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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: 

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 
 
aprilī 

27 Latviešu Centra Cūku Bēres 
plkst 18.00 

maijā 
4 LBRA Grāmatu galds atvērts plkst 

10:00 – 12:00 
19 Daugavas Vanadžu pusdienas ar 

video plkst 13.00 
26 Dievkalpojums plkst.10:30 

jūnijā 
1 LBRA Grāmatu galds atvērts plkst 

10:00 – 12:00 
2 Dievkalpojums plkst.10:30 

16 Dievkalpojums plkst.10:30 
AIZVESTO PIEMIŅAS DIENA 

23 LBRA Jāņu sarīkojums plkst 13:00 
jūlijā 

6 LBRA Grāmatu galds atvērts  plkst 
10:00 – 12:00 

7 Dievkalpojums plkst.10:30 
21 Dievkalpojums plkst.10:30 

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

6EBAFM 95.3 MHz 
www.6ebafm.com.au 

 
 
 

REDAKCIJA 
Lūdzu nākošām ziņām visus rakstus iesūtīt 
redakcijā līdz 2013. g. 15. jūnijam. 

KVITĒJUMI: 
H. Litvins $20 



 

EV. LUT. SV. 
PĀVILA 
DRAUDZE 

 

 

Draudzes nodokli variet nosūtīt kasierei Māra Hope, 
77 Roberts Street, Bayswater, 6053, vai pēc 
Dievkalpojuma jeb grāmatu galdā (1. sestdienā 
mēnesī). 

 

 

DIEVKALPOJUMU SARAKSTS 
2013.g. MAIJAM, JŪNĪJAM, JŪLĪJAM 
Datums 26. maijs  plkst 10:30 
Diena TRĪSVIENĪBAS SVĒTKI 
Krāsa Balta 
Lasījumi Atkārtotais Likums (5 Mozus) 

6:22-27 
Ro. 5:1-5 
Jņ. 16:12-15 

Lasītāja Māra Hope 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes Aina Timmermane 
Vecākais Juris Liepa 
Aizlūgumi: 
māc Guntis Želvis Montreales Trīsvienības 
Draudze 
Nina Bauskis Gaida Beklešovs 
Ilgvars Bergmanis Jūlījs Bernšteins 
Maiguta Bernšteina Jānis Blumbergs 
 
Datums 2 jūnījs  plkst 10:30 
Diena 2 pēc Sv Gara Sv. 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi 1 ķēn. 8:22,23, 41-43 

Gal. 1:1-10 
Lk. 7:1-10 

Lasītājs Juris Liepa 
Dežurants Jānis Lūks 
Puķes Ausma Jones 
Vecākais Jānis Lūks 
Aizlūgumi: 
māc Reinis Kulbergs prāv Uldis Gailītis 
Nikolajs Džonsons Rita Džonsons 
Austra Farras Līga Gemuts 
Margarieta Gaujers Regīna Gaujers 

 
Datums 16. jūnījs  plkst 10:30 
Diena 4 pēc Sv Gara Sv. 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi 2 Sam. 11:26- 12:10 

Gal. 2:11-21 
Lk. 7: 36-50 

Lasītājs Jānis Lūks 
Dežurants Jānis Vucēns  
Puķes Vilma Rīdūzis 
Vecākais Jānis Lūks 
Aizlūgumi: 
mācValdis Strazdiņš māc Ilze Ķezbere 
Ivars Galvāns Austra Grīnbergs 
Hilda Gūtmanis Imants Gūtmanis 
Vilis Gūtmārcis Māra Hope 
Sid Hope 
 
Datums 7 jūlījs  plkst 10:30 
Diena 7 pēc Sv Gara Sv. 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Jes. 66:10-14 

Gal. 6:1-10, 14,16 
Lk. 10:1-12 

Lasītāja Sarmīte Vucēns 
Dežurants Andris Vārpiņš 
Puķes Sarmīte Vucēns 
Vecākais Juris Liepa 
Aizlūgumi: 
māc Juris Zariņš Arh. Elmārs Rozītis 
Ausma Jones Gunars Kaģis 
Austra Kaģis Tamāra Karabanovs 
Feodosija Landers Juris Liepa 
Ruta Liepa 
 
Datums 21 jūlījs  plkst 10:30 
Diena 9 pēc Sv Gara Sv. 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Iesākums (1Mozus) 18:1-14 

