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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
 04 0904 8863

Priekšniece: Ieva Vlahova 9367 4104
Dāmu komitejas priekšniece:  

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

Pertas Latviešu Dramatiskā Kopa (PLDK) 
Priekšnieks: Andris Vārpiņš 9398 3334

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 

6 Dievkalpojums plkst. 10.30 
20 Dievkalpojums plkst. 10.30 
20 Daugavas Vanadžu Pankūku 

pusdienas plkst 13.00 
augustā 

3 Dievkalpojums plkst. 10.30 
17 Dievkalpojums plkst. 10.30 
10 PLMP mobilā pasu stacija 
11 PLMP mobilā pasu stacija 

septembrī 
7 Dievkalpojums plkst. 10.30 

21 Dievkalpojums plkst. 10.30 
oktobŗī 

4 12. Saeimas vēlēšanas 
25 Sv. Pāvila draudzes seminārs 

Pertas Latviešu Radio raidījumi 
katru sestdienas vakaru plkst. 18.00 

6EBAFM 95.3 MHz 
www.6ebafm.com.au 
un uz digitālo radio 

 
 

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 2014. g. 15. augustam. 
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EV. LUT. SV. 
PĀVILA 

DRAUDZE 
DIEVKALPOJUMU SARAKSTS 
2014.g. 
JŪLIJAM/AUGUSTAM/SEPTEMBRIM 
 
Datums 6. jūlījs  plkst. 10:30 
Diena 4. svēt. pēc Sv. Gara Sv. 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Cah. 9:9-12 

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

Lasītāja Sarmīte Vucēns 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes Silvija Lūks 
Vecākais Juris Liepa 
Aizlūgumi: 
Māc. Ingus Dausts Māc. Vitauts Grīnvalds 
Tamāra Karabanovs Juris Liepa 
Ruta Liepa Tija Lifka 
Jānis Lūks Silvija Lūks 
Allan Lūks Eriks Ozoliņš 
 
 
Datums 3. augusts  plkst. 10:30 
Diena 8. svēt. pēc Sv Gara Sv. 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Jes. 55:1-5 

Rom. 9:1-5 
Mt. 13:44-52 

Lasītājs Juris Liepa 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes Sarmīte Vucēns 
Vecākais Juris Liepa 
Aizlūgumi: 
Māc. Gita Putce Harda Paparde 
Irma Plūcis Laimons Pogainis 
Erna Raudziņš Vilma Rīdūzis 
Aina Sprancis Aina Timmermanis 

 
Datums 17. augusts  plkst. 10:30 
Diena 10. svēt. pēc Sv. Gara Sv. 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Jes. 56:1, 6-8 

Rom. 11:1-2a,13-15,28-32 
Mt. 15:21-28 

Lasītājs Jānis Lūks 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes Silvija Lūks 
Vecākais Jānis Lūks 
Aizlūgumi: 
Māc. Juris Veidenieks Arh. Elmārs Rozītis 
Astrīda Untiņš Guntis Untiņš 
Anita Vaļikovs Andris Vārpiņš 
Daina Vārpiņš Leokardija Vārpiņš 
 
Datums 7. septembris  plkst. 10:30 
Diena 13. svēt. pēc Sv. Gara Sv. 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Eceh. 33:7-9 

Rom. 13:1-10 
Mt. 18:1-20 

Lasītāja Sarmīte Vucēns 
Dežurants Jānis Lūks 
Puķes Aina Timmermanis 
Vecākais Juris Liepa 
Aizlūgumi: 
Māc. Valdis Bercs Prāv. Ieva Graufelde 
Juris Viļums Ingrīda Viļums 
Ieva Vlahov Jānis Vucēns 
Sarmīte Vucēns Zenta Zaķis 
 
Datums 21. septembris  plkst. 10:30 
Diena 15. svēt pēc Sv. Gara Sv. 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Jes. 55:6-9 

Fil. 1:12-14, 19-30 
Mt. 21:23-27 

Lasītāja Ieva Vlahov 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes Ausma Jones 
Vecākais Jānis Lūks 
Aizlūgumi: 
Prāv. Ainārs Jaunskalže Māc. Daira Cilne 
Mirdza Albrichs Mirdza Auziņš 
Ruta Auziņš Gunis Balodis 
Signe Balodis Zane Balodis 
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ZIŅOJUMI 
 

 
DRAUDZES SEMINĀRS. 

25. oktobrī plkst. 09:30 
Lektors: Māc. Guntars Baikovs. 

Seminārs beigsies ar 
Dievkalpojumu tāpat kā pagājušā 

gada seminārā. 
 

