dievgalds Juris Liepa 

Aizlūgumi: 
Juris Liepa Ruta Liepa 
Silvija Lūks Alan Lūks ar ģimeni 
Harda Paparde Emīlīja Sokolovskis 
Aina Sprancis Aina Timmermanis 
 
PĒDĒJĀ DIENA PIENĀKS PĒKŠŅI 
UN NEGAIDĪTI 
Karls F. V. Valters 
“Jo kā slazda valgs viņa nāks pār visiem, kas dzīvo 
zemes virsū. Tāpēc palieciet nomodā visu laiku, 
Dievu lūgdami, lai jūs spētu izglābties no visām šīm 
briesmām, kurām ir jānāk, un lai jūs varētu stāties 
Cilvēka Dēla priekšā.” [Lk.21:35-36] 
Ja Dievs paziņotu cilvēcei par pēdējo dienu pat tikai 
vienu stundu iepriekš, daudzi joprojām turpinātu 
domāt, ka viņiem vēl ir laiks nožēlot grēkus un 
atgriezties. Viņi mierinātu sevi ar domu, ka tieši 
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pirms žēlastības laika beigām tie vēl varētu paspēt 
vērsties pie Dieva un lūgt, lai Viņš tos pieņem, jo 
Viņš taču ir žēlsirdīgs Dievs. 
Bet Dievs ir atcēlis šādu nepatiesa mierinājuma 
iespēju cilvēkiem. Raksti mums māca, ka pēdējā 
diena pienāks pēkšņi un negaidīti. Tāpat kā daudzi 
mirst bez brīdinošām pazīmēm par veselības 
pasliktināšanos, par pieaugošu slimību vai arī 
nepiedzīvojot vecumdienu vājumu, tāpat nekas 
netiks paziņots par pēdējās dienas atnākšanu, tās 
pienākšana netiks iepriekš darīta zināma. Tā nāks kā 
zaglis naktī, kā zibens no debesīm “visiem, kas 
dzīvo zemes virsū”, kā mūs informē šodienas 
Bībeles teksts. Pat dievbijīgie par to pirms tam 
nesaņems nekādu brīdinājuma vēsti. 
Mednieks liek slazdus un slēpj tos no medījuma, 
kuru vēlas noķert, un viņš pēc iespējas izvairās no 
jebkāda trokšņa, kas varētu nodot, cik tuvu viņš ir 
savam upurim. Dzīvniekam bez kādām aizdomām 
klīstot pa mežu, mednieks pēkšņi izlaužas no 
biezokņa un uzmet cilpu savam laupījumam, kas to 
negaida. Drebošais dzīvnieks ātri un stingri tiek 
sasiets, līdz tas nespēj kustēties. Tad mednieks to 
aiznes, lai tas saņemtu nāves dūrienu ar asu, spīdīgu 
asmeni. Tādā pašā veidā Dievs slepeni gatavo savu 
pēdējo dienu aplami drošajai pasaulei. Neviena 
cilvēka dvēsele, nedz zemes radība, nedz pat debesu 
eņģeļi nezina to brīdi, kad notiks šis lielais un 
briesmīgais notikums. 
Līdz pēdējās dienas atnākšanai pasaule turpinās 
vārtīties savos grēkos, dzīvojot tā, kā vienmēr 
dzīvojusi: ēdot un dzerot, pērkot un pārdodot, 
būvējot un stādot, smejoties un jokojot, ņirgājoties 
un zaimojot. Ticīgajiem pasaule saka: “Nerunā ar 
mani par šo pēdējo dienu, par elli un sodu. Tie visi 
ir priesteru radīti izdomājumi, lai mūs tikai 
biedētu.” Bet lūk! Kamēr pasaule turpinās savā 
bezrūpīgajā manierē ņirgāties par visu svēto, tikmēr 
debesis pēkšņi atvērsies, un parādīsies Jēzus 
Kristus. Viņš būs tērpies visas cilvēces Lielā 
Tiesneša apģērbā, un Viņu ieskaus tūkstošu tūkstoši 
eņģeļu ar liesmojošiem zobeniem. Erceņģelis kā ar 
tūkstoš vētru varenu bazūnes skaņu satricinās no 
šausmām drebošo radību. Mirušie celsies un visa 
pasaule sastings bailēs. Kristus ienaidnieki tad jau 
sajutīs savās sirdīs gaidāmo sodu un viņu gaudošana 
piepildīs zemi. Tikai dievbijīgo pulki pacels savas 
balsis “Aleluja!” saucienos, priecājoties par sava 
Glābēja parādīšanos. 
Tiem, kas nebūs nožēlojuši grēkus un atgriezušies, 
tad vairs nebūs laika pārdomāt. Žēlastības laiks būs 
beidzies līdz ar Tiesneša parādīšanos. Šajā brīdī 
Dieva dusmas kā milzu kalni nospiedīs to cilvēku 

