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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 

 

SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
 
aprīlī 

29 „Pastaiga pa Latvijas laukiem” 
plkst. 13.00 

maijā 
5 DV koris atsāk mēģinājumus 

plkst. 9.30 
6 Dievkalpojums plkst. 10.30 

Karrakattas kapsētā 
20 Dievkalpojums plkst. 10.30 

PRĀVESTA VIZITĀCIJA 
27 Dievkalpojums plkst. 10.30 

jūnijā 
3 Dievkalpojums plkst. 10.30 

17 Dievkalpojums plkst. 10.30 
24 Jāņu sarīkojums plkst. 13.00 

jūlijā 
1 Dievkalpojums plkst. 10.30 
1 Daugavas Vanadžu pusdienas 

plkst. 13.00 
29 Dievkalpojums plkst. 10.30 

Pertas Latviešu Radio raidījumi 
katru sestdienas vakaru plkst. 18.00 6EBAFM 

95.3 MHz www.6ebafm.com.au 
 

REDAKCIJA 
Pertas Latviešu Ziņu redakcija izsaka lielu paldies 
visiem, kuri ir iesūtījuši rakstus un palīdzējuši ar 
Ziņu izdošanu. 

Lūdzu nākošām ziņām visus rakstus iesūtīt 
redakcijā līdz 2012. g. 15.jūnijam. 

KVITĒJUMI: 
A. Sprancis $20.00 
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EV. LUT. SV. 
PĀVILA 
DRAUDZE 

Draudzes pilnsapulce notika 2012.g.1.aprīlī un 
draudzes darbinieki tika pārvēlēti bez maiņām. 
Atskatoties uz aizgājušo 2011. gadu varam atkal 
būt priecīgi un pateicīgi, ka ar Dieva svētību 
mūsu draudze vēl joprojām pastāv. 
Mācītājs, kā aicināts un iecelts Dieva Vārda 
kalps un arī mūsu Sv. Pāvila draudzes kalps, 
turpina būt mūsu garīgais gans ar regulāriem 
Dievkalpojumiem un svētbrīžiem attiecīgos 
laicīgos sarīkojumos. 
Man, kā draudzes priekšniecei, ir žēl, ka mēs 
spējīgie draudzes locekļi, tik mazā skaitā nākam 
kopā Dievu lūgt. Kāpēc tas tā ir, var tikai katrs 
personīgi sev atbildēt. 
Man atliek izteikt sirsnīgu pateicību mūsu 
draudzes amatpersonām – it sevišķi mācītājam, 
ērģelniecei Silvijai, draudzes vecākiem, 
sekretārei Sarmītei, kasierei Mārai un dāmu 
komitejai par neatlaidīgo laika un enerģijas 
ziedošanu mūsu draudzē. Gan Dievs mums atkal 
palīdzēs 2012. gadā. 

Šogad sākām Ciešanu laiku ar Pelnu dienu – 22. 
februārī. Tas datums man ir it sevišķi zīmīgs, jo 
tas atzīmēja mana tēva māc. Leo Kampes simts 
gadus. Daudzus no tiem viņš pavadīja un 
pašaizliedzīgi strādāja mūsu Sv. Pāvila draudzē, 
ko viņš dibināja vairāk kā 60 gadus atpakaļ. 
„Vecākā” paaudze varētu daudzās šinīs atmiņās 
dalīties, atskatoties uz mūsu kopīgām gaitām 
Pertā. Skatoties tā laika fotogrāfijas, starp 
priekiem, ko baudījām draudzes eglītēs, 
izbraukumos, nometnēs, svētdienas skolas 
sarīkojumos, vecgada ballēs un svinīgos aktos, 
arī nobirst kāda asara par aizgājušiem draugiem 
un paziņām. 

Varbūt, apzinoties gadu gājumu un zīmīgo gadu 
skaitu, šogad kaut kā dziļāk pārdzīvoju Lieldienu 
„triloģiju” Dievkalpojumus. Sākot ar Zaļo 
ceturtdienu, kurā, senatnē ievietoja svēto 
vakarēdienu, pārdzīvojums turpinājās Sv. Jāņa 
austrāļu baznīcā Lielā piektdienā un tik silti un 
patīkami piepildījās Lieldienu rītā. Sprediķi bija 
savienoti, rosīgi, Bībeliski un izaicināja pārdomas 
par mūsu personīgu attiecību ar Jēzu un garīgo 
dzīvi, kā pretstatu laicīgai dzīvei. 

