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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 
 
jūlijā 

7 Dievkalpojums plkst.10:30 
14 Pankūku pēcpusdiena plkst. 13:00 
21 Dievkalpojums plkst.10:30 

augustā 
4 Dievkalpojums plkst.10:30 

18 Dievkalpojums plkst.10:30 
25 DV Gadskārtējais sarīkojums 

plkst. 13:00 
septembrī 

1 Dievkalpojums plkst.10:30 
15 Dievkalpojums plkst.10:30 

oktobrī 
26 Draudzes seminārs 

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. augustam. 
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EV. LUT. SV. 
PĀVILA 
DRAUDZE 

PATEICĪBA 
Beidzamā Dievkalpojumā mani piemeklēja 
pārdomas par „PATEICĪBU” jo zināju, ka 
Dievkalpojuma beigās mūsu baznīcēniem ziņošu 
par mūsu Dāmu komitejas priekšnieces Dainas 
Vārpiņas atteikšanos no viņas ilggadīgā amata. 
Vēlos izteikt savu personīgo un draudzes 
pateicību Dainai par viņas enerģiju, priecīgo un 
gaišo pieeju un izdomu visiem darbiem ko viņa 
uzņēmās un vadīja mūsu labā. Mēs visi esam 
baudījuši Dainas labestību, izdomu un 
mājsaimniecības dāvanas neskaitāmos 
sarīkojumos un maltītēs. Atliek viņai no sirds 
izteikt mūsu atzīšanu un pateicību! 
Pārdomas turpinājās pateicības tēmā uz 
vairākiem virzieniem – pateicību Sylvijai Lūks, 
kas be izņēmuma, katru Dievkalpojumu (un tik 
daudz citos panākumos) pavadu mūsu 
dziedāšanu ar viņas ērģeļu un klavieru 
spēlēšanas dotībām. 
Turpat blakus, katrā Dievkalpojumā ir ziedi, kas 
grezno mūsu pašu darināto altāru. Ir lasītāji, 
dežuranti un draudzes vecāki, kas kalpo 
mācītājam ar Dievgaldu. Tiešām varam būt ļoti 
pateicīgi par iespēju Dievu lūgt un slavēt 
Latviešu valodā. 
Pateicos arī, ka varu savās pārdomās dalīties 
caur Pertas Latviešu Ziņām, kas mūs tik labi 
uztur sakaros par mūsu sabiedrības notikumiem. 
Paldies Jānim Vucēnam ar palīgiem! 

Ieva Vlahov 
9367 4104 

 

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. JŪLIJAM, AUGUSTAM, 
SEPTEMBRIM 
Datums 7. jūlijs  plkst. .10:30 
Diena 7.svētdiena 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. svētdiena 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 
 
Datums 4. augusts  plkst. 10:30 
Diena 11. svētdiena pēc Sv. Gara Sv. 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Zāl Mācītājs 1:2,  2:18-26 

Kol 3:1-11 
Lk 12:13-21 

Lasītāja Māra Hope 
Dežurants Jānis Lūks 
Puķes Silvija Lūks 
Vecākais Juris Liepa 
Aizlūgumi: 
Māc. Aleksandrs Ivanovs  Māc. Gita Puce 
Irma Plūcis Laimons Pogainis 
Erna Raudziņš Vilma Rīdūzis 
Aina Sprancis Aina Timmermanis 
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Datums 18. augusts  plkst. 10:30 

PĀRRUNAS 
Diena 13. svētdiena pēc Sv. Gara Sv. 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Jer 23:23-29 

Ēb 12:1-13 
Lk 12:49-53 

Lasītājs Juris Liepa 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes Aina Timmermane 
Vecākais Juris Liepa 
Aizlūgumi: 
Māc. Māris Ludviks Māc. Imants Alksnis 
Astrīda Untiņš Guntis Untiņš 
Anita Vaļikovs Andris Vārpiņš 
Daina Vārpiņš Leokardija Vārpiņš 
 
Datums 1. septembris  plkst. 10:30 

PĀRRUNAS 
Diena 15. svētdiena pēc Sv. Gara Sv. 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Sal Pam 25:6,7 

Ēb 13:1-8 
Lk 14:1, 7-14 

Lasītāja Sarmīte Vucēns 
Dežurants Andris Vārpiņš 
Puķes Ausma Jones 
Vecākais Jānis Lūks 
Aizlūgumi: 
Māc. Ilmārs Rubenis Māc. Rolands Eimanis 
Māc. Gita Putce Juris Viļums 
Ingrīda Viļums Ieva Vlahov 
Jānis Vucēns Sarmīte Vucēns 
 
