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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

Korporāciju Kopa Pertā 
Sen. Andris Rozītis 9315 9430

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 
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REDAKCIJA 
Kvitējumi: 

Latviešu ciems Melburnā $30.00 
L. Muriņš   $10.00 
 

Lūdzu nākošām ziņām visus rakstus iesūtīt 
redakcijā līdz 2011. g. 15.decembrim. 



2 

EV. LUT. SV. 
PĀVILA 
DRAUDZE 

Ir atkal pavasaris, ar apbrīnojamu Dieva radīto 
atjaunošanos mums visapkārt –no nezālēm līdz vis 
diženākiem kokiem un puķu vairumiem. It sevišķi 
to var redzēt un pārdzīvot Kings Parka varenos 
dārzos un ‘buša’ nodaļās. Pat Anglijas karalienei, 
kopā ar lielu skaitu pasaules vadoņu būs iespēja 
baudīt šejienes dzīves greznību CHOGM tikšanās 
laikā. Jācer, ka šī sanāksme būs Dieva svētīta ar 
labiem panākumiem 

Pertas Luterāņu baznīcai ir iedalīta Namibija un 
mēs esam aicināti aizlūgt par šo zemi un tās 
valdību. Kad redzam filmas un noklausāmies stāstu 
par Namibiju, varam būt no sirds pateicīgi cik mēs 
esam Dieva svētīti dzīvojot Austrālijas pilnībā! 

Šeit butu piemērota lūgšana no mūsu dziesmu 
grāmatas : 

„Sauc mudini snaudošos; Liec skanēt savam 
visspēcīgajam vārdam visās pasaules malās” 

17. septembrī Draudzes Dāmu Komitejas 
dalībnieces nosvinēja savu 50. gadu pastāvēšanu ar 
garšīgu maltīti viesnīcā – bez ēdienu gatavošanas 
un traku mazgāšanas! Bija patīkama pārmaiņa. 
Paldies visām dāmām un komitejas priekšnieci par 
veikto darbu. 

Draudzes SEMINĀRS notiks sestdien, 12 
novembrī pulksten 9.00. Vadītājs būs prāvests 
Colvin McPhersons, kurš arī sprediķos 13. nov. 
Semināra beigu dievkalpojumā, visi laipni aicināti. 

Ieva Vlahov 
9367 4104 

 
Viesi baznīcā: no kreisas Baiba Vanaga, Ruta Balodis un Jānis 
Balodis no Latvijas ar mācītāju Guni Balodi. Foto JEV 

 
DIEVKALPOJUMU SARAKSTS 

2011.g.NOVEMBRIM, DECEMBRIM  
2012.g.JANVĀRIM  

 
 

DRAUDZES SEMINĀRS 
12. novembrī plkst. 9:00 

 
 
Datums 13. novembris plkst. 10:30 

SEMINĀRA NOSLĒGUMA 
DIEVKALPOJUMS 
Prāv. Colvin MacPherson 

Diena 22. pēc Sv. Gara. Sv. 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Zef. 1:7-16 

1Tes. 5:1-11 
Mt. 25:14-30 

Lasītājs Juris Liepa 
Dežurants Andris Vārpiņš 
Puķes Silvija Lūks 
Vecākais Jānis Lūks 
Aizlūgumi: 
Māc. Kaspars Eglītis Prāv. Ivars Gaide 
Gunārs Kaģis  Austra Kaģis 
Tamāra Karabanovs Feodosija Landers 
Juris Liepa  Ruta Liepa 
 
Datums 27. novembris plkst 10:30 
Diena 1. ADVENTS 

VALDES SĒDE, 2012.g. 
plānošana 

Krāsa Zaļa 
Lasījumi Ps. 95:1-7a 

1Kor. 15:20-28 
Mt. 25:31-46 

Lasītājs Jānis Lūks 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes Aina Timmermane 
Vecākais Juris Liepa 
Aizlūgumi: 
Māc. Ģirts Kalniņš Venecuēlas Draudze 
Tija Lifka Jānis Lūks 
Silvija Lūks Ēriks Ozoliņš 
Zinaida Ozoliņš Harda Paparde 
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4. decembris 10:30 

Diena 2. Advents 
Krāsa Violeta vai Zila 
Lasījumi Jes. 40:1-11 

2 Pet. 3:8-14 
Mk. 1:1-8 

Lasītāja Sarmīte Vucēns 
Dežurants Jānis Lūks 
Puķes Ausma Jones 
Vecākais Jānis Lūks 
Māc. Uldis Gailītis Māc. Māris Ķirsons 
Mirdza Pētersons Irma Plūcis 
Laimons Pogainis Erna Raudziņš 
Vilma Rīdūzis Evalds Rūdolfs 
 

Date 12th of December 10:30 
ENGLISH SERVICE 

Diena 3rd Sunday in Advent 
Krāsa Violet or Blue 
Readings Isaiah 61:1-4, 8-11 

I Thess 5:16-24 
Jn 1:6-8, 19-28 

Reader Pastor 
Usher Jānis Lūks 
Flowers Silvīja Lūks 
Elder Jānis Lūks 
 

Datums 24. decembris 18.00  
Diena KRISTUS 

PIEDZIMŠANAS SVĒTKI 
DZIESMĀS UN 
LASĪJUMOS 

Krāsa Balta 
Lasītājs Mācītājs 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes Vilma Rīdūzis 
Vecākais Juris Liepa 
 

Datums 15 janvāris 2011.g 10:30 
Diena Jēzus Kristības (8. jan.) 
Krāsa Balta 
Lasījumi 1. Mozus 1:1-5 

Rom. 6:1-11 
Mk. 1:4-11 

Lasītāja Ieva Vlahov 
Dežurants Andris Vārpiņš 
Puķes Sarmīte Vucēns 
Vecākais Jānis Lūks 