dvēseles, kuri nav patiesi gatavojušies dusmu dienai 
ar patiesu grēku nožēlu. Viņi visi sērās kliegs, 
nolādēs savu dzimšanas dienu un tiem vairs nebūs 
kur bēgt un paslēpties. Savās ciešanās viņi sauks “uz 
kalniem un klintīm: “krītiet pār mums un apslēpiet 
mūs no tā vaiga, kas sēd tronī, un no Jēra dusmām! 
Pār viņiem ir nākusi lielā dusmu diena, un kurš tajā 
var pastāvēt?”” [Atkl.6:16-17]. Debesis savelsies kā 
rakstu rullis un pazudīs, un elle iebrāzīsies, atvērs 
savus ugunīgos žokļus un uz mūžīgiem laikiem 
aprīs visus savus bērnus. 
Šī briesmīgā aina var notikt jau šodien, pat šajā pašā 
stundā, un tai vajadzētu mūs mudināt tūlīt pat celties 
un glābties Jēzus Kristus brūcēs. Paliksim tur un 
būsim “nomodā, ik brīdi lūgdami, lai spētu izbēgt 
no visa tā, kas notiks, un stāties Cilvēka Dēla 
priekšā” [Lk.21:36]. 

Māc Gunis Balodis 
77 Karril Turn, Yanchep, 6035 

0409048863 
 
 

 
LAAJ ZIEDOJUMU 

VĀKŠANAS AKCIJA 
Pertā Rietumaustrālijā 2020.g. 

 
 
Ziedotāja vārds Summa 
A. Galvāns  $60.00 
R. Auzins  $20.00 
N. un R. Džonsons  $50.00 
J. un M. Bernšteins  $30.00 
J. Grīnfelds  $40.00 
J. Purvinskis  $50.00 
Anonīms  $50.00 
Kopā $300.00 
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DV PERTAS 
NODAĻA 

 

 

DAUGAVAS VANAGU 
PERTAS NODAĻAS 

PILNSAPULCE 
svētdien, 2021.g. 14. februārī 

pulksten 13:00 
Nodaļas klubā 

 

 

 

Pulkveža O. Kalpaka, 
Latviešu Leģioņa un 
Kurzemes cietokšņa 

atcere  
svētdien 7. martā. plkst. 

13.00. 
 
 
 

DAUGAVAS VANADZES 
Novēlam priecīgus Ziemassvētkus un veselīgu 
Jauno gadu! 
Kluss kā sapnis, mīļš kā glāsts, 
Skaists kā bērnu dienu stāsts... 
Šai baltajā klusumā - brīdi stāt, 
Pavērties zvaigznēs un padomāt. 

R.Dž.

 

 

DAUGAVAS VANADŽU 
PILNSAPULCE 

pirmdien, 2021. gada 1. februārī, 
plkst.11.00 

Nodaļas klubā 
 

 
Latviešu radio raidījuma klausītāji izsaka sirsnīgu 
paldies Sarmītei un Jānim par pielikto darbu, lai 
sestdienas vakaros varētu klausīties ziņas un 
mūziku no Latvijas. 
Novēlam priecīgus Ziemassvētkus un nepagurt arī 
Jaunajā gadā! 

R.Dž. 
 

