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SARĪKOJUMU KALENDĀRS
martā
1 Dievkalpojums ar māc. Colvin
McPherson plkst. 10:30
8 Kalpaka un Leģiona atcere
plkst 13.00
15 Dievkalpojums plkst. 10:30
21 Latviešu Centra ‘Cūkas
bēres’18:00
29 Dievkalpojums angļu valodā plkst.
10:30
aprīlī
2
3
5
19

Dievkalpojums plkst. 18:00
Dievkalpojums plkst. 15:30
Dievkalpojums plkst. 10:30
Dievkalpojums plkst. 10:30

maijā
3 Dievkalpojums plkst. 10:30
17 Dievkalpojums plkst. 10:30
Pertas Latviešu Radio raidījumi
katru sestdienas vakaru plkst. 18.00
6EBAFM 95.3 MHz
www.6ebafm.com.au
un uz digitālo radio
SBS Radio 3
trešdienās plkst. 17.00-18.00

REDAKCIJA
Lūdzu visus rakstus nākošām ziņām iesūtīt
redakcijā līdz 2015. g. 15. aprīlim.
PALDIES
Paldies Ievai Vlahovai par fotogrāfijām no
Pertas Latviešu vēstures.

2015. gada marts/aprīlisī

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
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EV. LUT. SV.
PĀVILA
DRAUDZE
Svētdien, 1.februārī pēc Dievkalpojuma notika
draudzes pilnsapulce. Pateicos visiem, kas piedalījās
ar uzskatiem un ieteikumiem. It sevišķi pateicos mūsu
locekļiem, par amatu izpildīšanu iepriekšējā gadā.
Pēc nolasītiem ziņojumiem locekļiem bija izdevība
pacilāt dažādus jautājumus, mūsu iemesls par
izstāšanos no ALELDAs (Austrālijas Luterāņu
Draudzes Apvienība) un LEBĀL (Ārpus Latvijas Lut.
Baznīcu Apvienības) un šīs izšķiršanās sekas.
Atgriezāmies pie ārkārtējās pilnsapulces lēmuma,
kurā izvēlējāmies (17 balsis ‘par’ un 0 ‘pret’) paturēt
Guni Balodi kā mūsu draudzes mācītāju un garīgo
vadītāju. Ar to spējam mācītāju daļēji atalgot, lai
saņemtu Dievkalpojumus latviešu valodā un mācītāja
pakalpojumus pēc vajadzības.
Ar 54 maksājošiem locekļiem mēs turpināsim
pastāvēšanu kā līdz šim, ar cerību, ka Pertas latvieši
2015.gadā
ņems
aktīvu
dalību
draudzes
Dievkalpojumos un darbībā. Mums visiem Dieva
svētība nāk par labu, un man būtu prieks to ar jums
kopā saņemt caur Dieva lūgšanu un Dievgaldu.
Piestrādāsim, lai 2015. gads būtu mums sekmīgs.
•

Lūdzu nokārtot draudzes maksājumu pirms vai
pēc Dievkalpojuma jeb pa pastu pie mūsu kasieres
(Māra Hope, 77 Roberts Street, Bayswater 6050).

•

Lūdzu, dariet man vai mācītājam zināmu par
locekļiem, kam vajadzētu mācītāja apmeklējumu.
Palīdzēsim viens otram ar transportu uz
Dievkalpojumiem.

DIEVKALPOJUMU SARAKSTS
2015.g. MARTAM, APRĪLIM, MAIJAM
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

1. marts plkst.10:30 piedalās māc.
Colvin McPherson
2. Gavēnis
Violeta
1. Moz. 17:1-7,15,16
Rom. 14:13-25
Mk. 8:31-38
Māra Hope
Jānis Lūks
Jānis Lūks

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Nikolajs Džonsons Rita Džonsons
Austra Farras
Līga Gemuts
Margarieta Gaujers Regīna Gaujers
Māc. Reinis Kulbergs Prāv. Andris Abakuks
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

15. marts plkst. 10:30
4. Gavēnis
Violeta
4. Mozus 21:4-9
Ef. 2:1-10
Jņ. 3:14-21
Juris Liepa
Jānis Vucēns
Juris Liepa

Lasītājs
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Ivars Galvans
Austra Grīnbergs
Hilda Gūtmanis
Imants Gūtmanis
Māra Hope
Sid Hope
Māc. Ainārs KostandaMāc. Gundars Bērziņš

Ieva Vlahov
tāļr. 9367 4104

Iesvētības 1957g.
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Date

Colour
Readings
Readings
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi
Lasītājs
Dežurants
Puķes
Vecākais
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi
Lasītājs
Dežurants
Puķes
Vecākais
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

