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LU TAUTFRONTIEŠI UN 
LTF ATBALSTĪTĀJI! 

Atļaujiet Jums atgādināt, ka 17. martā pl. 15.00 tautas mani
festācijā likteņupes Daugavas krastmalā apliecināsim savu ticību 
Latvijas nākotnei, savu uzticību deputātu kandidātiem, kuru mērķi 
un centieni sakrīt ar mūsu tautas ilgām un cerībām. 

Apliecināsim savu vienotību tumšo spēku priekšā, kuru ideologi 

A . Klaucēna, S. Dlmaņa, M. Gavrilova, T. Zdanokas u. c. personās 

joprojām muļķo tautu, redz puķes uz tanku bruņām. 

Mūsu spēks ir vienotībā! Aicinu visus Universitātes tautfrontie
šus, mūsu ideju un mērķu atbalstītājus pulcēties 17. M A R T A 
PL . 13.30 D O M A L A U K U M A , lai vienoti ierastos krastmalā. 

Apliecināsim, ka mūsu Alma mater ir Latvijas garīgās atdzim
šanas centrs. 

JĀNIS 5 T R A U H M A N I S , 

LTF nodaļas valdes priekšsēdētājs 

prastu, ka latviešu nācijas cen
tieni izdzīvot un pastāvēt cittau
tiešus neapdraud. 

Lai būtu vērts cīnīties par ne
atkarīgu Latvijas valsti, acīmre
dzot, nepieciešama latviešu tau
ta, kas tajā dzīvos. Tas ir ari 
jautājums par mūsu bērnu nākot
ni. Kādu tu to iedomājies savam 
dēlam? 

Daudz tieku taujāts, kāpēc tik 
krasi pievērsos politikai, ja līdz 
šim aizrāvos ar zinātni. Jāsaka, 
ka jau sen interesējos par sabied
riskajiem procesiem, bet tas gan 
bija vairāk hobija l īmenī. Kad 
piedzima mans dēls, sāku domāt 
par to, vai tiešām pēc astoņpa
dsmit gadiem ari viņam nakti 
būs jābaidās no pavēstes saņem
šanas, varbūt pat jāslapstās iz
bīl i , ka jebkurā bridi var izraut 
no mājas un aizsūtīt tālu prom 
nomierināt kādu starpnacionālu 
konfliktu. Sapratu, ka šodien ne
var neiesaistīties politikā tieši 
mūsu bērnu dēļ. 

Tu esi sācis darboties žurnā
listikā kā profesionālis. Šodien tā 
ir izplatīta parādība, ka masu 
informācijas līdzekļos strādā filo
zofi, svešvalodnieki, ekonomisti. 

M Ū S U D E P U T Ā T U K A N D I D Ā T I 18. M A R T A V Ē L Ē Š A N Ā M 

POLITIKĀ DARBOŠOS PROFESIONĀLI... 

Un tomēr Jājautā, kā jūtas fizi
ķis «Atmodas» politiskajā noda
ļā? 

Grūti pateikt, vai man izdodas 
strādāt žurnālistikā kā profesio
nālim. Žurnālistika mani intere
sēja jau sen, jo patika rakstiski 
noformulēt savas domas. Jau bēr
nībā man bijuši dažādi rakstu 
eksperimenti, kā katram normā
lam pusaudzim romānu rakstīša
nā vai citās lietās. A r i mana spe
cialitāte — teorētiskā fizika — 
saistīta ar rakstu publicēšanu, no
formēšanu. Par profesionālu žur
nālistu mani grūti nosaukt, taču 
tieši kā fiziķis, kā cilvēks, kās 
novērtē lietu praktisko stāvokli, 
konstatēju, ka vai nu mēs to 
gr ibam, vai ne, bet sabiedrībā 
milz īga loma ir uzrakstītajam 
vārdam. Nevar noliegt, ka tam 
ir loti liela psiholoģiska slodze, 
sevišķi « A t m o d ā » uzrakstītajam 
vārdam. Tā ir objektīva reali
tāte. Izejot no tās, man vajadzēja 
izmēģināt spēkus «A tmodas » po
litiskajā nodaļā. Kā man tas iz
devies, lai spriež lasītāji. Es 
cenšos realizēt politiku, kas izriet 
no manas fiziskās domāšanas. 
« A t m o d a i » nevajadzētu aizrauties 
ar ilūzijām, nomierinot cilvēkus. 
« A t m o d a i » jābūt spogulim. Pro
tams, ne jau visas sabiedrības, 

