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Jānis Vucēns 9398 1958 
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60 Cleaver Terrace, 
Belmont, WA 6104 9277 6830 

Ev. Lut. Sv. Pāvila draudze 
Mācītājs: Gunis Balodis 9561 6877 
 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:  
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Viktors Mazaļevskis 9453 6925 

Pertas Latviešu Dramatiskā Kopa (PLDK) 
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Pertas Latviešu rādio raidījumi 
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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 
pertaszinas@ozemail.com.au 
www.pertaszinas.net 

 

SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
maijā 

1 Dievkalpojums plkst. 10:30 
15 Daugavas vanadžu pusdienas 

plkst.13:00 
22 Dievkalpojums plkst. 10:30 
29 Dievkalpojums plkst. 10:30 

ANGĻU VALODĀ 
jūnijā 

5 Dievkalpojums plkst. 10:30 
19 Dievkalpojums plkst. 10:30 
19 Jāņu sarīkojums plkst. 13:00 

jūlijā 
3 Dievkalpojums plkst. 10:30 

17 Dievkalpojums plkst. 10:30 
31 Dievkalpojums plkst. 10:30 

ANGĻU VALODĀ 

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

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

 
 

REDAKCIJA 
Lūdzu visus rakstus nākošām ziņām iesūtīt 
redakcijā līdz 2016. g. 15. jūnijam. 

ZIEDOJUMI 

M.Gaujers $20 
Anon. $10 
M. Kikuts $50 

http://www.6ebafm.com.au/
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EV. LUT. SV. 

PĀVILA 
DRAUDZE 

PĀRDOMAS 

Sākām 2016. gadu ar jaunu dziesmu lapu. Kā 

parasti, lapiņā bija Dievkalpojuma kārtība, 

lūgšanas un Bībeles lasījumi. 

Šoreiz uz lapiņas vāka nebija Bībeliskas vai 

reliģiskas tēmas bilde ar piemērotu tekstu, bet gan 

izaicinošs attēls – ceļos nometušies kristieši kuriem 

aiz muguras stāv īslamiešu slepkavas ar nažiem 

gatavi, gūstekņiem nogriezt galvas! 

Šis baigais skats tiešām izveda šausmas, bet arī 

`veicināja pārdomāt un aptvert cik laimīgi mēs, kā 

Kristieši, esam, šeit dzīvot un lūdzot brīvībā un 

mierā. Pateicībā varam uzelpot, jo mums nav jābūt 

gataviem mirt par mūsu ticību Kristum. Nevaru arī 

izbēgt no personīga jautājuma – vai mana ticība 

varētu šādu pārbaudījumu panest? 

Paldies Dievam, ka mums tas nav jāpiedzīvo! 

KAPU SVĒTKI 

Šogad kapu svētku Dievkalpojums bija neparastā 

laikā – 21. februārī. 

Atzīstos, ka biju šaubīga, vai laiks kauktā spēs 

Dievlūdzi izjaukt. Manas šaubas mācītājs padzina 

ar savu ticību un izteikto pārliecību, ka līdz šim 

viņam nav nekad bijis Dievkalpojums jāmaina. 

“Laiks būšot labvēlīgs.” Tā arī piepildījās, un ar 

kaunu nožēloju savu mazticību Dieva vadībai. 

Pēc Dievkalpojuma, kā parasti, piegājām pie mīļo 

un pazīstamo kapiem un pakavējāmies daudz 

jaukās atmiņās. 

MEKLĒ 

Mācītājs Mathew Bishop no Morley Lutheran 

Draudzes saņēmis lūgumu palīdzēt “atrast” 

ASTRA KRONIS (no 1949.g.) 

It kā tāda Judith Zalfeds ir tā meklētāja. 

Ja ir kāda informācija par šo cilvēku, lūdzu 

kontaktējiet Ieva Vlahov (tāļr. (08) 9367 4104) 

 

Kapu svētku Dievkalpojumā pie D.V. pieminekļa 

Karakattas kapsētā. foto S.L. 

LIELDIENAS 

Kā parasti, Lieldienu 3-daļīgais Dievkalpojums, 

sākot ar Zaļo Ceturtdienu, tad sēro Lielo 

Piektdienu (Sv. Jāņa baznīcā) un beidzot ar 

Lieldienu rīta prieka vēsti “Viņš ir augšāmcēlies!” 

bija caurmērā labi apmeklēts. Varu apliecināt, ka 

Lieldienu nozīme un pārdzīvojums ir pilnīgāks ja 

piedalāmies visās trīs “daļās”. 

VIESU MĀCĪTĀJS 

1. maija Dievkalpojumu vadīja mācītājs Colvins 

McPhersons no Sidnejas. 

Sprediķī mācītājs Colvins mums lika ieskatīties 

sevī un pamācīja mūs par Dieva būtību un 

mīlestību un ka tikai caur Jēzu un Svēto Garu 

Dievs mums tiek atklāts. Mums ir jābūt personīgai 

un sadraudzīgai attiecībai ar trīsvienīgo Dievu la 

kļūtu Viņam tuvāk. 