Māc. Dainis Markovskis Prāv. Colvin 
MacPherson 
Aina Sprancis Aina Timmermanis 
Anna Topp Astrīda Untiņš 
Guntis Untiņš Anita Vaļikovs 
 
Datums 29. janvāris plkst 10:30  
Diena 4. Svēt. Pēc Epifānījas 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi 5 Mozus 18:15-20 

1Kor. 8:1-13 
Mk. 1:21-28 

Lasītāja Māra Hope 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes Māra Hope 
Vecākais Juris Liepa 
Māc. Māra Saulīte Evan. Jānis Priedkalns 
Evan. Ozols George Vaļikovs 
Andris Vārpiņš Daina Vārpiņš 
Fricis Vārpiņš Leokardija Vārpiņš 

Māc. Gunis Balodis 
20 Mutiny tce, Quinns Rocks 6030 

9562 0537 0419 016 758 
 
TIKAI NERUNĀ PAR ELLI 
Mt.25:41 
Ja mācītājs vēlas redzēt draudzes skaitlisku 
pieagumu, tad nekādos apstākļos viņš nedrīkst 
sprediķot, pat pieminēt, trīs lietas. Nāvi, īpaši, 
‘manu’ nāvi. Velnu, (jo modernam cilvēkam tas ir 
bērnišķīgs jēdziens) un pār visu nedrīkst pieminēt 
elli. Ir teikts, ka šīs trīs lietas aizbaidīs cilvēkus 
prom no baznīcas, jo cilvēks ir ‘attīstījies’ un šie 
jēdzieni ir veci un nepieņemami. Pat liberāli 
‘kristieši’ ar savām varenām smadzenēm piekristu 
tādai domai. Bet tas fakts pastāv, ka Dievs, kam ir 
pēdējā teikšana, nav nevienu vārdiņu no savas 
Bībeles atcēlis un šīs trīs lietas, vienalga, ko 
cilvēks domā, pastāv, un ir tik pat reālas šodien 
nekā pasaules sākumā. 

Elle, pašā sākumā nebija sagatavota cilvēkiem. Elle 
tika sagatavota, pirms Ādams staigāja zemes virsū, 
Velnam ar saviem demoniem. Velns (Lucifers) tika 
izmests no debesīm, jo viņš gribēja būt Dievs. 
Liela daļa no enģeļiem bija viņa piekritēji, un tika 
izmesti no debesīm līdz ar viņu. Tie tagad ir Velna 
demoni un viņu vienīgais mērķis ir atriebties 
Dievam, jo viņi skaidri zin, kas viņiem stāv 
priekšā-Elle. Viņi arī zin, ka vislielākā atriebība 
pret Dievu ir atņemt no viņa Viņa radītos cilvēkus 
un cik vien iespējams, pazeminātu Jēzus nopelnu 
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Krustā. Ir interesanti novērot, ka Dievs mums ir 
devis ‘otru iespēju’, bet velnam un demoniem tāda 
iespēja nebija dota. Varbūt tāpēc, ka viņi izbaudīja 
Dieva klātieni, gaismu un mīlestību taisnā veidā un 
ar visu to, gribēja būt paši ‘dievi’. 

Tas ir ļoti līdzīgi mums šodien, jo uzsvars ir uz 
mūsu lielo ‘es’. ‘Es’ bez maz vai esmu ‘dievs’ ar 
visām savām spējām. ‘Es’ esmu mans dzīves 
centrs, ‘es’ esmu pelnījis kaut kādu jaunu loriņu, 
(saka reklamas), ‘es’ esmu spējīgs atrisināt dzīves 
sarežģītos jautājumus ar savām varenām 
smadzenēm un prātošanas spējām, ‘es’ esmu 
svarīga persona jo man ir daudz loriņi, ‘es’ zinu 
daudz labāk nekā kaut kāds saucamais ‘Dieva 
vārds’ utt. Kulminācijas punkts savam lielajam ‘es’ 
būs mūžība ellē, kur būsim vieni paši un varēsim 
pārdomāt savu lielo ‘es’ un cik gudrs ‘es’ biju, ka 
noraidīju Jēzu Kristu un paļāvos uz savu izcilo 
prātiņu. Vai, ‘es’ piekritu Jēzum Kristum, bet 
izvēlējos Viņam neklausīt un nestaigāja Viņa 
krusta ceļu , bet pats savu nosprausto ceļu. ‘Es’ 
izgudroju ka varu Jēzu pielūgt ‘savā’ veidā, un uz 
‘mana’ pamata. 

Bieži, no kanceles, es mudinu draudzes locekļus 
stāstīt citiem par Jēzu Kristu, lai mūsu ģimenes un 
mīļie draugi arī būtu kopā ar mums debesīs. Bet 
varbūt vēl svarīgāks iemesls ir lai mūsu draugi 
nenonāktu tanī vietā ko Dievs bija sataisījis 
Velnam, un tagad ari tiem, kas noraida Jēzu Kristu 
vai ir vienaldzīgi, un tiem, kas pielūdz paši savu 
dieviņu, kas ir Velns. Es atkārtošu un uzsvēršu līdz 
pēdējai elpai ka DIEVS NAV PIEEJAMS BEZ 
JĒZU KRISTU! Ja lūgšanas neiet caur Jēzu, Dievs 
tās nedzird! Punkts! ‘Atbildes’, un bez šaubām, 
pozitīvas atbildes būs, nāk tikai no Velna, lai mēs 
ietu kopsolī ar Viņu uz elli. 

