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Lai aiziet prom pa baltu sniegu
Tās rūpes, kuŗas nomāc mūs,
Lai Ziemassvētki nāk ar prieku,
Ar cerību – viss labi būs.

Vēlam visiem priecīgus un gaišus Ziemsvētkus un, uzsākot jauno
2021. gadu, lai mums visiem būtu veselība, spēks un dzīves prieks!
Sirsnīgs paldies visiem, kuŗi palīdz apvienības darbā, un mīļš paldies apvienības
biedriem, kuŗi apmeklē saietus, bieži pārvarot nelabvēlīgus laika apstākļus un
transporta grūtības. Bez viņiem mums nebūtu nozīmes darboties un mums
pietrūktu regulārās satikšanās latviskā draudzīgā vidē.
Liels paldies arī Latviešu centra vadībai un darbiniekiem par labo
sadarbību un saprašanos.
Apvienības valde
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TLPA Priekšsēža novēlējums
Silti sveicieni visiem!
Pēdējo gadu cilvēki sauc par “apstājas” vai
“reset” gadu. Gads, kad nekas daudz nenotika.
Centrs bija slegts, vingrošana, kora dziedāšana,
maltītes, tikšanās - viss apstājās. Covid-19 bija
uzlicis savu lielo ķepu!
TLPA toties sāka darboties jaunā veidā.
Pārslēdzām saietus uz Zoom tehnoloģiju.
Rūpējāmies, lai visi pensionāri saņem savas potes!
Zvanījām, rakstījām, mudinājām, informējām un
ar maija mēnesi jau bijām panākuši, ka 97% no
mūsu pensionāriem bija potējušies. Izpalīdzējām
vairākiem arī citos veidos šinī laikā. Zvanījām un
atbalstījām. Sākām arī “buddy” sistēmu, lai
rūpētos par savējiem. Izsūtījām pateicības pīrāgus
vai Letts Shop dāvanu kartes visiem, kas saņēma
savas potes! Sadarbojāmies ar Centru un
sabiedrības atbalstītājiem, lai acerētos trūcīgos
un vientuļos svētku laikā ar draudzības groziņiem!
Mūsu Zoom saieti tagad mērojas starp 80-100
apmeklētājiem katru ceturdienu! Tagad pie mums
viesojas no ārpilsētas, no pārējās Kanādas,
Amerikas un pat no Latvijas. Pirms pāris gadiem
mums nebija e-pastu saraksta. Tagad mums ir
250 e-pasta adreses. Mums tagad ir mājas lapa
www.latvianseniors.org kur var apskatīt, kas bijis,
kas būs, kur ko var dabūt utt. Mēs informējam ar
Facebook un, saprotams, mūsu “Latvija Amerikā”
avīzē.
Tagad, kad Covid-19 ir puslīdz zem kontroles,
sākam atkal tikties Centrā. To darām “hybrid”
veidā. Ielikām kameras, ekrānus un skaņas
sistēmu Rīgas zālē, lai varam ari “zoomēt” tiem,
kuri nevar ierasties Centrā. Nodevām iekārtu
Centam, lai tas to uztur un operē visām
vajadzībām. Atkal jaunums! Redzēsim kā ies.

Esam arī iegādājušies dažus datorus, kurus
aizdosim pensionāriem, kuriem nav un vēlas
nedaudz iemācīties. Tehnoloģija mūs visus turēs
informētus un savienotus! Mums šogad ir atkal
pienākuši daudzi jauni biedri. Tātad ir bijis ražens
gads.
Paldies mūsu varenajai valdei, ka mums
palīdzēja ieslīdēt mūsu jaunajā, normālajā dzīvē.
Paldies visiem darba rūķiem, kuri sagatavoja šo
izdevumu un izpalīdzēja ar programmām. Paldies
revīzijas komitejai, kas dzīvoja mums līdz visu
gadu ar viņu padomiem. Pateicamies arī Toronto
pilsētai un Ontario province, kuri mūs finansiāli
atbalsta.
Būdami pensijā, mums ir iespēja darīt ko jaunu,
darīt kas patīk! Lietosim savu laiku lietderīgi,
priecīgi un ar sajūsmu. Paplašināsim savu dzīvi un
uzskatus!
Būsim kopā, būsim aktīvi!
Priecīgus, siltus Svētkus un laimīgu, veseligu
Jauno Gadu visiem!

TLPA Priekšsēdis Auseklis Zaķis
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TLPA Jaunie biedri 2021. gadā
Balins, Kristine
Cakule-Tuters, Laila
Ezers, Gita
Fitingofs, Eduards
Gaide, Liga
Gifford, Inta
Gintere, Helena
Glebovs, Mara
Goba Normunds
Goba, Mara
Grava, Arturs
Grava-Gubins, Inese
Grikis, Olga
Gulens, Voldemars
Harvey, Gunta
Jack, Cheryl
Jankovskis, Rasma
Jansone, Zane
Jekabsons, Rasma
Kalns, Dina
Kemp, Valda
Klaise, Gunars
Klaise, Gunars
Korbs, Valdis
Kulberga, Zenta

Kuplena-Ewart, mac Ilze
Kursis, Sandra
Lidums, Laima
Meijers, Silvija
Mierins, Karina
Neimanis, Elmars
Oestreicher, Valda
Ozola, Edite
Petersons, Astrida,
Plume, Vita
Ricciatti, Rita
Rundans, Gunars
Schuler, Mudite
Sketris, Ingrida
Staraste, Liliana
Strauts, Marija
Upeslacis, Alberts
Upeslacis, Inga
Valdmane, Ilze
Wood, Michael
Zemitis Janis
Zemitis, Ingrida
Zommers, Aija
Zubkewych, Valda

Atvasara • 2021. gada decembris

TLPA 2021. gada pārskats par programmām
Kopš 2020. gada pilnsapulces, pensionāriem ir
bijušas 40 programmas, visas, atskaitot divas,
virtuālas.
Esam godinājuši mūsu svināmās dienas un
varoņus, atceroties Kalpaka dienu, 25. marta
izsūtītos ar Dzintras Gekas piedalīšanos, 14. jūniju
ar Māru Lazdu, Lāčplēša dienu ar filmu par
Eslingenas ‘dīpīšu’ nometni, 18. novembri ar
Michael Pinnsoneault, kas runāja par kopienas
centieniem.
Iesaistījām gados jaunus, mums jaunus
lektorus, kā Valdi Siliņu, kas runāja par nākotni ļoti
abstraktos jēdzienos, un kā viņš pelna maizi ar
šādu nodarbošanos; Zinta Zommere ar savu
jauno bērniņu stāstīja mums par savu darbu ANO;
Ināra Vērzemniece runāja ar mums par savu
ģimenes vēsturi, ņemot par paraugu grāmatu
‘Among the Living and the Dead’, Ēriks Bredovskis
komentāja filmu par Latvijas Leģionu, Trīs Čaļi no
Vankūveras, Barselonas un Rīgas atbildēja
jautājumus par savu skatu uz dzīvi un nākotni.
Iepazināmies labāk ar jauno Sv. Andreja draudzes
mācītāju Dāgu Demandtu un viņa labdarbības
akcijām, ar Emīliju Rudzīti, kas stāstīja kā reaktivēt
muskuļus, Ināra Klaiše runāja par migrāciju.
Īrisa Purene ir sagādājusi mums interesantas
tikšanās ar filmētāju Dzintru Geku un viņas
braucienu uz Sibīriju; viņa sarīkoja Ģimenes
dienas saietu, Jāņus, rādīja brīnišķīgu filmu par
Gauju, un sarīkoja arī Ziemassvētkus ar Vilmu
Vītolu un Pēteri Zariņu.
No vidējās paaudzes Viktors Jaunkalns mums
rādīja savas firmas projektus, daudzas ēkas
sakarā ar sportu vai universitātēm; Matejs Kalns
mūsu apgaismoja par cilvēku tirdzniecību, Dina
Kalna mūsus aizveda ceļojumā par visu