Kol. 1:21-29 
Lk. 10:38-42 

Lasītāja Ieva Vlahov 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes Māra Hope 
Vecākais Jānis Lūks 
Aizlūgumi: 
māc Ilmārs Barons māc Dainis Markovskis 
Tija Lifka Jānis Lūks 
Silvija Lūks Allan Lūks 
Ēriks Ozoliņš Harda Paparde 
 

Māc Gunis Balodis 
0419 016 758      9562 0537 

20 Mutiny tce, Quinns Rocks 6030 
 



ARHIBĪSKAPA VĒSTĪJUMS 
2013. GADA LIELDIENĀS 
Vienu no labākajiem padomiem Bībelē dod 
Poncijs Pilāts. Viņš norāda uz Jēzu un saka: 
„Redzi, cilvēks!“1  Tiešām, lūkosimies uz 
augšāmcelto Kristu! Viņā var redzēt dzīves 
pilnību. Viņu nodeva, sagūstīja, mocīja un sita 
krustā. Viņš mira agonijā un pat kapā nebija 
atdusas – viņš nokāpa ellē2 un skatīja pekles 
šausmas. Bet Lieldienu rītā viss bija beidzies. 
Viņš iznāca no kapa, ieraudzīja saullēktu, 
ieelpoja spirgto rīta gaisu, satika draugus un 
debesu Tēvs atkal bija ar viņu. Lieldienas Jēzum 
bija vislaimīgākais rīts. Pat krusts, kas 
Ģetsemanes dārzā biedināja līdz asins 
sviedriem, nu bija prom uz visiem laikiem. Nāves 
vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaimanu, nedz 
sāpju.3 Tikai dzīvības pilnība! Lūkosimies uz 
augšāmcelto Kristu – kā viņš izbauda to, ka ir 
dzīvs! Raugies uz Jēzu un „redzi – cilvēks!“ Bet 
Jēzus saka:  „Es dzīvoju un arī jūs dzīvosit.“4 
Vai tad arī mēs varam piedzīvot tādu prieku, kā 
iznākot no kapa? Kur mēs esam kapam līdzīgā 
vietā? Par aizliegto augli Dievs teica: „Kad tu no 
tā ēdīsi, tu mirtin mirsi.“5  Ne tikai tādēļ, ka grēka 
sekas ir nāve. Iekožot grēka auglī, mēs 
piedzīvojam, kā sirdsapziņa mirtin mirst. Apjaust, 
ka esi nodevis pats savus principus, apgānījis 
savus ideālus, attālinājis sevi no debesīm pēc kā 
ilgojies – tas ir kā dzīvojot mirt. Aptvert, ka par 
lēcu virumu esi darījis to, par ko kauns skatīties 
acīs Dievam, tuvākajam un pat pašam sev - tas ir 
kā iekrist kapā. Un apziņa, ka padarīts ir 
padarīts, ir kā kapam uzvelts akmens. 
Mūsu augšāmceltais Kungs ir novēlis akmeni. 
Izpērkot grēkus pie krusta, viņš ir sagādājis 
piedošanu. Savu augšāmcelšanos viņš ikdienā 
lietojamā veidā liek mūsu rokās kā grēksūdzes 
sakramentu. „Tavi grēki tev ir piedoti.“ Vārdi, kas 
vainas apziņas šaustītu dvēseli izceļ no kapa, ka 
tā ierauga sauli, ieelpo ar pilnu krūti, satiek 
draugus, un atkal jūt, ka debesu Tēvs viņu 
uzlūko beznosacījumu mīlestībā. Tas ir laimīgs 
brīdis. Cik labi ir dzīvot, kad tev ir piedots! 
„Kristus pilnvarā es tevi atraisu no taviem 
grēkiem.“ Vārdi, kas ļauj nevis skatīties atpakaļ, 
bet dzīvot uz priekšu. Tā ir iespēja mēģināt 
veidot no jauna dzīvi saskaņā ar ticības ideālu, 
lai veco grēku pieredze ir nevis par slazdu, bet 