Elle nav mūsu ‘prātā’, tā nav ‘simboliska’ vieta, tā 
nav cilvēka iedomā, tā nav vieta kur cilvēks tiks 
iznīcināts un pēc tam neko nejutīs. VISI cilvēki, 
bez izņēmuma dzīvos mūžīgi, viņiem tiks piešķirts 
jauns, taustams, ķermenis pēc miršanas, jo Dievs tā 
ir lēmis. Jautājums pastāv KUR cilvēks pavadīs šo 
mūžību? Tas ir mūsu lēmums. Jēzus mācīja ka elle 
ir īsta, taustama, piedzīvojama vieta. Viņš mācīja 
ka no šīs vietas atgriešanās nav! Nav kā mēs ceram 
un domajam, ka ja mēs tur nonākam, tad ‘kautkādā 
veidā izmuksim.’ Tāda iespēja nepastāv. Ikkatram 
ir jaizvelas savs ceļš šodien, jo Dievs, no savas 
puses, ir darījis absolūti visu, sūtot savu Dēlu, mirt 
mūsu vietā, lai mēs kļūtu pestīti. Jēzus mācīja ka 
elle ir mūžīga atdalīšanas no Dieva, mūžīga 
atdalīšanās no mūsu mīļajiem, mūžīga atdalīšanās 
no visa kas ir svēts, labs un cienījams! 

Bet kā šī elle izskatās? Bībelē daudz ir atklāts par 
šo riebīgo un briesmīgo vietu. 

Pirmkārt, elle tiek aprakstīta kā ‘cietums’. 
(Mt.18:35) Tas neizliekas tik slikti, ja paskatamies 
uz musū cietumiem. Mūsu cietumos ir visas 
ērtības, televīzors, labs ēdiens, var pavingrot pat 
pamācīties uz valsts rēķina. Bet šīe cietumi ir pilis 
salīdzinot ar elles cietoksni. Pasaules cietumi 
ieslodza tikai ķermeni. Cilvēks ir brīvs domāt, 
radīt, fantazēt, pielūgt Dievu, gaidīt to brīdi kad 
tiks arā no cietuma un būs atkal kopā ar radiem un 
draugiem, cerēt, utt. Ellē tas nav iespējams jo elles 
cietoksnis ieslodza ne tikai ķermeni, bet ari garu un 
dvēseli. Šinī vietā visas cerības pazūd, mūsu spējas 
kautko radīt ir zudušas, mūsu gaidas – iznīcinātas 
uz mūžīgiem laikiem! Tā Velna iestādītā dzirkstele 
kas šobrīd ‘kutina’ jūsu prātu un skaļi jums saka, 
ka ‘tas nav pareizi’ - ir meli! Elle ir vieta bez 
nākotnes! 

Otrkārt, Bībelē elle ir apzīmeta kā bedre vai 
bezdibenis. 

Tas nozīmē ka no šīs vietas neviens, nekad nevar 
izbēgt. Tas ir neiespējami! Kad cilvēks tur nonāk 
tas ir uz mūžīgiem laikiem! Šinī vietā nav un nebūs 
otra iespēja jo tā otrā iespēja mums ir tikai piejama 
tagad. 

Treškārt, ellē ir galīga tumsa. Mt 22:13, 25:30. 
Bībelē stāv rakstīts, ka Jēzus ir pasaules gaisma un 
kad ticīgie nonāks debesīs pie Jēzu, tas saules 
gaisma nebūs vajadzīga, jo Jēzus apstaros visas 
debesis uz visiem laikiem! Ellē ir pilnīgi pretēji. 
Ne gaisma, bet abzolūta tumsa! Ne tikai fiziska 
tumsa, bet ari garīga tumsa, morāla tumsa un prāta 
tumsa. Šinī vietā saule nekad neceļas, nav saulrieta 
– ne māzākais saules stariņš. Katrs brīdis, mūžīgi, 
tiks pavadīts garīgā un fiziskā tumsā. 

Ceturtkārt, šinī vietā ‘uguns neizdziest un tārpi 
nemirst’. Mk 9:44. Jaunā Derībā mēs atrodam 21 
reizes, ka ellē uguns neizdziest. Tas nozīmē, ka šinī 
vietā būs neidomājamas sāpes un agonija. Cilveks 
deg, bet nesadeg nesaredzamā melnā ugunī, un 
tārpi urbj caur ķermeni, bet paliek vieta vēl vienam 
caurumam. Es zinu, mēs negribam domāt par šīm 
lietām, bet tā ir Dieva atklāsme, ne cilvēku 
izdomāta fantāzīja, lai iebiedētu cilvēkus. 
Neaizmirstiet, ka šīs lietas notiek vientulība, viens 
pats cilvēks ar savu teicamo ‘es’ un vareno prātiņu, 
kas noliedza Jēzu kamēr dzīvs. Ellē nav neviens, 
kas dzirdēs cilvēka agonijas kliedzienus. Šī ir vieta, 
kur ir sāpes bez apstājas un ciešanas nekad 
nebeidzas, pat uz brītiņu. Pārdomājat Jēzus stāstu 
par bagatnieku un Lācaru. Neticības iemesla dēļ 
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bagatnieks nonāk ellē, kamēr Lacars debesīs viņa 
ticības dēļ. Bagatnieks skaļā balsī kliedz, ‘Tēvs, 
Abraham, lūdz lai Lacars apslapina savu pirkstu 
ūdenī un apslapina manas lūpas jo es esmu agonijā 
šinī vietā’, ‘un aizsūti kādu lai bridinātu manus 
brāļus, lai viņi nenonāk šīnī vietā’. Redzi, 
bagatniekam nebija laika Jēzum kamēr dzīvs, bet 
pēkšņi viņš paliek liels evanģēlists! Viņš redz 
garīgu patiesību – bet ir pa vēlu! 

