3x3 FALLS CREEK
5. izdevums

ŠODIEN 3X3 IR PIEKTDIENA! ATCERATIES PAR
RĪTA VINGROŠANU!!!
Vingrošanu vada Matīss
Kukainis. Viņš gaidīs jūs
visus uz rīta vingrošanu.
Cikos? 7.15 – 7.45
Kur? Pie “karoga laukuma”
Aicinām! Aicinām!Aicinām!
Veselā miesā, vesels gars!
Ķekatnieki sabraukuši...

VAKAR
Laiks dienā mainījās, tad sildīja saule, citu brīdi lija
lietus. Vakarā visus iepriecināja varavīksne pāri kalna
ainavai.

Pēc piesātinātajām mācībām nometnes telpās, 3 x 3
dalībnieki devās, vai nu izpētes, vai izklaides braucienos.

Kā jau trešajā “Tauriķa” izdevumā redzējām Ilmāra
Meža izveidotajā statistikas eglītē - nometnē ir daudz
dalībnieki dažādās vecuma grupās, un līdz ar to
intereses ir atšķirīgas.

Zinot, ka atrodamies kalnos un, lai kaut kur dotos ir
jābrauc pa līkumotiem ceļiem, tad katrs iecerētais
brauciens nav vienkāršs, un ir vērts apdomāt – braukt
pa līkumotiem ceļiem uz augšu - baudīt skaistās
kalna ainavas un peldēties dzidrā ezerā, vai braukt pa
līkumoto ceļu uz leju un sasniegt vietu ar vēstures elpu.
Tā nu katrs no nometnes dalībniekiem varēja izvēlēties
to izklaidi, kas dod lielāko veldzi.
Ingrīda Biezaite
Tauriķa redaktore
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EKSKURSIJA UZ BONEGILU

Vakar nometņotājiem bija izbraukums uz Bonegilas imigrantu nometni, kura atrodas uzpludināta ezera krastā
pusotras stundas braucienā uz ziemeļiem. Vispirms ceļā uz nometni daži pie kalniem nepieradušie nometņotāji
piedzīvoja galvu reibinošus līkumus, kamēr mašīnas nobrauca lejā pa līkumotiem ceļiem. Pietuvojoties ezeram
pavērās savdabīga ainava ar ezeru, no kura sliecās nokaltušo koku stumbri. Vietām šie stumbri bija pat krietni
dziļi ūdenī, bet daži seklākā ūdenī vēl centās zaļot.
Lielākā daļā no bijušās Bonegilas migrantu nometnes šobrīd tiek izmantota Austrālijas armijas vajadzībām,
taču viens no kazarmju blokiem, kurš atrodas tuvu ezeram ir izveidots par muzeju, un stāsta to daudzo
simtu tūkstošu imigrantu stāstus, kuri ieradās Austrālijā no 1959. līdz 1971.gadam. Šajā migrantu nometnē
izmitināja no dažām nedēļām līdz vairākiem mēnešiem neskaitāmus tūkstošus iebraucēju, kuri minētajos
gados tika atvesti no Eiropas. Starp tiem arī daudzi latvieši - kuru liecības ir arī muzeja ekspozīcijā. Nometnē
iebraucējiem vajadzēja uzturēties kamēr viņiem tika atrasts darbs. Gida pavadībā izstaigājām barakas, virtuvi
un sabiedriskās telpas un varējām pārliecināties, ka 38 grādu karstumā uzturēties barakā, vai ārpus tās varēja
būt krietns klimatisks pārbaudījums no Ziemeļeiropas ieceļojušiem cilvēkiem. Par laimi, vairums tur uzturējās
samērā īsu laiku, un tobrīd esot bērni, šīs nometnes ikdienu īpaši nepārdzīvoja.
Bonegilā tika atvests ceļojošais Latvijas simtgades karogs, kuram ceļa vārdus deva Anita Andersone. Šis
simtgades karogs apceļos vairākas latviešiem nozīmīgas vietas Austrālijā, un tālāk ceļos uz Kanādu un tālāk uz
citām latviešu apdzīvotām zemēm, lai simtgades svinību laikā atgrieztos uz Latviju. Svētbrīdī pie karoga visi
nodziedājām “Daugav’s abas malas”, kam sekoja fotografēšanās pie karoga uz nometnes baraku fona. Pirmos
pie ceļojošā karoga iemūžināja tos sešus 3x3 dalībniekus, kuri paši ir kādu laiku bērnībā šajā nometnē dzīvojuši.
Daloties atmiņās, neko īpaši negatīvu viņi neatcerējās, galvenokārt tāpēc, ka blakus bija ezers, kur peldēties.
Vienīgi Aija Grosa Bonegilā bija dzīvojusi vairāk par gadu, jo tajā strādāja viņas tēvs par pārvaldnieku. Skatoties
no šodienas, nometnes apstākļi varētu likties pārlieku pieticīgi vai pat skarbi, tomēr jebkurš salīdzinājums ar
dīpīšu nometnēm Vācijā būtu par labu Austrālijai, nemaz nepieminot izsūtīto latviešu ikdienu Sibīrijā. Arī
es, atceroties savu studenta sadzīvi Latvijas universitātē un dienestu PSRS armijā nebūtu iebildis padzīvot arī
Bonegilas nometnē, vienīgi karstums man būtu grūti izturams. Atgriešanās nometnes vēsumā daudziem bija
patīkama – tikpat kā atgriešanās Latvijas vēsajā vasariņā.
Ilmārs Mežs
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DZIEDĀSIM SAULGRIEŽOS
Šorīt dziedāsim:

ATCERATIES PAR ĒDAMZĀLES TĪRĪŠANU!
Darbiņi: Noslaucīt galdus, izsūkt grīdu ar sūcēju (stāv ēdamzāles galā), sakārtot ēdamzāli

5.janvāris
Brokastis/Breakfast

Garās sievas & Biguži

Pusdienas/Lunch

BONEGILLĀ PUSDIENAS

Vakariņas/Dinner

Pīrāgi & Štovētie kāposti

6.janvāris
Brokastis/Breakfast

Sklandrauši & Galerti

Pusdienas/Lunch

Putraimdesas & Medus rauši

Vakariņas/Dinner

Cūkas šņukurs & Piparkūkas

7.janvāris
Brokastis/Breakfast

Pelēkie zirņi & Pupas

Pusdienas/Lunch

Kočas & Kāļi

Vakariņas/Dinner

Rāceņi & Rutki

8.janvāris
Brokastis/Breakfast

Slotas & Čigāni
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3 PAAUDZES 3X3
Šogad 3x3 piedalās 4 ģimenes, kur ir
dalībnieki no 3 paaudzēm. Tauriķa
redakcija noķēra ģimenes savās ikdienas
gaitās, lai noskaidrotu, kā tad šo 3
paaudžu locekļi jūtas šeit, Falls Creek
saietā.
Sieriņu dzimta
Vecmāmiņa
Kā Tevi sauc? Vija Sieriņa
Ko Tu iegūsti 3x3? Draudzību,
interesantas domas, jaunu informāciju,
kopīgu pabūšanu.
Kā patīk šis 3x3? Lai gan vēlāk ierados,
jūtos, ka temps sākumā bija lēnāks, kā
citos 3x3 jo daudzi dalībnieki bija jau izpumpējušies Kultūras dienās un apslimuši.
Kā Tu raksturotu 3x3 3 vārdos? Draudzība, domu apmaiņa.
Meita
Kā Tevi sauc? Māra Moore
Ko Tu iegūsti 3x3? Draudzības, latviešu valodu, labsajūtu, ka esmu vidē, kur citi ar līdzīgām interesēm.
Kā patīk šis 3x3? Šis ir mans trešais 3x3 Falls Creek, katru reizi ir savādāk. Pirmo reizi esmu bez visiem maniem bērniem
(man ir arī 3 mazliet vecāki bērni, kas šobrīd apmeklē Annas Ziedares Vasaras vidusskolu). Ļoti līdzīgi, kā citus gadus,
manai meitai ļoti patīk nodarbības. Ja viņa ir priecīga, tad es arī. Priecājos par Ingas bērnu nodarbību vadīšanu!
Kā Tu raksturotu šo 3x3 3 vārdos? Draudzība, sastrādāšanās, līdzīgi domājoši cilvēki.
Mazmeita
Kā Tevi sauc? Anika Moore
Kas Tev patīk 3x3? Koki, akmeņi, ēdiens. Man patīk 3x3!