2020. G. ZIEMASSVĒTKI PERTĀ. 
Svētdien, 13.decembŗa pēcpusdienā Pertas latvieši 
rīkoja savu Ziemassvētku Eglīti. Nu jau tagad tā 
iegājies, ka Eglīti rīkojam pēcpusdienā, jo lielāko 
daļu mēs jau tādi vecāki palikuši, un mums pa vēlu 
tumsu ne visai patīk braukt. Tā nu jau ap 12:30 
ciemiņi sāka pulcēties Daugavas Vanagu kluba 
telpās. Mūsu skaits jau stipri sarucis, tad par tuvuma 
ierobežojamiem mums nav, ko raizēties un vanagu 
kluba telpas ir omulīgākas nekā mūsu lielā zāle. 
Tagad jau vispār sanāk maz ciemiņu, jo visas 
kopienas jau palikušas daudz šaurākas un tie paši 
ļaudis vien apmeklē visus mūsu sarīkojumus. 
Vanadzes jau bija rūpējušās un galdi bija klāti un 
pušķoti un jau ar dziesmu lapiņām. Tātad vismaz 
varēsim nodziedāt kādu Ziemassvētku dziesmiņu, 
kura varbūt atsauks atmiņā kādus jaukus dzimtenes 
Ziemassvētkus.  
Kā jau mums ierasts iesākām ar DV valdes pr. 
Ilmāra Rudaka apsveikumu visiem par ierasšanos 
un tad Ilmārs lūdza mūsu mācītāju Guni Balodi 
iesākt mūsu Eglītes svinības ar Dieva vārdiem, ko 
mācītājs arī darīja, nolasot piemērotos pantus no 
Bībeles un lūdzoties mums Savu svētību, mūsu 
Kunga Jēzus Kristus dzimšanas dienā. Tā kā 
dziesmu lapiņas jau bija uz galda, mēs vienojāmies 
dziedot „Klusa nakts, Svēta nakts”. Vēlāk 
dziedājām arī citas mums labi pazīstamās 
Ziemassvētku dziesmiņas. Pa starpu Jūlijs 
Bernšteins mūs priecēja ar skaistām dzejoļu 
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rindiņām un kur bija kur nē, te pie durvīm jau kāds 
klauvē!  
Ho!ho! Hoo! Pats ziemsvētku vecis ar lielu tarbu un 
sakām esot ļoti noguris un gandrīz nosalis, jo, 
Latvijā termometris gan neesot plusē, bet nu jau gan 
mīnusos. Nolicis lielo tarbu pie zemes, 
Ziemassvētku vecis vēl noprasīja vai vanagi un 
vanadzes ir bijuši kārtīgi darbīgi un tad nu katram 
kura vārdu izsauca, bija nu jāiet pie vecīša, un 
jāskaita pantiņš, citādi nekādu dāvanu nevarējām 
saņemt. Meitenes, kuras bija bijušas visai 
paklausīgas pat varēja vecītim nosēsties un ceļiem. 
Bija gan visi to gadu labi mācījušies, jo, neviens nu 
tukšā nepalika. Tad jau tākā mēs visi esot bijuši tik 
labi, pat pa šo vīrusa gadu, Ziemassvētku vecis ar 
mums visiem nofotografējās un ar visu nu jau nētik 
lielu tarbu, vecis aizgāja uz citu pusi, dāvāt dāvanas 
citiem labiem bērniem. 
Mūsu dāmas bija atkal rīkojušās, Jā, kā ziemsvētku 
vecis pa durvīm ārā, tā skaties, viņas tikai pasaka: 
’galdiņ klājies’ un mūsu viesu galds pilns ar 
visvisādiem labumiem. Tagad nu tikai ēšanas vaina. 
Tā nu ēdām un dzērām kā jau pa svētkiem pienākās 
un tam visam pa virsu vēlāk, atkal kūkas, cepumi, 
un kafija, vai tēja. Bet nu gan: ”paldies Dieviņam, 
paldies Māmiņai: puncītis pilns, gan”. Nu tad 
atvadījāmies, vēl novēlējām viens otram laimes - un 
“katrs aizgāja uz savu pusi”.  
Paldies, Draudzes dāmām, paldies vanadzēm, 
paldies vanagiem un paldies visiem, kuri bija 
nākuši, sagaidīt Kristus dzimšanas svētkus ar 
draugiem. Un lai visi atkal tiekamies šai pašā vietā 
arī nākamgad.  Beigās, Ilmārs mums novēlēja 
svētīgus svētkus un sekmīgu 20 21.g. 

Jānis Purvinskis 

 
Ziemassvētku vecis ar mums visiem nofotografējās. 