DRAUDZES SEMINĀRS 
Draudzes seminārs (uz kuru VISI ir aicināti 
piedalīties) notiks oktobra beigās. Iecerēts 
lektors būs māc. Krists Kalniņš – Imanta Kalniņa 
dēls, kura ceļu no Latvijas ir piedāvājis segt māc. 
Gunis Balodis no savas artavas draudzei. Lūdzu, 
gādāsim par labu apmeklētāju skaitu. 

PALDIES 
Vēlos izteikt pateicību draudzes locekļiem, lai 
gan samazinātā skaitā (tie, kas maksā devu) kuri 
ir atsaukušies uz draudzes finansiālo stāvokli ar 
lielākiem, brīvprātīgiem ziedojumiem. 

Ieva Vlahov 
9367 4104 

Mācītājs Leo Kampe 1961.g. novembrī 

Draudzes māja Bennet ielā 
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DIEVKALPOJUMU SARAKSTS 
2012.g. MAIJAM, JŪNIJAM, JŪLIJAM 
 
Datums 6. maijs plkst. 10:30 

KAPU SVĒTKI 
(Karakatas Kapsētā 
Ja lietus līst, Latviešu Centrā) 

Diena 5. Lieldienu Svētdiena 
Krāsa Balta 
Lasījumi Ap. Darbi 8:26-40 

1 Jņ. 4:1-11 
Jņ. 15:1-8 

Lasītāja - 
Dežurants Andris Vārpiņš 
Puķes - 
Vecākais Jānis Lūks 
Māc. Intars Jonītis Māc. Artis Eglītis 
Prāv. Emer. Ivars Gaide 
Austra Farras Līga Gemuts 
Margarieta Gaujers Regīna Gaujers 
Ivars Galvāns Austra Grīnbergs 
 
Datums 20. maijs plkst. 10:30 
Diena 7. Lieldienu Svētdiena 

PRĀVESTA VIZITĀCĪJA 
Krāsa Balta 
Lasījumi Ap. Darbi 1:12-26 

1Jņ. 5:9-15 
Jņ. 17:11b - 19 

Lasītāja Māra Hope 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes Māra Hope 
Vecākais Juris Liepa 
Māc. Jānis Tālums  Māc. Tālis Rēdmanis 
Hilda Gūtmanis Imants Gūtmanis 
Vilis Gūtmārcis Māra Hope 
Sid Hope Ausma Jones 
 
Datums 27. maijs plkst. 10:30 
Diena SV. GARA SVĒTKI 
Krāsa Sarkana 
Lasījumi Eceh. 37:1-14 

Ap. Darbi 2:1-21 
Jņ. 15:26-27, 16:4b-15 

Lasītājs Juris Liepa 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes Silvija Lūks 
Vecākais Jānis Lūks 

Māc. Kaspars Kovaļovs Prāv. Klāvs Bērziņš 
Gunars Kaģis Austra Kaģis 
Tamāra Karabanovs Feodosija Landers 
Juris Liepa Ruta Liepa 

 
Datums 3. jūnIjs plkst.10:30 
Diena TRĪSVIENĪBAS SVĒTKI 
Krāsa Balta 
Lasījumi Jes. 6:1-8 

Ap. D. 2:14a, 22-36 
Lasītājs Jānis Lūks 
Dežurants Andris Vārpiņš 
Puķes Aina Timmermane 
Vecākais Juris Liepa 

Māc. Ralfs Kokins Diak. Laima Urdze 
Tija Lifka Jānis Lūks 
Silvija Lūks Ēriks Ozoliņš 
Harda Paparde Irma Plūcis 
 
Datums 17. jūnījs plkst. 10:30 
Diena 3. Svēt. Pēc Sv. Gara Sv. 

