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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 2021. g.15.augustam.
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.

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

Aizvesti, bet neaizmirsti

EV. LUT. SV.
PĀVILA
DRAUDZE

20. jūnijā noturējām atlikto 14. jūnija AIZVESTO
PIEMIŅAS Dievkalpojumu. Diemžēl tikai 6
latvieši pārvarēja auksto, lietaino laiku un atnāca
pielūgt Dievu un pieminēt aizvestos, aizgājušos un
viņu radus.

Kā jau cerams būsiet izsūtītā vēstulē lasijuši, mūsu
mazai draudzei ir diezgan smagi financiāli
pienākumi, kurus mēģinam turpināt kā līdz šim.
6. jūnija Valdes sēdē sanācām pārrunāt Draudzes
stāvokli, jo nauda mums ir priekš 4 gadiem. Tikai
13 draudzes locekļi ir samaksājuši savu Draudzes
nodokli par 2020/2021. gadu.
Draudzei ir atņemts “incorporated” un “small
charity status”. Abu valsts iestāžu statusu atgūšana
ir sarežģīta un uzliek lielas prasības draudzes
amatpersonām, satversmei un locekļiem. Tālāk tie
varētu iespaidot mūsu dalību Pertas Latviešu Centrā
(Latviešu Centra valde sastāv no Draudzes,
Daugavas Vanagiem un Latviešu Biedrība).
Šie jautājumi mums ir nopietni jāpārdomā un
jāpārunā DRAUDZES PILNSAPULCĒ (1. augustā,
pēc Dievkalpojuma), lai varētu izlemt, ko tālāk
darīt. Nākotni izzīlēt nevaram, bet tomēr mums
jādomā kā rīkoties dažādos apstākļos, piem.
vajadzību pārdot Petras Latviešu Centru, u.c.
Dzīves īstenība iespaido mūs visus vairāk vai mazāk
Ko darīsim?
Lūdzu izsakiet priekšlikumus draudzes pilnsapulcē!
Pašlaik COVID-19 apstākļi mums neatļauj daudz uz
priekšu plānot sakarā ar viesu mācītāju (Baikova,
MacPherson un Alberta) braukšanu pie mums
mācītāja Guņa Baloža garā atvaļinājuma (okt-dec
2021) laikā. Pastāv dažādas iepējas Dievkalpojumus
noturēt bez viņu personīgās klātbūtnes. To izlemsim
tuvāk kā novadīt iecerētos Dievkalpojumus (17 okt.,
21. nov., 3. dec.)
Laipni aicinu katru no Jums piedalīties
Dievkalpojumos un sniegt ierosinājumus, kas varētu
veicināt mūsu draudzes dzīvi.
Ieva Vlahov
tāļr. Mob. 144 719 4080

Pie altārtelpas, pateicoties Jānim un Sarmītei bija
uzstādīts mūsu karogs – apklāts ar melnu tillu.
Blakus bija bluķis apvilkts ar dzeloņdrāti, uz kura
dega sarkanbalsarkana svece, kas apgaismoja
“baigo” grāmatu kurā ir visi aizvesto vārdi. Drūmā
iztāde zīmīgi attēloja mūsu tautas briesmīgos
piedzīvojumus. Mācītāja spēcīgais sprediķis no
Ijaba grāmatas 39:1-11, lika klausītājiem pārdomāt
savu ticību par Dieva varenību.
I.V.

DIEVKALPOJUMU SARAKSTS
2021.g JŪLIJAM, AUGUSTAM,
SEPTEMBRIM
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

4. jūlijs plkst. 10:30
6. sv. pēc Sv Gara Svētkiem
Zaļa
Eceh. 2:1-5
2 Kor 12:1-10
Marka Ev 6:1-13
Jānis Vucēns
Juris Liepa
Māra Hope
Juris Liepa

Lasītājs
Dežurants
Puķes
Dievgalds
Aizlūgumi:
Gaida Beklešovs
Jūlījs Bernšteins
Rita Džonsons
Ivars Galvāns
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi
Lasītāja
Dežurants
Puķes
Dievgalds
Aizlūgumi:
Līga Gemuts
Māra Hope
Austra Kaģis
Juris Liepa
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

