KATSKIĻU ATSKAŅAS
3x3 Katskiļos avīze #1

2014.g. 19. augustā

Sveicinām visus 3x3 Katskiļos!
Helēna Vīksniņa, kas jau ceturto reizi vada 3x3
nometni Katskiļos, visus sveica 31. 3x3 Katskiļu
nometnē svētdienas vakarā pie karoga:
„Esi sveicināts 3x3! Es lūdzu visiem dalībniekiem
viens otram pateikt - esi sveicināts! Jo šī ir mūsu
visu nometne. Mēs vadītāji un pasniedzēji esam
tikai daļa no visas saimes, un sagatavojam šo vietu
un šo vielu, lai mēs varam visi baudīt.”
Helēnai ar ievirzēm un vakara programmām palīdz
Andra Leimane un Laila Medne, birojā Ingrīda
Jansone un Laila Gansert.
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Iepazīšanās vakars
Svētdienas vakarā, pēc
karoga uzvilkšanas un
vakariņām, parasti ir
iepazīšanās vakars.
Jāatzīstas, ka ne vienmēr
gribas piedalīties tādās
iepazīšanās spēlītēs, bet
mani vienmēr pārsteidz,
ka Kikas Nīgales
nodarbības tomēr darbojas, ka esmu iejutusies
nometnē, vismaz ar kādu nepazīstamu izmainījusi
dažus vārdus un ar vecām paziņām atkal
sasveicinājusies.
Vispirms
mums
izdalīja
papīra
lapiņas un
mums bija
jāatrod
kāds, kas
atbilda
lapiņām uzrakstītam. Viegli bija atrast kādu, kas
bijis Hamiltonas dziesmu svētkos vai dzīvo lielā
pilsētā, bet nezinu, vai kāds atrada dvīni. Gandrīz
visi tie, kas atbraukuši no Latvijas, ir parādījušies
televīzijā, un droši vien liela daļa arī pārējie. Bet cik
ir lekuši ar izpletni no lidmašīnas? Un kam
NEpieder mobīlais telefons? Tur es meklēju rokā
jaunu bērnu. Jaukākais bija atrast vienaudžus—tos
kas dzimuši tajā pašā gadā, kā es.
Cita spēle bija tāda komplicēta mūzikālo krēslu
spēle, kur bija kaut kas muļķīgs jādara vai nu
vienam, pa pārim, pa trim, kvartetā, vai kvintetā.
Ja neatradi ġrupu, bija jāiet malā, līdz beigās
palika
tikai
viens
pāris.

Pa vidu mūs iepazīstināja ar vadības loku, un pēc
minimālas iepazīšanas, dalībniekiem bija jāmin,
piem. ko katrs administrācijā labprāt lasītu.
Izrādās, ka Helēna gribētu izlasīt Mērnieka laikus,
Laila M. par pasaules galu, Andra par zaļāku
ekoloģiju, un Ingrīda un Laila G. abas labprāt lasītu
mīlas romānus.

