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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 9562 0537
Priekšniece: Ieva Vlahova 9367 4104
Dāmu komitejas priekšniece:  
Daina Vārpiņa 61430606

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
Koŗa priekšnieks: Ēvalds Rudolfs 9275 9578

Pertas Latviešu Dramatiskā Kopa (PLDK) 
Priekšnieks: Andris Vārpiņš 9398 1958

Korporācijas Kopa Pertā 
Sen.fil! Jānis Purvinskis 9582 5221

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 
jvucens@ozemail.com.au 
www.pertaszinas.net 

 

SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
 
maijā 

1 Dāmu komitejas pusdienas un 
filmas plkst. 12.00 

15 Dievkalpojums plkst. 10.30 
15 Vanadžu pusdienas un filma 

plkst. 13.00 
29 Dievkalpojums plkst. 10.30 

jūnijā 
5 Dievkalpojums plkst. 10.30 

12 Dievkalpojums plkst. 10.30 
19 LBRA Jāņu sarīkojums 

plkst. 13.00 
26 Dievkalpojums plkst. 10.30 

jūlijā 
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 
 
 

REDAKCIJA 
Kvitējumi: 

S.Rikmane-Atyeo $10 
I.Plucis $20 
A. Nonīms $20 
 

Lūdzu nākošām ziņām visus rakstus iesūtīt 
redakcijā līdz 2011. g. 15. jūnijam. 
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Lestenes baznīca 

EV. LUT. SV. 
PĀVILA 
DRAUDZE 

$1 NEDĒĻĀ VAI DIENĀ? 
Mīļie, tautieši! 

Kā jau zināt, mūsu draudzei ir grūti laiki. Iepriekšējās 
ziņās, draudzes priekšniece izsludināja draudzes 
pilnsapulcē izvirzītās iespējas, kā palīdzēt draudzei. 

Mācītājs ir atsaucies pirmais - bez aicinājuma. Viņš 
tūlīt samazināja savu algu un pat apsolīja turpināt 
kalpot mums bez atalgojuma, ja draudze nespēs 
pastāvēt. Bet vai būtu godīgi no mūsu puses pieņemt 
tik dāsnu piedāvājumu? Šobrīd 65 draudzes locekļi 
maksā ieteikto gada nodevu. Tas ir $50 gadā jeb $1 
nedēļā. Ar $1 dienā, mēs varētu pastāvēt vēl ilgus 
gadus. 

Ir jau vēl daži apsvērumi. Ikvienas latviešu 
organizācijas sabrukums papildinās uzdevumu slodzi 
atlikušajām organizācijām, kā arī steidzinās visas 
sabiedrības izputēšanu. Cik ilgi pārējās organizācijas 
spēs pārņemt draudzes maksājumu pienākumus? Vai 
varēsim attaisnot Centra pastāvēšanu un uzturēšanu, 
ja to lietos tikai paris pasākumiem ik mēnesi? 

Ir skaidri redzams, ka ne visi draudzes locekļi 
apmeklē Dievkalpojumus regulāri, bet tomēr atbalsta 
draudzi finansiāli. Paldies! Kā draudzes locekle, kurai 
rūp šīs draudzes un latviešu kopienas pastāvēšana, es 
aicinu Jūs, katru latvieti, apsvērt cik Jūs personīgi 
varētu dot latviešu draudzei, kura tik ilgus gadus 
strādājusi latvietības labā. Vai tiešām $1 nedēļā, jeb 
pat dienā būtu liels upuris jebkuram no mums? 

Vai nebūtu vērts šodien nosūtīt savu personīgo 
atbalstu draudzei? 

Ar cieņu, 
Draudzes locekle 

Čeki rakstāmi:  
St Paul's Ev Lutheran Congregation 
un sūtami draudzes kasierei: 
Māra Hope, 
77 Roberts St, 
Bayswater, W.A. 6083 
 

DIEVKALPOJUMU SARAKSTS 
2011.g. MAIJAM, JŪNIJAM 

JŪLIJAM 
 
Datums 15. maijs 10:30 
Diena KAPU SVĒTKI 

Karakatas Kapsētā 
Ja līst – Centrā 
(Lūdzu paņemiet līdzi Saliekamos 
krēslus!) 