Ilgvars Bergmanis
Maiguta Bernšteins
Austra Farras

18. jūlijs plkst. 10:30
8.sv. pēc Sv Gara Svētkiem
Zaļa
Jer 23:1-6
Ef. 2:11-22
Marka Ev. 6:30-44
Ieva Vlahov
Jānis Vucēns
Sarmīte Vucēns
Ieva Vlahov
Austra Grīnbergs
Sid Hope
Tamāra Karabanovs
Ruta Liepa
1. augusts plkst. 10:30
10.sv. pēc Sv Gara Svētkiem
PILNSAPULCE
Zaļa
Ef 4:1-16
Jāņa Ev. 6:22-35
Mācītājs
Gunis Balodis
Māra Hope
Juris Liepa

Lasītājs
Dežurants
Puķes
Dievgalds
Aizlūgumi:
Silvija Lūks
Harda Paparde
David Robinson
Aina Sprancis

Alan Lūks
Inta Robinson
Emīlīja Sokolovskis
Aina Timmermanis

Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

15. augusts plkst. 10:30
12.sv. pēc Sv Gara Svētkiem
Zaļa
Sakamvārdi 9:1-10
Ef. 5:6-21
Jāņa Ev. 6:51-69
Juris Liepa
Juris Liepa
Sarmīte Vucēns
Ieva Vlahov

Lasītājs
Dežurants
Puķes
Dievgalds
Aizlūgumi:
Astrīda Untiņš
George Vaļikovs
Ieva Vlahov
Jānis Vucēns
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

Diena
Krāsa
Lasījumi
Lasītājs
Dežurants
Puķes
Dievgalds
Aizlūgumi:
Rita Džonsons
Austra Farras
Līga Gemuts
Mara Hope

Sarmīte Vucēns

29. augusts plkst. 10:30
14.sv. pēc Sv Gara Svētkiem
Zaļa
Jes 35:4-7a
Jēkaba Vēst. 2:1-10
Marka Ev. 7:24-37
Sarmīte Vucēns
Jānis Vucēns
Māra Hope
Juris Liepa

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Dievgalds
Aizlūgumi:
Ruta Auziņš
Nina Bauskis
Ilgvars Bergmanis
Maiguta Bernšteins
Datums

Anita Vaļikovs
Daina Vārpiņš

Mirdza Balodis
Gaida Beklešovs
Jūlījs Bernšteins

SESTDIEN
16. oktobrī plkst. 10:30
21 pēc Sv Gara Svētkiem
VIESU MĀCĪTĀJS
GUNTARS BAIKOVS
Zaļa
Psalms 119:9-16
Ēb. 4:1-13
Marka Ev. 10:23-31
Mācītājs
Juris Liepa
Sarmīte Vucēns
Ivars Galvāns
Austra Grīnbergs
Sid Hope

Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

7. novembrī plkst. 10:30
VISU SVĒTO DIENA
VIESU MĀCĪTĀJS
COLVIN MAC PHERSON
Balta
Atklāsme 7:9-17
1 Jāņa Vēst. 3:1-3
Jāņa Ev 8:31-36
Mācītājs
Jānis Vucēns
Māra hope
-

Lasītājs
Dežurants
Puķes
Dievgalds
Aizlūgumi:
Austra Kaģis
Juris Liepa
Silvija Lūks
Harda Paparde
David Robinson
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

Tamāra Karabanovs
Ruta Liepa
Alan Lūks
Inta Robinson

28. novembrī plkst. 10:30
1. ADVENTE
VIESU MĀCĪTĀJS
ALDIS ELBERTS
Violeta
Jer 33:14-16
1 Tess. 3:9-13
Lūkas Ev. 19:28-40
Mācītājs
Juris Liepa
Sarmīte Vucēns
-

Lasītājs
Dežurants
Puķes
Dievgalds
Aizlūgumi:
Austra Kaģis
Emīlīja Sokolovskis
Aina Timmermanis
Anita Vaļikovs

Tamāra Karabanovs
Aina Sprancis
Astrīda Untiņš
George Vaļikovs

LAIKS KĀ AUGSTĀKAIS LABUMS
Kad saproti, ka dzīve ir tikai viena, tu vairs nevēlies
zaudēt veltīgi ne mirkli.
Šādas frāzes nākas dzirdēt arvien biežāk. Tas,
manuprāt, ir saistīts ar laika izpratni. Jo laiks vairs
nav tikai nauda. Laiks ir dzīvība. Bez dzīvības nav
laika, jeb no laika nav nekādas jēgas, ja nav
dzīvības. Šeit es nedomāju laiku kā tādu, bet cilvēka
dzīves laiku. Te tas ir laiks kā augstākais labums.
Cilvēks esot vienīgais no dzīvajām būtnēm, kas
nedzīvo nepārtrauktā tagadnē. Pagātnes, tagadnes
un nākotnes uztvere liek cilvēkam domāt par laiku.