Ziemeļuameriku. Arī Ilze Bebris mūsus aizrāva ar
savu mākslu konceptuālā laukā.
Mūzika,
protams,
spēlēja
lielu
lomu
programmās. Paldies Helēnai Ginterei par čaklo,
izklaidējošo klavieru spēļu ierakstiem ar latviešu
komponistiem un citām pasaules slavenībām. Bez
Pētera Zariņa protams nevaram iztikt: viņš ar
humoru demonstrēja muzikālus jokus, un kopā ar
Rutu Vaivadu sniedza koncertu mūsu vienīgā
koncertā klātienē.
Mums bija arī interesanta un ļoti veiksmīga
sadarbība ar 3x3 Tērvetes lekcijām, kur trīs
nedēļas pēc kārtas klausījāmies par Latvijas
folkloras instrumentu muzeju ar Ilmāru Pumpuru,
baudījām Kārļa Vērdiņa dzeju, un Jura Kažas
informatīvo uzrunu par Kuldīgas klusām
aizkulisēm.
Vēlos pateikties TLPA korespondentiem, kuri
cītīgi rakstīja Latvija Amerikā avīzei, un Vitas
Gaiķes pretīmnākšanu. Daži tie būtu Juris
Dreifelds, Ilze Valdmane, Valda Zobena, Rita Dirse,
Māra Gulēna u.c.
Kā vienmēr, programmas darbs nenotiek
vienrocīgi, to ir atbalstījuši un turpina atbalsīt tie,
kas nāca pirms manīm: Liene Martinsone, Maija
Ķuze, Imants Lapiņš, Īrisa Purene. Arī Latvija
Amerikā avīzei, latvieši.com un Ievai Freinbergai,
un Latvijas Radio1 pienākās paldies, sludinājot
mūsu programmas. Izsaku sirds izjustu paldies
Egīlam Fogelim par savu profesionālo laipnību,
veicot techniskos darbus aiz pults.
Taču lielākais paldies veltīts jums, skatītājiem,
lasītājiem un klausītājiem, kas tik cītīgi pieslēdzās.
Bez jums mums nebūtu vērts rīkot.
Gunta Dreifelde
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Atvasara – kā vēl viena svētība
Kopš man laipni piezvanīja, aicinot dot ko
literāru TLPA žurnālam “Atvasara”, par to bijis
jādomā. Arī par uzticēšanos brīvi izvēlēties, ko
un cik. Tā manas domas visai drīz sāka
lidināties ap vārdu “Atvasara”. Arī tādēļ, ka
tieši šinīs dienās iespiests, kopā ar Anitu
rakstīts, dzeju un rakstu krājumu SVĒTĪBU
LAIKS NEBEIDZAS, par laiku mūsu visu dzīvēs,
Covid-19 apdraudētībā esot.
Kas gan lai aizdzen baiļu stingumu, ko tik
sekmīgi mūsos spēj iedzīt suverēnā prese vai
citi saziņas avoti, kā dziļā veidā mums Dieva
doto svētību atklāšana un pieņemšana.
Tomēr, jauka sagadīšanās! Šajā laikā rūpīgāk
esmu vērojis debesis, skatot, kāds laiks
piešķirts katrai dienai šajā gada posmā: vai
tagad ir atvasara?
Nezinu, kā tas ir Jums, mīļais lasītāj, bet
man jāliecina, ka vairāk par silto, ziedu un
saules bagāto vasaru, man arvien mīļa bijusi
tā sauktā atvasara, kas šajā kontinentā, tikusi
dēvēta arī par Indiāņu vasaru. To atklāju kā
svaigs
padsmitnieks,
dzīvodams
un
vidusskolu apmeklēdams Willistonas pilsētā,
Ziemeļdakotā. Galvenokārt starp norvēģu
izcelsmes luterāņiem, kas kā draudze mūs un
vēl citus latviešus tur izsauca. Tajā plašā
Dakotu un Montānas prēriju (līdz Rocky
kalniem) pusē, kas tiek saistīta arī ar indiāņu
vēsturi un cīņām par savu eksistenci, un
sākotnējo iemītnieku pēcnācēju tagadējo
dzīvi.
Daudz vēlāk dzirdēju atkārtotu lūgumu no
Latvijas māksliniekiem vai citiem ciemiņiem:
“Lūdzu aizvediet mūs, kaut vai brīdi, lai
redzam indiāņu apmetnes vietas un tur
izstādīto. Mums latviešiem tas kaut kā liekas

pievilcīgs un tuvs.” To darījām, jo iespēju
netrūka, sevišķi Ontario Hamiltonas tuvumā.
Vai varam apgalvot, ka sagadīšanās nav?
Tieši dienā, kad man tik laipni piezvanīja, biju
“iegrimis” grāmatas lasīšanā ar nosaukumu
“Pēdējais autobuss uz gudrību” (Last Bus to
Wisdom). Šo autobiografisko noveli sarakstījis
Ivan Doig, gandrīz manos gados, bet jau
aizsaukts mūžībā. Aprakstītajā, viņš kā
vienpadsmitgadīgs bārenis tiek viens pats
vecmātes sūtīts, gaŗo visu 1600 jūdžu ceļu uz
Viskonsinu, pie pavisam atsvešinājušās
māsas, jo pašai paredzēta operācija, un pat
tās izdošanās gadījumā būs nepieciešams
atveseļošanās laiks, liela daļa vasaras. Nav
cita, kas par zēnu rūpētos, un kas atgādina
novecošanas grūtības mūsdienās, ja paliec
viens. Toreiz nebija attīstīta sociālā palīdzība.
Gaŗā ceļā esot, zēnam Donal jādalās ar
dažādiem autobusa pasažieriem, satiekot
saprotošus, jūtīgus ceļa biedrus, līdz
apcietinājumā esošo, kas ceļo šerifa vadībā,
un ieslodzījumu izcietušo, kurš no Donal
dzirdējis izpušķotu aprakstu par vērtībām
viņa koferī, aiz ieraduma, zēna koferi nozagt.
Un tad vēl divas grupas, ar ko lemts kādu
gabalu kopīgi ceļot: uniformās esošie, it kā
liktenim padotie karavīri, kas pēc papildus
apmācībām nozīmēti karam Korejā. Un vēl
nevaldāmais zēnu bars, kas piepildījuši
autobusu, tikai divu audzinātāju vadībā, tiek
vesti uz vasaras nometni.
Donal ceļā ved līdzi pāris talismanus: nesen
atrasto, bet pavisam vēsturisko smailas
indiāņu bultas melna spīdīga akmens šķautni;
otrs ir ievākots autogrāfu ierakstiem domāts
albūms, kas simbolizē līdz šim un pašreiz

Atvasara • 2021. gada decembris

piedzīvoto. Lūgt ierakstus zēns nebaidās, jo
cer, ka to kopējais ierakstu skaits reiz ļaus
sasniegt tāda veida rekordu. Šis ceļojums ir
dramatisks, kā visa viņa tālākā jaunā dzīve.
Bet Donal izceļas ar retām vērošanas, iztēles
spējām, ar bagātu vārdu krājumu, kas apgūts
dzīvojot dažādos apstākļos, it kā pierādot, ka
katrām grūtībām līdzi nāk arī dzīves gudrība
un svētības.
Nu kas tā par sagadīšanos? Nu tā, ka
Indiāņu vasaras un viņu vidi iepazinu un tai
brīdī lasīju arī par sevi. Ar šīs grāmatas
palīdzību esmu varējis aizceļot pa atmiņu ceļu
uz 1951. gadu, kas, izrādās, bijis nozīmīgs arī
man: jo, kad zēns Donal ceļoja, tad
neparastais autobuss, kā tur rakstīts ir
piestājies uz brokastīm arī Willistonā,
Ziemeļdakotā, kur tieši tad dzīvojām. Zinu, ka
tas vairāk var uzrunāt pašam sevi, bet
aizdomājos arī uz Mandanas indiāņu
senvietu, kas 1950os gados bija kļuvusi par
pilsētu pāris stundu attālumā no Willistonas.
Ja tā ar savu labo slimnīcu un brīnumārstu Dr.
Ayash tur tad nebūtu bijusi un laba prāta
cilvēku darīta man pieejama, kas gan man
būtu izdarījis nepieciešamo operāciju, ka varu
labāk runāt, dziedāt, pat justies iedrošināts
vēlāk to darīt draudzes vai publikas priekšā.
Un vai nav dīvaini, ka laikam katram no
mums
no
dažādām
pusēm
uzpeld
atgādinājumi par sen izdzīvoto rūpīgi
noslēpto mūsu atmiņu pūros, ko daži patur
tikai sev, domājot, kāda gan varētu otram būt
interese jeb daļa par to. Bet, kā psichologi
apstiprina, cik veselīga ir tāda dalīšanās,
pakavēšanās pagātnē, pašam ar sevi un ar
otru. Tas ir ceļš uz gudrību, Dieva dotas dzīves
izpratni, labāku garīgo veselību, negatīvu
domu mazināšanu.