 
Māc. Gunis Balodis 

20 Mutiny Tce, Quinns Rocks WA 6030 
Jaunais Mobilais – 04 0904 8863 

Māja - 9562 0537 

 

 

 

DV PERTAS 
NODAĻA 

 

Daugavas Vanagu Austrālijas valdes 
2014. gada līdzekļu vākšanas akcija 

Pertas nodaļas pārskats: 
 

$100 N.Bauskis, O&M. Pelšs, V.Riduzis, 
J.Šķēls 

$60 M&J. Bernšteins, I.Rudaks 
$50 R&N. Džonsons, J.Lūks, V.MacKenzie, 

I.Priest, V&J.Purvinskis,  I.Svenne, 
A.Vārpiņš, I.Veiskarts, I.Vlahov 

$30 J.Grinfelds, G.Kaģis 
$25 L.Pogainis 
$20 R.Auziņš, M.Gaujers, H&I.Gūtmanis 

 
Leģionāru un Leģiona invalīdu 
atbalstam Latvijā 

635.00

Bērnu izglītībai daudzbērnu un 
audžubērnu ģimenēm Latvijā 

290.00

Jaunatnes latvisko izglītību Austrālijā 25.00
Ziedojums bez sadalījuma – DV 
Centrālās valdes apstiprinātai 
Nacionālai darbībai Latvijas labā 165.00 
 $1115.00
Sirsnīgs paldies ziedotājiem! 

R.Džonsone (kasiere)  

Daugavas Vanadzes aicina 
uz pankūku pusdienām 

Svētdien, 20. jūlijā, 
plkst.13.00 

Pēc pusdienām Video izrāde 

„Sapņu komanda” 

Visi mīļi gaidīti! 
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PERTĀ VIESOSIES PASU 
STACIJA 
Pilsonības un Migrācijas Lietu Pārvaldes un 
Konsulārā departamenta ierēdņi ieradīsies pie mums 
Pertā š.g. 10. un 11. augustā.  

Šie valsts ierēdņi brauc pie mums ar mobīlo pasu 
staciju ar mērķi  dot iespēju tiem Latvijas pilsoņiem 
Austrālijā, kuŗu pasēm ir beidzies derīguma termiņš 
vai kuŗu rīcībā vispār nav pases, tās likumīgi izkārtot 
nebraucot uz Latviju vai uz tuvāko Latvijas 
vēstniecību. 

Kaut gan iepriekš mani brīdināja, ka tā kā Pertā ir tik 
maz latviešu, kuriem būtu pasu vajadzības, tad it kā 
uz Pertu mobilā pasu stacija nebraukšot. Tā nu es 
cerēju pierādīt, ka tomēr arī Pertā ir pietiekoši latviešu 
ar šo vajadzību. Ar personīgu skubināšanu un 
atgādinājumiem tomēr pierādīju, ka nemaz tik maz 
mūs šeit nav. Tā nu ierēdņi savu Austrālijas braucienu 
iesāks tieši Pertā,  bet divās dienās būs jānoformē 
visas vajadzīgās pases, kuru mums pašlaik jau ir pāri 
par trīsdesmit, un vēl sagaidu citus pieprasījumus, 
jaunajiem Pilsoņiem. 

Pases ir vajadzīgas, lai jūs varētu nodot arī savu balsi 
12.Saeimas vēlēšanās jau š.g. 4. oktobrī, ko arī 
varēsiet izdarīt šeit Pertā. Katra mūsu balss ir 
svarīga pasargāt Latviju no Rīgas Domes traģēdijas 

.J.Purvinskis 

 221 RAAFA Estate, Meadow Springs,6210.  Vai 
telfons: 9582 5221. 

 

 
12. SAEIMAS 
VĒLĒŠANAS 

2014.G. 4 OKTOBRĪ 
 

 

CŪKU BĒRES PERTĀ 
Viens no visvairāk gaidītiem sarīkojumiem Pertas 
latviešu kopienā ir ‘cūku bēres’. Tā kā tās nu jau ir 
gandrīz kā mūsu tradīcija, un notiek katra gada pirmā 
ceturksnī. Kādreiz šai laikā svinējām Pertas Katoļu 
Biedrības gada svētkus, kad cienājāmies ar uz iesnas 
ceptu cūku cepeti, kuru tik gardi bija cepis Viktors 
Mazaļevskis. Kad katoļu biedrības biedru skaits 
saruka un biedrību likvidēja, šīs ‘cūku bēres’ tomēr 
neapsīka un turpinājās, un kaut gan to rīkošanu 
pārņēma Pertas Latviešu Centra valde, tomēr labāku 
cepēju par Viktoru neatradām. Tagad gan Viktors ņem 
sev palīgu, un mēs ceram, ka to arī apmāca šajā tik 
nozīmīgajā mākā. 

Kad sestdienas pievakarē ieradāmies Latviešu Centrā, 
Centra pagalms bija pilns ar cilvēkiem, reti kuru 
pazinu. Vienmēr gan esmu tādās domās, ka es pazīstu 
gandrīz visus latviešus Pertā, bet šoreiz bija daudz 
svešu, neredzētu seju. Tas jau nekas, lai tikai nāk un 
garšo mūsu mielastu un tad nāk atkal nākamo gadu. 

