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VAIRĀK PATSTĀVĪBAS 
Sākot j auno — ekonomiskās 

pa t s tāv ības g a d u — savas pārdo
mas lūdzu izteikt Finansu un 
t i rdzniecības fakul tā tes profesoru 
E L M Ā R U Z E h G A L V I . 

— Kad p i rms Tau tas frontes 
2 . kongresa sanāca kopā Univer
s i tā tes de legāt i , tad t ika spriests , 
ka j ā r u n ā pa r izgl ī t ību, ja t iks 
pie vārda- Atceros , jūs ieminējā
t ies, ka šobrīd ekonomisko zinī
bu a p g u v ē tāda d īva ina situāci
ja — pārāk sadrumsta lo t s pa sī
kām, daudzām un dažādām struk
tū rv ien ībām. 

— J4, tā tas tiešām ir. Un, 
starp citu, pirms kāda laika Uni
versitātes Tautas frontes ekono
mikas nodaļas sanāksmē ari ru
nājām par šo jautājumu. 

Kāds ir stāvoklis? Tagad ir 
trīs ekonomikas fakultātes, nosa
cīti ekonomikas, jo katra jau sau
cas savādāk, bet principā šajās 
fakultātēs gatavo ekonomistus, 
un katrā no tām ir virkne spe
cialitāšu. Vēl nesen visās fakul
tātēs kopumā šajās specialitātēs 
uzņēma ļoti daudz studentus — 
gan dienas, vakara un neklātie
nes nodaļā. Kontingenti bija lieli 
un tāpēc ari izvirzījās, šis jautā
jums par fakultāšu dalīšanu, jo 
kādreiz bija tikai viena — Eko
nomikas fakultāte. Šodien situā
cija ir citāda un visā tautsaim
niecībā pieprasījums ir mainī
jies — gan kvantitatīvi, gan 
kvalitatīvi. Un atbilstoši tam, 
manuprāt, vajadzētu mainīt 
mums šeit Universitātē savu no
stāju un atbilstoši tam ari orga
nizatorisko struktūru kadru gata
vošanā. Vajadzētu apvienot visas 
trīs ekonomikas fakultātes vienā. 
Vai nu to nosaukt par Tautsaim
niecības institūtu jeb par taut
saimniecības skolu. Ārzemju 
augstskolās ir tautsaimniecības 
skolas. Protams, tas paliktu pie 
Universitātes, bet būtu atsevišķs 
institūts. 

Zinu konkrēti par finansu un 
kredīta specialitāti, kur vakara 
noda|ā mēs vairs neuzņemam 
studentus, ari dienas nodaļā stu
dentu kontingents ir samazināts, 
tāpat ari citas specialitātēs, tā
pēc īsumā varētu teikt tā — 
mums ir jābūt orientētiem ne 
tik daudz uz kvantitāti, ne tik 
daudz uz studentu skaitu, bet 
gan uz šo speciālistu kvalitāti. 
Un kvalitātei šodien ir principi
āli jaunas prasības, par kurām 
mēs agrāk nemaz nedomājām. 
Koncentrējot mācību spēkus, lī
dzekļus, materiālos, intelektuālos 
un garīgos resursus, varētu no
drošināt attiecīgu speciālistu ga
tavošanu. 

Kādai jābūt šai jaunai kvali
tātei? Mūsu speciālistiem, pirm
kārt, daudz labāk jābūt sagata
votiem patstāvīgam darbam, pat
stāvīgai domāšanai, lēmumu pie
ņemšanai. Šodien tas ir ļoti sva
rīgi, tieši to prasa no tautsaim
nieka. Diemžēl līdz šim viņu lī
menis šajā ziņā ir samērā zems, 
un tas vairs neatbilst prasībām. 
It īpaši vēl tajos apstākļos, kad 
mūsu tautas saimniecība tiek 
orientēta uz tām ievirzēm, uz 
tām līnijām, kādas pastāv Rie
tumeiropas un arī attīstītajās pa-

jeb 
nevajag lieko 

saules valstis. Proti, kad pār
ejam uz brīvu tirgus ekonomiku, 
atsakāmies no šīs centralizē.i 
plānveidīgās ekonomikas, brīvā 
tirgus apstākļos ir jāzin daudz 
citas lietas, kuras līdz šim ne
maz nemācījām, nezinājām. 

Speciālistam jāapgūst ārzem
ju pieredze, tātad viņam jāzin 
svešvalodas, tas ir pirmais ele
mentārais nosacījums. Noteiktā 
līmeni jāzin ārējo pasaules val
stu ekonomikas attīstība, ekono
mikas līmenis, tās likumsakarī
bas, kas tur valda, ekonomiskais 
mehānisms utt. 

Speciālistu gatavošanā vaja
dzētu ieviest maksas principu. 
Par to jau zināmi priekšlikumi 
presē izteikti. Ari mūsu rektors 
ir izteicis savas domas par mak
sas izglītību. Ir precedenti, ka 
sūta uz šejieni par maksu mā
cīties. Uzskatu, ka maksas apmā
cības sistēma ir jāpaplašina. Tas 
noteikti sekmēs speciālistu saga
tavošanas daudz labāku kvalitāti. 

— Tas tā v a i r ā k va jadzības 
izteiksmē — būtu labi , ja tā bū
tu . Bet vai šodien, a r r ī td ienu, 
a r nākamo nedēļu jau kaut ko ir 
iespējams main ī t? 

— Jā, protams, varam jau ari 
šodien sākt strādāt pie tām pro
blēmām un risināt, kas saistās ar 
nākamo speciālistu gatavošanu 
jaunajai kvalitātē. Negaidot šeit 
kaut kādu risinājumu uz fakultā
šu apvienošanu, institūta izveido
šanu u. tml. Proti , jautājums ir 
par mācību programmām, par 
mācību plāniem. To mēs katedras 
varam risināt jau pašlaik. Sādi 
priekšlikumi ir izteikti, bet jā
saka, ka diezgan kautrīgi, vai 
kūtri — nav jaunu, radikālu ri
sinājumu. Tagad daudz kas atka
rīgs no katra individuāla pasnie
dzēja, kā savā priekšmetā ievieš 
jaunradi. Praktiski vairs neva
ram lasīt studentiem lekcijas tā
dā l īmenī un tādā veidā, kā lasī
jām līdz šim. Daudz ko katedras 
un mācību spēki var darīt prak
tiski jau šodien. Orientējot uz 
svešvalodu apgūšanu, piemēram, 
izmantojot ārzemju mācību lite
ratūru, žurnālus. Protams, šo ār
zemju žurnālu nepietiek, saņem-
mam ļoti maz, bet vismaz to mi
nimumu, kas mums ir, to vajag 
daudz aktīvāk izmantot. 

— Bet, ku r tas j au tā jums šo
br īd aps tā jas , va i kau t ku r i r 
p re t runas? Pasn iedzē j i ir ieinte
resēt i neko nemain ī t? 

— Grūti pateikt, kur ir tie 
cēloņi, bet sevišķas ieinteresētī
bas nav. Nenoliedzami daudz 
kas ir atkarīgs no pašiem pa
sniedzējiem, attieksmes pret mā
cību procesu, pret savu darāmo 
darbu, lai tas kļūtu labāks, at
bilstošs šodienas prasībām. Taču 
tas saistās ari ar mācību spēku 
materiālo stāvokli, jo pašlaik 
atalgojums nekādā ziņā neatbilst 
tam atalgojumam, kāds vispār ir 
tautsaimniecībā un ari kāds būtu 
nepieciešams, lai visus savus spē
kus, enerģiju, laiku ziedotu tie
ši pamatdarbam un to veiktu 
kvalitatīvāk. Mēs zinām, ka vai
rums cenšas strādāt ari citus 
darbus blakus šim pamatdarbam, 

(Turpinājums 2 . lpp.) 

balastu 

Droši vien, ka to jau mēs 
vēlējāmies visi, taču skaļi 
neizteicām, jo nebijām pār
liecināti par savu varēšanu. 
Taču Strauhmaņa kungam 
enerģijas ģenerators strādā 
vienkārši apskaužami. Tādē| 
tieši viņam lielā mērā varam 
būt pateicīgi par sarkanbalt-

kumentācija.-Sie goda vīri to 
dara par velti, jo uzskata, ka 
viss saistītais ar MŪSU ka
rogu ir svēta lieja, kur nau
da nav iejaucama. Viņu 
priekšlikums, ka masts varē
tu iet pa observatorijas tor
ņa vidu. 

