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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 9561 6877 
 04 0904 8863 
Priekšniece: Ieva Vlahova 044 719 4080 
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 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 
pertaszinas@ozemail.com.au 
www.pertaszinas.net 

SARĪKOJUMU KALENDĀRS 
aprīlī 

29 Latvijas vēstnieces vizīte Pertā 
plkst. 13:00 

maijā 
20 Dagavas Vanadžu pusdienas 

plkst. 13:00 
27 Dievkalpojums plkst. 10:30 

jūnijā 
3 Dievkalpojums plkst. 10:30 

17 Dievkalpojums plkst. 10:30 
24 Jāņu sarīkojums plkst. 13:00 

jūlijā 
1 Dievkalpojums plkst. 10:30 

15 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 

 

REDAKCIJA 
Lūdzu visus rakstus nākošām ziņām iesūtīt 
redakcijā līdz 2018. g. 15. jūnijam. 

ZIEDOJUMI 
 M. Puriņš $50 
Paldies visiem, kuri ziedo naudu Pertas Latviešu Ziņu 
izdošanai. Ja jūs ziedojat ar čeku, lūdzu, rakstiet čeku uz 

LATVIAN SPECIAL FUND 
jo Pertas Latviešu Ziņām nav atsevišķs bankas konts. 

 

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

PĀVILA 
DRAUDZE 

 

Vēstījums 2018. gada Lieldienās 
Kristus ir augšāmcēlies! Viņš patiesi ir augšāmcēlies! 
Bībeles lappusēs par to uzzinām no aculiecinieku 
liecībām. Pirmā no tām ir Marijas Magdalēnas liecība. 
Marija tika uzskatīta par līdzzinātāju, tomēr devās 
apmeklēt ar nāvi sodīta valsts noziedznieka kapenes. 
Viņa zināja, ka tur jāsastop bruņota sardze un jāpārvar 
akmens, ko viņa nespēja ne pakustināt. Cik gan lielai 
bija jābūt šīs lieliskās sievietes mīlestībai uz Jēzu, kas 
deva tādu apņēmību! Marija nemeklēja sev labumu. 
Viņas nolūks bija atnest pēdējo godu mirušajam 
Jēzum. Viss, uz ko viņa cerēja, bija redzēt Jēzu kaut 
mirušu. 
Augšāmcelšanās rīts Marijai bija pārsteigumu pilns un 
viņas necerētais ieguvums bija nevis tas, ko viņa 
atrada, bet tas, ko viņa neatrada. Viņa neatrada sargus, 
no kuriem baidījās, viņa neatrada akmeni, par kuru 
raizējās, un viņa neatrada Jēzus mirušās miesas, ko 
meklēja. Kaps, uz kuru viņa devās pārvarot baismas un 
raizes, kļuva par dzīvības aku viņai un cilvēcei. Viņa 
meklēja līķi, bet saņēma dzīvo Kristu. Kurš agri 
mostas, lai steigtos pie Jēzus, tas bieži atrod akmeņus 
noveltus no dzīvības avotiem. Kas nesavtīgi mīl 
Kristu, tas bieži saņem pārsteidzošas žēlastības. 
Marijas Magdalēnas ceļš Lieldienu rītā  atgādina mūsu 
dzīves ceļu. Tēlaini, taču godīgi runājot, mēs katrs 
ejam uz kapu. Varbūt mēs tāpat ar raizēm baiļojamies 
par to, kas var notikt ceļā un par to, kas sagaida galā. 
Varbūt kāds tuvs cilvēks ir nesen aizsaukts mūžībā un 
šobrīd uzzina to, kas notiek pēc nāves. Vai tas neliek 
“īstenības izteiksmē” apdomāt, ka agrāk vai vēlāk to 
nāksies uzzināt arī pašiem? Kā tas būs? Ja šī doma 
iztrūcina un zaudējums pilda ar bēdām, paraudzīsimies 
uz Mariju, kura gāja pirms mums.  
Ja tikai viņa būtu iedomājusies, ka Kristus ir 
augšāmcēlies! Ja tikai viņa būtu atcerējusies, ka viņš 
solīja trešajā dienā piecelties no kapa! Rīta gājums 
viņai būtu bijis līksms un priecīgu gaidu pilns. Viņa 
būtu tecējusi vēja spārniem nepacietībā redzēt visu ar 
savām acīm. Taču Jēzus teiktais viņai bija pagaisis no 
atmiņas un Marija gāja asaras liedama, līdz nāvei 
raizēdamās. Nepieļausim to pašu kļūdu! Ieslēgsim 
visus  Kristus vārdus sirdī, rūpīgi apdomādami. Viņš 
ir augšāmcēlies! Eņģeļu sardze nomainīja ienaidnieka 

