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T A U T A S FRONTĒ 

Tuvojas velēšanas 
un 13. janvāra L T F Domes sēde 
bija velt īta galvenokārt šim jau
tājumam. 

Vispirms domnieki, kā arī da
ži no nedomniekiem, kam laimē
jās tikt pie vārda, apsprieda LTF 
vēlēšanu platformu. Tās projektu 
bija sagatavojusi komisija un tā
pēc brīžiem radās iespaids, ka 
atsevišķi domnieki cīnoties par 
vārdu teikumā, piemirsuši gan 
savu, gan (platformas pamatuzde
vumu. Domes sastāvs ir nevien
dabīgs (tas_ i r sapro tami ) , bet lie
kas — arī pārāk plašs^ Skumji, 
ka jāvēro savstarpējā cīņa, nevis 
cīņa par kopējo lietu. Tāpēc plat
formas apspriešana ritēja i lgi , 
turklāt saraustītā tempa. Gribē
tos minēt mūsu profesora, depu
tāta J. Bojāra dažus lietišķus 
priekšlikumus, plem.,_ platformas 
sadajā «Tautsaimniecības j o m a » 
— l ikvidēt « ē n u » ekonomiku un 
spekulatīvā kapitāla nodibināša
nos Latvi jā, sadaļā «Sociā lā sfē
r a » — radīt katras personas aiz
sardzību pret noziedzību un 
valsts iestāžu patvaļu. 

Apspriešanas rezultātā platfor
mas projekts tika pieņemts par 
pamatu. 

Otra sēdes daļa bija visai vēt
raina un pārlieku emocionāla, j o 
t ika apstiprināti A P deputātu 
kandidāti, ko atbalstīs L T F . Pr io
ritāte kandidātu sarakstu veido
šanā piešķirta_ L T F nodaļām un 
nodaļu apvienībām, ar ko grūti 
bija samierinātles_ dažam domnie
kam. Tāpēc radās nevajadzīgas 
kaislības un varbūt tāpēc vairāki 
rajoni savus kandidātus Domei ta 
arī neatklāja. > 

Jānosauc tie Universitātes 
tautfrontnleki, kurus kā deputātu 
kandidātus atbalstīs L T F : P. La-
ķis ( izv irza no Gulbenes raj. ) , O. 

Kehris un M. Ozoliņš (no Latga
les priekšpilsētas), A . Panteje-
jevs (no Iekšrīgas apv . ) , V . Za
riņš (no Vidzemes priekšpilsētas), 
V . Steins (no Madonas raj . ) . 
Saraksts nebūt nav noslēgts un 
L U nodaļas valde ir nodevusi 
mūsu grupu kandidatūras LTF -
vadībai. 

Deputātu kandidātu apsprie
šanā atkal izvērtās diskusijas par 
K P biedru atbalstīšanu, kā arī 
par partijas funkcionāriem. Ma
nuprāt, ja runājam pa F U N K 
C I O N Ā R I E M , tad tie taču ir kat
rā politiskā un sabiedriskā orga
nizācijā. Diezin vai pamatoti par 
t iem var dēvēt visus pirmos, ot
ros K P sekretārus. Galvenais ta
ču ir šo ci lvēku attieksme pret 
L T F 2. programmu. Ne velt i at
sevišķos lauku rajonos (arī R ī gā ) 
pirmos sekretārus v ietē j ie taut-
frontnieki atbalsta. 

A P vēlēšanas tuvojas, bet ma
nī īpašas bažas izraisa mūsu stu
dentu pasivitāte. Lūk, tikai klie
dzošākais piemērs — Proletārie
šu rajona 34. vēlēšanu apgabalā 
atkārtotas vietējo padomju vēlē
šanas notiks tikai tādēļ, ka Burt
nieku un Tāl ivalža ielas kopmīt
ņu mītnieki neieradās vēlēšanu 
iecirknī (pavisam atnāca 45,7% 
vēlētāju) . 4. februārī notiks at
kārtotas vēlēšanas, bet L T F at
balstītais deputāta kandidāts jau 
tagad nobažījies par mūsu stu
dentu attieksmi. Loti ceru, ka šis 
bažas neapstiprināsies . . . 

A P vēlēšanas būs pirmā P U S 
L Ī D Z demokrātiskā iespēja mums 
veidot parlamentu, kura rokas 
būs Latvi jas nākotne. Un šo ies
pēju mums jāizmanto! 

JĀNIS S T R A U H M A N I S , 
L U LTF nodaļas valdes 

priekšsēdētājs 

Tieši tadeļ, ka tuvojas velēšanas 
atcerēsimies decembra A P sesi
ju, to, kuru ar tādu satraukumu 
gaid ī jām un. kurā vī lāmies. To
reiz pietrūka aptuveni 60 depu
tātu klātesamības, lai varētu iz
lemt L P S R konstitūcijas 6. pan
ta l ikteni. P i e tā izšķiršanas bija 
jāatgr iežas janvāra sesija. 

Kād i tad bija šie iemesli, kas 
kavēja deputātus piedalīties par
lamenta darbā? Pēc mandātu 
komisijas priekšsēdētāja z iņo ju
ma atklājās fakts, ka l ielāko da
ļu bija nopļāvusi kāda baiga sēr
ga. Tad sekoja diezgan liela 
grupa, kas neatradās Latvi jā. Vi
ņi bija paklausījuši savu virspa
vēlnieku aicinājumam, turot šo 
asiņu balsi augstāk, par kaut kā
das mītnes valstiņas interesēm. 

Trešā deputātu grupa sastādi 
Ja uz grūtām kājām esošās par
lamenta locekles. Apsve icot šo 
faktu kā tādu, tomēr atļaušos 
atgādināt, ka studentes — topo
šās māmiņas — l īdz pēdējam 
brīdim apmeklē lekcijas un pat 
kārto eksāmenus. Va i tiešām A P 
sesijas ir mazsvarīgākas par 
augstskolu sesijām? 

Cerams, ka izvirzot deputātu 
kandidātus jaunā parlamenta ve
lēšanām, mēs izdarīsim secinā
jumus no iepriekš gūtās mācības 
un neuzspiedīsim vārgdieņiem 
šo grūto nastu. Protams, ka 
Strauhmaņa kunga nosauktie cil
vēk i nav arī militāristi un fun
kcionāri (šī vārda sliktākajā no
z īmē ) , kuri seko v ienīg i sava 
tēva Reglamenta un mātes Par
tijas norādījumiem. A r i trešā 
problēma šos kungus neapdraud. 
Taču — drošs paliek nedrošs, 
pajautāsim vai kādam nav tālos 
laukos sirma omīte, kurai vasarā 
jāpalīdz novākt siens, bet rude
nī jānorok kartupeļi. Nebūt ne
gribu teikt, ka šie darbi ir 
mazsvar īg i (vecmāmuļām tie ir 
simtkārt svarīgāki par šādām sē
dēšanām runasvīru saietos!). 
Būsim uzmanīgi: nepadarīsim 
kārtīgus cilvēkus par sliktiem 
dēl iem, vai arī — par sliktiem 
Latvi jas interešu aizstāvjiem! 

I V E T A M E D I Ņ A 

Situāci ja izve ido jus ies d i vdomīga . Ko dar ī s im a r Krem|a izgatavoto « u z p u r n i » , 
kuru oficiāli dēvē pa r Konstitucionālās u z r audz ī b a s komiteju? P S R S A P deputāts 
I. Bišers Ierosināja š o j au tā jumu Iekļaut musu A P j a n v ā r a sesijā. Pec V . Skudras 
ieteikuma, šā l ikumprojekta izskat īšanu atlika uz februār i . Kā l emsim tā likteni 
pēc mēneša? Šķiet, mūsu attieksme pret to ir visnotaļ skaidra. P i e d ā v ā j a m sa
runu ar L U Part i jas komitejas sekretāru, jur istu A I V A R U E N D Z I Ņ U . V iņš pieda
l ī jās P S R S T a u t a s deputātu II kongresa da rbā , kā potenciālais repub l ikas pār 
stāvis š ī s komitejas s a s t āvam. Ar ī Endziņa k u n g a situāci ja, zinot sab iedr ības 
nostāju un viņa p a š a pār l iecību, ir sarežģ ī ta . . . 

— Vēlreiz, lūdzu, atgādināsim 
problēmas būtību! 

— Kā zinām, tad likumpro
jekts par Konstitucionālās uzrau
dzības komiteju paredz ierobe
žojumus attiecībā uz republiku 
suverenitāti, j o tā kompetencē 
ietilpst gan konstitūcija, gan li
kumi. Nav noslēpums, ka dau
dzas mūsu normas ir pretrunā 
ar P S R S konstitūciju. Likumdo
šanas pilveidošanas process Bal
tijā norit daudz straujāk nekā 
Savienībā. Ja arī tiek izdarītas 
izmaiņas, tad ne jau mums par 
labu. Protams, šādā situācijā li-

steidza tieši Sobčaka asā runa. 
Neticu, ka šis vīrs ir tik naivs, 
lai varētu viņu paķert uz «Je-
dinstvo» un līdzīga satura inter-
ēsmas. Vai te nefigurē «portfe
ļa» sindroms? 