29 March - 10:30
PALM SUNDAY
Combined with Growth
Lutheran Congregations
Bull Creek and Mindarie
White
Isaiah 50:4-9a
Phillipians 2:5-11
Mark 11:1-11
Pastor(s)
2. aprīlis plkst. 18:00
ZAĻĀ CETURDIENA
Balta
1. Kor. 11:23-26
Jņ. 13:1-17
Jānis Lūks
Mācītājs
Jānis Lūks
3. aprīlis plkst. 15:30
LIELĀ PIEKTDIENA (Jāņa
Baznīcā)
Jņ 18:1- 19:42
Mācītājs
Juris Liepa
Jānis Lūks
5.aprīlis plkst. 10:30
LIELDIENAS
Zelta vai Balta
Jes. 25:6-9 1
Kor. 15:1-11
Mk. 16:1-8
Sarmīte Vucēns
Jānis Lūks
Aina Timmermane
Juris Liepa

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Ausma Jones
Austra Kaģis
Juris Liepa
Māc. Artis Eglītis

Gunars Kaģis
Tamāra Karabanovs
Ruta Liepa
Diak. Laima Urdze

Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

19. aprīlis plkst .10:30
3 Lieldienu Svētdiena
Balta
Ap. Darbi 3:12-19 1
Jņ. 3:1-7
Lk. 24:36b-48
Ieva Vlahov
Jānis Vucēns
Ausma Jones
Jānis Lūks

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Jānis Lūks
Allan Lūks
Harda Paparde
Māc. Alvis Āboliņš
Māc. Juris Saivars
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

Silvija Lūks
Ēriks Ozoliņš
Irma Plūcis
Māc. Laris Saliņš
Diak. Indriķis Kaņeps

3. maijs plkst.10:30
5. Lieldienu Svētdiena
Balta
Ap. Darbi 8:26-40 1
Jņ. 4:7-21
Jņ. 15:1-8
Māra Hope
Juris Liepa
Vilma Rīdūzis
Juris Liepa

Lasītāja
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Laimons Pogainis
Erna Raudziņš
Vilma Rīdūzis
Aina Sprancis
Aina Timmermanis Astrīda Untiņš
Guntis Untiņš
Māc. Aleksandrs Bite
Māc. Normunds Kamergrauzis
Datums
Diena
Krāsa
Lasījumi

17. maijs plkst. 10:30
Debesbraukšanas Diena
Balta
Ap. Darbi 1:1-11
Ef. 1:15-23
Lk. 24:44-53
Juris Liepa
Jānis Lūks
Sarmīte Vucēns
Jānis Lūks

Lasītājs
Dežurants
Puķes
Vecākais
Aizlūgumi:
Anita Vaļikovs
Andris Vārpiņš
Daina Vārpiņš
Leokardija Vārpiņš
Juris Viļums
Ingrīda Viļums
Māc. Māris ludviks Ev. Agnis Liepiņš
Māc. Gundars Bērziņš
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PERTAS EV. LUT. SVĒTĀ PAVILA
DRAUDZE
STATISTIKA 2015.g. PILNSAPULCEI
2014.g. 1. jan. – 2014.g. 31. dec.
Draudzes locekļu skaits 53
a. Dievkalpojumi (visi ar Dievgaldu izņemot Kapu
Svētkus)
2014
27

Dievkalpojuma skaits (Latv.
Valodā)
Kopējais apmeklētāju skaits
341
Vidējais apmeklētāju skaits
13 (24%)
Svētbrīži
2
b. Bēres
Kopsummā
2
Draudzes locekļi
1
Urniņa Novietošana
1
c. Angļu valodas Dievkalpojumi
Notika
3
Vidējais apmeklētāju skaits
23
d. Iestājušies
Caur kristībām
0
Iestājušies
0
e. Draudzes Seminārs
Apmeklētāju skaits
17
f. Prāvesta gadskārtējā vizitācija
Apmeklētāju skaits
g. Apmeklējumi
Ieskaitot slimnīcas
30
apmeklējumus,
Veco ļaužu mītnes, locekļus,
bijušos
locekļus, padomdošanas
gadījumus, bēres un citus