sargus pie Kristus kapa un arī pie mūsējā. Dzīvojot ar 
dzīvo Kristu un pieminot viņa solījumus, kaps ir pa 
ceļam uz debesīm un gājums ir ne vairs tumsībā, bet 
dzīvības gaismā. 
Līksmi sveicinu Lieldienās, jūs - augšāmceltā Kristus 
mīļotie! Lai mūsu Kunga uzvara pār nāvi kliedē raizes, 
aizdzen bailes un piešķir mūžības jēgu katrai dzīves 
dienai! 

Sirsnībā, 
+ Jānis 

Rīgas arhibīskaps 
 
 

BĪBELES STUNDAS! 
Bībeles stundas reizi mēnesī notiek pēc 

Dievkalpojumiem. 
VISI ir mīļi aicināti! 

 

Ieva Vlahov 
044 719 4080 

DIEVKALPOJUMU SARAKSTS  
2018.g MAIJAM, JŪNĪJAM, JŪLĪJAM 
Datums 27. maijs plkst.10:30 
Diena TRĪSVIENĪBAS SVĒTKI 
Krāsa Balta 
Lasījumi Ps. 29  

Jāņa Ev. 3:1-17 
Lasītājs Juris Liepa 
Dežurants Mācītājs 
Puķes Sarmīte Vucēns 
Dievgalds Juris Liepa 

Aizlūgumi: 
Ilgvars Bergmanis Jūlījs Bernšteins 
Maiguta Bernšteins Jānis Blumbergs 
Nikolajs Džonsons Rita Džonsons 
Austra Farras Līga Gemuts 
Datums 3. jūnijs plkst. 10:30 
Diena 2. svētdiena pēc Sv. Gara Svētkiem 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Ps 81:1-10 
 Marka Ev. 2:23-28 
Lasītāja Sarmīte Vucēns 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes Māra Hope 
Dievgalds Ieva Vlahov 

Aizlūgumi: 
Margarieta Gaujers Regīna Gaujers 
Ivars Galvāns Austra Grīnbergs 
Māra Hope  Sid Hope 
Austra Kaģis Tamāra Karabanovs
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Datums 17. jūnijs plkst. 10:30 
Diena 4. svētdiena pēc Sv. Gara Sv 

14. jūnija atcere 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Ps 1 
 Marka Ev 4:26-34 
Lasītājs Jānis Vucēns 
Dežurants Jānis Vucēns 
Puķes Silvija Lūks 
Dievgalds Juris Liepa 

Aizlūgumi: 
Juris Liepa Ruta Liepa 
Jānis Lūks Silvija Lūks 
Allan Lūks Harda Paparde 
Erna Raudziņš Emīlīja Sokolovskis 
Datums 1. jūlijs plkst. 10:30 
Diena 6. svētdiena pēc Sv. Gara Svētkiem 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Ps 30 
 Marka Ev. 5:21-43 
Lasītāja Ieva Vlahov 
Dežurants Gunis Balodis 
Puķes Aina Timmermane 
Dievgalds Ieva Vlahov 

Aizlūgumi: 
Aina Sprancis Aina Timmermanis 
Astrīda Untiņš Anita Vaļikovs 
George Vaļikovs Andris Vārpiņš 
Daina Vārpiņš Leokardija Vārpiņš 
Datums 15. jūlijs plkst. 10:30 
Diena 8 pēc Sv Gara Sv 
Krāsa Zaļa 
Lasījumi Amos 7:7-15 
 Marka Ev. 6:14-29 
Lasītājs Mācītājs 
Dežurants Juris Liepa 
Puķes Sarmīte Vucēns 
Dievgalds Juris Liepa 

Aizlūgumi: 
Ingrīda Viļums Ieva Vlahov 
Jānis Vucēns Sarmīte Vucēns 
Ruta Auziņš Gunis Balodis 
Signe Balodis Zane Balodis 
 
Mēs ar Signi dodamies uz ziemeļiem brīvdienās un 
būsim ‘mežā’ no 20. aprīļa līdz 26. maijam. 
Prombūtnes laikā, ja būtu vajadzīgs kāds steidzīgs 
pakalpojums lūdzu stājaties sakaros ar draudzes 
priekšnieci Ievu Vlahov. 