Pēdējā lieta par elli ir, ka ši ir vieta, kas mūs garīgi 
atdala no visa cita. (angliski - place of separation) 
Mēs visi esam dzirdējuši cilvēkus sakam, ka tā 
vieta nebūs tik slikta jo mēs būsim labā kompānījā. 
George Bernard Shaw teica ka visi interesantie 
cilvēki būs ellē. Jāņa Atklāsmē (21:8) mēs lasam 
kuri šie interesantie cilvēki būs ‘....bailīgie, 
neticīgie, apgānītie, slepkavas, netikļi, burvji, elku 
kalpi un melkuļi’! Tie ir tie ‘interesantie’ cilvēki ar 
ko George Bernard Shaw pavadīs savu laiku ellē - 
ja tikai viņam būtu brīdis par tiem padomāt. Bet 
ellē nebūs nekādas ‘attiecības’ ar citiem. Nebūs 
nekāda sadraudzība, nekāda mīlestība, nekāda 
sadraudzības sajūta tikai absolūta vientulība, 
tumsa, neredzamas liesmas, tārpi un sāpes uz 
sāpēm – kvalitatīvs laiks kopa ar savu ‘es’. Un 
cilvēkam tas tiek piešķirts tikai tādēļ, ka pats 
izvēlējās savā dzīves gājumā sekot pasaulīgam 
ceļam, un neņiemt nopietni, Kristus evanģēlīju. 

Šīs lietas ir rakstītas, tīšam un ļoti apsvērtā veidā 
kā brīdinājum ikkatram, lai mēs un mūsu draugi, 
ģimenes un paziņas nenonāktu šinī briesmu vietā. 

Mūsu glābiņš ir tikai Jēzū Kristū, jo bez Viņa 
glābiņa nav. Tas ir kā Dievs to ir nolicis. 

Beidzot šo rakstu, es zinu ar 100 procentīgu 
pārliecību, ka Sātans jūs nelaidīs mierā līdz tam 
brīdim, kad jūs noraidat šo rakstu kā muļķības un 
griežaties pie viņa un jūsu prātiņa. Bet vai jūsu 
prātiņš ir spējīgs jūs izglābt? Vai līdzināties un 
izpatikt pasaulei dos jums mūžīgu mieru? ...vai 
elli? 

Es jums lūdzu no visas sirds, griežaties vai 
atgriežaties pie mūsu Pestītāja Jēzu Kristu šodien. 
Viņš ir pārvarējis nāvi, Sātanu un elli. Viņs ar 
ilgām gaida to brīdi, kad jūs sevi nodosiet Viņam 
un sekosiet Viņam, lai būtu kopā ar Viņu mūžīgi. 

Māc. Gunis Balodis 
20 Mutiny tce, Quinns Rocks 6030 

9562 0537, mob 0419016758 

 

DRAUDZES DĀMU KOMITEJA 
RŪDOLFA MANTOJUMS. 
Tāds bija nosaukums filmai, ko svētdien 
28.augustā, Sv.Pāvila Ev. Lut. draudzes Dāmu 
Komitejas sarīkotajās pusdienās noskatījāmies 
Pertas Daugavas Vanagu klubā. Iebraucot Latviešu 
Centra pagalmā, tas bija pārpildīts ar auto 
mašīnām. Nodomāju, ka vai tiešām ir saradušies tik 
daudz ļaudis uz šo izrādi? 

Ienākot Vanagu klubā tur jau mudžēt mudžēja no 
ļaužu valodām. Turpat pie durvīm mūs jau 
sagaidīja Aina ar smaidu sejā, bet par to bija 
jāsamaksā, par brīvu nekas nenāk. Ap četrdesmit 
cilvēku bija ieradušies uz izsludinātajām 
pusdienām un nebija ilgi jāgaida, kad jau uz 
galdiem sāka parādīties kūpoši un siekalu izsaucoši 
sķīvji ar garšīgām pusdienām. Laikam pavāres bija 
domājušas, ka mēs visi esam ļoti izsalkuši, jo viņas 
bija sakrāvušas mūsu šķīvjus tā kā tos parasti krauj 
smaga darba strādniekiem, nu tā – pilnus ka ēdiens 
gandrīz krīt nost no škīvja, labi pilnus. Tad mums 
vēl paziņoja, ka filmu rādīšot tikai pēc tam, kad 
mēs visi būsi paēduši, jo vēl jau būšot saldais 
ēdiens, kam tad vēl sekošot kafijas galds ar 
smalkmaizītēm un kūkām. 

Tā kā es esmu tāds saldumu kārumnieks, tad 
steidzos pusdienas šķīvi notīrīt labi ātri un lai 
garšotu vēl labāk tad glāzīte sarkanvīna man ļoti 
labi piepalīdzēja. Drīz vien pazuda tukšie šķīvji un 
to vietā parādījās saldais ēdiens: augļu tume ar 
krējumu. Kafiju varēji taisīt kādu pats vēlies, bet 
smalkmaizītes un ābolmaizīte – nu tieši tāda kā 
kādreiz mana mamma cepa. 

Nu jau gan paēsts līdz pat rītdienai vismaz. Un 
nebija jārīkojās ne ar vārīšan, ne ar cepšanu, bija 
tikai jātiek galā ar ēšanu, pat traukus nebija 
jāmazgā. To visu paveica tie rūķīši, kuri bija 
paslēpušies tur kautkur aiz virtuves sienām. Ak 
vai! Kas par dzīvi, nu tā kā tādā Leijputrijā, tikai 
sēdi, ēdi un tev visu pienes klāt. 

Pēc mazām tehniskām problēmām, kur bija 
kāpelēšana pa trepēm un spriedelēšana, ka 
jāpagriež šo, vai jāpaliek to apakšā un ar 
padomiem no visziņiem, beidzot Jānis ar Andri 
tomēr visu noregulēja un pieskaņoja un „Rūdolfa 
Mantojums” varēja notikt. Šis tad nu ir pavisam 
cits stāsts. 