— Loti iespējams, ka šis po
pulārais Ļeņingradas jurists ie
cerējis A P komitejas priekšsē
dētāja S. Aleksejeva atstāto va
kanci (gadījumā, ja to ievēlē 
par Konstitucionālās uzraudzības 
komitejas priekšsēdētāju). Tā
dējādi viņš iededza « za ļ o gais
mu» uz šo posteni. 

— Mēs atceramies, ka kon-

nātņu doktoru, profesoru B. La-
zarevu. 

— Kad pirmoreiz radās jau
tājums par K U K (1. PSRS TD 
kongr.), kā potenciālā kandida
tūra šim postenim figurēja Vis-
varis Otovičs Millers. (Sirsnīgs 
smaids starp nākamo jautājumu.) 
Kā tad nonāca līdz jūsu kandi
datūrai? 

— Iespējams, ka b. Millers 
atteicās. Mani ieteica Juridiskā 
fakultāte. Varbūt arī tādēļ, ka 
esmu darba grupā, kura izstrādā 
republikas likumu par Konstitu
cionālo tiesu. 

Maskavā esot, uzrakstīju ie
sniegumu Gorbačovam. ka at
saucu savu kandidatūru komite
jas sastāvam, kamēr to neakcep
tēs Latvi jas A P . 

— Vai Jums nešķiet, ka mēs 
lieki koķetējam ar Šo impērijas 
likumu? Nav nekādas garanti-

Ko darīsim ar «uzpurni»? 

kumprojekts par Konstitucionā
lās uzraudzības komiteju ļoti 
negat īv i noskaņoja gan Baltijas 
delegācijas vairākumu, gan daļu 
Gruzijas, Moldāvi jas, Rietumuk-
rainas deputātu, gan arī Starp-
reģionālās grupas pārstāvjus. 

— Baidoties no parlamentārā 
skandāla, Gorbačova pilnvaro
tais piedāvāja kompromisu, kura 
būtība ir . . . 

— . . . tā, ka likums stājas 
spēkā ar 1990. gada 1. janvāri , 
bet ar zināmu atrunu. Tas nozī
mē — kamēr nebūs jauna P S R S 
konstitūcija, mūsējā netiks sa
mērota ar veco, brežņevisko. 

— Tomēr, šis kompromiss ti
ka «uzlabots» ar lamatiņu mehā
nismu. Tā patents pieder inter
nacionālās brigādes cīnītājiem — 
Koganam, Jarovojam un Alk
snim. 

— Jā, viņi mēģināja Konsti
tucionālās uzraudzības komitejas 
kompetenci paplašināt ar konsti
tucionālajām ci lvēku tiesību ga
rantijām. Mēs ļoti labl_ saprotam, 
ka tika tēmēts uz vēlēšanu liku
miem, uz dzīvesvietas cenzu. No 
juridiskā viedokļa, tās nevar ie
tekmēt šos republiku likumus 
un pasludināt tos par spēkā ne
esošiem, taču atkārtotu stresu 
un ažiotāžu šādas iebildes radī
tu. A r ī par Valodu likumu. 

— Sajā sakarā visvairāk pār-

gresā izcēlās diskusija par komi
tejas sastāvu. Aktīvi reaģēja au
tonomo republiku pārstāvji. 

— Katram deputātam bija šī 
l ikumprojekta variants un arī 
iespējamo kandidātu saraksts 
(īss dosjē) komitejas sastāvam. 
Taču neviens nevarēja pateikt, 
kas tad rekomendējis šos cilvē
kus. Pamatoti sāka uztraukties 
arī «autonomie» . Sākumā kon
gresa prezidijs mēģināja šo jau
tājumu apiet, ierosinot nomainīt 
juridisko zinātņu doktora M. 
Piskotina kandidatūru ar kāda 
Ufas jurista, A P deputāta, kan
didatūru, aizbildinoties, ka pir
majam būs jāveic ar ī galvenā 
redaktora pienākumi jaunizvei
dotajā žurnālā «Narodni j Depu
tā t » . Tomēr autonomo republiku 
pārstāvji protestēja pret viena 
ci lvēka nomaiņu, prasot garantē
tu pārstāvniecību. Rezultātā Iz
veidojās septiņas vakances (4 — 
aut. rep. un 3 vietas, kuras at
sauca Baltijas republikas, jo ne
bija šo jautājumu saskaņošanas 
ar savām A P ) . Tādējādi ievēlēja 
priekšsēdētāju — Sverdlovskas 
Filozofi jas un tiesību institūta 
direktoru, korespondētājlocekli, 
pazīstamu Juristu S. A lekse jevu 
un viņa vietnieku — P S R S Z A 
Valsts un tiesību zinātņu institū
ta sektora vadītāju, juridisko zi-

jas, ka ari jaunā PSRS konsti
tūcija būs mums labvēlīga. 

— Patiešām, mēs šaubāmies 
vai projekta izstrāde būs demo
krātiska. Iespējams, to radis 
« a u g š ā » un tad piedāvās akcep
tēšanai kongresā. Kā šāda pie
ņemšana notiek, to jau labi zi
nām. 

— Ar ī man šķiet, ka pašiem 
nav Heku reizi jāuzprasās pēc 
nepatikšanām. Kā domājat Jūs? 

— Es esmu pret šī likumpro
jekta ratificēšanu republikas 
A P . Galu galā tas taču ir PSRS 
likums, kas regulē Savienības 
normas. Kādēļ tam vajadzētu 
darboties mūsu republikas teri
torijā? 

— Pieņemsim, ka notiks ne
vēlamais un februāra sesijā de
putāti tomēr akceptēs šo likum
projektu. Vai arī tad Jūs atsauk
siet savu kandidatūru? Jūsu si
tuācija ir sarežģīta . . . 

— Man, piedaloties šīs komi
tejas darbā, būtu jādod zvērests, 
ka v ienīgais kungs un pavēl
nieks, kuram kalpošu, būs vienī
g i P S R S konstitūcija, ka vadī
šos tikai pēc tās. Bet tad man 
jānostājas pašam pret savu pār
liecību un sirdsapziņu. Taču tas 
nekad nenotiks. 

— Pirmsapvērsuma galma ēti
ka izšķirtu šādu dilemmu daudz 
ideālistiskāk. Paldies Dievam, 
nav vairs šāds laikmets un jāno
šaujas Jums nebūs, taču kādu 
variantu paredz un pieļauj Mas
kavas «ētika»? 

— Ja nu paturam prātā šo 
sliktāko iznākumu, tad jāteic, 
ka jebkurā brīdī savas pilnvaras 
varu nolikt. 

— O, nešaubos, ka uz Jūsu 
iespējamo vakanci momentā pre
tendēs ducis republikā «iemīļotu 
pasaku varoņu» . . . 

— Tikai tādēļ vispār piekritu 
balotēties šim postenim — lai to 
neaizpildītu kāds . . . Redziet, 
mani saliekt un pārliecināt ir 
grūti . No savas sirdsapziņas un 
tautas neatkāpšos. 

— Novēlu būt cietam, un ce
rams, ka nākoša A P sesija šis 
problēmas atrisinās Jums un 
mums par labu. 

I V E T A HOFERTE 
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MĀCĪSIMIES MŪSU NACIONĀLO VĒSTURI 
Lai atdotu atpakaļ mūsu jau

natnei jau vidusskolā tās zaudē
to pagātni, pastiprinātu mācību 
procesa humanitarizāciju, iepa
zīstinātu ar jaunākajiem atzinu
miem ar 1989. g. 1. janvāri at
jaunota Latvi jas vēstures kated
ra. A r 1. septembri tā sākusi 
plašāk mācīt Latvi jas vēsturi arī 
ārpus Vēstures un fi lozofi jas fa
kultātes. Pašreiz Latv i jas vēsturi 
mācām 9 citu fakultāšu un saga
tavošanas nodaļas studentiem. 
Va i nākamajiem juristiem, vadī
bas un ekonomiskās informāti
kas specialitātes studentiem arī 
nebūtu jāzina Latv i jas vēsture? 
Latvi jas vēsturi bez sagatavoša
nas nodaļas mācās 671 students 
23 grupās. N o tiem 16 grupas 
mācās latviešu valodā un tikai 
7 grupas krievu valodā. Mācību 
ilgums no 36 l īdz 72 stundām 
klātienē un no 6 — 2 0 stundām 
neklātienē. Tajās fakultātēs, kur 
Latvi jas vēsture mācīta jau ag
rākajos gados (piem., Fi lo loģi jas 
fak.) šo priekšmetu apgūst 1. 
kursā, bet pārējos 2., 3., 4., vai 
pat 5. kursā. Fi lo loģi jas fakul
tātē piecās grupās un Ģeogrāf i
jas fakultātē vienā grupā mācī
bu noslēgumā paredzēts eksā
mens, bet parasti studenti kārto 
ieskaiti. Diemžēl Svešvalodu fa
kultātē divās drupās un Pedago
ģijas fakultātē vienā grupā šo
gad šis kurss ir fakultatīvs vai 
bez ieskaites. 