 

Mācītājs Colvins McPhersons foto JEV 
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Pēc kafijas un interesantām pārrunām (īstenībā 

Bībeles stunda ar personīgiem ieskatiem un 

piedzīvojumiem) rokas aplī savienodami, 

klātesošie dalījās beigu lūgšanā. 

Man personīgi bija prieks mācītāju uzņemt savās 

mājās, jo tas man deva izdevību ar viņu labāk 

iepazīties. Atklāju dziļu ticīgu cilvēku, kura dzīve, 

domāšana un darbs skaidri atspoguļo Dieva vadību. 

I. Vlahov 

9367 4104 

DIEVKALPOJUMA SARAKSTS 
2016.g. MAIJAM JŪNĪJAM JŪLĪJAM 

Datums 1. maijs plkst. 10:30 

Diena 6 Lieldienu Svētdiena 

Krāsa Balta 

VIESU MĀCĪTĀJS 

māc. Colvin MacPherson 

Lasījumi Ap. Darbi 16:9-15 

Jņ. 5:1-9 

Lasītājs Jānis Lūks 

Dežurants Juris Liepa 

Puķes Aina Timmermane 

Vecākais Juris Liepa 

Aizlūgumi: 

Edīte Baumanis Osman Nina Bauskis 

Ilgvars Bergmanis Jūlījs Bernšteins 

Maiguta Bernšteins Jānis Blumbergs 

Nikolajs Dzonsons Rita Džonsons 

Austra Farras Līga Gemuts 

prāv Magnus Bengtsons māc Tālis Rēdmanis 

 

Mācītāja brīvdienas beidzas 

Datums 22. maijs plkst. 10:30 

Diena TRĪSVIENĪBAS SVĒTKI 

Krāsa Zaļa 

Lasījumi Sak. 8:1-4, 22-31 

Jņ. 8:48-59 

Lasītāja Sarmīte Vucēns 

Dežurants Jānis Vucēns 

Puķes Ausma Jones 

Vecākais Jānis Lūks 

Aizlūgumi: 

Margarieta Gaujers Regīna Gaujers 

Ivars Galvāns Austra Grīnbergs 

Hilda Gūtmanis Imants Gūtmanis 

Māra Hope Sid Hope 

māc Viesturs Vāvere māc Erlands Lazdāns 

 

Datums 29 maijs plkst 10:30 

GROWTH LUTHERAN NETWORK 

DRAUDZE 
Angļu Valodas Dievkalpojums – Pāvila Draudzes 

locekļi mīļi aicināti piedalīties 

 

Datums 5. jūnijs plkst. 10:30 

Diena 3 Sv pēc Sv Gara Svētkiem 

Krāsa Zaļa 

Lasījumi 1Ķēn. 17:17-24  

Gal. 1:11-24  

Lk. 7:11-17 

Lasītāja Ieva Vlahov 

Dežurants Andris Vārpiņš 

Puķes Vilma Rīdūzis 

Vecākais Juris Liepa 

Aizlūgumi: 

Māra Hope Sid Hope 

Ausma Jones Gunars Kaģis 

Austra Kaģis Tamāra Karabanovs 

Juris Liepa Ruta Liepa 

Māc Guntars Lūsītis Māc Dainis Markovskis 

 

Datums 19. jūnijs plkst. 10:30 

Diena 5 Sv pēc Sv Gara Svētkiem 

Krāsa Zaļa 

Lasījumi Jes. 65:1-9  

Lk. 8:26-39 

Lasītāja Māra Hope 

Dežurants Juris Liepa 

Puķes Sarmīte Vucēns 

Vecākais Jānis Lūks 

Aizlūgumi: 

Jānis Lūks Silvija Lūks 

Allan Lūks Harda Paparde 

Erna Raudziņš Vilma Rīdūzis 

Aina Sprancis Aina Timmermanis 

māc Ivars Jēkabsons māc Gija Galiņa 
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Datums 3 jūlījs plkst 10:30 

Diena 7 Sv pēc Sv Gara Svētkiem 

Krāsa Zaļa 

Lasījumi Jes. 66:10-14  

Lk. 10:1-20 

Lasītājs Juris Liepa 

Dežurants Jānis Vucēns 

Puķes Māra Hope 

Vecākais Juris Liepa 

Aizlūgumi: 

Astrīda Untiņš Anita Vaļikovs 

Andris Vārpiņš Daina Vārpiņš 

Leokardija Vārpiņš Juris Viļums 

Ingrīda Viļums Ieva Vlahov 

prāv Mārcis Zeiferts prāv Jānis Priedkalns 

diak Ivars Ozols 
 

Datums 17. jūlijs plkst. 10:30 

Diena 9 Sv pēc Sv Gara Svētkiem 

Krāsa Zaļa 

Lasījumi 1 Mozus 1-10a  

Kol. 1:21-29  

Lk. 10:38-42 

Lasītājs Jānis Lūks 

Dežurants Andris Vārpiņš 

Puķes Silvija Lūks 

Vecākais Jānis Lūks 

Aizlūgumi: 

Jānis Vucēns Sarmīte Vucēns 

Zenta Zaķis Ruta Auziņš 

Gunis Balodis Signe Balodis 

Zane Balodis Edīte Baumanis-Osman 

māc Valdis Podziņš māc Gita Putce 
 

Datums 31 jūlījs plkst 10:30 

GROWTH LUTHERAN NETWORK 

DRAUDZE 
Angļu Valodas Dievkalpojums – Pāvila Draudzes 

locekļi mīļi aicināti piedalīties 

 

VĒSTĪJUMS 2016. G LIELDIENĀS 

Sirsnīgi sveicinu Lieldienās mūsu luteriskās 

baznīcas garīdzniekus, draudžu locekļus un 

darbiniekus, svētku dievkalpojumu dalībniekus un 

visus, kas priecājas par mūsu Kunga 

augšāmcelšanos. Kristus patiesi ir augšāmcēlies! 