2013
26
306
12 (21%)
2
3
2
0
2
24
0
0
23
13
14

apmeklētāju skaits arī mazliet pieaudzis no 306
dievlūdzējiem 2013.gadā uz 341 dievlūdzējiem 2014.
gadā.
Draudzes semināra apmeklētāju skaits ir diemžēl
pirmo reizi nokrities no 23 līdz 17 apmeklētājiem.
Šogad notika 3 angļu valodas dievkalpojumi un tie
visi bija labi apmeklēti.
Es pateicos draudzei par finansiālo atbalstu kas sedz
automašīnas degvielu, remontu, reģistrāciju, biroja
izdevumus un pāris citas lietas saistītas ar draudzi.
Draudzes atalgojums ir bijis mans vienīgais ienākuma
avots 2014.g. Pateicoties Signei mēs esam iztikuši un
es varēju turpināt draudzes darbu.
Man šķiet, ka laiks ir pienācis izpildīt to, ko esmu
jums solījis no paša sākuma. Draudzes finansiālo
apstākļu dēļ es turpināšu draudzes darbu kā mācītājs
bez atalgojuma.
Mans lūgums visiem draudzes locekļiem šogad būtu,
lai jūs iedziļinātos Bībelē un lūgšanās katru dienu, lai
izjustu Dieva klātieni un realitāti. Es jūs mudinu veltīt
vismaz 24 minūtes katru dienu Bībeles lasījumiem un
lūgšanām.
Pagājušā gadā es ziņoju, ka esmu iesniedzis lūgumu
LCA (Lutheran Church of Australia) pieņemt mani
atpakaļ mācītāja sarakstā. Vairāku iemeslu dēļ es šo
lūgumu esmu atcēlis.
Beidzot šo ziņojumu es lūgtu jums paziņot man, ja jūs
ziniet, ka kāds draudzes loceklis vai latvietis atrodas
pēkšņi slimnīcā, lai es tos varētu apciemot.
Lai Jēzus jums dod īstu mieru!
Māc Gunis Balodis
0409048863, 95620537
77 Karril Turn, Yanchep, 6035

Citi
2 Svētbrīži, RSL – Vietnam Veterans Day , Anzac
Day, Rememberance Day

MĀCĪTĀJA 2015.g. ZIŅOJUMS
PILNSAPULCEI
Draudzes darbs ir turpinājies līdzīgi pēdējiem gadiem.
(Ja neko nemaina, rezultāts būs tāds pats) Mans
‘sapnis’ būtu strādāt draudzē pus laiku (2.5 dienas
nedēļā) lai varētu lietas mainīt Jēzus vadībā. Darīt
vairāk apmeklējums, īpaši starp tiem, kuri nav
draudzes locekļi, noturēt referātus/Bībeles studijas pēc
dievkalpojuma reizi mēnesī utt. Šīs lietas, kā visas
lietas ir Dieva rokās un mums ir jāgaida Viņa vadība.
Vidējais draudzes locekļu apmeklētāju skaits ir
mazliet pieaudzis - no 21% līdz 24%. Kopējais

Point Peron nometne 1962.g.
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DV PERTAS
NODAĻA
D.V.PERTAS NODAĻA ATSKATĀS
UZ 2014.G.
Tāpat kā Ziemassvētki un Lieldienas, arī dzimšanas
dienas katru gadu atkārtojas ap to pašu laiku, bet
diemžēl visām šīm dienām, visām organizācijām ir
jāpieskaita arī viņu gadskārtējās biedru pilnsapulces.
Šīs sanāksmes dod iespēju gan biedriem, gan
organizāciju valdēm sanākt kopā un pārspriest par
padarīto un arī par vēl darāmo.
D.V. Pertas nodaļas pilnsapulce, šī gada 8.februara
karstā pēcpusdienā, plkst. 13:00, Pertas Latviešu
Centra Daugavas Vanagu Kluba telpās bija
pulcinājusi gandrīz pusi no visiem biedriem. Kad
karstuma dēļ (+37C) mēģinājām ieslēgt dzesinātāju,
kā jau vienmēr gadās, kad kaut ko tieši vajag, tas
nedarbojas. Tā nu izmēģinājāmies, bet nekā.
Nolēmām , ka vēl jau esam pietiekoši mundri, gan jau
izcietīsim.
Tā nu, mūsu nodaļas valdes priekšsēdis, ar mazu
nokavēšanos, atklāja nodaļas pilnsapulci, ar klusuma
brīdi mūs uzaicinot, atcerēties tos mūsu nodaļas
biedrus, kuri kopš pagājušās sēdes ir pievienojušies
tām citām nodaļām ‘tur augšā aiz zvaigznēm’. Šim
klusuma brīdim sekoja mūsu kopā nodziedāto
Daugavas vanagu dziesmas pirmā un pēdējā panta,
kuru dziedot ievērojām, ka tiešām :’’Ak retākas rindas
ik gadus mums tiek’’.
Par mums palikušiem, katru gadu ir prieks, ka vēl
kādus biedrus varam sveikt un tiem pateikties par viņu
pašaizliedzīgo darbu gan mūsu nodaļas , gan vispār
latviešu labā, ar organizācijas izsniegtiem Atzinības
Rakstiem. Šogad mums Pertā bija divi tādi sevišķas
uzslavas cienīgie biedri:
Vienmēr aktīvais, vienmēr gatavs pielikt savu
palīdzīgo roku, un savu ‘artavu’, kur vien vezums ir
bijis tāds smagāks, 90 gadu vecais Jānis Blumbergs.
Jānim Piešķirts D.V. Centrālās Valdes Atzinības
Raksts. Jāni, tu esi vecāks par gandrīz mums visiem,
bet ar savu latvieša sīkstumu esi neapturams darba
darītājs. Apsveicam tevi!!