Cilvēcei kopš senatnes ir daudz jautājumu par laiku.
Vai laiks ir lineārs vai ciklisks, vai bezgalīgs vai
galīgs?
Tālāk radās jautājumi par to, vai laiks ir reāls vai arī
prāta konstrukcija? Vai tagadne ir acumirklīga vai
ilgstoša, vai var teikt, ka pagātne un nākotne tiešām
pastāv? Daudz filosofisku jautājumu un atziņu rodas
līdz ar zinātnes attīstību.
Šeit es negribētu iedziļināties jautājumā, vai cilvēka
reliģiozitātes pamatā ir laika vai mirstības apziņa.
Šīs refleksijas pamatā ir doma, vai kristietim viņa
dzīves laiks var būt kā augstākais labumus. Vai
kristietis var sacīt, ka dzīve ir tikai viena?
Kristietis tic Dievam Kristum, kas ir mūžīgs. Viņš
nav pakļauts laikam. Viņš ir bijis pirms laika, Viņš
ir laikā, un Viņš būs pēc laika.
Vai šajā gadījumā laiks ir Dieva radība? Vai tādā
gadījumā laiks nevar kļūt par elku, kas aizēno
Dievu?
Manuprāt, šī saasinātā laika uztvere saistīta ar
ticības zudumu pēcnāves eksistencei. Ja tev,
cilvēkam, ir tikai šī dzīve, tad tu to sāc uztvert, kā
unikālu iespēju. Ja tu nebiji nedz pirms laika, nedz
būsi pēc laika, tad tu esi tikai šeit un tagad.
Lūkas evaņģēlija 12.nodaļā Jēzus stāsta par kādu
cilvēku, kurš kļuva ļoti bagāts. Bagātība viņam deva
drošības sajūtu par nākotni. Viņš bija aprēķinājis, ka
viņa nauda viņam pietiks ilgam laikam. “Bet Dievs
uz viņu sacīja: tu, bezprātīgais, šinī naktī no tevis
atprasīs tavu dvēseli. Kam tad piederēs tas, ko tu esi
sakrājis?”
Proti, viņam bija daudz naudas, bet maz laika. Bet
viņš vispār neaizdomājās par laiku, kā mūsdienu
cilvēki.
Un, ja mēs no šī cilvēka pasaules redzējuma
izslēdzam Dievu un pēcnāves dzīvi, tad vienīgais,
ko viņš varētu vēlēties ir nevis vairāk naudas, bet
vairāk laika. Vairāk, pat bezgalīgi daudz laika šeit
uz taustāmas zemes, nevis kaut kur nezināmā
eksistencē.
Dzīvot pēc iespējas ilgāk būtu šim cilvēkam
vislabākais risinājums.
Bet, ko tas viņam palīdzēs?
Ja cilvēki iemācīsies naudu pārvērst laikā un spēs
laiku krāt kā naudu? Vai arī tad Jēzus nejautās: “Ko
tas cilvēkam palīdz, ka viņš iemanto visu pasauli un
zaudē savu dvēseli?” [Mt.8:36]
Kas ir augstākais labums? Vai tas joprojām nav
Dieva žēlastība Jēzū Kristū?

