“Visiem viens – nāc un paņem katrs sev!”

Kas un kur
šodien
notiks

3x3 saieta Lielbritānijā avīze
Nr 5
05.08.2016

Ejam ciemos pie
Straumēnu senioriem

Šovakar mēs pulcējamies
uz 3x3 nometnes noslēguma koncertu, kura laikā būs
apskatāms arī nedēļas laikā
paveiktais – rokdarbi, zīmējumi, dažnedažādi darinājumi. Tiks demonstrētas arī
apgūtās iemaņas un tas viss
šovakar.
Nometnes noslēguma pasākums sāksies pulksten
19.30, Zviedru zālē.

Kas un kur
notiks
rītdien
Rīt, pulksten 10.00, tātad
uzreiz pēc brokastīm, notiks mūsu 3x3 nometnes
konference. Tās laikā lūgsim jūs aizpildīt nometnes
novērtējuma anketas, kas
nepieciešamas
atskaites
sagatavošanai mūsu lielākajam atbalstītājam - Kultūras ministrijai. Lūdzu, būsim
atsaucīgi!

Nometnes bērni vakar
pēc Joka pēc alfabēts
ievirzes nodarbībām
devās uz Straumēnu
panisionāta mītni, lai
satiktos ar latviešu senioriem – cienījama vecuma ļaudīm, kas savu
mūža nogali pavada
šajā latviskajā mājvietā.
Straumēnu pansionāts
ir vienīgā šāda veida

iestāde
Lielbritānijā.
Te latviešu trimdinieki
var dzīvot vienkopus,
ikdienā sarunāties latviski, savā starpā atcerēties pirmkara dzīvi
Latvijā un pārrunāt notikumus, kas saistīti ar
šodienas notikumiem
dzimtenē.
Pašlaik Straumēnos ir
tikai mazliet vairāk kā

desmit iemītnieku. Kopējā saietu zālītē bērni
viņus sagaidīja ar pašu
sagatavotu uzstāšanos,
kur braši jo braši skanēja “Seši mazi bundzinieki”. Vecie ļaudis bija
patiesi iepriecināti, bet
mazie saņēma skatītāju
aplausus un uzslavas.
Bērni sastapa arī Emīlijas kundzi, kurai vakar

bija dzimšanas diena.
Savā 101 (!) gada jubilejā Emīlijas kundzei
tika veltīta apsveikuma
dziesma “Daudz baltu
dieniņu”.
Bērni Straumēnu seniorus mīļi aicināja pievienoties arī Daudzinājumam un noskatīties
šāvakara 3x3 nometnes
noslēguma koncertu.

INFORMĀCIJAS CENTRS (kafejnīcā Rīdziņa) 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 jūsu jautājumu un sniegs
atbildi cik vien drīz iespējams. Ja vajadzība ir neatliekama un īpaši nopietna, meklējiet vai zvaniet centra vadītājam Ronaldam, t: 07 849
087 292. Ja nepieciešama medicīniskā palīdzība - uzmeklējiet Ronaldu (t: 07 849 087 292). Ārkārtas gadījumā, ja nepieciešama ātrā medicīniskā palīdzība, aizsardzība vai glābējs, tad Lielbritānijā ir jāzvana pa t: 999. Pēc savienojuma jums jautās, kurš no dienestiem jums
nepieciešams (Ambulance/ Fire/ Police). Nosauciet un vajadzīgais steigsies palīgā. Numurs 999 savienojas arī tad, kad mobilā tālruņa kontā
ir beigusies nauda vai ir ieslēdzies “save screen”.
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Daudzinājums Mantojumam
Šī gada 3x3 nometnes
tēma ir MANTOJUMS, tāpēc arī to daudzinām un
cildinām.
Dziesmām un runām mijoties esam aplī apkārt
ugunskuram Straumēnu
estrādes pļavā. Pāri muižas ēkām kā debesu tilts
pārliekusies koša un milzīga varavīksne, uguns
sprakšķ un šur tur kokos
čabinās kāda aizķērusies
lietus lāse.