                                                 
1 Jņ.19:5 
2 1.Pēt.3:19 
3 Atkl.21:4 
4 Jņ.14:19 
5 Gen.2:17 

par mācību. „Redzi, 
cilvēks“ – 
augšāmceltais, 
piedošanas 
atdzīvinātais, ko Dieva 
mīlestības 
piedzīvojums iedrošina 
nebaidīties dzīvot pēc 
ticības. 
Taču mēs varam būt ne tikai piedošanas 
augšāmceltie. Mēs paši varam piecelt no kapa 
citus. No nepiedošanas kapa, kurā esm viņus 
aprakuši un izslēguši no savas dzīves. „Es tev 
piedodu to pārestību, ko nevar atsaukt. Es tevi 
atraisu no sava aizvainojuma, sarūgtinājuma un 
novēršanās. Kā Dievs man ir Kristus dēļ 
piedevis, tā arī es no sirds Tev piedodu, un 
izlūdzos tev piedošanu par visu.“ Cik labi ir 
dzīvot, kad esi piedevis! Kā ieelpot spirgto 
Lieldienu rītu. Raugies uz viņu un redzi – cilvēks! 
Trausls un vājš savā cilvēcībā, bet līdzi man 
ietverts Dieva mīlestībā. Piedošana dara bagātu, 
jo, atgūstot vienu cilvēku, tu atgūsti veselu 
pasauli. 
Piedošana ir lieldienu viduspunkts, jo atraisa 
nāves mezglus un visu dara jaunu. 
Vingrināsimies Lieldienas lietot ikdienā. 
Nebaidīsimies ielūkoties sevī un nosaukt lietas 
īstajos vārdos. Satverot piedošanu un dodot to 
citiem, paļāvībā uz Dievu izbaudīsim dzīvi 
radikālā ticībā! Tā mēs gatavojamies lielajai 
dienai, kad mūs patiešām guldīs kapā zem 
akmens ar Kristus apsolījumu: „Es esmu 
augšāmcelšanās un dzīvība. Kas man tic, dzīvos 
kaut arī viņš mirtu! Un katrs, kas dzīvo un tic 
man, nemirs nemūžam!“6 Lai mums visiem 
priecīgas Lieldienas! 

Kristus mīlestībā 
+ Jānis 

Rīgas arhibīskaps 

                                                 
6 Jņ.11:25 



 

 
 

 

DV PERTAS 
NODAĻA 
 

 
DAUGAVAS VANADZES 
 

 
Svētdien, 19. maijā, plkst.13.00 
Daugavas vanadzes aicina uz 

pusdienām un video 
Visi mīļi gaidīti! 

 
 

„DAUGAVAS VANAGU DIENAS 
PERTĀ”. 
Ja pāris gadus atpakaļ Daugavas Vanagu nodaļa 
Pertā svinēja savu 60 dzimšanas dienu, tad vēl 
pagājušā gada nodaļas pilnsapulce valdei 
piekrita rīkot lielo pasākumu:” DV delegātu 
sanāksmi”. Ilgi mēs domājām un gudrojām vai 
tas mums būs pa spēkam un nolēmām, ka nu vēl 
šo ‘pēdējo reizi’ uzdrošināsimies. Nezinu cik 
šādas ‘pēdējās reizes’ mums vēl būs? Nu lai nu 
kā, tad 15., 16. un 17. martā, Pertā notika šāda 
sanāksme. Ciemiņi no Austrālijas „Austrumiem” ( 
Adelaides, Melburnas, Sidnejas un Kanbēras) 
sāka ierasties jau ceturtdien un pirmais īstais 
darbs jau sākās piektdienas rītā, kad vanadzes 
noturēja savu salidojumu. Par to un vispār par 
piektdienu, lai pastāsta kāds kurš tur bija klāt, es 
mēģināšu kaut ko, kuru atceros labāk.  
Tā nu sestdienas agrā pēcpusdienā ierados 
Pertas Latviešu Centrā, diemžēl jau tikai pēc 
svinīgā akta, kuram sekoja pusdienas. Kad mēs 
šeit, parasti pēc Kalpaka, Leģiona un Kurzemes 
cietokšņa atceres piedāvājam pa glāzītei vīna ar 
uzkodām, tad šoreiz, kad mums sabraukuši 
ciemiņi, Vanadzes mūs jau ēdināja ar 
pusdienām. Bija tā saucamais ‘aukstais galds’. 
Bet nu izlase: cālis, šķiņķis, dažnedažādi salāti, 
rasols un pašu skābēti gurķīši, un saprotams arī 
'bārs' bija vaļā, kur varējām iegādāties arī kaut ko 
slapju, ar ko visu noskalot. Nu spēj tikai visu 
salikt uz šķīvja, nu un tad ja vēl kas gribējās arī 
kafija un uzkodas bija dabūjamas. Diemžēl 

