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Grāmata pirms 105. dzimšanas dienas
Hugo Skrastiņa vadītais ASV
latviešu grāmatu apgāds „Tilts”
Jāņa Sudrabiņa „Pēdējās dienas
Kurzemē” iespieda autora 57.
mūža gadā. Nu „Zvaigzne ABC”
sagādājusi atkārtotu izdevumu
par latviešu leģionāru cīņām
1944.—1945. gadā.
Rakstītājs dzimis 1912. gada
4. februārī Lazdonas „Ciskānos”,
kur kādreiz bija sācis saimniekot
ienācējs no Iršu vācu kolonijas
Johans Gotlībs Vestfāls. Viņa dēls
bija kalējs, mazdēls — žurnālists.
Vērts piebilst, ka piecpadsmit gadu
vēlāk kaimiņu „Ciskānos” dzimusi
Ilze Indrāne. Jāņa māte Alma Āriņa
nāca no Sarkaņu pagasta, vēlāk
Vestfāli ieguva jaunsaimniecību
Cesvaines pagastā. Skolas gaitas
zēns sāka Madonas pamatskolā,
vēlāk atcerējās, ka latviešu valodas
skolotāja bijusi Zelma Bebre, bet zīmēšanas — Jānis Plase. Abi skolotāji
uzteikuši audzēkņa veiksmes. Jānis
pieminēja arī, ka savulaik piedalījies
tagadējās Madonas mākslas skolas
ēkas celtniecībā — krāvis ķieģeļus
un vēl ko palīdzējis apriņķa kara
pārvaldes priekšniekam Andrejam
Kalniņam pie viņa jaunbūves.
Jau kā cesvainietis sešpadsmitgadīgs pusaudzis sūtīja savus
zīmējumus žurnālam „ Atpūta”,
vēlāk bija līdzstrādnieks vietējās
avīzēs „Madonas Vēstnesis” un
„Madonas Ziņas”. Tad arī parādās
paraksts Sudrabiņš. Cesvainē viņš
mācījās arī Tautas augstskolas
organizētajos grāmatvežu kursos.

Jāņa Sudrabiņa grāmata
piedzīvojusi atkārtotu izdevumu.

Kāda kultūras pasākuma apspriešana Cesvainē, 1933. g. No labās —
Jānis Vestfāls.

Atmiņas par piedzīvoto „Ar divriteni
ziņu medībās. Nedēļas avīzes lauku
korespondenta piezīmes” savulaik
pārpublicēja „Stars”. Informācija
par vietējo dzīvi nonāca arī Rīgas
preses izdevumos. Pamatdarbs
bija ģimenes saimniecībā Aizkujas
„Mežnorās”. Jauneklis piedalījās
apkārtnes sabiedriskajās norisēs,
rosīgs tajās bija arī pēc Otrā pasaules
kara Vācijā.
1942.—1943. gadā daži dzejoļi
ievietoti frontes laikrakstā „Daugavas Vanagi”. Kara laika pārdzīvotais
pamatā gan nule iznākušajā grāmatā,
gan divās senākās. 1951. gadā Eitīnē
(šai Ziemeļvācijas pilsētiņā savulaik

bija it daudz latviešu, novadnieks
tur dzīvoja līdz nāvei 1999. gadā)
iznāca „Asiņaina gaisma aust” —
tur arī par kara notikumiem Lubānas, Cesvaines pusē. Jau iepriekš
tā turpinājumos bija lasāma avīzē
„Nedēļas Apskats”. Trīs gadus vēlāk
Kopenhāgenā apgādā „Imanta” (to
vadīja Dzelzavā dzimušais Imants
Reitmanis) iespiesta „Nīcības viesuļos”— vairāk par leģionāriem Volhovas apkārtnē. Rakstīts ne tikai par
paša pieredzēto. Noteikti palīdzēja
arī biedru stāsti, gūstekņu nometnēs
uzklausītais — tur lazdonietis darbojās nelielo izdevumu redakcijās.
Pēc gūsta laika Jānis Vestfāls

apmetās Eitīnē ziemeļos no Lībekas.
Tolaik braukts uz dažādiem latviešu sarīkojumiem bēgļu nometnēs
Rietumvācijā. 1960.—1986. gadā
pilsētā atradās Vācijas latviešu nedēļas laikraksta „Latvija” redakcija.
Tajā viņš bija viens no štata darbiniekiem, pabija arī dažādos pasākumos
citur — Dānijā, Zviedrijā, ASV. Var
sacīt, ar žurnālistiku novadnieks bijis saistīts gandrīz 70 gadu garumā.
Viņa dzīvi, bet arī daudzas latviešu
sabiedriskās norises varam izprast
no tiem materiāliem, kas deviņdesmitajos gados no Eitīnes atceļoja uz
Madonas muzeju.
INDULIS ZVIRGZDIŅŠ

Pateicas donoriem par atsaucību
ZIŅA
ŽEŅA KOZLOVA
Aizvadītajā, 2016., gadā Valsts
asinsdonoru centra (VADC) sešos
izbraukumos Madonas novadā
(trīs izbraukumi Madonā un
tikpat Kalsnavā) kopumā donori

asinis ziedojuši 318 reižu, „Staru”
informē centra preses sekretāre
Zane Mousavi.
— VADC izsaka sirsnīgu pateicību visiem Madonas novada donoriem par viņu pašaizliedzīgumu,
atsaucību un ieguldījumu asinsdonoru kustībā, īpašs prieks par 33
jauniem donoru kustības biedriem.

