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Ikvienam kopā roka jāpieliek, lai mūsu darbs uz 
priekšu iet!

Vakar stiprā kalnu saule glaudīja 3 x 3 dalībnieku 
vaigus, iekrāsojot tos sārtus. Nodarbības notika 
iekštelpās, bet izturīgākie un drosmīgākie devās Arņa 
Grosa pavadībā garās pastaigās pa kalnu takām. 

Nu jau apguvuši praktiskās prasmes, daudzi no 
dalībniekiem steidza pabeigt iesāktos darbus. Vēl citi 
gatavoja pārsteigumus (par kuriem nedrīkstu rakstīt), 
ko izrādīt noslēguma dienas izstādei un atvadu 
vakaram.

Rokdarbnieces bija tik ļoti aizrāvušās ar iesāktajiem 
darbiem, ka turpināja šūt līdz vēlai naktij. Un tā kā visi 
jau bija iepazinušies, un 3 x 3 saietā kopā pavadījuši 
vairākas dienas, tad darbus darot varēja pārspriest 
dažādus kopīgi piedzīvotus brīžus.

ŠODIEN 3X3 IR SESTDIENA!

TAUTASDZIESMAS

Matīss 
Kukainis 

gaida jūs no 
7.15 – 7.45 
laukumā pie 

karoga!

ATCERATIES PAR 
RĪTA VINGROŠANU!!!

Saule brauca pār ezeru 
Spīdēdama, vizēdama; 
Dieva dēli pakaļ nāca 
Pušķotām cepurēm.

Es tev saku, Saules meita, 
Berz tu baltu liepas galdu: 

Rītā jās mans bāliņš 
Tavu godu nolūkot.

Kora mēģinājums tālu skan...
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POLITIKAS IEVIRZE

MATĪSA KUKAIŅA LEKCIJA PAR TO, KĀ DIBINĀT 
UZŅĒMUMU UN DZĪVOT LATVIJĀ. (TURPINĀJUMS 3. LPP.)

Politikas ievirzi visas četras dienas vada Uldis Ozoliņš, kam palīdz Jānis Kukainis un Ilmārs Mežs. Ievirze pul-
cina apmēram duci dažādu vecumu dalībnieku, izņemot bērnus un jauniešus. Pirmās dienas apskatījām Lat-
vijas līdzšinējo politisko attīstību no neatkarības atjaunošanas līdz mūsdienām, īpaši izceļot iestāšanos NATO, 
kā nozīmīgāko Latvijas drošības garantēšanas pasākumu. Spriedām par politisko sistēmu un te nozīmīgu devu-
mu ir devusi Vēlēšanu reformu biedrība. Līdz nesenam laikam Saeimas vēlēšanās partijas savus populārākos 
kandidātus varēja pieteikt visos piecos vēlēšanu apgabalos, bet ievēlēts jau tika tikai vienā apgabalā. Tātad, 
pārējos četros apgabalos šis populārais politiķis ievilka citus mazāk zināmus politiķus, par kuriem vēlētāji 
varbūt nemaz nebūtu balsojuši. Šādi lokomotīvju ievilktie deputāti bija ļoti izdevīgi partiju bosiem, jo daudzi 
no viņiem balsoja pēc norādījuma pašiem īpaši neiedziļinoties jautājuma būtībā. Vēlēšanu reformu biedrība 
panāca izmaiņas vēlēšanu likumā, un turpmāk katrs kandidāts drīkst būt pieteikts tikai vienā apgabalā – tad nu 
partijas ir spiestas meklēt 4 citus populārus kandidātus, kas patiktu pēc iespējas vairāk vēlētājiem. 

Vakardienas ievirzē galvenā tēma bija Latvijas ārpolitika un drošība. Vienojāmies, ka kaut arī Latvija nekad 
nebūs spēcīgāka par Krieviju, tā tomēr var mainīties no „trusīša” uz „ezīti” un kā tādējādi vairs nebūt pievil-
cīgam kādiem militāriem uzbrukumiem. Nepiedodami ir, ka Latvijas valdība nespēj palielināt izdevumus valsts 
aizsardzībai līdz nepieciešamajiem 2% tūlīt, taču solītais 2018. gads jau ir nākamais gads. Mēģinājām izdomāt 
ko katrs no mums varētu līdzēt Latvijas drošības nodrošināšanā, un visreālākais būtu aktīvāk iesaistīties Latvi-
jas sociālajos tīklos, īpaši Twitter un Facebook, kuros veicināt Latvijai nozīmīgus viedokļus un apkarot pretē-
jos. Kā zināms jaunās paaudzes iekarošana drīzāk notiek par cilvēku prātiem ar slēpti naidīgas propagandas 
palīdzību un tur ikviena balss ir nozīmīga, līdzīgi kā vēlēšanās. Nometnes pēdējā dienā politikas ievirzē vairs 
nebūs Jānis Kukainis, kurš dosies tālāk uz Adelaidi, bet diskutēsim par ļoti aktuālo valodas politiku, kā arī par 
tuvīnām pašvaldību vēlēšanām. 