Sabiedrības aktivizēšanās pro
cess šobrīd nav iedomājams nez 
eksakto zinātņu pārstāvjiem. 
Vai nepastāv kāda zināma saka
rība: fizika — politika? (Godma-
nis, Buiķis, Panteļejevs, Ūbelis 
šodien ir ari politiskajā laukā iz
skanējuši vārdi.) 

Jā, es domāju politikā ļoti ne
pieciešama eksaktā domāšana, jo 
viens no dabas zinātnieka pamat-
kritēri j iem — visi slēdzieni, vi
sas teorijas jābūvē, izejot no 
praktiski pastāvošā. Realitāte ir 
galvenā instance visām teorijām 
un doktrīnām. Jebkurš fiziķis jau 
no pirmā kursa tiek mācīts, ka 
lai cik labas būtu formulas un 
teorijas, galvenais kritērijs ir 
eksperimenta praktiskā darbība. 

Tevi saista izglītības un zināt
nes jautājumi. Vai pirms balotē 
šanās Augstākās Padomes vēlē
šanās tev izstrādāta kāda noteik
ta programma šajā jomā? 

Jā, man ir sava programma, 
pareizāk — mērķprogramma, ka 
pašreizējā pārejas posmā Latvi
jas valstī rīkoties un kā sadalīt 
l īdzekļus, lai zinātnes un izglī
tības jautājumi tiktu atrisināti at
bilstoši tai. Uzskatu, ka Latvi jai 
pasaulē nebūs nākotnes, ja tā 
nekļūs par zemnieku un zinātnie
ku zemi. Ja mēs Austrumu tir
gū varēsim tirgoties ar savām 
lauksaimniecības precēm, tad vie
nīgais, ko varēsim pārdot Rietu
mos, būs tā produkcija, ko pa
saulē apzīmē ar vārdu « informā
c i j a » . Mums nav ne naftas, ne 
ogļu, Latvi jā ir tikai Viena neiz
smeļama bagātība — mūsu jau
natnes smadzeņu potenciāls. Tā 
Ir v ien īgā drošā un perspektīvā 
lieta, kūrā jācenšas ieguldīt lī
dzekļus. T ieš i tāpēc grasos strā
dāt kā deputāts, izmantojot da
žādu ekspertu palīdzību. Domā
ju, ka konkrēti programmu pa 
soļiem — šodien, rīt utt. veido
šu kopā ar saviem Universitātes 
kolēģiem. Jau šobrīd izklāstīt pil

nīgu perspektīvu programmu bū
tu pat mazliet nenopietni. 

Tu kādreiz teici, ka ievēlēša
nas gadījumā labprāt darbotos 
nacionālo attiecību sfērā. Kādas 
ir tavas domas šajā jautājumā 
pašlaik? 