Datums 15. septembris  plkst. 10:30 

PĀRRUNAS 
Diena 9. svētdiena pēc Sv. Gara Sv. 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Izceļošana (2 Mozus) 32:7-14 

1 Tim 1:12-17 
Lk 15:1-10 

Lasītāja Māra Hope 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes Vilma Rīdūzis 
Vecākais Juris Liepa 
Aizlūgumi: 
Zenta Zaķis Alise Zomers 
Miranda Albrichs Mirdza Auziņš 
Mirdza Balodis Gunis Balodis 
Signe Balodis Zane Balodis 
 

Māc. Gunis Balodis 
0419 016 758      9562 0537 

20 Mutiny Tce, Quinns Rocks 6030 
 
 

DRAUDZES SEMINĀRS 
2013.g. 26. oktobrī 

Latviešu Centrā plkst 0900 
Lektors: Māc Guntars Baikovs 

 

 
 
Seminārs beigsies sestdien ar 
DIEVKALPOJUMU, jo mācītājam Baikovam ir 
jābut atpakaļ Barosa ielejā noturēt 
Dievkalpojumu savā draudzē svētdienas rītā.  
 
 
PATEICĪBAS DZIESMA 
“Tanī dienā tu sacīsi: “Es Tev pateicos, Kungs! Jo Tu gan 
biji uz mani dusmīgs, bet Tavas dusmas norima, un Tu 
mani iepriecināji. Tiešām, Dievs ir mana pestīšana, es 
esmu paļāvības pilns un nebīstos, jo Dievs Tas Kungs ir 
mans stiprums un mana slavas dziesma; Viņš bija priekš 
manis pestīšana!”” (Jes 12:1–2) 

Mīļie draugi Jēzu Kristū!  

Viens no visspēcīgākajiem vārdiem ir “paldies”. Šis mazais 
vārdiņš ir ļoti nozīmīgs. Kad kādam par labu darbu 
pasakām “paldies”, tad otrs cilvēks var justies labi un 
apzināties, ka novērtējam to, ko viņš vai viņa mūsu labā ir 
darījis. 

Nepateicība ir ne tikai nepieklājība, bet bieži vien arī 
iedomības pazīme. Iedomīgs cilvēks domā, ka pasaule 
griežas ap viņu, un tādēļ neredz vajadzību pateikties 
citiem, jo palīdzība viņam ir citu ļaužu pienākums. 

Mūsu attiecībās ar Dievu pateicībai vajadzētu būt ļoti 
augstā vietā. 100. psalmā teikts: “Ieeita pa Viņa vārtiem ar 
pateikšanu, Viņa pagalmos ar teikšanu! Pateicieties 
Viņam, slavējiet Viņa Vārdu!” Mēs tiekam mudināti Dievam 
tuvoties ar pateicību. Tā ir vārti, kas ved pie Viņa.  

Viens no daudziem tekstiem, ko atrodam Svētajos 
Rakstos, ir pateicības dziesma. Tā ietver trīs lietas, kurās 
ieskatīsimies detalizētāk: 

• Dievs, nevis cilvēks ir mana pestīšana; 
• Dievā varam dzīvot bez bailēm; 
• Dievs ir mūsu stiprums. 
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Dievs, nevis cilvēks ir mana pestīšana 

Ja mūsu pestīšana, ja mūsu cerība būtu cilvēks vai cilvēka 
gudrība, vai cilvēka spēks, tad būtu maz, par ko priecāties 
un pateikties. Cilvēks ir cilvēks, un cilvēka spēks un spējas 
ir ierobežotas. Visi cilvēki, uz ko ļaudis likuši savas cerības 
un cēluši reliģijas, ir miruši. Muhameds – miris, Buda – 
miris, Krišna – miris, Jaunava Marija – mirusi, Mārtiņš 
Luters – miris... Varētu turpināt vēl un vēl… bet, man šķiet, 
ka doma ir skaidra. 

Turpretim Jēzus Kristus ir dzīvs. Dzīvs mūžu mūžam. Viņš 
saka: “Es esmu Pirmais un Pēdējais un Dzīvais. Es biju 
miris un, redzi, Es esmu dzīvs mūžu mūžam, un Man ir 
nāves un elles atslēgas.” (Atkl 1: 17b–18) Jēzum ir visa 
vara, un ar savām nevainīgajām asinīm Viņš samaksāja 
grēka un nāves sodu. Kad ticam Jēzum, tad Viņš ir mūsu 
pestīšana. Ir tik skaisti pateikts: “Es Tev pateicos, Kungs! 
Tiešām, Dievs ir mana pestīšana.” 