Ilmārs Mežs

Matīss Kukainis dzima un uzauga latviešu vidē Detroitā, Mičiganā ASV, kur izmācījās kā inženieris un vēlāk, 
kā advokāts.  Kamēr viņš mācījās ASV juridiskā fakultātē, viņš pavadīja vienu semestri  2003.g. Rīgas juridiskā 
augstskolā, Rīgā (un vēlāk to absolvēja 2007. gadā, kad atgriezās Latvijā). Pa to laiku, viņš pelnīja naudiņu kā 
muzikants. Matīss atgriezās Amerikā, lai noliktu advokāta eksāmenu un nostrādāja divus gadus Čikāgā kā 
advokāts. Viņš 2006. gadā pārcēlās uz dzīvi Latvijā, un 2009. gadā dibināja zvērinātu advokātu biroju Spīgulis 
& Kukainis. Kā bērns un pusaudzis, Matīss mācījās Detroitas latviešu skolā, Gaŗezera vasaras vidusskolā un 
latviešu skautos. 

Matīss stāstīja par saviem piedzīvojumiem Latvijā, gan darba meklējumos, gan biznesa dzīvē Latvijā. Matīss arī 
stāstīja par citiem ārzemju latviešiem, kuri ir pārcēlušies uz Latviju dzīvot un strādāt. Viņš iesaka visiem, īpaši 
jauniešiem, atbraukt uz Latviju mācīties, kaut uz vienu semestri. Svarīgākais ir dabūt dzīves pieredzi Latvijā – 
dzīves pieredzi ārpus mītnes zemes, un mums kā latviešiem ir īpaši to iegūt Latvijā. Matīss arī pierunāja savu 
sievu Līgai Upeslāci pārcelties uz Latviju, un Līgai ir bijuši ļoti interesanti divi gadi! Latvijā ikdienas dzīve ir 
tuvu dabai, un ļoti veselīgs dzīves veids. 

Matīss stāstīja par gadījumiem un lietām, kurās viņš pārstāv ārzemju latviešus attiecībā uz viņa īpašumiem 
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ZIŅAS NO LATVIJAS

LIDMAŠĪNAS UN SPOGULĪŠI

MATĪSA KUKAIŅA LEKCIJA PAR TO, KĀ DIBINĀT UZŅĒMUMU UN 
DZĪVOT LATVIJĀ. (TURPINĀJUMS NO 2. LPP.)

Latvijā turpinās sals – dažviet tā noslīdējusi zem -20 grādiem un daudzās skolās mazie sākumskolas bērni var neiet uz 
skolu. Labi, ka sals nepieturēsies pārāk ilgi – tas jau svētdien sāks atlaisties un jaunnedēļ tas tuvosies nullei, bet jūras 
piekrastē pat virs nulles. 

Latvijā, par strīdiem ar kopīpašniekiem, un kā efektīgi aizstāvēt savas intereses.  Ja pieder mežs, ir obligāti jāveic meža 
inventarizācija, lai saprastu no kā mežs sastāv. Tikai ja labi saprot kas mežā aug, var saprast meža patieso vērtību.  Latvijas 
kompānijas bieži meklē latviešus, lai viņus apkrāptu, un cenšas tos pierunāt pārdot savus īpašumus par kapeikām. JĀUZ-
MANAS! Ja ir mantojums, vai jebkāds jautājums par īpašumiem vai īpašuma vērtību, varat griezties pie Matīsa.  Matīsa 
klienti ir gan loģistikā un transportā, darbojas ar mežiem, pārtikas produktiem, komerctiesībām un privātīpašumiem. 

Ir daudz veiksmes stāsti par ārzemju latviešiem Latvijā. Bija interesanti noklausīties piemērus, ko Matīss pieminēja. Daži 
ir dibinājuši populārus restorānus, citi ir dibinājuši savus uzņēmumus. Ir vērts dziļāk izprast, kas notiek Latvijā. Matīsam 
bija interesants referāts, un deva mums ieskatu par dzīvi Latvijā.

Kontakti: Matīss Kukainis, matiss@ska.lv, +371 2839 0346, www.ska.lv 

Riti Raiti, 
Valodiņa

Šodienas izteiciens:

“...enivei...” - nav pareizi.

Pareizi ir: “...lai vai kā!”Tauriķī katru dienu padomāsim par to, kādus 
izteicienus lietojam latviešu valodā. 