Foto:J.Purvinskis 

SVEIKS SVĒTKOS PERTĀ! 
Kā jau Pertā ierasts, mēs mūsu Valsts Svētkus 
svinam vienmēr tieši 18. novembrī. Tā arī šogad, jau 
07:00 no rīta kopiņa Pertas latviešu bija pulcējusies 
Pertas Latviešu Centra priekšā pie augstajiem 
karogmastiem, lai svinīgi sveiktu mūsu dzimteni, 
tās 102 dzimšanas dienā, karogmastos uzvelkot 
mūsu sarkanbaltsarkanos karogus, kuri visu dienu 
rādīs tuvajā apkārtnē, ka šodien šeit ir kautkas 
sevišķis. Jā gan, šeit Pertas latviešu kopiņa svin 
savas dzimtenes Latvijas Valsts Svētkus. 
Pēc: “Uzmanību karogiem!” Latvijas 
sarkanbaltsarkanie karogi, lēni un svinīgi uzvijās 
mūsu abos augstajos mastos. Pēc Daugavas Vanagu 
Pertas nodaļas valdes priekšsēža Ilmāra Rudaka īsas 
uzrunas, sveicot klātesošos, Ilmārs aicināja visiem 
vienoties mūsu valsts himnā: Dievs Svētī Latviju. Ar 
to tad Pertas latvieši bija iesākuši svinēt Latvijas 
102. dzimšanas dienu. Atkal nāksim šeit kopā ar 
saules rietu plkst. 18:00. Latvijas karogus, svinīgi 
atkal, noņemt no karogmastiem. 
“Sveiks Svētkos!” mēs sveicām viens otru, jau ar 
saulrietu, mūsu valsts Svētkos 18. novembrī. To 
tagad jau bieži dzirdējām skanot Pertas Latviešu 
Centra pagalmā, otrdienas pievakarē, kad visi atkal 
salasījāmies ap mūsu augstu plīvojošo karogu 
mastiem, kad Latvijas sarkanbaltsarkanie karogi, 
šoreiz lēni slīdēja zemē no nama abiem 
karogmastiem. Vēl turpinot, pēc mūsu pertiešu 
tradīcijas, nodziedājām jau pierasto korāli: ‘’Dievs 
Kungs ir mūsu stiprā pils’’un ar to tad Pertas 
kopienas Valsts svētku svinības bija beigušās. Tas 
bija drusku neparsti, bet tikām aicināti uz Daugavas 
vanagu klubu, kur tad nākamajā Svētdienā, svētki 
turpināsies ar svētku aktu. 

 
18. novembra karoga nolaišana dalībnieki. Foto JV 

Saulrietā Latvijas karogu nolaisšanu šogad mūs 
kuplināja pieaugušu latviešu valodas klases 
audzēkņi, kuri bija ieradušies druscīt agrāk nekā 
parastajos 18:30 uz savu valodas stundu, bet bija 
aicināti ierasties agrāk, lai redzētu un piedalītos 
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Latvijas valsts svētkos, jo arī viņi visi ir Latvijas 
pilsoņi. Ar to mums radās iespēja divām tautu 
meitām asistēt pie mūsi diviem karogiem. Šoreiz 
klātesišie nevis devās uz D.V.klubu, bet mājās un 
valodas klase devās mācīties par to, ko viņi nupat 
bija redzējuši un piedzīvojuši. 