Par atvasaru teic visādi: ka tā ir viena no
grūtāk noteicošām parādībām, kas nepieder
ne vasarai, ne rudenim. Ka tā ir pēc tam, kad
rudenī jau piedzīvots lietainais laiks, vēsums
un salnas, bet vēl tiekam apveltīti ar saules
siltumu, sausa laika posmu, vairāku nedēļu
gaŗumā. Indiāņiem tad bija lielās medības,
kas sagādāja iztiku visai gaŗai ziemai, kas
seko. Latvieši to saista ar vasaru ar trim
meitām vai māsām, katra 2 nedēļu gaŗumā.
Latvijas meteorologs Jānis Trallis secina:
“Uz jautājumu, vai šodien ir atvasara, atbilde,
visticamāk, būs balstīta emocijās, nevis
faktos.” Pie tā vēl, noslēgumā, gribu piebilst,
ka atvasara ir īsta, kad tā ir jūtama un ka to
novērtējam un par to priecajamies. Tā tad ir
svētība un dāvana, kā tas ir ar katru mūsu
dzīves dienu! Pat lielā vecumā mums tas tiek
dāvāts – tāds laiks, kas ietver, atsauc,
pateicības garā liek novērtēt visu pārējo
mūžu.
SVĒTĪBAS, KAS PĀRVEIDO
Pazīstam vārdus, ko sev vai citam
jautājam:
kas par to man būs?
Gribam zināt, izdibināt, vai vispār ir vērts,
jo dzīvē visam ir cena, viss tiek svērts.
Neviens starp mums nav kā tas Raiņa
Antiņa tēls,
kas stikla kalnu veic, kad ir mērķis cēls;
Zelta zirgu rod, kaut jau ir vēls – viņš kalnā
kāps,
Princesi, stingumu skūpstot, modinās!
Dzīve ir svētību laiks, kas nekad nebeidzas,
Dievs jaunas iespējas auž, žūst asaras.
Sauc augšup tiekties, stāvā kalnā kāpt
mudina,
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galvu augstu celt, ne liekties, skubina.
Pretim gaismai iet, kur mērķis jaužams
tālumā;
tur kur saules riets, kad reiz būs apstāja.
Neuzdot, paļauties: svētību devējs ir Dievs!
KAS IR TĀS SVĒTĪBAS,
ko Dievs šai laikā devis,
un viss tas cits, kas domas vērš no sevis?
Tas vien, ka esi vēl un Viņu vari slavēt,
un tas, ka spēj uz savām kājām stāvēt...
Tā svētība, ka ir otrs, kas tuvu stāv tev klāt,
tevi dzird un drošina, spēj mierināt.
Ir Dieva svētība, ka vari gaiši domāt,
par viņu, ne vien sevi, mīļi gādāt.
Tā liela svētība, ka draugam uzticas,
dienai vēl neesot galā, atceras.
Svētība ir, kad var atsaukt dziesmas,
atmiņas,
kas veido kopējo draugu piemiņas:
kas piedzīvots, kas ir mūžā labi veikts;
kopā svinēts, mīlestības dzīvē sveikts.
Svētība ir aizrautīgā tuvā dziesmā būt,
spēt gadus nokratīt, jaunākiem kļūt...
Gan žēl to, kas iegrimst dzīves steigā,
rūpestos;
ne citādi kā lūgsna spēj aizsniegt tos.

Gaišs un paliekošs, Radītāja rokā drošs.
Paldies, teikts dienai šai, teikts mūžībai!

ATVASARA
Vai dzīvots cauri vasarai un rudens raža
ievākta,
bet ziema tevi baida?
Lūk, atvasara dāvāta, ikviens lai paldies
raida!
Par katru dienu tālāko, kā paša Dieva
svētīto
– tā būs tev dzīves pūrā –
lai sirds spēj pateikties, lai nekļūst pārāk
sūra.
Lai nebaidās no vīrusiem, kas apdraud
miesu, garu;
bet, saulei spīdot, drošina: es paļaujos un
varu!
Nav atvasara gada laiks, nav tā tikai māņi:
tā varavīksnes svētība, lai tiekam daudz
kam pāri.
Dievs jaunu posmu dzīvot dod, ka
žēlastība būtu
vēl satikties un padarīt, par Dieva bērnu
kļūtu.
Šis solījums, kas piepildās, kas sola laimes
vasaras!
Ivars Gaide

Vari pateikties, ka sirds bagātība tev ir,
ir mantojums, kas no drūmuma tad šķir.
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Pie rieta vārtiem
Pie rieta vārtiem kāds putns dzied,
No visa tālu Tev jāaiziet.
Pie rieta vārtiem kāds putns dzied,
Kas dārgs, no visa nu jāaiziet.
Caur rieta vārtiem jau aizejot
Sirds atmaigst svētot un piedodot.
Ai dārgie kapi, Ai mātes sirds,
Ai bērnu smaidi, nu viss tiek šķirts.
Tik rieta vārtos viens putns dzied,
No visa visa Tev jāiziet.
Aiz manis paliek mans dienu prieks
Tāls laimes spožums, un sāpju sniegs.
Ka tīra liesma bez putekļa
Lai degu Dievam nu mūžībā.
Marija Urnežus
Valdis Briedis
❅1925. gada 13. februārī, Sējā
✞ 2021. gada 30. septembrī, Toronto
Aina Budze
❅1919. gada 5. jūnijā, Aknīstē
✞ 2021. gada 24. februārī, Toronto
Arnolds Dzilna
❅1923. gada 31. augustā, Vecgulbenē
✞ 2021. gada 19. augustā, Cēsīs
Kārlis Gulbis
❅1923. gada 7. februārī, Liepājā
✞ 2021. gada 23. maijā, Toronto
Harijs Jansons
❅1925. gada 1. oktobrī, Liepājā
✞ 2021. gada 8. aprīlī, Toronto
Hermanis Jākobsons
❅1924. gada 7. janvārī, Liepājā
✞ 2021. gada 10. septembrī, Toronto

Voldemārs Kaņķis
❅1929. gada 30. aprīlī
✞ 2021. gada 31. maijā, Toronto
Austra Kirkup
❅1936. gada 20. decembrī
✞ 2021. gada 15. janvārī, Toronto
Ināra Matīss
❅1933. gada decembrī
✞ 2021. gada 28. novembrī
Mezītis Jānis
❅1922. gada 21. maijā
✞ 2021. gada 31. maijā, Toronto
Uldis Zommers
❅1934. gada 18. oktobrī, Rīgā
✞ 2021. gada 10. augustā, Toronto
Elza Avots
❅1924. gada 1. maijā, Gaviezes pagastā
✞ 2021. gada 2. janvārī, Toronto
Dzidra Avens (dz.Budacha)
❅1926. gada 21. aprīlī, Līgatnē
✞ 2021. gada 15. janvārī, Toronto
Orta Čačis (dz.Skreijs)
❅1926. gada 30. augustā, Rīgā
✞ 2021. gada 18. janvārī, Toronto
Ēriks Eislers
❅1930. gada 14. decembrī, Slokā
✞ 2020. gada 28. decembrī, Toronto
Astrīda Raps (dz.Austriņš)
❅1933. gada 10. augustā, Liepājā
✞ 2021. gada 9. janvārī, Toronto
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Bibliotēkas draugi turējuši rūpi 40 gadus –
Paldies!
Novembrī paiet 40 gadi, kopš bibliotēka
Toronto Centrā pēc intensīvas 3 gadu
sagatavošanas darbiem sagaidīja publiku.
Bibliotēkas komiteja Emīlijas Ziplānes vadībā
nolēma attīstīt bibliotēku lasītāju priekam un
zinātnieku pētījumiem. Jau pirms oficiālās
atvēršanas 1981. gada 1. Novembrī, labvēļu
ziedojumi, Latvijas laika retumi, bēgļu
nometņu izdevumi, žurnāli, avīzes, grāmatu
birums pārsniedza 2 000.
Cik grāmatu šodien atrodas Centra
bibliotēkā? Akurāt atbildēt sarežģīti. Pagājušo
nedēļu,
kataloģizējot
jaunu
grāmatu,
ierakstijām skaitli 17826. Pēdējo pamatīgo
inventāru veica pirms 20 gadiem. Pa laikam
kādas bojātas, kādas vienkārši pazudušas,
kādas neatdotas. Kā parasti, identitātes
nolūkos jaunai grāmatai piešķir tai unikālu
numuru uz ko tomēr nevaram paļauties
konstatējot kolekcijais skaitu. Ko darīt, ja
starplaikā uzrodas identiska grāmata un
nevēlamies paturēt divus eksemplārus?
Library and Archives Canada reiz aicināja
sadarboties sūtīt viņiem imigrantu autoru
Kanadā izdotās grāmatas. Tai laikā bija
iespaidīgs skaits vietējo latviešu autoru: Indra
Gubiņa, Irma Grebžde, Lolita Gulbe, Angelika
Gailīte, Valentīns Pāvuls, Metimne, Krišš
Sidars, Tadeušs Puisāns... bija latviešu
izdevēji: Amber Press, Astra, Daina Press, L.
Slaucītājs u.c. Dubultniekus nodevām Library
and Archives Canada līdz brīdim, kad
programmu izbeidza. Žēl, jo paļāvāmies, ka
latviešu literārās pēdas saglabāsies valsts
iestādē. Centra bibliotēka, varbūt vienīgā
Kanadā, turpina glabāt jaunumus, kā