Nodaļas priekšsēdis Ilmārs Rudaks sniedz Atzinības Rakstu
Jānim Blumbergam

Otrais, D.V. Centrālās Valdes Atzinības Raksts, tika
piešķirts mūsu nodaļas vanagam, kurš arī, kur ir bijusi
vajadzīga palīdzīga roka, to nekad nav liedzis Viņš ir
strādājis gan mūsu nodaļas, gan visu Pertas latviešu
organizāciju labā. Būdams namdaris viņa roka ir
dažreiz bijusi neatvietojama pie mūsu nama un kluba
pielabojumiem. Andris Vārpiņš apsveicams ar labi
pelnīto uzslavu. Paldies, Andri !
Kamēr vēl gāja apsveikumi, nodaļas valdes
priekšsēdis Ilmārs Rudaks pateicās arī mūsu lielajām
darītājām , nodaļas Vanadzēm, bez kuru palīdzības
mēs nevarētu darboties. Tad nu ar to pagājušā gada
darba atskats bija garām un sākām raudzīties un
nākotni.
Pēc sēdes vadības, vadītāja, sekretāra un balsu
skaitītāju ievēlēšanas sēde ātri punktu pa punktam
risinājās uz priekšu. Tā kā mūsu nodaļa ir
līdzīpašniece Pertas Latviešu Centrā, tad tas, kas
notiek ar šo Centru skar arī mūsu nodaļu. Labas ziņas
šogad ir, ka sakarā ar to, ka mēs esam spējuši izīrēt
mūsu auto novietni un daļēji izīrēt arī Centra Zāles
lietošanu nodaļai šogad nebūs jāpiemaksā pie centra
uzturēšanas
izdevumiem.
Ar
maziem
paskaidrojumiem, arī nākamā gada budžets tika
pieņemts.
Vienmēr sāpīgākais punkts ir jaunās valdes vēlēšanas,
bet šoreiz vēl, novērtējot labo darbu, kuru valde ar

6

līdzšinējo priekšsēdi ir darbojusies tik labi tad to arī
tādu ievēlējām atkal, lai turpina strādāt tālāk. Kaut
gan viens atteicās, arī par vienu mazāka valde varēs
savus pienākumus veikt. Arī revīzijas komisiju
ievēlēja vecajā sastāvā.

Daugavas vanagu rīkotā

Plkv. O.Kalpaka,
Leģiona un Kurzemes
cietokšņa
piemiņas atcere
Svētdien, 8. martā plkst.13.00
Ar filmu „Rīgas sargi”
Visi laipni aicināti!
DAUGAVAS VANADZES
Daugavas Vanadžu gadskārtējā pilnsapulce notika šī
gada 2. februārī.
Ieradušās bija 10 Vanadzes.

Andris Vārpiņš saņem Atzinības rakstu no Ilmāra Rudaka.

Nolēmām, ka nākamā gadā jāpaaugstina devums
Palīdzībai Latvijā un Okupācijas muzejam.
Okupācijas muzeja devumu, jāapvieno ar devumu
Plkv. Januma izstādei Nākotnes Namā un Lestenes
baznīcas jaunajam zvanam, kā arī jāatbalsta jauno
Vanadzēnu darbs Latvijā. Vajadzību būs daudz un ar
naudu būs jārīkojas uzmanīgi, lai katram kaut kas tiek.
Kamēr vēl kādi būs, kuri būs gatavi strādāt
sabiedrības un Latvijas labā, tikmēr mūsu nodaļa
pastāvēs un varēs arī sniegt palīdzīgu roku tur, kur nu
tā būs vajadzīga, kad darītāju pietrūks tad slēgsim
durvis ciet un arī paši pievienosimies tiem pulkiem
‘tur aiz zvaigznēm’. Tagad , paldies darītājiem un uz
redzīti nākamā Pilnsapulcē 2016.g.
Jānis Purvinskis