CEPU, CEPU KŪKAS...
Nākot pie Valdas un norunāto tikšanos, man jau mutē ir sariesušās siekalas, jo šodien virtuvē atkal top, kas gards. Šoreiz
smaržo pēc pīrāgiem!
Jautāju Valdai Burleigh, kā trešdien gāja ar drosmīgo ieceri, iesākt cept kūku pamatnes?
Trešdien gāja karsti gan vārda tiešā, gan pārnestā nozīmē. Bet bija lustīgi. Bijām septiņi cilvēki. Sadalījāmies trijās grupās,
jo darāmā darba bija daudz. Vieni cepa biskvītus, otri grieza rupjmaizi, trešie mīcīja rupjmaizes mīklu, nākošo kukulīšu
cepšanai, jo visa iepriekš izceptā maize nīkšanas vakarā izlikta, pazuda vienā mirklī!
Kūku pamatnes nu ir gatavas un liksim tās kopā!
Kas tās būs par kūkām?
Kafijas kūkas ar augļiem un ievārījumu, pārkaisītas ar šokolādes gabaliņiem. Tās saieta noslēguma dienā varēs nogaršot
visi!
Ingrīda Biezaite
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JAUNIEŠU LAPA
MŪSU PIRMIE IESPAIDI
1. Kādi ir tavi pirmie iespaidi par 3x3?
Lija Andersone: Dīvaini bet jauki.
Ivars Štubis: Nav tik stingri kā VVS. Vakari ir daudz mierīgāki.
Katrs savā stūrī, katrs pats dara ko savu – ne tā kā VVs kamīntelpā.
Patreiz daudzi slimo. Iespaidi ir labi.
Daina Jefimova: Ļoti labi. Man patīk mana istaba.
Kristīne Elberta: Visi slimo. Bet cilvēki ir interesanti!
Kate Jaunalksne: Vairāk cilvēku, nekā es sagaidīju. Ļoti skaista vieta.
Andrejs Jaudzems: Esmu laimīgs, ka varu būt latviešu vidē ar
draugiem, lai atpūstos pēc nogurdinošajām Kultūras dienām!
Laila Grosa: Nav bijuši daudz iespaidu, jo esmu gulējusi gultā
pirmās 2 dienas. Bet savādāk, ļoti skaisti un omulīgi!
Kristaps Brūns: Visi mani draugi ir slimi un es cerēju, ka visi būs
aktīvāki. Bet cerams, ka viņi drīz izveseļosies un varēsim vakaros
ballēties.
Kalvis Švolmanis: Nomierinoši.
2. Kura nodarbība līdz šim tev sagādāja visvairāk prieka?
LA: Jauniešu ievirze
IŠ: Koris. Man bija liels prieks šodien novadīt nodarbību. Bija laba
atsaucība no dalībniekiem.
DJ: Gulēšana
KE: Spēlēties ar podziņām žāvētāvā.
KJ: Augstās auklas
AJ: Koris!
LG: Ēšana
KB: Spēlēt biljardu
KŠ: Ilmāra Meža referāts