Pasaulē vienmēr ir bijušas uztraucošas norises, 

postoši konflikti un traģiskas nelaimes, taču pēdējā 

laikā tas, ko parasti dzirdējām ziņās no tālām 

zemēm, ir pienācis daudz tuvāk. Dzīve mainās un 

daudzās sirdīs iezogas nedrošība un bailes par 

nākotni. Tādā laikā Lieldienas iederas labāk nekā 

jebkas cits. Nevis zaķu, olu un šūpoļu svētki, bet 

īstas Lieldienas, kas svin Augšāmcelšanos. 

Cauri visiem četriem evaņģēlijiem Kungs Jēzus 

nebeidz atkārtot: “Nebīstieties, turiet drošu prātu, 

nebīstieties!” Vai viņš garantē, ka mūs neskars 

nekas ļauns? Nē, bet “to es jums esmu teicis tādēļ, 

lai jūs rastu mieru manī. Pasaulē jums būs bēdas, 

bet turiet drošu prātu – es pasauli esmu uzvarējis.” 

Augšāmcelšanās ir Dieva pretuzbrukums visiem 

uzbrukumiem. Atcerēsimies, kādos apstākļos 

uzplauka Lieldienas. Fanātiski vīri savas reliģiskās 

pārliecības dēļ un arī skaudības, varas un naudas 

dēļ sagūstīja Jēzu, un aizveda viņu romiešu 

pārvaldnieka priekšā. Eiropeiskais Pilāts bija pārāk 

mīksts, lai pretotos fanātiķu spiedienam un nodeva 

Jēzu krustā sišanai. Ar to nebija gana – Jēzus 

kapam uzvēla akmeni, aizzīmogoja un nolika 

sardzi. Nu viņu prieks bija pilnīgs. Kas vēl varēja 

viņiem atņemt uzvaru? 

Tas, ko viņi negaidīja – augšāmcelšanās. Kristus 

piecēlās no kapa, un visas ienaidnieku pūles 

izrādījās veltīgas. Viņu šķietamā uzvara palika 

kaunā Pašos ļaunākajos un bezcerīgākajos 

apstākļos Jēzum palika pēdējais vārds. Lai kādi 

nebūtu apstākļi, viņam vienmēr pieder pēdējais, 

uzvarošais vārds. Augšāmcelšanās ir Dieva 

radikālā atbilde ļaunākajam, kas var mūs apdraudēt 

– pat nāvei. “Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība. 

Es dzīvoju, un arī jūs dzīvosiet”, viņš saka savai 

mācekļu saimei.  

Īstais, dziļais Lieldienu prieks rodas tad, ka 

atklājam, kā augšāmcelšanās atbild uz mūsu 

urdošajiem jautājumiem un bailēm. Īstais, dziļais 

Lieldienu prieks uzplaukst tad, kad Kristus mūs 

ieaicina dalīties viņa priekā būt dzīvam. Svinēsim 

Lieldienas, ļaujot augšāmceltajam Kristum mūs 

augšāmcelt no visām bailēm un no katra dvēseles 

kapa un slazda. Kā mēs varam viņam to ļaut? 

Tiecoties būt Kristum ļoti tuvu – viņa vārdos, 

sakramentos, lūgšanā, baznīcā. Būt ar viņu kopā. 

Ar Augšāmcelto arī pats būsi augšāmcelts. 

Nebīsties! Nebīsties! Nebīsties! Kristus dzīvo, lai 

arī Tu dzīvotu! 

Sirsnībā, 

+ Jānis 

Rīgas arhibīskaps 
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DV PERTAS 
NODAĻA 

PLKV.KALPAKA,LATVIEŠU 
LEĢIONA, KURZEMES CIETOKŠŅA 
ATCERE, 2016.g. 

Marta mēneša sākums, mūsu tautas vēsturē ir 

iezīmējies ar trim svarīgiem notikumiem: Mūsu 

jaundibinātās valsts pirmo militāro vienību vadoņa 

Oskara Kalpaka nāves dienu, latviešu leģiona 

atceri un mūsu leģiona lielo Kurzemes cīņu atceres.  

Šie notikumi ik gadu tiek pieminēti, Daugavas 

Vanagu organizācijas nodaļās visā plašajā Pasaulē. 

Tā to arī dara DV Pertas nodaļa, kad tā svētdien, šī 

gada 6. martā, savā klubā, Pertā, pulcināja tautu 

godināt tos tūkstošus latviešu karavīrus, kuri tais 

notikumos nolika savas galvas un savas ciešanas 

Mātes Latvijas klēpī.  