Pilnsapulci Vanadzes iesāka ar klusuma brīdi,
pieminot pagājušā gadā mūžībā aizgājušos biedrus.
Sekoja kopēji dziedātā „Daugav’ abas malas”.
Kopas vadītāja R.Džonsone pateicās Vanadzēm par
darbu un atbalstu pagājušajā gadā, cerot tikpat
sekmīgi arī šogad turpināt mūsu iesākto darbību. Par
kopas vadītāju atkārtoti ievēlēja Ritu Džonsoni. Arī
valdes sastāvs palika līdzšinējais. Valdē: Mirdza
Balodis - kopas vadītājas vietniece, Olga Pelšs sekretāre, Austra Kaģis - kasiere, Veronika
MacKenzie - saimniecības vadītāja.
Nākošais Vanadžu sarīkojums paredzēts svētdien, 26.
aprīlī.
Pilnsapulci vadīja Veronika MacKenzie, protokolēja
Olga Pelšs.
R. Džonsone (kopas vad.)
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LATVIEŠU
BIEDRĪBA
RIETUMAUSTRĀLIJĀ
Draudzīgā Aicinājuma/ De-jure Atcere
Pertā, 2015.g.
Svētdien, 25.janvārī, pusdienas laikā Pertas Latviešu
Centrā atkal pulcējās tauta, nu neteiksim tauta, jo bija
tā pati saujiņa latviešu, kuri jau parasti vēl nāk un
svin, vai labāk sakot, ir vēl aktīvi Pertas latviešu
sabiedrības locekļi un atbalsta viena alga, kas tās par
mūsu latviešu izrīcībām. Šoreiz tā bija, nu jau sen
pierastā, Latviešu Biedrības rīkotā, Draudzīgā
Aicinājuma un De-jure Atcere, kuru Latviešu
Biedrība ir katru gadu rīkojusi nu jau no 1950tiem
gadiem.
Biedrības valdes priekšsēdis Jānis Kukuls atverot šo
sarīkojumu to arī minēja un minēja, ka sākuma gados
tam bija jo svarīga nozīme. Kad Biedrība bija tikko
oficiāli nodibinājusies, kā Latviešu Bibliotēkas
Biedrība, bet vēl bez grāmatām bibliotēkā un to
apstākli vajadzēja ātri labot. Cilvēki stājās Biedrībā,
biedru naudu maksājot, vai nu dodot kādas grāmatas,
vai naudu un nu Draudzīgā Aicinājumā mūsu
bibliotēkas plaukti sāka pildīties arī ar grāmatām.
Šodien mums ir bibliotēka ar daudz grāmatām, bet
diemžēl nav, kas tās vairs lasa. Neesam jau vairs arī
Bibliotēkas
Biedrība,
bet
nu
jau
sen,
RietumAustrālijas Latviešu Biedrība.
Pēc Kukuļa kunga mūsu apsveikuma un īsās uzrunas,
Biedrības bibliotekāre un kasiere Rita Džonsone
mums nolasīja ļoti interesantus izvilkumus no avīzes
Latvijā par diviem viedokļiem, kuri pauda par stāvokli
Latvijā, viens no vecākas un otrs no jaunākas
paaudzes Latvijā. Viedokļi bija ļoti precīzi un labi
apsvērti un tiešām atspoguļoja šo paaudžu atšķirīgos
uzskatus.
Vecākā paaudze, tāpat kā mēs, ir noraizējusies par
valdības vājo stāju, bailīgo pieeju nesaprašanu, ka
Latvija ir suverēna valsts un tai ir tiesības aizstāvēt
savu suverenitāti un nav jābaidās no zobena vicinošā
kaimiņa. Vecākā paaudze ir arī noraizējusies par to,
ka skolās vēl tagad nemāca, neaudzina Latvijas
mīlestību, patriotismu kā to darīja pirmās brīvības
laikā, Ulmaņa laikā.
Jaunākā paaudze pauda to, ka Latvijā pašlaik aug
patriotiska, Latvijas mīloša jaunatne, kura ir zinīga,
labi izglītota un kura mīl savu tautu un valsti. Tie ir tie

kuri arī atbalsta Nacionālo Apvienību valdībā.
Dažādos svinīgos un politiskos sarīkojumos latviešu
jaunatnes netrūkst. Tie ir arī latviešu jaunieši, kuri
sevi ziedo un pārstāv Latviju, Latvijas armijā NATO
vienībās. Bija ļoti interesanti dzirdēt divus dažādus
uzskatus un nav šaubu, ka latviešu jaunatne ir un kaut
ko arī dara. Paldies par labajiem stāstiem, kuri mums
dod vēl cerības uz Latvijas labāku nākotni.
Sarīkojums turpinājās ar vēl divām filmu izrādēm:
viena bija: zib akcija Rīgas Centrāltirgū ‘’Rīga
Dimd”, kur jaunieši vienkārši tirgū salasījās un visus
iesaistīja kopējā dziedāšanā. Bija interesanti redzēt, kā
krievu izskata cilvēki nedziedāja, un uz to, latvieši ar
jautājošiem skatiem, arī reaģēja.
Otrā filma bija Askolda Saulīša filma: ‘Atmodas
Antoloģija’ kura visā pilnībā apskatīja Latvijas otrās
atmodas laiku, sākot jau no Helsinki organizācijas
sākuma un iespaidiem, 1988.g.23.aug. sanāksmi pie
Brīvības Pieminekļa un visu Tautas Frontes
dibināšanas un darbības laiku, līdz pat 4.maija
balsojumam un Latvijas Neatkarības pasludināšanai
1991.g.21.augustā. notikumus atstāstīja paši darbības
darītāji, Tautas Frontes biedri un vadītāji. Šī bija
tiešām tieši šai dienai ļoti piemērota filma par kuras
sagādi lielu, lielu paldies, izsakām Jāzepam Šķelsim.
Saprotams liels paldies arī Latviešu Biedrības valdei
par šī sarīkojuma izkārtošanu un viņas dāmām, pa
garšīgajām uzkodām un garšīgo kūku, kuras nu bija
tik brangas, ka esmu drošs, ka vakariņas mums
vairākiem nebija vairs jāēd. Paldies mūsu Pertas
latviešu ‘aktīvā kodola’ piedalīšanos, jo bez jums
kādreiz rodās jautājums , kā pēc mēs šeit vispār
pūlamies un vēl kaut ko darām? Tā pēc, ka, kamēr vēl
ir kādi latvieši, kuri nāk ir vēl grib uzturēt kaut kādas
latviešu tradīcijas, mums tas ir jādara un tās ir jāuztur.
Kurš tad būs pirmais kurš šo tradīciju uzturēšanu
pārtrauks? Tas vezums mums ir tomēr jāstumj tālāk.
Paldies visiem darītājiem un arī visiem saņēmējiem
un uz redzēšanos nākamā Atcerē. Jānis Purvinskis

