IN MEMORIAM

Daugaviete
fil! Dzidra Lūse,
109. c!
20.07.1937.–13.10.2015.

Dzidra dzimusi Latvijas brīvvalstī 1937. gada 20. jūlijā
jurista un studentes ģimenē. Māte Ērika Strautmane,
daugaviete, 24. coetus, studēja baltu filoloģiju Latvijas
Universitātē. Tēvs Augusts Strautmanis strādāja par
advokātu un bija šahists (1948. gadā Latvijas čempions).
Dzidra bija pirmais bērns ģimenē, vēl bija brālis Guntis
un māsas Māra un Baiba. Liela un draudzīga ģimene,
kurā netrūka arī problēmu – Māra bija ļoti slima. Sākoties
karam, ģimene no mājīgā dzīvokļa Rīgas centrā pārcēlās uz
ģimenes īpašumu Talsu pusē, kur arī sākās Dzidras skolas
gaitas.
Dzidra bija ļoti enerģisks un dažādās jomās apdāvināts
bērns. Viņu interesēja gan literatūra, gan matemātika un
fizika. Ģimenes drauga dzejnieka Kārļa Krūzas iespaidota,
viņa uzrakstīja savus pirmos dzejoļus. 1955. gadā ar izcilām
sekmēm beidza Talsu vidusskolu un devās studēt uz Rīgu.
Dzidra iestājās Latvijas Universitātes Fizikas nodaļā, ko
beidza ar labām sekmēm. Studiju laikā viņa sastapa savu
nākamo vīru Dzintaru Lūsi, apdāvinātu fiziķi. Ģimenē
piedzima divi bērni – meita Lelde un dēls Juris.
Dzidras pirmā darba vieta bija Fizikas institūts, pēc
tam Latvijas Universitātes Skaitļošanas centrs un tad –
Rīgas Politehniskais institūts (tagad – Rīgas Tehniskā
universitāte), kurā par Augstākās matemātikas pasniedzēju
viņa nostrādāja līdz pensijai. Šis izglītošanas darbs Dzidrai
sagādāja patiesu gandarījumu. Viņa rīkoja ikgadējas
konferences par interesantām tēmām, piemēram,
matemātika un arhitektūra, kas bija populāras studentu
vidū. Daudzi viņas studenti kļuva par pieprasītiem un
labiem speciālistiem.

Visu mūžu Dzidra nepārtraukti mācījās, cēla savu
kvalifikāciju pasniedzējas darbā un arī apguva jaunas valodas,
piemēram, japāņu. Viņu interesēja viss jaunais, kas notika
ne tikai Latvijā, bet arī citās zemēs. Dzidra daudz ceļoja un
apmeklēja dažādas vietas – Kamčatku, Kobi, Sidneju.
Atmodas laikā, kad tika atjaunota korporācija Daugaviete,
Dzidra kopā ar citām daugaviešu meitām tika uzņemta
pirmajā atjaunotnes 109. coetā. Svinīgais solījums tika
parakstīts 1990. gada 24. martā, piešķirtas krāsas, un viņa
tika uzņemta Speciālajā konventā. Kopš tā brīža Dzidra aktīvi
iesaistījās atjaunotās korporācijas dzīvē – literāros vakaros,
kas daudzām meitenēm un krāsnesēm kļuva neaizmirstami.
Pēc Filistru biedrības atjaunošanas 1996. gadā Dzidra
filistrējās un aktīvi iesaistījās Filistru biedrības pasākumos.
Viņa apciemoja tālu no Rīgas dzīvojošās Latvijas laika filistres
un arī gatavoja rakstus „Pars Pro Toto”. Labprāt arī satikās ar
Aktīvā konventa meitenēm, lai dalītos gan ar zināšanām, gan
emocijām.
Gadiem ritot, Dzidra arvien uzturēja saites ar korporāciju
un centās apmeklēt tās pasākumus. Viņa piedalījās vēl
pagājušajā rudens komeršā. Saikne ar Daugavieti deva ne
tikai pozitīvas emocijas, bet arī spēku, lai cīnītos ar slimību.
2015. gada 13. oktobrī neilgi pirms pusnakts Dzidra pēkšņi
aizgāja mūžībā. Lai arī šī nāve ir smags un sāpīgs zaudējums,
viņas enerģiskais tēls paliks gaišā piemiņā mūsu sirdīs. Lai
miers viņas nemirstīgajai dvēselei!
Sit Tibi Terra Levis!
Fil! Lelde Sermone, 111. coetus
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