Laikā kad 1918.g. dzima mūsu Latvijas valsts, 

tauta neticēja ka, tā varētu pastāvēt. Valsts vēl bija 

ienaidnieku iekarota un to karaspēki pārvaldīja pār 

mūsu zemi. Tomēr, kad no ienaidnieka, bija 

jāaizstāv Rīga, Oskars Kalpaks ar saujiņu studentu 

un latviešu jauniešiem bija gatavs to darīt. Kalpaka 

ticība jaunajai Latvijai, mūsu pašu valstij, bija tik 

spēcīga ka, viņš iedvesmoja simtiem citu vīru 

kaujā, un no kuriem vēlāk tapa Latvijas armija.  

Kad mūsu kaimiņa Krieva karaspēks 1940.g., 

iekaroja mūsu zemi, iznīcināja mūsu valsti, tad 

izlaupīja mūsu dzīvi, atņēma mūsu brīvību un 

mantu, paņēma daudzas mūsu dzīvības un 

tūkstošus aizveda uz vergu nometnēm Sibīrijā, 

radās mūsu latviešu leģions. Latviešu vīri, kaut vai 

svešās uniformās, bet vērsti pret īsto ienaidnieku 

un, kā Anglijas ministru prezidents Cerčils teica: 

”pret pareizo ienaidnieku es sabiedrotos ar pašu 

Velnu”, sabiedrojās cīņā pret “Sarkano velnu” bet 

vēl vairāk, par brīvu Latviju. Leģions necīnījās 

nekādam citam mērķim, kā tikai aizstāvēt mūsu 

tautu no otra “Baigā gada” briesmām.  

Kad 200 000 latviešiem, ienaidnieks ceļu uz 

Kurzemi nogrieza Rīgas jūrmalā, latviešu leģiona 

sīvās kaujas “Kurzemes cietoksnī ”, mums 

bēgļiem, atvēra šo ceļu un mūs izglāba no krievu 

moku ceļiem. Bez leģiona cīņām mēs Rietumu 

brīvībā nebūtu tikuši. Par to mēs būsim latviešu 

leģionam vienmēr pateicīgi un leģionārus nekad 

neaizmirsīsim. 

Šie tad nu ir tie trīs Latvijas vēstures notikumi, 

kurus mēs atceramies un šo, mūsu varoņu piemiņu, 

vienmēr godināsim.  

Tā nu arī Svētdien iesākām ar DV Pertas nod. 

karoga svinīgu ienešanu, kam sekoja māc. Guna 

baloža svētbrīdis, kad mēs izlūdzāmies svētību 

mūsu leģionāriem un visai mūsu tautai. Svētbrīdim 

sekoja DV Pertas Nod. valdes priekšsēža, Ilmāra 

Rudaka izsmeļoša uzruna, kurā viņš mums 

atgādināja tos tūkstošus dzīvību un ciešanu kuri 

izcieta gan Kurzemes cīņās, gan Sibīrijas tundrās, 

un vēl arī Latvijā, kur viņu ziedošanos tauta 

neizprot un pat nicina. Latviešu tauta abos karos 

kopumā, zaudēja 30% no sava dzīvā spēka un vēl 

50 gadus ienaidnieka okupāciju. Ilmār beidza savu 

uzrunu mūs aicinot dziedāt mūsu valsts himnu: 

Dievs svētī Latviju!  

Pēc himnas, Latvijas goda konsuls Pertā, Jānis 

Purvinskis, sveica DV nodaļu un pateicās tai par 

ikgadējām šo notikumu Atcerēm. Mūsu starpā bija 

vēl divi bijušie leģionāri un K!K! pārstāvēja Andris 

Rozītis (Pat.). Tad pakavējāmies pie uzkodām. 

 

no kr.; A. Vārpiņš, A, Rozītis, J. Purvinskis, Māc. G. Balodis, 

leģ. J Blumbergs, leģ. I. Bergmanis, un I. Rudaks. Foto: 

J. Purvinskis 

Jānis Purvinskis 

PALĪDZĪBAI LATVIJĀ 

Katru gadu, Daugavas vanagu Pertas nodaļa, kopā 

ar vanadzēm savos budžetos vienmēr paredz naudu  

Palīdzībai Latvijā. Šī palīdzība ir gan leģionāru, 

gan daudzbērnu ģimeņu atbalstam. Leģionāru 

atbalsts ir vairāk viņu medicīnas atbalstam, un 

daudzbērnu ģimenēm skolas vajadzību atbalstam. 
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Mēs sūtam naudu DV Pārstāvniecībai Latvijā un tā 

šo naudu izdala šiem mērķiem. Ir kādreiz jauki arī 

saņemt kādu ziņu, ka šī nauda tiešām ir arī tādā 

veidā izlietota. Pēc saraksta, pag. gadā, šim 

mērķim kopumā, esam nosūtījuši EU 3000:00. 

Esam saņēmuši vairākas pateicības vēstules no 

cilvēkiem, kuri šos pabalstus ir arī tiešām 

saņēmuši, un šeit gribu sniegt tikai dažus, lai arī 

mūsu lasītāji redz, ka naudiņa ko viņi ir devuši DV 

ziedojumu akcijās ir tiešam arī lietderīgi izdalīta. 