18. NOVEMBRA ATCERES 
AKTS 

Svētdien 22. novembrī plkst. 13:00, D.V. kluba 
telpās, notika 18. novembra veltītais Svinīgais akts, 
kurš iesākās kad mācītājs Gunis Balodis ieveda, DV 
Pertas nod. pr. Ilmāra Rudaka pavadībā un Jāņā 
Vucēna nesto, Latvijas Valsts karogu. 
Gandrīz visus mūsu sarīkojumus esam vienmēr 
iesākuši ar Svētbrīdi, kad pateicamies Dievam par 
to ko Viņš mums ir devis un izlūdzamies Viņa 
palīdzīgo roku arī mūsu nākotnes darbos. Mācītājs 
Balodis iesāka Svētbrīdi uzaicinot mūs nodziedāt 
pirmo dziesmu: ’’Bez krāšņiem vainagiem un 
ziediem’’. Dziesmai sekoja mācītāja lasījums no 
Bībeles un lūgšana, kur viņš sevišķi uzsvēra 
pateicību par Dieva svētību mums un mūsu tautai un 
izlūdzās, lai mūs visus vienu vienotības spēks darbā 
mūsu tautas un valsts labklājībai. Svētbrīdi beidzām 
nodziedot: “Šī zeme Tava Dievs”. 
Svētbrīdim sekoja D.V. Pertas nod. pr. Ilmāra 
Rudaka atklāšana runa, kurā Ilmārs apskatīja 
viedokli, ka Latvija nav maza, bet ir gan neliela. To 
viņš atspēkoja ar statistiskajiem skaitļiem, kori 
nekur nerādīja Latviju pēdejā vietā, bet gan kautkur 
pa vidu vai vietām pat tuvāk augšai. Statistika rādīja 
gan zemes platību, ļaužu skaitu, produku ienākumus 
uz cilvēku un daudz jo daudz citu. Tātad Latvija un 
latviešu tauta nemaz tik niecīga nav un, jo sevišķi 
Eiropas mērogā, dažreiz ar savu darbu pat pārsniedz 
lielākas tautas un izceļas vēl vairāk ar dažādiem 
panākumiem, kā ekonomiku, datorzinībām u.c. Jā, 
Latvija tiešām nemaz nav tik maza, citu tautu saimē. 
Sekoja LAAJ vicepriekšsēža Rietumaustrālijā, Jāņa 
Vucēna Svētku uzruna, kurā viņš mums stāstīja par 
ASV diplomātijas lomu Latvijas liktenim mūsu 50 
gadu Latvijas valsts okupācijas sākumā un 
okupācijas laikā. Savā runā viņš jo sevišķi uzsvēra 
lielo nozīmi Rietumvalstu, it sevišķi ASV nostāju 
mūsu Latvijas De-jure statusa uturēšanā un atzīšanā, 
bez kura mums būtu bijis visai grūti atgūt mūsu 
valsts statusu uz 1918.g. Valsts Statūtu pamatiem. 
Pēc Jāņa Vucēna uzrunas dzirdējām Valsts 
Prezidenta Uzrunu Tautiešiem, ārzemēs, kuras 
beigās vienojāmies dziedot Latvijas Valsts himnu: 
“Dievs Svētī Latviju”. 

Pēc himnas sekoja LAAJ vice –pr. Pertā, ziņojums 
par LAAJ atzinības rastiem kuri bija piešķirti 
tautiešiem Austrālijā. Bijām saņēmuši apsveikumu 
arī no PBLA pr. Kristīnes Saulītes. Tad Latvijas 
goda konsuls Jānis Purvinskis nodeva arī savu 
sveicienu un vēlējumu, Latvijai un nolasīja Latvijas 
vēstnieces Austrālijā ar rezidenci Japānā, Daces 
Treijas-Masī apsveikumus un sveicienus Valsts 
Svētkos. Goda konsuls tad nolasīja Speciālo 
uzdevumu vēstnieces diasporas jautājumos, Elitas 
Gaveles sveicienu tautiešiem plašajā pasaulē, kur 
vēstniece sevišķi uzsver- un es citēju: 
”Šājā svētku laikā aicinu mūs visus- atbastīsim savu 
valsti, priecāsimies par mūsu cilvēkiem, palīdzēsim 
cits citam saprast, ka tikai kopā esot un 
sadarbojoties, mēs saglabāsim svarīgo, kas mums 
pieder, mūsu zemi-Latviju.” 
Akts beidzās kad mēs kājās piecēlušies izvadījām 
Latvijas karogu no telpas. Tad viesi tika aicināti 
noskatīties filmu par Latvijas Valsts himnas autoru 
Baumaņu Kārli un himnas gaitu caur tās 
vēsturiskiem posmiem, kura tiešām bija, mums vēl 
nezināma un ļoti interesanta. Pēc filmas tikām 
aicināti uz glāzi vīna un uzkodām un vēl pasēdējām 
un parunājāmies un tad uz mājām. Paldies Daugavas 
vanagiem par labi sarīkotajām 18. nov. atceres 
svinībām. 

Pertas Latviešu centrs 18. novembrī. Foto: J.Purvinskis 
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