No kr.:Jānis Kukuls, Jānis Vucēns un Rita Džonsone,
Draudzīgā Aicinājumā. Foto: J.Purvinskis
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lidsabiedrības lidmašīnām Siāmu var sasniegt sešu
stundu laikā. Ar citām lidmašīnām ir jālido caur
Austrumaustrālijas pilsētām un Singapūru un vismaz
24 stundas. Tātad, izvēles nav: jālido ar ‘Virgin’.

PERTAS LATVIEŠU
CENTRS
Latviešu Centra rīkotās

„Cūkas bēres”

15.decembrī tad arī Pertas lidlaukā, kāpu lidmašīnā un
devos savā ceļojumā apciemot māsu. Tas bija viens
no gludākiem un labākiem lidojumiem, ko esmu
veicis, un sešu stundu laikā biju Pokhetā, Siāmā. Biju
iedomājies, ka šis būs maziņš lidlauciņš, bet ienākot
iebraucēju hallē, priekšā jau bija divu citu lidojumu
ļaudis, kuri kārtoja migrācijas dokumentus. Tos visus
arī man, bija jānokārto. Pēc vismaz stundas, beidzot
tiku no šī ‘haosa’ laukā un mana māsiņa turpat jau
stāvēja un gaidīja. To nakti pavadījām māsasdēla,
Andra mājās Phuketā, bet no rīta, 9:30 jau bijām
autobusā, ceļā uz 300Km attālo Ranong, kur mana
māsiņa dzīvo.

Sestdien, 21. martā
plkst.18.00
Vakariņas $25
Lūdzu pieteikties pie
Veltas Zāmures, tel. 9294 3806
vai
Ritas Džonsones, tel. 9349 2332
Jānis ar Sarmīte svin Jauno Gadu foto J. Purvinskis

ZIEMASSVĒTKI SIAMĀ.
Pertas Latviešu Ziņas tiek izsūtītas Pertas Latviešu
organizāciju biedriem un locekļiem un arī uz
vairākām latviešu organizācijām Austrālijā. Ziņas arī
sūtam uz Latviju, ieskaitot uz Latvijas Nacionālo
Arhīvu. Katru reizi, kad ejam uz pastu, viena aploksne
ir adresēta uz Taizemi. Kad izlasījām Jāņa Purvisnka
dzīves stāstu („Life of a D.P.”) tad viss palika
skaidrs. Jānim māsa, Skaidrīte, dzīvo Taizemē. Jānis
mums raksta par ceļojumu pie māsas, kura ilgus
gadus nav satikta. Apsveicam mūsu lasītāju Tailandē!
– Red.
Kur vien tu brauc, visur tomēr satiec latviešus. Vai tu
viņus pazīsti, vai nē, tūlīt tomēr paliekam draugi.
Mana māsa, Sarmīte dzīvo Siāmā jau no 1954.g., bet
es gan nekad vēl nebiju viņu tur apciemojis. Tā šajos
Ziemassvētkos apsolīju viņu ‘tajā sapņu zemē’
apciemot. No Pertas vienīgi ar ‘Virgin Australia’