Vēstules esmu, pēc iespējas, vārdu pa vārdam 

pārrakstījis, neko ne pielicis nē atņēmis, tikai 

pieklājības pēc esmu izlaidis viņu vārdus. No 

satura sapratīsiet, kuri ir bērniem un kuri ir 

leģionāru. 

 D.V. Pertas nodaļai: Pateicība! 

Daugavas vanagu Centrālās valdes 

Pārstāvniecībai  L.V. par to kad par mani 

iedomājāt. Es esmu viens palicis, Tilzas 

pagastā. Man ir 94 gadi. Liels paldies jums, ar 

lielu cieņu(vārds) 2015. g.10.okt. Tilzas pag., 

Balvu nov. (rakstīts ar trīcošu roku grūti 

salasāms) 

 D.V. Pertas nod. 

Sveiciens Daugavas vanagiem. Jūsu sūtījumu 

EU 70(septiņdesmit)saņēmu tieši šodien, savā 

deviņdesmitgades jubilejā. Sirsnīgi pateicos par 

palīdzību veselības uzlabošanai, jo medicīna ir 

ļoti dārga. Vēlreiz pateicos par atbalstu vecuma 

dienās. Vēlu jums veiksmi un veselību. Ar 

cieņu (vārds) 9.okt “Ausekļi” Skrundas pag., 

Skrundas nov. (arī grūti salasāms) 

 D.V. Pertas nod.  

Dārgie tautieši! Nesen saņēmu Jūsu sarūpēto 

finansiālo pabalstu 70, EU apmērā. Kādreizējo 

leģionāru daudz vairs nav palicis un visi viņi ir 

deviņdesmitgadīgi vai tuvu tam. Latvijas 

pensiju sistēma nav spējīga visiem maksāt 

pensijas, kas nodrošinātu labu dzīves kvalitāti, 

tāpēc veciem cilvēkiem, kam bieži vien daudz 

naudas jāizdod par zālēm, Jūsu sniegtā 

finansiālā palīdzība un iespēja saņemt par brīvu 

zāles ir nenovērtējama. Nevaru augstu novērtēt 

arī iespēju saņemt laikrakstu ’Brīvā Latvija’, 

kur var izlasīt vērtīgus komentārus par 

notikumiem pie mums un ārzemēs. Par visu to 

gribu izteikt Jums vissirsnīgāko pateicību un 

novēlēt tiem cilvēkiem, kas par mums gādā, 

piedzīvot daudzus, gaišus, dzīve mirkļus. 

(vārds) Dzelzavas ielā, Rīgā, 2015. g. 12. 

oktobrī 

 D.V. Pertas nod.  

Godātie “Daugavas Vanagi”! 

Jūsu sūtījumu 70 eiro saņēmu. Par, ko izsaku 

lielu pateicību. Palieku pārliecībā,  ka vēl 

pasaulē ir tautieši kas mūs saprot. Man pašam 

gadu daudz un ārstniecībai zāles paliek 

dārgākas. Visiem ziedotājiem labu veselību un 

ilgu mūžu. (vārds, 19.04.22.) Mālpils. Mālpils 

nov. 23.okt.’15. 

No daudzbērnu ģimenēm pateicības vēstules šādas:  

 Paldies, Daugavas Vanagu Pertas nodaļai. 

 Sirsnīgs paldies, par saņemtajiem 50,-eiro, ko 

saņemu 15. oktobrī. Iegādāšos bērniem siltos 

zābakus. 

Paldies! Paldies! Paldies!  (vārds) “Bērzi”- 

Mālupes pag. Alūksnes nov. 

 Daugavas Vanagu Centrālās Valdes pārstāvim, 

Latvijā. Pateicība. 

Es (vārds), savā un savu meiteņu, Agneses un 

Ketrīnas vārdā saku lielu paldies. Par to, ka 

atcerējāties arī mūs, šajā vēlajā rudenī. 

Liels paldies! (Paraksts) Stacijas iela, Līgatnes 

pag., Līgatnes nov. 

 Sveicināti! 

Paldies, ka arī šogad sniedzat mums palīdzību. 

Pa šo laiku nekas īpašs nav mainījies. Mūsu 

ģimenē ir ienācis jauns ģimenes loceklis - 

Egijas un Samantas vecākā māsa – Līga, kura 

jau kopš septembra ir arī manā aizbildnībā. 

Līdz ar to šis gads ir mazliet grūtāks. Līgai ir 

16 gadu, Samantai 13, Egijai14 un tādejādi 

vajadzības pieaug. Samanta un Egija mācās 

Slokas pamatskolas 6. un 7. klasē, bet Līga 

iestājās Bulduru Dārzkopības vidusskolā, lai 

mācītos 4 gadus par sabiedriskās ēdināšanas 

speciālistu (pavārs, viesmīlis). Ja Egijai un 

Samantai pusdienas skolā ir bezmaksas, tad 

Līgai ik nedēļu 15 eiro dodam pusdienām! 

Labi, ka sabiedriskais transports ir bezmaksas. 