Māc Gunis Balodis 
77 Karril Turn, Yanchep, 6035 

0409048863 
 

 
 

DV PERTAS 
NODAĻA 

KALPAKA, LATVIEŠU LEĢIONA UN 
KURZEMES CIETOKŠŅA ATCERE 
PERTĀ 
2018.g.4. martā. 
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 atcerēm. 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 
4.martā, savā klubā Pertā pulcināja tautu godināt tos 
tūkstošus latviešu karavīrus, kuri tais notikumos 
nolika savas galvas un savas ciešanas Mātes Latvijas 
klēpī.  
Plkv. Kalpakam un latviešu leģionāriem bija viena 
līdzīga īpašība: viņi karsti mīlēja un ticēja Latvijai un 
latviešu tautai. Kalpaks nebija slavens ar kaut kādām 
slavenām uzvarām kaujās, bet gan jo tieši, ar savu stāju 
un tautas mīlestību. Ar kuru viņš bija tiešām 
drošsirdīgs. 
Laikā kad 1918.g. dzima mūsu Latvijas valsts, un 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”Baigajā Gadā” 
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 kaujās 
“Kurzemes cietoksnī ”, mums, bēgļiem, atvēra ceļu un 
mūs izglāba no krievu moku ceļiem. Bez leģiona 
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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 īsa 
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 vēl nicina. Latviešu 
tauta abos karos kopumā, zaudēja 30% no sava dzīvā 
spēka un kam vēl sekoja 50 gadus ienaidnieka 
okupāciju. Mūsu vidū Pertā ir vēl palikuši tikai divi 
latviešu leģionāri. Mēs viņus sveicam un viņiem 
pateicamies. 

 
DV Pertas nod. Valdes pr. Ilmārs Rudaks, Anita Vaļikova, Jūlija 
Bernšteins, bij.    leģionārs Jānis Blumbergs un Goda Konsuls 

Pertā Jānis Purvinskis. Foto.J.Vucēns 

Pēc uzrunas vēl sekoja Anitas Vaļikova sniegtais, 
Alfrēda Putniņa “Leģions runā” un Jūlija Bernšteina 
sniegtais, Aleksandra Pelēča “Pārbridēja runa, 
Globālās Daugavas vanagu Dienās Kanādā”. Tad, kā  
mums Pertā tagad gandrīz jau pierasts Vucēns  Jānis 
bija, priekš mums sagādājis tiešu leģionāru atstāstu par 
tiešiem notikumiem filmā : ”Četrreiz kā viens”. Filma 
par leģionāru personīgiem, tiešajiem piedzīvojumiem. 
Paldies Jāni, tev par to.  
Bijām pakavējušies pie vanadžu sarūpētajām uzkodām 
un Viktora vadītā bāra atspirdzinājumiem, un varējām 
doties mājās gandarīti, ka mūsu varoņus mēs 
neaizmirstam un esam un būsim viņiem vienmēr 
pateicīgai, jo: ”Tauta, kura aizmirst savus varoņus, ir 
lemta iznīcībai”. Paldies visiem klausītājiem un visiem 
darītājiem. 

Jānis Purvinskis 

DAUGAVAS VANADZES 

 

Daugavas Vanadzes 
aicina uz pusdienām un 

filmu 

Svētdien, 20. maijā, 
plkst.13.00 

Visi mīļi gaidīti! 

