Saime
3x3 saieta Lielbritānija avīze

Dziedādama saime nāca no druviņas sētiņā

Lielbritānijā ir sācies 3x3 saiets!

Nr.1

2015.gada 23. augusts

Pēc vairāku desmitu gadu pārtraukuma 3x3 latviešu valodā atkal ir atgriezies Anglijā un tas atkal notiek „Straumēnos”.
Vai esam priecīgi? Protams! Bet vienlaicīgi arī satraukti. Un tagad tikai no visiem mums ir atkarīgs tas, vai 3x3 tradīcija
atkal iedzīvosies mūsu pusē un vai kļūsim par daļiņu no Lielā 3x3, kas jau gadu desmitiem notiek latviskajā pasaulē.
Esam pārliecināti, ka visi kopā to spēsim.

Sirsnīgi sveicinu Anglijas latviešu valodas
3x3 rīkotājus, darbiniekus un dalībniekus!
Apsveicu jūs atjaunotajā latviešu valodas 3x3 Anglijā!
Esmu bezgala pateicīga Gitai, Aijai un Sandrim un
visiem pārējiem darbiniekiem par uzņēmību un lielo
darbu, kas veikts, lai varētu būt šodien kopā. Tāpat
pateicība nākās arī dalībniekiem par to, ka esiet šeit,
jo bez jums 3x3 nebūtu. Katrs šeit ir svarīgs, katrs –
vajadzīgs, katra līdzdalība un devums ir nepieciešami.
Apsveicu jūs lielajā 3x3 saimē, kurā kopš pirmās 3x3
nometnes Garezerā, ASV, 1981. gadā, 216 nometnēs/
saietos, ir pulcējušies 31330 dalībnieki. Šovasar notiek
pa divām nometnēm/saietiem Anglijā, Latvijā un ASV,
bet pa vienam Īrijā un Austrālijā. Lai gan katram 3x3
ir sava seja, vienalga kurā pasaules malā nonācis 3x3,
latvietis zinās, ka ir pie savējiem.
Visu 3x3 mērķi ir latvisko zināšanu paplašināšana,
latvisko ģimeņu stiprināšana, latviskās kopības sajūtas
veicināšana un latvisko draudzību sekmēšana. Uzstādīti 1981. gadā, šie mērķi noder vēl šodien, tikai tagad
runājam par plašāku jēdzienu – latviskās identitātes
veidošanu, saglabāšanu un tālāk nodošanu. Uzsvars ir
uz latvisko, gaisotne ir draudzīga un labestīga, uzskatu
dažādība tiek uzklausīta un pieņemta, visi ir lūgti viens
otru uzrunāt uz “tu”, dot un sagaidīt no otra labāko,
kas mums ir. Nav devēju un ņēmēju, šī ir mūsu kopīga
lieta, jo mēs visi mācamies un iegūstam atbalsta sajūtu
viens no otra, neskatoties uz vecumu, sabiedrisko vai
finansiālo stāvokli.

Par to, ka esam atraduši pareizo formulu, liecina
3x3 dzīvotspēja un veiksme, veidojas jauni 3x3,
un vadībā dažkārt jau redzam ilggadīgo darbinieku pieaugušos bērnus.
Latvietība ir vērtība un aktīva līdzdalība latviešu
sabiedrībā ir privilēģija, jo tā dod pie- derības,
stabilitātes un identitātes sajūtu, apziņu par
kopīgām saknēm, kopīgām vērtībām un
kopīgiem mērķiem. Valoda ir viena no latviešu
kodolvērtībām, bez tās liela daļa no latviskās
kultūras kļūst neapgūstama , to nevar saprast
un novērtēt tulkojumā. 3x3 palīdz uzturēt un
uzlabot latviešu valodu, bērni redz, ka tā ir svarīga viņu vecākiem un citiem tuviem cilvēkiem.
Ja mēs nerunāsim latviski un neveicināsim,
lai to dara mūsu bērni, zaudēsim ne tikai mēs
paši, bet ar laiku izzudīs arī valoda. Dzīvosim
un runāsim latviski šo nedēļu, uzlādēsim savas
latviskās baterijas, lai pietiek visam gadam, līdz
nākošajam 3x3.