Gatavošanās Daudzinājumam vakar sakās jau laicīgi,
bet pucēšanās, pulcēšanās un došanās uz Daudzinājuma vietu sākās astoņos vakarā. Zāļu vainagi, tautas
tērpi, lāpa un kārtošanās gājienam.

“Straumēnu muiža mums pieder no 1976.gada, bet tās
vārds ir mantots no Edvarda Virzas “Straumēniem”. Pats
3x3 ir mantots no Amerikas un no agrākiem 3x3, kas notika Almēlijā.” (Sarmīte Janovska)

“Mēs visi esam latvieši un, lai vai kur mēs dzīvotu,
kādās zemēs, uz laiku, īsāku vai garāku, mūsu visu
svēts pienākums ir rūpēties par mūsu tēvzemi, ko
mēs esam mantojuši no saviem senčiem. Mūsu svēts
pienākums ir to sakopt kārtīgu, nodot to mūsu bērniem un mūsu mazbērniem. Pie tā mums vajadzētu
piedomāt, lai vai cik tālus ceļus mēs būtu projām no
Latvijas.
Pasaulē ir ļoti daudz tautu, bet ne visām ir sava
valsts. Mēs, latvieši, varam būt lepni par to, ka mums
ir sava valsts. Neatkarību nevienam nekad neuzdāvina. Neatkarīgas valstis var pastāvēt tikai tad, ja
tām ir savi karavīri. Mēs varam būt lepni un gandarīti par to, kādi ir bijuši mūsu karavīri no seniem
laikiem līdz mūsu dienām. Viņi ir bijuši čakli strādātāji, bet izšķirošā brīdī, kad vajadzēja aizstāvēt zemi,
mūsu puiši vienojās karapulkos atbilstoši tā laika
situācijai, ko viņi varēja darīt, un, pateicoties karavīriem, mēs dzīvojam neatkarīgā valstī. Un tāpēc ir
svarīgi padomāt par mūsu jauno paaudzi. Par to, kā
mēs viņiem nodosim mūsu svēto mantojumu, mūsu
zemi, ko esam mantojuši no saviem senčiem.” (Jānis
Atis Krūmiņš)

“Šodien par to, kas mums katram ir ielikts pūrā līdzi. Es ziedošu ugunij un tad, kad es
dziedāšu par trejdeviņiem dzīpariņiem, jūs arī varēsiet likt klāt savus dzīpariņus.” ( Inese
Krūmiņa)
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“Tad, kad vajadzēja domāt šī saieta tēmu, mums nebija divu domu. Tam ir jābūt Mantojumam. Pirmajā saietā mēs mantojām un ieguvām tik daudz! Un to vēlējāmies arī
nodot citiem, kas varētu ierasties šeit. Un tie esat jūs! Tāpēc arī šī saieta tēma ir Mantojums.” (Aija Leonoviča)

Svēts mantojums
Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai,
Un svēts ir tas, kas drošs par viņu krīt.
Lai mūžu mūžos zelt un plaukt Dievs ļauj tai
Un saulei liek pār mūsu druvam līt!
Te tēvu tēvi sviedros vagu dzina,
Šī saule pirmā svētījusi mūs,
Lai takas tās, ko pirmais solis mina,
Redz gaitā pēdējā reiz ejam mūs.

Mums, latviešiem ir tāda tieksme runāt diezgan pavirši
par dziedāšanu. Esam dziedātāju tauta. Dziedot dzimu,
dziedot augu, dziedot mūžu nodzīvoju. Manuprāt, šis ir
bijis pats pamats mūsu tautas izdzīvošanai. Dziesma un
dziedāšana ir mums svarīga. Gan katram atsevišķi, gan
kā sabiedrībai.” (Lilija Zobens)

Nekur virs zemes neapsveiks tik silti
Vairs mūs neviens, kā apsveic druvas šīs,
Gar kurām augšup slejas bērzu ciltis
Un liepas šalcot veras debesīs.
Par visiem svētumiem, ko sirdī nesam,
Lai šo ikviens sev pirmā vietā liek:
No zemes šīs mēs izauguši esam,
Mums šajā zemē galva jānoliek.