 
VANADŽU PUSDIENAS PERTĀ 
Svētdien, 18. martā, Pertas Latviešu Centrā bija atkal 
pulcējies parastais latviešu bariņš savā kopienā. Kaut 
gan beidzamā laikā tas ir visai sarūcis, tas tomēr vēl 
turas kopā. Mati palikuši sirmāki vai retāki, muguras 
arī vairs nav tik taisnas un staltas, un liekas, ka arī paši 
esam sarūkuši mazāki. Tas jau laikam nozīmē, ka 
Pertas latviešiem arī tie: ”gadi nāk, un gadi iet”. Bet ar 
visu to, mūsu bariņš bija saradies visai pieņemamā 
skaitā. Nu jau nāca tuvāk pie četrdesmit, kaut vai tas 
skaits vēl tīri nebija sasniegts. 
Bet brīnumu brīnumi, Pertas vanadzēm ne nu tie gadi, 
ne gadu nastas neliekas traucējam gādāt par latviešu 
labklājību Pertā. Viņas tikai cep un vāra, cep un vāra, 
un gādā par mūsu ēstgribas pieveikšanu. Bet mēs, 
priecājamies un pateicamies, ka viņām vēl ir spēks un 
apņēmība visu šo veikt, un vēlam viņām vēl ilgus 
gadus nepagurt. 
Šodienas pusdienas gan bija gatavotas sevišķi: galdi 
saklāti ar skaistu dekorējumu un krāsotām olām galdā. 
Nu taču laikam Lieldienas nāk un šodien tā kā drusku 
pasvinēsim. Jau laikus Rita mums piesola labas 
pusdienas: ‘aukstais galds’ un arī kafijas galds ar 
cepumiem un kūkām. Kā parasti, Viktors gādā arī par 
slāpju dzesēšanu ar alu vai vīnu, vai pat vēl ko stiprāku 
no bāra. Bet kad nu vēderi būšot pilni, tad kamēr 
atpūšamies, varēsim vēl noskatīties kādas no Vucēnu 
Jāņa atkal sagādātajām filmām. 
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Līga Gemuts un Zigis Ozolnieks “olu karā” 

Foto: J.Purvinskis 
Tad nu Rita atkal mūs aicināja pie galda, kur nu bija 
cāļa gaļa un vērša gaļa, un kartupeļu salāti, un salātu 
salāti, un skābi gurķi, un šmorēta gaļa, nu un visu es 
nemaz neprotu nosaukt. Nu, ar vienu vārdu sakot: 
izvēle nu lielu liela. Es jau, kā tāds neziņa, tikai 
paņemu no, ik šķīvja, pa gabaliņam. Tad neko neesi 
izlaidis, ka varbūt palaidi garām pat to labāko 
kumosu? Šķīvis bija pilns gan. Nu šovakar nekādas 
vakariņas nevajadzēs, un domāju, ka laikam pat rīt 
brokastis nevajadzēs. Nu a kur tad vēl kafijas galds ar 
cepumiem. 
Bijām gan ēduši un dzēruši un Jānis jau uzstādījis 
filmas ierīces. Tā kā bija silts laiks, liekas, ka Jānis 
mūs gribēja atsvaidzināt, un mums rādīja skaistos 
Latvijas ziemas un salnas skatus: balto Latviju. Tādu 
nebiju sen redzējis, jo tagad, Latvijā biju sabijis tikai 
vienu ziemu un tad vēl īstu ziemu nepiedzīvoju. 
Paldies Jāni, par šo. Tad vēl redzējām tādu īsfilmu par 
to, kā Kuldīga rīko savas pilsētas svētkus. Redzējām 
gan lielus, gan mazus dancotājus, gan tautas tērpus, 
gan vienādus apģērbus. Tur muzicēja, tur dancoja un 
dziedāja, nu vispār gāja visai jautri. Bijām pārliecināti, 
ka Kuldīga zina, kā sarīkot skaistus svētkus. Paldies 
Jāni, arī par šo filmiņu. 
Vēl jau viss nebija galā: taču olas liktas ēšanai nē 
skatīšanai. Pēc olu sišanas sacīkstes, daži aizgāja ar 
pilnu kabatu olu, bet paspēlētāji: bez šā. Pertas latviešu 
pulciņā un ar draugiem, atkal bijām pavadījuši jauku 
pēcpusdienu. 
Paldies vanadzēm, Vucēnu Jānim un Veltai ar Viktoru, 
kuri mūs apkalpoja aiz bāra, un arī olu krāsotājām un 
galdu klājējām un uz redzīti nākošās pusdienās. 