Līgai vēl viss bija jāsapērk (viss - apģērbs, 

gulta, dators u.t.t.). Tādejādi Jūsu atbalsts ir ļoti 

nozīmīgs un tiek lietderīgi izmantots bērnu 

skološanai. Par to Jums vēlreiz lielu, liels 

paldies. Lai Jums pietiek spēka tā turpināt! 

Ar cieņu (vīrieša vārds) 2015. g. 22. oktobrī. 

Skolas iela, Jūrmala. 

Jānis Purvinskis, 

DV Pertas nod. sekretārs. 
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Ilmārs Rudaks 

DV Pertas nod. valdes Pr. 

 

Rita Džonsona 

Pertas vanadžu vad. 

DAUGAVAS VANADZES 

 

Svētdien, 15. maijā, 
plkst.13.00, 

Daugavas Vanadžu 
pusdienas 

ar filmu „Dzimuši Rīgā”. 
Filmā uzņemts mūzikas 

koncerts pie Latvijas 
operas nama 2014.gadā. 

Visi laipni aicināti. 

 
 

DVAV ZIEDOJUMU VĀKŠANAS 
AKCIJA 

Pievienoju DVAV ziedojumu vākšanas akcijas 

lapu, bet nemāku beigās pievienot tekstu:  

Lūdzu nosūtīt šo lapiņu kopā ar ziedojumu 

R.Džonsonei, 3/50 Grenville St. Tuart Hill. 6060 

līdz 2016.g.30.jūnijam. Čeki rakstāmi uz „Latvian 

Relief Society” vārdu.  

Lūdzu palīdzi!!!!! 

R.Džonsone 

 

LATVIEŠU 
BIEDRĪBA  

RIETUMAUSTRĀLIJĀ 
 

 

Svētdien, 19. jūnijā 

plkst. 13.00 

Latviešu biedrības rīkotie 

„Jāņi” 
Pusdienas, kafijas galds, līgošana. 

Varēsiet apskatīt Jāņu tirdziņu, 

varbūt atradīsiet arī sev ko 

vēlamu. 

Gaidīsim līgotājus kuplā pulciņā. 
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PERTAS LATVIEŠU 
CENTRS 

PERTIEŠI SVIN SAVAS 
GADSKĀRTĒJĀS ‘CŪKU BĒRES’. 

Pēc visām lielajām svinībām, šogad tas gada 

sākums ir tā, kā ievilcies drusku garumā, jo pēc 

Ziemassvētkiem un gadu mijas mums jau atkal bija 

Lieldienas. Tam visam pa starpu vēl Draudzīgais 

Aicinājums un Kalpaka Atcere un skaties visi lielie 

gada sākuma sarīkojumi jau galā. Vēl liekās gads 

nav kārtīgi sācies, kad jau skatāmies uz ziemu un 

lietu, kad nevienam netīk nekur iet. Ej! Pagaidi! 

Pagaidi! Kur tad, gada sākumā taču vēl jābūt 

‘Cūku bērēm’. Bet tās jau arī riskē: vai gatavot 

pagalmā, vai, un ja līs lietus, tad zālē. Tā nu lai 

mūsu Pertas latviešu visu kalendāru pavisam 

nesajauktu, pagājušo  sestdienu mūsu Centra zāle 

atkal smaržoja pēc cūku cepetim.   

Kad jau vēlākā pēcpusdienā es iebraucu mūsu sētā, 

dažas mašīnas jau bija priekšā, un pēc manis mūsu 

mašīnu stāvvieta sāka pildīties itin aši. Ap jau 

sešiem bijā jāmeklē kur mašīnu nolikt. Nu 

saprotams ka tad jau arī mūsu Centra zālīte uzņēma 

savus viesus itin labā skaitā. Sākumā vēl skatījos, 

ka viens otrs galdiņš vēl patukšs, bet ziniet, līdz 

tam kad sāka dalīt cūkas ‘šņukurīti’ visi galdi arī 

bija piepildīti.  

Centra direktori bija smagi nostrādājušies jau no 

agra rīta, gan mūsu mākslinieki cepēji ar tām cūkas 

miesām, gan stumjot galdus te šeit, te tur un 

saliekot krēslus: vai šeit vajagas sešus vai  drošības 

pēc, nevajadzētu pielikt vēl kādu klāt. Tā esot 

pagājusi visa diena. Es gan vienmēr tikai brīnos, kā 

viņi var tur nodzīvot visu dienu un izciest to cepeša 

siekalojošo smaržu. Projām nevar iet, jo taču darbu 

jāpadara, bet es nevaru iedomāties to izturību, es 

nu to nespētu. Bet šiem vīriem jau laikam tas ir 

iesēdies psihē.  