Dievs nekad neatstāj grēku nesodītu. Grēks ir nopietna 
lieta. Grēka alga ir nāve. Lai novērstu Dieva dusmas no 
mums, Jēzus izcieta sodu mūsu vietā, nomira mūsu vietā, 
izcieta elli, lai mums nebūtu jāpiedzīvo Dieva dusmas pret 
grēku. Viņš to darīja, “jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka 
Viņš devis Savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas 
Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību, jo Dievs 
Savu Dēlu nav sūtījis pasaulē, lai Tas pasauli tiesātu, bet 
lai pasaule caur Viņu tiktu glābta. Kas tic Viņam, netiek 
tiesāts, bet, kas netic, ir jau spriedumu dabūjis, tāpēc ka 
nav ticējis Dieva vienpiedzimušā Dēla Vārdam.” ( Jņ 3:16–
18) 

Ir iemesls pateikties Dievam mūžīgi. Ja tu tici Jēzum 
Kristum, Viņš ir tava pestīšana. Jo Viņš ir Dievs, un tava 
pestīšana ir pilnīga. Tur nekā nav, ko pielikt, to nekad 
nevar tev atņemt. Ja tu esi Kristū, tu esi mūžīgi drošs. 
Jēzus to ir apsolījis. 

Dievā varam dzīvot bez bailēm 

Daudzi cilvēki dzīvo ar bailēm, baidoties no nākotnes, no 
nezināšanas... Daudzi cilvēki baidās no slimībām, no 
novecošanas, no dabas katastrofām, no citiem cilvēkiem 
un no nāves. 

Vārds, ko Dievs ļoti bieži lieto, uzrunājot ļaudis, ir: 
“nebīsties”. Tā arī sākas daudzi Dieva apsolījumi. 
Apsolījums, ko atgādinu sev gandrīz katru dienu, atrodams 
Jesajas grāmatā 41:10: “Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! 
Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev 
arī palīdzu, Es tevi uzturu ar Savas taisnības labo roku!” 

Ja mēs turamies pie Viņa ticībā, tad šis solījums ir spēkā. 
Šie vārdi nāk no paša Dieva. Tie nav cilvēka vārdi, tie ir 
Dieva vārdi, tāpēc – pilnīgi droši. Mēs varam katru dienu, 
varbūt pat vairākas reizes dienā, sev atgādināt, ka 
jāpateicas Dievam, ka nav jādzīvo bailēs. 

Kad biju Indonēzijā, kurā ir lielākais skaits musulmaņu 
ticības sekotāju pasaulē, iznāca diezgan daudz domāt par 
viņu ticību. Visvairāk ķērās pie sirds tas, ka šie cilvēki 
dzīvo bailēs. Viņi dzīvo bailēs no sava Dieva! Viņiem nav 
nekādas drošības. Ir jāpilda reliģiskie noteikumi, jākopj 
ticības pamatprincipi, un tomēr tas viņiem nedod nekādu 
drošību. Musulmaņu sekotāji vergo nepatiesībai. 

Tādi ir ne tikai viņi, bet visi, kam nav ticība Jēzum Kristum. 
Paldies Dievam, ka mums nav jādzīvo bailēs un nedrošībā. 
Mums nav jāšaubās, jo mums ir Dieva Svētais Vārds. 
Mums ir doti Viņa apsolījumi. 

Nekas nenotiek bez Dieva ziņas. Dievs zina, cik mums ir 
matu uz galvas. Viņš zina, kas ar mums notiek, Viņš zina, 
kas mums paredzēts. Dievs ir absolūti suverēns, un, ja 
mēs Viņam ticam un Viņam dzīvojam, tad nav vietas 
bailēm. Nekas mūs nepiemeklēs, ko Dievs neatļaus. 

Ļauj, lai šī patiesība dziļi iesēžas tavā sirdī un tavā 
saprašanā, jo, kad tu to vari aptvert, tad tu esi svētīts. Tad 
tu esi spējīgs Dievam pateikties visur un vienmēr. 
Pateicība visur un vienmēr pierāda, ka mēs ticam Dieva 
providencei un paļaujamies uz Viņu. 

Pateicība aizdzen šaubas un bailes un tuvina mūs Dievam 
un stiprina ticību. Tāpēc, katru dienu sākot, vajag Dievam 
pateikties, un katru dienu nobeidzot, vajag Dievam 
pateikties, savukārt dienas laikā vajag apstāties un sacīt: 
“Paldies, Kungs”. Jo vairāk tu to darīsi, jo stiprāka būs tava 
ticība. 

