Anatolijs Danilāns un Pēteris Strubergs Skrundā!

20. februāra pēcpusdienā Skrundas pilsētas bibliotēka aicināja uz tikšanos ar zinošo,
atjautīgo profesoru Anatoliju Danilānu un grāmatas “Anatolijs Danilāns – dakteris ar
atvērtu sirdi” autoru Pēteri Strubergu. Abu kungu brīnišķīgajā saspēlē divas stundas
aizritēja nemanot. A. Danilāna interesantais stāstījums ar humora piegaršu lika mums
pasmaidīt un aizmirst ikdienas rūpes. Profesors uzskata, ka mūsu veselībai bez ēdiena,
saules stariem un kustības nepieciešams vēl viens faktors – laba pašsajūta. Ir lieliski, ja
jūties apmierināts. Cilvēkiem jājūtas jauniem un nevajag skaitīt gadus. Milzīga nozīme
ir pozitīvai attieksmei pret dzīvi. Optimisti dzīvo ilgi un laimīgi! Pasākums bija pulcējis
milzīgi lielu auditorijas daudzumu - profesora stāstījumā klausījās ap 100 cilvēku. Liela
bija klausītāju vēlme iegādāties profesora grāmatu “Dzīvo vesels!”. Tā uzskatāma par
daktera Danilāna “zelta graudu” krātuvi jeb vērtīgu padomu izlasi. Kā liels pārsteigums
gan autoram, gan visiem klausītājiem bija izdevniecības “Jumava” iznākusī jaunākā
grāmata “Dzīvo priecīgs un vesels!”. Pasākuma noslēgumā rakstnieks, ceļotājs un
vairāku grāmatu autors Pēteris Strubergs dalījās pieredzē par piedzīvoto Papua
Jaungvinejā. Pavisam nesen Pēteris Strubergs atgriezies no Papua Jaungvinejas, kas vēl
pavisam netālā pagātnē tika dēvēta par cilvēkēdāju zemi, un iespaidi par piedzīvoto un
redzēto joprojām spilgti, tad viņš labprāt dalījās gan spilgtos stāstos, gan krāšņās
fotogrāfijās par tālajā zemē piedzīvoto. Ceļotājs atzina, ka šis bija viens no tiem
ceļojumiem, kam bijusi nepieciešama īpaša sagatavošanās un drosme, jo Papua
Jaungvinejā ir ļoti augsts noziedzības līmenis, tāpēc pirmo reizi mūžā, dodoties
ceļojumā, viņš apdrošinājis savu dzīvību. Viņš devies ne tikai uz noziedzības ziņā vienu

no bīstamākajām vietām – Papua Jaungvinejas galvaspilsētu Portmorsbi -, bet arī uz
valsts iekšienē ceļošanai nedrošajiem Tari, Kundiavas un Madangas pilsētām
pieguļošajiem augstkalnu rajoniem. Šie apgabali bēdīgi slaveni ar to, ka uz vienīgā
lielceļa, kas savieno Tari ar Madangu, darbojas reketieru bandas un cilšu starpā notiek
asiņainas sadursmes, taču ceļojuma laikā, par laimi, nopietni starpgadījumi nav
gadījušies. Paldies profesoram Anatolijam Danilānam un rakstniekam, ceļotājam
Pēterim Strubergam par interesanti pavadīto pēcpusdienu! Teksts un foto: Gunita
Strode, Skrundas pils.b-kas vadītāja