Krāsa Balta 
Lasījumi Jes. 65:17-19 

Atkl. 7:9-17 
Mt. 5:1-12 

Lasītājs Mācītājs 
Dežurants Mācītājs 
Puķes  
Vecākais Juris Liepa 
Aizlūgumi: 
Māc. Gints Polis Māc. Māris Ķirsons 
Gunars Kaģis Austra Kaģis 
Tamāra Karabanovs Feodosija Landers 
Juris Liepa Ruta Liepa 
 
Datums 29.  maijs 10:30 
Diena 6. Lieldienu Svētdiena 

PRĀVESTA VIZITĀCĪJA 
Krāsa Balta 
Lasījumi Ap. Darbi 17:16-31 

1. Pēt. 3:13-22 
Jņ. 14:15-22 

Lasītāja Sarmīte Vucēns 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes Aina Timmermane 
Vecākais Jānis Lūks 
Aizlūgumi: 
Māc. Didzis Kreicbergs Prāv. Klāvs Bērziņš 
Tija Lifka  Jānis Lūks 
Silvija Lūks  Ēriks Ozoliņš 
Edmunds Ozoliņš Zinaida Ozoliņš 
 
Datums 5. jūnijs  10:30 
Diena 7.  Lieldienu Svētdiena 

PADOMES SĒDE 
Krāsa Balta 
Lasījumi Ap. Darbi 1:12-26 

1. Pēt. 4:12-19 
Jņ. 17:1-11 

Lasītāja Ieva Vlahov 
Dežurants Jānis Lūks 
Puķes Ausma Jones 
Vecākais Juris Liepa 
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Aizlūgumi: 
Māc. Rolands Radziņš Māc. Maija Cepure 
Diak Milda Dauka Harda Paparde 
Mirdza Pētersons Irma Plūcis 
Laimons Pogainis Erna Raudziņš 
 
Datums 12. jūnījs  10:30 
Diena SV. GARA SVĒTKI 

TAUTAS SĒRU DIENA 
Krāsa Sarkana 
Lasījumi Ap. Db 2:1-21 

Jņ. 7:37-39 
Lasītāja Māra Hope 
Dežurants Jānis Lūks 
Puķes Ausma Jones 
Vecākais Jānis Lūks 
Aizlūgumi: 
Māc. Aivars Gusevs 
Evanģ. Valda Grīnberga-Šakurova 
Māc. Ilze Ķezbere Vilma Rīdūzis 
Evalds Rūdolfs Aina Sprancis 
Aina Timmermanis Anna Topp 
 
Datums 26. jūnījs  10:30 
Diena 2. Sv. pēc Sv. Gara Svētkiem 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Jer. 28:5-9 

Rom. 7:1-13 
Mt. 10:34-42 

Lasītājs Juris Liepa 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes Vilma Rīdūzis 
Vecākais Jānis Lūks 
Aizlūgumi: 
Māc. Ģirts Grietiņš Prāv. Klāvs Bērziņš 
Astrīda Untiņš  Guntis Untiņš 
Anita Vaļikova Andris Vārpiņš 
Daina Vārpiņš 
 
Datums 3. jūlijs  10:30 
Diena 3. Sv. pēc Sv. Gara Svētkiem 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Zah. 9:9-12 

Rom. 7:14-25a 
Mt. 11:25-30 

Lasītājs Jānis Lūks 
Dežurants Andris Vārpiņš 
Puķes Sarmīte Vucēns 
Vecākais Juris Liepa 
Aizlūgumi: 
Māc. Mārtiņš Irbe Arh. Elmārs Rozītis 
Fricis Vārpiņš Leokardija Vārpiņš 
Juris Viļums Ingrīda Viļums 
Ieva Vlahov 

 
Datums 17. jūlijs  10:30 
Diena 5. Sv. pēc Sv. Gara Svētkiem 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Jes. 44:6-8 

Rom. 8:18-27 
Mt. 13:1-9 

Lasītāja Sarmīte Vucēns 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes Māra Hope 
Vecākais Jānis Lūks 
Aizlūgumi: 
Māc. Ivars Dzelme Māc. Māra Saulīte 
Jānis Vucēns Sarmīte Vucēns 
Zenta Zaķis Alise Zomers 
Miranda Albrichs Mirdza Auziņš 
 
MĀCĪTĀJA ZIŅOJUMI: 
1. Lūdzu aizlūdziet par slimiem: 

Ilonu Bērziņu 
Imantu Gūtmani 

2. Dēļ tā, ka mēs ar ģimeni neņēmām brīvdienas  šinī 
laikā, maija mēneša kalendārs ir nedaudz 
mainījies. Lūdzu  ņemiet šīs izmaiņas vērā! 