— Taču tas «nepareizais» 

— Par visiem lielajiem no
pelniem Latvijas labā patla
ban centrālo kāpņu otrā stā
va laukums ir kļuvis tukšs. 
Kāds būs smagās bronzas 
bistes liktenis? Nodosim to 
kādā muzejā, vai «pārkalsim 
ieročos»? No tās sanāktu arī 
pulka saktiņu «Minjonas» 
un «Danča» meitenēm. 

— Manuprāt, no Stučkas 
bistes varētu tapt Universi
tātes ģerbonis, kas, skaisti 
izgaismots, varētu rotāt tuk
šo vietu kāpņu laukumā. 
Varbūt, ka derētu izsludināt 
konkursu par labāko ideju? 

— Nobeigumā — kādas 
būs nākamās docenta Strauh
maņa iniciatīvas Universitā
tes padomē? 

— Obligāti jānomaina Pē
tera Stučkas un Jāņa Jurge-
na stipendijas, pirms no tām 
publiski atsakās paši studen
ti. Par Stučkas nopelniem 
nu jau mēs zinām diezgan 
plaši, taču Jurgena odiozā 
darbība vēl gluži nav apzi
nāta . . . Tieši viņš bija tas, 
kurš aizliedza izvadīt no Lie
lās aulas pēdējā gaitā cienī
jamo Matveju Kadeku. 

Ierosināsim izveidot Jāņa 
Endzelīna un Kārļa Baloža 
personālstipendijas. Mēs ļoti 
labi zinām, kas ir bijis En-
dzelīns kā zinātnieks un arī 
kā cilvēks — godīgs līdz ga
lam. Arī Kārļa Baloža ie-

DAŽI JAUTĀJUMI STEIDZĪGAM KUNGAM 
sarkano karogu virs Univer
sitātes. Tāpēc daži steidzīgi 
jautājumi steidzīgam vīram 
pirms kādas nopietnākas sa
runas redakcijā. 

— Jūs, cienījamo docent, 
esat šī karoga« krusttēvs». 
Vai bija viegli kūmās stā
vēt? 

— Sī doma man nelika 
mieru ikreiz, kad paraudzī
jos uz tukšo Universitātes 
jumtu un ikreiz, kad gāju 
garām 49. vidusskolai un 
Raimonda Paula vadītajai 
iestādei. Vai tad tiešām mēs 
esam sliktāki un neesam 
pelnījuši arī savu svētību? 
Ierosināju šo jautājumu iz
lemt Universitātes Padomē. 
Atrisinājām to pozitīvi. 

Jāteic gan, ka īsti drošs 
nav pats karoga masts, taču 
kolēģi no Politehniskā insti
tūta solījās palīdzēt. Tie ir 
docents P. Barons un inže
nieris R. Spunde. Siem vīriem 
pieredze ir, jo viņu radīti, ir 
karogu masti Rīgas pils Svē
tā Gara tornī un Ķemeros 
virs sanatorijas ēkas. Patla
ban tiek veidota projekta do-

ģerbonis Universitātes fasā
dē bojā visu skatu . . . 

— Te nu nedaudz jāpacie
šas. Neatstāsim caurumu fa
sādē pirms visas mājas res
taurācijas, vai ne? Drīz jau 
poļu celtnieki sāks savu 
darbu. 
— Ko darīsim ar plāksnēm, 

kuras vēsta, ka Pjotrs Ivano-
vičs (nevis Janovičs!) ir bi
jis izcils un ievērojams ko
munists? Tās gan foajē krēs
lā grūti pamanāmas, taču 
nenoliedzami, ka Stučka pa
tiešām bijis redzams komu
nists, nevis šāds tāds ierin
das vīrelis. Ne jau velti viņš 
.nedod mieru pilsoņiem mazā 
pilsētiņā pie Daugavas, ne 
jau velti augstskola maina 
savu nosaukumu . . . 

— Neesmu pārliecināts, ka 
šim zeltītajam uzrakstam 
jāizskatās šā/di, taču uz kā
da dokumenta Stučkas pa
raksts patiešām ir uzlikts, 
turklāt Universitātes sakarā. 
Skaidrs ir viens, ka jāparā
dās vēl vismaz vienai plāk
snei, kurā būtu iemūžināta 
arī Matveja Kadeka piemiņa. 

guldījums tēvzemes labā ir 
bijis milzīgs. Tieši viņš iz
strādājis neatkarīgās Latvi
jas ekonomisko koncepciju. 

Ģeogr. zin. kand., LTF 
LU nod. valdes priekš-
sēd. Jāni Štrauhmani 
steidzīgi izvaicāja 

IVETA MEDINA 

* Docents Jānis Strauhmanis — 
LTF LU nodaļas valdes priekš
sēdētājs. 



Vai gribi kļūt par 
500 rubļu ieguvēju? 

Uz šo jautājumu jāatbild 
Tev pašam. Ir iespēja iegūt 
ari bOO, 2 0 0 un 100 ruoļu 
prēmiju. Ja vien Tu piedalī
sies izsludinātajā konkursa, 
kuia tēma ir «Tautsaimnieku 
kadru sagatavošana». Jautā
jumu loks, ko aptver konkur
sa nosaukums, protams, ir 
daudz plašāks. Tas skar visas 
izglītības sistēmas reorgani
zāciju. Domāju, ir daudz sa
sāpējušu problēmu. Mazliet 
padomājot, tu noteikti spēsi 
izteikt kādu alternatīvu risi
nājumu. Savs vārds būtu sa
kāms ne tikai Ekonomikas 
takmtātes studentiem un mā
cību spēkiem. Savu skatīju
mu uz apmācības un kadru 
sagatavošanas sistēmu varētu 
sniegt arī juristi, sociologi 
un citu nozaru esošie vai to
pošie speciālisti. 

Darba apjoms ir neierobe
žots. Pal īga var ņemt arī 
draugu vai draudzeni. Kopus 
tā lieta ies, jo iesniegt var 
arī kolektīvu darbu. Arī tad, 
ja Tev vēl nav izstrādātas 
savas koncepcijas, bet ir kā
da laba doma vai priekšli
kums, arī tad ir iespēja pie
dalīties konkursā — vari 
nākt un strādāt Jauno Taut
saimnieku Asociācijas darba 
grupās. Sos biedrus vari sa
meklēt, apjautājoties taut
saimniecības plānošanas spe
cialitātes (Ekonomikas fak.) 
3 . kursā, dekanātā, Polit iskās 
ekonomijas katedrā, Studen
tu zinātniskajā biedrībā. Tie
ši Latvijas Jauno Tautsaim
nieku Asociācija un LU Zi
nātniskās pētniecības daļa or
ganizē šo konkursu. 

Kad būsi darbu pabeidzis, 
pirmās lappuses augšējā 
stūrītī uzraksti darba devīzi. 
S o pašu devīzi raksti arī uz 
slēgtas aploksnes, kurā pirms 
aizlīmēšanas ievieto ziņas par 
sevi — vārdu, uzvārdu, no
darbošanos, mājas adresi, te
lefona numuru. Tad nes šo 
aploksni uz Ekonomikas fa
kultātes dekanātu — Aspa
zijas bulv. 5 , ceturtajā stāvā 
4 7 . telpā. Jāizdara to līdz 
7. februārim! 

B A I B A S A V R I N A 

N O L I K U M S 
Polit iskās ekonomijas ka

tedra izsludina zinātnisko 
darbu konkursu. Tā mērķis 
— studentu padziļinātu zinā
šanu izkopšana politiskajā 
ekonomijā, Latvijas ekono
miskās patstāvības, starptau
tisko attiecību ekonomiskā as
pekta, sociālisma un kapitā
lisma sociālekonomisko pro
blēmu jomā, kā arī ekonomis
kās domas, tautas saimniecī
bas vēstures apzināšana un 
studentu patstāvīgu pētniecis
kā darba Iemaņu attīstīšana. 
Konkursa var piedalīt ies visi 
LU studenti. 