Labi vēl atcerējos, ka pagājušā gadā, kad biju 
Latvijā, es biju arī aizbraucis uz to filmu pasauli 
kur gan šo, gan Rīgas Sargus bija filmējuši. Filma 
bija ļoti interesanta un tiešām izpauda Blaumaņa 
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tik labi attēloto latviešu lauku dzīvi un kā latvieši 
ne ar naudu, bet ar savu darbu bija spējīgi uzlabot 
savu dzīvi. Filma skaidri parādīja vācu baronu 
nievājošos uzskatus par latviešu zemniekiem, kuri 
tad baronam arī pierādīja ka viņi arī spēj dzivot 
tāpat kā barons. Interesanti bija skatīt arī dažādās 
lauku parašas gan kāzās, gan bērna dzimstībās, gan 
atnākot nāvei. 

Paldies draudzes dāmām par garšīgām pusdienām 
un tiem, kuri bija izkārtojuši skaisto filmu un 
paldies visām tām čaklajām rokām, kuras bija 
strādājušas lai mēs pavadītu jauku pēcpusdienu. 

Jānis Purvinskis 

 
Pie durvīm mūs sagaidīja Aina. J.Purvinska foto 

 

 

PĀRDOŠANĀ 
 

2 guļamistabu savrūpmājiņas 
Melburnas latviešu ciemā 

 
Tuvāku informāciju jums 

sniegs 
ciema pārvaldnieks 

Ivars Cirainis 
Darba dienās 03 8900 2977 

 

 

 
 

SVĒTĀ PĀVILA DRAUDZES 
DĀMU KOMITEJAS 
PIRMĀ ADVENTA 

PĒCPUSDIENA 
 

 
2011.g 27. novembrī. plkst.1300 

DV kluba telpā 
 

ar 
 

„FILMU” 
 

Pusdienas    $15 

 
 

Lūdzu pieteikties līdz 25. novembrim pie: 
 

Ausmas Jones  92762806 
Dainas Vārpiņas   61430606 
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DV PERTAS 
NODAĻA 
 

„ZEM OZOLA” 
23. oktobrī „zem ozola kuplajiem zariem” Latviešu 
centrā Pertā atkal cepjas gadskārtējā cūciņa, jau no 
agrā rīta, Viktora Mazaļevska uzraudzībā un 
sagatavošanā. 

 
Foto A. Vārpiņš 

Vēlāk ierodas turpat 50 tautiešu, starp viņiem arī 
viesi no Latvijas. Šis ir Daugavas Vanagu un 
Vanadžu gadskārtējais biedru sarīkojums. Galdi kā 
vienmēr bagātīgi klāti ar visvisādiem salātiem un 
gardumiem, nerunājot par smalko kafijas galdu. 
Paldies čaklām Daugavas Vanadzēm un palīgiem. 

Gards ēdiens, laba kompānija un interesantas 
filmas no Latvijas. 

Viesi apmierināti šķirās, uz redzēšanos nākošs gad. 

Daina 

DAUGAVAS VANADZES 
25. septembrī vanadzes rīkoja Pankūku pusdienu ar 
video „Dailes teātra 90 gadu jubileja”. Kā katru 
gadu pankūku cienītāji bija ieradušies kuplā skaitā. 
Diemžēl video, izrādāmā aparāta untuma dēļ, bija 
jānoskatās melnbaltā filmā, kas nedeva krāšņā 
uzveduma skatuves iekārtu un iespaidu. Sirsnīgs 
paldies visiem, kuri atbalstīja mūsu sarīkojumu. 
Šogad atkal varējām nosūtīt $1000 Bērzgala 
pamatskolas atbalstam. Sākot jauno skolas gadu, 

skolēniem ir daudz vajadzību, ko dažas ģimenes 
nevar atļauties. Paldies visiem! 

 

Ar skumjām, š.g. 26.augustā, mūžībā izvadījām 
mūsu kopas vanadzi Ilonu Bērziņu. Ilona Pertas 
vanadžu kopā iestājās 2006. gadā un vienmēr bija 
klusa, bet čakla darba veicēja līdz viņu pārņēma 
slimība. 

Dusi saldi, mīļā Ilona! 

DAUGAVAS VANADŽU 
SALIDOJUMS 
Daugavas Vanadžu salidojums notika piektdien, 
14. oktobrī plkst.14.00 DV mītnē, Melburnā. 
Dienas norise sākās ar Vanadžu salidojuma 
atklāšanu, kur savus pārskatus deva Anglijas, 
Amerikas Savienoto Valstu, Austrālijas, Kanādas, 
Latvijas un Vācijas pārstāvētās nodaļas. Sekoja 
Ivetas Laines interesantais referāts „Latviskā 
identitāte”, kurā izskanēja šīs dienas problēmas un 
deva daudz pārdomu. Apsveicējs bija arī DV 
priekšnieks Juris Augusts izsakot lūgumu - sūtīt 
piparkūkas kā svētku dāvanu latviešu karavīriem 
Afganistānā. No DVCV pārstāvniecības Latvijā 
Solvita Sekste deva pārskatu par bijušo leģionāru 
aprūpi. Katrs leģionārs saņem 40 latus divas reizes 
gadā. Gultas režīma leģionāriem zāles pieved 
mājās. 2010. gadā zāles saņēmuši 290 leģionāri. 
Daudzbērnu ģimenes, kurās ir pieci vai vairāk 
bērnu, saņem 60 latus divas reizes gadā. Maijā, kad 
beidzas skola un septembrī, kad skolēni atkal iesāk 
skolas gaitas. Audžu ģimenes saņem 38 latus. 2010 
gadā atbalstu saņēmušas 99 audžu ģimenes. Ir arī 
daudzbērnu un bāreņu stipendijas. Stipendija 150 
lati semestrī atvieglo lauku jauniešiem iespēju 
studēt. No 15. novembra DVCV pārstāvniecība 
Latvijā pāriet uz jaunu darba vietu – Anglijas 
Daugavas Vanagu telpā viesnīcā „Radi un draugi”. 
Vēl pēc dažām pārrunām un apsveikumiem sekoja 
salidojuma noslēguma „Daugav’ abas malas” 
kopīgā dziesma. Sirsnīgs paldies Melburnas kopas 
vadītājai Silvijai Miglis un viņas čaklajām 
Vanadzēm par gardiem ēdieniem, ko baudījām 
katru dienu DVCV valdes sēžu dienu laikā. Tāpat 
arī sirsnīgs paldies visiem, kuri tik sekmīgi 
izkārtoja, lai Vanadžu salidojums un Centrālās 
valdes sēžu dienas noritētu sekmīgi. 