Māc. Gunis Balodis 
20 Mutiny tce, Quinns Rocks 6030 

9562 0537   0433136961 
 
VĒL VIENA JUBILEJA PERTĀ 
Šķiet viena jubileja seko otrajai. Šogad Svētā Pāvila 
Draudzes Dāmu Komiteja atskatās uz 50 gadu 
darbību. Pāvila draudzes dāmu komiteja tika dibināta 
1961. gadā 8. jūlijā. Svētās Pāvula draudzes 60. 
jubileju atzīmējām 2010.gada aprīlī. 

Pie Dāmu Komitejas dibināšanas piedalījās tā laika 
mācītājs Leo Kampe, draudzes priekšnieks M. Levits. 
Pirmā komitejas priekšniece bija F. Fernesta. 
Komitejas sastāvs laikam ejot uz priekšu mainījās, 
mainās priekšnieces –bet darbs palīdzēt šeit un Latvijā 
turpinās. Tiek rīkoti referāti, dzejas pēcpusdienas, 
tirdziņi, semināri. Dāmu komiteja piedalās un vāc 
līdzekļus daudziem pasākumiem. 

Sniegta palīdzība daudzbērnu ģimenēm, jauniešiem, 
kuri vēlas piedalīties kādos kursos vai Kultūras 
Dienās, Minsteres ģimnāzijai, Latvijai, Indijas misijai  
kā arī palīdz uzturēt Pertas Latviešu Centru. 

Sapulces notika vienu reizi mēnesī. Tagad gan retāk 
sapulcējamies—bet joprojām rīkojam saviesīgas 
pēcpusdienas ar filmu izrādēm vai citiem 
priekšnesumiem. Vienmēr pie bagātīgi klātiem 
galdiem ar gardām maltītēm. Katra gadu piedalāmies 
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Svētās Pāvila draudzes rīkotā seminārā, atzīmējam 
Pirmo Adventi. 

Pašlaik komitejā ir 7 čaklas dāmas. Esam pavadījuši 
daudzas mūsu tautietes pēdējā gaitā. 

 
Manas priekšteces, ilggadīgās priekšnieces, Ludmilas 
Gūtmārces vārdos:” Ir labi, ja apzināmies, ka nav 
svarīgi, kura pilda kādu darbu, vai sekretāres, vai 
trauku mazgātājas, visas esam vajadzīgas, lai 
kopējiem spēkiem veiktu svētīgu darbu.” 

Lai mums visām būtu spēks un izturība vēl ilgi 
turpināt. Lai Dieviņš Jums visām stāv klāt un palīdz. 
Paldies dāmas , arī visām bijušām. 

Sveicu visas komitejas dāmas 50. gadu darbības 
jubilejā . 

„Darbs nosver katru 
mūsu mūža dienu, 
Darbā pārbauda- 
vai esi liels vai sīks 
Un dievišķīgs ir mirklis,. 
Kad caur viņu redzi, 
Kad esi ļaudīm bijis vajadzīgs.” 
(K. Apškrūma) 

Daina Vārpiņa ( komitejas priekšniece) 

 
 

Vai viegli būt..... 
Vai viegli...? 
Pāvila draudzes dāmu komiteja 1. maijā izrādīs divas 
filmas no Jura Podnieka triloģijas, turpinājumu viņa 
1986.gadā izdotai filmai„ Vai viegli būt jaunam?” 
Šajā filmā tiek parādīta tā laika režīmā dzīvojošu 
jauniešu likteņi.  