6 septembrī es sākšu savu ‘Long Service Leave’
atvaļinājumu un atgriezīšos Pertā 20. decembrī. Es
braukšu uz ziemeļiem un ceru pavadīt laiku
Kimberlījos, Gulf of Carpentaria un Arnhem Land.
Biļetens tiks izsūtīts ik pa divām nedeļām visiem
draudzes locekļiem un manā prombūtnes laikā viesu
mācītāji vadīs trīs dievkalpojumus.
•
•
•

16. oktobri (sestdien) - māc Guntars
Baikovs
7. novembrī - māc Colvin MacPherson
28. novembrī – māc Aldis Elberts

Ja jums būtu kāds jautājums sakarā ar draudzi vai
ticību manā prombūtnes laikā, lūdzu stājaties
sakaros ar draudzes preikšnieci
Ievu Vlahov. 0447 194 080
Māc Gunis Balodis
77 Karril Turn, Yanchep, 6035
0409048863

PATEICĪBA
Izsakām lielu paldies mācītājam Gunim Balodim
par noturēto Dievkalpojumu, DV Pertas nodaļas
priekšniekam Ilmāram Rudakam par izteiktiem
atvadu vārdiem, mūsu mīļā aizgājēja Nikolaja
Džonsona (Džonija) izvadīšanā.
Liels paldies visiem par rakstiski un mutiski izteikto
līdzjūtību, ziediem un mierinājuma vārdiem, kas
mūs tik ļoti atbalsta šajā grūtajā laikā.
Bēres, kas 20. jūnijā bija paredzētas Karrakattas
kapsētā bija jāatceļ, COVID-19 vīrusa dēļ, jo
valdības likums atļāva tikai 10 cilvēku sastāvu.
No mūsu mīļā aizgājēja atvadījamies apbedīšanas
biroja kapličā.
Sirsnīgs paldies visiem
Rita, Lolita un ģimene

DV PERTAS
NODAĻA
DAUGAVAS VANAGU
Pertas nodaļas

GADSKĀRTEJAIS
SARĪKOJUMS
svetdien 2021. gada 29.
augustā plkst. 13.00. Kluba
telpās
Pusdienas un filma
Cena – DV biedriem brīva,
pārējiem viesiem $20.00
Pieteikšanās līdz 22.
augustam pie Ritas Džonsons
tel. 9349 2332
(DV klubs vairs nepārdot
alkoholiskus dzērienus.
Sarīkojumu apmeklētājiem
pašiem jaņem līdzi savi
alkoholiskie dzērieni.)

DV Pertas nodaļas pārskats
$1100 N.Bauskis
$ 100 I&A.Rudaks
$ 75 Z.Ozolnieks
$ 50 N&R.Džonsons. J.Purvinskis
$ 40 J.Grinfelds
$ 30 I.Vlahov
$ 20 R.Auziņš
_______
$1465.00
Augšminētā summa pēc ziedotāju norādījuma
sadalās šādi:
1. Atbalstīt bijušos leģionārus un viņu
atraitnes
$690.00
2. Jauniešus
(Latvijā un Austrālijā)
$30.00
3. Daudz un audžu bērnu
ģimenes
$370.00
4. Zemessardzi
$260.00
5. Bez sadalījuma
$115.00
$1465.00
Paldies visiem ziedotājiem!
R.Džonsone (nod.kasiere)

Daugavas Vanadzes
aicina uz

FILMU
PĒCPUSDIENĀM
Ar kafijas galdu
trešdien 28. jūlijā,
trešdien, 22. septembrī
pulksten 13:00

Daugavas Vanagu klubā
Ir paredzēts, ka filmas
pēcpusdienas notiks katra mēneša
trešajā trešdienā.