Talkā pie bērnu nodarbībām šodien nāca Daila, Emīlija, 
Kendra un Bens. Ar viņu palīdzību paspējām spogulīšus 
ierāmēt ģipsī un arī pagatavot un sacensties ar papīra 
lidmašīnām, kad tās lidoja mērķī! Lidmašīnas jau 
aizlidojušas uz atkritumu šķirošanu, bet spogulīšus var 
apbrīnot Miķeļos. Anda Banikos
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VĒL PAR ĶEKATĀM...

Brūns Zirgs Maisā

Brūns zirgs maisā.
Vēl vakar es viņu redzēju.

Viņš ēda Fols Krīk zaļos ābolus
Un es zinu, kāpēc viņš ir brūns.
Jo Austrālijā vasarā zāle neaug,

Un putekļu mākoņi lien acīs un ausīs.
Tad labāk dzīvot maisā.

Meita Māra 

Kad Latvijas segas kvadrātiņu darināšana vakars bija beidzies, zālē bez pieteikšanās ieradās bars šaubīgas tau-
tas, no kuŗas viena sieva, kas izskatījās pēc čigānietes, vicināja mistkastes vāku kā vairogu, un viņai pavadā ar 
gaŗu kaklu kā zirgs, kā kamielis iesoļoja izrakstītām segām apseglots savāda izskata radījums, no kura pakaļ-
puses bērniem bija jāturas pa labu gabalu, jo nevarēja zināt, kuŗā brīdī viņam ienāks prātā spert. Negribējās 
savām acīm ticēt, bet viņa aste man izskatījās pēc manas mammas pumpainā lakata, ko biju domājusi siet 
galvā, lai pa brauciena laiku uz 3x3 vējš mašīnā nesapūš stīvu kaklu.

Bet brīnumi ar to tikai sākās. Kazas galva izskatījās pēc manas meitas sen zīdaiņa vecumā lietotā guļammaisa 
un ķermenis it kā sastāvēja no manas vecmāmiņas manai mammai adītā siltā plecu lakata ar bārkstīm, ko 
mana mamma esot valkājusi, mani gaidot. – Lācis likās nospēris nevien manam nelaiķa vīram džemperi, bet 
arī manējo, un uzvilcis tos sev kā kažoku.

Bet tas vēl nebija viss. Vīram ar ermoņikām, kas tik lustīgi spēlēja, parādījās galvā mana vīra žļobenīca  un 
plecā uzkārts bija maiss, ko atpazinu kā mugursomu, ko no impregnēta linu audekla 1945. gadā mana mam-
ma bija uzšuvusi, kad likās, ka no Tīringas ar pekiņām no tuvojošās krievu armijas būs jālaižas rietumu 
virzienā.

Biju nesaprašanā. Kas bija sapnis, kas īstenība? Tēli spēlēja, dziedāja, dancoja, gāja rotaļās, vilks ķēra kazu, ko 
arī noķēra, un bija tāds mērens jandāliņš. Ķekatas pasūdzējās par skopu cienāšanu un devās tālāk uz citām 
mājām, lāci neizdancinājušas. Jeb vai visas vēl ir tepat, tikai citā izskatā?
         
Vecmāmiņa Vija.
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3 PAAUDZES 3X3
Turpinām sēriju par ģimenēm ar 3 paaudzēm, kas 
piedalās Falls Creek 3x3...

Vectēvs

Mans vārds ir Andris Cīrulis.

Ko iegūsti no 3x3? Iegūstu vairāk latvietību, jaunus 
paziņas (lai gan ātri neiet!) ko jaunu iemācos piem. 
Ilmāra Meža cilts koka pudurā, par politiku (kas Latvijā 
notiek). Svaigu gaisu. Uzlaboju latvietību.

Kas vislabāk patīk 3x3? Lai gan esmu tikai otro reizi 
3x3, man viss patīk (vismaz tur, kur piedalos)!

Kā tu 3 vārdos raksturotu 3x3? Te 3 paaudzes var būt 
kopā vienā latviešu pasākumā.

Dēls

Mans vārds ir Ēriks Cīrulis.

Ko tu iegūsti 3x3? Man ļoti patīk ievirzes, referāti, kur 
var kaut ko var iemācīties, iegūt zināšanas, no draudzī-
bu puses - visi te ir draudzīgi. Patīk sajūta 3x3, visiem ir kaut kas kopējs. No ģimenes puses; patīk, ka ir 3 
paaudzes, visiem ir kaut kas, ko darīt, var apmainīties viedokļiem un pārrunāt. Itsevišķi Bonegilas brauciens 
- svarīgi, ka visas 3 paaudzes ir kopā.

Kā patīk šis 3x3? Šī ir vislabākā vieta, kur es esmu 3x3 bijis (esmu arī agrāk šeit piedalījies), ēdiens pirm-
klasīgs, vieta skaista. Viss gājis ļoti labi, īpaši izbraukums uz Bonegilu bija man svarīgs - esmu gribējis tur 
braukt īpaši ar papu - un tad arī šī iespēja radās - tieši kā uz paplātes. 