Te atklājas padomju iekārtas uzspiestā bezjēdzība un 
liekulība. Filma emocionāli stāsta par jauniešiem, kuri 
meklē savu vietu dzīvē. Kādi viņiem sapņi...vai viņi 
piepildīsies? Juris Podnieks gribēja šiem jauniešiem 

izsekot-un parādīt filmā kā viņiem klājas pēc 10 un 20 
gadiem. Diemžēl liktenis nedeva viņam šo iespēju. 
Viņa iesākto darbu turpināja Antra Cilinska, ar 
turpinājumiem 1998.g. „Vai viegli būt pēc desmit 
gadiem”? un 2010.gadā „Vai viegli būt pēc divdesmit 
gadiem?” 

Vai sapņi šiem filmas varoņiem ir piepildījušies, ko 
viņi dara un saka, ko saka viņu bērni? 

Ļoti būtisks jautājums. Vai viegli? Daudzi jauni un 
vidēja vecuma latvieši atstāj Latviju meklējot laimi  
citur. Kas paliek Latvijā, kas kārto un cīnās par iztiku 
un latvietību pašā zemītē? 

Kā mums pašiem klājas, te Austrālijā-cik mums tie, 
kas sekos un darbosies pēc mums? 

„Vai viegli?”-tāds jautājums vispār nepastāv-jo viegli 
nav nevienam” 

Interesants un ļoti aktuāls jautājums mums visiem. 

Daina 

 

 
PĀVILA DRAUDZES DĀMU KOMITEJAS 

SARĪKOJUMS 
 

2011. gada 1. maijā 
plkst.12:00 

 

 
PUSDIENAS   $15 

FILMAS 
„VAI VIEGLI BŪT PĒC DESMIT 

GADIEM.....” 
un 

„VAI VIEGLI BŪT PĒC DIVDESMIT 
GADIEM...” 

(no Jura Podnieka filmu triloģijas) 
Lūdzu pieteikties līdz 29. aprīlim pie 

Ausmas Jones  92762806 
Dainas Vārpiņas 61430606 
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DV PERTAS 
NODAĻA 
 

Vienu gadu par vēlu – bet labāk vēlāk kā nekad! 

Fricis Vārpiņš (šogad 96) dzimis 1915.g 4. aprīlī 
Zvejniekciemā Mērsragā, daudzbērnu ģimenē. 
Apmeklē vietējo pamatskolu un arodskolu. Dien 
Latvijas armijā no 1936. g. līdz krievu ienākšanai. 
Pārceļas uz Liepāju, strādā drāšu fabrikā būvniecības 
nodaļā līdz 1942.g. 

Brīvprātīgi iestājās 21. policijas bataljonā un martā 
izbrauc uz Ļeņingradas fronti. 1943.g. pārceļas uz 
Volhovu, jūnija cīņās saņem 2. šķiras dzelzs krustu. 
Decembrī komandēts uz virsnieku skolu Vācijā, beidz 
apmācības 1944.g. oktobrī un tiek iedalīts izlūku 
bataljonā apmācības vienībā līdz iziešanai uz 
Pomerānijas fronti. 1945. g. janvārī smagi ievainots 
Jastrovā. Kara beigas sagaida Flensburgas slimnīcā, 
seko gūsts Beļģijā. Ņem dalību Daugavas Vanagu 
dibināšanā. Pēc gūsta Zedorfas DP nometnē nodibina 
darba grupu, kuģu lādēšanā, Brēmens ostā, tālbraucēja 
kapteina Bergtals vadībā, līdz izbrauc ar ģimeni uz 
Austrāliju 1949.g. augustā. Northam nometnē strādā 
galdnieku darbnīcā gadu. Nākošo līguma laiku pavada 
Pertā uz būvēm. Pēc tam pat uzsāk strādāt uz savu 
roku. Aiziet pensijā 1980.g. Viņa palīdzīgā roka 
latviešu sabiedrībai nekad vēl nav trūkusi, neņemot 
vērā viņa ievērojamo gadu nastu un veselības stāvokli. 

„Kā niedra esi svešā malā Tu” un lai taviem bērniem 
bagāti vecāki. 

Daudz baltu dieniņu nākotnē!!! 

A.G. 
 

 
Kārlis BĒRZIŅŠ 
Pertā, 2011. gada aprīlis. 

Kārlis BĒRZIŅŠ, klātesošais pie 
D.V. Pertas nodaļas dibināšanas 
1949. g. 21.augustā. 2011.g. 31. 
martā arī pievienojies Zvaigžņu 
pulkiem. Viņa dēls Leo Kārlis 

atbrauc no Sidnejas uz Pertu, lai 28. martā atzīmētu 
tēva dzimšanas dienu, iznāk kā pēc pāris dienām 
jākārto izvadīšana arī pēdejā gaitā. 