AIZVESTO PIEMIŅAS DIENA 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Sakamvārdi 21:30-22:6 

1 Tim. 4:1-16 
Mt. 13:24-30 

Lasītāja Sarmīte Vucēns 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes Ausma Jones 
Vecākais Jānis Lūks 

Māc. Valdis Baltruks Māc. David J. Calvo 
Laimons Pogainis Erna Raudziņš 
Vilma Rīdūzis Evalds Rūdolfs 
Aina Sprancis Aina Timmermanis 
 
Datums 1. jūlījs plkst 10:30 
Diena 5. Svēt pēc Sv Gara Sv 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Raudu Dz. 3:22-33 

2 Kor. 5:1-10 
Mk. 4:26-34 

Lasītāja Ieva Vlahov 
Dežurants Jānis Lūks 
Puķes Vilma Rīdūzis 
Vecākais Juris Liepa 

Ev. Dace Priede Māc. Vitauts Grīnvalds 
Anna Topp Astrīda Untiņš 
Anita Vaļikovs Andris Vārpiņš 
Daina Vārpiņš Fricis Vārpiņš 
Leokardija Vārpiņš 
 
Datums 29. jūlījs plkst. 10:30 
Diena 9. svēt pēc Sv. Gara Sv 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi 1Moz. 9:8-17 

Ef. 3:14-21 
Mk. 6:45-56 

Lasītāja Māra Hope 
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Dežurants Andris Vārpiņš 
Puķes Sarmīte Vucēns 
Vecākais Jānis Lūks 

 
Māc. Gunis Balodis 

20 Mutiny tce, Quinns Rocks 6030 
9562 0537 0419 016 758 

 

Arhibīskapa vēstījums 
2012. gada Lieldienās 
Kristus ir augšāmcēlies! Šādi sveicinot, mēs 
sakām: „Es zinu, ka mans Pestītājs dzīvo.“  
Kā es to piedzīvoju, ka Jēzus ir dzīvs? Kā tas liek 
man justies? Ja mums ir kāds tuvs cilvēks, tad 
sirdsmiera dēļ ir gan labi zināt, ka viņš ir dzīvs. 
Taču, ja viņš patiešām ir dārgs, ar to nepietiek. 
Mēs gribam zināt, kur viņš ir. Mēs gribam zināt, 
ko viņš dara un kā viņam klājas. Ir lieliski, ja 
varam saņemt no viņa vēstules un arī paši viņam 

aizrakstīt. Taču piepildījums attiecībām ir tikai 
tad, ja mīļotais cilvēks ir blakus, ja varam dalīties 
ar viņu savā dzīvē. Tad fakts, ka viņš dzīvo, dara 
vairāk dzīvus arī mūs. 
Kad uz Lieldienu sveicienu atsaucamies: „Patiesi 
augšāmcēlies!“, mēs apliecinām, ka ar savu 
Pestītāju esam vismaz attiecību sākumā. Mēs 
zinām, ka viņš nav stāsts no senām dienām, bet 
ir dzīvs tagad, ikkatru brīdi, kad vien dzīvojam. 
Ko vēl mēs varam uzzināt? Kur viņš ir? Uzkāpis 
debesīs un sēž pie Tēva labās rokas. Kā viņam 
klājas? Visas sāpes, krusta ēnas un nāves 
baismas ir palikušas aiz muguras. Viss ir 
piepildīts. Asaras nožāvētas, vaidi apklusuši. 
Cilvēces grēki ir izpirkti, nāvei atņemta uzvara. 
Mans Glābējs kopā ar Tēvu un Svēto Garu dzīvo 
bezgalīgā gaismā un svētlaimīgā harmonijā. 
Tagad un uz mūžību viņam pieder dzīvības 
pilnība. Ko viņš tur dara? Viņš raugās uz mums 
un saka – redzi, Tēvs, manus ticīgos, es viņus 
pazīstu, es viņus saucu vārdā. Es viņus izpirku 

 

SV. PĀVILA DRAUDZES DĀMU KOMITEJA 
aicina uz 

 

 
 

PASTAIGU  PA  LATVIJAS  LAUKIEM 
 

2012 g. 29. aprilī 
Plkst. 13.00 DV klubu telpā 

ar 
Pusdienām $15 

 