LG: Ļoti garšīgs ēdiens – un labas porcijas!
KB: Perfektas!
KŠ: Foršas!
5. Vai tu bērnībā esi bijis 3 x 3? Kā bija toreiz un kā ir tagad?
LA: Jā. Es uzaugu ar citu kompanīju bērnībā un ir tādeļ ļoti
citas atmiņas, un ir vairāk brīvība programmā nekā esmu
pieradusi.
IŠ: Neesmu bijis. Priecājos, ka piedalās tik daudz ģimenes ar
bērniem!
DJ: Jā, biju. Bet nevaru atcerēties, jo biju ļoti jauna
KE: Esmu bijusi vienu reizi. Blondās briesmas ir mana vienīgā
atmiņa no pagājušās reizes.
KJ: Jā! Man ļoti patika 3x3 kad biju bērns. Es atceros ½ x ½.
Tagad ir citādāk, jo esmu vecāka un tagad mums ir lielāka
brīvība!
AJ: Jā, biju pirms vairākiem gadiem. Toreiz viss bija svešs un
nedaudz kautrējos. Tagad esmu ar vairākiem pazīstamiem
cilvēkiem, gan no Austrālijas gan no ārzemēm!
LG: Jā biju. Bet neko daudz neatceros. Tikai atceros, to ka bija
ļoti skaista apkārtne. Tagad arī ir tikpat skaisti!
KB: Nē, šī ir mana pirmā reize!
KŠ: Jā! Viss tagad liekas daudz mazāks, jo pats esmu lielāks.

3. Ja tev būtu jāpastāsta, kas ir 3x3 piecos vārdos, kas tie būtu?
LA: Skaļš, jautrs, skaists, silts, interesants
IŠ: Latvisks, ģimene, interesanti viesi, dažādība, draudzība starp
dažādām paaudzēm.
DJ: Laba parkošana, iesnas, vajadzīga aptieka, labs skats no loga,
silts laiks.
KE: Relaksējošs, skaists, draudzīga vide, gulēšana, mācības.
KJ: Daudz brīvība, labi skati, tīras vannas istabas, jocīgi cilvēki,
labs laiks
AJ: Atpūta, draudzība, saule, pērkons un lietus!
LG: Mierīgs, skaists, omulīgs, ģimeniska sajūta, draudzīgs.
KB: Latvisks, relaksējošs, interesanta, labs ēdiens, patīkama
kompānija
KŠ: Latvietība, ģimene, ēdiens, draudzība, referāts
4. Ko tu domā par 3 x 3 maltītēm?
LA: Vienmēr iziet no ēdamzāles ar pilnu vēderu.
IŠ: Normālas.
DJ: Grait
KE: Ir labi.
KJ: Ļoti garšīgas. Es šodien ēdu pat divas porcijas!
AJ: Ir labas!

APSVEICAM DAINU JEFIMOVU
DZIMŠANAS DIENĀ!
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1/2 X 1/2
Jaunie draugi
Kā jau daudzi būs ievērojuši, šogad saietā ir daudz
jaunu bērnu. Vecumi dažnedažādi un ir patīkami
vērot kā rodas tik daudz jaunas, bezaizspriedumainas draudzības starp mazajiem bērniem, kuri
tiekas pirmo reizi mūžā, bet jau nākamajā dienā
salīp kā divas ūdens lāses, ka pat vakarā mīlulīši
nav izšķirami.
Prieks redzēt, ka bērni ir tik atraisīti, mākslinieciski un iekļauj viens otru savā draugu pulkā. Viņi
mierīgi spēlējās gan pagaldē, gan pļaviņā, jeb pie
tualetes durvīm, un izgudro jaunu, ierobežotajiem
vecākiem, galīgi nesaprotamu spēli.
Ceru, ka nu jau manāmais (no pārlieku priecīgās
dzīves šeit) nogurums mazajos nometņotājos
turpinās pieaugt un tāpat pieaugs arī draudzības
saites.
Agnese Dombrovska
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-‐	
  ALEKSIS	
  STRAZDS	
  

PEC	
  17.45	
  

VISI	
  PAR	
  VISIEM	
  UN	
  
KATRS	
  PAR	
  SAVU	
  
LOLOJUMU	
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NENOPIETNI PAR NOPIETNO
KAS NOTIEK NO RĪTA?
Šorīt jautājām Matīsam Kukainim kā iet ar rīta rosmi? Cik ir vingrotāju?
- Ejam stabili uz leju. Vienu rītu bijām seši, nu bijām trīs. Un ja kāds sūdzēsies,
vai uzrakstīs par mani, kaut ko sliktu, es noteikti zināšu, kurš tas ir!