Jānis Purvinskis 

 
 

 
LATVIEŠU 
BIEDRĪBA 

RIETUMAUSTRĀLIJĀ 

 

 
Latviešu biedrības rīkotais 

Jāņu 
sarīkojums 

Svētdien, 24. jūnijā, 
plkst.13.00 

Lai sanāca Jāņa bērni 
Jāņa svētkus nosvinēt, 
Jāņa svētkus nosvinēt, 

Jāņa dziesmas nodziedāt! 

Dziedāsim un līgosim 
visi kopā! 
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PERTAS ZĪĻUKS ATSĀK 
DARBOTIES 
Pēc garāka pārtraukuma Pertas latviešu bērnu spēļu 
grupas Zīļuks bērni bija atkal sanākuši Pertas Latviešu 
Centrā spēlēties un mācīties gan latviešu valodu, gan 
arī apgūt kaut ko no latviešu tradīcijām. 
Latviešu Biedrības bibliotēka un jau pamazām sāk 
ieņemt izskatu kas vairāk atgādina bērnu dārzu nekā 
bibliotēku. Biedrības ļaudis bija darbojušies un 
atbrīvojuši daudz vietas, kur nu jau varējām salikt 
mūsu čaklās Līvas sagādātos galdiņus un spilvenus kur 
bērni varēja sēdēt un nodarboties ar zīmēšanu un 
dažādiem darbiņiem. Tā, nu pamazām liekās, ka 
sākam iekārtoties nopietnākam priecīgam darbam.  
Šodien bija vairāk jaunu bērnu ar kuriem tad 
iepazināmies lādējot kuģus ar vārdiem. Kad jau pa 
daļai vārdus zinājām mācījāmies paši par sevi un kā 
sauc mūsu ķermeņa daļas latviešu valodā, bet tas bija 
jāiegūst nu tā, vingrojot jeb varbūt pat dejojot. Katrā 
ziņā bija ko domāt un ko darīt. Tā kā lielākā daļa mūsu 
bērnu, latviešu valodu vēl neprot, bija drusku ko domāt 
kā vienu otru skaņu pareizi izteikt, bet pa lielākai daļai 
arī to lēnām apguvām.  
Kaut gan ar šo nodarbību bija lieli smiekli un prieki, 
un droši vien, ka laikam būs daudz mājas darba, esam 
droši, ka ar šīm jocīgām skaņām, tiksim galā. Plāni nu 
mums ir lieli, bet cik tālu ar tiem tiksim, mūs tas pārāk 
neuztrauc. Galvenais, lai šajās nodarbībās mums ir 
prieki ar piemērotiem panākumiem.  

Jānis Purvinskis 

 
Pertas Zīļuks nodarbībās.  

Foto: J.Purvinskis 
 

PERTAS LATVIEŠU BĒRNU ‘ZĪĻUKS’, 
SVIN LIELDIENAS 
2018.g.25.martā. 
Lieldienas, Pertā, tika vienmēr atzīmētas tikai baznīcā. 
Šogad to gan sevišķi darīja, Latviešu bērnu spēļu 
grupa ‘Zīļuks’, Latviešu Centra zālē, jo ārā lija lietus. 
Rīkotāji, Līva ar palīdzēm, Hezeru un Trūdiju un divi 
Jāņi, šim notikumam bija jau gatavojušies pāris 
nedēļas. Bija jāsagādā sīpolu mizas un puķītes un 
zālītes olu krāsošanai. Jāsagādā olas, bērnu spēļu 
lietiņas, nodarbībām, olu sacīkšu ripināšanas rene, 
jākar šūpoles, nu un visas šīs svarīgās lietas, kuras taču 
iederas pie latviešu Lieldienu tradīciju kopšanas. Kaut 
gan šis sarīkojums bija ļoti labi izziņots un reklamēts 
bijām druscīt nobažījušies jo pieteikušies bija tikai 
astoņi bērni, kaut arī tas bija ļoti labs skaits. Mums 
tikai bija bažas par cik olas un visu citu gādāt, lai nu 
tikai nepietrūku.  