Šodien
17:00 - Saieta atklāšana
20:00- Svētbrīdis
- Iepazīšanās
- Filma “Tautastērpa stāsts”

Rītvakar
20:00 - Komandu spēle
“Es mīlu tevi, Latvija!”
-------------------------------Novēlu jums izbaudīt šo 3x3, atjaunot vecas
draudzības un veidot jaunas, iepazīt sevi un savu SAIETA 3X3 INFO CENTRS
ģimeni neikdienišķā vidē, mācīties no lektoriem
un vienam no otra, priecāties, un novērtēt, cik
labi ir būt kopā ar savējiem!

Viena no svarīgākajām vietām saieta laikā ir Informācijas jeb INFO
centrs, kas saieta pirmajā dienā
atradīsies pie bāra (seko, norādēm
iebraucot Straumēnos, !) Ierodoties,
dalībnieki šeit reģistrējās un saņēma
Līga Ruperte - 3x3 globālā koordinatore
jau pirmās norādes un informāciju
2015. gada augustā
par saietu. Visas pārējās dienas
INFO centrs atradīsies blakus mūsu
istabiņām, kafejnīcā.
INFO centrā tu atradīsi un uzzināsi
UZMANĪBU!
gandrīz visu tev interesējošo par
Informācijas centrs ir atvērts visu dienu no 8:00 līdz 22:00 (izņemot brokastu, pusdienu un vakariņu laiku). Pie
centra dežuranta varat vērsties ar jebkuru jautājumu. Ja dežurants jums nevarēs atbildēt uzreiz, tad noskaidros
saieta norisi, ievirzēm utt. Visas
jūsu jautājumu un sniegs atbildi cik vien drīz iespējams. Ja vajadzība ir neatliekama un īpaši nopietna, meklējiet izmaiņas INFO centru sasniegs
vai zvaniet centra vadītājam Ronaldam, t:07 849 087 292.
pirmo, tāpēc nekautrējies un jautā
Ja nepieciešama medicīniskā palīdzība – uzmeklējiet Ronaldu (t:07 849 087 292)
šeit visu neskaidro! Centru vadīs
Ārkārtas gadījumā, ja nepieciešama ātrā medicīniskā palīdzība, aizsardzība vai glābējs, tad Lielbritānijā ir jāzvana
pa tel.nr.: 999 Pēc savienojuma jums jautās, kurš no dienestiem jums ir nepieciešams (Ambulance/ Fire/ Police). Ronalds. Cienīsim Info centra
darbiniekus un bez nepieciešamības
Nosauciet un vajadzīgais steigsies palīgā.
neuzkavēsimies centrā, lai neradītu
NUMURS 999 savienojas arī tad, kad mobilā tālruņa kontā ir beigusies nauda vai ir ieslēdzies „save screen”.
drūzmu.
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„GRIBĒTOS, LAI VAIRĀK CILVĒKU SAJŪT TĀS
EMOCIJAS”

Tā par gatavošanos un 3x3 saieta
rīkošanu Lielbritanijā, te – Straumēnos
– saka šā gada nometnes vadītāja Aija
Leonoviča. Par ieceri un tās pārtapšanu
jau pavisam reālā veidolā Aija stāsta:
„Kad divus gadus pēc kārtas viesojos
3x3 saietā Īrijā, biju pilnīgi pārliecināta, ka arī Lielbritānijā dzīvojošajiem
latviešiem jādod iespēja sajust tās
emocijas, ko sniedz nometne. Bērnu
nometnē „Puķu bērni” nejauši sākām
sarunu ar Gitu no Bradfordas un
izrādās, arī viņai esot bijusi doma par
latvisko 3x3 Lielbritānijā. Fantastiski, ir
jau kompanjons, toreiz nodomāju. Un
mūsu aicinājumam saietu organizēt atsaucās arī citi, līdz ar to esam saliedēta
komanda, par ko man liels prieks.

Daudz domājām, kas gan varētu būt
vienojošais mūsu nometnei. Tā kā
saietu caurvij daudz latviskā, tad vienojošais mūsu nometnei gadu no gada
būs tautastērps. Kā tas izpaudīsies?
Katru gadu piedāvāsim ievirzes, kas
saistītas ar tautastērpu, tā valkāšanu,
tradīcijām, darināšanu. Ideja ir, ka
vairāku gadu gaitā dalībnieki paši
saviem spēkiem varēs tik pie sava
tautastērpa. Šogad ievirze „Tautastērps
un tā valkāšanas tradīcijas” un filma
„Tautastērpa stāsts” palīdzēs dalībniekiem sniegt ieskatu – kas tad ir
tautastērps, kāpēc latviešiem tas ir tik
interesants un pēc kādiem priekšnoteikumiem izvēlēties tautastērpu. Šeit
mums daudz noderīgu padomu sniegs
Austris Grasis un Ieva Freinberga. Kā
arī šo to iegūsim no ievirzes „Adīšana”
(Inese Krūmiņa), jo tautastērpam ir
arī adīšanas tehnikā gatavotas lietas,
piemēram, glītās un rakstainās zeķes.