R.Dž. 
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Latviešu Biedrības Pilnsapulce, pie galda no kreisās: Rita 
Džonsone, Jānis Vucēns, Jānis Kukuls,šai galda pusē 

Nikolājs Džonsons. J.Purviskis foto 

 
 
 
 

Latviešu 
biedrība 

Rietumaustrālijā 
 

Latviešu Biedrības Pilnsapulce Pertā. 
Kaut gan 11.septembris ir amerikāņiem un arī 
Pasaules vēstures lapās nozīmīgs datums, tomēr 
pagājušā Svētdienā, Daugavas Vanagu klubā bija 
pulcējušies Pertas Latviešu Biedrības biedri, lai 
pārrunātu biedrības pagājušā gada notikumus un 
plānotu nākamā gada darbību. 

Atklājot sapulci Latviešu Biedrības pr. Jānis 
Kukuls aicināja ar klusuma brīdi atcerēties 
pagājušā gadā mūžībā aizgājušos biedrus. 

Par sapulces vadītāju ievēlējām Jāni Vucēnu, 
kuram šis postenis liekās jau norādīts uz visiem 
laikiem. Tad pēc atgādinājuma ievēlējām Nikolaju 
Džonsonu sekretāra amatā un nu sanāksme varēja 
iet uz priekšu pilnā sparā. 

Pēc pagājušā gada pilnsapulces protokola 
nolasīšanas un pieņemšanas sekoja visi parastie 
ziņojumi par Biedrības darbu pagājušā gadā. 
Beigās Revīzijas Komisija ziņoja, ka viss ir bijis 
kārtīgi darīts un iegrāmatots un izteica pateicību 
valdei par labi veiktu darbu. 

Priekšnieka amatam bija tikai viens kandidāts, tad 
aklamācijas kārtībā par biedrības priekšnieku atkal 
ievēlējām Jāni Kukuli, bet tā kā valdes sastāvu 
vajadzēja pavairot, tad pagājušā gada valdei klāt, 
ievēlējām Rutu Auziņu un Austru Kaģi, kuras abas 
jau pagājušā gadā bija daudz darījušas grāmatu 
galda darbā. 

Apsveicams bija darbs ko bijām veikuši apzinot un 
tad uz Latvijas skolām nosūtot vairākas pakas 
grāmatu par kurām tad arī esam saņēmuši 
pateicības vēstules. Sapulce nolēma, ka kaut arī tas 
ir dārgs prieks, grāmatu sūtīšanu uz Latvijas 
skolām turpināt arī šai gadā. Negaidīti labi bija 
izdevies mūsu rīkotais Jāņu Vakars un grāmatu 
galds ar savu mazo apmeklētāju skaitu tomēr 
mums ienesa ienākumus, par ko liels paldies Ritai 
Džonsonei, Rutai Auziņai un Austrai Kaģei, kuras 
katru sestdienu tur dežūrē. Tomēr ļoti karstā vai 

nelāgi lietainā laikā neviens taču negrib viens sēdēt 
grāmatu galda telpās. Tāpēc tādos laikos, pirms 
došanās uz Centru, tautieši ir lūgti sazināties ar 
Ritu vai Rutu. 

Pieņēmām sabalansētu budžeta projektu. Sakarā ar 
Latviešu Centra uzturēšanas iztrūkumu, šī 
iztrūkuma dzēsšanai bijām ziedojuši paprāvu 
summu, tas tomēr mūsu iespēju robežās jāturpina, 
jo bez Latviešu Centra Pertā, nebūs arī latviešu 
kopienas. 

Nākamā gada darbībai sanāksme nolēma atbalstīt 
Ulda Siliņa apciemojumu novembrī, un turpināt 
uzturēt grāmatu galdu un parastos Biedrības rīkotos 
sarīkojumus. 

Pēc sanāksmes slēgšanas Biedrības dāmas bija 
pagādājušas arī par lielu dažādību zupu pildītiem 
šķīvjiem, kurus varējām piepildīt vairākas reizes. 
Kad nu beidzot bijām paēduši un padzēruši Vucēnu 
Jānis rīkojās ar filmu aparātu un mums rādīja 
Dailes Teātra 90.gadu Jubilejas uzvedumus. 

Tā nu, kad bijām ēduši, dzēruši, sprieduši un 
ņēmuši arī kaut ko no gara vērtībām, tad bija jāauj 
kājas uz māju pusi. Paldies kaut mazam, bet 
omulīgajam draugu bariņam un čaklajām dāmām 
par jauki pavadītu pēcpusdienu. 