Kā tu raksturotu 3 vārdos 3x3? Priecīgi, saistoši, ieguvums.

Mazmeita

Mans vārds ir Emīlija Cīrule.

Kas Tev patīk 3x3? Man patīk ēdiens, arī patīk augsto virvju trase, danču vakars, bērnu nodarbības - taisīt 
lellītes. Man patīk taisīt mākslas darbus. 

3x3 3 vārdos: skriešana, nodarbības, draudzenes. 
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FOLKLORAS IEVIRZE

ROKDARBU IEVIRZE

Folkloras, jeb tautas kultūras nodarbības 
vadīja Janta Meža, kas ilgus gadus ir pavadījusi 
daudz laika cenšoties atrast veidu, kā turpināt 
senās latviešu tautas tradīcijas, dziedāšanu un 
tautas tērpu lietošanu arī mūsdienu Latvijā. 
Katrai nodarbībai Janta bija sagatavojusi plašu 
prezentāciju ar neskaitāmām ilustrācijām 
un klausāmiem piemēriem. Pirmajās dienās 
apskatīja tautastērpa rašanos un tā lietošanas 
problēmjautājumus. Tam sekoja latviešu 
tradicionālās dziedāšanas apskats, tostarp 
izskaidroja novadu atšķirības. Visbeidzot 
diena tika veltīta latviešu svētku tradīcijām 
– gan gadskārtām, gan ģimeņu godiem. 
Daudziem būtu interesanti dzirdēt par to 
kādas kāzu un kūmību tradīciju elementi 

joprojām tiek biežāk vai retāk Latvijā izmantoti arī mūsdienās. Dažas tradīcijas tiek atdzīvinātas – piemēram 
„saru dzīšana” pavisam mazajiem bērniņiem, atšķirot tos no mātes krūts. 

Ilmārs Mežs

Kas miedziņu negulēja?
Viena bija meitu māte,
Otra bišu māmulīte:
Meitu māte pūru loka, 
Bite nesa saldu medu.
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LATVISKĀ VIRTUVE
ČAKLI STRĀDĀJAM, VIRTUVĒ IET KARSTI!

VIENA NO SVĒTKU KŪKĀM

RUPJMAIZE FORMĀS
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ĀRA NODARBĪBAS
Āra nodarbības vada Arnis Gross

Pajautājām viņam, ko jūs darāt āra nodarbībās un kāda ir atsaucība?
Pārsvarā tā ir staigāšana pa meža takām. Pirmajā dienā staigājām pa nesen izveidotu taku, kas domāta kalna 
riteņiem, bet var izmantot arī staigātāji. Tas ir ļoti patīkams ceļš, lai tiktu līdz kalna augšai. Pa ceļam ir strauti, 
kur padzerties auksto ūdeni. 
Otrajā dienā palikām nometnes teritorijā, un gājām pa gaisa takām. Bija divas dažādas. Pirmā bija – gaisā 
pacelts baļķis, pa kuru ir jānostaigā, un otrā bija – stāva siena ar dažādiem iestrādātiem akmeņiem, vai dēļiem, 
kur aizķert kājas. Par drošību bijām parūpējušies, jo visi bija pieķēdēti pie trosēm un galvā bija ķiveres.

Trešā dienā aizbraucām līdz ezeram, kas ir aiz Falls Creek ciematiņa, tad sākās ceļš uz Ropers Lookout, kas turp 
un atpakaļ ejot ilgst pusotru stundu. Sākumā bija pļavas, kurās bija neparasti un ļoti koši ziedi, Latvijas ciemiņi 
sāka bildēt un arī es aizrāvos. Tad sākās stāvs ceļš kalnā, līdz sasniedzām virsotni un no tās vietas pavērās plašs 
skats, kur varēja pārredzēt visu Falls Creek ciematu, ezeru un plašo debesu jumu. Visi bija priecīgi, ka ir veikuši 
šo garo ceļu. Dalībnieku atsaucība ir liela. Nodarbībās piedalās visu gada gājuma cilvēki.  Vecākajam no dalīb-
niekiem ir 85 gadi.

Kādas dzīvās radības esat redzējuši?
Mums teica, ka ja staigāsim klusu, tad ir iespēja redzēt vombatus, čūskas un pāvus, bet mēs nevienu neredzē-
jām.