DIENNAKTS ‘TAURIĶA’ REDAKTORES DZĪVĒ
Ir ātri pienācis rīts. Ļoti nāk miegs, bet ir jau plkst. 8. 40! Jāsteidzas, jo līdz 8.45 pasniedz siltas brokastis. Es
paspēšu, esmu jau apģērbusies, jo vispār esmu aizgājusi gulēt ar tām drēbēm, kuras vēl bija visu iepriekšējo
dienu. Sanāk gluži kā tautasdziesmās – vakarēju gūlumiņu, vakar kāju āvumiņu. Arī vārda karte nav pat izkustējusies.
Kā iepriekšējā vakarā segu pārvilku pār degunu, tā no rīta tā ir turpat.
Labi vien ir, ka ķemmi un spoguli aizmirsu mājās. Nav uz sevi jāskatās.
Labrīt! Labrīt, visi ēdamzālē! Kleita man no lina, tas jau stilīgi, ka tā ir saburzīta. Brokastis dod spēku, kafija
uzmundrina… Ieeju “redakcijā”, un sasveicinos ar saviem darba rūķiem, kuri, paldies Dievam, izskatās līdzīgi
man. Tagad gan, laiks ir uzmundrinošai dušai, lai sāktu visu no gala!

GUĻU PAGRABĀ UN ESMU LAIMĪGS
Stāsta Matīss Kaziņš.
Bija jau pienācis pirmās 3 x 3 nometņošanas vakars, kad ieradās Vizmas ģimene. Izrādījās, ka viņiem dzīvošanai
paredzētajā istabā nav pietiekamā skaitā gultas. Bet, tā kā nometne ir ļoti plaša un brīvas istabas ir daudz,
tad viņiem tika ierādīta istaba pagrabstāvā. Es viņiem palīdzēju ievākties, un tajā pat laikā noskatījos, ka šajā
pagrabstāvā ir vēl brīvas istabas. Tā kā naktī ļoti skaļi krācu, kas traucē apkārt gulētāju mieru, tad uz karstām
pēdām ievācos gulēt vienā no pagraba istabām! Tagad labi ir visiem – es varu krākt, pārējie var izgulēties!

PASTA PAPAGAIĻI
Ja 3 x 3 dalībniekiem pajautātu ar ko ir īpašs šis saiets, tad viena no atbildēm skanētu, dzīvojam kā senos laikos,
jo šeit mums nav interneta, šeit nav uztveršanas zonas tālruņiem.
Kādas ir idejas, lai mēs varētu sazināties ar ārpasauli un galvenais, milzīgajā nometnē atrastu viens otru?
•
Ieviest kādu satikšanās vietu, kur ja viens otru nevar atrast, satikties – piemēram, pie kāda staba pielikt
zīmi ar uzrakstu “Laimas pulkstenis”.
•
Tomēr, ir vietas, kur tālruņos parādās viena strīpiņa, kas norāda, ka esi uztveršanas zonā…Viena ir pie
akmeņa, vēl cita ceļa galā. Ja tagad kādam pasaka: “Ej pie akmeņa! Vai ej uz ceļa!” Neviens nav pārsteigts.
•
Citreiz ir vērojams skats, ka cilvēks lauka vidū stāv kā stabs. Tas nav nekas neparasts. Seko turp, un ir
cerība, ka būsi “sakaros”.
•
Vēl viena doma ir – noķert kādu no apkārt lidojošiem papagaiļiem, piesiet zīmīti pie kājas un palaist,
lai aiznes svarīgo ziņu…
Gaidām ierosinājumus!
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VAI SOLĪTS KRITĪS MAKĀ?
Šodiena varētu ieiet Falskrīka vesturē, jo pienākusi diena, kurā būtu bijis jāpieslēdz platjoslas internetu. Slēdzot
Tauriķa redakciju vēl nebija iespējams izzīlēt vai solītais kritīs makā, vai ne. Jau vakar nometnē iebraukušo
tīrītājmašīnu pārprasti noturējām par interneta ievilcēju, taču tai aizbraucot brīnums tomēr nenotika… Ja
internetu patiešām pieslēgs, tad uzelpos daudzi nometņotāji, īpaši Dzimtas koka pudurotāji. Jo grūti apgūt
senču meklēšanu baznīcgrāmatās tikai teorētiski, pašiem netiekot internetā pieejamiem arhīvu avotiem. Tā ir
tik pat kā piecas dienas pēc kārtas mācīties adīšanu vai braukšanu ar riteni tikai teorētiski, pašiem neizmēģinot.
Gadījumā, ja solītais makā nebūs ieritis, tad Dzimtas koka pudurs turpmākās divas dienas mainīs tēmu uz
ieskatu Sibīrijas latviešu ciemos. Ilmārs Mežs pastāstīs par saviem braucieniem uz veclatviešu ciemiem Sibīrijā,
kuru priekšteči esot pametuši Latviju pirms 100, 150 un pat 200 gadiem. Stāstījumus ilustrēs ar video gabaliem
lai varētu katrs vaigā skatīt savus Sibīrijas tautiešus un dzirdēt viņu valodu un dziesmu īpatnības.