pusdienās pārāk ilgi nevarējām kavēties, jo tūlīt 
arī sākās lielā vanagu sapulce: Daugavas 
vanagu delegātu sanāksme, kuras dēļ jau visa šī 
nedēļas nogales padarīšana arī tika rīkota.  
Bija prieks redzēt, ka ne tikai delegāti un 
sanāksmes vadība, bet bija saradušies arī labs 
skaits publikas klausītāju. Daugavas vanagu 
Austrālijas valdes priekšsēdis, Jānis Priedkalns 
atklāja sēdi ar klusuma brīdi atceroties pagājušā 
gadā jau mūžībā aizgājušos biedrus: vanagus un 
vanadzes, un tad nodziedot Daugavas vanagu 
dziesmas pirmo pantu. Sekoja Daugavas vanagu 
priekšnieka Andreja Mežmaļa un citi apsveikumi, 
un laba vēlējumi sekmīgai sēdei.  
Mandātu Komisija ziņoja, ka ieradušies desmit 
delegāti, kuri pārstāv sešas (no septiņām) DV 
nodaļas Austrālijā (viena nodaļa delegātu nebija 
atsūtījusi). Pēc sēdes vadības izraudzīšanas, 
sēdi vadīja Ilmārs Rudaks ar sekretāriem Jāni 
Purvinski un Ilgu Vēveri, un ar balsu skaitītājiem, 
Gunāru Kaģi un Jūliju Bernšteinu. Sēde 
turpinājās ar Ilmāra Rudaka lietderīgu vadīšanu, 
noturot progresu dienas kārtības sliedēs. 
DVAV priekšsēdis ziņoja, ka valde ir 
sastrādājusies ar DVCV un ar DV nodaļām 
Austrālijā, izsūtot saņemtās ziņas un savus sēžu 
protokolus. Abos gadījumos tomēr ir vēlama 
tuvāka ziņu izmaiņa. Daugavas vanadžu 
Austrālijas vadītāja Dr. Ilga Vēvere ziņoja par 
sekmīgi, nupat noturēto, vanadžu Salidojumu. Tā 
kā nozaru un nodaļu ziņojumi bija visiem izsniegti 
uz rokas, tie noritēja īsi un aši ar dažiem 
delegātu papildinājumiem.  
 Garākas pārrunas izraisīja DV īpašums Slokas 
ielā Rīgā un Centrālās Valdes sadarbības 
grūtības ar DV Pārstāvniecību. Abas lietas DVAV 
priekšsēdis pacels nākamā DVCV sēdē. DV 
gadskārtējā Ziedojumu vākšanas akcija šogad 
sāksies jau aprīlī. Kaut gan Lestenes Brāļu kapi 
nu ir pabeigti, tomēr blakus kapiem baznīcas 
remonts, vēl prasa atbalstu un daudz darba.  
Neskaidrības ir arī par grāmatas "Latviešu 
Leģions" saturu un tās izdošanu. Sanāksme arī 
sprieda par DVCV budžetu un tā sadali. 
Apsveicamu darbu veic jaunievēlētais DV 
priekšnieks Andrejs Mežmalis ar centieniem 
pavairot biedru skaitu un labāk sadarboties ar 
citām līdzīgu mērķu organizācijām, Latvijā. 
Apsveicami ir viņa centieni aizsargāt Daugavas 
vanagu organizācijas godu no tās uzbrukumiem 
publiskos medijos. Ir paredzams, ka šādi 
uzbrukumi vēl pastiprināsies un mums uz tiem 
būs jāreaģē. Vai šīm nolūkam nevajadzētu atklāt 
DV Aizstāvības Fondu? Visi šie jautājumi ir 