Šeit daba ir ļoti skaista, iepriekš ugunsgrēkos apdeguši koki, tagad pliki, atgādina graciozus spokus, kas uz zilo 
debesu fonu rada gleznainu ainavu. Pēc pastaigas dzidrajā, svaigajā kalna gaisā esam guvuši daudz enerģijas!
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BĒRNU KAVĒKĻU SKRĒJIENS
5. janvārī no rīta pēc brokastīm bērni piedalījās kavēkļu skrējienā mežā.  Bērni sadalījās divās komandās pēc 
vecumiem. Tad prieki iesākās ar slēpošanu pa zāli uz garām kopīgām koka slēpēm. Katra komanda iemācījās 
kopā balansēt uz vienas kājas, un tad visiem kopā iet uz priekšu vienam ar otru.  16 kājām vajadzēja sas-
trādāties kopā kā daudzkājainam kukainim.

Tad, nākošais šķērslis tika uzdots lielākiem bērniem - lai tie izgudro, kā varētu pārvākt lielu baļķi pāri kroko-
dīļu pilnam strautam tikai ar virves palīdzību. Viņi izmantoja fizikas likumus, lai pārcilātu kokus ar kopīgo 
spēku un izgudroja atrisinājumu, lai mazie bērni varētu pāriet pa baļķi bez bailēm.

Otrais šķērslis bija - tikt pa zemām virvēm no vienas vietas līdz otrai, tikai balansējot pa vienu drāti. Visai 
komandai bija jātiek pāri. Diemžēl mēs arī sastapām buļļu skudras, kuras bija diezgan priecīgas mūs redzēt, 
bet tās nebija domātas kā daļa no sķēršļa gājiena. 

Trešais šķērslis ļāva bērniem šūpoties kā Tarzāniem mežā vienam pēc otra līdz kamēr visi bija sasnieguši 
platformu. Lielie bērni tad piestrādāja kopīgi pie ceturtā šķēršļa - “Survivor” līdzīgam balķu puzlim. Kad trīs 
garumos baļķi bija salikti pareizās platformas vietā, tad komanda varēja pāriet no vienas puses līdz otrai. 

Mazā vecuma grupiņas komanda nobeidza šķēršļu gājienu ar kolosālu balansējošo platformu kur izgudrojām, 
ka, ja trīs bērni stāv vienā galā un trīs otrā un viens vidū – ap 60 kg katrā pusē, tad platforma turēsies pilnīgi 
horizontāli. Bija jauks rīts!

Māra Moore
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1/2 X 1/2

DAŽNEDAŽĀDAS ROTAĻAS

DZIĻĀS GAITEŅU PĀRDOMAS
Kamēr bērni pa pamalēm mūzicē, būvē kukaiņu namiņus jeb nobeidz iesāktos darbiņus, vecāki kavējas dziļās 
filozofiskās pārrunās par to diez kā, un no kurienes tas nosaukums Lāčplēsis varētu būt radies un, vai tad 
tiešām no lāčādas būtu cepure gatavota (tā tak asa)? Bet tas jau nebija viss. Domas ved tālāk.

Latvijas debesis apgaismo viens visiem labi zināms zvaigznājs – Lielais Lācis. Kāda ir varbūtība un vai var 
gadīties, ka tam ir kāds sakars ar to Lāčplēsi? Un ar ko vēl tiem Lāčiem ir sakars?

Agnese Dombrovska

Pateicoties Zintai Rūtiņai mazi un lieli bērni iemācījušies jaunas rotaļas. Jau iepriekš kādā no “Tauriķa” 
numuriem minējām “Adat meitas ko adati, vilkam zeķes noadiet”, kas lieliski noderēja bērniem satiekoties ar 
ķekatniekiem. Tāpat jau varam droši līdzi dziedāt “Lācītis ir bēdīgs” un mums ļoti patīk agrākā versija “Kas 
dārzā” rotaļai.  Dancodami un smiedamies izskrējām Jāņu rotaļu, kad Miķelis ar Pēterīti satiekas un griežas 
trakos virpuļos, paraujot līdzi visus Jāņu bērnus. Ik rītu 15 minūšu rotaļas ir iegājušās  ½ x ½ dienas ritumā 
un ir laba rīta rosme bērniem jau pēdējo 4 saietu laikā. 

Jaunajai paaudzei ir daudz ko darīt šajā saietā- draudzēties, skriet, zīmēt, līmēt, šūt un ķepināt, bet atelpas 
brīžos atkal esam kopā, spēlējot Tvisteru, Uno, liekot puzles. Šodienas jaunā spēle bija Jenga. Nedrīkstējām 
elpot virsū tornim, ka tik nesagāžas. Torņa augstuma rekords- 26 kārtas!

