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Melburnas Latviešu biedrības 2015. gada valde 3X3 Adelaidē 2016.g. no 2.-8. janvārim
Pulciņā, pulciņā
3x3 pulciņā!
I bitītes medu nes,
Pulciņā strādādamas.

Nu jau 33.-ais Austrālijas 3x3
notiks nākošā gada sākumā
Adelaidē. Esam nolēmuši šo
saietu rīkot daudziem labi zināmajā “Nunyara” centrā Adelaides kalnos, kur ir burvīga
apkārtne un garšīgs ēdiens.
Ceram arī Jūs redzēt savā pulciņā, lai kvalitatīvi, jautri un
darbīgi pavadītu vienu brīvdienu nedēļu jauku cilvēku lokā
un latviskā vidē.

MLB jaunā valde tika sastādīta MLB valdes sēdē, marta sākumā. Tika pārrunāti jaunie gada sarīkojumi
un turpmākā darbība. Nākamais MLB sarīkojums notiks 23. jūnijā, plkst 14.00. Tas būs Jāņu sarīkojums.
Šogad tas notiks Melburnas Latviešu ciemā. Tāpat kā jau MLB Jāņos pieņemts, dziedāsim Jāņu dziesmas,
baudīsim Jāņu sieru, būs viktorīna un loterija. Neilgi pēc tam būs tradicionālā MLB Jauniešu mūzikālā
pēcpusdiena, 22. augustā, plkst. 15.00 Melburnas Latviešu namā. Gaidīsim skatītājus un aicinām mūsu
jaunos māksliniekus pieteikties uzstāties, zvanot Ivetai Lainei uz 0421 018063.
Foto: priekšā no kreisās puses Laila Piksons, MLB priekšsēde Iveta Laine, Inta Sharpe. Aizmugurē no
kreisās puses Juris Ozols, Jānis Saltups, Māra Piksons, Rasma Celma, Gundega Druva un Markuss Dragūns.
(Iztrūkst Melita Ozols). Foto: VL.

Krievija iesniedz ES 80 līdz 90 nevēlamo polītiķu sarakstu
Krievijas izveidotajā Eiropas
Savienības (ES) polītiķu sarakstā, kuriem liegts ieceļot
Krievijā, redzami arī pieci Latvijas polītiķu vārdi.
Kā liecina Somijas raidorganizācijas YLE rīcībā nonākušais
dokuments ar Krievijā nevēlamo 89 polītiķu vārdiem, tajā
iekļauti Saeimas Nacionālās
drošības komisijas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa (V), kā arī
četri Latvijas deputāti Eiropas
Parlamentā - Sandra Kalniete
(V), Inese Vaidere (V), Artis
Pabriks (V) un Roberts Zīle
(NA).

Sarakstu ar Krievijā nevēlamo personu vārdiem 27. maijā

Krievijas Ārlietu ministrija iesniedza ES delegācijai.
ES ārlietu dienesta pārstāve
aģentūrai AFP norādīja, ka
Krievija pēdējo mēnešu laikā
liegusi ieceļošanu vairākiem
Eiropas polītiķiem, taču līdz
šim bija atteikusies atklāt visu
to personu vārdus, kas iekļautas “melnajā sarakstā”.
Nīderlandes premjērministrs
Marks Rute, piebilda, ka sarakstā atrodami divu Nīderlandes parlamenta deputātu un
viena nīderlandiešu Eiropas
Parlamenta (EP) deputāta vārdi.
Savukārt saskaņā ar Beļģijas
ārlietu ministra Didjē Reinder-

sa vēstuli sarakstā iekļauti 89
polītiķu vārdi.

Kā aģentūrai AFP apstiprināja Beļģijas Ārlietu ministrija,
Maskava lūgusi, lai šo sarakstu
nedara publiski zināmu.

Tikmēr EP liberāļu frakcijas
vadītāja Gija Ferhofstada pārstāvis AFP pavēstīja, ka Krievijas “melnajā sarakstā” esot arī
bijušā Beļģijas premjēra vārds.
Viņš piebilda, ka Ferhofstadam
ieceļošana Krievijā liegta pēc
tam, kad viņš aicinājis sākt
starptautisku izmeklēšanu, lai
noskaidrotu krievu opozicijas
līdera Borisa Ņemcova slepkavības apstākļus.
LETA

www.australijaslatvietis.com.au
Pasūtinot reklāmu mūsu redakcijā, jūs dabūsiet divas iespējas
reklāmēties par vienu cenu.
Viena reklāma tiek ievietota
Austrālijas Latvietis avīzē un
otra parādās mūsu mājas lapā
- www.australijaslatvietis.com.

au.

Mājas lapā jūs variet arī apskatīt izdevumu pirmās lapas, iepazīties ar speciāli Austrālijas
Latvietim rakstīto autoru rakstiem.