Kārlis dzimis 1925. g. 28. martā Rīgas apriņķī Bebru 
pagastā. Beidzis Kokneses pamatskolu un Pļaviņas 
ģimnāziju. Darbojies Sarkanā Krusta un Mazpulku 
organizācijās. 

1944. gadā iesaistīts Vācijas darba dienestā, vēlāk 
Latviešu leģionā. 1945.g. atrodaas USA armijas gūstā 
Bavārijā. Pēc atlaišanas 1946.g. īsu laiku strādā 
Eichstates slimnīcā, 1947.g. janvārī iestājās 
“Viestura” sardžu rotā Firtā. 1949.g. jūnijā ieceļo ar 
kuģi “Goja” Rietumaustrālijā un īslaicīgi strādā meža 
darbos, vēlāk pie Forda motorkompānijas Fremantlē. 
Piecdesmito gadu vidū uzsāk pats savu santehniķa 
darbu. 

Ar pārtraukumiem 16 gadus bijis nodaļas valdes 
priekšsēdis un atkārtoti valdes loceklis. 1959.g. 
apbalvots ar D.V. zelta nozīmi. Vairākus gadus ir Sv. 
Pāvila Lut. Draudzes padomes loceklis. Dziedājis vīru 
un jauktā korī. Piedalījies Latviešu Centra būvē. 
Ģimene svētīta ar dēlu un diviem mazbērniem. 

Pertas nodaļas D.V. piemineklis “Karakatā” ir viņa 
iedvesmas izstrādāts un paveikts gala rezultāts. 

Dusi saldi Kārli. 

Pertas nodaļas D.V. 
A.G. 

 

Jānis MATISONS 
Pertā, 2011. gada marts. 

2010.g. 12. Novembrī Zvaigžņu 
pulkiem pievienojies, ilggadīgs 
Pertas D.V.nodaļas biedrs Jānis 
Matisons, dzimis 1919.g. 22.jūnijā 
amatnieka ģimenē, Ventspilī, kur 

arī absolvējis valsts vidusskolu. 1939.g. brīvprātīgi 
pieteicies obligātam kara dienestam Latvijas armijā 
12.Bauskas kājnieku pulkā. Pēc instruktoru kursu 
beigšanas 4. Valmieras k.p. pārskaitīts uz 6.Cēsu k.p. 
Rīgā. Pēc demobilizācijas sācis studijas LU 
farmācijas nodaļā. Pēc mobilizācijas ieskaitīts Rīgas 
policijas pulkā Vācijā, pēc pulka izformēšanas iedalīts 
pulkveža Lobes darba pulkā, tā saucamos “ Tornas 
grāvračos”. Vēlāk pārskaitīts Latviešu Leģionā 
pulkveža Baloža vienībā ar kuru pie Šverīnas nonācis 
amerikāņu gūstā. Apbalvots arī ar dzelzs krustu. 

Sekojusi Putlosa un Zedelgēma. Pēc atbrīvošanas, 
Baltijas Universitātē Pinebergā atsācis studijas. 
1950.g. pēc ierašanās Rietumaustrālijā, strādājis 
pavalsts ūdens piegādē, Fremantles ostā un dzirnavās, 
vēlāk 24. g. strādājot Rietumaustrālijas universitātē 
ķīmijas nodaļā kā techniķis, beidzis kīmijas nodaļu. 
1983.gadā saņem mūža goda biedra atzinumu no 
Royal Australian Chemical Institute. 2005. gadā 
nosvin Zelta kāzas. Viņa ģimene svētīta ar diviem 
bērniem un pieciem mazbērniem. Dusi saldi Jāni. 
PertasDaugavasVanagi. 
A.G. 
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DAUGAVAS VANADZES 
Skumstam par mūsu aizgājušo vanadzi Āriju Cīruli. 
Ārija mūsu Pertas kopā iestājās 1982. gadā. Vienmēr 
ņēmusi aktīvu dalību, līdz sliktā veselība liedza viņai 
to turpināt.  