Nu zālē jau arī viss bija salikts un visiem aizrunātie 

galdiņu vārdi sarakstīti un salikti īstā vietā, lai nu 

būtu tā omulīgi pasēdēt ar draugiem. Galdiņi visi 

bija saklāti, dekorēti, un glāzes un viss, tikai tagad 

jāgaida cūkas cepeti. Prieks bija redzēt, ka viesi 

bija sanākuši visai kuplā skaitā, kas mūsu centram 

dos labu ienākumu un palīdzēs segt gan valsts 

nodokļus, gan apdrošināšanu un vispār Centra 

uzturēšanas izdevumus. Šis mūsu sarīkojums 

Pertas latviešu Centram ir lielākais gada ienākums, 

bez kā mums būtu grūti izdzīvot. Tad šeit jau ir 

jāsaka paldies visiem kuri atnāca, un priecājās, labi 

paēda un arī Centram kaut ko atstāja. 

Tā nu, drīz vien četri spēcīgi vīri, uz nestuvēm 

ienesa zālē lielo vepri. Liels gan bija un smaržīgs, 

un vēl jo vairāk: vēlāk, kad ēdām, tad arī maktin, 

garšīgs. Vīriem cepšanas darbs nu bija beidzies, bet 

nu tagad viņi ķērās pie to lielo miesu sadalīšanas. 

Redzēju gan, ka šie jau bija tie paši kuri jau gadu, 

gadiem šo māku ir attīstījuši visai labi, un jau zina 

kur un kā, jāsāk griezt, viņi nu griež, un šķīvji 

pildās. Ilmārs tikai tā vien paspēja uzaicināt viesus 

pie galda, kad galdi iztukšojās tik ātri, kā neviens 

vairs nezināja cik rindās stāties. Katrs iesāka savu 

rindu, tomēr beidzot visi jau gan tikām klāt un 

neviens nepalika neēdis. Kā jau katru gadu, Ingrīda 

sēdēja pie naudas poda, ņēma naudu un deva biļeti, 

kuru otra kundze jau atkal paņem un to apmainīja 

pret ēšanas rīkiem un lielu šķīvi. Nu vispirms te 

uzlika to labāko kraukšķīgāko kraukšķ ādiņu kādu 

vēl nekad nebiju ēdis. Tā nu šoreiz bija tā labākā 

kā jebkad. Nu gaļas bija pilns šķīvis, izcepta tā, kā 

izkūst uz mēles. Salāti: cik tu gribi un kādus: tādu 

izvēli nevar dabūt pat labākā restorānā. Nu tikai 

bija ēšanas vaina. Tas darbs nu jau bija grūtāks, jo 

acis prasa bet vēders saka; nu, nu nesatraucies, ēdi 

godīgi, piedzer aliņu vai vīniņu, ko tev Veltiņa 

pārdeva pie bāra.  

Es jau ēdu, ēdu un nu zinu, ka rīt un parīt vairs 

neēdīšu, jo nu esmu pieēdies uz trim dienām. Nē, 

nē, ar to vēl nepietiek, vēl jau taču kafija un kūka. 

Nu jau gan, tā jau tikai var pa trim dienām kāzās, 

ne vienā reizē. To var tikai Pertas ‘cūku bērēs’. 

Pēc visas lielās ēšanas tad taču vēl bija jāvelk 

loterijas biļetes, izdarība, kura parasti ļoti ievelkas, 

jo ir vienmēr daudz vinnestu un tātad daudz biļešu 

jāvelk. Ilmārs bija šoreiz izgudrojis labāk un viss 

gāja itin labi uz priekšu, kad ar lozēm apstaigāja 

apkārt, uz vietas izvilka un nosauca numuriņu, tikai 

bija jāparāda loze un jāizvēlas kāds no 

palikušajiem vinnestiem. Arī šoreiz bija daudz 

vinnestu, gribās jau aplaimot vairāk ļaužu, lai 

nākamgad atkal nāk. Viss gāja itin raiti uz priekšu. 

Šoreiz arī es dabūju vinnestu, ar saldumiem. Daži 

bija tik laimīgi, ka pat dabūja divus un trīs 

vinnestus. Pēc loterijas liekās nekāds cits darāmais 

nebija palicis nedarīts, bet visi jutās tik omulīgi un 

gribēja vēl pasēdēt un ar draugiem paciemoties. 

Tā nu bijām paēduši tā, ka rīt nevajadzēs ne 

brokastu, ne pusdienu. Tagad tikai jāsaka lielo 

paldies, cepējiem, cepējām, salātu gatavotājām un 



9 

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 no 

gala. Paldies par labi pavadītu vakaru, ar labiem 

draugiem un labu ēdienu.  

 

Nu esam gatavi griezt un kraut šķīvjos. No kr.: Andris 

Vārpiņš, Viktors Mazalevskis un Ilmārs Rudaks.  

Foto:  Liāna Griķe 

 

 

LATVIEŠU 
MĀKSLINIEKU 
IZSTĀDE PERTĀ 
Pertas, Heathcote Muzeja un Galerijas telpās, no 

15. aprīļa notiek mākslinieku darbu izstāde. Nemaz 

nezināju ka tur tāda izstādes galerija vispār ir. 

‘Heathcote’ kādreiz agrāk bija psyhatriskā 

slimnīca, un zinu, ka tur kādreiz strādāja arī viens 

latviešu ārsts. Slimnīcu slēdza kādu laiku atpakaļ 

un tagad tur viss ir pārkārtots ar izstāžu zālēm, ļoti 

labu restorānu un vieniem no viskaistākajiem 

skatiem uz Pertas Gulbju upes ūdeņiem. 