Konkursa noteikumi: 
— darba apjoms 2 5 — 3 0 

lapas (rokrakstā), 
— darbs noformējams pēc 

kursa darba noteikumiem ar 
atzīmi konkursa darbs, 

— iesniegšanas termiņš 
Politiskais ekonomijas ka
tedrā līdz 1 9 9 0 . gada 15. 
aprīlim, 

— jāpievieno vadītāja at 
sauksme — rekomendācija. 

Darbs tiek ieskatitlts kā 
kursa darbs politiskajā eko
nomijā bez aizstāvēšanas. Ne
ekonomisko specialitāšu stu
dentu darbi tiek vērtēti atse
višķi. Labākie tiks izvirzīti 
tālākajām konkursa kārtām 
un tiks prēmēti . 

POLITISKAS 
EKONOMIJAS K A T E D R A 

(Sākums 1. lpp.) 
gluži vienkārši, lai nopelnītu 
naudu, tas ir fakta. 

— Kāds ir s tudentu kontin
gents? P i rms kāda laika vismaz 
pastāvēja tāds uzskats , ka uz 
Finansu un t i rdzniecības fakultā
ti, uz ekonomis t iem nāk meite
nes, kas g r i b labi ģē rb t i e s un 
taml īdzīg i , tas ir pareizi , vai ne
pareizi un kā tas ir «odien? 

— Nu, jāsaka tā. M u m s ir di
vas specialitātes — tirdzniecības 
ekonomika, finanses un kredīis. 
Uz tirdzniecības ekonomikas spe
cialitāti konkurss ir loti liels, 
bija visu laiku un vēl tagad ir. 
Tiešām šeit, nevar teikt, ka visi 
ar tādu mērķi un nolūku, bet, 

protams, nav ko slēpt, ka ari 
tādi nāk, kas grib tikai strādāt 
tirdzniecībā, kā saka, iegūt no 
tā kaut kādus labumus, bet fi
nansu specialitātē stāvoklis ir 
mainījies. Līdz šim mēs nevarē
jām lepoties ar sevišķi lielu kon
kursu un šis specialitātes pres
tižu jauniešu vidū, taču šogad 
bija konkurss. 

Satiekoties ar ārzemju kolē
ģiem, kuri šeit lasa lekcijas, uz
zinājām, ka ārzemēs finansista 
specialitāte (tur to dēvē ne
daudz savādāk) ir ļoti nepiecie
šama un populāra. Sie speciālisti 
iegūst vislabākās darbavietas, ir 
vislabāk atalgotie firmās, ban
kās, citās organizācijās. 

Finansu, naudas, bankas jautā
jumi ir faktiski mūsu ekonomikas 
attīstības centrā un līdz ar to 
ari cilvēki, kas ar šiem jautāju
miem nodarbojas, kas strādā, 
kam jārisina ari daudz sasāpē
jušas problēmas, lūk, ir tieši šīs 
specialitātes absolventi. 

— Kāda ir jūsu personīgā sa
skarsme a r s tudent iem? 

— Es jau vairākus gadus cen
šos savā mācību darbā galveno
kārt ieviest studentu patstāvīgo 
darbu. Par mūsu studentiem ne
ko īpaši sliktu nevaru teikt. Ir 
studenti, un tas ir vairākums, 
kas godprātīgi vēlas apgūt spe
cialitāti, kas cenšas pozitīvi uz
tvert, ko mēs dodam. Ir ari tādi, 

kurus pēc pirmā, pēc otrā kursa 
nākas atskaitu, to darām daudz 
sāugrāk, nežēlojot. Agrāk stu
dentus atskaitu no Universitātes 
bija toli grūti. Tagad no šī liekā 
baiasta cenšamies atbrīvoties 
jau savlaic īgi , ja redzam, ka 
labs speciālists no viņa neiznāks, 
ka labākajā gadījumā būs aiz 
matiem izvilkts uz trljnieclņa, 
kuram diplomu iedos, bet ne
viens neuzticēs mūsu ekonomikas 
vadību. 

— Vai tomēr varam cerēt, ka 
būs kadri, kas veidos mūsu jau
no ekonomisko sistēmu? 

— Jā, es domāju, ka varam 
pozitīvi skatīties uz nākotni. 

Intervēja ILZE BRINKMANE 

SENOS CIEMOS 

G O D Ā T I E LTF 

G R U P U V A D Ī T Ā J I ! 
Sirsnīgi sveicot jūs Jaunajā 

gadā, novēlot labākosj ianākumus 
mūsu kopīgajā darbā, atļaujos at
gādināt, ka otrdien, 16. janvāri, 

Pirms kāda laika s a ņ ē m u i e l ū g u m u 
uz konferenci , ko bija r īkojus i S v e š 
v a l o d u fakul tā te . Konference i dots 
d a u d z s o l o š s s t a t u s s un n o s a u k u m s — 
respubļ ikanskaja konferenc i ja «Inter-
n a c i o n a | n o j c i n a c i o n a | n o j e v jaz i ke» . 
Taču pārs te idz i e l ū g u m a u n program
m a s v i enpus ība . Uz vāka u n četrās no 
piecām lappusēm v i sa in formāc i ja sn i eg 
ta tikai krievu, t. I . , p o t e n c i ā l a j ā v i s a s 
v a l s t s va lodā . Te nea tras t ne vārda 
m ū s u republ ikas v a l s t s v a l o d a , ne arī 
kādā c i tā , p iemēram, a n g | u , v ā c u vai 
franču va lodā , kuras rīkotāji , šķiet , 
a t ļ ā v a i zmanto t runātā j i em un varbūt 
pat bija note ikuši par konferences dar
ba v a l o d ā m . 

Tikai v ienu lappusi š a j ā i e l ū g u m ā 
var saukt par i n t e r n a c i o n ā l u . Tā at
s p o g u ļ o l a tv i e šu v a l o d a s sekcijā plā
noto darba ga i tu , un te a t r o d a m re
ferātu n o s a u k u m u s d i v ā s v a l o d ā s — 
l a t v i e š u un a n g ļ u . 

N e s e n nopriecājos par g l ī t o i e l ū g u m u 
uz Latv i jas Nac ionā lo ku l tūras biedrību 
a s o c i ā c i j a s 2. konferenc i . Kā z inām, 
ša jā a soc iāc i jā nu jau a p v i e n o j u š ā s 17 
n a c i o n ā l ā s kul tūras b iedr ības , un kat
rai no t ā m ir s a v a v a l o d a . Taču uz 

pīkst. 16 .30 . sanākam kārtējā 
valdes un koordinācijas padomes 
sēdē. 

Apspriedīsim anketu par Va
lodu likuma izpildi LU, veidosim 
darba grupas mūsu uzdevumu 
veikšanai, domāsim, ar kādām 
idejām doties uz kārtējo LU Pa
domi. 

Pulcēšanās vieta — studentu 
arodkomitejas preses konferences 
zālē (1 . stāvā pa labi, līdz grā
matu kioskam un tad uz priek
šu). 

Lūdzu nenokavējiet, un strādā
sim, jo tikai kopīgs darbs dos 
veikumu! 

JĀNIS STRAUHMANIS , 
LTF LU nodaļas valdes 

priekšsēdētājs 

i e l ū g u m a v ā c i ņ a l a s ā m s konferences 
n o s a u k u m s republ ikas v a l s t s va lodā , 
bet I e lūguma t e k s t s — starpnāci ju sa 
z i n ā š a n ā s v a l o d ā . 

I e lūgumi , tāpat kā v iz ī tkartes p a s t ā s 
ta « w h o is v .ho?>. Taču šai i e l ū g u m u 
lietai bez tam Ir arī o f i c iā l s , ar 
LPSR Valodu l ikumu reg lamentē t s a s 
pekts , jo konferences i e l ū g u m s un pro
g r a m m a dokumentē t ā s darbību un 
s a s k a ņ ā ar 7. pantu t a m v a j a d z ē t u 
būt v i s m a z l a t v i e š u v a l o d ā , bet atbil
s t o š i 8. p a n t a m — pēc p i l soņu Izvēles 
v i s m a z l a t v i e š u , krievu vai l a tv i e šu 
un krievu v a l o d ā . 