Lūdzu pieteikties pie: 
Ausmas Jones 92762806 
Dainas Vārpiņas 61430606 
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pie krusta. Es viņus ietērpu savā taisnībā. Tādēļ 
es aizbildinu viņus tavā priekšā: piedod viņiem, 
pieņem viņus un sūti tiem ik dienas Aizstāvi, 
Svēto Garu, lai viņš tos stiprina ticībā un uztur 
svētā dzīvē. Viņus es gribu ievest tavā valstībā, 
kad Tu mani atkal sūtīsi tiesāt dzīvos un mirušos. 
Ir labi zināt, ka debesīs, Dieva priekšā tā par 
mums runā tas, kura lūgumu debesu Tēvs 
nenoraidīs. Ir labi par to lasīt Bībeles lappusēs, 
kas ir vēstule, ko viņš sūta visai cilvēcei. Ir labi 
arī pieredzē zināt, ka mans Glābējs ir dzīvs.  
Kā es to piedzīvoju savā raižu, problēmu un 
darbu pilnajā ikdienā? Kā tas liek man justies? 
Vai man ir attiecību pilnība, ko dod mīļotā 
klātbūtne? Kā es piedzīvoju, ka Augšāmceltais ir 
klāt manā dzīvē? Ik vakaru mums vajadzētu veltīt 
laiku, lai atskatītos uz nodzīvoto dienu. Kuri bija 
spēku, gaismu un dzīvību dodošie mirkļi, kad 
man pieskārās dzīvais Kristus? Es gribu viņam 
par tiem pateikties un aicināt viņu atkal. Ik dienas 
mēs varam lasīt viņa sūtītās vēstules Jaunajā 
Derībā un vērot Kungu Jēzu – kāds viņš ir, kādi ir 
viņa vārdi, viņa darbi, viņa sirds. Mēs varam 
sarunāties ar Jēzu lūgšanās. Mēs varam 
pieskarties viņam sakramentos. Meklējiet un jūs 
atradīsit dzīvinošo Kristus klātbūtni katrā dienā. 
Lūdziet un tā jums taps dota. Klauvējiet pie 
Rakstu vārdiem un jums taps atvērts spēka, 
cerības un mierinājuma avots. Jo Kristus ir 
augšāmcēlies! Viņš patiesi ir dzīvs. 
Sirsnīgi sveicinot Lieldienās, 

† Jānis 
Rīgas arhibīskaps 

DV PERTAS 
NODAĻA 
 

KALPAKA, LATVIEŠU LEĢIONA UN 
KURZEMES CIETOKŠŅA ATCERE 
PERTĀ 
2012.G. 11. MARTĀ 
Kāpēc mēs katru gadu atceramies plkv. Oskara 
Kalpaka nāves dienu? Mēs pieminam, ka viņš ir 
bijis mūsu tautas varonis. Kāpēc varonis? Mēs 
zinām, ka viņš ir dzimis Meirānu pagastā, ir 
dienējis krievu armijā, organizējis latviešu 
karavīrus cīnīties nacionālajos partizānos un tikai 
īsu laiku ir bijis Latvijas armijas vienību 
Virspavēlnieks. Kas tad ir tik zīmīgs, kas Kalpaka 
vārdam dod tik lielu nozīmi mūsu tautas vēsturē, 
ka mēs katru gadu viņu pieminam? 
Ne jau tas, ka viņš būtu bijis lielu slavu ieguvis 
dienot krievu Cara armijā, ne partizāņu cīņās, pat 
ne brīvības cīņās, kur viņš krita no draudzīgās 
uguns lodes, bet vislielākā Kalpaka slava ir viņa 
lielā ticība jaunajai Latvijas valstij. Tieši viņa 
ticība un pārliecība laikā, kad viņam visapkārt 
tautas lielākā daļa jaunajai valsts nākotnei 
neticēja un to uzskatīja kā tikai kaut kādu sapni, 
Kalpaks ticēja pats un ar savu ticību iedvesmoja 
arī savus karavīrus. Tikai dažu mēnešu laikā un 
ar dažām uzvarām kaujas laukā Kalpaka 
karavīru saujiņa sāka augt un izauga Latvijas 
armija. Mēs pieminam Kalpaku kā pirmo 
neatkarīgās Latvijas bruņoto spēku 
virspavēlnieku. No viņa personīgās stājas un 
uzticības jaunajai Latvijas valstij, viņa karavīri un 
tie, kuri vēl vēlāk viņiem sekoja, izauga Latvijas 
Nacionālā Armija. Tieši Kalpaka drošsirdība un 
ticība sev, saviem karavīriem un savai vēl 
pavisam jaunajai valstij ir tas, kāpēc mēs katru 
gadu pieminam pulkvedi Oskaru Kalpaku. Tieši 
šodien mūsu tautai ir vajadzīga šāda ticība. 
Marts mūsu nesenajā vēsturē ir bijis lielu 
notikumu mēnesis. Tajā mēs atceramies arī 
latviešu leģionārus, kuru abas divīzijas šai laikā 
pirmo reizi satikās un plecu pie pleca cīnījās 
Krievijas frontē. Pieminam leģionārus tāpēc, ka 
bez viņu smagajām kaujām Kurzemes cietoksnī, 
Latvijas bēgļu tūkstoši nebūtu varējuši no krievu 
nagiem tikt ārā. Mēs, kas caur latviešu leģiona 
kaujām Kurzemē, tikām pasargāti no krievu 
okupācijas un tā nokļuvām Rietumu Sabiedroto 
aizsardzībā. Bez leģiona sīkstajām Kurzemes 
kaujām mūsu lielākā daļa būtu nonākuši Sibīrijas 