Man diezgan daudz nācies sa
skarties ar krievu, ukraiņu, ari 
ar citu tautību c i lvēkiem, un es 
aptuveni redzu galvenās viņus 
mokošās pretrunas šajā Latvi jai 
sarežģītajā brīdi, kas varbūt arī 
kavē aktīvāk iesaistīties mūsu 
kopējā darbā par neatkarīgas 
Latvijas valsts izveidošanu. Ņe
mot vērā to, ka mans tēvs bija 
krievs, un es labi pazīstu dau
dzus krievu tautības cilvēkus, 
vairāk vai mazāk izprotu šādas 
psiholoģiskās nianses un varbūt 
varētu palīdzēt. Ja formulējam 
ļoti vispārēji , ir divas lietas, ko 
mēs pašlaik redzam it kā nesa
vienotas, katru par sevi pastāvo
šas. No vienas puses tās ir paš
noteikšanās tiesības, tiesības kat
rai nācijai noteikt gan dzīves 
veidu, gan stilu tās vēsturiskajā 
teritorijā, kas ļauj pastāvēt un 
izdzīvot neierobežotu laiku. Lat
vi jā tādas tiesības ir latviešu nā
cijai. No otras puses ir ci lvēka 
individuālās tiesības, kas paredz 
pilnīgu līdztiesību, neatkarīgi no 
katra nacionālās piederības, re
liģiskās pārliecības utt. Cittautie
šiem, pateicoties dažu V. Alkšņa 
tipa personu propagandiskar dar
bībai, šķiet, ka starp šīm lietām 
pastāv it kā nepārvaramas pret
runas. Taču pasaules prakse pie
rāda, ka šīs pretrunas starp nā
ciju pašnoteikšanās un ci lvēka 
individuālajām tiesībām pastāv 
tikai valstīs ar totalitāriem dik
tatūras režīmiem. Parlamentāra 
valstī, kur pietiekami rūpīgi Iz
strādāts demokrātiskais mehā
nisms, tām nav vietas. To pie
rāda arī Rietunfu racionālo val
stu pieredze. ArVkr i evu tautības 
c i lvēkiem jārunā tā, lai viņi sa-

Smaida mazais Kārlis un liela 
Andreju Panteļejevu, par kuru 
balā. 

Juta kopā ar savu tēti un viru 
aicinām balsot 1. vēlēšanu apga-

A N D R A E G L I S A foto 

bet vismaz Tautas frontes un 
tautas kustību spogulim. Dažkārt 
mums pārmet, kāpēc « A t m o d ā » 
parādās viens vai otrs «kašķī t is » . 
Vieniem nepatīk viens raksts, 
otriem — pavisam cits. Gribu 
teikt, ka «A tmodas » pamatuzde
vums — palīdzēt c i lvēkiem orien
tēties. Ja mēs kādu no spārniem 
ignorētu, nepublicētu tā materi
ālus, ja nerunātu par L T F iekšē
jām pretrunām, lasītājiem rastos 
nevajadzīgas ilūzijas un politiski 
tas būtu nepieņemami. 

Šodien varam runāt par otro 
stadiju Tautas frontes darbībā. 
Pirmā bija tā, ko es nosacīti sau
cu par muzikāli dramatisko stadi
ju. Tā bija nepieciešama, lai cil
vēkus emocionāli paceltu. Tagad 
pārejam jaunā — politiskās orga
nizācijas kvalitātē, kad jāsāk no
darboties ar konkrētu politisko 
darbu. Un šeit jau ir citi prin
cipi un citas likumsakarības. 
T iem ci lvēkiem, kas jau bija pa
zaudējuši ticību, sākotnējā pos
mā varbūt vajadzēja iedot kādu 
mitu, lai viņi atgūtu spēkus, bez 
tā nav iedomājama neviena sa
biedrība, neviena kustība. Otra
jā posmā visiem jāapzinās rea
litāte. 

Ja tiksi ievēlēts, kādā veidā 
iedomājies saikni ar saviem vē
lētājiem? Līdzšinējā bēdīgā pie
redze liecina, ka vēlētāji depu
tāta kandidātam bieži vien ir 
nepieciešami līdz ievēlēšanas 
brīdim. 

Ja mani ievēlēs, politikā dar
bošos profesionāli. Līdzšinējā 
problēma lielā mērā bija deputā
ta pamatdarba pienākumi, kuru 
dēļ ne vienmēr pietika laika vē
lētājiem. Mans laiks pilnībā būs 
veltīts politiskai darbībai un 
60"/ «—70% no tā veltīšu cilvē
ku patieso interešu noskaidroša
nai. Līdz ar to vēlētāji man būs 
vienkārši nepieciešami. 