Dievs ir mūsu stiprums 

Mūsu Baznīcas tēvs Mārtiņš Luters to ļoti labi apzinājās, 
un, pamatoties uz 46. psalmu, viņš uzrakstīja skaisto 
dziesmu, kas kļuvusi par mūsu Baznīcas himnu: “Dievs, 
Kungs ir mūsu stiprā pils,/ Kur bēdās varam tverties, 
/Augsts palīgs, kas mūs nepievils, /Pie kā mēs varam 
ķerties.” 

Patiesi, Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils. Kad tev pietrūkst 
spēka, kad māc šaubas, kad slimība nomoka, kad vajā 
grēks, kad vientulība nospiež, kad bailes pārņem, pie kā tu 
vērsies? Pacel savu skatu uz Jēzu Kristu. Raugies uz 
Jēzu. Satver Dieva Svēto Vārdu un lasi to ar pateicīgu 
sirdi. 46. psalmā teikts: “Dievs ir mūsu patvērums un 
stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā. Tāpēc mēs 
nebīstamies, kaut arī zeme zustu un kalni pašā jūras vidū 
nogrimtu. Lai jūras ūdeņi krāc, lai ceļas viļņi, un lai no 
bangu trakošanas visi kalni dreb. Tas Kungs Cebaots ir pie 
mums, mūsu stiprā pils ir Jēkaba Dievs! Taču Dieva pilsētu 
iepriecina Viņa strauti, tie iepriecina Viņa svētnīcu, kas 
Visuaugstākajam ir par mājokli. Dievs ir šai pilsētā, tās 
pamati negrīļosies. Dievs tai palīdz, jau rītam austot. 
Tautas trako, un valstis krīt, zeme izkūst, kad Viņš paceļ 
Savu balsi. Tas Kungs Cebaots ir ar mums, Jēkaba Dievs 
ir mūsu stiprā pils! Nāciet un skataities Tā Kunga darbus, 
kas iztrūcina zemi, kas liek kariem mitēties visā pasaulē, 
kas salauž stopus, kas šķēpus sadauza un bruņas ar uguni 
sadedzina! Rimstieties un atzīstiet, ka Es esmu Dievs, 
cildināms tautu starpā, cildināms pa visu pasauli! Tas 
Kungs Cebaots ir ar mums, mūsu stiprā pils ir Jēkaba 
Dievs!” 

Spēcīgi vārdi, ko vajag sev bieži atgādināt un likt par 
pamatu pateicībai. Dievs, visvarenais, visu valdnieks, visu 
zinīgs, ir visur klāt un mīl mūs ar mūžīgu mīlestību. 

Nāc pie Viņa šodien. Nodod visu Viņam un izej no 
dievnama ar pateicības dziesmu uz savām lūpām. Dzīvo 
uzvarā. Dzīvo pateicībā. Esi paļāvības pilns un nebīsties, 
jo Dievs, Tas Kungs, ir tavs stiprums un tava slavas 
dziesma, Viņš ir tava pestīšana. 

Āmen. 

Prāv. Colvin MacPherson 2013.g. 
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DV PERTAS 
NODAĻA 
 

 
ZIEDOJUMU VĀKŠANA  
2013. gada līdzekļu vākšanas akcija Austrālijā 
par labu bijušajiem leģionāriem un mazturīgiem 
skolēniem Latvijā, kā arī jaunatnes latviskai 
izglītībai Austrālijā, ir noslēgusies. 
Liels paldies ziedotājiem Pertā: 
$100 M.Pelšs, J.Skels 
$80 I. Rudaks 
$70 V.Riduzis 
$60 V.MacKenzie 
$50 L.Priest, J&V.Purvinskis, O.Pelšs, 

N.Bauskis, N&R.Džonsons, J.Luks, 
I.Veikarts, H.Litvins, O.Ludvigsons, 
I.Svenne, L.Grauze 

$30 A.Gulans, G.Kaģis, I.Bergmanis, 
L.Geidans, J.Grinfelds 

$20 R.Auziņš, A.Vārpiņš, I&H Gutmanis, 
L.Pogainis 

 
Leģionāru un Leģiona invalīdu 
atbalstam Latvijā $555.00
Bērnu izglītībai,.daudzbērnu un 
audžubērnu ģimeņu atbalstam Latvijā $355.00
Jaunatnes latvisko izglītību atbalstam 
Austrālijā $20.00
Ziedojumi bez sadalījuma – DV AV 
pārziņā 

$260.00

 $1190.00
 
Paldies J.Vucēnam un J.Liepam par DV AV 
ziedojumu lapiņu ievietošanu Pertas Latviešu 
Ziņās. 

R.Džonsone (nodaļas kasiere) 
 

 

Daugavas Vanagu 
gadskārtējais sarīkojums 
svētdien, 25. augustā, 

plkst.13.00 
Visi laipni aicināti. 