pārrunājami nodaļās un zemes valdē, un 
Centrālai valdei tos cels priekšā DVAV 
priekšsēdis savā nākamajā CV sēdē.  
Nākamo DVAV delegātu sanāksmi nolēma rīkot 
2014.g.martā, Adelaidē, bet 2015. gadā 
Melburnā. Adelaides delegāts Imants Kronītis 
pateicās Ilmāram un Pertas nodaļai par labi 
sarīkotu delegātu sanāksmi. Pertas vanags Jānis 
Blumbergs lūdza vārdu un tad īsumā pastāstīja 
savus piedzīvojumus, kad viņš un citi latviešu 
gūstekņi tika atlaisti no gūsta un tad nevarēja 
dabūt apmešanos latviešu bēgļu nometnēs, jo 
latvieši viņus tur neuzņēma. Ar to tad sanāksme 
bija arī beigusies. 
Vakarā, pēc lielā darba tika rīkotas vakariņas ar 
pēc jau pierastiem smaržīgajiem, garšīgajiem 
skābiem kāpostiem, cisiņām un kartupeļiem ar 
piedevām. Saprotams, ‘bārs’ atkal bija vaļā, 
slāpju dzesināšanai. Bet svarīgākais bija; 
adelaidiešu sagatavotais uzvedumu sniegums, 
kurš iesākās ar tieši šim gadījumam, vanadžu 
sagatavotām un Ineses Laines diriģētām 
dziesmām. Cik varēja saprast ( kaut gan pati 
neatzinās) tad lielāko roku šim uzvedumam 
laikam bija pielikusi Gunta. Pat tādi skaisti ‘skeči’, 
kuri mums lika ne tik vien pasmaidīt, bet pat 
kārtīgi izsmieties. Paldies par to. Ilga mums 
iemācīja daudz nezināmu un nedzirdētu latviešu 
valodas vārdu, kuri tika pasniegti kontekstā lai 
tos varētu saprast. Paldies par latviešu valodas 
pavairošanu mums. Nu par to, cik latviešu sievas 
ir spējīgas no vienas tikšanās un viena teikuma 
saderināt, izprecināt, aizsūtīt uz Ameriku, 
dzemdēt dvīnīšus un pārdot veikalu atstājot 
ciemu bez iespējas vairs pat nopirkt pienu mums 
skaidri rādīja, liekās Adelaides vanadžu (nu 
vismaz) ”Dramatiskā Kopa”. Mīļš paldies par to. 
Tā nu liekās ar to vien nepietika. Imants atkal 
ņēma akordeonu rokā un dziedājām gan jau 
vakar iesāktās, gan vēl šovakar atcerētas mums 
vēl neaizmirstās latviešu dziesmiņas vai varbūt 
nu jau ziņģes. Visa diena un viss vakars 
aizritēja,’ ka ī... saulīti neredzēji” jo pa Pertas 
Latviešu Centru vien ņēmies, un nu vakars bija 
klāt un mājas vēl tālu. Paldies devējiem, paldies 
draugiem un ciemiņiem, un ar nepacietību 
gaidīsim jūs atkal ciemos citu gadu.  

  
Ne tikai delegāti bet arī publika. 

 
Delegāti strādā 

 
DV delegātu sanāksmes delegāti ar viesiem   
Foto: J.Purvinskis 

 



Latviešu biedrība 
Lūdzu ievērot, ka grāmatu galds būs atvērts katra 
mēneša pirmajā sestdienā no plkst.10.00-12.00. 
Vajadzības gadījumā, lūdzu, zvaniet Ritai, telefons 
9349 2332 vai Rutai, telefons 9276 6689. 

Latviešu biedrības biedri lūgti maksāt savu biedru 
naudu - $10 gadā.  

Čeki rakstāmi: „Latvian Association in WA” un 
nosūtami:  

R.Džonsons 
3/50 Grenville St 
Tuart Hill  6060 

LATVIEŠU CENTRS 
 

Sestdien, 27. aprīlī, plkst. 18.00 
Latviešu centra valde  

rīko  
„Cūkas bēres” 

Ieeja $25 
Visi laipni aicināti. 

 
 

 

GUNĀRA ASTRAS 
NĀVES 25. GADSKĀRTU 
ATZĪMĒ AR VIRTUĀLU 
IZSTĀDI 

 
2013. gada 6. aprīlī apritēs jau ceturtdaļgadsimts 
kopš Gunāra Astras nāves. Toreiz, 1988. gada 
6. aprīlī, pēc vairāku nedēļu ilgas slimošanas 
viņš mira Ļeņingradas (tagadējās 
Sanktpēterburgas) Kara hospitālī. 
  