Kā iedomājos šo savstarpējo 

sadarbību? Pirmkārt, strādājot 

kopā ar maniem Universitātes 

kolēģ iem kā pieaicinātiem eks

pertiem. Otrkārt, domāju, ka da

žāda līmeņa padomes darbosies 

saskaņoti. Ja agrāk pie A P de

putāta ieradās vēlētājs, lai ru

nātu, piemēram, par to pašu cau

ro jumtu problēmu, parasti viņš 

saņēma atbildi, ka nav ieradies 

pie īstā adresāta. Tagad būs ie

spējams risināt jautājumu saistībā 

ar konkrētā rajona apgabala de

putātu, varbūt pat kopīg i . Uzska

tu, ka padomju sadarbība ne 

vien pa horizontāli, bet arī verti

kāli palīdzēs deputātiem vienmēr 

būt lietas kursā par savu vēlētā

ju vajadzībām un interesēm. 

Par un ar Andreju Panteļejevu 

runāja I N G Ū N A CEP ITE 
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M C S U D E P U T Ā T U K A N D I D Ā T I 

PRIORITĀTI POLITISKAJIEM JAUTĀJUMIEM 
V A L E N T Ī N A Z E I L E — eko

nomikas zinātņu kandidāte. Balo
tējas l r e i ļ o s ItiO. velētāju apga-
baia un partneris ir Pre i )u siera 
rūpnīcas direktors biedrs V. So-
i O V J O V S . 

— Vispirms gribu pateikt, ka 
nebiju īsti paniecināta, ka man 
ka sievietei jaciod piekrišana 
kļūt par aepuiata kandidāti re
publikas Augstākas Hadomes ve
lēšanām. Bija tada situācija, ka 
divas vietas atsaucu savu KanUi-
datūru, bet pēc zināmām pārdo
mām, tomēr piekrišanu devu. Pa-
sKaiarošu, kāpēc: strādājot Uni
versitātē turpat vairāk nekā 20 
gaaus, manu zinātnisko pētījumu 
lokā vienmēr ir bijušas, ta sauk-
tās, teritoriālās ekonomiskās un 
sociālās attīstības problēmas, ku
ras īpaši pēdējos piecos gados 
reducējas uz P S H S sistēma eso
šo 15 republiku attīstības pro
blēmām. Tāpēc no ta dziļa analī
tiskā pētījuma jau tajos gados iz
rietēja, ka kustība, Kas sākusies 
līdz ar ekonomisko suverenitāti, 
tā nav nekādu tautfrontu vai ci
tu nacionālistu, kā mūs te dē
vē — avantūristu izdomājums, 
bet tas bāzējas uz ļoti dziļam un 
būtiskām pretrunām, kādas ir pa
stāvošās centralizētās vadības 
sistēmā, resursu sadalē starp sa
vienotajām republikām. Baltijas 
republikām šis stāvoklis bija 
īpaši sāpīgs, j o vēsturiskajā ziņā 
ir 20 patstāvības — valstiskas 
neatkarības gadi . Ja paskatās to-
laiku statistiku, var v iennozīmīg i 
teikt, ka Latvi jas republika sa
vu ekonomiku balstija ļoti loģis
ki uz tiem apstākļiem un resur
siem, kas toreiz bija tas rīcībā, 
izmantojot ar i ģeogrā f isko stā
vokli . A r galamērķi — pacelt sa
vas republikas iedzīvotāju izgl ī
tības, kultūras l īmeni, vispārējo 
labklājību, un tas ari deva re
zultātus. Pēc tam, protams, noti
kumi pēc 40. gada, faktiski no
veduši pie tā, ka republika ir sa
grauta loģiska ekonomiskās attīs
tības shēma. Visas trīs Baltijas 
republikas ir pārvērstas par teri
torijām, kuras ir loti izdevīgas 
centralizētai P S R S sistēmai. Iz
mantoja ģeogrāf isko stāvokli, la
bo infrastruktūru, kas bija sa
glabājusies no pirmskara laikiem, 
un galvenais — izmantoja mū
su ci lvēku l ielo godprātību attie
cībā pret darbu, kaut arī mainī
jās sabiedriskā sistēma. 

