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Gulbis savā pirmajā “Grand Slam” pusfinālā piekāpjas Džokovičam
gan nespēja izmantot. Turpinājumā serbs tika pie vēl divām
breika iespējām, otro no tām
izmantojot un noslēdzot setu
savā labā ar 6-3.
Kaut Džokovičam joprojām
piederēja neliels pārsvars, kopumā otrais sets atkal sākās
diezgan līdzīgi, servētājiem samērā pārliecinoši uzvarot savus
geimus. Pirmo breikbumbas
iespēju pēc vēl vienas Gulbja
dubultkļūdas Džokovičs ieguva
astotajā geimā un arī izmantoja
to, bet vēl pēc brīža serbs noslēdza arī otro spēles daļu savā
labā ar rezultātu 6-3, kaut divas
setbumbas latvietis spēja atspēlēt. Ja pirmajā setā šāds rezultāts Džokovičam nozīmēja divu
breiku pārsvaru, šoreiz gan bija
tikai viens breiks.
Trešā seta otrajā geimā Gulbis
pirmoreiz pēc ilga pārtraukuma
ieguva breikbumbu pie Džokoviča serves, ko gan nespēja
izmantot. Džokovičs turpināja darboties pārliecinoši, kaut
latvietis neļāva viņam atslābt.
Sestajā geimā, kas ilga gandrīz
desmit minūtes, latvietis atspēlējās no 0:40 un ieguva nākamās divas breikbumbas, tomēr
atkal Džokovičs ikreiz atspēlējās, rezultātam kļūstot 3-3.
Tenisistiem arvien vairāk izpaudās nogurums, Gulbim arī
astotajā geimā iegūstot divas
breikbumbas. Šoreiz latvietis
izmantoja jau pirmo no tām,
panākot rezultātu 5-3, bet pēc
brīža noslēdzot trešo setu ar

Novāks Džokovičs un Ernests Gulbis. Foto: www.telegraph.co.uk

Latvijas labākais tenisists Ernests Gulbis Francijas atklātā čempionāta pusfināla mačā
6.jūnijā ar rezultātu 3-6, 3-6,
6-3, 3-6 piekāpās pasaules otrajai raketei Novākam Džokovičam no Serbijas.
Gulbis turnīru noslēdza ar 720
pasaules ranga punktu nopelnīšanu un nākamajā nedēļā debitēs ATP ranga labāko desmitniekā.
Cīņa sākās līdzīgi, un ļoti pārliecinoši Gulbis uzvarēja vien
pirmajā geimā, bet pēc tam
allaž serves uzņēmējs vismaz
divās izspēlēs spēja būt labāks.
Pirmās divas breikbumbas
mačā ceturtajā geimā ieguva
Gulbis, tomēr Džokovičam izdevās tās atspēlēt. Savukārt
sekojošajā, piektajā, geimā jau
par breikbumbu izmantošanu
cīnījās Džokovičs - pirmās trīs
breika iespējas latvietis aizstāvēja, bet ceturtajā izsita bumbiņu autā un pārsvaru jau ieguva
serbs.
Turpinājumā Gulbja spēlē iestājās neliels kritums - viņš
samērā pārliecinoši zaudēja
sekojošo geimu pie Džokoviča
serves, bet pēc tam grūtā cīņā
tomēr uzvarēja nākamo savas
serves geimu. Līdz ar to latvietis atradās iedzinējos ar 3-4.
Arī nākamo geimu Džokovičs
pie savas serves uzvarēja ļoti
pārliecinoši, bet devītajā geimā
pēc Gulbja dubultkļūdas serbs
ieguva vēl vienu breikbumbu,
kas reizē bija arī setbumba, ko

rezultātu 6-3 un turpinot cīņu.
Pirmie trīs seti kopā ilga divas
stundas.

Lielā karstumā notikušā mača
ceturtajā setā Gulbis cīnījās ar
muguras sāpēm un jau otrajā
geimā zaudēja savu servi, nokļūstot iedzinējos ar 0-2. Tomēr
Gulbis uzreiz nākamajā geimā
izmantoja Džokoviča kļūdas
un atspēlējās, kas serbam lika
triekt savu raketi pret zemi.
Nākamo geimu pie savas serves Gulbis jau uzvarēja “sausā”,
panākot izlīdzinājumu 2-2.
Arī nākamajos divus geimus
servētāji paņēma “sausā”, bet
par izšķirošo kļuva astotais

geims - Gulbis uzvarēja pirmajās divās izspēlēs, tomēr nākamajā pieļāva dubultkļūdu un
pēc tam Džokovičs uzvarēja vēl
trijās izspēlēs pēc kārtas, laužot Gulbja servi un izvirzoties
vadībā ar 5-3. Nākamajā geimā
Gulbis vairs nespēja ieķerties
un cieta neveiksmi visā mačā.
Līdz ar to latvietis četrpadsmitajā Francijā aizvadītajā mačā
šogad cieta pirmo neveiksmi, kā
arī pārtrauca deviņu panākumu
sēriju visos turnīros. Gulbis šosezon ticis pie 32 uzvarām, un
vairāk ATP tūrē izcīnījis vienīgi slavenais Rafaels Nadals,
kurš jau uzvarējis 39 cīņās.