Inga Jakse

jaunie zolītes spēlmaņi

jenga aizrauj!
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MŪSU SAULGRIEŽU VADĪTĀJA
Sveiki!
Mani sauc Zinta Māra Rūtiņa. Te Falls Creek 3x3 vadu saulgriežu mini 
ievirzi un dančus. Varēsiet mani sadzirdēt dziedot  kopā ar krustvecākiem 
Ilmāru un Jantu Mežiem. Esmu dzimusi Kalamazū Mičigānā, ASV. Māte ir 
no Latvijas un tēvs ir ASV dzimis pirmās paaudzes trimdas latvietis. Manā 
jaunībā daudz ceļojām gan pa Amerikas Savienotajām Valstīm, un uz 
Latviju pie radiem.  Kā ģimene un kā indivīdi esam piedalījušies daudzās 
latviešu folkloras nodarbībās un nometnēs. Nobeidzu Garezera Vasaras 
Vidusskolu (GVV) un piedalījos  Garezera 3x3. Jau no agras bērnības pa-
vadīju gandrīz visu laiku rotkaļu darbnīcā, un pēdējos gados esmu pacel-
ta “Jaunā Bleķa” godā kā palīgs skolotājam rotkalšanas mākslā. Bieži arī 
Garezera 3x3 nometnēs esmu piepalīdzējusi pie danču un rotaļu spēlēšanas 
tā pat kā šeit.  
Pirmo reizi biju Austrālijā 201(4?)  uz IUCN World Parks Kongresu, sakarā 
ar dabas aizsardzību, ko studēju universitātē. Toreiz arī satiku savu tagadē-

Zinta Rūtiņa ejot Ķekatās.

jo līgavaini, Dominiku. Pēc gada attālām attiecībām pārvācos uz dzīvi Sidnejā un tagad esmu te bijusi  gandrīz 
gadu. Mēs ar Domu kopā dzīvojam Balmainā (Sidnejā) ar diviem suņiem un arī vienu zirgu, ko uzturu ārpus 
pilsētas Maraylya laukos. Doms piedalās latviešu valodas stundās  Sidnejas Latviešu Namā un mēs cenšamies 
vairāk iesaistīties arī Austrālijas latviešu sabiedrībā. Pati piederu Dzintras Studenšu Korporācijai un tagad ar 
3x3 un arī iepriekš Latvijā iepazītiem draugiem cerams varēsim iesaistīties šejienes un tālienes latviešu dzīvē.
 
Saulgrieži
 Ar visu Rūtiņu ģimeni piedalāmies gadskārtu svinībās Dievsētā, Warren, Viskonsīnā, ASV.  Dievsēta ir latviešu 
īpašums Viskonsīnas mežos, kurā Piemares Dievturu Draudze sabrauc svinēt gadskārtu un ģimeņu godus, u.c.  
Gribu pieminēt intereses pēc, ka ASV dievturi saistās un līdzinās vairāk Latvijas folkloras kustībai nekā Latvijas 
dievturiem.
Kad dzīvojām Mičigānā, Dievsēta bija tikai 700 km attālumā, tad piedalījāmies gandrīz visos svētkos, gan 
galvenajos saulgriežos, gan mazāk pazīstamos gadskārtu godos. Bet kad pārvācāmies uz Vašingtonas apkārtni 
tad Dievsēta bija jau 1500 km attālumā un ceļojumu varējām veikt tikai vienreiz vai divreiz gadā. Bet noteikti 
vienmēr devāmies uz Ziemassvētiem un dažreiz uz Jāņiem. Liela daļa mana personīgā latviskā izjūta, folkloras 
izpratne un zināšanas ir daudzkārt iegūtas starp Dievsētas ļaudīm un dievsētas saimē.

KAD AINAVA 
IEDVESMO 

(MĀRAS MOORE ZĪMĒJUMS)
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Mana ģimene iebrauca Austrālijā 1950.g.1. martā.  No Melburnas os-
tas mūs veda ar vilcienu uz Bonegilas nometni.  Iebraucot nometnē, 
sievietes un bērni  tika atdalīti no vīriem. Mana mamma, vecāmāte, 
māsa, brālis un es kopā ar vairākām poļu, ukraiņu un citām sievietēm 
tikām izlikti uz laukumiņa, kādu gabaliņu prom no barakām. Mums 
lika palikt uz vietas. Gaidījām kas būs. Drīz atnāca daži strādnieki un 
ieraka zemē vairākus stabus. Ap tiem aptina dzeloņdrātis, bet atstāja 
apmēram 2 metru platu starpu. Ne vārda mums neteikuši, vīri aizgāja. 
Poļu sieviete nespēja izturēt, krita panikā un sāka kliegt, ka mēs esam 
atvesti uz koncentrācijas nometni un ka mūs šaus. Tad viņa metās pret 
dzeloņdrātīm un stipri savainoja sev seju un rokas. Arī divas ukraiņu 
sievietes kliedza un raudāja, un metās uz dzeloņdrātīm. Mana mam-
ma viņas nomierināja, teikdama, ka mūs nogrūst no kuģa būtu bijis 
lētāk un vieglāk, nekā vest šurp.
Tad mamma klusā un mierīgā balsī, latviešu valodā, mums teica, ka 
pie pirmā šāviena mums bērniem jākrīt zemē. Viņa un vecāmāte liks-
ies mums pāri. Tiem kas paliks dzīvi, tumsā jārāpo uz sētas pusi, tur 
iet ceļš. Varbūt kāds garāmbraucējs palīdzēs. Es sapratu, ka arī mana 
ir nobijusies. Poliete vairs nevarēja izturēt. Skaļi  bļaudama, šaujiet, 
šaujiet tagad! viņa metās ārā no iežogojuma. Neviens nešāva. Pēc brīža 