Kaut ar ī kursu lasām pirmo 
gadu, to māca kompetenti Lat
vijas vēsturnieki — visi vēstu
res zinātņu kandidāti, l ielākā da
ļa ir docenti — V . Kanāle, Dz. 
Vīksna, A . Beika, E. žagars . 
Katedra jau izstrādājusi jaunu 
Latvi jas vēstures mācību pro
grammu vēsturniekiem, kas ir 
pavairota latviešu valodā un paš
reiz t iek sagatavota pavairoša
nai krievu valodā. Pašreiz mācī
bu spēki gatavo šādu saīsinātu 
Latvi jas vēstures mācību pro

grammu nevēsturnlekiem līdz ar 
obl igātās literatūras sarakstu. 
Gatavojam arī eksāmenu biļetes. 
Autoru kolektīvs 16 ci lvēku sa
stāvā gatavs uzsākt pirmās Lat
vi jas vēstures augstskolas mācī
bu grāmatas izstrādāšanu. Taču 
Universitātes vadība nespēj pie
tiekami finansēt šis grāmatas 
uzrakstīšanu. 

Tas laikam skanētu pārāk paš
pārliecināti, tomēr domāju, ka 
pašreiz nav svarīgākas mācību 
grāmatas kā Latvi jas vēstures 
mācību grāmata augstskolām un 
skolotājiem. Jācer, ka radīsies 
apstākļi šādas grāmatas izdoša
nai pēc dažiem gadiem. Jā, mā
cību grāmatas pagaidām trūkst, 
īstenībai tuvāka pašreiz ir sko
lotāju kolektīva L V U aspiranta 
O. Kostandas vadībā izstrādātā 
Latvi jas vēstures mācību grāma
ta, kura pavairota uz rotaprinta 
brošūrā. Jau nākošajā gada sā
kumā A L A Savienotajās Valstīs 
to solī ja iespiest un uzdāvināt 
Latv i jas skolām, j o mēs paši tā 
arī vē l nespējam «saprav ī t i es » . 

Latv i jas vēstures katedra ar 
prorektora prof. R. Kondratovi-
ča atļauju šogad sākusi izdot 
Latv i jas vēstures brošūru sēriju 
L U izdevniecībā. Tagad jau iz
nākušas trīs, bet l īdz gada bei
gām ceram nodot pavairošanai 
vēl četras brošūras. Jau gadiem 
i lg i nav mācību karšu Latvi jas 
vēsturē, j o vecās tā nolietojušās, 
ka knapi var uzkarināt auditori
jā. Taču to iespiešanai vajadzī
gas vairākas atļaujas un limiti, 
kuri saņemami Maskavā. Paš
reiz gatavojam nepieciešamo 
karšu sarakstu, koordinējam dar
bu ar Tartu un Viļņas universi
tātēm, lai kopēj iem spēkiem uz
varētu Maskavas centru. Sagata
vots izdošanai dokumentu krā
jums par Latv i jas vēsturi, vairā
kas monogrāfi jas, kuras jābeidz 
1990. gadā. 

Zv iedr i jas latvieši un izdev

niecība « D a u g a v a » (D. un R 
Sleieres kungi) Latvi jas vēstures 
katedrai uzdāvinājuši 55 ārze 
mēs izdotās vēstures grāmatas 
tai skaitā lielu daļu no monu 
mentālā Latvi jas vēstures izde 
vuma, kas iznācis 10 biezos sē 
jumos. Zviedri jas latviešu aka 
dēmiskā kopa gatavo nākošo 
vēstures grāmatu sūtījumu. Tu 
vākajā laikā katedra saņems dā 
vinājumā pavairojamo aparātu 
« K s e r o k s » . Taču vai mums būs 
vajadzīgais papīrs un «pu lver i s » 
tā darbināšanai? Nolūkā pilnvei 
dot Latvi jas vēstures mācīšanu 
nevēsturnlekiem, jau šajā semes 
tr l paredzēts sasaukt visu 23 
grupu vecāko apspriedi, lai uz 
klausītu studentu vēlmes šī 
priekšmeta mācīšanas uzlaboša 
nā. Taču jau pirms tam lūdzu vi 
sus mācību spēkus un studentus 
izteikt savas domas un ierosina 
jumus Latvijas vēstures pasnieg 
šanas uzlabošanai. 

Jūsu rakstiskus ieteikumus un 
zvanus gaidīsim L U Vēstures 
un fiflozofijas fakultātē Brīvības 
bulvāri 32, III stāvā 25. istaba. 
Mūsu tālrunis 282297. 

Izzināsim mūsu Tēvzemes lik 
teņgaitas pagātnē, lai labāk sa 
prastu tagadni un pareizāk ie 
cerētu nākotni 2 1 . gadsimtā! Jo 
tie, kas savu pagātni neatceras 
ir nosodīti to atkārtot. Tas lr ari 
tāpēc, ka cilvēks ātrāk aizmirst 
nekā atceras. «Tautu, kura vai 
rās no savas vēstures un kurai 
uz pieres uzrakstīta vēlme pēc 
pļāpām, Dievs nosvītro no tāfe 
I es » — rakstīja Gēte. Tāpēc iz
zināsim mūsu tautas cīņu un uz
varu meklējuma un atradumu 
kļūdu un panākumu stāstu! 

Klausieties un atcerieties mū
su tautas vēstures soļus! 

Latvijas vēstures katedras 
vadītājs prof. 

H E I N R I H S STRODS 

DAŽAS ATZIŅAS 
PAR UNIVERSITĀTES DABASZINĀTŅU FAKULTĀŠU 

PEDAGOĢ ISKĀS DARBĪBAS RADIKĀLU PĀRVEIDOŠANU 
1. Līdztekus Latv i jas izgl ī t ī 

bas likuma un L U Satversmes 
izstrādei l īdz 1990. g. 1. jūli jam 
tiek izveidot i L U apgūstamo spe
cialitāšu Jauni mācību plāni un 
atbilstoša to realizācijas vispārī
g ā tehnoloģi ja. 

2. N o mācībprocesa organizā
cijas v iedokļa L U mācību plāni 
ir d ivdaļ īg i . Tos ve ido auditori
ju nodarbības un studentu pat
stāvīgais darbs. 

2.1. Audi tor i ju nodarbībām 
(lekcijas, semināri, praktiskās 
nodarbības) tiek sastādīts tradi
cionālais nodarbību saraksts, pa
redzot ne vairāk kā 24 nodarbī
bu stundas nedēļā. 

2.2. Audi tor i ju nodarbību 
stundas garums — 40 vai 45 
min., viena nodarbība tātad i lgst 
2 x 4 0 "min. va i 2 x 4 5 min. ar 
10 minūšu starpbrīdi. Audi tor i 
ju nodarbības plāno piecām ne
dēļas darbdienām. 

Dienā v idē j i 2,5 auditoriju 
nodarbības, tātad atsevišķās die
nās ne i lgāk par 12.00 va i 
14.00. 

2.3. Studentu patstāvīgais 
darbs ( laboratori jās, kabinetos, 
bibliotēkās, mājās) nodarbību 
sarakstā central izēti plānots ne
tiek. Sis darbs t iek centralizēti 
nodrošināts ar special izētām dar
ba vietām, mācību literatūru un 
pal īg l īdzekļ iem, darba vadītā
j iem — mācībspēkiem un nepie
ciešamo mācību palīgpersonālu 
tehniskām konsultācijām. Doto 
iespēju ietvaros students pats 
plāno un organizē savu patstā
v ī gā darba uzdevumu izpildi: iz
vēles vadītāju, darba izpildes 
laiku, pēc individuālas vienoša
nās savlaic īg i rezervē jot nepie
ciešamo special izēto darba vietu. 

3. Specialitāšu mācību plā
niem Tispirms ir bloku struktū
ra. Dabaszinātņu specialitāšu 

mācībplānos ir trīs bloki: profe
sionālo zināšanu un prasmju 
bloks, vispārtehniskais bloks, 
humanitāro un sociālo zinātņu 
bloks. Ikviens kurss vai patstā
v īga is darbs šo bloku ietvaros ir 
semestra garumā (atsevišķos ga
dījumos var sapārot blakuseso
šos semestros ve icamo) un tas 
noslēdzas ar ieskaiti va i eksāme
nu. Auditor i ju nodarbību kop
summa (24 st./ned.) aptver vi
sus trīs blokus, stundu sadale pa 
atsevišķiem blokiem dažādos se
mestros var variēt (savu izvēles 
iespēju robežās to var veikt arī 
paši studenti ) . 