Ieviržu vadītājiem prasīja ar kādu dzīvu vai mirušu
personu tie gribētu pavadīt pēcpusdienu, un
dalībniekiem bija jāmin. Aija Paegle un Dagmāra
Beitnere-LaGalla abas gribēja tikties ar Aspaziju,
Guntis Zemītis ar Kaupo, bet Imants Platais ar savu
vecvectēvu.
Roku ieviržu vadītājiem prasīja ko gribētu darīt
brīvā dienā. Daži atbildēja ka labprāt peldētu,
slēpotu, makšķerētu (Inga), vai pat nedarītu neko.
Bet Kika gleznotu, Alfons apgalvo, ka rotkaļiem
nekad neesot brīva laika, un Pauls brauktu uz 3x3.
Tā līdz vakara beigām bijām drusku sapazinušies.
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„Latvietības” vakars
Pirmdienas vakarā pēc gardām
vakariņām mēs pulcējāmies
sarīkojumu zālē, lai turpinātu no
rīta iesāktās pārdomas par
latvietību. Ar Dagmāru BeitneriLaGalla iepazinos pagājušo gadu
Latvijā uz pavisam īsu brīdi, kad
viņa lasīja savu lekciju par
latvietības pašapziņu. Viņas
mīlestība un zināšanas nevar
atstāt vienaldzīgu nevienu
latvieti. Savās piezīmēs toreiz ar
lieliem burtiem un izsaukuma
zīmēm pierakstīju, ka Dagmārai ir noteikti
jāatbrauc uz Ameriku pie mums! Paldies 3x3
saimei par Dagmāras uzaicināšanu pie mums;
esam ļoti pateicīgi, ka viņa varēja īstenot šo ideju
no savas puses! Iesākot vakara lasījumu, Dagmāra
aicināja mūs pievērsties arī mūsu sāpīgajām
vestures rētām.
„Ir jāpēta tas, kas sāp”, saka Dagmāra. Latvietība
sevī iekļauj ne tikai iedvesmojošās tautas gara
mantas, bet arī vēsturi, kuŗas acīs vajag patiesi
ieskatīties. Mūsu tautas vēsture veido mūsu
latvisko stāju un atmiņu. Savos pierakstos
atzīmēju frāzi „bargās mātes tēls”. Dagmāra
piemin, ka mūsu zemapziņā ir saglabājusies šīs
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zemnieku tautas „mātes” rakstura
iezīmes, kuŗā mājo skarbās lauku
dzīves ikdienas praktiskums; tā
nepazīst maigumu, pašmīlestību un
pozitīvo pamudinājumu. Noderīga
pamācība šai ziņā ir tā, ka tauta vai
nācija ir stipra un veiksmīga, ja tā
izaudzina sievietes ar augstu
pašvērtību un pašmīlestību. Sieviete
gluži dabīgi ir abu dzimumu
iznēsātāja, lolotāja un audzinātāja.
Pēcnācējos atspoguļojas sievietes vai
mātes pašizpratne par sevi. Ir svarīgi,
ka blakus „bargajai mātei” ir arī
maigā, mīlošā un iedrošinošā māte.
Kā pēdējo savās piezīmēs pierakstīju jēdzienu
„vīrietības kultūra Latvijā”. To Dagmāra saista ar
citu mūsu vēstures sāpi – 16. martu. Par šo
vēstures pieturas brīdi vēl latviešiem ir dziļi
jāpadomā un jārunā, lai uzklausītu dažādās
attieksmes un domas, kā arī reizē atrastu iecietību
un cieņu vienam pret otru.
Un atkal nobeigumā Dagmāra uzsver, ka vēsturei ir
droši jāskatās acīs. Ir svarīgi šīs sāpīgās vēstures
rētas paturēt tuvu sirdij, samīļot tās, padomāt par
tām objektīvi un sargāt tās savā latviskajā atmiņā.
Linda Zālīte
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Latviskā virtuve
Pauls Miniats, šefpavārs kopš 1982.g., ir strādājis
Toronto un Rīgā. Jau vairākus gadus viņš vada
latvisko virtuves ievirzi.
Šogad ievirze sāka ar trim ļoti iemīļotiem
latviskiem
ēdieniem—
mazsālīto lasi,
skābiem kāpostiem
un skābiem
gurķiem. Izskatās,
ka viņiem ir gājis
lustīgi kapājot
svaigos kāpostus
un štopējot gurķu
šķēles burkās.

Nākamās nedēļas laikā viņi arī cepšot piparkūkas,
siešot Jāņu sieru un gatavošot
„kaldunai” (lietuviešu pelmeņus) un ausekļa
kliņģerīšus. Trešdien
un ceturtdien viņi
gatavošot vakariņas
visai nometnei ar
latviskiem ēdieniem,
bet tieši ko, tas būšot
noslēpums. Paula
mērķis ir sagatavot
ļaudis, kas var gatavot
ēdienu lielām
grupām, jo sāk
aptrūkt saimnieces,
kas to prot.
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Mauču adīšana
Kāda sagadīšanās, ka
šogad abās Amerikas
3x3 nometnēs tiek
mācīta mauču adīšana!
Par tādiem esam maz
dzirdējuši un tie pat
neparādās nevienā
latvju rakstu grāmatā.
Ja kāds tos pamanījis,
tad, visticamāk, uz
Suitu sievu rokām; tie esot nofotografēti viņu
nesenā grāmatiņā Suitu drān’s.
Kas tad ir tie
mauči, vai uzrūči,
kā tos sauc
Latgalē? Vēl ir
dzirdēts „dūrgali”
un „maustiņi.”
Tas ir funkcionāls
apģērba gabals,
rokas locītavas
vai pulsa
sildīšanai. Tie var
arī apsegt izdilušas krekla aproces, un, protams,
dot arī greznumu tērpam, jo tie nav vienkāršs
adījums. Tie parasti ir izrotāti ar pērlītēm latviskā
rakstā. Muzejos ir arī atrasti mauči ar iztamborētu

rakstu, vai pat mežģīnes stilā. Šādi locītavu, vai
reizēm pat roku apsegs līdz elkonim ir arī
lietuviešiem, vāciešiem un šur tur citur Eiropā.
Zane Šmite ir solījusi šonedēļ mums šo māku
parādīt. Pirmdien
ievadā viņa parādīja
dažādos variantus un
iekurināja degsmi
dalībniekiem ķerties pie
darba. Otrdien visi sāka
darināt paraudziņus un
likās, ka visiem pirksti
ierūšējuši, jo sen nebija
adīts, kur nu vēl ar tik
mazām adatām un
sīkām pērlītēm.
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Dzejolis no 1988. g. rakstnieku celiena dziesmu
svētkos,nodrukāts Jaunā Gaitā #170 liekas
piemērots Dagmāras lekcijām. (Atradusi Laila
Medne)

Kustību ievirze
Dejas soļi un gājieni tiek ievīti jaundejā, kuŗa
atspoguļo nometnes tēmu „zvaigznes un
akmeņi.” Zvaigznes dejā melodijas ir plūstošas;
akmeņi veido ritmisku pamatu. Dejas vada
Maryte Gureckas un Aija Paegle.
A.P.