Jānis Purvinskis 

GRĀMATU GALDĀ 
Ievietoti dažādi M.Purēna no Melburnas 
izstrādājumi. Vīriešu - Nameja, Nīcas, Bauskas un 
Vārpas gredzeni. Sieviešu – Nameja gredzeni, 
auskari, pakariņi un citi. 
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Pārdošanā arī dažādi dzintara izstrādājumi, Latvijā 
austs galdauts, Video filmas, automašīnu lipekļi. 

Grāmatu galds atvērts, pēc iespējas, katru sestdienu 
no plkst.10.00 – 12.00. Ieteicams šinī laikā iepriekš 
piezvanīt 9277 6830, lai jūsu brauciens nebūtu 
veltīgs. 

R.Dž. 

Latvijas Goda 
Konsuls Pertā 
 

PAR LATVIJAS GODA KONSULA 
DARBU PERTĀ 
Šai gadā, Pertas Goda Konsulātā ir bijusi liela 
darbība un tai sakarībā vēlos pateikties Pertas 
latviešiem par viņu atsaucību un palīdzību, kad to 
esmu lūdzis. 

Esmu palīdzējis gan latviešiem, gan austrāliešiem 
sameklēt un izprasīt dokumentus no valsts 
iestādēm Latvijā. Esmu tulkojis latviešu 
dokumentus no latviešu uz angļu valodu 
Austrālijas iestāžu vajadzībām un izpalīdzējis ar 
padomiem par iespējām Latvijā gan latviešiem, gan 
austrāliešiem. Daudz informācijas tiek pieprasīts 
no Latvijas par iespējām pārcelties uz dzīvi 
Austrālijā. Informācija par ceļošanu gan pa Latviju, 
gan citur un par dokumentācijas vajadzībām tiek 
pieprasīta no krieviem, āziešiem un citiem 
ārzemniekiem. 

Ļoti daudz laika ir ziedots pārstāvot Latviju 
Ārzemju diplomātu pieņemšanās Pertā. Ārzemju 
diplomātu vidū ir jūtamas labākas informātīvas 
ziņas par Latviju. Pertā ir pavairojies latviešu 
studentu skaits no Latvijas un ir bijuši vairāki 
piedāvājumi tieši latviešiem studēt pie zinātņu 
projektiem Austrālijas universtātēs. Šie 
piedāvājumi tiek pārsūtīti Universtātēm un 
Studentu Korporācijām Latvijā. 

Vēlos izteikt jo sevišķu pateicību Ritai Džonsonai, 
Jānim Kukulim, Andrim Rozītim, Andrim 
Papardem, Nikolajam Džonsonam, Ilmāram 
Rudakam un Jānim Vucēnam par viņu palīdzību 
vēlēšanu Iecirkņa Komisijas darbā Pertā. Bez viņu 
palīdzības mēs ne vēlēšanas, ne arī Tautas 
Nobalsošanu Pertā nevarētu izvest, jo daudz darba 
tiek veltīts ne tikai tieši vēlēšanu dienās, bet pirms 
un pēc tām. Vēlēšanu dienās darbs sākas jau agri 
no rīta un nekad vēl nav beidzies pirms pusnakts. 
Paldies jums visiem. Paldies latviešiem, kuri ir 

turējuši par savu pienākumu nākt un nodot savu 
balsi mūsu valstij. Kautgan skaitliski mēs bijām par 
10 balsīm vājāki nekā 10.Saeimas vēlēšanās šoreiz 
bija 51 balsotājs, kuri nobalsoja tikai par tām trim 
latviskākajām partijām: Vienotību, Zatlera Refomu 
un Nacionālo Apvienību. Cerēsim, ka Latvija gūs 
arvien latviskāku valdību, kura sāks rūpēties par 
tautas labklājību. 

Jau tagad ir panākta vienošanās ar Austrālijas 
valdību un ir parakstīts divpusējais līgums Sociālās 
drošības jomā, t.i. pensiju apmaiņas jomā starp 
abām valstīm. Sīkākas ziņas vēl neesam saņēmuši. 

Jānis Purvinskis 
Latvijas Goda Konsuls Pertā 

PERTĀ VĒLĒ 11. SAEIMU 
Par vēlēšanām sākām rīkoties jau augustā kad mūs 
aicināja, Pertā ierīkot Vēlēšanu Iecirkni . Tā nu 
visas darīšanas notika ar elektronisko pastu, 
sakariem lidojot šurp un turp uz Rīgu un atpakaļ uz 
Pertu. Tas nu tā arī turpinājās līdz pat vēlēšanu 
dienai un pēc tās. Pa pastu pienāca zīmogi pasu 
apzīmogošanai, sludinājumu plakāti un citi 
vēlēšanu materiāli. Bija jāsameklē un jāsarunā 
cilvēki, kuri bija ar mieru ziedot savu laiku un 
jāierīko mūsu konsulāta telpas vēlēšanu 
vajadzībām lai tās varētu šeit notikt. 

Beidzot vēlēšanu diena bija pienākusi, bet vēlētāji 
iesāka ierasties tikai jau pēc pulkstens deviņiem. 
Rita un Nikolājs Džonsoni ņēmās ar pasu 
pārbaudēm, reģistrēšanu un balsotāju instrukcijām 
līdz pusdienu laikam, kad 29 pertas latvieši jau bija 
nobalsojuši. Par vajadzīgu balsot jaunu Saeimu 
divi cilvēki bija mērojušī garo ceļu no Manduras 
un abi jau uz 90 gadu sliekšņa un tam pāri. 
Jaunākais vēlētājs tomēr bija 20 gadu jaunais no 
Latvijas iebraukušais students. Diemžēl viņš bija 
viens no tikai trim Latvijas jauniebraukušajiem 
latviešiem, kuri bija atraduši par vajadzīgu izpildīt 
savu pienākumu pret savu valsti. Vai tā varbūt ir tā 
pazīme kā balsošana notiek Latvijā un pierādījums 
par tautas vienaldzību pret savu valsti un tās 
nākotni? 