3 .1 . Humanitāro un sociālo zi
nātņu bloks dabaszinātņu specia
litāšu mācībplānos tālāk ieda
lāms trīs apakšblokos, kuru ie
tvaros visā mācību laikā studen
tiem obl igāt i jā izvē las un sekmī
g i jāapgūst 
— kultūras apakšbloka : 4 kursi 
— ekonomikas apakšbloka : 2 
— politikas apakšbloka : 2 kursi 

V idē j i (tātad ne obl igāt i katrā 
semestrī ) 1 kurss semestrī, atvē
lot tam laiku līdz 4 st./nedēļā 
(17% no 24 st./ned.). L U jāno
drošina pietiekami plašas kursu 
izvēles iespējas augšminēto trīs 
apakšbloku ietvaros. 

3.2. Vispārtehniskais bloks 
dabaszinātņu specialitātēm ie
tver tiešajai profesionālajai dar
bībai nepieciešamos matemāti
kas, elektroradiotehnikas, infor
mātikas ( E S M ) un tml. kursus. 
Sobnd šajā blokā pagaidām vē l 
ir iekļaujamas ar ī svešvalodu 
nodarbības. 

4. L U pedagoģiskā darbība 
tiek organizēta vairākās pakā
pēs. 

4 .1 . P i rmā pakāpe (pamat-
augstskola) — četrgadīga pama
ta augstākās izg l ī t ības iegūšana 
kādā vienā vai vairākās zināt

nes un prakses nozarēs, kā rezul
tātā absolventi saņem L U beig
šanas atestātu un kurš dod tie
sības turpmāk ieņemt atbilstošus 
amatus saskaņā ar Latvi jas dar
ba likumdošanu. 

T iem absolventiem, kuri stu
diju gados augstā kvalitātē ir 
veikuši patstāvīgu pētnieciska 
rakstura darbu, atbilstošajā no
zarē tiek piešķirts L U zinātņu 
bakalaura grāds. 

4.2. Otrā pakāpe (diplomsko-
la) — d ivgad īga augstākās pro 
fesionālās kvali f ikāci jas iegūša
na kādas zinātnes un prakses 
nozares noteiktā virzienā, kā re
zultātā L U diplomskolu absol
venti saņem L U beigšanas diplo
mus, līdz ar to kļūstot par diplo
mētiem speciālistiem (diplomēts 
f iz iķis, diplomēts matemātiķis 
utt.) ar atbilstošām darba un ci
tām tiesībām. 

T i em diplomētaj iem speciālis
t iem, kuri mācību laikā diplom-
skolā ir izstrādājuši noteiktu 
patstāvīgu zinātnisku darbu, at
bilstošajā nozarē un virzienā 
t iek piešķirts L U zinātņu maģis
tra grāds. 

5. Veidojot jaunos L U mācīb-
plānus, galarezultāta Jābūt di
viem plāniem: optimālajam un 
pārejas uz optimālo mācībplā-
niem. Pašreizējos apstākļos opti
mālā plāna realizācija, diemžēl, 
nav pilnībā iespējama un pār
ejas plāna nepieciešamību diktē 
v i rkne problēmu, kuras vē l jāat
risina. T o kopīgā būtība ir, 
pirmkārt, studijām nepieciešamā 
laika piespiedus izmantošana da
žādu blakuspasākumu veikšanai 
un, otrkārt, mācībprocesa mate
riāltehniskās bāzes ievērojama 
nepietiekamība. 

L U Fizmatfakultātes 
dekāns, docents 

A N D R I S BROKS 

M Ā C Ī B S P Ē K U G R Ā M A T A S 

Pagātne atkārtojas 
Vecā gada nogalē izdevniecība 
« A v o i s » laidusi klajā. Universi
tātes profesores L. Birziņas grā
matu «Lielā franču buržuāziskā 
revolūcija». Sai sakarā lūdzu 
autori atbildēt uz dažiem jautā
jumiem, kas var interesēt «Uni 
versitātes Avīzes» lasītājus. 

— Kas jūs pamudināja ķer
ties pie šāoa darba? 

— i Jar kaut kādu pamudināju
mu no ārienes vispār nevar būt 
ne runas. Bet motīvu šāda apce
rējuma izstrādāšanai bija vairā
ki, pat ļoti daudz. Minēšu nozī
mīgākos. 

ir'irmKārt, Lielās franču revo
lūcijas divsimtgade — notikums, 
par kuru būtu grēks klusēt. Re
volūcija, tās vēsture nav t ikai 
Ue nedaudzie gadi, kurus sākam 
ar 1789. un beidzam ar 1794. 
gadu kā līdz šim pieņemts pa
domju historigrāf i jā) , bet l ieli 
iaiKa posmi pirms un pēc šiem 
vētrainajiem notikumiem. Viss 
19. gs. pagāja zem šis revolūci
jas zīmes. Tā lika pamatus visas 
Eiropas politiskajai dzīvei . La i 
minam tikai pilsoņu vienlīdzību 
likuma priekšā un pārstāvības 
valdīšanas formas ieviešanu; re
volūcijas laika izveidojās jē
dziens par tiesisku valsti. A r to 
saprata tādu valsts iekārtu, ku
rā visu valsts orgānu darbība pa
kļauta likumam un valsts varas 
pilnvaras dalītas starp vairākiem 
orgāniem. 1791. g. Konstitūcijā 
ierakstīja: «Franci jā nav augstā
kas varas par l ikumu.» Valsts 
tiesiskie institūti un idejas, ra
dušies Francijā, izplatījās pa 
visu pasauli. Eiropā tika atcelta 
dzimtbūšana, Amer ikas Savieno
tajās Valstīs atcēla verdzību. 
Tautas pārstāvība pakāpeniski 
nodibinājās gandrīz visās Eiro
pas valstīs, izņemot Kr iev i ju . 
Absolūtās monarhijas ierobežo
šana vai gāšana norisinājās ar 
lieUām un asiņainām cīņām. 
Tomēr arī šajā ziņā attīstība v ir
zījās uz priekšu. 

Lielā franču revolūcija ir pār
bagāta cildenām idejām, par ku
ru īstenošanu tautas cīnās v e l 
šodien. Lai minam «C i l v ēka un 
pilsoņa tiesību deklarāci ju» , ku
ras p a t s p i r m a i s pants sv in īg i 
paziņo: «C i l v ēk i piedzimst br īv i 
un tiesībās v i en l īdz īg i . » Laikme
tā, kad visā Eiropā ve l valdī ja 
dzimtbūtinieciskā iekārta un jau
najās Amerikas Savienotajās 
Valstīs uzplauka vergu tirdznie
cība, vārdi par ci lvēka brīvību 
un vienlīdzību patiesi bija revo
lucionāri un drosmīgi. Rakst
nieks A . Vinogradovs savā grā
matā «Pagan īn i lāsts» par to 
jūsmīgi raksta: « « C i l v ē k a un pil
soņa tiesību deklarāci jas» pir
mais pilnskanīgais paragrāfs 
pauda daudzu gadsimtu gaišākās 
cerības. . . Ruso un Voltēra 
prāts bija diktējis šo brīnišķo 
Francijas jauno laiku vēstures 
pirmo lappusi.» 

Lai lasītāji iepazītos ar Dekla
rāciju pilnībā, esmu tās tekstu 
devuši kā grāmatas pielikumu. 
Jāatgādina, ka v ē l tagadējā 
Francijas Konstitūcijā preambu
lā atsaucas uz šo slaveno doku
mentu. 

Franču revolucionārās idejas 
par ci lvēka tiesībām un brīv ī
bu iespiedās pat tādā nomāktā 
zemītē, kāda tolaik bija Latvi ja. 
Pi lsētniekiem tās atnesa avīzes 
un grāmatas, bet latviešu zem
niekiem — ceļojošie amatnieki, 
« vanderze ļ ļ i » . Kāds muižnieks 
sūdzējās Kurzemes hercogam 
par kādu zemnieku, kas protot 
«runāt par vienlīdzību un brī
vību kā īsts francūzis» . 

Otrkārt, šādu sacerējumu iz
strādāt mani pamudināja tiešais 
darbs: jau daudzus gadus lasu 
lekcijas vispārējā valsts un tie
sību vēsture. Kurss ir ļoti plašs, 
turklāt mācību grāmatās par kat
ru programmas sadaļu dotas 
īsas, pat izziņas veida ziņas. 
Bez tam šodien daudzu problē
mu traktējums nevar apmierināt,, 
A r i par L ie lo franču revolūciju 
atrodami tadi apgalvojumi, kas 
bija godā personības kulta j eb 
staļinisma laikos. Bez mēra tiek 
cildināts Robespjērs, jakobīņu 

diktatūra atzīta par nevainoja
mu un terors — par ga lveno 
cīņas l īdzekl i , bez kura revolū
cijas uzvara un varas nostiprinā
šana neesot iespējama. Tomēr, 
vēstures faktus objekt īv i vērtējot, 
jāatzīst, ka terors bija nevaja
dzīga cietsirdība, kas izraisīja 
kontrrevolūci ju. 