NIKOLĀJS
DŽONSONS
AIZSAULĒ

Foto: J.Purvinskis

DAUGAVAS VANAGU AUSTRĀLIJAS
VALDES ZIEDOJUMU
2021. GADA VĀKŠANAS AKCIJA

20. jūnija pēcpusdienā, no
Daugavas vanagu Pertas
nod. pr. saņēmu ziņu, ka
šodien mūžībā ir aizgājis
viens no mūsu nodaļas
ilgadīgajiem
biedriem:
Nikolājs Džonsons. “Džonīts”, kā mēs viņu pa
lielākai daļai saucām, bija dzimis 1933.g.10.jūnijā,
Latvijā. Otrā pasaules kara beigās, Džonsonu
ģimene: tēvs Eižens un māte Anna Džonsoni ar
bērniem: dēlu Nikolāju un viņa brāli Gunāru, bēgot
no krievu otrās Latvijas okupācijas, atstāja Latviju
un ar tūkstošiem citu ģimenēm, devās bēgļu gaitās,
nonākot Britu zonas bēgļu nomentnē, Geshtahtē,
Vācijā. Tāpat kā visi citi laviešu nometnes bērni,
Džonītis apmeklēja nometnes skolu, nodarbojās ar
sportu un iesaistījās Latviešu Skautu organizācijā.
Kad Vācijā sākās bēgļu izvietošana no nometnēm
un izbraukšana uz dažādām Pasaules valstīm,
Džonsonu ģimene pieteicās izbraukt uz Austrāliju
un ar dažādiem starpgadījumiem, beidzot 1949.g
beigās ar kuģi Amarapoora nonāca Fremantles ostā,
Rietumaustrālijā.
Kā jau mēs visi, arī Džonsonu ģimene nonāca
Northamas nometnē un tāpat kā mēs visi, arī
Džonīts sāka meklēt darbu, kuru atrada turpat
Northamā, kādā auto remontu darbnīcā. Šeit viņš
sāka mācīties par auto elektriķi, amatu, kuru beidzot
arī sasniedza. Pārējo laiku strādāja savā arodā
dažādās auto elektrisko remontu darbnīcās Pertā,
izņemot vienu laiku, kuru pavadīja dažādos
būvdarbos Sidnejā, bet drīz atgriezās Pertā un
turpināja strādāt autoremontu darbnīcās,
līdz
aiziešnai pelnīta valsts pensijā.
1964.g. Nikolājs Džonsons aprecēja Ritu
Otto(dzim.Ozola)un tā kā Ritai jau bija meitiņa,
Lolita, viņš viņai palika par audžutēvu un nu Ritai
palīdzēja audzināt meitu un tās bērnus un
mazbērnus. Jau sākuma gados Pertā Džonīts iestājas
Pertas Latviešu Drāmatiskā Kopā un spēlē lomas
daudzās lugās Pertā un vairākos Latviešu Teātra
festivālos Pertā un citos Austrālijas latviešu centros,
līdz pat Kopas pēdējam cēlienam vēl tikai šogad,
kad Kopa izbeidza pastāvēt. Viņš bija labi pazīstams
Pertas latviešu teātra aktieris un savu aktiera māku
viņš nekad neliedza arī īsos D.V.sarīkojumos.
Džonīts ilgus gadus ziedoja Pertas latviešu
Biedrības valdes darbā, jo sevišķi kā tās sekretārs un
laiku darbodamies arī biedrības Revīzijas komisijā.

1973g. Džonīts iestājās Pertas Daugavas vanagu
nodaļā un ilgus gadus ieņēma arī dažādus posteņus
D.V. nodaļas valdē, jo sevišķi ilgi kā nodaļas
kasietis. Par ilgadējo darbu Daugavas vanagu Pertas
nodaļas valdē un Pertas latviešu sabiedrībā,
Daugavas vanagu Centrālā valde Nikolājam
Džonsonam piešķīra augstāko D.V. atzinību,
D.V.nozīmi zeltā.

ARĪ PERTĀ SVIN
JĀŅUS

Atkal viens īsts latvietis pievienojies Aizsaulas
pulkiem. Paldies Tev Džonīt par Tavu ziedošanos
Latvijai un latviešiem Pertā un Austrālijā. Lai Tev
ir vieglas smiltis.
J.Purvinskis

gunsKalūriDAUGAVAS VANADZES
Ar skumjām pieminam aizgājušās vanadzes:
Šī gada 21. jūlijā mūžībā izvadījām mūsu
kopas vanadzi Veltu Zāmuri.
Velta Pertas vanadžu kopā iestājās 1982.
gadā. Apbalvota ar diviem Atzinības
rakstiem, 2013. gadā ar DV zelta nozīmi.
+++
Saņēmām ziņu, ka šī gada 22. aprīlī no
mums šķīrusies mūsu kopas vanadze Zigrīda
Tuvik.
Zigrīda savu darbību uzsāka 1950. gadā un
bija viena no mūsu kopas dibinātājām. Ar
DV zelta nozīmi apbalvota 2005. gadā.
Paldies, mīļās vanadzes, par mūsu vidū
pavadītiem gadiem un nenogurstošo darbību
mūsu kopējo mērķu īstenošanai.
Dieviņš deva, zeme ņēma,
Zeme visu nepaņēma.
Mīļi vārdi, labi darbi,
Tie palika šai saulē.
Dusiet saldi, mīļās vanadzes!
R.Džonsone (kopas vad.)