Apbalvota ar DVAV Atzinības rakstu. 16. aprīlī Āriju 
izvadījām  viņas pēdējā gaitā Karrakattas kapsētā.  

Atvadu vārdos pateicamies Ārijai par mūsu vidū 
pavadītiem gadiem un darbu mūsu kopējo mērķu 
īstenošanai.  

Gan zināju tās dieniņas 
Kad bij’ ieti darbiņā. 
To dieniņu nezināju 
Kad būs ieti aizsaulē. 

Dusi saldi, mīļā Ārija! 

Pertas vanadzes 

 

 
PUSDIENAS UN VIDEO IZRĀDE 

 
 

Svētdien, 15. maijā, plkst. 13.00 

pusdienas  
un filmas  

„Būt latvietim Austrālijā”  
trešā un ceturtā sērija. 

Trešā sērijā: kādēļ nodoties latvietībai svešumā. 

Ceturtā: jaunieši un sabiedrības nākotnes izredzes. 

R.Džonsone – kopas vad. 

 

 
 
 

Latviešu 
biedrība 

Rietumaustrālijā 
 
Laipni lūdzam samaksāt biedru naudu par 2011. gadu, 
kā ari par 2010. gadu, ja tā nav vēl samaksāta. 

Čeki rakstāmi „Latvian Association in WA” un 
nosūtami kasierei  

R.Džonsonei 
3/50 Grenville St.  
Tuart Hill 6060  

vai arī variet to samaksāt grāmatu galdā (tel. 9277 
6830). 

Grāmatu galds atvērts sestdienās no plkst.10.00 – 
12.00. 

Biedru nauda $10 gadā. 

R.Džonsone (kasiere) 
 
 

 
Latviešu biedrības 

Jāņu sarīkojums 
svētdien,19. jūnijā  

plkst. 13.00 
DV klubā. 

 

 
 
Vakariņas, Jāņu siers, loterija, jautra līgošana.

Visi laipni gaidīti! 
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PERTAS LATVIEŠU 
CENTRS 
CŪKAS BĒRES PERTĀ. 
Ar mūsu ierašanos Pertā 1950. gados, kad iesāka 
dibināties latviešu organizācijas, tad tās arī atzīmēja to 
dienu, kad nu tā organizācija it kā sāka darboties: tās 
„Dzimšanas dienu”. Lai katrās svinībās būtu jo 
kuplāks apmeklētāju skaits, Pertas latvieši organizēja 
Draudzes un Organizāciju Kopsēdes, kuras tad ko-
ordinācijai sasauca divas reizes gadā. Šajās sēdēs tad 
katra organizācija pieteica savus gada sarīkojumu 
datumus un tos ieveda kalendārā. Tas bija 
nepieciešams tāpēc, ka lielākā daļa Pertas latviešu 
piederēja vairākām latviešu organizācijām. Tie 
organizāciju datumi tad tā arī palika gadu, pēc gada 
un cilvēki jau zināja uz priekšu, kad nākamās svinības 
nu būs Sv.Pāvila Ev.Lut. draudzei, vai Daugavas 
Vanagiem utt. Tā arī februārī vienmēr bija Katoļu 
Biedrības svinības, kurās daudzus gadus Viktors 
Mazalevskis ar kādiem palīgiem gatavoja uz iesma 
ceptu cūkas cepeti. Tā tas jau bija pieņemts un ļaudis 
jau laikus gatavojās un mājās taupījās ar ēšanu, lai 
pataupītu vēderu cepetim. Kad 90 tos gados Katoļu 
Biedrībā biedru skaits pavisam saruka un to beidzot 
vajadzēja slēgt, Viktors cūkas cepeti tomēr turpināja 
cept, bet tagad tikai tas pārtapa par Latviešu Centra 
gadskārtējo ienākumu. Cūciņa esot jācep lēni, 
pamatīgi un ar lielām rūpēm. Tā cūciņa jau iepriekšējā 
dienā tiek sagatavota, lai agrā rīta stundā var to likt uz 
iesma un lai līdz pievakarei nāsīs nāk brīnišķīgā 
smarža, kura izsauc milzu siekalas pārtraucamas tikai 
ar cepeša ēšanu. 