Treškārt, vēlēšanās^parādīt la
sītājiem, kādus secinājumus va r 
izdarīt no Lielās franču revolū
cijas pieļautajām kļūdām, no 
kurām jāizvairās mūsdienu pār
būves apstākļos. T e jāmin revo
lucionāru šķelšanās, par ko zī
mīg i rakstīja 2ans 2oress: «Jāno
žēlo, ka revolucionāri neprata 
atrast savstarpējas sadarbības 
centru, kas viņiem būtu devis 
iespēju saskaņot savus spēkus. 
Saskaldījušies grupējumos, ap
melodami un neieredzēdami cits 
citu, v iņ i vairs nevarēja citādi 
atgūt revolūcijas vienotību, kā 
tikai iznīcinot pretinieku. Nave 
kļuva par drausmīgu samaksu pa
šu kļūdām, egoismam un mal
diem. Ķi ldas, pārmetumi un 
v ieg lprāt ība galarezultātā nove
da pie bendes ķirurģiskas iejauk
šanās.» /166. lpp./ Tikpat pazu
dinoša bija opozīcijas varmācīga 
iznīcināšana, plašo iedzīvotāju 
masu interešu nepietiekama res
pektēšana, dāsni solījumi, bet 
bez materiāla seguma, un tml. 

Tomēr nobeigt savu stāstīju
mu nevēlos tikai ar kļūdām. Ja 
sasniegumus un kļūdas liktu uz 
svariem, _ tad sasniegumu kauss 
būtu pārāks par trūkumiem. Kļū
dās tie, kas revolūcijā redz tikai 
v ienu — tumšo pusi. Dažas 
publikācijas pagājušās vasaras 
prese mani sarūgtināja kā vien
pusīgas, tendenciozas, pat tuv
redzīgas. 

Dosim vārdu Pēter im Kropot--
kinam (L ie lās revolūcijas vēstur
nieks.): « L a i kāda tauta nostā
tos uz revolūci jas ceļa, tā sa
ņems mantojumā to, ko mūsu 
vectēv i paveica Francijā. Viņu 
asinis ir lietas visas cilvēces la
bā. Viņu lielās ciešanas — pār
ciestas visas ci lvēces labā. Viņu 
nežē l īg ie savstarpējie kari, viņu 
idejas, kuras tie gribēja realizēt, 
šo ideju sadursmes ir visas c i lvē
ces ieguvums. Tas viss ir devis 
savus augļus un dos vēl lielā
kus, t ie pavērs ci lvēcei jaunus 
apvāršņus, kurus kā bāka apmir
dzēs slavenie vārdi: Br ī v ība r 

Vienl īdzība, Brā l ība . » 

— Tomēr gribu zināt, kā vēr
tējat notikumu pašreizējo gaitu 
pasaulē? 

— Mani uztrauc notikumi Ru
mānijā, kur komunistisko par t i 
ju gr ibēja pasludināt ārpus li
kuma'. Franču revolūcijas laikā i. 
l īdz īg i notika ar opozīciju. Pati: 
komunistiskajā partijā esmu t i 
kai 30 gadus — tajā iestājos 
pec X X kongresa, ko tēlaini v a r 
nosaukt par atkušņa laiku. Pār
zinot franču revolūcijas notiku
mus, agr i izpratu kulta traģiku, 
bet nepieņemama ir doma, ka 
ar ī pie mums komunistus grasās 
pasludināt ārpus likuma. Piemē
ram, Ulmaņa valdības laikā ko-
munistr riskēja ar brīvību um 
darbu, j o ticēja idejai. Būtībā. 
Staļins sagrāva komunisma sistē
mu visā pasaulē, taču komunistu 
vidū vē l ir daudz gaišie spēki un 
mums jāturas kopā. 

I lgu laiku Dantons man š ķ i ^ 
nepieņemams, bet nu jau p » ' S e n 
esmu «pārkārto jus ies » , JQ * s aprs-
tu, ka virsroku ņēma U ' E kara 
vara, bet ne vienīgā, taisnība 
Terors atkārtojās a r ļ ' ok tobra re
volūcija. 

— Esat pesļmifJce vai optimis
te? 

— Domāju-, ka optimiste. 
Mums '^īdz 'sim nav bi j is tāds 
valstsvīrs k a M Gorbačovs. 
Da ikār t ro.an vina ir žēl, j o tum
šie spēk*. nesnauž. Taču šobrīd 
jūtu l ld : z l ietuviešiem, kaut art 
v iņi i r daudz vienotāki pa r 
mums. 

Ja pastāvēs opozīci ja, tad būs 
tiesiska valsts, pretējā gadījumā, 
atceroties vēsturi , nekas labs nav 
gaidāms. Ļot i gr ibas ticēt, ka 
uzvarēs demokrātiskie spēki. 

Intervēja I L Z E B R I N K M A N E 
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stud, journ. Maskavas universitāte 

Latviešu studenti Maskava 
no pirmās līdz otrai atmodai 

Pēc vēsturiskā darba latviešu 
tautas attīstības gaitā — pirmā 
latviešu nacionālā v irz iena laik
raksta «Pē terburgas A v ī z e s » iz
došanas un neveiksmes zemes ie
pirkšanā Novgorodas guberņā 
Kurzemes bezzemniekiem Krišjā
nis Valdemārs 1867. gada janvā
rī pārcēlās uz Maskavu (un dzī
voja šeit līdz savai nāvei 1891. 
gadā ) . N o šejienes Ķ. Valdemārs 
ar gudrību, neatlaidību un izvei
cību, izmantodams iespējamos lī-
dzekjus — galvenokārt slavofilu 
presi un pazīšanos ar augsti stā
vošām personām — sāka gāzt 
Latvi jā labi noorganizēto, stingro 
un nežēl īgo vācu iekārtu un at
svabināt latviešu tautu. K o vācu 
muižnieki uzskatīja par savām 
aieatņemamām priv i lēģ i jām, ko 
tie visiem spēkiem uzturēja un 
apsargāja, to, K. Valdemāra or
ganizētie spēki sāka drupināt. 
Pēc viņa pārnākšanas uz Maska
vu tieši tā nu kļuva par apspies
tās latviešu tautas aizstāvēšanas 
centru. S ī Kr iev i jas lielpilsēta 
kļuva ar ī citiem latviešiem par 
patvērumu un darba vietu, jo pa
šu zemē dzīves apstākļi bija grū
ti. 1867. gadā Maskavā ieradās 
vēlākie ievērojamākie latviešu 
folkloristi Krišjānis Barons un 
Fricis Brīvzemnieks. Pēdējais pa
l iek šeit veselus 20 gadus un 
blakus ikdienas maizes darbam 
attīsta rosīgu nacionālo darbību. 
1868. gada rudenī Maskavas uni
versitātē iestājās Krišjānis Kal
niņš, vēlāk pazīstamais Rīgas 
latviešu biedrības priekšnieks. 
1881. gada rudenī uz Maskavu 
pārcēlās Jēkabs Velmē par sko
lotāju vācu skolā un pāris gadus 
pēcāk kļuva par vācu valodas 
lektoru Maskavas universitātē. 
Minēt ie v ī r i un vēl citi kļuva par 
latviešu inteliģences kodolu ve
cajā Kr iev i jas galvaspilsētā, un 
ap dažiem no viņiem sākumā pul

c ē j ā s citi mūsu tautieši, kas ne-
gr/bē ja pazust savai nācijai pla
šajā .svešļaužu jūrā. 

La t v i e šu kopā pulcēšanās ide
ja p i e ' d e r 6 . ) 3 K. Valdemāram. 
Viņš gn 'be j a redzēt vienkopus 
vairākus ī'atv.iešus kaut lasāmos 
vakaros, j o tā v ieg lāk varēja ras
ties saites tautiešu starpā. Viņš 
gr ibēja dar ī t to pašu, ko bija 
aizsācis studiju laika Terbatas 
universitātē. Maskava K. Valde
māram bija pulcĶ'Š jaunu un spē
j īgu pal īgu šaja' darbā — F. 
Brīvzemnieks, sākamā daži stu
denti u. c. Maskava* lasāmie va
kari sāka veidoties pa 'ēņām. T ie 
nodibinājās 1870. gada 20. ok
tobri (pēc vecā sti la), to darbī
gākais loceklis bija F. Brīvzem
nieks. Maskavas latviešu lasāmos 
vakarus noturēja sestdienas, div
reiz mēnesī vinu dalībnieku dzī
vokļos. Tanīs šb to lasīja un pār
sprieda dažādus uz latv ieš iem at
tiecināmus jautājumus. .Dalībnie
ku lielākā daļa maksa'ja 20 ka
peikas mēnesī grāmatu nn žurnā
lu iegādei . Pēc laika izauga 
krietna bibliotēka, ap 400 grā
matu, kas vēlāk pārgāja Maska
vas latviešu biedrībai. _ Maskavas 
latviešu vakaros pulcējās torei
zējie inteliģentie latvieši, ja ne 
visi, tad lielākā daļa. Taču jāpie
zīmē, ka K. Barons un K. Val
demārs tajos esot bijuši reti v ie
si. Vakaros piedalījās arī gan
drīz v is i latviešu studenti. Kad 
uz jurisprudences_ studijām Mas
kavas universitātē ieradās vēlā
kais pirmais Latvi jas Republikas 
prezidents Jānis Čakste, viņam 
radies šāds priekšstats par latvie
šu vakaru darbību: «Š in ī s vaka
ros pārrunāja dienas jautājumus, 
lasīja avīžu rakstus, gan krievu, 
gan latviešu, kas attiecās uz Lat
viju un dzīvi taja. Virziens va
karos bija stingri patriotisks, bet 
studentiem viņi neka daudz nede
va ar savu mietpilsonību. Otra 
vieta, kur latvieši un it īpaši lat
viešu studenti, vismaz viena da
ļa, satikās, bija K. Valdemāra 

nams. Tur intel iģentiem jaunek
ļ iem bija izdevība arī sabiedriskā 
dz īvē noslīpēties.» 