piemēram, Ulža Lotes un Karīnas Mieriņas
enciklopēdiskos apkopjumus par Latviešu
muziķu un mākslinieku ieguldījumu Kanādas
kultūrā, Viestura Zariņa liecības par Kanādas
latviešu kolonijām.
Covid laikā, Centra klusumā, likās izdevīgs
moments
romānu
plauktus
izbrīvēt
jauniepirkumiem. Rezultātā liels skaits autoru
tulkojumu: Charles Dickens, Thomas Hardy,
Daphne du Maurier, Ernest Hemingway,
Fyodor Dostojevsky, Alexandre Dumas, Sigrid
Undset, trimdā un Padomju Latvijā izdotie,
bibliotēkas sākumgados dāvātie, šobrīd
atrodas uz ratiem bibliotēkā ‘ceļā uz
nekurieni‘. Jeb paņemti uz jūsu mājām, ja
vēlaties iegriezties otrdienā jeb sestdienā,
zinkārības dēļ kādu paņemt, izglābt, otrreiz
parlasīt latviski.
Ar
Covid-19
stingro
ierobežojumu
atcelšanu bibliotēka atvērta otrdienās un
sestdienās. Arī bērnu nodaļā ‘Burvju
Atslēdziņa’ un pavisam mazajiem ‘Ligzdiņā‘
atradīsiet, kas jauns, kas jautrs, mazbērniem
ko lasīt priekšā, skatīt, klausīties.
Cik tad ir bibliotēkai reģistrēto lietotāju? Ar
lineālu mērot izpildīto pieteikuma kartiņas
35.0 cm. Ja uz viena cm ir 54 klientu kartiņas,
sanāk, ka bibliotēkai 1890 lietotāju. Nav jābūt
Centra
biedram,
pierakstoties
lietot
bibliotēku, atradīsiet papildus norādījumus
mājas lapā latviancentre.org .
Uz cik ilgu laiku drīkst lasītājs paturēt
aizņemtos
materiālus?
Šobrīd
Covid
apstākļos saprātīgi šķiet 4 nedēļas, ar iespēju
pagarināt, zvanot Centram 416-759-4900 vai
ar e-pastu klctbiblioteka@hotmail.com . Ja
vēlaties lasīt kādu jau izrakstītu grāmatu,
dežurants rezervēs.
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Kādas lietas atrastas kā grāmatzīmes?
Ziedotāji ne vienmēr izšķirsta sējumus; reiz
prāvu žūksni Amerikas dolāru atdevām
mantiniekiem. Gadās pa reizei aizmirsta
apsveikuma kartiņa ar aizkustinošu vēlējumu
saņēmējam. Sējumus ar autora parakstu
piedāvājam LNB jeb Rakstniecības un
mūzikas muzejam.
Bibliotēkas audiovizuālie materiāli ietver
kasetes, CD, DVD visa reģiona formātos. Tie
aizdoti, ceļojuši uz ASV, Jaunskotiju (NS),
Otavu, Hamiltonu, Monreālu, Kristus Dārzu.
Nostūrī, blakus žurnāliem, plauktos var
meklēt CD grāmatu ierakstus un Māra Lūša
krietno dāvanu – kasetēs ielasītas 114
grāmatas, liels skaits latviešu klasiķu un
tulkojumu, stundu ziņā garākā aizņem 47
kasetēs Margaret Mitchell romāns “Vējiem
līdzi”. Ja nepieciešams, aizdodam arī kasešu
spēlētāju.
Pakavējoties
audio
nodaļā,
atradīsiet no Latvijas Neredzīgo bibliotēkas
saņemtos un tirgū iepirktos romānu un dzeju
CD. Mūzikas CD meklējami bibliotēkas tālajā
nostūrī, garām Latvijas filmu DVD plauktiem,
pie lielajām grāmatām.
Kā izvēlamies kādas grāmatas iepirkt?
Attīstīt kolekciju? Influenceri spelē lielu lomu
krājuma veidošanā. Spilgts influencera
piemērs, nu jau aizsaulē bijušais leģionārs,
lasītājs ar plašu amplitūdu izvēloties netikvien
kā kaŗa vēsturi. Reiz ievērojām, citi viņa gada
gājuma paziņas rindām pierakstās uz vienu
un to pašu izdevumu, veltītu Ojāra Vācieša
dzejai, un dzīvei. Te jāpiebilst, ka dzeja un par
dzeju mūsu bibliotēkā nav plaši pieprasīts
temats. Pensionāru ceturtdienās dežūrēja
Influencere ar šarmu - Vija Kraujiņa.

Uzkavējoties bibliotēkā gaidot programmu,
ļaudis aprunājās ar Viju par grāmatām, kas
patika, nepatika, paganijās pa plauktiem
meklējot ko jaunu, pašķirstīja avīzes un
žurnālus, patērzēja ar Viju, pirms devās lejā uz
pusdienām un priekšnesumu. Cītīgi sekojam
jaunizdevumiem, Latvijas ziņu, žurnālu,
izdevniecību, Jaunā Gaita, IR recenzijām,
internetā Latvijas Nacionālā bibliotēka.lv Katalogs: Latvijas jaunākās grāmatas, lasītāju
blogos. Ja parādās ziņas Latvija Amerikā par
foršu grāmatu, sagaidam, ka kāds čakls
lasītājs vaicās vai mums tā ir… prasat droši,
aprunāsimies,
saprotot,
ja
pērkam,
pasūtījums un piegāde paiet vismaz mēnesi.
Turpat arī atrodas nodaļa ar plauktos
neiederošiem lieliem sējumiem, arī Latvijas
mākslas grāmatu kolekciju, ģimenes un
draugu ziedojums Helgas Mildas Kravis
piemiņai. Bibliotēkai 2006.g. dots Apolonijas
Veteres vārds ar toreizējās Centra valdes
lēmumu: mecenātes $20 000 ziedojumu dalīt
uz pusēm bibliotēkai, pusi virtuvei. Kā garam
tā, miesai.
Aija Zichmane
KLCT bibliotēkas vadītāja
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Smadzeņu skalošana
Šo psicholoģiskās manipulācijas metodes
nosaukumu
Rietumu
pasaulē
ieveda
amerikāņu
žurnālists,
Tālo
Austrumu
korespondents un grāmatu autors Edvards
Hunters (Edward Hunter), 1950’s gados
attiecībā uz Ķīnas maoistu režīma disidentu
pārskološanu – „xi mao” – tiešā tulkojumā
„mazgāt smadzenes”. Šo nosaukumu maoisti
savukārt patapināja no Taoisma ticības
priekšrakstā „tīrīt, mazgāt sirdi un prātu” – „xi
xin” pirms sākot reliģisku ceremoniju vai
ieiešanas svētvietās. Tā nav pirmā, ne arī
pēdējā reize, kad kāds totalitārs režīms
pielieto reliģisku terminoloģiju lai dotu savu
mērķiem ticamību. Maoistu pielietotās
pārskološanas metodes bija ļoti brutālas ar
fizisku un psicholoģisku spīdzināšanu, lai
salauztu disidentu personības. Edvards
Hunters īpaši pievērsās kā Korejas kaŗa laikā
sarkanais
režīms
pakļāva
amerikāņu
gūstekņus šādām taktikām, ar mērķi mainīt
viņu ideoloģiju. Rezultātā radās pat tādi
gūstekņi, kas pēc kaŗa beigām vairs nevēlējās
atgriezties mājās un palika Korejā. Gūstekņu
spīdzināšana tagad ir nelikumīga un
tiesājama kā kaŗa noziedzība.
Īsumā pievērsīšos kā pašlaik ikdienā notiek
apziņas un zemapziņas apstrādāšana –
manipulācija – lai panāktu, ka manipulētais
pats vēlas domāt un rīkoties manipulātoram
vēlamā veidā – un vēl labāk, domāt, ka vinš
patiešām to pats vēlas.
Manipulēt ir atvasinājums no latīņu
‘manipulare’, kam sākotnēji bija pozitīva
nozīme – vest pie rokas, vadīt ar zināšanām,
sniegt
palīdzību.
Mūsdienu
izpratnē
manipulēt nozīmē slepus ietekmēt. Arī ar