Nu jau labu laiku, Pertā pastāv viena maziņa, bet 

sīksta latviešu mākslinieku kopiņa. Agrāk par 

viņiem nekad neko nedzirdējām, bet viņi šad tad 

liek sevi manīt. Atceros, ka kādus gadus atpakaļ 

viņi aktīvi piedalījās Austrālijas Latviešu 

Mākslinieku Apvienības mākslas grāmatas 

izdevuma popularizēšanā, nupat nesen šī mazā 

kopiņa noorganizēja savu darbu izstādi, pat Latvijā. 

Tā nu arī šoreiz, seši Pertas latviešu mākslinieki: 

Māris Raudziņš, Gabriella Mazalevska, Pēteris 

Ciemītis, Lolita Sky-Lark(Cīrule), Lens Zuks un 

Selga Ešote, izstāda savus darbus šajā mākslas 

galerijā. 

Nu jau pavisam nekāds mākslas kritiķis neesmu, un 

nedomāju vispār nekādu kritiku par izstādītajiem 

darbiem dot, tikai teikt to, ko redzēju izstādes 

atklāšanas reizē, piektdienas vakarā. Ierados jau ap 

sešiem un ienākot telpās biju visai pārsteigts ar tik 

daudz cilvēkiem. Tātad jau nozīmē, ka šis 

pasākums bija labi organizēts un reklamēts. 

Saņēmu lapiņu ar eksponātu listi un reklāmu un 

devos dziļāk iekšā. Kur cilvēku drūzma mudžēja 

vien, bet arī pamazām kustējās uz priekšu. Saņēmu 

savu glāzi vīna un kādu uzkodu, un kustējos tālāk 

iekšā. Pārsteidza arī tas, ka satiku diezgan daudz 

Pertas latviešus. Tas labi, ka mūsu mākslinieki 

saņēma atbalstu arī no mūsu pašu latviešu 

kopienas.  

Pēc brīža, atskan tāds kā Eiropas Alpos dzirdētais 

govju zvans, un tauta paliek klusa un klausās. 

Muzeja/galerijas pārzine, Jana Braddock uzaicina 

ļaudis sanākt tuvāk šai lielākajā telpā. Vispirms 

iepazīstinot sevi un piezīmējot to, ka arī viņai pašai 

ir kādi sakari ar Latviju, viņa aicina Latvijas goda 

konsulu Pertā, Jānis Purvinski atklāt šo izstādi.  

Savā īsā uzrunā goda konsuls sveic ļaudis latviešu 

izcelsmes mākslinieku darbu izstādē. Viņš piebilsts 

ka, kaut gan varbūt maza, tikai seši mākslinieki, 

bet šī ir sīksta kopiņa kura cīnās pastāvēt, bet 

nekad neuzdot, kas ir tipiski latviska īpašība. Goda 

konsuls aizrāda tālāk, ka reti kuri mākslinieki var 

izdzīvot no sava darba augļiem vien, bet to viņi 

nedara tik daudz atmaksas pēc, kā sava radošā 

darba mīlestības pēc. Šo mākslinieku talantu 

skaidri redzam šai izstādes dažādībā gan ar ko, bet 

arī kā viņi pasniedz savu māku, ko daži to arī 

pasniedz dažādos veidos: gan glezniecībā, 

zīmēšanā un pat skulptūrā. Šie mākslinieki kuri 

šodien mums rāda savus darbus tos jau rādījuši nē 

tikai šeit Pertā, bet arī citur Austrālijā, plašajā 

pasaulē un arī savā izstādē Latvijā. Jau tagad esot 

atkal plāni, tuvākā laikā, gatavot kādu izstādi mūsu 

dzimtenē, Latvijā. Tā, īsi bet zīmīgi un aši, goda 

konsuls pasludināja Pertas latviešu mākslinieku 

izstādi: Atklātu.  

  Pēc izstādes atklāšanas Māris Raudziņš pateicās 

goda konsulam par viņa zīmīgajiem vārdiem un kā 

pateicību pasniedza viņam ALMA izdoto 

Austrālijas Latviešu Mākslinieku grāmatu, un 
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Gabriella Mazalevska pasniedza skaistas puķes.  

Pēc šīs oficiālās daļas devāmies laukā, kur zem 

gaismām, Lens Zuks mums rādīja savu 

glezniecības māku praktiskā demonstrācijā, un 

mūzikas pavadībā. Jauks, zinīgs, radošas mākslas 

pilns vakars nu bija labi pavadīts.   

Jānis Purvinskis

 

 

No kr.: Pēteris Ciemītis, Gabriella Mazalevska, Māris 

Raudziņš un Jānis Purvinskis, 

 aiz mums redzams Raudziņa darbs 

 

 

REDAKCIJA 
Paldies visiem, kuri ziedo naudu Pertas Latviešu 

Ziņu izdošanai. 

Ja jūs ziedojiet ar čeku, lūdz rakstiet čeku uz 

LATVIAN SPECIAL FUND 

jo Pertas Latviešu Ziņām nav atsevišķs bankas 

konts. 

J.V. 

 

Len Zuka darbi 

 