Tomēr jāuzsver, ka kā aizsā
kumam šiem vakariem bija liela 
nozīme, tieši no t iem izauga arī 
latviešu studentu akadēmiskā or
ganizācija Maskavā. Maskavas 
latviešu lasāmie vakari deva 
Maskavas latviešu studentu va
karu (1883. gada 19. oktobrī 
(pēc vecā stila) — pirmais) , ko 
tikai 1901. gada rudenī nomainī
ja cits nosaukums — Maskavas 
latviešu studentu sabiedrība 
«Fraternitas Moscoviensis» . 

Pēc F. Brīvzemnieka aizbrauk
šanas no Maskavas 1887. gadā 
Maskavas latviešu lasāmo vakaru 
rosme sāka mazināties. Taču nav 
noteiktu ziņu, kad tie izbeigušies. 
L ie ls sitiens visai Maskavas lat
viešu kolonijas dz īve i bija jaun
latviešu kustības tēva K. Valde
māra nāve. Tomēr Maskavas lat
viešu vakaru mūžs ir mērojams 
vairāk par 20 gadiem. 

La i iegūtu priekšstatu par lat
viešu inteliģentu skaitu Maskavā 
80. gadu sākumā, tad jāatzīmē 
laikraksta «Mā jas v ies is » 1883. 
gada 16. numura statistika. No 
tās redzams, ka Maskavā strādā 
18 latviešu skolotāji — 10 ģ im
nāzijās, pa 1 Lazareva austrumu 
valodu institūtā, komercskolā, 
amatniecības skolā, mūzikas sko
lā, 2 mājskolotāji un 2 mājskolo
tājas. A r ī citu profesiju pārstāv
j i ir minēti, proti — 3 veteri
nāri, 2 provizori , 1 inženieris, 1 
universitātes lektors. Bez tam 
Maskavā vietas bija atraduši vai
rāki kroņa ierēdņi un privātā 
darbā strādāja vairāki amatnieki 
un tirgotāji. Minētais laikraksts 
vē l atzīmējis, ka augstāko stā
vokl i latviešu sadzīve ieņem K. 
Valdemārs. Kā ci lvēks, kas bau
dīja cara galmā augsti stāvošu 
personu uzticību, viņš bija viens 
no galvenajiem Kr iev i jas juras 
tirdzniecības flotes izveidotājiem, 
jauna tipa jūrskolu projekta iz
strādātājs, kurās varēja mācīties 
visu kārtu pārstāvji un turklāt 
dzimtajā valodā (tam bija īpaši 
liela nozīme latviešu un igauņu 
saimnieciskajā attīstībā), strādāja 
par Kr iev i jas jūras tirdzniecības 
f lotes veicināšanas biedrības 
darbvedi, būdams tās faktiskais 
vadītājs. Par šīm tēmām un par 
stāvokli Baltijā viņš publicēja 
daudz rakstu laikrakstā «Moskov-
skije vedomost i » . P i e nozīmīgā
kajiem Maskavas latviešu veiku
miem jāpieskaita arī jau minētā 
J . Velmēs vadībā izdotas pirmais 
latviešu literāri sabiedriskais žur
nāls «Aust rums» , kas sāka iznākt 
Maskavā 1885. gadā. Tajā publi
cēti Apsīšu Jēkaba stāsti un citi 
daiļdarbi, kas pieder pie latviešu 
literatūras klasikas. K. Valdemā
ra Maskavā izdotās biezās latvie
šu valodas vārdnīcas tāpat ir ne
pārvērtējams devums, arī F. 
Brīvzemnieka sagatavotie latvie
šu folkloras izdevumi šeit. 

C ik līdz šim ir bijis iespējams 
konstatēt, tad pirmais latvietis, 
kas kādu laiku studējis Maskavas 
universitātē, būs bijis jurists Jā
nis Frīdemanis, «Pēterburgas 
A v ī ž u » līdzstrādnieks un dzej
nieka Jura Alunāna draugs. Stu
dijas viņš beidzis 1864. gada. Ka 
nākošais jāmin pazīstamais kon
servatīvais un pat reakcionārais 
sabiedriskais darbinieks un žur
nālists Fricis Velnbergs, kas 
valsts eksāmenus Maskavas uni
versitātē nolika 1868. gadā, ie
gūdams tieslietu zinātņu kandidā
ta grādu. Līdz Maskavas latvie
šu studentu organizēšanās sāku
mam Maskavas universitātē stu
dējuši 9 tautieši — 5 juristi, 2 
f i lo logi un 2 matemātiķi. Gandrīz 
visi tie pazīstami latviešu sabied
riskā dzīvē. 1882. gadā universi
tātē iestājās ur studēja l īdz 
1886. gadam jau pieminētais J. 
Čakste. Viņa atminās var lasīt: 

« K a d es 1882. gadā aizbraucu 
turp, atradu priekšā kādus 8 
studentus. T ie tomēr sevišķi kopā 
neturējās. Viņi pazinās viens ar 
otru, bet kaut kādas organizāci
jas viņu starpā nebija. Viņi sa
nāca, kad notika pie Fr. Brīv
zemnieka vai kāda cita tautieša, 
pa sestdienām tā saucamie Mas
kavas latviešu vakari. Tur pa lie
lākai daļai nolasīja kādu referā
tu, ziņoja par tekošiem politis
kiem notikumiem utt. Uzstājās 
arī studenti, kas tur jau agrāk 
bija nākuši». 

J. Čakste sāka studentus orga
nizēt. Un 1883. gada 19. okto
bra trešdienas vakara (31. okto
brī pēc jaunā stila) Maskavas 
universitātes 15 latviešu studenti 
sarīkoja toreiz lepnajā «Tatāru 
v iesnīcā» , kas atradās Ņegļ inni j 
projezda ielā (tas varētu būt paš
reizējā restorāna «Budapešta» , 
taču nepieciešami vē l papildu pē
tījumi) mielastu, uz kuru bija ie
lūgti K. Valdemārs, K. Barons 
un J. Velmē. J. Čakste atceras: 
« M ē s sametām finanses kopā un 

' teicām: ja reiz r īko, tad jārīko 
skaisti. Stingri skatījāmies, ka 
uzņemam tikai tos, kas ir akadē
miķi, kas paši augstskolu apmek
lē juši » ( ir akadēmiski izg l ī tot i ) . 
S ī sanāksme kļuva par robežu, no 
kuras oficiāli skaitās Maskavas 
latviešu studentu « V a k a r a » sā
kums. Par studentu organizēša
nos atsevišķā pulkā un svinību 
sarīkošanu J. Čakste jau ie
priekš bija aprunājies ar K. Val
demāru, saņemdams ne tikai pie
krišanu, bet arī pārdomātus no
rādījumus studentu biedrošanās 
nolūkos un centienos. K. Valde
mārs atjaunoja studentu kopā 
pulcinašanas un audzināšanas svē
t īgo darbu, ko bija uzsācis Ter
batas gados ar domu par latvie
šu nacionālās inteliģences attīstī
bu. Tā arī 19. oktobra sanāksmes 
vakarā pie galda atskantja «Gau-
deamus» un daudzas sirsnīgas ru
nas. Vadošā doma tajās vijās ap 
dārgo tēvzemi Baltijas jūras 
krastā, svešinieku nospiesto lat
viešu tautu, tās topošo inteliģen
ces pulku un nākotnes uzdevu
miem un darbiem savas zemes un 
tautas labā. Ļoti plaši, saka J. 
Čakste, runāja K. Valdemārs. 
Viņš nosvertā,_ bet dziļas sajūs
mas pilnā runā apstājās pie jau
nās 'atviešu inteliģences pienāku
miem pret savu tautu, zemi un 
kultūru. 