Univers i tā tē ik g a d u s notiek daudz 
d a ž ā d u konferenču , s impoz i ju , s eminā
ru, apspr iežu u. tml . sa i e tu . Mēs ga
t a v o j a m I e l ū g u m u s uz t iem un pro
g r a m m a s . Tad nu cen t ī s imie s atbrīvo
t ies no n e s e n ā s p a g ā t n e s s tereot ipiem 
un n e p a r ā d ī s i m i e s p a s a u l e i ar v a l o d ā m 
nabagāk i nekā e s a m ! Un protams, ne
pārkāps im s u v e r ē n ā s Latv i jas p a š u sūri 
un grūt i i z c īn ī tos l i k u m u s ! 

S. KĻAVIŅA. 
LPSR A u g s t ā k ā s P a d o m e s Prezidija 

Va lodu komis i ja s locekle 

Tas laiks ir pienācis, kad sā
kam pieminēt senčus un senvie-
tas. To — kas bija pirms mums 
un aizgājis. Pāri okeānam vai 
smiltainē. 

Ari «Universitātes Avīze» 
grib apciemot savus priekštečus. 
Lai domās pabūtu kopā. Tikai 
atmiņu takas ir aizaugušas. Tās 
jāiemin no jauna, senos ceļvežos 
skatoties. 

Latviešu literatūras vēstures 
6. sējuma 34 . lappusē atrodam 
uzziņu, ka Universitātē iznākuši 
trīs akadēmiski žurnāli (titulla
pās diezin kāpēc nosaukti par 
laikrakstiem). No 1929 . /30 . mā
cību gadam studentu korporāci
jas izdeva žurnālu «Universitas», 
studentu vienības (vienotnes) no 
1922 . /23 . m. g. — «Studentu», 
bet konkordijas no 1929 . gada 
— «Studentu Dzīvi». Zinātniskos 
darbus publicēja Latvijas Uni-
veritātes Raksti (no 1921 . g .) . 

Šoreiz apciemosim divus pir
mos. Tā kā pašreiz ir janvāris, 
pakavēsimies pie 1939 . gada šī 
mēneša izdevumiem; 1940 . gads 
vairs nav īsti raksturīgs, jo visu 
sirdis un prātus jau nomāca tuvā 
kara draudi. 

«Universitas» un «Students» 
iznāca divas reizes mēnesī, at
skaitot brīvdienas; 1 4 — 1 7 nu
muri gadā. 

«Universitas» 1939 . 1. numu
ru (20.01. ) atklāj rakstnieka 
Edvina Medņa ievadraksts «Mū
su brīvības ilgu bruņinieki». 
Rakstā autors izstaigā latviešu 
strēlnieku varoņgaitas Ziemsvēt
ku kaujās, Ložmetēju kalnā, Nā
ves salā . . . «Kas cīnījies par 
mūžīgām vērtībām — savu zemi 
un tautu, ari pats ir iegājis mū
žībā.» 

P. Bukaus rakstā ««Draudzīgā 
aicinājuma» četri gadi» parāda, 
ka, sekojot Kārļa Ulmaņa aici
nājumam, latviešu tauta savām 
pirmajām skolām ir veltījusi gan
drīz 1,5 miljonus grāmatu, vai
rāk kā 1,5 tūkstošus gleznu, mū
zikas instrumentus, skulptūras, 
lielākas naudas summas. «Atce
rēsimies savu pirmo skolu, iesim 
viņai palīgā . . .», aicina ari rak
sta autors. Sai pašai tēmai skais
tus vārdus savā apcerējumā « P a 
zelta ābeles ziedu ceļiem» velt i 
dzejnieks Alfrēds Kvālis. 

Cand. iur. A. Silde apcer ār
stu, advokātu, mācītāju un citu 
līdzīgu amatu ētiku. Daži secinā
jumi šodien ir vēl aktuālāki nekā 
toreiz. «Darbā var rasties ari 
situācijas, kad jāizšķiras starp 
zinātnes atziņām vai kādām re
gulām un to reālu izmantošanu, 
upurējot pirmās, kādu patmīlīgu 
nolūku dēļ . . . Ētiska personība 
un godīgs speciālists nekad gan 
to nedarīs . . . » 

«Universitas» vienmēr plaši 
publicēja materiālus par ārzem
ju studentu dzīvi un ceļojumu 
aprakstus. Aplūkojamā numurā 
ir raksti par Dancigu un Mar-
seļu. 

Iedaļā «Rakstniecība» publi
cēts piemiņas raksts Edvardam 
Vulfam sakarā ar 2 0 gadiem, 
kopš viņa nāves dienas. Ir pla
šāka informācija par Nobela 
prēmijas ieguvēju Perlu Baku, 
J. Valdmaņa, E. Vārpiņa, A . 
Birzmalnieka dzejoļi, jauno 
grāmatu skate un citi materiāli. 

Numurā 2 8 liela formāta lap
puses. Arī sludinājumi, kuriem 

ir vēsturiska nozīme. Uzzinām, 
piemēram, studiju fonda aizde
vumu izsniegšanas kārtību, akci
ju sabiedrības Valters un Rapa 
ziņo, ka ir izdotas septiņas mā
cību grāmatas: prof. J. Endzelins 
«Latviešu valodas skaņas un 
formas», prof. J. Plāķis «Indo
eiropiešu valodu salīdzināmā 
gramatika» u. c. 

2urnāls «Universitas» nav mi
ris. Tikai pārcēlies (uz laiku?) 
aiz Latvijas robežām. Par pārē
jo žurnālu likteni varbūt zina la
sītāji? 

Dažas dienas vēlāk (25 .01 .39 . ) 
iznāca «Studenta» 7. numurs, 
kurš ir ievērojami biezāks par 
iepriekšējo — 3 9 lpp., ieskaitot 
sludinājumus. 

Žurnālam raksturīgi, ka katrs 
numurs iepazīstina ar vienu māk
slinieku. Sajā J. Šiliņš raksta 
par gleznotāju Voldemāru Toni. 
Te ari, ieskaitot vākus, 14 Tonēs 
gleznu reprodukcijas. 

P . Radziņa ievadraksts «Na 
cionālās kultūras cietoksnis» sais
tīts ar kultūras nedēļu ( 2 8 . 0 1 . — 
0 4 . 0 2 . ) . 

Autors, starp citu, raksta: 
«Tautu dzīvotgribu var apslāpēt 
uz i lgāku laiku, bet nomākt to 
nekad neizdodas, ja tikai tauta 
bioloģiski un kulturāli ir stipra». 
Tādēļ tautas instinkts prasa «lai 
visi būtu nomodā par kopējām 
kultūras vērtībām . . . » 

Nodaļā «Akadēmiskā dzīve» 
plaši aplūkots stipendiju jautā
jums, ziņots par Jelgavas lauk
saimniecības akadēmijas nodibi
nāšanu. 

Žurnāla izdevēja — Vienību 
savienība ar skumjām ziņo, ka 
tālās aizsaules tekās 6. janvārī 
aizgājis austrumiešu vecbiedrs 
G. Zemgals. Plaši izvērtēta lie
lā valstsvīra darbība un atspogu
ļota viņa izvadīšana (5 attēl i ) . 

Pēc izziņotajiem pasākumiem 
uzzinām, kādas studentu vienības 
toreiz bijušas: Austrums, Zieme
lis, Atauga, Kursa, Ziemeļniece, 
Līdums, Latviete, Ausma, Dzim
tene, Kāvi, Ritums. 

Vēl žurnālā ir tematiskas in
formatīvas nodaļas: «Zinātne un 
tehnika», «Māksla», «Jaunākais 
ārzemju literatūrā», «Rakstnie
cība un kritika», «Jaunākais lat
viešu literatūrā», «Sports». 