“Es mantoju no saviem vecākiem to, kas tagad ir mana
miesa, mans gars un mans prāts. Cik no maza nieciņa
cilvēks top liels un izaug. Un manī iekšā dzīvo tas ģenētiskais mantojums, kas nācis no tēva, no viņa tēva un
vectēva. Un es augu un dzīvoju kopā ar to. Es esmu atbildīga par to, ko es ēdu, no ka būvējas mana miesa. Es
esmu atbildīga par to, kā es izturos pret savu miesu, kurā
es dzīvoju. Tas ir mans miesiskais mantojums. Man tīrai
būt! Baltu ņēmu, baltu vilku, baltu man vajadzēja. Baltu
dienu, baltu sauli, baltu Dieva padomiņ’.” (Līga Reitere)
“Ar dziesmiņu druvā gāju,
Ar valodu sētiņā.
Viens no mūsu svarīgākiem mantojumiem ir šī dziesma, kuru mēs dziedam latviešu
valodā. Un tas ir ļoti raksturīgi, ka latvietim dziesma ir vajadzīga tieši strādājot – arot,
ecējot. Es nezinu nevienu citu tautu, kur tas būtu izteikts. Bez dziesmas nevar. Bet pats
svarīgākais Dieva dots mantojums ir valoda, ar kuru mēs ejam sētā. Tas nozīmē – pasaulē. Un tas ir gluži pretēji tam, ko viens otrs gudrinieks saka: ko mēs plašā pasaulē ar
savu mazo valodu? Muļķības! Tikai pastāvot un saglabājot savu īpatnību, mēs pasaulei
esam interesanti. Tas, kas šo mantojumu vieglprātīgi paspēlēs, tas neizbēgami pazudīs
pasaules tālēs un pazudīs no ļaužu piemiņas. To der vienmēr atcerēties. Un nododiet šo
mantojumu tālāk jūsu bērniem un mazbērniem un tad latviešu tauta vēl ilgi dzīvos zem
šīs saules.” (Austris Grasis)

“Mani vecāki man devuši to, ko es nekur citur nevaru
dabūt. Viņi man ir devuši dzīvību. No sirds. Un tieši tāpat
mēs dzīvību dodam tālāk saviem bērniem. Ir izdarīts galvenais! “ (Inese Krūmiņa)
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IESKATS IEVIRZĒS

Ievirze Trimda
Ja trimdu šauri saprotam kā
atsevišķu personu izsūtījumu
svešumā, tad tas noteikti ir
tikai daļēji attiecināms uz to
lielo latviešu daļu, kas četrdesmit ceturtajā gadā bija spiesta
aizbraukt no dzimtenes. Vairāk
nekā simts tūkstoši cilvēku devās svešumā, lai glābtos no padomju okupācijas, no Sibīrijas,
no represijām un nāvessodiem.
Mājas pameta uzņēmēji, mākslinieki, rakstnieki, inženieri,
valsts darbinieki, lauksaimnie-

ki. Svešumā nonāca karavīri,
kas cīnījās leģiona rindās. Tie,
kam bija gājušas secen 1941.
gada izsūtīšanas uz Krievijas autrumiem un ziemeļiem,
skaidri zināja, ka krieviem atgriežoties, dzīves okupētajā
Latvijā nebūs, ka represijas būs
vēl bargākas kā iepriekš.
Trimda, par kuru savā Ievirzē
stāsta Inese Auziņa Smita, ir tā
latviskā dzīve, kas desmitiem
gadu veidojās un ritēja ārpus
Latvijas. Lai arī atrauti no savas