 
Kādas tās krāsotās olas izskatījās 

Pats jau biju labi laikus, jo visu bija, jāatslēdz un 
jāattaisa vaļā, kad cilvēki nāk, lai nav jākavējas un var 
uzreiz darboties. Drīz vien atnāca otrais Jānis Kukuls 
un tad jau bija klāt arī Līva ar palīdzēm, kuras sāka 
rīkoties pa virtuvi un zālē iekārtot bērnu nodarbības. 
Mēs vīri, pēc vajadzības salikām galdus, kur no 
vajadzēja un uzkārām šūpoles. Tad jau sāka arī nākt 
galvenie viesi: bērni ar vecākiem un vecvecākiem. Nu 
sāka nākt un tikai nāca, un nāca vēl, un vēl un “prieks, 
kur tu rodies”, nāca bērni, lieli un mazi, un pavisam 
maziņi, vēl ratiņos un māmiņas rociņās. Es nevarēju 
nobrīnīties, un nopriecāties vien, no kurienes visi šie 
bērni nāca. Tātad reklāma un izziņa bija darbojusies 
labi, jo bija atnākuši cilvēki, kuri agrāk pat nebija 
zinājuši par šo Latviešu Centru, ka tāds Pertā vispār ir. 
Tā nu beidzot saskaitīju ap divdesmit bērnu un vismaz 
divdesmit piecus pieaugušos cilvēkus. Tas viss bija 
neticami un brīnišķīgi. 
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Kamēr Līva darbojās ar rādīšanu un mācīšanu par olu 
krāsošanu, tikmēr Hezera ar Trūdiju nodarbojās ar 
bērniem, kuri krāsoja arī uz papīra zīmētās olas, vai 
mazākie vēl spēlējās ar spēļu lietiņām, tā kā viss 
darbojās un rīkojās. Daži bērni jau bija pamanījuši, ka 
dažas olas bija paslēptas ap Centru un bija paspējuši 
jau tās atrast. Citi jau arī izmēģināja kā šūpoties uz 
šūpolēm. Tā kā visas nodarbības gāja vaļā un 
nevienam nebija garlaicīgi vai nebija ko darīt, kamēr 
drīz vien olas vija izvārījušās un nu bija jāatritina no 
sīpolu mizām un dekorējumiem, un prieki nu bija lielu, 
lielie uz olām redzot, kādas tās baltās olas, ko ietinām, 
nu izskatās skaistas. Katrs bērns nu dabūja divas olas, 
uz kurām tad lika savu vārdu vai zīmi, un nu varēja 
ripināt, ja tava ola noripinoties atsitās pret otru olu, tu 
dabūji šo olu un varēji atkal ripināt. Prieki nu bija 
visiem lielu, lielie. Tā pagāja viss rīts un nemanot 
pienāca laiks iet uz mājām. Bijām izpriecājušies, bijām 
ēduši un dzēruši, šūpojušies, kāvušies olu cīņās un olu 
ripināšanā, un daži ar jau vairākām vinnētām olām 
kabatās varēja priecīgi doties mājās.  
Mēs un tie ‘mazie rūķīši’ darbojāmies tālāk, aptīrīt 
zāli, visu novākt un atkal sakārtot, kā arī sakārtot 
virtuvi, lai nama māte nesūdzas, ka esam atstājuši 
nekārtību. Paldies ciemiņiem, paldies bērniem un 
paldies visiem darītājiem, un jo sevišķi paldies Līvai 
Ulmanei par viņas lielo darbu visu šo pasākumu 
organizējot. Paldies, arī Līvas palīdzēm Hezerai un 
Trūdijai, bez kurām mēs nebūtu tikuši ar visu galā. 
Paldies māmiņām, kuras bija vedušas savus bērnus uz 
latvisku Lieldienu svinībām, jo bez jums mums nebūtu 
svētku viesi. Uz redzīti atkal , kad ‘Zīļuks’ atkal tiksies 
Latviešu Centrā Svētdien, 29.aprilī, plkst. 09:30, kad 
mūs apciemos Latvijas Vēstniece no Japānas.  