 

 

 

 

Daugavas Vanadzes 
 

Svētdien, 14. jūlijā, 
plkst.13.00 aicina 

 
uz 
 

 
 

Pankūku pusdienām 
un Video 

 
Visi mīļi gaidīti! 

 

 
Šefpavāru Vilhelmu pankūku restorāns Rīgā 
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LATVIEŠU BIEDRĪBA 
RIETUMAUSTRALIJĀ 
OKUPĀCIJAS MUZEJS 
22. aprīlī, Pertas Latviešu biedrība Nākotnes 
nama muzejam, nosūtīja dažādus rakstus ar 
fotogrāfijām par mūsu dzīvi Pertā. Nosūtītajos 
materiālos bija informācija par Pertas Sv. Pāvila 
draudzi, Pertas Latviešu biedrību, Pertas katoļu 
biedrību, Pertas latviešu skolu, Pertas latviešu 
dramatisko kopu, Pertas latviešu jaukto kori, DV 
vīru kori, Pertas šaušanas klubu u.c. 
Paldies A.Gulanam un J.Purvinskim par 
palīdzību materiālu sarūpēšanā. R.Dž.   
 
Saņemta vēstule no Okupācijas Muzeja 
 

Labdien, Rita! 
Paldies, Jūsu materiāli ir saņemti. No atsūtītajiem 
materiāliem redzams, ka latviešu dzīve un 
darbība Pertā ļoti daudzpusīga. 
Liels paldies Jums! 
Ar cieņu, 
Aija Ventaskraste 
OM vēsturniece 
 

JĀŅU SARĪKOJUMS 
Jāņi līdz nākošajam gadam atkal aizvadīti. 
Šogad līgotāji bija ieradušies kuplā skaitā, kopēji 
piedaloties dziesmu dziedāšanā un 
apdziedāšanā.  
Latviešu biedrība izsaka sirsnīgu paldies 
sarīkojuma vakara vadītājam un DV ansambļa 
diriģentam Jānim Vucēnam un ansambļa 
dziedātājiem. Liels paldies Alfam Gulānam un 
Lesley Kukuls par gardo Jāņa sieru. Mīļš paldies 
Daugavas Vanadzēm par palīdzību.   
Paldies visiem, kuri ņēma dalību šajos mūsu 
senākos un skaistākos svētkos. 
Līgosim atkal nākošo gadu! 
  
Ardieviņu, Jāņu diena, 
Koši tevi pavadām; 
Citu gadu šai laikā 
Koši tevi gaidīsim! 

R.Dž. 

 
 

GRĀMATU GALDS 
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. 