3x3 saieta pasaulē vadmotīvs ir apvienot
un saliedēt vairākas paaudzes. Mūsu
ģimene uz nometni arī ir ieradusies 3
paaudzēs – mūsu bērni Ringolds un
Rolands, tad mēs – Aija un Sandris, un
Sandra mamma Velga. Zinu, ka saietā ir
vēl vismaz divas ģimenes trīs paaudzēs.
Un tas priecē.
Patiesi esmu lepna, ka esmu no Latvijas,
kas ir bagāta ar savām tradīcijām un
paražām, ar savu kultūru. Gribas, lai,
esot te, daudzu, daudzu simtu kilometru
tālumā no savas dzimtenes, varam dalīties
latviskajā, saliedēt tautiešus un gūt jaunas
prasmes un iemaņas. Gribas, lai vismaz
reizi gadā sajūtam tās latviskās enerģijas,
latvisko strāvojumu! Gribas novēlēt jums
visiem, 3x3 saieta Lielbritānijā dalībniekiem, jauku nedēļu! Esmu gandarīta, ka
mūsu ir tik daudz. Un ceru, ka ar katru
gadu mūsu 3x3 saietu nometņotāju pulciņš tikai augs.”

Saieta Zelta likumi
1. Visā nometnes nedēļas laikā viens
otru uzrunājam tikai uz “TU”!
2. Maltīšu laikā katru reizi izvēlamies citus galda biedrus, lai
labāk varētu viens otru iepazīties!

--------------------------------3X3 KREKLI

Cik jauki, ka savējais savējo jau pa
gabalu var atpazīt, jo ir iegādājies
mūsu saieta kreklu, kas šogad ir
pieejams trīs krāsās – bordo sarkanā, zaļā un zilā. Kreklu rotā mūsu
šī gada saieta zīme – Jumis. Ja tu vēl
neesi paspējis to iegādāties, tad daži
krekli vēl ir pieejami Info centrā.
Kreklu cenas – 10GBP pieaugušo
krekls un 8GBP bērnu krekls.

3x3 vēsture mūsu pusē
Bija pagājuši tikai divi gadi, kopš pašas pirmās 3x3 nometnes Amerikā, kad 1983.gadā pirmais saiets notika arī
pie mums, toreizējā latviešu īpašumā Anglijā “Almēlija”.
1989.gadā “Almēliju” pārdeva un nometne pārcēlās uz
“Straumēniem”. Te tas turpinājās vēl piecus gadus, līdz
2003.gadam Kopā latviešu valodā saieti Lielbritānijā toreiz notika divdesmit gadus. Tos vadīja Dzidra
Purmale, Laima Spīkmane-Brauna, Gunta Krūmiņa
un daudzi citi. Toreiz tika izdotas avīzes “Pilieni”,
“Palēciens”, “Dzīve, Dzīvīte”, “Straumēnu klētiņa”.