zemes, cilvēki vēl joprojām bija
un ir latvieši, kas kopj savu latvisko identitāti, bagātina to un
nodod tālāk saviem bērniem
un mazbērniem. Tā - izkaisīti un
iejaukti svešos ļaudīs, latvieši ir
veidojuši savu vēsturi, kultūru,
izglītību, pārvaldi, ir cepuši latviešu maizi, darinājuši latviešu
tautas tērpus, rakstījuši grāmatas, rīkojuši dziesmusvētkus.
Trimdas vēsture ir tik bagāta,
ka tās apzināšanai ir nepieciešams cilvēka mūžs un arī tas
būtu par maz.
Vakardienas Ineses ievirzes
tēma – Izdevniecība trimdā. Te
stāsts gan par trimdā iznākušo
grāmatu autoriem, gan viņu
darbiem. Trimdas rakstnieku
un dzejnieku devums latviešu
literatūrā ir milzīgs. Tie ir neskaitāmi prozas, dzejas un dramaturģijas darbi. Tās ir apceres

un monogrāfijas, atmiņu pieraksti un zinātniskie darbi.
Ievirzē vakardien ciemojās arī
Daugavpils Universitātes filoloģijas doktore, docente Ingrīda Kupšāne, kas tieši šobrīd
pati strādā pie grāmatas par
trimdas rakstnieku Gunaru Janovski. Pagaidu nosaukums
viņas darbam ir “Gunara Janovska proza”.
Ingrīdas lekcijas temats Ievirzē
bija trimdas lugas, teātra izrādes un trimdas autoru darbu
ekranizējumi, no kuriem populārākais - Jāņa Streiča “Cilvēka
bērns”, kura pamatā Jāņa Klīdzēja romāns.

Vakar nodarbībās Joka pēc alfabēts
bērni gāja ķekatās
Ķekatās iešana un pārģērbšanās.
Kuram gan savu reizi nav uznākusi
luste pārtapt par kaut ko? Teiksim,
kazu, dzērvi vai siena kaudzi? Ķekatu tradīcija ir sena un jautra.
Mazajiem nometnes trīsreiztrīsniekiem šo tradīciju māca skolotājas Gunita un Jana. Bērniem tā,
protams, ļoti patīk. Lai arī tērpi ir
mūsdienīgi, tomēr tēls paliek tēls
un vakar bērnu nodarbībā bija ieradušās vesela virkne mazu princesīšu un visādi citādi pasaku tēli.
Tie darbojās ne tikai rotaļu zālē,
bet aizstaigāja arī līdz Straumēnu
pļaviņai.

Jauns temats -Traumu punkts
Nometnes laikā ir notikusi ne viena vien
trauma. Pēc statistikas
radītāju apkopošanas,
grafika augšgalā ierindojas nobrāzumi un
tulznas, gan tās, kas
radušās kokles spēli
mācoties, gan tās, kas
gūtas naktī pankūkas
cepot. Veicot aptauju
starp nobrāzumu īpašniekiem, izgaismojās
arī galvenās tendences un traumu pārdzīvošanas posmu laika
skala: sākumā trauma