BIEDRU NAUDAS 
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 
 

PERTĀ SVIN JĀŅUS 
Vienalga kur latvieši arī nebūtu, kad pienāk Jāņu 
diena, tad to ir, vienmēr bijis pienācīgi, jāatzīmē. 
Kad vēl bijām Vācijas bēgļu nometnēs, Jāņu 
svinēšanas tradīcijas visiem vēl bija svaigas, un 
tur tos tad arī varējām svinēt tā kā to darījām 
Latvijā. Pēc svešumā pavadītajiem gadiem, tālu 
no dzimtenes un citā vidē, citos apstākļos mums 
bija jāpielaikojas vietējiem apstākļiem. 
Kā jau katru gadu kopš iebraukšanas Austrālijā, 
Pertā Jāņu sarīkojumu vienmēr ir rīkojusi 
Latviešu Biedrība. Tā arī šogad, tieši Līgo vakarā 
pertieši pulcējās Latviešu Centrā atzīmēt šos 
latviešu svarīgos svētkus. Nu tā kā mums Pertā 
nav ne lielu lauku īpašumu, ne mežu, kur mēs 
varētu kurt lielu jāņuguni vai iet meklēt papardes 
ziedu. Tomēr, latvietis vienmēr prot pielaikoties 
apstākļiem. Tā, pertieši sanesa gan mežu, gan 
papardi( ziedu gan meklēju, bet nekur nevarēju 
to atrast) Daugavas Vanagu klubā, un Jāņu 
svinības varēja sākties. Bija arī tirdziņš, kur 
varēja nopirkt gan jāņusieru, gan rotas lietas, gan 
grāmatas un dažādus piespraužamos, nu taču 
viskautkādas mantas, kādas šādos tirgos pērk. 
 Kad garajā bērza galā, virs darvas mucas 
parādījās uguns mēles, un jāņubērni sāka 
dziedāt, arī mūsu domas aizlidoja uz mīļo tālo 
dzimteni. Viss uzvedums bija kārtīgi pierakstīts 
un gan mums stāstīja, kā kādreiz Latvijā svinēja 
un, kā un kāpēc tika piekoptas dažnedažādas 
parašas, visu apvijot ar jāņudziesmām. Kaut gan 
visu stāstījumu veica mūsu koris ar diriģentu, 
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pašu Jāni Vucēnu vadībā, dziedāšanu arī mums, 
pie galdiem sēdošiem (uz diriģenta mājienu) bija 
jāveic. Ja nedziedāšot, jāņumielastu nedabūšot. 
Tā nu dziedājām, cik mūsu rīkles turēja. Un, kad 
beigās Latvijas goda konsuls piecēlās cildināt 
skaisti notikušo uzvedumu, arī viņa balss 
negribēja vairs skanēt. Diriģents gan piekodināja, 
ka mēs visi esot tik labi dziedājuši, ka viņš 
nākošā kora mēģinājumā, sagaida lielu koristu 
pieplūdumu. 
Kā jau esam pieraduši, arī šoreiz visu dziesmu 
pavadījumu veica Silvija Lūka kundze, bet beigu 
dziesmā ar Jāņa Kukuļa pirkstu piespiestās 
pogas norīkojumā, Čikāgas Piecīšu pavadījumā. 
Saprotams, ka visi Jāņi arī tika sveikti ar ozollapu 
vaiņagiem, kurus kā vienmēr, arī šogad bija pinis 
Alfrēds Gulāns. Alfrēds bija arī vainīgs pie tās 
darvas mucas, bērza kārts galā. 
Tad nu mielastam bija skābie kāposti ar cīsiņām 
un mazajiem kartupelīšiem, vēl krekliņos. Kā 
vienmēr par lielajām slāpēm bija gādājis Viktors 
Mazalevskis ar palīdzi Zāmurs Veltu, bet par 
kafiju un kūkām, nu taču par vēdera pildīšanu, kā 
jau parasti: Rita Džonsona ar vanadzēm un 
savām palīdzēm. 
Tā pagāja un tā atkal nolīgojām vēl vienus 
Jāņus. Kautgan jāņubērnu pulks sarūk mazumā, 
līgošana neapklust, un kamēr vēl Pertā būs kāds 
latvietis, tikmēr jāņudziesmas skanēt skanēs. 
Paldies visiem darītājiem, dziedātājiem, 
līgotājiem, vārītājiem, vārītājām, cepējām un 
visiem kuri palīdzēja mums jauki nolīgot Jāņus. 
Paldies! 
Jānis Purvinskis 

 

 
Jāņubērni ar Sivijas Lūkas  pavadījumu un Jāņa Vucēna 

vadībā 

 
Tie paši četri Pertas Jāņi, ne viena vairāk, ne mazāk. No 
kreisās: Purvinskis, Kukuls, Lūks un Vucēns. J.Purvinska 

foto. 

 