Pēc sešu stundu brauciena gan gar Adamana Jūras
krastu, kur skaidri varējām redzēt lielā Sunami viļņa
pēdas un visu kas tagad, pēc desmit gadiem, jau
pārbūvēts un atjaunots. Tad braucām cauri bieziem
džungļiem, kur ceļš vijās ap kalnu grēdām gar dziļām
kalnu aizām kur, pa lielākai daļai mazos ciematiņos,
dzīvo musulmaņu ģimenes. Gandrīz gar visu ceļu ir
gan vēl lietotas, gan arī daudz jau pamestas
gumijkoku plantācijas. Pamestajās plantācijās
(pamestas, jo gumijai vairs nav tirgus pieprasījumu)
džungļi tūlīt visu pārņem un koki tiek pilnīgi biezu
džungļu pārņemti tā , ka būtu neiespējams tur iziet
cauri. Pēc vienas apstājas, kāju izlocīšanai, beidzot
esam arī Ranongā.
Ranonga ir liela pilsēta, Siāmas un Burmas
robežpilsēta, jo tieši pāri upei atrodas Burma un tur
var viegli nokļūt pusstundā, braucot ar kuģīti. Stāvot
augstā kalnā var skaidri saredzēt lielu skaistu ēku,
kura bija slavena, angļu būvēta slimnīca, kura esot
bijusi vienīgā, un ļoti labu ārstu apkalpota slimnīca,
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visā šajā apgabalā. Bagātāki cilvēki, kuri ir varējuši to
atļauties ir tikai tur vien braukuši ārstēties.
Lielākā daļa siāmiešu ir budisti, bet Ranongā ir arī
daudz katoļticīgo. Man bija palaimējies, jo mana māsa
dzīvo gandrīz tieši pretī lielai katoļu skolai un skaistai
katoļu baznīcai. Tā nu mēs Ziemassvētkos varējām arī
aiziet uz baznīcu. Kaut gan es esmu katolis, Sarmīte ir
luterticīga , bet tā kā luterāņu baznīcas tur nav, viņa
iet uz to pašu katoļu baznīcu. Sarmīte tur ir ļoti
iecienīta, jo esot liela šīs baznīcas atbalstītāja. Tā man
teica gan vietējie mācītāji, gan citi dievlūdzēji.
Bija ļoti interesanti, ka Ziemassvētku dievkalpojumā
bija aizdegta Lieldienu Svece. Siāmā tādus atsevišķus
Ziemassvētkus, kādus mēs svinam, nesvin, bet tur
svin vienkārši Jēzus Dzimšanas dienu. Vienu
Ziemassvētku dziesmiņu arī dziedāja. Vēlāk sapratu
arī kāpēc bija Lieldienu Svece, jo esot pieņemts, ka
šajā dievkalpojumā arī kristī kādu bērnu. Šis puisītis
liekās jau bija kādus trīs gadus vecs, un kristību
ceremonija neko arī neatšķīrās no tās, kā tas notiek pie
mums. Siāmā, Ziemassvētki nav pasludināta valsts
brīvdiena, bet Valsts brīvdiena ir Jaungada Diena.
Tad dievkalpojuma beigās visi ‘ielas bērni’ (gan
bāreņi, gan vienkārši klaidoņi) nāk baznīcā un visi
saņem kaut kādas dāvanas. Vēlāk tad visi tiek arī
pabaroti ar kārtīgu maltīti, ko draudzes dāmas ir
sagādājušas. Tādi tad tiek svinēti Ziemassvētki Siāmā
un nu biju arī redzējis viņu kristības.
Nākošā dienā mana māsasmeita, Ingrīda bija
nokārtojusi, ka man viņu ir jāpavada, viņas
draudzenes kāzās. Ingrīda bija man jau nopirkusi
skaistu Siāmiešu izšūtu kreklu un viss, kas man būšot
jādara, ir jābūt Ingrīdas pavadonim. To apņēmos darīt,
ja viņa mani rīkotu , jo par Siāmiešu kāzām , pilnīgi
neko nezinu. Nu tik traki jau arī nekas nebija: bija
daudz ļoti skaisti ģērbušās Ingrīdas draudzenes, brūte
un brūtgāns. Ingrīda ar visām (bija kādas desmit)
savām draudzenēm bija brūtes māsas, bet ceremonija
bija divās daļās un bija apvienotas Siāmas un Burmas
ceremonijas.
Vispirms, lai līgavainis tiktu pie brūtes, viņam bija
jāiet cauri brūtes māsu kolonnai un jāmaksā īstā naudā
pieņemamu summu katram pārim, kuri turēja kādu
skaistu auklu (skaistas krelles vai ko līdzīgu). Pēc
samaksas auklu atvēra un viņš gāja pie nākamā pāra
un atkal maksāja. utt. Tā nabaga līgavainim izmaksāja
daudz naudas, lai tikai tiktu pie līgavas. Saticis un
paņēmis līgavu, jaunais pāris gāja zālē, kur uz
skatuves sēdēja viņu vecāki.
Pēc vecākiem piedāvātas tases tējas un lūguma viņiem
piedot par palaidnībām, ko viņi bērnībā darījuši,
katram vecākam pasniedza skaistu dāvanu. Pēc