Republikas kļuva par izdevīgu 
reģionu, kurā varēja uzforsēt 

ekonomisko attīstību, maksimāli 
gūstot labumus, kurus šeit varēja 
oabūt, ignorējot republikas sociā 
lās attīstības vajadzības. Tāpēc 
arī ekonomiskā reforma, kuru ie
sāka M. Gorbačovs 1985. gadā, 
ātri pārauga par reformu tieši re
ģionālās ekonomikas jomā. Pus 
otra gada laikā esam panākuši 
to, ka ir pieņemts likums par 
ekonomisko suverenitāti un ar 
lielām mokām tas pieņemts ari 
P S R S . Man ir liels prieks, ka 
vairs neesam vieni, bet nu jau ir 
septiņas vai astoņas republikas, 
kuru Augstākās Padomes pieņē
mušas l īdzīgu likumu, tā kā re
publiku ekonomiskās patstāvības 
iegūšanas process iet plašumā, 
esmu pārliecināta, ka tas būs vi
sās piecpadsmit. Jautājums tikai, 
ar kādiem upuriem, morālām, 
psiholoģiskām, varbūt pat fizis 
kām ciešanām katra republika šo 
patstāvību iegūs. Te es domāju 
procesus Armēni jā , Gruzijā, kur 
centās izmantot pārspēku no ar
mijas puses un varas orgāniem. 

Maskava stāv Izvēles priekšā, 
vai nu šos procesus palaist vaļā, 
tātad pāriet pavisam citā, jaunā 
stadijā, t. i., pāriet uz līgumat
tiecībām, kas varētu ietekmēt vi
su reģionu, ko saucam par 
P S R S . Domāju, ka Maskava ir 
sapratusi, ka Baltija atgūs savu 
valstisko neatkarību. Tā ir starp
tautiska līmeņa problēma un jā
saista ar procesiem, kādi notiek 
visā pasaulē — tieksme uz demo
kratizāciju, humānismu. 

Mūsu zemē ekonomiskā un so
ciālā attīstība jau traucē pasau
les ekonomiskajai attīstībai. Vē l 
drusciņ un būsim apšaubāmi 
partneri sadarbībai caur mūsu 
ci lvēku, caur mūsu nolaisto ra
žošanas infrastruktūru. Nesen 
viens gudrs kolēģis teica — no
tiek Ļeņina atklātā ekonomiskā 
likuma par kapitālisma nevien
mēr īgo attīstību realizācija prak
sē. 

Esmu bijusi Francijā un Zvied
rijā — pasaule ļoti interesējas 
par Baltijas reģionu. No Padom
ju Savienības teritorijas viedok
ļa, Balti ja ir v ispateicīgākā sa
darbībai, bet politiskie motīvi 
— piespiedu atrašanās P S R S sa
stāvā, ja pasaulē visur uzstājas 
kā juridiska valsts P S R S , rada 
veselu virkni ierobežojumu — 

psiholoģisku, sabiedriski politis
ku bremzējošu momentu. 