dažādām
psicholoģiskām
metodēm
iedarboties uz cilvēka prātu un instinktiem –
skalot smadznes.
Mūsu smadzenes skalo politiķi, kas cenšas
iegūt un noturēt varu, uzņēmēji, kas grib
pārdot pēc iespējas vairāk un dārgāk,
reliģiskas sektas un dažādi kulti, lai sev pilnīgi
pakļautu savus sekotājus un komercializētie
labdarības fondi, kas pa pastu sūtītājiem
ziedojumu pieprasījumiem pievieno dāvanas,
kā rakstāmspalvas, adrešu lipeklīšus un
apsveikumu
kartiņas,
un
dažādas
organizācijas, kas meklē atbalstu savai
ideoloģijai. Tam visam klāt nāk masu mēdija,
kuŗas mērķis ir būtiski iespaidot un kontrolēt
pēc iespējas plašākas ļaužu masas.
Savukārt individuālā līmenī ar mūs dažreiz
manipulē mūsu priekšniecība un kolēģi darba
vietās un arī mūsu tuvinieki, kas vēlās
iespaidot mūsu rīcības sev vēlamā virzienā.
Kā arī mēs ar viņus.
Manipulēšana
notiek
neapzināti.
Piemēram, bērni raud, tādā veidā iespaidojot
vecāku jūtas, lai panāktu savu, piemēram, lai
mamma nopirktu kādu saldumu, ko gudrs
veikalnieks ir nolicis uz bērnu rokām viegli
sasniedzamā plauktā, īpaši pie kases.
Arī pieaugušie izmanto psicholoģiskās
manipulācijas
paņēmienus,
nemaz
neapzinoties, ka tos pielieto, vai ka tādi vispār
ir. Un tie ir mums visapkārt – reklāmās,
slavenu un veiksmīgu cilvēku padomos
plašsaziņas līdzekļos - mēs iespaidojamies un
sākam tos pielietot mūsu pašu saziņā ar
citiem. Varbūt arī tāpēc, ka tādā veidā runāja
un izturējās mūsu vecāki un draugi. Varbūt
tāpēc, ka kādam ir grūtības ar loģisku
domāšanu un tādēļ saziņā pielaiž loģiskas
kļūdas, bez nolūka kādu manipulēt.

Atvasara • 2021. gada decembris

Jebkurš manipulētais var kļūt par
manipulātoru. Kaut arī, ja kādu laiku kļuvis
par manipulācijas upuri, cilvēks var nevēlēties
atzīt, ka ir kļūdījies, kauna vai pašlepnuma
dēļ.
Manipulātori vēršas pret oponentiem, kas
jāvājina, vai jānoskaņo sev labvēlīgi,
neitrāliem, kas nav izšķīrušies kā rīkoties un
labvēlīgiem, kuŗu atbalsts jāstiprina vai
jāpagarina. Materiāla atbalsta pieprasītāji
bieži mums piedāvā „mūsu ērtības” labā
parakstīt autorizāciju regulāriem, tiešiem
atvilkumiem no mūsu bankas kontiem. Tā
saucama ‘mūsu ērtība” ir viņu ienākuma
nodrošināšana uz ilgāku laiku.
Manipulācijai vislabāk pakļaujas tie cilvēki,
kas ir bailīgi, kautrīgi un nedroši, tie, kas bez
kritikas pieņem apkārtesošos un apkārt
notiekošo un savā labsirdībā uzticas visam un
visiem, kā arī tie, kas tiecas būt atkarīgi no
citiem un ļoti labprāt visur izpalīdz. Arī ne
visiem patīk uzņemties atbildību par saviem
lēmumiem un rīcību, jo ērtāk ir būt situācijā
kad vada kāds cits. Grūtāk iet ar kritiski
domājošiem,
no
citiem
neatkarīgiem,
iniciatīviem tipiem.
Ne visa smadzeņu skalošana ir kaut kas
slikts – to var lietot arī labos nolūkos.
Piemēram, ja skolniekiem tiek propogandēts
nesmēķēt, vai plašsaziņā tiek ievietotas
reklāmas bērnu adoptēšanai no bāreņu
namiem. Arī dažreiz nepatiesas baumas, ka
atrastas zāles kādas neārstējamas slimības
ārstēšanai var likt slimniekam justies cerīgāk
un labāk. Pozitīvās manipulācijas panāktā
rīcība nāk par labu tam, kuŗam paklausa,
paklausītājam vai abiem diviem. Tādai
smadzeņu
skalošanai
mēs
piešķiram

smalkākus nosaukumus, tā kā ‘motivācija’ un
‘iedvesmošana’.
Smadzeņu skalošanas metodes ir daudzas
un dažādas un vienmēr nāk klāt jaunākas,
izsmalcinātākas un efektīgākas, pateicoties
modernajai pētniecībai un technoloģijai.
Viskrasākā psiholoģiskās manipulācijas
metode ir panikas izraisīšana, kas ir vairāk par
vienkāršu iebiedēšanu. Izraisot paniku, bailes
neatkāpjas ne uz brīdi. Panikas izraisīšana ir
nepārtraukti iebiedēt, terorizēt un apiet
racionalitāti. Sākot ar musulmaņu Al Quaidu,
sērgām kā cūku, putnu un Āzijas gripu,
pašreizējo Covid pandēmiju un beidzot ar
pasaules
galu,
manipulatori
cenšās
iedarbināt uzskatu, ka bez ‘cīnies vai bēdz’
refleksa nav iespējams izdzīvot. Kad cilvēki
nedomā racionāli viņi ir gatavi noticēt jeb kam
un darīt jebko.
Roku rokā ar panikas izraisīšanu un
iebiedēšanu iet psīcholoģiskā šoka radīšana –
metode, kuŗas pamatā ir ļoti spēcīgu emociju
izsaukšana, kam seko nepieciešamās ziņas
nodošana vai rīcības ieteikšana. Labs piemērs
ir kaŗa ainas – fotogrāfijas un videoieraksti –
kuŗām
seko
kaŗa
nepieciešamības
pamatojums vai nosodījums.
Vēl viens iebiedēšanas paveids ir grēkāža
meklēšana. Ideja ir vienkārša: ja tu vari atrast
kādu grupu, kuŗu vainot par sociālām vai
ekonomiskām problemās, tu vari iet tālāk un
attaisnot pret tās grupas vērstu vardarbību
un novelt no sevis atbildību par jebkuŗu
kaitējumu, ko šai grupai tas varētu radīt.
Ja manipulātori savā propogandā mums
nevar pateikt, ko darīt, viņi tajā brīdī pielieto
problēmu rašanas techniku, lai pateiktu
mums par ko domāt. Tas tiek darīts rūpīgi
atstājot faktus, par kuŗiem stāstīt un liekot
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nepieciešamos uzsvarus viešot šaubas un
aizdomu ēnas par attiecīgo notikumu,
personu vai mērķi. Šaubas ātri ieperinās
mūsu smadzenēs, sāk augt un radīt iekšēju
nemieru.
Ātrākai oponentu iznīcināšanai pielieto
nopelšanu. Neviens nopelšanas veids nav
nepieņemams, neviens uzbrukums nav par
zemisku: oponenta uzticamībai, motīviem,
inteliģencei, dzīves veidam, reputācijai, vai
veselām cilvēku grupām, diskreditējot
ikvienu, kas tām bijis tuvu. Manipulātoru
argumenti neatstāj vietu īstām diskusijām.
Nopelt var arī ar negatīvu salīdzināšnau:
viņš ir ‘otrs Staļins’, ‘otrs Hitlers’. Pozitīva
salīdzināšana, savukārt palīdz izcelt cilvēka
spējas: viņš ir ‘otrs Mikelandželo’, ‘otrs
Einšteins’.
Pret tiem cilvēkiem, kas cenšas sekot
diskusijām, īpaši postošs paņēmiens ir
projekcija. Projekciju var bieži novērot
diskusijās par imigrāciju, kuŗās antirasisti tiek
apsūdzēti rasismā, vai klimata pārmaiņu
debates, kuŗās tādiem, kas uzstāj, ka
pārmaiņas rada cilvēku darbība, jāaizstāvās
pret apgalvojumiem, ka viņu teikto
neapliecina zinātniskie fakti. Manipulātori
bieži citē ‘anonīmus ekspertus’, kaut kam
‘tuvu
stāvošas
personas’
kas
savu
identitati vārdu
nevēlās
atklāt,
vai
‘sabiedrību’, kas par kaut ko iestājas un tā
tālak.
Vēstures pārraksīšana ir vēl viens veids kā
manipulātori pielāgo faktus savam pasaules
uzskatam. Lai sasniegtu savu mērķi viņi melo
ar tādu pārliecību, ka vienkāršam cilvēkam
nevilšus sāka apšaubīt to, ko viņš iepriekš
uzskatījis par faktu. Manipulātoru agresivitāte
un kliegšna vāju argumentu vai nepatiesu