Starp daudziem sludinājumiem 
pamanām A. Ratfeldera «Viss 
studentiem» — kaklasaites, cim
di, portfeļi, krāsu lentes, karo
dziņi, medību piederumi u. c. 

So žurnālu kopvērtējumu atkal 
uzticēsim Latviešu literatūras 
vēsturei: «Bez pašas jaunatnes 
dedzīgajiem rakstiem šie izde
vumi sniedz ari daudzu augstsko
las mācību spēku un pazīstamu 
sabiedrības darbinieku rakstus. 
Patīkams tas ideālistiskais vie
doklis un pasaules uzskats, kas 
atveras šo žurnālu rakstos». 

No seniem ciemiem mūsdienās 
atgriezusies ari «Universitātes 
Av īze» jūtas ļoti vientuļa un ma
ziņa. Lai kā ari tā censtos, tik 
plašs kultūrzinātnisks darbs, kā
du veica «Universitas», «Stu
dents» un «Studentu Dzīve» nav 
pa spēkam. īpaši garāku apce
rējumu un eseju publicēšanai. 
«Universitātes Avīzei» vajag 
«brālīšu». Sākumā vienu, pēc pā-
,ris gadiem otru — latvju aka
dēmisku žurnālu. 
Profesors OĻĢERTS K R A S T I Ņ S 

specialitātes 
studentu darbu 
izstādē. 

16. janvārī pl. 1 5 . 0 0 Universitātes Lielajā aulā tikšanās ar PSRS 
Tautas deputātiem JURI BOJARU, ANDRI PLOTNIEKU, JURI 
ZAĶI. 

Aicinā'.i visi interesenti. 

REPLIKA 

KUR TE IR INTERNACIONĀLAIS, 
KUR - NACIONĀLAIS ? 



ШЖ1 
Поздней осенью в Москве про

ходил Всесоюзный студенческий 
форум. Большинству он запомнил
ся не резолюциями, а беспреце
дентными для студентов встречами 
с первыми руководителями стра
ны. В частности, состоялась нео
фициальная прессконференция 
студентов с представителем Гос
комитета СССР по народному об
разованию Г. А. Ягодиным. Пред

— Семенным студентам будут 
предоставляться ссуды в размере 
до 2 тыс. рублей. 

— Госплан на набор остается в 
силе. Настоящее соотношение пре
подаватель — студент (на 10,6 
студ. — 1 преп.) максимально 
ложно изменить только до соот
ношения 8 — на 1 преп. Менять 
это соотношение можно или за 
счет сокращения контингента сту

МИНИСТР 
ОТВЕЧАЕТ 
СТУДЕНТАМ 
лагаем вашему вниманию ответы 
на некоторые вопросы. 

— Прибавка из госбюджета в 
300 млн. рублей не покрывает ву
зовской инфляции. 

— Решение о создании коллед
жей в нашей ненормальной систе
ме должен принять Совмин. Для 
решения этого вопроса было до
статочно распоряжения одного 
Н. И. Рыжкова, но он засомне
вался и предложил рассмотреть 
этот вопрос на Президиуме Сове
та Министров. 

— В Ленинграде для впервые 
избранных ректоров создана шко
ла менеджеров. Учеба там по
строена по принципу деловых игр. 

— Сняты все ограничения к до
пуску к печатным мощностям, так 
что для издания студенческой 
прессы нет препятствий. 

— Экстернат разрешен. 
— Сняты все ограничения по 

устройству студентов на времен
ную работу. 

— Вузы были и всегда будут 
на дотации государства. 

дентов, или за счет аттестации 
преподавателей. 

Но была у студентов и встреча, 
не вписанная в ранг официальных 
мероприятий и потому, пожалуй, 
не отраженная в газетных анна
лах. Это — встреча с А. Д. Саха
ровым. 

дить их. Мы не уверены, что 
Съезд сделает это. В первую оче
редь необходимо принять Закон о 
земле и Закон о собственности. 
Затем — Закон о социалистиче
ском предприятии. Необходимо 
обсудить вопрос о шестой статье 
Конституции, чтобы появилась по
литическая гарантия необратимого 
хода перестройки. Дело в том, 
что, например, земельная реформа 
невозможна в условиях, когда на
род не верит в необратимость пе
ремен. Поэтому так важно поли
тическое подкрепление перестрой
ки. К сожалению, линия руковод
ства заключается в том. чтобы 
затянуть работу над этими зако
нами. Так что за них надо бо
роться. Если 90й год будет по
терян для экономических измене
ний, в стране возникнет полное 
неверие в перестройку, и мы ока
жемся в очень сложном положе
нии. К каким это приведет по
следствиям, мы не знаем. Может 
быть, потребуется введение чрез
вычайного положения. Может 
быть, даже это и есть цель дей
ствия властей. Мы пока этого не 
понимаем, не знаем, но во всяком 
случае надо бороться. 

ИСТИНА 
ОДНОГО 

ЧЕЛОВЕКА 
— Я считаю, что сейчас — один 

из критических моментов в нашей 
истории. Очень важно принять на 
Съезде несколько основных зако
нов или во всяком случае обсу

— Андрей Дмитриевич, а что 
делать нам, студентам? 

— Нужна солидарность с теми 
процессами, которые происходят в 
странах Восточной Европы. Также 

необходима ваша помощь опаль
ным редакторам прогрессивных 
газет и журналов. Только так, не 
противоправными действиями, к 
которым я вас ни в коем случае 
не призываю, а хорошо органи
зованными политическими мерами, 
можно остановить реакцию. 

— Почему, на Ваш взгляд, за
тягивается принятие и обсужде
ние законов о земле и собствен
ности? 

— Наиболее благоприятное для 
Горбачева объяснение такое: он 
— человек осторожный. Он ска
зал, что он против скачков боль
ших и великих — мы знаем, к че
му это приводит. Возможно, его 
политика связана именно с такой 
оценкой ситуации. Но, конечно, 
возможны и менее благоприятные 
для него объяснения, — например, 
что он исходит из тактических и 
непринципиальных соображений 
общей борьбы за власть. Это уже 
непростительно. И пока я не мо
гу выбрать между этими двумя 
альтернативными объяснениями. 

Горбачев для меня немножко 
загадочная личность. Что я вижу: 
даже когда он идет вправо, стра
на, в общем, все же двигается 
влево. 

— Как вы можете объяснить 
свою поддержку Горбачеву на I 
Съезде? Были ли это тактические 
соображения или таково ваше 
действительное убеждение, что 
Горбачеву нет альтернативы? 

— Я исходил не из тактических 
соображений, а из своих убежде
ний. Я считал, что Горбачев явил
ся инициатором перестройки... Во
прос об альтернативе — более 
сложный. На сегодня я просто не 
знаю альтернативных кандидатур, 
и вряд ли они появятся в бли
жайшем будущем. 

(9 декабря 1989 года). 

МИХАИЛ КУЗЬМИН 

Какая старая пустыня. 
Какие юные 
миражи. 

Давай убежим из леса: 
ты — волк, 
я — охотник. 

Ты не глуп и не умен, 
Ты просто дерево 
без корней. 

Я потратил целую пустыню 
на починку 
песочных часов. 

Перед будущим я беззащитен: 
точку поставить забыл 
в конце предложения. 

ВИТАУТАС КАРАЛЮС 

— Когда же будет объявлен 

Международный год совести? 

— Гармония: ты ешь — я буду 

переваривать. 

— Сколько процентов человека 

в человеке? 

РЕЦЕПТ ОТ СТРЕССА 

В ДРУГИХ 
ВУЗАХ 

При хозрасчетном лингвистиче
ском центре Казанского универси
тета будут работать платные кур
сы иностранных языков, перевод
ческая секция будет переводить, 
обслуживать иностранные делега
ции, реферировать работы на ино
странных языках, подбирать ин
формацию по определенной тема
тике, готовить рекламные матери
алы, редактировать тексты, 
составлять терминологические сло
вари с использованием ЭВМ. 
Заработанные средства пойдут на 
оборудование кабинетов, приобре
тение современной обучающей 
техники. 