Pusdienu laikā Vēlēšanu iecirkņa darbu pārņēma 
Ilmārs Rudaks ar Andri Rozīti un drīz vien vēlētāju 
straume sāka apsīkt un līdz četriem pēcpusdienā 
pienāca vēl tikai 17 balsotāju. Pat 96 gadu vecais 
bijušais leģionārs bija atradis iespēju nākt un pildīt 
par savu pienākumu kā jau Latvijas pilsonim 
pienākās. Pertā bija tādi trīs pāri par 90 gadu vecie, 
bet bija arī daudz tādu stipri daudz jaunāku, kuriem 
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bija radušies dažādi škēršļi, kas tos atturēja no sava 
pienākuma pildīšanas. 

Kad iecirkņa darbību pārņēma Jānis Purvinskis ar 
Andri Papardi balsotāju straume virs bija tikai 
pilieniņš un tika vēl pieci pienāca, bet pēc sešiem 
pat balsotāju pilieniņi bija stājušies un vairs 
neviens neatnāca. Vēl sešos noklausījāmies Pertas 
Latviešu Radio Stundu, kad Vucēnu Jānis vēl 
atgādināja, ka vēl ir laiks nobalsot, bet tas neko 
nelīdzēja, jo neviens vairs arī neatnāca. Bija 
nobalsojuši 51 vēlētājs, desmit mazāk nekā 
10.Saeimai. 

Pēc Radio Stundas atkal ieradās Rita Džonsone, 
Ilmārs Rudaks, Jānis Vucēns un ar Jāni Purvinski 
un Andri Papardi nu konstruējās mūsu balsu 
skaitīšans komisija. Tad nu paldies Dieviņam 
pulkstens jau bija astoņi un taisījām vaļā kasti. 
Skaitījām un pārskaitījam, Jānis rakstīja un mēs 
skaitījām un viss atkal ritēja uz priekšu. Kad 
beidzot Protokols bija savests kārtībā un parakstīts 
ātri taisījāmies uz mājām. Šeit bijām nonīkuši no 
agra rīta līdz vēlam vakaram un viss vēl nebija 
kārtībā. 

Tā kā Konsulāta telpas datoram nav pieslēgtas 
stiedzos mājās, lai rezultātus ātri pa elektronisko 
pastu varētu nosūtīt uz Rīgu. To arī izdarīju un 
beidzot 23:45 saņēmu ziņu, ka viss ir saņemts un ir 
kārtībā. 

Šeit vēlos izteikt savu vislielāko pateicību tiem 
mūsu Iecirkņa darbiniekiem, kuri bija man tik lieli 
palīgi un deva iespēju ierīkot un izvest šīs 
vēlēšanas arī Pertā. Bez jūsu palīdzības tas nebūtu 
bijis iespējams. Es ļoti šaubos, ka Latvijā vispār 
bez jebkādas atlīdzības kāds būtu kautko darījis 
valsts labā. Mēs nabagāki nepaliksim un būsim 
gandarīti, ka esam kautko darījuši Latvijas labā. 
Paldies Nikolajam Džonsonam, Andrim Rozītim, 

Jānim Vucēnam, Andrim Papardem, Ilmāram 
Rudakam un Ritai Džionsonai, paldies jums 
visiem. 

Jānis Purvinskis 

 

ULDIS SILIŅŠ BŪS 
PERTĀ! 
Reti kad pie mums 
Pertā ierodas 
mākslinieki no 
Latvijas vai pat no 
„tālajiem 
Austrālijas 
austrumiem”. 
Tomēr ir daži, kuri 
mūs pavisam 
neaizmirst. Kad 
Pertā kādreiz 
rīkojām 
K.D.(pēdejās 
laikam bija 35tās.) 
tad jau kādi vēl 
atbrauca par ko 
bijām visai pateicīgi. 

Priekš Latvijas māksliniekiem vienmēr esam par 
tālu vai par vēlu. Bet kādreiz tomēr gadās, ka kāds 
vēl atcerās, ka otrā Austrālijas (rietumu) krastā arī 
dzīvo latvieši, un mūs apciemo. Tā nu pēc garākas 
sarakstes, mums ir izdevies sarunāt, ar mums Pertā 
jau pazīstamo autoru, aktieri un feļetonu rakstnieku 
un humoru pasniedzēju Uldi Siliņu sniegt savu 
izrādi arī Pertā. Cik atceros tad, labos vecos laikos 
Uldis, Kultūras Dienu programmā, parasti deva 
labu humorisku pārskatu par K.D.notikumiem. Šo 
Ulda piedāvājumu pieņēmām ar lielāko prieku un 
tagad 5. novembrī, plkst.15:00, D.V. klubā gaidām 
viņa apciemojumu un devumu, kurš būšot par 
mūziku, dziedātājiem, koriem u.c. muzikālām 
lietām. Uldis Siliņš, kā vienmēr sola mums ļaut 
pasmīnēt par dzīves sīkumiem. Istenībā Uldis 
nevienam neļauj pasmīnēt, bet gan liek kārtīgi 
izsmieties. Gaidīsim to arī šoreiz. 

Tad nu uz redzēšanos 5. novembrī. plkst.15:00, DV 
klubā, nāciet paši un vediet līdzi draugus un radus, 
jo kas zina, kad vēl pie mums atbrauks kāds 
ciemiņš, mākslinieks. Būs kafijas galds un ieeja ir 
$10:00. Ulda Siliņa sarīkojumu rīko visas Pertas 
organizācijas kopā. 

Jānis Purvinskis 

 
Bijušais leģionārs Vilis Gūtmārcis savā 92. dzimšanas 

dienā balso par jauno Saeimu. Foto JEV 