Ev. Lut. sv. Pāvila draudzes valde 1952.g. maijā. No 
kreisās – Jānis Belte, Arturs Lindbergs, Leo Kampe, 

Matiss Vāczemnieks (dr. priekšsēdis). 
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Ilmārs Rudaks teic Svētku uzrunu. Foto: J.Purvinskis 

vergu nometnēs. Tāpēc mēs pateicamies 
leģionāriem par viņu ciešanām un viņu upuriem, 
kurus viņi ziedoja mūsu mīļās Latvijas un mūsu 
labā. Leģionārus, kurus šodien zākā un viņu 
upurus neatzīst viņu pašu valsts, mēs bijušie 
trimdinieki, viņu piemiņu un viņu upurus 
atcerēsimies vienmēr. 
Šīs Atceres svinības šogad Pertā ievadīja 
Latviešu Centra zālē latviešu leģionāra dēlam 
Andrim Vārpiņam ienesot DV Pertas nodaļas 
karogu, kurš sekoja mācītajam Gunīm Balodim. 
Karogu pavadīja DV Pertas nodaļa priekšnieks 
Ilmārs Rudaks un latviešu studentu korporācijas 
pārstāvēja Jānis Purvinskis (Latvia). 

Pēc svētbrīža, kuru vadīja mācītājs Balodis ar 
divām kopīgi nodziedātām dziesmām un 
lūgšanu aizlūdzoties par tiem, kuri nolikuši 
savas galvas mātes Latvijas priekšā un par 
labāku nākotni mūsu tautai, sekoja Ilmāra 
Rudaka īsa svētku uzruna. Savā uzrunā Rudaks 
jo sievišķī uzsvēra to, ka šodien pat mūsu valsts 
prezidents savā runā atzina latviešu leģiona 
cīņas un viņu upurus par Latvijas brīvību. Pēc 
divdesmit gadiem Latvijas otrās neatkarības 
atgūšanas, beidzot viens valsts prezidents ir 
atzinis latviešu karavīru asins liešanas mūsu 
mīļās Latvijas brīvībai. Savu īso, bet kodolīgo 
uzrunu Rudaks nobeidza uzaicinot klātesošos 
kopīgi nodziedāt mūsu valsts himnu: „Dievs Svētī 
Latviju”. Himnai sekoja DV nodaļas kora 
nodziedātās trīs piemērotas dziesmas. 
Oficiālajai daļai sekoja no Latvijas saņemtā ļoti 
interesantā CD filmiņa par mums visiem labi 
pazīstamo karavīru dziesmu „Paliec Sveiks Mans 
Mazais Draugs” un Daugavas Vanadžu 
sagatavotās uzkodas un kafija DV klubā. 
Ar to tad arī pienācīgi atzīmētā Kalpaka, Latviešu 
leģiona un Kurzemes Cietokšņa Atcere beidzās 
pacilātā sajūtā. Jānis Purvinskis 

  
DAUGAVAS VANADZES 

 
Daugavas Vanadzes 

aicina 
uz 

 

Pankūku pusdienām 
 

 
svētdien,1.jūlijā, plkst.13.00 

Visi mīļi gaidīti! 
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LATVIEŠU 
BIEDRĪBA 