ATMIŅU STĀSTS

viņa atgriezās, un mēs savācām savas pauniņas un arī devāmies ārā. Gājām uz baraku pusi. Ieraudzījām kādu siev-
ieti un jautājām viņai, kur mums jāiet. Viņa paraustīja plecus, tad parādīja ar roku uz kādu palielu baraku, bet pati 
ātri pazuda. Barakā neviena nebija. Gar sienām bija divas garas rindas armijas gultiņas, apmērām 1 metru viena no 
otras. Nekādu starpsienu vai citu mēbeļu nebija. 
Pēc kāda laiciņa ieradās mūsu tēvs un citi vīri, ar ziņām, ka mūsu lielā bagāža pienākšot pēc vairākām dienām. 
Mums katram esot pa gultiņai, tieši šajā barakā. Tas nozīmēja, ka mūsu ģimenei bija 6 gultas. Pie pretējās sienas bija 
jauns pāris no Šveices. Jaunā sieva uztraucās, jo neesot pieradusi pārģērbties svešu cilvēku priekšā, turklāt vēl svešu 
vīriešu klātbūtnē. Viņas vīrs aizsteidzās noskaidrot vai viņi varētu dabūt kādu atsevišķu istabu, vai kaut ko ar ko 
atdalīt viņu gultas no  citām. Nē. Neko tādu nav un nebūs.
Dienas Bonegillā bija siltas, bet naktīs salām. No rītiem saģērbāmies mēteļos, pusdienās vilkām mēteļus nost, bet 
naktī sedzāmies ar tiem.
Brokastis, pusdienas un vakariņas ēdām lielā barakā, ēdamzālē. Tur visa apkalpe bija poļu tautības. Bija jāmācās kaut 
cik poliski, citādi stāvi kā muļķis un brīnies, ko un kad tev dos. Visbiežāk bija aitas gaļa (mutton), aitas taukos, un 
arī bieži gadījās, ka tur jau bijušas mušas pirms mums. Ēdiens bija negaršīgs, jo gan kartupeļi, gan citas saknes bija 
sutinātas. 
Mana mamma nolēma, ka mana māsa un es iesim uz skolu. Tuvākā skola bija Wodongā. Tā bija, ka mēs abas bijām 
vienīgās no nometnes, kas apmeklējām vietējo skolu.  Grāmatu mums nebija, tāpēc centāmies atcerēties no galvas, 
ko skolotājs bija tajā dienā teicis.
Tēvs bija aizsūtīts uz Melburnu. Mums teica lai rakstām viņām vēstules, un viņš mums paziņos kur viņš atrodas. 
Blakus uzbūvēja jaunu baraku, mums iedeva 2 istabas. Elektrības nebija un mums iedeva 2 vēja lukturus. Mūsu lielā 
bagāža tika atsūtīta un mēs salikām kastes, tā mums bija galds. Uz vienas mēs sēdējām. Jo krēslu mums nebija. Pēc 2 
mēnešiem mūs aizsūtīja uz Kovras nometni (Cowra). Pēc 8 mēnešiem mūs pārsūtīja uz Rushworth nometni, tad vēl 
pēc dažiem mēnešiem mūs pārcēla uz Somers nometni. Manu tēvu mēs neredzējām vairāk kā gadu.
Bonegila tagad izskatās citāda, jo vairākas barakas un fotogrāfijas redzamās telpas ir jau daudz vairāk uzlabotas un 
maz līdzinās tām kādas tās bija kad mēs tur ieradāmies 1950. gadā.

Elvīra Latiša
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NENOPIETNO PAR NOPIETNO
Daina Grosa no rīta uzslavēja 3 x 3 saieta dalībniekus, ka uz rīta rosmi ierodas vairāk vingrotāju. Viņa gan 
nevarēja precizēt ieradušos dalībnieku skaitu, jo skatoties no sava istabas loga panorāma nav pilnībā pārred-
zama. Līdz ar to viņa nevarēja saskaitīt visus ieradušos…

RĪTA ROSME ACĪM

LAIMĪGAIS MATĪSS IR IZDZĪTS NO PAGRABA

No vakara nīkšanas līdz rīta rosmei!