Gulbis šobrīd pasaules rangā
ieņem 17.vietu, kas ir viņa karjeras rekords, un sacensībās latvietis bija izlikts ar 18.numuru,
tāpēc pirmajās divās kārtās
nevarēja tikties ar citiem izliktajiem spēlētājiem. Tikmēr
27 gadus vecais Džokovičs ir
pasaules otrā rakete un ar šādu
numuru arī izlikts sacensībās.
Ja Džokovičs uzvarēs šajā turnīrā, viņš kļūs par ATP ranga
līderi.
Šī abiem tenisistiem bija sestā
savstarpējā tikšanās reize,
Džokovičam izcīnot piekto uzvaru.
(Turpinājums 8. lpp.)

ZIEMASSVĒTKU TIRDZIŅŠ JŪNIJĀ?

Tālavas līdzekļu vākšanas akcijas
“Ziemassvētki jūnijā” iniciātore
un “lokomotīve“ Margota Puķīte.
Foto: Pēteris Strazds.

Lustes Tālavā 7.6.14.g.

Kristus svētki var notikt katrā
gada laikā, bet Ziemassvētkiem taču jānotiek ziemā, vai
ne? Pats par sevi saprotams. Ja
vēl turklāt tautas nama jumtam
nepieciešami steidzīgi laboju-

mi, bet maciņš knapi tiek līdzi
kārtējiem maksājumiem, kur
nu vēl kaut kam vairāk, tad kooperātīva valdei jāsaliek gudrās galvas kopā un jāizdomā,
kā tikt pie papildus līdzekļiem.
Gudrākā galva uz pleciem šoreiz izrādījās Margotai Puķītei,
jo tur piedzima vislabākā ideja:
Ziemassvētku tirdziņš jūnijā,
Austrālijas ziemā.
Īsā laikā tauta apsolīja lielu
mantu bagātību. Tautieši varēja vai nu ziedot mantas tieši
namam, vai uzrīkot paši savu
galdu, tātad par dažādības trūkumu nevarēja sūdzēties. Tur
bija viss kaut kas, no pilnīgi
jaunām mantām, vēl oriģinālos iesaiņojumos, līdz galīgiem
krāmiem par smieklīgām, vai
pašu pircēju noteiktām cenām.
Rotas lietas, gan latviskās, gan
citas, bija tik žilbinošos daudzumos, ka varētu sacensties
ar lieliem pilsētas veikaliem.
(Daudz par ilgu kavējos pie šī

galda, un ļāvos iekārdināties,
jo lai gan prāts brīdināja: ‘’Tev
nevajag—tā jau mājās pašai par
daudz!’’, sirds atbildēja: ‘’Bet
man patīk; kāpēc nē?’’ Kā bieži gadās, sirds viegli pieveica
prātu, un par ļoti mērenu cenu
pāris skaistas lietas pārceļoja
no galda uz manu somu).
Pie skatuves, gaumīgi iekārtoti palielos podos, lepojās plašs
dažādu stādu klāsts. Vislabākā
vietā, tieši pie ieejas durvīm,
Inga Pērkons-Grauze piedāvāja jaunas grāmatas, mūzikas
diskus un dažādus suvenīrus
no Latvijas, par ļoti pieejamām
cenām. Viņai blakus varēja
iegādāties Īgo Ozola skaistas,
ierāmētas fotografijas, galvenokārt, Latvijas ainavas. Nelaiķes
mātes visu mūžu krātos labos
traukus un latviskās mīļlietiņas
piedāvāja brāļi Jaudzemi; kvalitātes manta kādreiz noteikti
dārgi maksājusi, vai jubilejas
gadījumos dāvināta, bet tagad

ģimenei lieka.
Bija arī klusā ūtrupe, kur katrs
varēja pierakstīties, piedāvāt
kādu summu, un tas, kas beigās
piedāvāja visvairāk, varēja kuplināt savu mantu krājumu. Tādā
veidā mana desmit gadus vecā
mazmeitiņa, ieguldījusi pāris
dolārus, tika pie veselām trim
jaunām mantām, (kuras viena
nemaz nevarēja abās rokās noturēt!) ar kurām aplaimot savu
māmiņu dzimšanas dienā. Vai
māmiņa būs tik laimīga, to mēs
vēl redzēsim!
Jāapbrīno tie daudzie darba
rūķi, kas visu šo devumu tik
skaisti sakārtojuši, un kuriem
vajadzēja lielu daļu atkal novākt, jo, bez šaubām, visu jau
nevarēja pārdot. Jāpriecājas,
cik skaisti viss notiek, ja cilvēki
strādā kopā, kopīgam mērķim.
Pie nama sienas bija izlikta interesanta izstāde: Ziemassvētku kartiņas no Latvijas, kas

saņemtas starp 1953. gadu un
šodienu. Interesanti novērot, kā
tās attīstījušās lieluma, krāsu,
kompozicijas un bildes un teksta izvēles ziņā. Ilgu laiku netiek pieminēts nekas reliģisks,
un apsveikums ir drīzāk Jaunam gadam, nekā Ziemassvētkiem. Tas, protams, atspoguļo
toreizējo okupācijas situāciju
Latvijā. Modernās kartiņas jau
ir ļoti līdzīgas mūsējām, ar
spilgtākām krāsām un spīguļiem.

Kā jau Ziemassvētku tirdziņā,
bija padomāts arī par vēdera prieku. Virtuvē čakli rūķi
strādāja, lai pagurušie izdevīgo
pirkumu meklētāji varētu apmierināt savu izsalkumu ar kāpostiem un desiņām, un varēja
arī iebaudīt pīrāgus, piparkūkas, un dažādus citus kārumus,
pat Jāņu sieru, kā latvisku ēdienu! Un kas būtu Ziemassvētku
(Turpinājums 5. lpp.)