ZIŅAS NO LATVIJAS

Sniegs joprojām turpinās un arī sals krietni
pieņemas spēkā – Rīgā jau ir -13 grādu, un
apsnigušo ceļu dēļ vienas dienas laikā Latvijā
notikušas 161 avārija, par laimi šoreiz iztika
bez bojāgājušiem.
Vēl šodien Latvijā piemin strēlnieku
Ziemassvētku kauju 100.gadskārtu.
Savukārt par 2017.gada Putnu ir atzīta
dzeltenā cielava, kura apdzīvo mitras pļavas
un tām samazinoties ir kļuvusi saudzējama.

Riti Raiti,
Valodiņa

Šodienas izteiciens:
“...spēlējas pats ar sevi!”
- nav pareizi.

Tauriķī katru dienu padomāsim par to, kādus
izteicienus lietojam latviešu valodā.

Pareizi ir: “...spēlējas savā nodabā!”

Uzmanību!

Ēdamzāles grāmatgaldā var iegādāties par noliktavas cenām vērtīgus diskus – “SAUCĒJU”
koncerts Parīzē un skaistus etnogrāfisko cimdu kalendārus.
Nometņotāji varētu pazīt vairākas Saucēju dziedātājas – Jantu Mežu, Mariannu Auliciemu
un arī Vinetu Romāni un Ivetu Tāli, kas ir bijušas savulaik 3x3 nometnēs Austrālijā.
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ĶEKATAS
Vakar vakarā mūsu nometnē garāmejot iegriezās ķekatas – jautrs bariņš dažādu maskotu tēlu. Bariņā bija Zirgs,
Lācis, Vilks, Kaza un trīs jautri čigāni. Izdancoja zirgu polku, saimniekiem izzīlēja nākotni jaunajā gadā. Tad
ķekatām pievienojās bērni ar pašu darinātām maskām un kopīgi gāja rotaļās. Zirgu bērni baroja ar āboliem par
labu dancošanu un nebija ilgi jāgaida līdz parādījās arī “zirgāboli”. Visbeidzot bērniem par labu dancošanu un
skaisto masku darināšanu tika dāvināti Latvijas saldumi. Vienīgi promaizejot čigānmāte pazaudēja savu “dārgo
sudraba dižo saktu”. Atradējam atlīdzība garantēta!
Ilmārs Mežs

Uzmanību zolītes spēlētāji!
Zolītes spēles vakara nīkšanā turpinās!
Nenoguliet.Cīņa kļūst arvien sīvāka!
Rezultātus varat apskatīties ēdamzālē.
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PROGRAMMA
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