sāp, 20 – 40 minūšu
laikā sāpe pāriet un
vēl pēc 20 – 40 minūtēm tā jau aizmirsusies.
Traumu gūšanas rekordiste šobrīd ir Alise. Viņa stāsta, ka visus
savus nometnes nobrāzumus pat neatceras, bet pēdējie pieci
esot gūti pēdējo pāris
dienu laikā. Novēlam
Alisei turpmāk veikli
izvairīties no visām
plānotajām un neplānotajām traumām.
“Mantojuma” žurnāliste klausās,
kā kāds nometnes dalībnieks,
avīzes 4.numuru rokās turot, lasa,
ka Informācijas centrā esot ledusskapis. Lasītājs groza avīzi un pie
sevis paskaļi prāto: “Informācija
ir.... avīzes centru arī atradu... bet
kur tad ir tas sasodītais ledusskapis?
***
Divi puikas, aptuveni 3 un 6 gadus veci, vienam rokā dzeltens
baloniņš, iet pa ceļu un aktīvi diskutē:
- Es esmu Supermens!
- Nē, es esmu Supermens!
Tā iet kādu laiku, kamēr mazākais
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Daži 3x3nieki tikai trešās
dienas rītā pamanījuši, ka
brokastis te sākas pl. 8.30,
nevis 9.00, kā viņi ir domājuši.
Kārtējo reizi, atnākot uz brokastīm pusstundu vēlāk, viņi
priecīgi konstatē, ka 3x3nieki
ir labi draugi, jo atstājuši viņiem gan kafiju, gan ēdamo
– ņem, cik gribi un krāmē tik
vēderu pilnu!
****

samierinoši noteic:
- Nu, labi, es esmu Betmens!
Secinājums: mums, latviešiem,
tagad ir pašiem savs Supermens
un Betmens, jo puikas savā starpā runāja LATVISKI. Par to viņiem
liela uzslava!
****
Dace Ancāne infocentrā ļoti
koncentrēti darbojas ap tā kā
sīkām caurulītēm, tā kā sīkiem
stabiņiem un uzmanīgi tās liek
no vienas kastītes otrā. 3x3nieki
ieinteresēti vaicā, kurā ievirzē
viņa darbojas.
- Nē, šī nav ievirze, es tinu cigaretes, - Dace vainīgi atsmaida

“Man vajag to dalībnieku
sarakstu, kas šurp brauca ar
tevi vienā mašīnā,” kārtojot
dalībnieku sarakstu vienai no
meitenēm jautā Aija. “Nosauc
man visu pasažieru vārdus un
uzvārdus.”
Uzrunātā brīdi padomā un
saka: “Labi, raksti. Tātad, es
pati –princesīte, tālāk....”
***
Pilnā sparā rit zīmēšanas
ievirze. Dalībnieki rātni sēž
zālītē ar seju pret sarkano
mūri un Santas Siliņas vadībā
kaut ko nebūt zīmē. Te mūra
priekšā izlec Gita Robalde un,
rokas vicinot, sāk līgani grozīties un staipīties. Acīmredzot
viņa ir nolēmusi, ka ievirzes
dalībnieki kļuvuši tik meistarīgi, ka nu var sākt jau gleznot
cilvēkus kustībā.
Redakcijā ir ienācis jautājums: kur pieteikties par pozētāju, ja zīmēšanas ievirze
sāks skicēt plikņus?!
****
Uzmanību! Dažkart mūsu
naktsmītnes šaurajos gaiteņos ir novērojami stihiski
bēbīšu ratiņu sastrēgumi.
Reizēm satiksmes sastrēgumos ir iesaistīti pat pieci/
seši spēkrati. Šī iemesla dēļ
pārvietojoties pa gaiteņiem,
lūdzu nepārsniegt ātrumu un
būt iecietīgiem pret kājāmgājējiem.
Paldies visiem joku iesniedzējiem! Gaidām vēl!

Straumēnu autostāvvieta jeb, skaidrā latviešu valodā runājot - pārkinglaukums, atrodas naktsmītņu gaitenī ejot uz galvenajām durvīm. Uzmanieties! Par nepareizu auto novietošanu – sods.
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Pasaules Brīvo
Latviešu Apvienība

Avīzes konkursa
uzvarētājs ir Aivis Krēsliņš!!

Pasaules Brīvo Latviešu Apvienība
arvien ir atbalstījusi 3x3 kustību
pasaulē, arvien ir rūpējusies par
tās attīstību un paplašināšanos,
turklāt uzskata, ka saieti ir nozīmīgs instruments latviskās izglītības un kultūras kopšanā. Ne velti 3x3
aizsācēja Līga Ruperte ir PBLA 3x3 globālā koordinatore.
Šogad Lielbritānijas 3x3 darba grupa sagatavoja projekta pieteikumu
un iesniedza PBLA Kultūras fonda projektu konkursā. Gita Robalde
stāsta: “Mēs ļoti priecājāmies, kad ieraudzījām arī mūsējo atbalstīto
projektu sarakstā. Paldies PBLA!”