Lai gan labi izgulējies, Matīss pastāstīja, ka nav nakšņojis pagraba istabā, jo ir izdzīts no tā. Tur esot ieradušies 
oficiālie īrnieki. Iepriekšējo nakti Matīss ir gulējis uz dīvāniņa istabā, kur pa dienu spēlējās bērni. Matīss saka: 
“Tagad esmu kā “bomzis”. Šonakt izgulējos lieliski, bet nezinu, kur savu galvu nolikšu šovakar?”
• Bomzis – žargona vārds, kas nozīmē cilvēks bez dzīves vietas. 

Centīgā

Piektdien
6.janv

5:00  Modinātājs. 
5:05  Modinātājs.
5:30  zzzzzzzzzz
6:59  Attapšanās par aizgulēšanās
7:00-7:01 Acu plakstiņu vairākkārtēja atvēršana/aizvēršana
7:02-7:07 Saģērbšanās vingrošanas tērpā
7:07-7:15 Tualete
7:15-7:18 Paskatīšanās pa logu uz Matīsu, ko...kuri vingro
7:18-7:28 Duša, matu mazgāšana
7:28-7:30         Vakardienas drēbju uzģērbšana
7:30-7:31 Meditācija par pasaules mieru, mindfulness
7:31-7:33 Istabas biedru kratīšana, modināšana
7:33-7:36 3 tautas dziesmu tekstu iemācīšanās no galvas
7:36-7:42 Telefona signāla stabiņa medības – nesekmīgas. Lamāšanās.
7:42-7:43 Vārda zīmītes piespraušana
7:44-7:45 ievirzes piezīmju blociņa & pildspalvas sakārtošana somā
7:45  Svētbrīdis 

Tā mēs te dzīvojam...

(karikatūru zīmēja Kalvis švolmanis)
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3X3 VEIDOJAM STĀSTU SEGU

ZOLĪTES TURNĪRA REZULTĀTI

NELIELĀ IZMĒRA STĀSTU SEGAS GABALIŅUS UZ LATVIJU AIZVEDĪS JANTA UN ILMĀRS MEŽI

2017	  3X3	  ZOLIŠU	  TURNĪRA	  REZULTĀTI	  
Vārds	   Galds	   Punkti	   Vieta	   Galds	   Punkti	   Vieta	   Galds	   Punkti	   Vieta	   	   	   	   	   Kopskaits	  
Andris	  
Cīrulis	  

3	   -‐7	   2	   7	   -‐9	   2	   	   	   	   	   	   	   	   6	  

Andris	  
Vītoliņš	  

3	   -‐7	   2	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   3	  

Āris	  Jaksis	   7	   -‐9	   2	   	   	   	   6	   15	   1	   	   	   	   	   9	  
Arturs	  
Landsbergs	  

2	   23	   1	   5	   28	   1	   6	   -‐1	   3	   	   	   	   	   13	  

Domenic	  
Kelly	  

1	   13	   1	   5	   -‐11	   2	   8	   -‐7	   3	   	   	   	   	   10	  

Inga	  Jakse	   2	   19	   2	   8	   8	   1	   6	   3	   2	   	   	   	   	   12	  
Jānis	  Ošlejs	   1	   4	   2	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   3	  
Kalju	  
Biezaitis	  

2	   -‐29	   4	   4	   27	   1	   8	   -‐1	   2	   	   	   	   	   9	  

Kārlis	  
Ātrens	  

3	   14	   1	   5	   -‐17	   3	   6	   -‐17	   4	   	   	   	   	   7	  

Kaspars	  
Ādamovič	  

	   	   	   4	   -‐21	   3	   	   	   	   	   	   	   	   1	  

Matiss	  
Kukainis	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

Pauls	  Zaķis	   2	   -‐13	   3	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   1	  
Sally	  Cīrulis	   1	   -‐17	   3	   4	   -‐6	   2	   	   	   	   	   	   	   	   4	  
Voldis	  
Kains	  

7	   18	   1	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   6	  

12345678	  

Priekš	  kopskaita	  lieto	  sekojošo	  attieksmi	  1=6,	  2=3,	  3=1,	  4=0	  	  	  	  	  	  	  

Izpalikušās	  kārtas	  līdz	  6/1/2017	  =	  AJ	  KA2.	  SC;	  AC,	  VK2,	  viena	  alga	  kas.	  KA,	  VK,	  viena	  alga	  kas	  

Lūdzu	  paziņojiet	  Kārlim	  Ātrenam	  ja	  ievērojat	  kādu	  kļūdu	  

darbi
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REDZĒTS NOMETNĒ...

IZKALTUŠAIS STRĀDNIEKS...
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BALTA LAPA 
PIERAKSTIEM TAURIĶIM :)
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