* * * 
Цикл лекций и бесед для сту

дентов и преподавателей Ка
занского университета предла
гает следующие темы: «Пра
ва человекам «Права моло
дых специалистов», «Право и 
нравственность», «Правовые вопро
сы свободы совести в СССР», «Ре
ализация права в СССР и систе
ма ее гарантий». «Политическая 
система и право». Специальные те
мы — «Справедливость и правосу
дие» — предполагается читать для 
журналистов, «Моделирование си
туаций: тактика просчитывания 
версий» — для студентов мехма
та . . . 

Саннтарния норма в общежити
ях МГУ превышена, предприятия 
общественного питания, рассчи
танные на 25 тысяч человек, обслу
живают 60 тысяч. Университет в 
целом перегружен в полторадва 
раза. Предлагается выход: сокра
тить на 25 процентов прием сту
дентов уже в этом году. 

— Кто ищет врагов, тот еще не 
нашел себя. 

— Жизнь — игра. Не слишком 
ли много массовых сцен? 

— Самый простой способ изме

нить мир — это назвать мечту 
действительностью. 

Налейте в ванну воды, доведен
ной до температуры тела, и сыпьте 
в нее соль до получения концен
трированного раствора. Погрузив
шись в него, погасите свет. В пер
вые десять минут будет ощущать
ся определенный психологический 
дискомфорт, вызываемый ковар
ной мыслью об идиотском время
препровождении. Но надо переси
лить себя, представить, что плав
но скользишь по волнам вниз по 
течению реки. Здесь поможет маг
нитофон с записью пения птиц и 
шелеста листьев. Если правильно 
настроиться, то последние 50 ми
нут пролетят, как одно мгновение. 
Часовой сеанс даст отдых, сравни
мый с 8—10часовым крепким 
сном. Во время «плавания» актив
ное полушарие мозга заснет, а 
правое, способное воспринимать 
внешнюю информацию, будет бо
дрствовать. Именно поэтому экс
перименты с изучением, скажем, 
иностранного языка дали порази
тельные результаты: за один та
кой сеанс человек способен за
учить в дватри раза больше слов, 
чем при самой напряженной зу
брежке. 

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й П Р О Т И В О Р А К О В Ы Й 

С О Ю З Р Е К О М Е Н Д У Е Т 
— Старайтесь выкуривать как 

можно меньше сигарет, стремясь 
также к тому, чтобы сегодня бы
ло выкурено меньше, чем вчера. 

— Затягиваться менее часто и 
как можно менее глубоко. 

— Не курить на голодный же
лудок, а тем более утром нато
щак, так как продукты возгонки 
табака, смешиваясь со слюной, 
поражают слизистую желудка, а 
попадая в кишечник, сразу же 
всасываются в кровь. По той же 
причине не курить во время еды 
или приема напитков. 

— Между затяжками не остав

лять сигарету во рту. 

— Выбрасывать сигарету недо
куренной на одну треть, так как 
именно в этой части скаштивается 
наибольшее количество канцеро
генов и никотина. Еще лучше — 
выбрасывать сигарету сразу после 
двухтрех затяжек. 

— Не курить на ходу, особенно 
поднимаясь по лестнице или в го

ру, потому что в это время кан

церогены попадают глубоко в лег

кие. 

— Как можно дольше не ку
рить после значительной физиче
ской нагрузки, а "ем более — во 
время ее. 

— Предпочитать сигареты с 
фильтром. 

— Время от времени устраивать 
перерывы в курении («не курю 
до понедельника», «до конца ме

сяца», «до Нового года»). 
Советские ученые советуют за 

1—2 недели до полного отказа от 
курения принимать аскорбиновую 
кислоту (витамин С) в виде таб
леток по 200—300 .миллиграммов 
в день, увеличить физическую ак
тивность, длительность прогулок. 
На срок не менее 2—3 недель — 
исключить алкогольные напитки, 
острые и соленые продукты, ко
фе, крепкий чай. 

На базе философского факуль
тета в МГУ создан факультет со
циологии. При создании учебного 
плана был учтен опыт преподава
ния социологии в вузах Чехосло
вакии, ГДР, Болгарии, Югосла
вии, Англии, Франции, США и 
ФРГ. 

«Адреса друзей» — так назы
вается новое издание, рассылае
мое советским и зарубежным под
писчикам. 

— Десятки тысяч людей страда
ют от одиночества, хотят найти 
новых друзей, — говорит Андрей 
Григорьев, редактор вестника. — 
Но в СССР это первое периодиче
ское издание, специально ставля
щее целью — помочь в таких поис
ках. ' 

Это хозрасчетное издание не 
ставит прибыль целью. Деньги, 
получаемые за подписку и публи
кацию адресных объявлений, идут 
на оплату бумаги, печати, почто
вых расходов и зарплату работ
никам редакции. Стоимость под
писки на месяц — один рубль, пе
риодичность выхода — два раза в 
месяц, цена объявления — три ру
бля. Деньги посылайте почтовым 
переводом: 660075, г. Красноярск, 
а/я 2420, «Адреса друзей», тел. 
235259. Схема объявления: фами
лия, имя, полный адрес, род заня
тий, хобби, с кем хотите перепи
сываться, год рождения, язык пе
реписки. Адресник выходит на 
русском и эсперанто. 

Употреблять больше раститель

ной пищи, соков, минеральной во

ды. Вместо желанной сигареты 
попробуйте жевательную резинку. 
Уберите из комнаты атрибуты ку

рения — пепельницу, зажигалку. 

В древности китайский философ 
ЛАО ТО говорил: «Тот, кто может 
победить другого, — силен, тот, 
кто побеждает самого себя, — во

истину могуществен». 

Т. КАЗАНЦЕВА, 
врач Рижского дома санитар

ного просвещения. 



INA D A N U T E 

* DANDARU « 
brfnumanie piedzīvojumi 

un sajūsmas kliedzieniem. Savā 
nepateicībā aizgājām pat tik tā
lu, ka pēc pirmās daļas šovu pa
metām. Par piemiņu saņēmām 
biļetes —ak , debestiņ, 8 dolā
ri! Jāpiezīmē, ka dažādie izklai
des pasākumi ir loti dārgi, dārgs 
ir arī sabiedriskais transports. 

Interesants un vēsturisks va
kars bija tas. kurā apmeklējām 
starptautisko jauniešu šovu Jeb 
mūziklu, kur piedalījās jauni cil-

Vlslielāko iespaidu tomēr at
stāj daži lielie koncerti pilsēti
ņas estrādē. Mēs, kā labākie, 
kāpjam uz skatuves beidzamie 
un ar mitoloģisku norisi noslē
dzam savu uzstāšanos. Publikai 
patīk, kaut gan daudzas dejas 
un salīdzinoši garā programma 
varēja radīt citu rezonansi. Pa
ši arī esam apmierināti. Pēc 
koncerta vēl ilgi grozāmies es
trādes tuvumā. Cilvēki pienāk. 

Festivāla organizatori trīs ne
dēju laikā mums atvēlēja dažas 
brīvdienas. Tās izmantojām pus
līdz l ietderīgi — sēdot autobusā 
apbraukājām apkārtni, apmeklē
jām populārākos apkārtnes šo
vus, Springfi ldas universitāti. Uz 
šo mācību iestādi mūs aizveda 
Bekija — tā studente, kura va
sarā strādāja «Si lver Dollar Ci-
t ly». Viņa teica, ka šī augstsko
la esot vidusmēra universitāte. 
Izpētījām kompjuterizētās biblio
tēkas, auditorijas, sporta zāles. 
«Parastās» bibliotēkas grāmatu 
plauktos redzēju manai acij ne
parastas grāmatas — sējums pie 
sējuma iz Kafkas, I. Bergmaņa. 
B. Bjernsona, vārdnīcu kalni 
un vēl visvisāda neredzēta lite
ratūra. Arī ar šo faktu var 
skaidrot sabiedrības augšupeju 
dažādās dzīves jomās. Viens 
sašvīkāts un aprakstīts galds no
likts eksponāta lomā. Tā esot 

neparasta parādība A S V biblio
tēkās. «Dīvaini. dīvaini!» no
domāja studenti no Latvijas. No 
izkārtajiem stendiem nekliedza 
pretī skaja sabiedriskās dzīves 
reklāma vai mūžvecu partiju sla
vinājumi. Tur varēja paņemt un 
aizpildīt anketu visi, kuri, pie
mēram, vēlas pavadīt semestri 
Spānijā. 