Kopš 1987.gada “Straumēnos” ik vasaru notiek 3x3 nometnes angļu valodā. Tās turpinās vēl arvien. Un aiznākamgad angļu saieti svinēs jau 30
.gadadienu. Apbrīnojam šo nometņu rīkotājus un centīsimies no jums
ņemt piemēru. Ilggadīgi rīkošanā piedalās Anna Eksts, Rita Harisona,
Monika Hola un daudzi citi. Tā turēt!
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Latviešu Labklājības fonds īsteno projektu “Saime nāca dziedādama no druviņas sētiņā”. Īstenošanas vieta Lielbritānija. Projekta
Nr. 2015.LV/DP/08_MIC
Ārpus Latvijas dažādās mītnes zemēs pasaulē dzīvo, mācās un strādā liels skaits mūsu tautiešu. Sadarbība ar diasporu ir atslēga, ar kuras palīdzību ir iespējams uzturēt saikni ar Latviju, stiprināt piederības sajūtu Latvijai, tai skaitā nodrošināt nacionālās identitātes saglabāšanu, pilsonisko
līdzdalību, sabiedrisko un kultūras līdzdalību, kā arī veicināt atgriešanos Latvijā.
Atbalstot nevalstisko organizāciju darbību ārvalstīs, mēs ticam, ka
tiks veidota ciešāka saikne starp latviešiem ārvalstīs un Latvijā. Liela
daļa ārvalstīs dzīvojošo tautiešu ir motivēti un ieinteresēti Latvijas
sabiedriski politiskajos procesos, tādēļ šīs saiknes saglabāšana ir
būtiska. Pateicoties Latvijas diasporu organizāciju aktīvai darbībai,
Sabiedrības integrācijas fonds un Latvijas valsts ir radusi iespēju
finansiāli atbalstīt diasporas nevalstiskās organizācijas, pirmo gadu
izveidojot programmu, kuras mērķis ir latviskās identitātes saglabāšana un saiknes ar Latviju uzturēšana.
Domājot un strādājot vienoti, kā arī izvirzot kopīgu mērķi, mēs
varam panākt, ka piederības sajūta un dzimtenes mīlestība mūs vieno
neatkarīgi no valsts, kurā dzīvojam.
Sabiedrības integrācijas fonda
sekretariāta direktore : Aija Bauere

Sveicināti,3x3 dalībnieki Lielbritānijā!
Apsveicu ar latviešu valodā notiekošā 3x3 atdzimšanu Apvienotajā Karalistē!
Latviešu tradīcija izsenis ietver sevī mūža godus. No tiem pats pirmais ir krustabas, jeb kūmības - kad mazulis piedzimst, sākumā tas ir bezvārda pādēns; bet drīz
tam dod vārdu un apstiprina viņu par pilntiesīgu dzimtas, cilts un tautas locekli.
Kūmās aicina pašus labākos un izcilākos no radu cilts, tādus dižus un labus ļaudis,
kas jaunajam cilvēkam spēs dot atbalstu dzīvē, gan ar padomu, gan ar praktisku
palīdzību, gan ar savu labo piemēru, kā rīkoties dažādās dzīves situācijās.
Lasītus ļautiņus kūmās(i) ņēmu,
Kas var uguni saujā nest,
Tā skan tautasdziesma, apliecinot, ka tie, kas stāv klāt pie jaunā mūža sākuma, ir
lasīti ļaudis - izlase, labākie no labākajiem.
Mēs visi kopā - gan dalībnieki, gan lektori, gan 3x3 darba grupa, arī šobrīd esam
klāt pie jauna sākuma. Vai mēs esam tie, kas var uguni saujā nest? Vai mēs esam
tie, kas gatavi jauno sākumu - 3x3 Anglijā - atbalstīt ik reizi, ik brīdi, kad tas būs
nepieciešams: ne tikai vārdos, arī darbos? Ja tā ir, tad lieliski - tad jaunais aizsākums dzīvos saules mūžu!
3x3 pamatmērķi ir latvisku zināšanu paplašināšana, latvisku ģimeņu stiprināšana, latvisku draudzību sekmēšana un kopības izjūtas veicināšana.
Papildus šiem mērķiem 3x3 gan ārzemēs, gan Latvijā, fokusējas uz vērtībām, kuras mūs vieno, un nevis šķeļ. Pateicoties 3x3, es šodien droši varu
teikt - būt latvietei ir nevis smaga dzīves nasta, bet prieks un lepnums! Novēlu visiem saieta dalībniekiem mūsu kopīgajās dienās iegūt šo prieka
un lepnuma sajūtu, uzlādēt savas “latviskās baterijas” un pēc saieta doties mājup bagātākiem ar zināšanām, sajūtām, dziesmām, un apziņu, ka
šeit, 3x3, visi esam savējie!
Lai mums izdodas!