RIETUMAUSTRĀLIJĀ 
 

PERTAS LATVIEŠU 
CENTRS 
CŪKAS BĒRES PERTĀ. 
Marta pēdējā sestdienā, Pertas latvieši bija 
salasījušies palīdzēt Latviešu Centra valdei tikt 
pie naudas līdzekļiem ar ko samaksāt centra 
gada uzturēšanas izdevumus. Tāpat kā mums 
visiem mājas uzturēšana ir sadārdzinājusies, tā 
arī mūsu kopējās mājas, Latviešu Centra 
uzturēšana ir sadārdzinājusies. Centra valde 
pastāvīgi meklē ceļus ar ko tā varētu segt Centra 
uzturēšanas izdevumus. Tāpat kā mums mājas 
un dzīvokļi prasa samaksu par elektrības 
lietošanu, ūdens nodevas, valsts nodevas un 
nama apdrošināšana. Tai sakarībā Pertas 
Latviešu Centra valde, katru gadu, marta mēnesī 
rīko „Cūkas Bēres”. Tas ir jau labi pārbaudīts un 
iemācīts notikums, kurš notiek paredzētā secībā 
vispirms paziņojot datumu un laiku, kad šīs 
svinības notiks. Kur tās notiks jau ir pats par sevi 
saprotams, kā jau vienmēr Latviešu Centra 
pagalmā un pievakarē ap sešiem. Tas viss tiek 
plānots tā, lai cūkas mednieki var sazināt 
bērinieku skaitu un ar to, lai var mežā „nošaut” 
pareiza lieluma cūku, un lai tad katram iznāk pa 
kārtīgam kumosam. 
Ļaudis jau sāka rasties drīz vien pēc pieciem. 
Laikam bija saoduši labo cūkas cepeša smaržu 
un nāca meklēt no kurienes tā nāk. Pēc kādas 
stundas Centra pagalms jau bija gandrīz pilns ar 
ļaudīm. Arī gandrīz visi saliktie un saklātie galdi 
bija aizņemti ar „bēru viesiem”. Vārpiņu dzimta 
likās laikam bija gandrīz pilnā sastāvā. Pēc 
ilgākiem laikiem arī Alīnas Vītolas kompānija bija 
ieradusies gandrīz pilnā sastāvā. Pat bija ciemiņi 
no Latvijas un Roksija no Melburnas. Par to nu 
nebija pārāk liels brīnums, jo Roksija taču 
kādreiz bija Pertiete un šeit bija pavadījusi lielāko 
daļu savas jaunības. Tomēr bija prieks viņu 
redzēt atkal mūsu pulkā, kaut vai uz tika īsu 
brītiņu. Bija ieradušās ģimenes ar lielākiem un 
mazākiem bērniem un pat tie, kurus mēs vēl 
saucam par jauniešiem bija noorganizējuši sev 
galdu. Prieks bija redzēt. 
Tā nu arī šogad viss tika darīts un kārtots kā jau 
pēc pieņemtā plāna paredzēts: „bēru viesiem” 
vajadzēja pieteikties pa telefonu ziņojot cik un 
kādi nu būs tie ciemiņi. Līdz ko skaitļi bija zināmi, 
cūka jau laikus tika nomedīta un sagatavota 
iesmam. Agri no rīta jau iesms tika kurināts un 
cūka pamazām cepās, gatavojās, paliekot arvien 
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Līgodami pavadīja. 
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brūnāka. Viss ir kārtīgi jāievēro, jo citādi 
garšīgākais kumoss: „krekliņš” vai kā viņu tur 
sauc (nu tas kumoss kurš kožot kraukšķ) izdodas 
par cietu un labi nekraukšķ. Tad ir pārmetumi. Arī 
gaļai jābūt tādai, ka noskatoties jātek siekalām. 
Ja tas nenotiek pavārs netiek atlaists, bet viņam 
nākamgad ir viss jāsāk atkal no gala, nu, kamēr 
kārtīgi iemācās kā šis darbs ir darāms. Kad 
panākti labi rezultāti un visi bērinieki viņu slavē 
un ir ļoti apmierināti ar devumu, tad cepēju par to 
uzslavē un piesaka, ka arī tāpēc ir atkal jācep 
nākošgad. Tā nu cepējs no šā darba nekad 
netiek vaļā. Tādi mums jau vairākus gadus ir 
bijuši Ilmārs Rudaks un Viktora Mazaļevskis un 
viņi laikam no šī darba nekad vaļā arī netiks. 
Paldies, cūka nu bija garšīgi garšīga, pat krekliņš 
(nu kā nu viņu tur sauc) bija mīksts un kraukšķēt 
kraukšķēja zem zobiem. 