2013. gada 6. aprīlī apritēs jau ceturtdaļgadsimts 
kopš Gunāra Astras nāves. Toreiz, 1988. gada 
6. aprīlī, pēc vairāku nedēļu ilgas slimošanas 
viņš mira Ļeņingradas (tagadējās 
Sanktpēterburgas) Kara hospitālī. 
Nāves apstākļi bija ļoti dīvaini, tādēļ sāka 
izplatīties baumas, ka viņa nāve ir Valsts 
drošības komitejas roku darbs. Arī šodien – 
25 gadus vēlāk – Gunāra Astras patiesie nāves 
iemesli joprojām paliek neskaidri. 

Svētdien, 23. jūnijā, 
plkst.13.00 

Latviešu biedrība rīko 
Jāņu sarīkojumu 

Pusdienas, kafijas galds, Jāņu 
siers, loterija. 

Līgotāji laipni aicināti svinēt 
Līgo dienu kopā ar mums. 

 
Sit, Jānīti, vara bungas, 
Sakur Jāņu uguntiņu, 
Lai sanāk Jāņa bērni 
Jāņa svētkus nosvinēt. 

 



Gunārs Astra bija viens no tiem Latvijas brīvības 
cīnītājiem, kuri nebaidījās runāt par Latvijas 
okupāciju, rusifikāciju, Komunistu režīma 
noziegumiem vēl tad, kad par šāda veida 
sarunām draudēja ilgi ieslodzījuma gadi padomju 
cietumos, tā sauktajās „labošanas darbu 
nometnēs” vai psihiatriskajās slimnīcās. 
Savu uzskatu un pārliecības dēļ viņš PSRS 
ieslodzījuma vietās pavadīja gandrīz 20 sava 
mūža gadus. Šā gada beigās paies jau 30 gadi 
kopš viņa pēdējās tiesāšanas savukārt pirmoreiz 
tiesāts viņš tika jau vairāk kā pirms pus gadsimta 
– 1961. gadā. Publiski pieejama un autentiska 
informācija par Gunāra Astras tiesāšanu gaitu 
līdz šim ir bijusi diezgan fragmentāra un 
virspusīga. 
Tādēļ, pieminot Gunāru Astru, Latvijas Nacionālā 
arhīva speciālisti ir izveidojuši virtuālu izstādi 
"Tiesas procesi pret Gunāru Astru". Šajā izstādē 
būs eksponēti dokumenti no 1961. gada un 
1983. gada tiesas procesiem pret Gunāru Astru. 
Izstāde tiks atklāta 5. aprīlī Latvijas Okupācijas 
muzejā pasākuma Astra – nacionālās pretošanās 
simbols ietvaros. 
Izstāde būs apskatāma interneta vietnē: 
www.archiv.org.lv/astra/ 
 

SARKANAIS KRUSTS 
MEKLĒ 
Sarkanā Krusta meklēšanas pakalpojuma mērķis 
ir atjaunot kontaktu starp ģimenes locekļiem, kuri 
tika izšķirti kara, iekšējo konfliktu vai katastrofu. 
dēļ. 
Ir saņemts lūgums no International Tracing 
pakalpojums Bad Arolsenā, Vācijā no ģimenes 
locekļa, kurš meklē ziņas par šādām personām: 

Vārds: Jekabs/Jakobs 
Ludvigs/Ludwigs KALNINS 

Dzimšanas 
datums: 

09.08.1910 

Dzimšanas 
Vieta: 

Vestiena/Madona LATVIA 

Vārds: Marie Leontine KALNINS 
Dzimšanas 
gads: 

1908 

Dzimšanas 
Vieta: 

Tolka, Madona, LATVIA 

case number  100435 
Ir saņemts lūgums no latviešu Sarkanā Krusta 
biedrības, jo kāds vēlas saņemt jaunumus par 
šādu personu:  

Vārds: Adja DZIANO (nee ANSONE) 
Dzimšanas 
gads: 

1930 

Mātes vārds:  Matrjona MALAHOVA 
Case number: 76088 
Šī persona dzīvoja Latvijā līdz 1943/1944g. un 
tad emigrēja uz Austrāliju un kādu laiku dzīvoja 
Greenacre NSW. 

Ja ir kāda informācija par šiem cilvēkiem, lūdzu 
kontaktējiet: 

Melissa WA Red Cross Tracing Service pa 
telefonu (08) 9225 8886 nosaucot lietas numuru 
– case number. Jebkura informācija jūs sniegsiet 
ir knofidenciāla un netiks sniegta tālāk bez 
atļaujas.  

 