Inese Krūmiņa,

Latvijas 3x3 priekšsēde
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Lielbritānijas 3x3 ieviržu vadītāji

Inese Krūmiņa Adīšanas ievirze

Ieva Freinberga un Austris
Grasis Latviešu tautas tērps un tā
valkāšanas tradīcijas
Latvieshu ģimenes godi vārdības, vedibas, bēdības

Andris Jeziks -

Inese Asermane rīta rosme, vakara pasaciņas
“Mazuļu akadēmija”

Ģitāras spēle

Gunita Gudermane “Joka pēc alfabēts”

Jānis Atis Kruminš Vilku mācība
Kaspars Miklševics Video

Jēkabs Zarinš Kokles spēle

Aivita Skabarniece Teātris

Lilija Zobens Koris

Līga Reitera Zāļu sievas padomi

Jana Bieža “Joka pēc alfabēts”

Daina un Ernests
Freinbergi-Upmaļi Danči

Latvieši - dzietātaju tauta!
Mēs dziedam vienmēr un visur!
Kora ievirze notiks visiem kopā,
vakaros nīkšanas iesākuma
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Aija Grabuste muzikante

Avita O’Donnel Rotaļas un dejas

Saime
Nometnes statistika:
Vecākais dalībnieks – Austris (1942.g.)
Jaunākā dalībniece – Vanesa ( 2014.g. XI. – 9 mēn. jauna)
Esam no Lielbritānijas un Latvijas. Tālākais dalībnieks ceļojis no Līvāniem – Ilze Baranovska.

Joki
Ja arī tev ir kāds labs joks vai kuriozs atgadījums no 3x3 saieta dzīves, padalies. Vienmēr esi laipni aicināts “Saimes” redakcijā!
Arī tad, ja tev ir kāda interesanta un asprātīga bilde, neturi sveci zem pūra. Smiekli taču pagarina dzīvi! Un štrunts par krunciņām.

Ierosmei daži joki no iepriekš notikušajām nometnēm „Straumēnos”
Ievērojama jubileja
Ievērojamu jubileju 3.augustā atzīmēja nometnes dalībniece Līnīte, kad viņa sasniedza pirmo dzimšanas dienu. Līnītes izcilākie panākumi līdz
šim ir iešana bez pieturēšanās, mīlīgs smaids, laba ēstgriba, un septiņi zobi. Jubilāri goda dienā ar „Daudz baltu dieniņu” vēlējumu apsveica
daudzbalsīgs koris.
No 3x3 avīzes „Dzīvīte, dzīvīte”, 1988.gads, avots: grāmata „3x3 ārpus Latvijas”
Kas atlīdzinās zaudējumus?
Lūdzu redakciju nekavējoties noskaidrot, kāpēc šovasar vienmēr līst lietus un gandrīz nemaz nespīd saule. Vai būtu iespējams pieprasīt kaut
kam kaut kur zaudējumu atlīdzību par nelietotām peldbiksēm?
Nometņotājs skolas mājā.
No 3x3 avīzes „Dzīvīte, dzīvīte”, 1988.gads, avots: grāmata „3x3 ārpus Latvijas”
Tēvs vainīgs...
Atkal nokavējām vingrošanu. Tēvs vainīgs, aizgāja dušoties, pašiem bija jāģērbjas. Pēc brokastīm latviešu valodas stunda. Tēvs būtu varējis
mūs izglābt no šīm mokām, ja būtu mums agrāk sācis mācīt latviešu valodu. Pēc pusdienām rotu kalšana. Tēvs taisa mātei saktu, es pats taisu
gredzenu. Pēc vakariņām tēvs mūs pameta , lai spēlētu volejbumbu. Viņš to vairāk mīl nekā mūs. Atkal varžu ķeršana.
No 3x3 dalībnieku kopējās dienasgrāmatas, 1984.gads, Almelijā, avots: grāmata „3x3 ārpus Latvijas”

Lielbritānijas 3x3 padome

Lai sagatavotu šo nometni, visu iepriekšējo gadu čakli strādāja Lielbritānijas 3x3
padome.
Tās sastāvā: Gita Robalde, Aija un Sandris Leonoviči, Inese Asermane, Ronalds
Dimants, Valda Pastare;
Konsultanti: Līga Ruperte – 3x3 globālā koordinatore, Sandra Bondarevska – 3x3
Īrijā padomes priekšsēde, Guna Kriškāne – biedrības 3x3 pārstāve KM jautājumos.