Aicinām būt tikpat labestīgiem un
aktīviem arī 2017. gadā! — uzsver
Zane Mousavi.
Atgādinām, ka sestdien, 28. janvārī, pulksten 16 Rīgas kinoteātrī
„Splendid Palace” notiks Pateicības
koncerts donoriem, kuri pērn
visā Latvijā ziedojuši asinis un asins
komponentus.

Koncertā piedalīsies: Ieva Akuratere, Matīss Akuraters un Aivars
Hermanis, „DAGAMBA”, Jānis Stībelis, Jenny May, Kārlis Kazāks, koris
„Balsis” un Annija Putniņa. Koncertu
vadīs Zigfrīds Muktupāvels.
Dalība ir jāpiesaka līdz 24. janvārim, zvanot uz tālruni 67408878
vai rakstot uz san@vadc.gov.Iv. 

SIA „DSC Auto” realizē LEADER projektu
SIA „DSC Auto” savu darbību
Ērgļu novada „Ruģēnos” uzsāka
2013. gadā. Paša spēkiem tika
iegādāts viens auto pacēlājs un
instrumenti.
Noderēja arī gadu gaitā iegādāti instrumenti, kas nodrošināja
autoservisa darbību. Lai autoserviss
pilnvērtīgi attīstītos, 2015. gadā
tika uzrakstīts pirmais LAD projekts lauku attīstības programmā
„Lauku ekonomikas dažādošana un
dzīves kvalitātes veicināšana vietējo
attīstības stratēģiju īstenošanas
teritorijā”, kurā SIA „DSC Auto”
saņēma pozitīvu lēmumu iekārtu
iegādei autoservisa pakalpojumu
pilnveidošanai ar publisko finansējumu 60 procentu apmērā. Jaunās
iekārtas autoservisam SIA „DSC
Auto” ļauj vieglāk un kvalitatīvāk
veikt automašīnu remontdarbus
un klientiem piedāvāt plašāku pakalpojumu klāstu.
2016. gadā SIA „DSC Auto”
uzrakstīja projekta iesniegumu
„Autoservisa pakalpojumu dažādošana un attīstība”, kas tika iesniegts
Eiropas Lauksaimniecības fonda
lauku attīstībai Latvijas sabiedrības
virzītas vietējās attīstības stratēģiju
ietvaros”, kurā SIA „DSC Auto” saņēma atbalstu projekta īstenošanai ar
publisko finansējumu 60 procentu.
Projekta realizācijas gaitā tika iegādātas bremžu sistēmas pārbaudes

iekārta, inovatīva iekārta kondicionieru uzpildei un pārbaudei, automašīnu gaismas pārbaudes iekārta,
jauns auto pacēlājs un instrumentu
rati. Jaunās iekārtas autoservisam
SIA „DSC Auto” ļauj pilnvērtīgi veikt
nepieciešamos autoservisa pakalpojumus, jo ir visas vajadzīgās iekārtas,

kuras ir mūsdienīgas un jaudīgas.
Liels paldies LEADER projektiem, kas dod iespēju pilnveidot
uzņēmējdarbību. Ikvienam iesaku
darīt to, kas patīk, un nebaidīties
riskēt, tomēr, lai sasniegtu vēlamo
rezultātu, ļoti svarīgi izvērtēt gan
situāciju valstī, gan spēju to visu rea-

lizēt. Mani nākotnes plāni ir turpināt
attīstīt un pilnveidot savu uzņēmējdarbību. Tāpat kā katrai precei ir
savs pircējs, arī katrai automašīnai ir
savs meistars. Un vislabākā reklāma
ir pozitīvas klientu atsauksmes.
DRUVIS CEPLĪTIS,
SIA „DSC Auto” valdes loceklis
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PROGNOZE
Kļūs siltāks,
gaidāms neliels
lietus un ledus
Trešdien Latviju šķērsos siltā
atmosfēras fronte — sāks ieplūst siltāks un mitrāks gaiss
no rietumiem, prognozē „Global Forecast System”.
Šodien laikapstākļus Latvijā
noteiks anticiklona centrālā daļa,
bet turpmākajās dienās — tā ziemeļu mala. Nedēļas sākumā gaisa
temperatūra vietām, izklīstot
mākoņiem, vēl noslīdēs zem -10
grādiem, bet nedēļas otrajā pusē
visā valstī gaiss iesils līdz -1...+4
grādiem. Gaidāmi nelieli nokrišņi, tostarp lietus un atkala. Ceļi
bieži apledos. Laiks būs pārsvarā
apmācies un dūmakains, reizēm
miglains. Pūtīs lēns līdz mērens
dienvidu un rietumu vējš.
Trešdienas naktī daļēji apmācies laiks, vietām nedaudz
snigs. Pūtīs D, DR vējš 0—5 m/s.
Minimālā gaisa temperatūra -1...7 grādi, valsts austrumos līdz -12
grādiem. Dienā pārsvarā apmākušās debesis, vietām neliels sniegs,
Kurzemē arī lietus un atkala. Pūtīs
D, DR vējš 2—7 m/s. Maksimālā
gaisa temperatūra +1...-5 grādi,
Kurzemes rietumkrastā +3 grādi.
Ceturtdienas naktī apmācies un dūmakains laiks, neliels
sniegs, lietus un atkala. Pūtīs DR
vējš 3—8 m/s. Minimālā gaisa
temperatūra -2...+3 grādi, Latgalē
līdz -4 grādiem. Dienā apmācies
un dūmakains laiks, daudzviet
nelieli nokrišņi, tostarp apledojums. Pūtīs R, DR vējš 3—8 m/s.
Maksimālā gaisa temperatūra
-1...+4 grādi.
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