2 9 . maija vakarā apmeklējām 
arī Bransonā labāko viltus Pres-
lija šovu. Varējām baudīt tikai 
mūziku un vizuālos efektus, valo
das nezināšanas dēj palika ne
saprasti daudzi joki, kurus se
vī centās iemiesot populārais šo
vu tēls — viens no smietajiem 
ozarkiem. (Iedomāsimies, ka 
cirks — tas ir šovs. bet klauns 
— ozarks). Dandari īpašu akti
vitāti šai pasākumā neizrāda — 
snauduļo, lasa avīzes vai pēta 
reklāmas, citi tē lo amerikāņus 
un piebiedrojas viņu aplausiem 

veki no . . . valstīm. Krāsaini 
un efektīvi bija teatralizētie 
priekšnesumi, kopība, dzīves
prieks. Stabilitāte un prasme da
rīt visu — pārsteidz un su
ģestē . Amerikāniskā improvizā
cijā redzējām arī kādu krievu 
tautas deju. 

spiež draudzīgi roku, mīļi smai
da, reizēm raud. Labvēle un ko
lektīva draudzene Džoāna ekstā
zē kliedz, ka mēs esam lieliski 
realizējuši viņas labo ideju. Vi
ņa, kuras dzīslās rit arī indiāņu 
asinis, sajūsmina «Dandarus» ar 
savu vitalitāti, skajo, prieka pil

no balsi, labvēlību un pāriplūs-
tošo sirsnību. Vienīgais vārds 
latviešu valodā, kuru Džoāna ap
guva mūsu ciemošanās laikā bi
ja — ātrhāk! Tāds pamudinā
jums no viņas mutes vienmēr 
bija vietā. Otru patstāvīgo 
«Dandaru» pavadoni sauca Ke-
vins. Svešvalodu students Ke-
vins latviski runāja krietni la
bāk kā Džoāna — uz jautājumu 
«Kā klājas, Kevin?». viņš pra
ta atbildēt — «Paldies , labi.» 
Vēl viņš mēdza teikt: «Labdien 
(labrīt, labvakar), autobuss Ir 
tur». Taču «Dandarus» pie Kevi-
na saistīja nevien skaidrie lat
viskie vārdi. Melnīgsnējais, 
skaistais jauneklis pavisam ne
apzināti sagrozīja dažai mūsu 
meitai galvu. 

Pēdējā diena tomēr bija maz
liet skumja, kaut arī daudziem 
mūsu «biznesa pilsētiņa» bija 
apnikusi, tomēr šķita, ka kaut 
kas būtisks un mījš te tomēr pa
liek. Pēdējo reizi nobraucām 

•pa bobsleja trasi, izstaigājām 
koncertlaukumus, izbraucām ar 
sarkano bānīti «zaļumos» . . . 
vārdu sakot, atvadījāmies. Pie 
viesnīcas rīkojām dančus un pik
niku, kas vis lāga negribēja 
veikties. Drīz jābrauc prom. 
Grūti pateikt, ar kādām izjūtām 
pametām šo vietu. Daži vēl ba
seinā iesvieda padomju kapeikas 
— uz atgriešanos. 

Prombraucot lija lietus. Pāris 
dziesmas pie autobusa, asaras 
Džoanas un mūsu acīs, un, 
«Dandari» ar visu bagāžu atkal 
uz riteņiem. . . 
* Attēla priekšplānā raksta au
tore I. Danute. 

(Turpmāk vēl.) 

KĀ DAZAS UN MAZLIET VAIRĀK VIŅU BRAUCA ZIEMELMEITAS LŪKOTIES 
O, NORVĒĢIJA! Un tā divi 

laimīgie no tur pabijušajiem *— 
Ainis un Ilze — padarīja to 
bildi gaišāku mums un jums, kas 
lasa. Kā sarunājuši mes pļāpā
jām vairāk par to, kā mums nav 
un, ko mēs vēl nezinām, mazāk 
par pašsaprotamo. Nerunājām 
šoreiz arī par to, kas Norvēģijā 
ir slikti, jo nejaucību tur ir tik 
maz, tās nav vērts pieminēt. 

P A R TO, KA VIŅI TUR 
N O K Ļ U V A U N K A T A S IR 
I E S P Ē J A M S . . . 
Ir tāds dienests — «Service 

Civil International», kas organi
zē paralēlas jauniešu apmaiņas 
nometnes vienlaicīgi dažādās 
valstīs. Bet tas nebūt nav valsts 
tipa absurds, jo vienā grupa ir 
akceptēts tūrisms vai LOTOS 
vairāku valstu pilsoņi un gadī
jums arī ir cits. Konkrēti šajā 
nometnē dzīvoja 3 0 ci lvēki no 
14 valstīm, tai skaitā desmit no 
Latvijas. Un tas ir fakts. 

Nometņu būtība — jauniem 
ci lvēkiem naudas nav, toties ir 
liela vēlēšanās kaut ko redzēt, 
kaut kur pabūt. Jāsamaksā tikai 
ceļa izdevumi. Lai būtu, no kā 
pārtikt un kur mitināties, jāstrā
dā, nesaņemot par to naudā. 
Augsta (vai arī zema) ranga 
komjaunatnes funkcionārus šajās 
grupas velti meklēt, jo «SCI» 
nepakļaujas «balto apkaklīšu 
sindromam». Paskaidrojam — 
reiz «sensenos» laikos tas pats 
«Service Civil International», 
kontaktējoties ar Maskavas ceļot-
tlkotājlem (precīzāk: «shopping» 
and «changing» meistariem) 
briesmīgi vī lās, tāpēc šoreiz, ie
raugot Latvijas pārstāvi ielāpai
nos džinsos un džemperī, uzrei2 
saprata — « W H O Is WHO». 

Pirmā atziņa jau ir — Nor
vēģijā bija: nokļūšana vē l nav 
iekļūšana «pūstošajā imperiālis
mā», Jo iebraucot mainas nauda 
bija 5 0 rbļ. ( 5 0 0 kronas), t. i., 
iztika divām dienām. Rūpīgie 
muitnieki šādas personas, kurām 
ir tik un tik naudas, atsacījušies 
ielaist valstī, līdz beidzot izde
vies šiem ieskaidrot, kas un kā. 

Jāpiezīmē, ka līdz ar mūsu pa
ziņām aiz barjeras palika arī da
ži melnādaini ceļotāji no trešās 
pasaules valstīm. Mjā, viela pār
domām . . . 

K A TUR D Z Ī V O J A S . . . 
Esam klāt. Pašos Norvēģijas 

ziemeļos, nometnes atrašanās vie
tā. P i e kājām — ieeja valsts dzi
ļākajās vara raktuvēs — 2 4 3 4 
m (no tiem 5 5 4 m zem jūras lī
meņa). Raktuvju tuvumā atradās 
mītne un arī darbā vietas . Starp 
citu. varš ir norvēģu nacionālais 
metāls. 

Darbs notiek tuvējā mežā, 
strādājot ar cirvi . . . 

— Ar cirvi?! — mēs iesaucā
mies gandrīz reizē. 

— Nu, protams, tas ir kapitā
listu cirvis. Mūsējo tādā tempā 
vicinot, pēc divām stundām ro
kas nokristu, bet ar viņējo sešas 
stundas ir nieks, — paskaidro 
Ainis . 

— Bet Ilze taču nestrādāja 
mežā?! — tā atkal mēs. 

— Kāpēc ne, tur bija tik ele
ganti zviedru zāģīši , — attrau
ca Ilze. 

Mums likās lieki vēl ko jau
tāt par darbu, tāpēc pārgājām uz 
«sadzīves» problēmām (kuru 
gandrīz nebija). 