Sestdien, agrā rīta stundā, Viktors Mazlevskis ar 
Latviešu Centra varas vīriem ķērās pie šī svarīgā 
darba. Pievakarē ap sešiem Latviešu Centra pagalmā 
jau sāka rasties tādi tievi, sīciņi, izkāmējuši cilvēciņi. 
Tik nu tā, ka pie galda vēl tomēr varēja pieiet un ar 

grūtībām piesēsties. Bija sanākuši pāri par simts 
ēdāju. Sievas toties, kā jau parasti darījās: nesa 
dažādus traukus piekrautus ar labumiem. Centra 
virtuvē tika krauti un gatavoti dažādi salāti, griezts un 
krāmēts šķīvjos un gatavotas kūkas utt. Mēs, tie, kuri 
nebijām vēl tā pavisam izstīdzējuši tomēr vēl līdz letei 
varējām tikt un kaut ko slapjāku, dzeramu dabūt lai 
gaidot uz cepeti varētu remdēt slāpes un izsalkuma 
sāpes. Domā: ja nu nav ko ēst, tad laikam jādzer vien 
ir un pie letes bija dabūjami dažnedažādi slāpju 
dzesinātāji dzērieni. 

Pēc kāda garāka brīža, kad jau domāji, ka beigas nu 
jau ir klāt un tas sivēns būs aizskrējis atpakaļ mežā, 
Viktors paziņoja, ka viss ir gatavs un nevienam nebūs 
badā jāmirst. Tikai jāsamaksā savu naudiņu, jāsaņem 
biļeti un jāpietur šķīvis, kas pamazām sāks pildīties ar 
smaržīgo cūkas cepeti un citiem gardumiem. Brīnums 
cik ātri visi tie vājie izstīdzējušie ļaudis izveseļojās un 
vai skriešus tika pie lielā galda, kuru rotāja liels, 
skaists, smaržīgs, siekalu izsaucošs sivēns. Beigts gan. 
Tad pieejot pie otrā galda- pilns ar dažādiem salātiem: 
tur nu bija gan skābie gurķīši, gan gurķi krējumā, tur 
bija tomāti ar un bez sīpoliem, salāti un kartupeļu 
salāti. Nu es jau neesmu nekāds pavārs, lai visam tam 
dotu vārdus, bet pie ēšanas esmu ļoti labs. Nu kad jau 
šķīvis bija pilns, tad tikai pie galda un tukšo nost, 
piedzer aliņu klāt un tā kā ‘kāzu mielasts’. Kad nu 
vēders jau gandrīz plīst pušu vēl taču kūkas un kafija. 
Nu un ap to laiku Viktors atkal uzsauc klusumu un 
sāk vilkt lozes loterijai. Tur jau arī bija gan smalkas 
pudeles ar dārgiem šķidrumiem, redzēju arī Rīgas 
Balzamu, bija glezna, tautisks spilvens un citas 
mantiņas, ko nest mājās par atmiņu no šī vakara. 

Tā nu drīz bija arī jātaisās uz māju pusi, jo vēl man 
jau stundu garš ceļš priekšā. Saņēmu sieviņu pie rokas 
un abi aizčāpojām pie mūsu dzelzs kumeļa, kuram 
auzas nav jādod, bet būtu labāk, ja būtu, jo esmu 
pārliecināts, ka tas būtu daudz lētāk nekā tā zupa, 
kuru šim ir jālej iekšā. 

Te nu bija ēsts, dzerts un pļāpāts un cūciņa arī laikam 
bija notiesāta. Tagad tika jāpateicas visām tām 
čaklajām rokām, kuras vienmēr piestrādā bez kādiem 
trokšņiem un vēlāk pazūd it kā nemaz nebūtu bijušas. 
Paldies Centra valdei un tās vīriem, paldies Vanadzēm 
un tām citām dāmām, kuras slēpās strādādamas 
virtuvē un parādījās tikai tad, kad nāca un savāca 
traukus un bļodas. Paldies kuplajam viesu skaitam, 
kuri nāca palīgā cūciņu noēst. Jo sevišķi bija prieks 
redzēt tik daudz jauniešu un jau vecāku jauniešu, un 
jo sevišķi jauniešus no Latvijas. Uz redzēšanos 
10.aprilī plkst.13:00 Vanadžu rīkotajā Video izrādē. 