Vai uz mežu ar savu malku?
Vai nebūtu dīvaini, ja Daudzinājuma
uguns pavēlnieks Jānis Atis uz Anglijas Straumēniem būtu atvedis malku
no Latvijas un viņš to, protams, nedarīja. Taču lietas sakārtojās pareizi un
tepat Regbī (Rugby) pilsētiņā dažādu
preču veikalā Home Bargain, kur cita
starpā var iegādāties arī malkas maisus, ir nopērkamas arī Latvijas šķilas.
Nu, lūk, mūsu Daudzinājuma ugunskurā gaiši dega dzimtenes bērza pagalītes.

Vai atceraties, ka
pirmajā avīzes numurā
izziņojām
avīzes
redakcijas
konkursu un balvu
tam, kurš pirmais
noteiks redakcijas
atrašanās
vietu?

Paziņojums skanēja
šādi: Tam, kurš pirmais atradīs redakcijas mājvietu, būs
balva. Otrajā avīzes
numurā sekoja papildus noteikums,
ka pretendentam

Kļūdiņas:
Pagājušajā, avīzes 4.numurā ir
ieviesušās vairākas informācijas
neprecizitātes:
Abām talantīgajām meitenēm
Kristai un Katrīnei (fotoreportāža avīzes 2. lpp) ir sajukuši vārdi.
Baleta priekšnesumu izpildīja
Krista, bet angļu dziesmu dzie-

ir jāpiesakās pie
Sandras.
Nākošais notikums
šajā epopejā bija
tas, ka mums bija
pamatotas aizdomas par dienesta
informācijas izmantošanu un tāpēc
no trases uz balvas
saņemšanu noņēmām
nometnes
vadītāju.
Bet nu gan beidzot
mums ir uzvarētājs!
Un tā: par avīzes
Mantojums redakcijas pareizo atrašanās vietas noteicēju ir uzskatāms
Aivis Krēsliņš. Viņš
gan nepieteicās pie
Sandras, kā bija prasīts, toties viņš pieteicās pie Sandra,
bet tā nu ziniet, ir tik
sīka nianse, ka žūrija
to neņēma galvā.

dāja Katrīne.
Savukārt 3. lpp viens no intervētajiem zēniem, izrādās ir nevis
Kevins, bet gan Darens.
Piedodiet par sajukumu un laipni aicinām katras avīzes īpašnieku ar pildspalvu izlabot šos
vārdu sajaukumus un pareizo
vārdu pierakstīt pie pareizās bildes.

3X3 LIELBRITĀNIJĀ ATBALSTA:

LIELBRITĀNIJAS
LATVIEŠU NACIONĀLĀ PADOME
LIELBRITĀNIJAS
LATVIEŠU IZGLĪTĪBAS FONDS

Avīzes „Mantojums” redakcijā čakli strādā: Sandra, Santa, Ieva, Gita, Aija, Katrīne, Ērika, Ronalds, Dace un ikviens, kas var pielikt roku, lai
taptu avīzīte. Redakcija strādā 24 stundas dienā.
Ja jums ir kas sakāms, stāstāms, citiem rādāms, tad nesiet šurp. Esam gatavi publicēt visus žanrus un visus apjomus: īsus rakstiņus, garākas apceres un pat romānus turpinājumos. Tāpat arī ievietosim jūsu fotogrāfijas, karikatūras un zīmējumus.
Muižas “Straumēni” adrese: Catthorpe Manor, Lilbourne Lane, Catthorpe Nr., Lutterworth, Leicestershire, LE17 6DF, UK