Tā kā pagājušo gadu „cūku bēres” bija padevušās tīri 
labi, tad arī šogad tās rīkoja Centra zālē, ne tā kā 
agrāk, pagalmā zem ozola. Nu mūsu zāle bija 
piepildīta tīri labi, tā kā nekādus dančus tur gan 
nevarētu vest, bet kur sēdēt pie galda pietiks visiem. 
Pagalmā, jau Ilmārs ar Viktoru un Vārpiņ Andri 
rīkojās ar cūkas miesu griešanu, lai tās cūkas miesas 
apsētu, to lopiņu taču jāsagriež tādos gabaliņos, lai 
saimnieces var uzlikt uz šķīvja. Pus cūku taču uz 
šķīvja nemaz nevar uzlikt. Cūka tika cepta kamēr mēs 
visi vēl, gultā gulēdami, sapņojām pēdējo sapni. Bija 
gan tāds liels tas vepris un no tā tad visiem arī pietiks 
ko labi paēsties. 

Man te ir jāpiezīmē, ka šodien mēs abi ar sieviņu 
tikām lutināti, jo mums ar savu „karieti” nebija 
jābrauc, jo mūsu tuvākā latviešu kaimiņiene, laipnā 
Liāna ar savu meitu Madaru ( ak kā man patīk šis 
īstais latviešu vārds), mūs aizvizināja visus 70 km uz 
Latviešu Centru, un mēs tikai sēdējām un skatījāmies 
apkārt pa ceļu. Es daudz ko nebiju saredzējis, jo pats 
braukdams nevari apkārt lūkoties: ceļu vien tad redzi, 
neko citu. Paldies, Liāna par tavu laipnību, ka tu mūs, 
savā „glaunajā karietē” aizvedi un atvedi. Mīļš 
paldies. 

Tā nu mūsu zālīte aši vien sāka pildīties ar gan 
pazīstamām, gan svešām sejām un, liekas ka,  visi 
galdi arī bija pilni. Esot bijis pāri par desmit duču 
cilvēku. Liekas, ka drusku labāk nekā pagājušo gadu. 
Man jo sevišķi patika, ka šovakar bija atnākušas 
vairākas „jaunlatviešu” ģimenes. Īstenībā tos būtu 
jāsauc par „jaunaustrāļu” ģimenēm. Tā jau mūs sauca, 
kad mēs bijām šeit atvesti no Vācijas 1950tos. gados: 
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„newaustralians.” Man bija prieks viņus satikt miesās, 
jo lielāko daļu es zināju pēc vārdiem, bet ja satiktu uz 
ielas, tad gan paietu garām nepazīstot. Šos jaunos 
Austrālijas latviešus šādā saietā var arī viegli pazīt 
caur to, ka viņu starpā, nē tā kā starp mums, nav 
sirmgalvju, un starp viņiem ir pat mazi bērni. Starp 
mums tikai kādreiz pagadās kāds mazbērns, bet mūsu 
bērni jau sen aizgājuši tautās un daudzi ir jau arī 
sirmgalvji. Ka tikai šie „jaunlatvieši” turpinātu nākt 
mūsu pulkā un nepazustu austrāliešu mudžeklī. Nu tas 
tad par vienu skaistu notikumu šī gada „cūku bērēs”. 

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 kas jāliek 
tur iekšā. Nu tad drīz vien, skatos, ka saimnieces jau 
sāk rīkoties pie zāles galā pieliktā lielā galda: tur 
sarodas šķīvji un ēdam rīki, un sarodas dažādi salāti 
un augļi. Tad nu gan būs liela, laba ēšana. Skaties arī 
vepra cepetis jau sagriezts lielos šķīvjos  parādījies uz 
šī paša lielā galda. Jā, jā nāciet jau klāt, samaksājiet 
un jums dod šķīvi ar darba rīkiem, t.i. ēšanas darba 
rīkiem. 

 
Bija gan tāds liels tas vepris un no tā tad visiem arī pietiks ko 

labi paēsties.   Foto:Purvinskis 

Tad jau saimnieces sāk kraut te gaļu, te ‘kraukliņus’ 
un, te jau arī –vaii, manu vaii, dažādi salāti: kādus tu 
gribēji? kartupeļu, gurķu, vai varbūt skābu gurķīti, vai 
varbūt kāpostus. 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 pareizā galda, mūsu 
galdam arī no loterijas kaut kas tika, tikai vienu laimi 
par vēlu, jo to ko gribēja aizgāja iepriekšējā laimestā. 
Bet nu nekas tomēr dabūja skaistu lielu grozu ar 
dažnedažādiem labumiem. 

 
Šovakar bija atnākušas vairākas „jaunlatviešu” ģimenes. 

Foto:Purvinskis 
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 un  
par labi izdevušos ‘cūkas bērēm’, un, cerams, 
nākamgad sāksim atkal visu no gala. Paldies par labi 
pavadītu vakaru, ar labiem draugiem un labu ēdienu.  

Jānis Purvinskis 

 

 
Starp viņiem ir pat mazi bērni. Foto:Purvinskis 

 

 