faktu proklamācijas runās iedarbojas uz
cilvēkiem, kas nav pietiekoši pārliecināti par
sevi un savām zināšanām apspriežamajā vielā
vai cieš no pašpārliecības trūkuma. Viņi jūtas
samulsuši un piekāpjās, lai izbēgtu neērto
situāciju. Ja tomēr kāds uzdrošinās kādu
jautājumu, manipulātors veikli pārlec no
viena tēmata uz otru, vai sāk runāt par
vajadzību laika trūkuma dēļ ‘virzīties uz
priekšu’.
Vēlešanu gados sevišķi tiek pielietots
populisms. Runātāji sevi identificē kā vienu no
‘tautas’, bet savus pretiniekus kā tautas
ienaidniekus. Oponents vienmēr ir ‘elitists’,
‘birokrāts’, ‘valdības ieliktenis’, vai tiek
pieskaitīts kādai citai kategorijai, kas nav
tauta. Šīs technikas mērķis ir padarīt
oponentu par tipu, ar kuŗu tautai nav nekā
kopēja, tipu, kuŗam nerūp tautas interses.
Opozīciju partiju pārstāvji apsūdz esošo
valdību par visām ekonomiskām un
sabiedriskām problēmām – esošās valdības
pārstāvji
brīdina
par
katstrofālām
ekonomiskām un sabiedriskām sekām, kas
garantēti sekos opozicijas vinnestam.
Vēl viena psicholoģiskās manipulācijas
technika ir atkārtota, visuresoša un saskaņota
informācijas piesātiāšana. Ticamībai un
pārbaudāmiem datiem nav nekāda sakara ar
piesātinājuma efektīvitāti. Ja cilvēks saskaras
ar vienu un to pašu vēstījumu atkal un atkal,
strādā zināma veida psīcholoģiskas sekas,
neatkarīgi no tā vai vēstījums ir patiess un vai
tam vispār ir kāda jēga.
Savukārt informācijas blokādes pamatā ir
sniedzamās informācijas ierobežošana, radot
pieprasījumu pēc tās. Nākamais solis ir
vienpusējas informācijas sniegšana, kas
automātiski nodrošina lielu publicitāti,
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pateicoties informatīvam vakuumam –
tukšumam
–
tādejādi panākot
lielu
sabiedriskā
viedokļa
iespaidošanas
varbūtību.
Informācijas toni var mainīt vai niansēt ar
uzsvēršanu, īpaši ja ir darīšanas ar skaitļiem.
Piemēram, par skaitli 7 var runāt vairākos
variantos: 7 ir mazāk kā 8; vairāk kā 6; gandrīz
10; puse no 14.
Vai mēs varam izbēgt no smadzeņu
skalotājiem? Nē. Bet mēs varam mēģināt

atpazīt manipulācijas metodes ikdienās dzīvē
un tām tik viegli nepadoties, vadoties pēc
saviem spriedumiem, domām, secinājumiem
un interesēm.
Manipulātori ietekmē ne tikai mūsu prātu,
bet bieži arī naudas makus – neatvērsim viņus
tad, kad tas nav nepieciešams.
Kornēlija Zariņa BA MEd
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Oficiāli pensijā!
Rīts! Putni čalo, saulīte spīd, gulta ir silta un
spilvens mīlīgi mīksts. Pēkšņi atceros… nav
jāceļas gatavoties darbam, jo esmu tagad
PENSIJĀ!!!!!
Varu
ilgāk
pagulēt,
nesteigties,
nepārpūlēties un nedomāt vairs par darbu!
Pienākas seniora atlaides un alga no valdības!
Dienas sastāv no lasīšanas, vieglas
vingrošanas, pārrunām ar draudzenēm,
pastaigas svaigā gaisā, sauļošanās dārzā,
mājas darbu kopšanas un datu pētīšanas uz
datora. Ēdienu reizes gatavoju mierīgā garā
un šad tad aizbraucu uz veikalu pēc pārtikas.
Varu skatīties televīzīju pēc patikas un ja
uznāk pēcpusdienas miegs, tad varu mierīgi
aizvērt acis un saldi pasnaust ērtā guļamā
krēslā.
Skapis un atvilknes ir pilnas ar drēbēm, bet
man vairs nav jābēdā par krāsas, vai modes
saskanēšanu. Kas ērtāks, tas labāks. Matu
frizūra jau no rudeņa izaugusi gara un atspīd
sirmums matu saknēs. Tagad tik liek matus
saspraust, vai atsiet, lai tie nekrīt sejā, vai
mutē. Kuŗš jau mani redzēs dzīvojot pa
mājām!
Atrodas mantas, kuŗas būtu jāzortē, vai
jālikvidē. Šad tad padzīvoju atmiņās, skatoties
vecus rakstus vai fotogrāfijas.
Skaistajā laikā varu sēdēt laukā un baudīt
putnu skaņas un vērot kā visādu krāsu putni
barojas ar sēklām. Sanāk vairāk laika gatavot
svaigu, spiestu sakņu sulu un izmēģināt kādu
jaunu recepti. Palasu avīzi, vai uz ipad izlasu
ziņas. Piedalos ik pa reizei, ‘BOOMERANG’
semināros uz datora, kuri vairumā ir pa velti
un ļoti interesanti.

Protams, TLPA ZOOM ir jāskatās katru
ceturtdienu un kā pensionāru valdes locekle,
piedalos valdes sēdēs, ik pa mēnesi.
Dzīves ritms pavisam mainījies. Dienas
skrien, bez manas steigšanās. Tomēr, pēc 47
nostrādātajiem gadiem, nav slikti baudīt dzīvi
ar lielāku mieru un darīt KO grib, KAD grib un
KĀ grib!
“Pensionāram pieaug vecums,
prātu un gudrības krājums!”
Dzintra Jansone
Dzīve ir kā raiba dzija,
Un Tās gājums – grūts, bet skaists.
Neskaitīsim dienas, kurās lija,
Mirkļus skaitīsim, ko žēl bij
Projām laist.
Anonīms
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mantu,

Kas ir vecums?

•

Katra pusaudža dzīvē ir posms, kad viņš
nevar saprast, kā tik truli vecāki spēja laist
pasaulē tik gudru jaunieti.

•

Vidējais vecums ir tad, kad tu vēl tici, ka rīt
jutīsies labāk. Tas ir pienācis arī tad, kad esi
pārāk jauns, lai ietu pensijā, bet pārāk vecs, lai
atrastu citu darbu.
Sešdesmit
gados
pasule
sāk
jūs
nogurdināt, septiņdemit gados pasaule ir
nogurusi no jums.
Vecums ir tad, kad tu zini atbildes uz visiem
jautājumiem, tikai neviens tev nejautā.
Vecumā ir tikai viens mierinājums: tas, ko
tu nedabūji jaunībā, tev vairs nav vajadzīgs.
Ja burlaki tevi saņems gūstā kopā ar citiem,
tu busi pirmais ko viņi atbrīvos.

•

•
•

•
•
•
•
•

Merfija likumi
•
•

•

Taisnība vai Falši?
•

•

Latviešu Centram nesen nosvinēja
65 gadus. T/F
Latviešu Kredītsabiedrība kļuva par
Northern Birch Credit Union 2018.g.
T/F
TLPA = Toronto Latviešu Pensionāru
Apvienība. T/F
Latvija ir lielākā Baltijas valsts. T/F

Vizma
Maksiņa
nodibināja
kamerkori “DZIRKSTS”. T/F
Pensionāra koŗa vadītāja ir Helēna
Gintere. T/F
Kanādas galvas pilsēta ir Toronto.
T/F
Viesturs Zariņš sarakstīja grāmatu
pa Latviešiem Manitobā. T/F
“Kristus Dārzs” ir latviešu katoļu
baznīca. T/F
Bērzi ir brūni augļu koki. T/F
“Latvija Amerikā” ir latviešu avīze
Toronto. T/F
Latvijas preces un gardumus var
pirkt “Letts Shop”. T/F

•

•
•
•
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Veiksme vienmēr gadās, kad esi
vienatnē. Neveiksme- visiem redzot.
Pastāsti cilvēkam, ka debesīs ir 300
miljardi zvaigznes – viņš noticēs.
Pastāsti cilvēkam, ka krēsls ir svaigi
krāsots un viņam būs jāpatausta, lai
noticētu.
Ātrākais veids, kā kaut ko atrast, ir
sākt meklēt kaut ko citu.
Nozīmīgi dokumenti demonstrēs
savu nozīmīgumu, pārvietojoties no
tās vietas, kur tu tos atstāji, uz tādu
vietu, kur tos nevar atrast.
Ja viss šķiet kārtībā, Jūs noteikti
neesiet kaut ko pamanījis.
Viss, kas salikts kopā, agri vai vēlu
izjuks.
Viss labais dzīvē ir pretlikumīgs,
amorāls, jeb veicina aptaukošanos.