Sirsnīgi sveicieni dzimšanas 24.augusta gaviļniecei - Gunai
Kriškānei.
Rīta rasā smeltas krāsas,
Varavīkšņu celtas sētas.
Pāri tikt un neapstāties,
Paveikt visu, pilnveidoties!
							5
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MŪSU MAZĀ LATVIJA

Gandrīz veselu nedēļu mēs diendienā atradīsimies šeit, Straumēnos.
Mēs piedalīsimies latviskās ievirzēs – danči, tautastērpa valkāšanas
tradīcijas, latviešu godi un citās, tāpēc – runāsim latviski. Tikai
LATVISKI!
Lai arī mūsu bērniem savā starpā sarunāties, iespējams, varētu
būt vieglāk angliski, mudināsim viņus runāt, izkopt un papildināt
latviešu valodu.
Esot Īrijas saietā, vairākkārt dzirdēju: „Gribu uz Latviju”, „Kad mēs
atkal atbrauksim uz Latviju?”, „Iesim tagad uz Latviju!” Izrādās vismazākajiem nometņotājiem LATVIJA ir tieši šeit - 3x3 saieta norises
vietā. Gluži kā „Mazā Latvija”. Un tas skan un ir tik mīļi!
Darīsim tā, lai arī pēc mūsu saieta bērniem gribas atkal un atkal
atgriezties „Mazajā Latvijā”.

Saieta 3x3 bērniem tiek rīkots konkurss!
Kā jau iepriekš runāts un teikts - mēs, pieaugušie, centīsimies mudināt
bērnus runāt latviski! Bet bērnu uzdevums ir mudināt runāt latviski
ne tikai savus vienaudžus, bet arī pieaugušos! Dari to nonogurstot!
Atraktīvākajiem latviešu valodas lietotājiem un uzmundrinātājiem būs
balvas! Pieteikt bērnus šai balvai var ikviens nometnes dalībnieks. Jums
tikai jāpastāsta par sava izvirzītā kandidāta centieniem un jānogādā šī
informācija mums avīzes redakcijā!

Atjaunotais 3x3 Anglijā notiek vēsturiskā vietā.
Varbūt tā vienkarši ir sakritība. Un, ja tā, tad tā noteikti ir ļoti laba sakritība. Šogad atjaunotā 3x3 nometne latviešu valodā notiek tieši
„Straumēnos”, Daugavas Vanagu jeb oficiālāk - Latviešu Labklājības fonda (Latvian Welfare Trust) īpašumā Lielbritānijā, akurāt laikā, kad
„Straumēni” atzīmē savu 40 gadu jubileju.
Daugavas Vanagu Fonds Katorpes muižu (Catthorpe Manor) Lesters apgabalā (Leicestershire) iegādājās 1975.gada maijā. Pirkšanas nolūks –
vieta latviešu sabiedriskā darba veikšanai, atpūtai un mūža novakares pavadīšanai tiem, kam vecums sasniedzis cienījamu gadu skaitli. Lai arī
laika gaitā „Straumēnu” izmantošanas uzstādījumi ir mainījušies, šī arvien paliks vieta, kur pulcējas latvieši, kur noris latviskie sarīkojumi,
tostarp 3x3.

“Straumēni” atrodas apmēram puskilometru no Katorpes ciema pa Lilburnes ceļu. Tā
ir 1925.gada celta karaļa Džordža (Georgian) laikmeta stilā celta muiža.

UZMANĪBU!
Mums būs dota iespēja viesoties LDC arhīva
bibliotēkā, interesējošās grāmatas
ņemt līdzi uz mājām. Sekojiet informācijai!

“Straumēnu” galvenā mītne, kur 40 gadu laikā notikuši neskaitāmi latviešu sarīkojumi.
Latviešu Dokumentācijas centrs (LDC) “Straumēnos”. LDC arhīvā sakopoti dokumenti, fotogrāfijas un citi materiāli, ko radījuši
Lielbritānijas latviešu sabiedriskie darbinieki kopš pirmajiem trimdas gadiem (1946) līdz šai dienai.
Bibliotēkā savukārt ir vairāk nekā 7000 grāmatu, pārsvarā trimdas izdevumi, bet apmēram trešdaļa ir izdoti Latvijā, starp kuriem ir
vērtīgi pirmskara izdevumi. Krājumā ir visi Anglijas latviešu autoru darbi, daudzi ar autora parakstu.

Paldies mūsu atbalstītājiem:
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Avīzes „SAIME” redakcijā čakli strādā: Edvards Robalds, Guna Kriškāne, Sandra Bondarevska, Aija
Leonoviča, Ieva Freinberga, Gita Robalde un ikviens, kas var pielikt roku, lai taptu avīzīte.
Visi mīļi gaidīti avīzes redakcijā!