vecākiem tad tas viss atkārtojās vecvecākiem, tantēm,
onkuļiem utt. Šī ceremonija vilkās kādu pusotru
stundu un tad jaunais pāris atkal pazuda no zāles. Mēs
sēdējām ēdām un dzērām, kamēr jaunais pāris tagad,
ģērbušies baltās kāzu drānās, atkal ienāca zālē, kur
bija ap 500 vai vairāk viesu. Daži viesi (tuvākie radi
un draugi) bija aicināti uz pirmo un uz abām
ceremonijām , citi bija aicināti tikai uz šo laulības
ceremoniju.
Tagad notika salaulāšanās, kur galveno lomu liekās,
spēlēja kāda jaunā vīra tante. Kad jaunais pāris bija
salaulāts, vispirms tika piepildītas, viena uz otras
sakrautas, šampanieša glāzes lejot augšējā, lai pildās
zemākas , kamēr visas bija pilnas. Tad ar zobenu tika
griezta kāzu torte, kuru tad nu apkalpe sadalīja, bet
jaunais pāris gāja sasveicināties un pateikties visiem
viesiem, katram pasniedzot dāvanu. Ar to tad piecu
stundu ceremonija bija galā un notika fotografēšanās
ar viesiem un jauno pāri un arī mēs varējām braukt
mājās. Pa ēšanas laiku es varēju trenēties kā ēst ar
kociņiem, ko pēc daudziem mēģinājumiem arī beidzot
iemācījos. Nu, līdz šim biju redzējis kristības un
kāzas.
Tai pašā laikā nomira Sarmītes tiešais kaimiņš. Siāmā
bēres svin vismaz piecas dienas. Tai laikā visi nelaiķa
radi un draugi nāk raudzībās. Nelaiķa līķis nav mājās,
bet parasti tuvākā Budistu Templī. Ļaudis nāk viņa
mājās, pasēž ar ģimenes ļaudīm , pārrunā vecos
laikus, tiek piedāvāts ēdiens un dzēriens (alkoholu gan
nekur neredzēju), un tad viesi kā pa vienam atnāk , tā
pa vienam arī aiziet, tikai tas viss velkas piecas dienas
un pēdējā dienā nelaiķis tiek apbedīts. Nu gan biju
redzējis visu: kristības, kāzas un bēres. Zinu gan , ka
mana māsiņa to gan nebija tā plānojusi, bet labi bija,
ka redzēju kaut ko no citas kultūras.
Manā ciemošanās laikā, pie māsas ciemojās arī viena
latviete, kura ar Sarmīti bija iepazinusies jau
iepriekšējā gadā, kad viņa esot pirmo reizi bijusi
Siāmā. Sarmīte ir iepazinusi tūristi ar kura runājot
izrādījusies esam latviete. Agrita tagad dzīvo ar savu
beļģi, draugu Beļģijā un nu jau otru gadu apciemojusi
Siāmu. Tā nu mēs tagad bijām jau trīs latvieši kopā
(Sarmīte, Jānis un Agrita) un tas ir pilnīgi pietiekami,
lai varētu arī padziedāt gan tautas dziesmas, gan
vairāk populārākas ziņģes. Tā kā parasti Sarmīte ir
vienīgā latviete , vismaz Ranongā, viena pati tā īsti
nevar darīt. Tā nu šoreiz izdziedājāmies tīri labi.
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MEKLĒ
Radi Latvijā meklē informāciju par Antonu Kokali,
miris Pertā.
Ja kādam ir informācija (un varbūt kāda fotogrāfija),
lūdzu, sūtiet Jānim Vucēnam, PO Box 273,
Maddington, WA 6109.
Sarmīte ar Agritu. foto J. Purvinskis

Tā nu drīz pagāja 20 dienas Siāmā un bija jāpošas
atpakaļceļā uz mājām, Pertā. Vēl pavadīju divas
dienas apskatot Siāmas tūrisma lielpilsētu Phuketu un
tad lidmašīnā un mājās. Sarmīte pilnīgi sarunājas
siāmiešu valodā , labi saprot Burmiešu valodu un runā
brīnišķīgi latviski. Kad prasu viņai, kā viņa nav
aizmirsusi latviešu valodu, viņa atbild, ka viņa lasa un
pārlasa latviešu grāmatas. Sarmīte arī raksta skaistas
vēstules, kuras man ir prieks lasīt. Siāmas klimats, kur
es biju, ir ļoti līdzīgs Kairnsas klimatam, Kvīslandē,
tikai vakaros ir vēsāks un nav tik mitrs kā Kairnsā.
Daudz lielu kalnu, viss bija zaļš (kā jau tropiskā
joslā), pilsētā lieli skaisti nami, mazas nabadzīgas
mājiņas, pat jāsaka būdiņas, kuras rāda lielo
nabadzību. Tur braukā, liekas miljoniem, mazu
motociklu, uz kura var vest visu ģimeni, piecus
cilvēkus. Kā to dara? Neprasiet, nevaru to saprast. To
milzīgo starpību starp ļoti bagātiem un nabagiem ir
acīmredzama vis cauri un man nepieņemama. Pa lielai
daļai tas viss saistās ar viņu kultūru. Tā es Siāmā
nevarētu dzīvot, bet nu to redzēju un esmu
apmierināts.

Fotogrāfijas ieskanēšu un adošu atpakaļ.
Vairāk par šo personu stāstīsim Pertas latviešu radio
raidījumā.

Vīru koris