Pirmā, ko gan nevar saukt 
par problēmu un vēl mazāk par 
sadzīves, bija iepazīšanās reizē, 
stādoties priekšā kā latviešiem. 
Seit der citēt turku no Turcijas: 

— Jūs esat no Padomju Sa
vienības un neesat krievi? To es 
nesaprotu. Vēlāk saprata. 

Aŗ ēdienu problēmu nebija. 
Pusdienas taisīja paši, pasūtot 
produktus veikalā. Dežuranti pār
veda tos nometnē, «iegāza kāda 
plastmasas spainīša saturu klāt» 
— un biezenis gatav9 ar visām 
piedevām. Jāsaka, ne slikts. 
Ēdienu gatavošanas meistarība 
gan visā Norvēģijā, gan nomet
nē bija augstā līmenī, piemēram 
pēc Aina rekords «karsto suņu» 
(«hot dogs») sagatavošanā — 
100 gab. vienā stundā. Vareni, 
vai ne? 

Bet tagad, kā lur saprot sie

viešu un vīriešu patiesu vienlī
dzību. Tas notiek apmēram tā. 
Izkāpjot no autobusa, viens no 
latviešu džentlmeņiem sniedza 
roku kādai Rietumvācijas lēdijai, 
kura ļoti apmulsusi stāvēja un 
nekustējās, līdz puisis viņu izvil
ka no autobusa. Vēlāk šī pati lē
dija ar pārējām dāmām centās 
noskaidrot — ko tas varētu no
zīmēt? Mums liekas neticami, 
taču ne par velti trimdas latvie
šu sievietes «sūdzas» par pārāk 
pieklājīgajiem Latvijas vīriešiem. 
Problēma? Mums? Viņiem? Var
būt vienīgi brīvu sieviešu izprat
ne par personas brīvību, paļau
šanās tikai uz sevi un saviem 
spēkiem, nevis uz vīriešu gadīju
ma labvēlību. Protams, var strī
dēties, bet vai ir vērts? Taču . . . 
Norvēģijā uz 1 0 0 kronu naudas 
zīmes ir attēlota sieviete, miera 
cīnītāja, bet karalim atvēlēts ti
kai 5 kronu banknote. Rietumu 
paradokss? 

P A T I A K O T Ā K A (MUMS!) 
N O D A Ļ A SINI S T Ā S T A PAR 
TURIENES DZĪVES LĪMENI 
V I S P Ā R UN . . . 
Ja jūs interesē tieši cenas: 
— normāla mašīna vidēji 7 

tūkstoši rubļu (1 r u b i i s = 1 0 kro
nas, ļoti aptuveni aprēķinot); 

— lētākais saldējums («vēsm-
ve id īgs») 3 0 kapeikas; 

— labas pusdienas 3 — 5 rbļ. 
— paši labākie džinsi 50 

rubļi utt. i 
Pārtika samērā dārga, apģērbs 

samērā lēts, protams, salīdzinoši. 
Taktisku apsvērumu dēļ nevēla
mies pieminēt algas. 

Seit, piemēram, viens no dzī
ves l īmeņiem, kas tur tiek uz
skatīts par trūcīgu. S ieviete vie
na audzina dēlu, apmēram 7 ga
dus vecu. Strādā par oficianti, 
viņai- pieder mašīna un īrēta 
vienstāva kotedža, kurai patla
ban būvē otro stāvu (nu jau no
teikti būs uzbūvēts). Jānodrošina 
taču dēla nākotne! Piezīmēsim, 
ka Norvēģijā oficiantiem dzeram
naudas nav pieņemts maksāt un 
arī nemaksā, jo to vērtība ir Ie
skaitīta rēķinā. 

Pieminēšanas vērta likās fer
meru dzīve. Tāpat kā Zviedrijā, 
šeit darbojas reģionālā ekonomis
kā politika, kas izpaužas dotāci
jās nerentablajām lauksaimniecī
bas nozarēm, fermeriem pat tiek 
piemaksāts par dzīvi un darbu 
ziemeļu rajonos, notiek pastipri
nāta infrastruktūras attīstība. 
Seit fermeri mazāk nodarbojas 
ar lopkopību, vairāk gatavo sie
nu citiem, jo kalnos ir jaukas 
pļavas. Dzīvošana — ciematos, 
raksturīgas viena vai vairākstā-
vu kotedžas ar neaizsegtu skatu 
uz ceļu. 

Pēcpusdienas ainiņa «iz nor
vēģu fermera dzīves». Ir darba 
diena, pulkstenis rāda trīs. Sa
vas jaukās mājiņas priekšā, uz 
cirpta mauriņa, krēslā atzvēlies, 
sēž un lasa avīzi vasarīgi tērpies 
saimnieks. Ejam klāt, uzrunā
jam. Pārsprieduši šo un to, ap
vaicājamies, vai tad «darbs dar
bu nedzen»? Pie mums, kā zi
nāms, lauksaimnieks strādā gan 
ziemu, gan vasaru, gan dienu, 
gan nakti un vēl virsstundas. 

— Mūsu valstī ir septiņu 
stundu darba diena, — smaidot 
atbild uzrunātais saimnieks. 

— Bet ja siens pļavā un uz
nāk lietus? 

— Saprotiet, pie mums visi 
strādā vienādi — septiņas stun
das dienā, — skan atbilde. 

Ja tā padomā, tad agrāk arī 
latviešiem čakli strādāt nenozī
mēja padarīt pēc iespējas vai
rāk, bet strādāt ar saprātu un 
organizēti. 

Augsto dzīves līmeni raksturo 
ne tikai pilni veikali un lielas 
algas, bet attieksme vienam pret 
otru, arī pret invalīdiem. Mūsu 
sabiedrībā viss ir speciāls, viņš 
ir izolēts no cilvēkiem un cilvē
cības, iedzīts savā «specā». Nor
vēģijā tas ir citādi, invalīds ir 
pilntiesīgs sabiedrības loceklis, 
tāds pats cilvēks kā mēs — lik
teņa pasargātie. Viņiem ir kolo
sāli ratiņi, dzīvokļi pirmajos stā
vos, ērta ieeja Jebkurā veikalā 

vai kultūras iestādē, viņus neat
stāj mājās, ceļojot uz ārzemēm. 

Invalīds ir cilvēks, un arī Nor
vēģijas princis ir tikai cilvēks, 
kuru varam skatīt dzīvespriecī
gos krāsainos attēlos turienes iz
devumos — princis kokā, prin
cis žogā, princis peldas, un vis
pār viņš iŗ «baigi jautrais zēns». 
Tur arī Gorbačovs ir cilvēks, 
vectētiņš kādā fotoattēlā (cik ne
ierasti «padomju» preses agresī
vajam un noslēpumainajam to
nim). Jā, šis vīrs par uzmanības 
trūkumu nevar sūdzēties arī Nor
vēģijā . 

Bet kā tur ir ar atklātību vis
pār? Pastāv divi atklātības veidi. 
Pirmo raksturo obligātā atklā
tība — precīza un pilnīga par
lamenta runu atreferēšana, pie 
tam bez komentāriem. Otrs veids 
parādījās kaut vai saistībā ar 
rakstu par mūsu studentiem 
Norvēģijā. Nepatīkamais vai 
īsti neizprastais vienkārši tiek 
atstāts «aiz borta». Diemžēl — 
arī Latvijas paradoksi, lai gan 
zem mūsējo bildes šoreiz bija — 
LATVIA. 

Interesants secinājums radās 
par sarunāšanos angļu valodā, 
bez tās kā bez rokām, taču jau
niešu starpā bija savs moto — 
«kā es māku, tā es maunu», vār
du sakot, nost ar kompleksiem! 
Trīs galvenās likumības ir šādas: 

— visa darbība notiek vienā 
gramatiskā laikā, 

—j artikuli noiet pagrīdē, 
— galvenais ir runāt un sa

prast, ko otrs runā. 
P. S. Visi atgriezās un neviens 

nepalika! 
SIGNE OZOLIŅA, 

IEVA UPLEJA. 

LĪDZJŪTĪBA 
Izsakām dziju līdzjūtību do

centei Vizmai Duburei sakarā 
ar tēva nāvi . 
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