Latvietim jau nevajaga daudz, –
Savu māju, pašam savu sētu,
Un lai tad, kad tālu aiziet viņš,
Viņu domās gaiši pieminētu.
Latvietim jau nevajaga daudz, –
Galdautu uz galda balti austu,
Un lai tad, kad rudzus iesēj viņš,
Svešas acis maizi nenoskaustu.
Latvietim jau nevajaga daudz, –
Savu kumeļu un savu bišu saimi
Un no svešām mēlēm pasargāt
Savu kluso, pieticīgo laimi.
Latvietim jau nevajaga daudz, –
Savu gotiņu un bērniem siltu pienu,
Un ja augsti kungi atvēlēs,
Nolīgos viņš savu Jāņu dienu.
Tas nekas, ja vajadzēs pēc tam
Trejas rijas kult par savu „līgo”,
Izkuls rijas un par naudu to
Sūtīs dēlu skoloties uz Rīgu.
Pārbrauks dēls un jautās latvietim:
„Kā ar brīvību mums ir tās lietas?
Kāpēc savā zemē latvietim
Paliek aizvien mazāk brīvas vietas?”
„Latvietim jau nevajaga daudz.” –
Saka tēvs un nosmīn sirmā bārdā, –
„Brīvībai ir vārdu ļoti daudz,
Tikai nesauc viņu skaļā vārdā.
Klusi klusi pasauc viņu sev,
Tā, kā puķe biti piesauc klātu,
Tā, kā māte bērnu sauc zem sirds,
Lai no svešām ausīm pasargātu.
Latvietim jau nevajaga daudz,
Bet no mazumiņa neatdod ne sprīdi.
Brīvība ir cerība uz to,
Cerība uz vienu gaišu bridi.”
Dina Bitēna-Sirmā
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Kalnā kāpšana

Riteņu braukšana

Pirmdien 17 kalnā kāpēji uzkāpa līdz Codfish
Point.

Šogad Viesturs Zariņš piedāvā jaunu
nodarbību—riteņbraukšanu, kas notiks divas
reizes. Pirmdienā seši cilvēki izbrauca ceļa
posmu no Hobart uz Bloomville, apmēram
deviņas jūdzes. Nākamā iespējamā riteņu
braukšana atkarīga no laika apstākļiem un
droši vien būs Wallkill Valley Trail, kur taka iet
pāri pa 150 pēdu augstu bijušo dzelzceļa tiltu.
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Ziņojumi
Nometnes kopbildi fotogāfēs trešdien, 11:45
ēdamzāles priekšā!

Daiļradē sapērciet dāvanas dzimšanas
dienām un Ziemassvētkiem!
Pirmajā mītnē Aina Berķe ar Dzintras Alversones
palīdzību atkal iekārtojusi skaistu rokdarbu veikaliņu
un šogad nosaukusi to par Daiļradi. Redzamas un
pērkamas rotas, krekli, kartiņas un citi izstrādājumi.
Izmantojiet izdevību iegādāties dāvanas svināmām
dienām, pie reizes atbalstot 3x3. Daiļradē no 1-3 un
5-7 pp. izstādīti sekojošo mākslinieku darbi:








Dzintra Alversone
Līga Daiga
Gints Grīnbergs
Ilga Kurēna
Maija Laiviņa
Taina Laiviņa
Austris Mangulis









Kika Nīgale
Aina Priedīte
Andris Rūtiņš
Lilita Samsone
Uldis Stepe
Vitalija Velyviene
Inga Zariņa

Ceturtdien pirmo reizi būs 3x3 novusa kausa
izcīnīnīšana. Sāksies 1:15. Galvenais tiesnesis
Valdis Bormanis.
Ceturtdienas vakarā būs latvisks vakars ar
dziesmām, dainām un dzejām. Šogad
daudzināsim zvaigznes un akmeņus! Lai radītu
gaišu noskaņojumu, aicinām vilkt gaišas
drēbes uz latvisko vakaru. Ja jums gadās
atrast kādu akmentiņu, kas jums patīk,
paceliet to un paņemiet līdz uz programmu.
Dalīsimies ar tiem! Ir labi but kopa!

Visām 3x3 nometnēm ir kopēja mājas
lapa— www.3x3.lv
Tur var apskatīt pēdējo gadu 3x3 Katskiļos
avīzes, kā arī grāmatu 3x3 ārpus Latvijas 1981
-2011 elektroniskā formatā. Šo grāmatu var
arī nopirkt drukātā formā.

Sirsnīgs paldies ziedotājiem!
Guna Mundheim $100
Anonīms $50
Edgars Bērziņš $50
Laila Prosser $50
Linda Zālīte $35

Sevišķi pateicamies Latvijas Republikas
Kultūras Ministrijai par ceļa naudas segšanu
Latvijas lektoriem.

Latviešu sakāmvārds: Dzīva lapsene ir
bīstamāka nekā beigts lācis.

Redaktore: Maira Bundža
Foto: Pēteris Alunāns, Maira Bundža, Anita
Nāgele, Pauls Pilmanis, Inga & Viesturs Zariņš.
Galva: Austris Mangulis
Korektori: Anonīms un Andra Leimane