Pertā vēl ir saujiņa čaklu latviešu kuri tāpat kā gan
lielas, gan mazas latviešu kopienas, izkaisītas pa
visu plašo Pasauli, šinī gada laikā svin vienu no
vissenākajiem latviešu svētkiem: Jāņus. Ceturtdien,
24,jūnijā, Pertas Latviešu Centra pagalmā bija
pulcējies labs bariņš cilvēku, kuri atcerējās svinēt
latviešu Līgo svētkus, kaut vai tie arī bija Jāņu
Dienā. Tā jau pievakarē, ap pieciem sāka sarasties
Pertas Latviešu Valodas Klases skolēni un daži
Pertas Latviešu Biedrības ļaudis. Zālē galds klājās
ar dažādiem gardiem ēdieniem un galvenais, ka tur
bija gan liels šķīvis ar Jāņu sieru, vairāki trauki ar
pīrāgiem, alus un rupmaize, nemaz neskaitot kūkas,
dažādus cepumus un citus ēdienus. Kas mums trūka
visvairāk bija, ka Pertā šai laikā nevaram atrast
ozolus no kuriem pīt vaiņagus. Tā nu bez ozollapu
vaiņagiem mums bija jāiztiek.
Drīz pagalmā uzliesmoja Jāņuguns un tātad, visi
Jāņu dienas galvenie rekvizīti, jau bija. Drīz klēsla
pārvērtās par tumsu, bet cilvēki vēl nāca un nāca.
Nāca gan lieli, gan mazi, gan pavisam maziņi
vectēva rokās un arī jau tādi ar sirimiem matiem un
baltu bārdu. Nē jau visi spēja pilnīgi sarunāties
mūsu latviešu mēlē, bet labvakara sveicienu gan
zināja visi. Viens ciemiņš bija mērojis garo ceļu no
Kalgūrijas zelta raktuvēm, jo teica, ka Jāņus, kurus
pirmo reizi piedzīvijis Pertā pagājušā gadā, viņš gan

nepalaidīšot garām. Viņš, tāpat kā pagājušā gadā, arī
bija mūsu galvenais jāņuguns uzraugs un Kalgūrijā
ar vienu darba kolēģi, igauni, jau esot svinējuši
Jāņus(skat Jāņuguni augšā). Beidzot bija saradušies
pāri par trīsdesmit cilvēki un starp tiem arī labs
bariņš bērnu. Tātad Līgo svētkus šogad atcerējās
divtik kā pagājušā gadā. Tā Pertas apstākļos ir laba
pazīme.

Pertā vēl varētu nosvinēt Jāņus. Gaidīsim tad citu
gadu Jāņu dziesmas skandināt.

JP

Stāstot par Jāņu svinēšanu, klases skolotājs mums
stāstīja, galvenie rekvizīti Jāņu svinībām esot(kā jau
minēju agrāk): Jāņu siers, alus, pīrāgi un vēl
svarīgāki ir Jāņu dziesmu dziedāšana un
visgalvenais laba izprieca. Tā nu skolotājs mums
izdalīja dziesmu lapiņas un kautvai bez armoņikas
vai kāda cita mūzikas instrumeta mēs izdziedājām
trīs lappuses Jāņu tautas dziesmu. Paldies, ka
skolotāja balss vēl visu izturēja. ‘Līgo’ mēs varējām
piedziedāt visai labi.
Kad mūsu mazie līgotāji sāka pagurt un sāka
glauzties pie māmiņām zinājām, ka nu laikam ir
laiks, lai Jāņuguns sāk apdzīst un atdziest līdz
Jāņiem nākamgad, kad ceram sameklēt vēl vairāk
Jāņu bērnus un mūsu tautas tradīcijas turpināt
atcerēties paši un tās nodot tālāk mūsu bērniem un
mazbērniem.
Izsaku lielu paldies visiem lieliem un maziem Jāņu
bērniem, kuri redzēja par svarīgu, šo veco mūsu
tautas tradīciju vēl piekopt, nāca šajā aukstajā naktī
pasēdēt kopā latviešu pulkā pamieloties un
padziedāt un pamācīties vēl kautko, kas padara mūs
par latviešiem. Paldies arī visām māmiņām un
visiem kuri cepuši un vārījuši un gādājuši lai latvieši