Latviešu studenti Maskavā sa
radās gan no Latvi jas, gan Krie
vijas pilsētām, viņu vidū arī pa
zīstamais mediķis, Krišjāna 
Barona dēls — Kārl is. Organizā
cijas pirmajā laikā studentu lie
lākajai daļai nebija vēlēšanās 
aprobežot savu brīvību ar sta
tūtu nosacījumiem. Organizācija 
bija nelegāla, to nebija sankcio
nējusi nekāda oficiāla vara. Bet 
viņas pamatos bija, saka J. Čak
ste, organizēties tādā ziņā, ka 
kārtīgi noturētu sapulces un vi
sas lietas kārt īg i spriestu un iz
šķirtu savā starpā. Katrai sanāks
mei jau iepriekš bija paredzēta 
zināma darba kārtība: kāda ap
cerējuma nolasīšana, brīvrunu 
par uzdotu tematu un beidzot tā 
sauktās tekošās darīšanas — stu
dentu lietu nokārtošana. Temati: 
bantes tārps, slava pēc nāves, sil
tums u. c. Blakus zinātniskiem 
tematiem liela vērība veltīta va
lodas kultūrai. Vēstures jautāju
mos sevišķi runāts par latviešu 
vēsturi, tautsaimniecības — , par 
latviešu lauksaimniecību. Juridis
kos jautājumos vairākkārt uzstā
jies J. Čakste. Tā studentu 
« V a k a r a » sapulces pa divi nedē
ļām reizi kāda biedra lielākā is
tabiņā kļuva par nacionālās kul
tūras auditoriju teorijā un 
praksē. Katrā sanāksmē vēlēja 
tās vadītāju un protokolistu. 

(Turpinājums sekos) 

AICINĀJUMS LU STUDENTIEM 

Ja vēla-ies palīdzēt mūsu republikas lauksaimniekiem celt un 
stiprināt mūsu, pēc palīdzības saucošo ekonomiku, tad apvienojieties 
studentu vienībās vai kopās. Darbi Latvijas laukos palīdzēs veidot 
neatkarīgu, suverēnu valsti. Jūsu vienību pārstāvji, tiek gaidīti Stu-
d « " ļ « darba apvienībā Raiņa bulv. 19., 12. ist. katru dienu no pīkst. 
13.00—17.00, tel. 227702. 

Studentu darba apvienība organizē vienību vadītāju skolu atpūtas 
bāzē «Mežezers» no 16. — 1 8 . februārim. Pulcēšanās vieta izbraukša
na! L U Komjaunatnes kom. pīkst. 7.50, 16.02.90. 

Miglā asaro logs, 
Ko tur liegties, nav vērts 
Slēpt, ka vajadzīgs vīrs, kas ar fotoattēliem 

spētu atainot studentu un darbinieku dienas un nedienas. Pieteikties 
pie « U A » redaktora pirmdienās no pl. 9 — 1 1 vai otrdienās 15—17. 
Atlīdzība pēc vienošanas. Priekšroka studentiem, kuri 

1) paši izgatavo fotoprodukciju, 
2) kaut kur ir sazvanāmi, 
3 ) pārvalda lasīt un rakstītprasmi tādā apjomā, ka spēj izlikt uz 

papīra — kas fotoattēlā redzams, 
4 ) prot vai ir ar mieru iemācīties vadīt redakcijas helikopteru, 

kad tas tiks iegādāts. 
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brinumanie piedzīvojumi 
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(Nobe igums. ) 
Nākamajā dienā sākam sa

prast, ko nozīmē Amer ikā strā

dāt un pelnīt naudu. Trīs ne

dējas pēc kārtas piecreiz dienā 
amerikāņiem rādījām latviskus 
dančus un dziesmas. Katrs kon
certs apmēram 30 minūšu garš. 
Koncertlaukumi ļoti dažādi, līdz 
ar to atšķīrās ari programmas. 
Vietē j ie mīļuprāt klausījās mito
loģisko programmu, ar interesi 
vēroja garas norises un dejas. 
Bija ģimenes, kuras sastapām 
vai ikkatrā koncertā un pēc kat
ra no tiem saņēmām sirsnīgus 
patikšanas apliecinājumus. 

Koncertu laikā pārbaudām arī 
amerikāņu dancotprasmi. Dejot 
viņi iet labprāt un nestīvējas kā 
latvieši. Bija pat jaunieši, kuri 
vairākkārt nāca, lai dabūtu iz
dancoties. 

Uz « S i l v e r Dollar C i t y » bija 
atbraukuši arī latvieši no Sent-
luisas. 

Dienvidu saules izraibināti, 
drusciņ noguruši, bet arī lieliski 
atpūtušies un izbaudījuši «pūsto
šās» iekārtas sadzīves baltos 
plankumus. Firmas «Je f f e rson» 
busā veicām vienu no lielāka
j iem pārbraucieniem. Uz rite
ņiem bijām gandrīz astoņas stun
das. 

Kā zināms ikvienam inteliģen
tam ci lvēkam, tieši Sentluisā at
rodas slavenā arka — pieminek
lis Amer ikas apguvēj iem. Izbrau
cām arī cauri pilsētas rūpniecis
kajam centram. Sajūta šausmīga 
— milz īgas, nokvēpušas metāla 
konstrukcijas, netīrs un noplucis 
rajons. 

Ierodoties Indianapolē, nokļu
vām tautiešu ģimenēs. Mājās 
mūs Iepazīstināja ar saimnieku, 
vecmāmiņu un . . . l ielu, pinkai
nu suni , ' kurš tiešām bija loti 
jauks un ne mazāk v iesmīl īgs 

par saviem saimniekiem. 
Kad nākamajā dienā gatavojā

mies lielajam koncertam, Dzin

tra izrāda tautastērpus, ko pati 
audusi un šūdinājusi abām mei
tām. Nesalīdzināsim, bet sevis 

attaisnošanai jāsaka, ka ari mēs. 
ja ņem vērā « ideā los » apstākļus 
mūsmājās, ar saviem tērpiem ga
lā bijām tikušas visai ve iksmīgi . 

Gatavojāmies garam un no
pietnam koncertam. Gribējās ra
dīt kaut iluzoru Latvi jas klātesa
mības sajūtu. Lai kaut uz mirkli 
šie c i lvēki te nejustos kā sveši
nieki un klaida tautieši, lai visi 
kopā mēs būtu mājinieki un sa
vēj ie. Tas izdevās. Tas bija ie
spaidīgākais koncerts visa brau
ciena laikā. Pilnumpilnā zāle 
mums neierastā uzmanība tvēra 
katru kustību, katru skaņu. V ē l 
tovakar sapazināmies ar vietē
j iem dejotājiem no «Jautrā pā
ra » . Dandarieši izgāzuši krūtis, 
fotografējās pie prezidenta . Ul
maņa portreta, visnotaļ novērtē
dami ši brīža nozīmi turpmākajā 
dzīvē. 

Nākamajās dienās tautieši mus 
izkliedēja ar piknikiem un savie
sīgiem vakariem, iegrimām mīk
stos automobiļu sēdekļos un sil
tos baseinu ūdeņos, mainījāmies 
adresēm un suvenīriem, draudzī
bas un mīlestības apliecināju
miem. Apskatī jām Bērnu muze
ju, kur izstādīti (ak, ne — n e 
jau bērni!) amerikāņu sadzīves 
un izklaides priekšmeti tematis
kā un hronoloģiskā kārtībā: mil
zīgs ūdens pulkstenis, smejošs 
gl iemezis, kurš negausīgi rij do
lārus, pie tam skaļi iesmieda
mies un pateikdamies, pretī ne
izsniegdams pat niecīgu biļetītes 
papīru . . . Tur bija gan tējkaro
tes, gan dažādu laikmetu istabu 
un darbnīcu iekārtas. Turklāt 
bērni l ietpratīgi rīkojās ar visu, 
kas bija domāts tieši viņu ne
remdināmajai darbotiesgribai. 

Daudzi aizbrauca arī l īdz spld-
veja trasei, kura ir slavena visā 
pasaulē, citi vienkārši pa ielām 
klaiņodami, izbaudīja rietumus. 

Apc iemojām arī divas vecas 
kundzes, kuras bija nolēmušas 
Liepājas baznīcai uzdāvināt sar 
kanbaltsarkano karogu. Tā aizri 
tēja dienas Indianapoles latviešu 
ģimenēs. Jaunie tur ir jauki ui 
dulli kā visur pasaulē un sajūs
mināti teic: O! Amerika, tā Ir 
iespēju zeme! Amer ika — tā ir 
jauna zeme! Viņu vecāki arī nav 
īpaši veci un savdabīga asunu 
tiem nebūt netrūkst. 

Kad pēc negulētās nakts atva 
dijāmies latviešu centra pagal 
mā, nebija drosminieka, kas šajf 
agrajā rīta stundā izkustināti 
ciešo apli , kurā bijām nostāju 
Sies. Nespējām pielikt treknu 
punktu. Pārē j i e rokasspiedieni 
pēdēj ie fotoaparātu knikšķl, ap 
raudāšanās. Caunes kundzes mā 
ja atkal paliek tukša un klusa 
Un pats kungs . . . Interesant 
ko viņš domā pa ceļam uz mā 
jām? 