Seno laiku nelaimes gadījumā
kompensācija Latvijā?
Pirms gāju pensijā, strādāju 11 gadus pie
Ontario Provinces darbinieku drošības un
apdrošināšanas valdes. (Workplace safety
and insurance Bards – WSIB). Strādājot pie
WSIB, uzzināju kā darbinieki un pat arī viņu
ģimenes, tiem kuŗi ir vairāk ievainoti, vai pat
miruši darba vietas negadījuma dēļ, tiek
kompensētas visādos veidos. Tanīs gados vēl
bija dzīvs mans brālēns Edmunds Gubata
Latvijā. Viņš mācīja vēsturi vidusskolā un arī
ļoti interesējās par Latvijas vēsturi, īpaši par
Aumeistariem un Vidzemes apkārtni no
kurienes cēlās viņa vectēvs un vecmāte.
Reiz viņš man atsūtīja vēstuli ar aprakstu
un juridiskiem dokmentiem par manu
vectēvu Jāni Reintālu, (dz. 1885 gadā). Jānis
Reintāls, 21 gadu vecumā esot strādājis
baroneses dēļu zāģētavā. Eļļojot zāģi viņa kāja
paslīdēja un krītot viņa labai rokai tika norauti
četri pirksti līdz delnai un īkšķis ievainots.
Aumeistaru baronese Marija-Kristina Von
Wulf, viņu kompensēja par negadījumu. Vienā
dokumentā rakstīts (kopija ir klāt pie šī stāsta)
„1921. gadā 10. dienā mēs apakšā
parakstījušies Latvijas pilsoņi, Aumeistara
pagasta locekļi Adolfs Jēkaba d. Parols un
Augusts Davad Strazdiņ apliecinam un esam
ar mieru savas liecību ar zvērestu apstiprināt,
ka Latvijas pilsonim Jānim Davad Rintāl 1906.
gada 18. martā aumeisteru pagasta Selreniņu
dēļu zāģētavā pie skaliņu zāģa tika norauti
labai rokai četri pirksti līdz delnai un īkšķis
smagi ievainots. Reintāls strādāja pie
minētiem zāģiem kā nolīgts strādnieks no
zāģu īpašnieces Marijas von Wulf” vienā

dokumentā rakstīts, ka negadījums nenotika
tapēc, ka Reinātls bija neuzmanīgs vai nu
ālējās, ka tas bija vienkārši nelaimes
gadījums. „Nelaimes gadījums nenotika caur
neuzmanību, bet caur nelaimes gadījumu.
Reintālam mašīnu smērējot slīdēja kāja.”
Lasot dokumentus, negadījums man
atgādināja WSIB darbību: Aumeistaru valde
samaksāja Jāņa Reintāla izārstēšanos.
„Reintāls tika ārstēts uz Aumeisteru muižas
rēķina un pēc izārstēšanās viņam no minētās
muižas
tika
dota
muižā
piemērota
nodarbošanas un piešķirts deputāts.” Jānis
pavadīja pārejos gadus strādājot baroneses
laukos kā pārraugs un arī kā ziņnesis.
Viens dokuments no 1927. gada (nav klāt)
apliecina ka Marija-Kristina Von Wulf bija ar
mieru Jāni Reintālu kompensēt par nelaimes
gadījumu. „Marija-Kristina Von Wulf jkdze
paskaidro, ka viņa ir ar mieru, labprātīgi, kaut
gan viņai pec likuma tāds pienākums nav,
maksāt Jānim Reintālam līdz tā nāvei ikgadus
Ls. Simtdivdesmit (120Ls) par 1905. gada pie
zāģēšanas Aumeistara Muižā pazaudēto
roku.”
Mans vectēvs nomira vai nu 1952 vai 1953
gadā, bet padomju savienības okupācijas dēļ,
nezinu
vai
viņš
saņēma
baroneses
maksājumus līdz nāvei – man ir aizdomas ka
nē.
Māra Gļebovs,
FOTO 1: apliecinājums
FOTO 2: no Jāņa Reintāla un ģimenes 1915
gadā. Fotogrāfijā no kreisās puses: Austra
Reintāle, Jānis Reintāls, Vera Reintāle, Emīlija
Reintāle (dzim. Jansone), viņas klēpi mana
māte Alīda Lucija Reintāle.
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FOTO 2

Domu putni
Domu putni kas reiz trauca
Tālēs, dzīves ziņu rast.
Gurdiem spārniem sēž uz zara:
Darbs nu paveikts, miers ir rasts.
Dailes zieds irst vēsā kapā;
Mūžībā tas atkal plauks.
Tur aiz zvaigznēm, ceļa galā,
Vienots būs ar draugu draugs.

Aizsaulē, aiz debess malas,
Slēdzas vsaravīksnes loks.
Viss mirdz zils, zelts, violets.
Dzidra Avens (Korp! Varavīksne)
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Lamentum
Trīsdesmit gadus atpakaļ, pasaule bija
pozitīva, optimistiska un cerīga. Pasaules otrā
lielvara, komunistiskā Padomju Savienība,
bez kara postāžas un neskaitāmiem upuriem
vienkārši bankrotēja, sadalijās atsevišķās
valstīs un juridiski beidza pastāvēt 1991.g. 31.
decembrī. Tādas beigas Padomijai neviens
nebija cerējis, gaidījis, vai prognozējis.
Liberālisms kā politiska filozofija un valsts
iekārta pierādija sevi pārāku visiem
Marksisma
variantiem.
Pasaule
pēc
septiņdesmit gadu pārtraukuma bija viens
veselums: cilvēki brīvi ceļoja, satikās, izmainija
domas. Demokrātisko valstu skaits strauji
pieauga, un līdz ar to pasaules tirdzniecība.
Likās vēsturē ir jauns pagrieziens, jaunā
kārtība ilgtspējīga, jo pūķis nogalināts.
Cilvēces progress izlikās neapturams.
Parādijās arī cits iedīglis: 1989.g. pavasarī
Tjaņaņemeņ laukumā (Tiananmen Square),
miljons
studentu
prasīja
nodrošināt
konstitūcionālo procesu, valdības atbildību,
demokrātiju, preses un vārda brīvību. Ķīnas
valdības bruņoto spēku slaktiņš “Debesu
vārtu laukumā” nogalināja un ievainoja
tūkstošiem demonstrantu. Ķīna nesekoja
liberālam ceļam.
Šogad, tieši trīsdesmit gadus vēlāk, pasaule
izskatās savādāka kā to postpadomju laikā
iedomājāmies. Zudis optimisms, fiziskā un
ekonomiskā drošība, un prognozējamā
politika. Parādsaistības valstīm sasniegušas
agrāk neiedomājamu summu, un postoša
inflācija klauvē pie durvīm. Autoritāro valstu
skaits, vara un ietekme strauji pieaug.
Liberālisms
atkāpjās
viņu
priekšā.
Demokrātiskās valstis neatlaidīgi ieviešs