Jānis Purvinskis 

 
Citi atrada šūpoles 

 

LATVIJAS GODA 
KONSULS 

 
 

LATVIJAS VĒSTNIECES VIZĪTE PERTĀ 
Latvijas goda konsuls Rietumaustrālijā, Jūs laipni 
lūdz, ar savu klātbūtni, pagodināt viņa rīkoto “Groziņu 
Pēcpusdienu”, (ņemiet līdz groziņu), Svētdien, 
2018.g. 29.aprilī, plkst.13:00, Pertas Latviešu Centrā, 
60.Cleavar Trce. Belmont. Sarīkojums ir sakarā ar 
Latvijas vēstnieces, Daces Treijas-Masī, ierašanos 
Pertā sestdien, 28.aprilī, bet izlidošanu atpakaļ uz 
Tokiju Japānā, jau svētdien 29. aprīlī. Kaut gan viņa 
uzturas Japānā, viņa pārstāv Latvijas intereses arī 
Austrālijā un Jaunzēlandē, un vēlas tikties un iepazīt 
jo vairāk Pertas latviešus. Ciemošanās laikā vēstnieci 
varēsim dzirdēt Pertas latviešu radio stundā, 
sestdien 28.aprilī, plkst.18:00, uz 6EBA FM 95.3 
MHz,  Pertas latviešu bērnu spēļu grupā, svētdien no 
rīta, un šajā Groziņu Pēcpusdienā. Visi Pertas 
latvieši ir mīļi gaidīti. 
RSVP 26.04.18: janis@msvillage.com.au 

Jānis Purvinskis. 
Latvijas goda konsuls Rietumaustrālijā 

 
The hon. con. of Latvia, in Western Australia, has the 
honour to extent to you the Invitation, to a self 
catering function (just a small plate), to welcome the 
Ambassador of The Republic of Latvia to Australia, in 
Perth, on 29th. April, at 13:00 hrs. in the DV club,  
Perth Latvian Centre, at 60. Cleaver Tce Belmont. 
Ambassador Dace Treija-Masī will arrive in Perth on 
28th.April and depart next day, the 29th. back to 
Japan, where she is based, but in her Ambassadorial 
duties, she is also responsible for Australia and 
NewZealand. She has particularly requested to meet as 
many Perth Latvians as possible. During her short 
visit, you will be able to hear her short Interview, on 
the Perth Latvian Radio Hour,  on Saturday 28th. 
April, at 18:00 hrs. on 6EBA FM 95.3 MHz., meet 
her at Perth Latvian childrens’ play group “Zīļuks”, 
on Sunday morning, 29th, and at her Welcome 
Function at 13:00. hrs.  All big and small guests are 
dearly Welcome. 
RSVP 26.04.18: janis@msvillage.com.au 

Jānis Purvinskis. 
Hon. Con. of Latvia, in Western Australia. 

mailto:janis@msvillage.com.au
mailto:janis@msvillage.com.au
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Kas notiek gatavojoties Kultūras 
dienām Adelaidē? 
Mēs drīz atzīmēsim 250 dienas līdz 57. Kultūras dienu 
atklāšanai Adelaidē, un Rīcības komiteja dūšīgi strādā, 
lai sagatavotu ražīgu dienu programmu! Mēs nupat 
saņēmām ziņu, ka mūsu svētkos piedalīsies TDA 
Rotaļa no Rīgas. Rotaļa ir viena no augstākās 
kvalitātes deju grupām Latvijā, un savas darbības 
gados saņēmusi vairākas godalgas un atzinības 
rakstus. Runājot ar Rotaļas dalībniekiem, uzzināju, ka 
viņi nepacietību gaida braukšanu uz siltām zemēm, lai 
piedalītos mūsu Kultūras dienās! Rotaļa piedalīsies 
kopējā tautas deju uzvedumā, kas notiks 28. decembrī 
Skotu teātrī. Būs vēl īpaša iespēja redzēt Rotaļniekus 
29. decembrī viņu pašu koncertā (arī Skotu teātrī). 
Koncerta nosaukums “Pa Saules Ceļu”. Publika jau 
interesējas kā var nopirkt biļetes! 