Ugunskurs Snēpelē 



8 

LATVIEŠU CENTRS 
CŪKAS BĒRES PERTĀ 
Pertas latviešu kopienā nu jau daudzus gadus 
notiek, tā saucamās: Kopvalžu Sēdes. Tur sanāk 
visu Pertas latviešu organizāciju un draudzes 
valžu pārstāvji un spriež par mūsu kopējām 
sadarbības problēmām. Kādreiz to organizāciju 
bija daudz, bet tagad esam palikuši tikai tāda 
maza saimīte un lielākā daļa tie kuri sastāv vienā 
organizācijā, jau sastāv vairākās citās arī. Tad nu 
daudz vairs nav, par ko spriest. Viens gan vēl ir 
palicis: kurš rīko kādu sarīkojumu un kurā 
datumā. Tas tā, lai nesakrīt kopā ar kādu citu 
sarīkojumu. Tāpat jau maz to nācēju, un ja vēl 
sagadās divi sarīkojumi kopā, tad jau priekš 
pieciem, sešiem cilvēkiem nav vērts neko rīkot. 
To jau tad var izrīkot mājas kārtībā. Tā nu, tad 
jau tagad iemanījušies, kurā mēnesī kurai 
biedrībai notiek kurš sarīkojums. Gadu gadiem 
bija iegājies, ka Katoļu biedrība rīko savu 
gadskārtējo sarīkojumu atbalsta palīdzībai ap 
februāra mēnesi.  
Tas bija slavens ar to, ka tur mūs ēdināja ar, uz 
iesma, ceptu cūkas cepeti. Tad šo sarīkojumu tā 
arī iesauca par: „Cūku Bērēm”, jo tā arī bija, ka 
kādreiz uz ‘bērēm’ pieteicās tik daudz cilvēku, jeb 
cūciņa bija maziņa, ka bija jācep divas cūkas. 
Diemžēl nu jau pirms vairākiem gadiem Katoļu 
Biedrību Pertā, biedru skaita dēļ, bija jāslēdz. Lai 
palīdzētu segt Pertas Latviešu Centra 
uzturēšanas izdevumus, šo sarīkojumu pārņēma 
Centrs. Atgadīšanās ir tāda, ka Viktors 
Mazalevskis, kurš cepa cūkas katoļiem, to tagad 
dara vēl tagad, bet to Latviešu Centram, tikai ar 
dažiem citiem palīgiem. Tagad cūkas ir lielas un 
viens cilvēks to ne celt, ne grūst, vai vilkt. Tagad 
vajag vismaz četras un vairāk rokas. Tad nu 
Viktors ar Ilmāru Rudaku visu šo lietu izkārto tā, 
ka mums ir tikai jānāk uz to ‘bēru mielastu’ un tās 
cūkas miesas jāapēd. Vakar skatījos, ka 
Viktoram palīgos bija arī Kukuļ Jānis un Vārpiņ 
Andris, jo to lopiņu taču jāsagriež tādos 
gabaliņos, lai saimnieces var uzlikt uz šķīvja. Pus 
cūku taču uz šķīvja nemaz nevar uzlikt. 
Šiem „svētkiem” pertieši gatavojas jau laikus. 
Tad ir liela sazvanīšanās, ē-pasts jau gandrīz 
paliek karsts no darbošanās. Sarunā arī draugus, 
radus un nu visus, kuri vēl kustās, lai tā 
kompānija būtu tāda omulīga. Taču ir jau laikus 
arī jāpiesakās, lai Viktors zina cik lielu to cūku 
nobarot un lai visiem pietiek kārtīgi atēsties. 
Sestdienas pievakarē arī mēs abi ar sieviņu 

sēdāmies mūsu karietē     (tikai mazais Toyota 
vien ir, bet tā mūsu kariete) un domājām lai 
laikus tiekam Centra pagalmā, vēl ar gaismiņu 
devāmies ceļā. Mums tas brauciens tāds pagarš 
un kamēr tikām līdz Latviešu Centram jau bija 
tumšs. Mīļais Kungs! Pagalms pilns ar mašīnām, 
nav kur zirgu nolikt. Kaut kur stūrīti tomēr 
atradām un gājām vien iekšā. Mums jau vieta 
bija aizrunāta.  
Mūsu mazā Centra zālīte- pilna, pilna, pieblīvēta. 
Kur tie visi radušies? Parasti kad atnākuši 
trīsdesmit, nu četrdesmit, tad jau visi ir. Te nu, 
draudziņ, vismaz pāri par simtu. A! no kurienes? 
Kam tad interesē, no kurienes, kad tik ir atnākuši, 
tas tad taču ir ļoti labi. Centram būs nauda, 
durvis nebūs jātaisa ciet, varēsim vēl gadiņu 
padzīvot mūsu Centrā. Parasti jau mūsu ‘cūku 
bēres’ rīkoja ārā, pagalmā, nu tur zem ozola. 
Pāra gadus atpakaļ, gan notika liela nelaime:  
Sāka līt lietus, un brezents kurš bija pārklāts kā 
jumts, pielija pilns ar ūdeni, sacēlās vējiņš, 
brezentu pacēla un ciemiņam spaini ūdens 
uzgāza virsū. Nabaga cilvēks, nu bija slapjš līdz 
ādai. Šoreiz gan neriskēja, nu ‘bēres’ rīkoja zālē.  
Tā nu, kamēr pastaigā pa zāli, ar visiem 
pazīstamiem un ar nepazīstamiem sasveicinies, 
ar draugiem papļāpā, nāk jau meitenes pārdot 
loterijas biļetes. Bet nu vēders arī sāk kurkstēt, tā 
kā būtu jau kaut ko jāliek tur iekšā. Jā, jā nāciet 
jau klāt, samaksājiet un Jums dod šķīvi ar darba 
rīkiem, t.i. ēšanas darba rīkiem.  
Tad jau saimnieces sāk kraut gaļu, un citus 
labumus, te jau arī –vai, manu vai, šķovēti 
kāposti, salāti: kādus tu gribēji? kartupeļu, gurķu, 
vai varbūt skābu gurķīti. Nu izvēle, izvēle, tikai 
gudro ātri, citi aiz tevis jau arī gaida. Nu tikai 
ēšanas vaina, un piedzer vīniņu vai alu klāt, un 
draudziņ, tādas dzīres, reti kad piedzīvosi. Vēlāk 
vēl kafija un kūkas. Pēc visa tā, tā kā gribētos jau 
uz māju pusi, bet loteriju nevar palaist garām, tur 
tik daudz skaistu mantiņu. Laikam bijām 
piesēdušies pie nepareizā galda, mūsu galdam 
no loterijas nekas, nu pavisam nekas negadījās. 
Nu nekas, varbūt nākamgad.  
Tā nu bijām paēduši tā, ka rīt nevajadzēs ne 
brokastu, ne pusdienu. Tagad tikai jāsaka lielo 
paldies, cepējiem, cepējām, salātu gatavotājām 
un arī dalītājām un trauku mazgātājām, un  
saimniecēm, griezējiem, loterijas kārtotājiem, un 
galdu licējiem un arī visiem zāles kārtotājiem un 
nokārtotājiem. Nu tad laikam arī visiem, kuri bija 
nākuši ēst un mieloties par labi izdevušos ‘cūkas 
bērēm’, un, cerams, nākamgad sāksim atkal visu 
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Gabrielle Mazaļevskis, Selga Ešots un Pēteris Ciemītis 
pēc izstādes atklāšanas