autoritārus likumus savas valsts struktūrās,
dod direktīvus “no augšas,” un piespriež
nesamērīgus
sodus
iedomātiem
pārkāpumiem. Ar misionāru aktīvistu dedzību
un sabiedrisko mēdiju) palīdzību, valdības
cenzē kritiku kas neatspoguļo “oficiālo”
viedokli, ierobežojot agrāk pašsaprotamās
civīlās tiesības. Valdību rīcība atgādina
Džordžs Orvela (George Orwell) grāmatā
“1984”; ‘Patiesības ministrijas’ uzdevums ir
aizstāt
mēdiju
saturu
propogandas
vajadzībām balstoties uz valdības patreizējo
vēstures
iztulkošanu’.
Šī
elitārā
un
augstprātīgā pieeja redzama daudzās
Rietumu valstīs. Demokrātijās taču viedokļu
atšķirības atklāti debatē bez cenzūras.
Valdības pieradušas teikt vienu bet darīt ko
citu. Publiski izrādīt tikumību vai labu morālo
stāju ir svarīgāk nekā būt morālam vai
tikumīgam. Šāda pieeja dala sabiedrību
”labos” un “neaptēstos” cilvēkos; labie-gudrie
klausa valdību, sliktie protams nē. Tā valdības
polarizē sabiedrību un kurina savstarpēju
naidu. Nākamais vēsturiskais solis kā
Padomijā un Hitlera Vācijā bija sliktos nosaukt
par valsts nodevējiem, tautas ienaidniekiem
vai citiem lamuvārdiem un tad “likvidēt”.
Latvijā likvidēšana sākās 1941. gada 14. jūnijā.
Rietumu
valstu
atkāpšanās
no
demokrātiskām vērtībām ir manāma daudzās
jomās: iekšpolitikā, ārpolitikā, izglītībā,
likumdošanā, militāri, ekonomiski....
Kāpēc tā notika, sevišķi pēc dauszsološā
sākuma trīsdesmit gadus iepriekš? Kāpēc
apzīmējums “liberālisms” mainijies līdz
nepazīšanai? Galvenie pārmaiņu spēlētāji ir
Ķīna, Rietumi, un kreisie ekstrēmisti.
Pēc PSRS likvidēšanas un Krievijas
atteikšanās no komunisma, Marksistu
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pasaules
vadību
pārņēma
spēcīgākā
marksistu
valsts,
Ķīna.
Kopš
septiņdesmitajiem gadiem ASV palīdzēja
attīstīt Ķīnu, cerēdama atdalīt Ķīnu no
Padomju ietekmes. Izdevās, varbūt par daudz
labi, jo šodien Ķīna ir otrā spēcīgākā
ekonomija pasaulē, drīz varētu būt pirmā.
Ķīnieši ir labi studenti, mācijās kapitālismu un
jaunus zinātniskus laukus, studēja Amerikas
labākās
universitātēs,
piesavinājās
amerikāņu izgudrojumus. Tā, viena mūža
laikā, Ķīna kļuva par pasaules varu.
Pretī, Ķīna piedāvāja Amerikai lētu
darbaspēku, ko tā alkatīgi izmantoja, kļūstot
bagāta. Ķīna importēja Amerikas rūpniecību,
pie reizes iznīcinot rūpniecības strādnieku
darbavietas Amerikā, kā rezultātā radās jauns
ekonomiski neapmierināts slānis. Ķīna lika
manīt, ka laba stratēģija ir to nekaitināt, un
amerikāņi, nevēloties zaudēt lielo tirgu,
paklausija. Iznākumā, Ķīna sev par labu
iespaido Amerikas iekš un ārpolitiku, un
kontrolē Amerikas ekonomiku.
Deviņdesmitajos gados Amerikā notika
liela ekonomiskā apvienošanās, izveidojās
pasaules mēroga lielfirmas (conglomerates).
Radās miljardieru virsslānis, valsts elite, gan
Demokrāti un Republikāņi, līdzīgās domās ar
vienādiem mērķiem – turēt un vairot valsts
varu savās rokās. Vara seko naudai. Elītes
skatijumā, tās bagātība pierāda viņu sekmes,
spējas un gudrību, viņuprāt, pat tiesības vadīt
un valdīt valsti.
Tomēr biedējošākā parādība pēdējos
trīsdesmit gados ir kreiso domu loģiskais
turpinājums – šķiru aizstājot ar rasi. Viens no
Eiropas spējīgākiem politologiem divdesmitā
gadsimtenī, Fridrihs Hajeks (Friedrich Hayek),
gadiem atpakaļ izteicās, “Fašisms ir stadija,

kas sasniegta pēc tam, kad komunisms ir
izrādījies ilūzija.” Tādu stadiju Rietumu kreisie
sasniedza 1991. gadā. Komunistu kļūda –
šķiru cīņa - bija iebūvēta tās pašos pamatos.
Šķira ir nestabīls un mainīgs jēdziens. Tā var
pazust vai mainīties īsā laikā.
Latvijā ir divi spilgti piemēri. Pirmais, pēc
Latvijas dibināšanas 1918.g. valsts pieņēma
Āgrārā reforma likumu atsvabinot daļu
muižnieku
zemes
un
izdalot
to
bezzemniekiem. Ar šo likumu, pazuda
sociālistu definētā šķira “kalpu kārta”. No
kalpa bezzemnieks pārvērtās par saimnieku,
iekļūdams jaunā šķirā.
Otrs piemērs nesen, pēc Latvijas
atjaunošanas 1991. gadā un īpašuma
“privatizācijas”, nomanklatūra dažos gados
pārvērtās no komunistiem, kapitālisma
apkarotājiem par “uzņēmējiem”.
Hitlers šķiras vājumu saprata, tāpēc savai
“Nacionālie socialisti” kustībai pamatā lika
“rasi” tā laika izpratnē. Atšķirība tomēr ir tāda,
šķiru pats var mainīt, rasi vai dzimumu nevar.
Līdzīgi Nacionāliem Socialistiem, šodienas
kreisie cīņu definē ne kā šķiru, bet kā rasi un
dzimumu. Pirmā pēcpadomju politiskā
izpausme Krievijā bija “nacionālie boļševiki”.
Kā panāca maiņu? Plaši izmantotā metode
ir vainas un upura apziņas izspēlēšana.
Kreisie rietumniekiem aizrāda, ka viņiem
jājūtas vainīgiem, jo Eiropas globālās
impērijas un koloniālisms (apspiedēji)
izmantoja trešo pasauli (apspiestie). Kreisie
plaši
propagandēja
šo
antikoloniālo
mitoloģiju sākumā Rietumeiropā, vēlāk visā
rietumu pasaulē, arī Latvijā. Pamats
izmantošanai ir ļaunais rietumu kapitālisms.
Šo sociālistisko mītu, ar žurnālistu un
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slavenību starpniecību, lietojot sirds plosošus
un sensacionālus attēlus televīzijā, “pārdod”
labi domājošiem, bet naiviem liberāļiem.
Sekojot
ziņām,
trūkstot
personīgai
pieredzei par trešo pasauli, liberālim nav ar
ko salīdzināt mītus, ar ko viņu “baro” kreisi
noskaņotie mediji un pedagoģi. Vainas un
upuru izspēlēšanu regulāri izmanto arī
starptautisko organizāciju vadītāji ANO un
PVO (WHO).
Trešā pasaule izmanto sociālisma ierasto
bagātības
pārdales
shēmu
ietērptu,
piemēram, pasaules klimata pārmaiņas
glābšanas valodā. Apspiedēji samaksā
apspiestiem. Shēmas sadale balstās uz
sociālās taisnīguma filozofijas.
Šī filozofija iedala sabiedrību grupās uz
rasas vai dzimuma pamata, tālāk apvienojot
divās lielākās grupās, apspiedētajos un
apspiedējos, pirmiem piešķirot labumus un
otriem sodus. Sadale balstās uz valdības
subjektīvu vērtību spriedumu par vēstures
netaisnībām, patreizējiem apstākļiem, un
grupu attiecībām, ne no indivīda izvēles vai
rīcības. Ekonomiski, tas nozīmē pārdalīt
bagātību no apspiedējiem uz apspiestiem.
Sociālais taisnīgums tiek saistīts ar identitātes
politiku,
sociālismu,
un revolucionāro
komunismu. “Nekas nav tik daudz darīts lai
iznīcinātu individuālās brīvības juridiskās
garantijas, kā tiekšanās pēc sociālā
taisnīguma mirāžas,” - F. Hajeks.
Oriģinālā Kritiskās rasas teorija (CRT)
uzskatija rasi kā sabiedrisku jēdzienu, ne
fizisku parādību. Šodien CRT pieņēmusi
sociālā taisnīguma rasas definīciju. Tiesību

zinātnieki un juristi no visa politiskā spektra
kritizē dažādus CRT aspektus. Daudzi vaino
CRT
par
tās
šķietami,
nesakarīgo,
postmodernisma iedvesmoto objektivitātes
un patiesības skepsi. Citi apsūdz CRT par
tradicionālo liberālo neitralitātes, vienlīdzības
un
godīguma
ideālu
nepietiekamu
novērtēšanu likumdošanā un juridiskās
procedūrās. CRT atmet objektīvu standartu
vērtējumu akadēmijā, valsts un privātajā
darbā, iztulkojot jebkādu rasu nevienlīdzību
rezultātā kā pierādijumu iestāžu rasismam.
To izmanto kā pamatu uzspiest rasistiski
“taisnīgu” rezultātu. CRT uzskata kritiku par
viņu pieeju kā latentu rasismu.
Šai filozofijai viss ir rasistisks, racionālā
doma, matemātika, pat zinātne ir rasisma
izpausme. Tai pamatos trūkst liberālisms.
Sekas CRT ir sašķelta un naidīga sabiedrība.
Trīsdesmit gadu laikā vārds liberālisms
degradēts, mainīta, un autokrātu izmantots.
Ne visi kas sevi dēvē par liberāļiem tādi arī ir.
Piemēram postmodernie liberāļi, progresīvie,
šodienas Amērikas Demokrātu partija un
Kanādas valdības kabinets vairs nav liberāļi.
Apgalvojums, ka liberālisms gadu tecējumā
attīstijies taisnīguma virzienā ir maldīgs.
Autoritārie un rasistiskie elementi neiederas
klasiskā liberalisma definīcijā. Šodienas
saucamais liberālisms nav izaugsme, bet solis
atpakaļ tumsā un absurdā.
Nepalīdzēsim autokrātiem izmantot un
slēpties aiz vārda liberālis.
Klāvs Zichmanis
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