 
Tautas deju ansamblis Rotaļa 

Lilita Daenke cītīgi strādā pie Atklāšanas koncerta, kas 
notiks 26. decembrī, Tālavas lielajā zālē. Atklāšanas 
koncerts ir ļoti svarīga daļa no Kultūras dienām, jo tas 
atver durvis mūsu nedēļas dienu programmai. 
Melburnas slavenais vīru koris Veseris ir apsolījis 
Atklāšanas koncertā dziedāt savā veserīgajā manierē, 
kas publikai ir vienmēr patikusi. Un būs vēl citi 
interesanti un skaisti priekšnesumi, ko pašreiz vēl 
neatklāsim. 
Pie informācijas izplatīšanas strādā Māris Ozols. 
Māris ir sagatavojis mūsu tīmekļa lappusi ar ļoti 
daudzvērtīgu informāciju ieskaitot mūsu dienu 
programmu. Šobrīd nav redzama visa programmas 

informācija, bet mēs jūs aicinām turpināt apmeklēt 
tīmekļa lappusi jūsu brīvajā laikā, lai saņemtu 
jaunākās Kultūras dienu ziņas! Lappusē var arī uzzināt 
saiti ar mūsu oficiālo Facebook lappusi. Lappusē var 
skatīties jaunākas ziņas video un bilžu formātā.   
Katrā mēneša pēdējā ceturtdienā notiek radio 
intervijas ar Rīcības komitejas dalībniekiem Adelaides 
radio raidījumā, ko vada Skaidrīte Aguļēviča. Notiek 
pārrunas un diskusijas par Kultūras dienu jaunumiem. 
Mēs jūs aicinām klausīties! Raidījums notiek 
pulkstens 7’os pēc Adelaides laika un to arī var 
klausīties internetā apmeklējot tīmekļa lappusi 
www.5ebi.com.au. Stacijas numurs ir 103.1FM. 
Ieslēdziet savus radio! 
Pie noslēguma Balles strādā Ināra Kalniņa. Ināra ir 
viena no Adelaides latviešu sabiedrības darbiniecēm, 
kas uztur mūsu latviešu sabiedrību ar stiprām rokām 
un savām latviešu ēdienu gatavošanas spējām! Ināra 
bieži demonstrē latvisko ēdienu gatavošanu ALB 
pavārmākas nodarbībās; viņa ir arī klājusi galdus 
vairākos sarīkojumos.  Šogad Ināra cītīgi strādā pie 
vecgada balles sagatavošanas. Mēs varēsim priecīgi 
sagaidīt Jauno gadu Ellingtonas centrā. Ellingtona ir 
ļoti skaists svinību centrs, kas atrodas netālu no 
pilsētas centra. Vakars iecerēts ļoti speciāls. Kamēr 
gaidīsim pulksten 12, dalībnieki aicināti baudīt 
Dienvidaustrālijas garšīgākos vīnus un šampānieti. 
Galdi būs klāti kā karaliskām kāzām ar augstākā stila 
ēdieniem. Mūziku spēlēs latviešu kapelle, ieskaitot 
latviešu dejas. Vecgada vakara ballē jāpiedalās  
visiem, kas ir Kultūras dienas apmeklējuši. Par biļešu 
iegādi un citām detaļām mēs dzirdēsim no Ināras 
nākamajos mēnešos. Aicinu visus sagatavot 
vakartērpus un piedalīties šajā nozīmīgajā notikumā. 
Kultūras dienas ir Austrālijas vislielākie un svarīgākie 
latviešu svētki. KD aicina latviešus no visām 
Austrālijas malām piedalīties un apmeklēt koncertus. 
Kultūras dienas bagātina mūsu Austrālijas latviešu 
sabiedrību un palīdz sabiedrībā uzturēt latvisku garu. 
Ņemot vērā, ka šogad notiek Dziesmu Svētki Rīgā un 
daudzi Austrālijas latvieši ceļos tālo ceļu, lai 
savienotos ar savām latviskajām saknēm, KD Rīcības 
komiteja nevar atturēt cilvēkus no braukšanas un 
Latviju, bet mēs varam jūs aicināt uz Adelaidi, lai 
parādītu mūsu KD to,  kas ir apgūts Latvijā!  Brauciet 
lūdzu droši uz Rīgu, bet decembrī, tikpat droši un braši 
brauciet uz Adelaidi!  
No Rīgas uz Adelaidi. Tiksimies Kultūras dienās! 

Rūdis Dancis - Austrālijas Latviešu 57. Kultūras 
dienu Rīcības komitejas vadītājs 
 

AL57KD 
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