Mūsu dāmas bija gādājušas arī lai nav jāēd kaila 
gaļa vien, bet klāt var piekost kādu gurķīti, kādu 
salātiņu, kartupeļu salātus, pat maizīti vai, varēja 
piekost klāt. Nu tad gan sanāca mielasts, kas 
mielasts: cūkas cepetis ar visām piedevām. 
Viktors pat bija gādājis, lai mūsu Zāmurs Veltiņai 
būtu palīgs ar slapjo galdu. Nevar taču ēst cepeti 
bez alus vai kaut kā cita klāt piedzeršanas. Oh, 
nē, nē ar to jau viss nepietika. Tad vēl nāca klāt 
kūkas un kafija. Un kādas kūkas, tādas lielas ko 
ar roku vien nevarēja nemaz paņemt bija jālieto 
tāda speciāla lāpstiņa un tad jāprot arī uz šķīvja 
uzlikt tā, lai tāds liels gabals nenokrīt nost. 
Domājāt gan, ka tas bija viss? O!, taču nē! Tagad 
Viktors nāca ar tādu speciālu pudeli: esot ļoti 
slavens Šampānietis, ko tikai augsti kungi un 
bagātnieki varot atļauties dzert. Nu šeit Pertā tie 
lielo rūdas raktuvju bagātnieki jau var atļauties 
pat par dzīvokli samaksāt $1700.00 nedēļā. Kas 
tad viņiem tāda nieka pudelīte Šampanieša. Nu 
un lai arī pats jūties kā bagātnieks tad nu piesoli 
un vari dzert un iedomāt sevi bagātnieku. 

Pēc pudeles izsoles vēl taču bija loterija. Pa to 
vakaru bijām jau sapirkušies loterijas biļetes, bet 
vēl jau kādas bija palikušas, tad arī tās Ruta vēl 
vienam otram piespēlēja un drīz vien bijām 
gatavi gaidīt sava numura izsaukumu. Vienam, 
otram pat iznāca pa otram numuriņam, bet man, 
nu taču nekā. Toties varēju nopriecāties par citu 
laimi kā viņi tik laimīgi nesa savu jauniegūto 
mantu un priecājās. Nē, nē arī ar to vēl nebija 
viss beidzies. Te atkal uzradās liela skaista kūka 
- uz izsoli. Tā gan aizgāja drīz vien, bet kūka 
laikam tomēr vienam cilvēkam bija par lielu jo 
redzēju, ka to vēlāk pa mazākiem gabaliņiem 
sagrieztu aiznesa un apdāvināja citus. Vai nav 
skaisti, ka ar saviem vinnestiem varam arī 
dalīties ar citiem. Paliek tīri silti ap sirdi redzot, ka 
tas vēl šodien kādreiz notiek. 
Tā nu pienāca laiks man ar sieviņu posties uz 
māju pusi jo, ja vienam otram līdz mājām paiet 
ne pusstunda ko braukt, es diemžēl zem stundas 
to nevaru paveikt. Braucām un pārdomājām cik 
jauki bija pavadītas „cūkas bēres” bet vai arī 
manas bēres būs tik pat jauki pavadītas. Nezinu, 
domāju, ka uz savām bērēm gan neiešu, man 
bēres vispār nepatīk. Tās jau tikai par mirušiem 
cilvēkiem vien ir. Beigtas cūkas bēres ir jau 
pavisam kas cits. Tur gan iešu atkal nākamgad. 
Nu tad uz redzīti 2013.gada martā. 

Jānis Purvinskis 
 

Cūka gan bija branga un pietika visiem un vēl pāri 
palika. Foto:J.Purvinskis 

Svētku aktā 1951.g. 18. nov. no kreisās – J. Pētersons 
(Biedrības priekšsēdis), Leo Kampe un 

Rietumaustrālijas veselības ministre Dame Annie 
Florence Gillies Cardell-Oliver 