Punktu tā arī nepielika ne 
viens. Pal ika daudzpunkte. Ta 
seko dz īve pāri laikam un telpai 
Mūsu kopīgā. «Jautrais pāris» 
ir uzaicināts uz X X Vispārēj iem 
latviešu dziesmu un deju svēt
kiem Rīgā . Iveta Asone no šī 
kolektīva būs viena no trimdas 
latviešu deju kolektīvu virsvadī-
tājām. 

18. Jūnijs. Tore iz uz perona 
sagaidīja ne vien mūs, bet ari 
Vispasaules latviešu Ārstu kon
gresa delegātus. 

Ceļojums beidzies turpat, kur 
sācies. Šķiet, ka Iespaidi nosap
ņoti. Amer ika — piepildīto sap
ņu zeme. Tomēr tā nav burvju 
valstība. Tā ir ci lvēku radīta un 
veidota, ar ī tur dienā ir 24 stun
das, bet gadā 365 dienas, taču 
ļaudis tur pagūst izdzīvot kriet
ni vairāk. Pasakas morāle: 
brauciet uz Amer iku ! 

APSVEICAM! 
L U komandu ar uzvaru Latvijas augstskolu pasniedzēju sparta

kiādē šahā. 

Fiziskās audzināšanas katedru ar uzvaru L U spartakiādes sacen
sībās basketbolā, fināla spēlē sīvā cīnā uzvarot pagājušā gada-čem
pionus CFI . 

Sporta un veselības veicināšanas 
pasākumi ziemas brīvdienās 

1. Tradicionālais Baltijas universitāšu turnīrs rokasbumbā, kas 
risināsies Viļņā no 25. līdz 28. janvārim, volejbolā, kas risināsies 
Rīgā — Lāčplēša ielā 117. 

2. L U izlases piedalīsies Rīgas pilsētas basketbola čempionātā. 
3. Ziemas turiāde Rietumkaukāzā no 27. janvāra līdz 6. feb

ruārim. 
4. Veselības veicināšanas nometnes Līčupē, Pļaviņās no 26. jan

vāra līdz 6. februārim, Stučkā no 2. līdz 11. februārim. 
5. L U pasniedzēju volejbola izlase sacentīsies Latvijas augstskolu 

pasniedzēju spartakiādē Jelgavā no 3. līdz 11. februārim. 
6. L U pasniedzēju un darbinieku spartakiāde volejbolā no 17. 

līdz 26. janvārim. 
7. Latvijas augstskolu pasniedzēju sacensības peldēšanā 28. jan

vāri Rīgā. 
8. L U izlasei Latvijas PSR ziemas meistarsacīkstēs vieglatlētikā. 

Sīkākas ziņas S P O R T A K L U B Ā 

AICINĀM SLĒPOT 
Latvijas Universitātes Tūristu klubs organizē veselību veicinošu 

nometni Karpatos (Slavskoje) ar slalomslēpošanas ievirzi. 
Dzīvošana: privātā mājā (divas istabas ar virtuvi, tuvu pie slalom-

kalna, astoņiem dalībniekiem viena nedēļa izmaksās 250. 00 rbļ.) 
Nometnes termiņi no 1. februāra līdz 4. martam. Papildpakalpo

jumi: vilciena vai lidmašīnas biļetes, apgāde ar pārtikas produktiem. 
Interesentu pieteikšanās L U Sporta klubā vai pa tālruni 227400 

pie Aivara Kozicka vai Bruno Bušvehtera, kā arī katru pirmdienu 
Aspazijas bulvārī 5 — 3 1 2 pulksten 17.00. 

L U T K L Ī G U M D A R B U K O M I S I J A 

Masu laikraksta nākamais numurs iznāks 8. februāri. 

Ekoloģiska centra jaunumi 
— «Labs saimnieks gatavo ragavas vasarā un ratus ziemā.» Sekojiet 
šai latviešu tautas parunai lūdzam Ekoloģiskajā centrā pieteikties 
visus tos, kuri vēlētos paši piedalīties Latvijas vides un kultūrvēstu
risko pieminekļu sakopšanā, strādājot mūsu rīkotajās ekoloģiskajās 
nometnēs vasaras brīvlaikā. 

— Līdz 1990. gada 30. janvārim gaidām tos Pedagoģijas fakultātes 
studentus, kuri interesējas par ekoloģiju un vēlētos savu nākotni 
saistīt ar jaunatnes neformālo ekoloģisko izglītošanu un audzināša
nu. Būs iespēja vienu gadu stažēties kādā no A S V koledžām un arī 
Rietumeiropas augstskolās. 

— Latvijas Universitātes Ekoloģiskais centrs kopā ar L P S R Jau
natnes organizāciju komiteju un L D P A B Rīgas pilsētas padomi iz
sludina fotokonkursu «Vide — antivide». Darbus vērtēs trīs grupās: 
1) studenti un skolu jaunatne, 2) amatieri un profesionāļi, 3) ārzem
ju autori. Darbi konkursam iesūtāmi līdz 1990. gada 31. janvārim. 
— Ekoloģiskā centra Bērnu nodaļa rīko bērnu zīmējumu konkursu 
«Skaistu kopsim tēva sētu». Tiek aicināti piedalīties ne tikai pirms
skolas vecuma bērni, bet arī skolēni līdz 14 gadu vecumam. Darbi 
konkursam ir iesniedzami līdz 1990. gada 25. februārim. 

Abu konkursu mērķis ir pievērst sabiedrības uzmanību apkārtējās 
vides un kultūrvēsturisko pieminekļu katastrofālajam stāvoklim Lat
vijā, ne tikai profesionāla fotogrāfa skatījumā, bet ari mūsu bērnu 
uztverē. 

Sīkākas ziņas interesenti var saņemt pa telefonu 228320 vai per
sonīgi Latvijas Universitātes Ekoloģiskajā centrā. 

* Mūsējie un viņējie EKO nometnē Liepupē 1989. gada vasarā. 

VAI JUS 
ZINĀT, KA... 

P a v i s a m nesen un p a š ā R ī g a s centrā 
« D i e v a A u s i » p i rmskongresa iniciati
vas g r u p a nod ib inā ja Zo rža Siksnas 
fanu k l u b u . Jā, nepār las i jāt ies , j o tas 
ir tieši tā — š i « b i ed ru g r u p a » ar b a l 
su v a i r ā k u m u apst ipr inā ja sevi kā 
« L e o n o r u » , paska idro jot , ka to var ari 
saukt p a r « J E O R J I C ' S W A V E » , kas 
ve ļ a s pār i a p sn i gu ša j a i Latv i ja i . H im
na, p ro tams , « v ā r d s kā dz iesma šis 
s k a n » pati dai ļā « L e o n o r a » , taču nav 
par skādi uzdz iedāt kādreiz « G e n o v e 
v u » , « M u ļ ķ a s i rd i » u . c. 

D i b i n ā š a n a s s anāksme apst ipr inā ja 
vapeni ( ģ e r b o n i ) — j a u n a , s p ī d ī g a g a i 
si b r ū n a a d a s s iksna a r « v i e n k ā r š u 
meta la s p r a d z i » ( k a s n a v «p ie deni
ņiem t avo s m a t o s » ) , bet Ietver sudra 
ba i z šū tu s bur tus — L E O N O R A , v irs 
tiem j a u minētais «Jeor j l c ' s W a v e » 
zem — A N N O 1989, kā ar i k a r ogu , kaš 
būs horizontāl i me lnba l t s a r izšūtu 
ģerboni p a š a v idu . 

T ika pieņemta viena no dev īzēm: 
« S t ā v a m un k r ī t a m ! » , nep iec iešamības 
g a d ī j u m a va r izmantot ar ī : « Jā , j ā 
2 . S . » 

T a d daž i o rgan iza to r i skas d a b a s j a u 
tā jumi — port fe ļu da l ī š ana , b i ļ ešu Ie
g ā d e uz koncertiem, atr ibūt ikas r a žo 
š a na un d rudža ina sponsoru meklēša 
na. Ga l v ena i s , tika Ievēlēts kasieris, 
kurš teicās ik mēnesi Ievākt «p iec ī t i » 
no b iedra l īdz 10. d a t u m a m ; pa r trim 
neapmaksāt iem mēneš iem — i z s l ē g ša 
na . ( N a u d a v a j a d z ī g a ierakstu t iražē
šana i un i zp la t ī šana i ar ī a iz mūsu 
« n e d a l ā m ā s » r o b e ž ā m . ) 

— Pie m u m s discipl īna s t ing ra un 
a p ģ ē r b s v ienkāršs — teica viens no l ī 
der iem. 

Not iks sa rakste a r fanu k lub iem šeit 
un citur . P a g a i d ā m m ū s u ir maz , tā 
pēc atsaucieties un pulcējaties zem 
melnba l ta j i em karog iem! 

Tā l run i domub iedr i em: I eva 526046 
Jānis 284990 

Tur b i ja klāt , v i su s redzē ja , 
š o to pierakstī ja un Iesaistī jās 

Ž A N N A A C Ī G A 

Redaktora AIVARS JANSONS 
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