Jānis Purvinskis 
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Svarīga Informācija no 
Latvijas Goda Konsula 
Pertā 
(Ziņojums no Ārlietu Ministrijas konsulārā 
departamenta) : 

Ar šo darām zināmu, ka Centrālā vēlēšanu komisija ir 
izsludinājusi parakstu vākšanu likumprojekta 
„Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” 
ierosināšanai. Parakstu vākšana notiks no šā gada 
11.maija līdz 9.jūnijam. Parakstu vākšanai nodotais 
likumprojekts paredz grozīt Satversmes 112.pantu, 
papildinot to ar nosacījumu, ka „valsts nodrošina 
iespēju bez maksas iegūt pamatizglītību un vidējo 
izglītību valsts valodā”, kā arī ierosina pārejas 
noteikumu, nosakot, ka „ar 2012.gada 1.septembri 
visās valsts un pašvaldību izglītības iestādēs, sākot ar 
pirmo klasi, mācības notiek valsts valodā”.  

Saskaņā ar likuma „Par tautas nobalsošanu un 
likuma ierosināšanu” 7.panta sesto daļu vēlētāji, kuri 
parakstu vākšanas laikā uzturas ārvalstīs var 
parakstīties parakstu vākšanas lapās Latvijas 
Republikas vēstniecībās, ģenerālkonsulātos un 
konsulātos. (un arī goda konsulātā Pertā) 

 

Lūdzu, sekojiet latviešu radio, avīzēm un Pertas 
Latviešu Ziņām par tuvāku informāciju, kad un kur 
Pertā tiks vākti šie paraksti. Domājams, ka tas būs 
katru maija sesdienu no 10:00 līdz 13:00 un pirms 
visiem Latviešu Centra sarīkojumiem Latvijas 
konsulāta telpās. 

Jānis Purvinskis 
Latvijas goda konsuls Pertā 

 
LATVIJĀ MEKLĒ ZIŅAS NO PERTAS. 

 
Latvijas goda konsuls Pertā ir saņēmis lūgumu uzzināt 
cik iespējams kādu informāciju par personu, kura 
kādreiz ir dzīvojusi Pertā. 
 
1. Vineta Tiltiņa raksta, ka gadu atpakaļ viņa ir 
uzzinājusi, ka viņas vectēvs Arturs TILTIŅŠ 
(23.04.1906.- 06.11.1976) nav vis pazudis bez vēsts, 
bet gan ir bijis leģionārs un no Tuttlingenas nometnes 
Vācijā, 1950.g. nonācis Austrālijā, Pertā. Sākumā 
strādājis Brownes pienotavā, bet vēlāk Public Works 
Pertā, pie būvēm. Ilgu laiku dzīvojis 37George St., bet 
īsi pirms nāves 70 gadu vecumā, dzīvojis 102 Broome 
St. Cottesloe. 1961.g. ir bijis ceļojumā uz Eiropu ar 
kuģi. Domājams, ka viņš ir bijis reliģisks cilvēks un 

varbūt bijis sakaros ar baznīcu? Miris 1976.g. 
6.novembrī un apglabāts Karakattas kapsētā. Ja kāds 
Arturu atceras un sevišķi ja ir kāda viņa fotogrāfija, 
lūdzu, ziņojiet mazmeitai Vinetai e-pasts : 
vinetatiltina@hotmail.com. Vai goda konsulam 
Purvinskim Pertā. 

2. Ģimeņu apvienošanas nolūkos, Austrālijas 
Sarkanais Krusts meklē kādas ziņas par Vitoldu Svili 
(Vitolds SVILIS), dzimis Rīgā, 22.jūnijā 1927.g. Ja 
kāds kauto zina par šo cilvēku, lūdzu, ziņojiet Jānim 
Purvinskim. Paldies. 

 

 

 
Vai meklējat 

uzticamu pārvaldnieku 
ipašumam Latvijā? 

 

 
 

apsaimnieko 
privātmājas, dzīvokļus, augststāvu ēkas, 
komerctelpas, lauku īpašumus un mežus 

visos novados. 
 

Pakalpojumu uzskaite un cenas atrodamas 
 

info@pcslatvia.com 
 

Talr. /fakss:  +371 6728 1237  birojs 
Mob:    +371 2889 5541  Ēriks 

 +371 2645 6253  Aina 
 