no gala. Paldies par labi pavadītu vakaru, ar 
labiem draugiem un labu ēdienu.  

 
Mūsu zālīte nu pilna, pieblīvēta. Foto:J.Purvinskis 

 

 
Vispirms ir viss jāsagriež gabaliņos, tad rindiņā pēc 

gardākiem kumosiņiem Foto:A.Vārpiņš 

MĀKSLAS IZSTĀDES 
ATKLĀŠANA 
2013.g. 5. maijā, Pertā, Ellis House, 116 Milne 
Street, Bayswater mākslinieks/dizainers Pēteris 
Ciemītis atklāja divu mākslinieču Gabrielle 
Mazaļevskis un Selga Ešots darbu izstādi.  
Savā ievadā, Pēteris Ciemītis iepazīstināja 
klātesošos ar abām māksliniecēm un viņu 
darbiem, apbalvojumiem un par emocijām,  kas 
iemūžinātas mākslas darbos. 
Runas nobeigumā, Pēteris Ciemītis informēja, ka 
šī gada jūlijā un augustā. Gabrielle un Selga 
piedalīsies lielākajā Rietumaustrālijas Latviešu 
mākslinieku grupas izstādē Latvijā.  Izstāde 
notiks divās Latvijas pilsētās -Talsos un Madonā.  
Mākslas darbi pašlaik tiek gatavoti sūtīšanai uz 
Latviju. 
Savukārt Pertā interesenti izstādi varēja apskatīt 
līdz 19. maijam.  
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RIETUMAUSTRĀLIJAS 
MĀKSLINIEKU IZSTĀDES 
LATVIJĀ 
Šī gada jūlijā un augustā Latvijā notiks 
mākslas izstādes Talsos un Madonā, kurā 
savus darbus rādīs deviņi latviešu 
mākslinieki no Rietumaustrālijas. Izstādē 
piedalīsies: Pēteris Ciemītis, Māris 
Raudziņš, Selga Ešots, Gabrielle 
Mazaļēvskis, Len Zuks, Jānis Nedēļa, 
Lolita Sky-Lark, Maija Mediņš, Arvīds 
Sodums 
Pateicoties Māra Raudziņa iniciatīvai un 
organizācijai, mākslinieku darbi jau maijā 
tika nosūtīti uz Latviju. Pertas mākslinieki 
izstādē piedalīsies ar gleznām, 
zīmējumiem un fotogrāfijām. Izstādes 5 
jūlijā notiks Talsu mākslas muzejā un 
9.augustā Madonas mākslas muzejā. Pēc 
izstādēm visi 58 mākslas darbi paliks 
Latvijā, Talsu un Madonas muzejos. 
Apmēram puse no mākslinieku grupas 
ceļos uz Latviju, lai piedalītos izstādēs. 
Latvijā šajā laikā notiek vēl divas izstādes. 
Jāņa Nedēļas izstāde Galerijā ‘Bastejs’ un 
Pētera Ciemīša darbu „Latvijas Diasporas 
izstāde” Nacionālā muzejā. 
Grupas dalībnieki ir strādājuši kopā 
vairākās izstādes. Grupai latvietība dod 

iemeslu sadarboties. 
Māra Raudziņa darbi būs arī redzami 
„Bunbury Biennale Exhibition” no 20. jūlija 
līdz to 8. septembrim, Bunbury Regional 
Art Galleries, 18 Wittenoom Str. Bunbury 
 
 