Krustvārdu mīklu minētājiem ir
iespēja izdrukāt mīklu no mūsu
mājas lapas vajadzīgā lielumā,
un ja tiek saķēpāta pirmā, tad
- nav problēmu - var izdrukāt
vēl vienu.
Redakcija

Kāpēc tieši Tev un Tavai ģimenei būtu jāpiedalās 3x3? Uz šo
jautājumu man jāatbild ar kādu
frāzi no grāmatas “3x3 ārpus
Latvijas 1981-2011”: “Lai Tev
nezustu Latvija un lai Tu nepazustu Latvijai”. Jo arī šajā
3x3 būs ciemiņi no Latvijas un
interesanti referāti, kā arī ļoti
rosīgas ievirzes un burvīgi to
vadītāji. Varēsiet uzlabot savas
latviešu valodas prasmes un
zināšanas kulinārijā vai rokdarbos. Šī ir vienreizēja iespēja
baudīt Latvijas kultūru, vēsturi
un kas zina varbūt arī kādu koncertu otrā pasaules malā. Tomēr
pats galvenais ir, ka to visu Jūs
varat darīt kopā ar savu ģime-

ni. Mēs rūpēsimies par Jūsu
bērniem, kamēr Jūs klausāties
referātus vai apgūstat jaunas
iemaņas un pēc vakariņām būs
ģimenes izklaides.
Šogad ir doma arī pievērst lielāku uzmanību ģimenēm, kur
viens no partneriem nav latviski runājošs. Domājam, ka šiem
cilvēkiem būtu interese dalīties
savā pieredzē par Latviju un
latviešiem Ulda Ozoliņa vadībā
angļu valodā. Tāpēc ļoti ceram
iedrošināt ģimenes, kas agrāk
nav piedalījušās 3x3, šogad
tomēr spert to izšķirošo soli!
Darīsim visu, kas mūsu spēkos,
lai Jūsu ģimene justos gaidīta.
Protams, kā vienmēr, gaidīsim
arī dalībniekus bez bērniem,
bet šoreiz arī jauniešus, kas izbaudījuši Jaunatnes dienas, kas
vairs nepiedalās Vasaras vidusskolā, bet labprāt grib uzturēt
Jaunatnes dienu jautrību nākamajā nedēļā!
Tuvāka informācija par pieteikšanos tiks ievietota 3x3 mājas
lapā https://sites.google.com/
site/3x3australija/ kā arī Austrālijas Latvietī, un izziņota
latviešu centros.

Mārīte Rumpe
3x3 Adelaidē rīkotāja
m.rumpe@gmail.com

KURP KRIEVIJA?

Lai pilnīgāk saprastu šodienas
Krieviju, mazliet jāatskatās
vēsturē. Eiropas lielākā daļa
savu kultūras un domāšanas
veidu galvenokārt mantoja
no senās Romas, ar tās latīņu
alfabētu un viņas beigu posma
katoļticību, no kuras atzarojās
vēlākie protestantisma veidi.
Roma sadalījās divās daļās.
Rietumdaļa pēc tam drīz vien
gāja bojā, bet tās lielais latīņu iespaids Rietumeiropā turpinājās
līdz pat mūsu dienām.

Turpretīm austrumu Romas
daļa , vēl apmēram veselu gadu
tūkstoti to pārdzīvoja. Mainīja
vārdu uz Bizantiju, kļuva
pareizticīga, nonāca grieķu
iespaidā un pieņēma kirillisko alfabētu. Kad 15. g.s.
beigās tās galvaspilsētu Konstantinopoli beidzot ieņemt
izdevās turkiem, viņi tās vārdu
mainīja uz Istambulu (Stambulu), ieveda muhamedānismu
un izbeidza Romas un grieķu
iespaidu. Turki pakļāva milzu
dienvidaustrumu Eiropas un
vēlākās krievu impērijas dienvidu apgabalus.
Krievi, pieņemot pareizticību

un kirillisko alfabētu, uzskatīja,
ka viņi no Bizantijas pārņēma
senās Romas pēctecību un
kļuva tās impērijas tiesiskie un
kulturālie mantinieki, ar misiju
atjaunot Romas impēriju citā
ietērpā un panākt pēc iespējas
lielas daļas apzinātās pasaules
pakļaušanu savam iespaidam.
Lai jebkāda veida polītisks
režīms valdītu Krievijā dotā
brīdī, tam sava ideoloģija bija
jāizplata un tai ar misionāru
degsmi jāpakļauj cik vien lielas
pasules daļas varēja. Viena alga,
kas Krievijā bija pie varas, šo
domāšanas pavedienu vienmēr
paturēja liela daļa attiecīgā
laikā valdošās aprindas. No
maziem sākumiem Krievija
vienmēr centās savu territoriju paplašināt uz savu kaimiņu
rēķina. Nonākot saskarē ar Orienta un tālāko Āzijas austrumu
valstīm, no tām un no tatāru
jūga nāca zināms kulturāls
piemaisījums nostājā pret
individuāliem cilvēkiem.
Individa dzīvība un brīvība kļuva
nesvarīga un pakļauta valsts
interesēm un valdības mērķiem.
(Turpinājums 8. lpp.)