Sevišķa interese ir no dāņu, 
zviedru, rietumvācu, japāņu pu
ses. Manuprāt, Latvijai tikai jā
dod iespēja neatkarīgi attīstīties, 
veidot savu ekonomisko politiku, 
īpaši ārējos ekonomiskajos sa
karos. Būsim reālisti, jebkuru 
firmu mēs interesējam no ko-
mercviedokļa — vai nu dabiskās 
Izejvielas, meži — lietas, kas 
kļūst deficītas. P iemēram, ģipsis 
šobrīd ir viena no stratēģiskajām 
izejvie lām. Otrs — noieta tirgi, 
kad varam attīstīt ražotnes. Tre
šais — darba samaksa. Proble
mātiska ir darba spēka fiziskā 
izturība, ņemot vērā mūsu iedzī
votāju slikto veselības stāvokli, 
tāpat kvalifikāciju, nešaubīgi sa
maksu noteiks uz daudz zemāka 
līmeņa. Diez vai kaut ko vairāk 
arī varam prasīt. P iemēr i Ļeņin-
gradā rāda, ka šo slodzi nevar 
izturēt. Strādnieki atsakās no 
3000 lidz 4000 rubļiem, nespējot 
veikt to, ko prasa šais kopuzņē
mumos, respektīvi — pie dzel
žaina tehnoloģiskā režīma. To zi
not, jādiktē savi partnernoteiku-
mi, lai nepārvērstos par trešās 
pasaules valstīm, kam diemžēl 
kļūstam l īdzīg i . Tāpēc galvenais 
— izgl ītot, intelektualizēt mūsu 
cilvēkus, lai ar laiku kļūtu līdz- -
vēr t īg i rietumu partneriem! 

Šobrīd ekonomiskā patstāvība 
ir pasludināta formāli, bet reāli 
vē l ļoti daudz kas darāms. Ka
mēr republikai nebūs pilnīga 
kompetence īpašumā, finansu sis
tēmā, valūtā, tikmēr tas viss ir 
ļoti d ivdomīgi . Esmu zaudējusi 
ticību un cerību, ka lēnā evolū
cijas ceļā kaut ko šajā saimnie
cībā panāksim, tādēļ, lai cik pa
radoksāli tas neliktos, lai arī ka
tastrofāli krītas ekonomikas un 
iedzīvotāju dzīves līmenis, diem
žēl prioritāte ir jādod politiska
j iem notikumiem un politisko 
jautājumu atrisināšanai, tikai pēc 
tam pi lnvērt īgi varēs sākt saim
niekot ekonomikā. Varat strādāt, 
c ik labi gribat, sapelnīt, cik vien 
lielu naudiņu gribat, bet jūs 
skraidīsit ar saviem rubļiem un 
nezināsit, ko darīt, jo veikali ir 
tukši, robežas ir vaļā, nekādas 

kontroles un muitas nav. Tik un 
tā Baltija nevarēs šo milz īgo re
ģionu P S R S piepildīt ar precēm, 
un mēs nekad nebūsim vinnētāji 
šādu attiecību ietvaros. 

Jārēķinās ar visu, piemēram, 
pienāk telegrammas, kurās skaid
ri un gaiši pateikts: politisku mo
tīvu dēj mēs līgumā paredzētās 
piegādes nesūtīsim. Nu un tad? 

riski politisku spēku es pārstā
vu, atbildēju, ka Tautas fronti, 
visa zāle novaidējās milz īgā no
žēla. Tādēļ ir loti svarīgi , kā 
pietiks spēka pacelties pāri šīm 
te subjektīvajām, prātu saslēdzo
šajām bailēm. Bet no kā vlņt 
baidās, paši nesaprot. 

Pirmais, ko es darītu — ie
viestu Latvi jā nacionālo naudu, 

Mēs, savukārt, neesam izejvielu 
ražotāji un redzam gala produk
ciju — mašīnbūve, pārtikas, pār
strādājošā rūpniecība. Te ir koks 
ar diviem gal iem, un Maskavai 
vienkārši jāizšķiras -r- kurš ku
ru. 

Potenciālie vēlētāji latviešu 
auditorijās parasti uzdod ļoti 
konstruktīvus Jautājumus: ko da
rīt, kā darīt, lai būtu labāk Lat
vijai. Neviens neuzsver, ka šeit 
būs tikai izolēti labumi, kas ne
nāktu par labu arī citiem, bet 
krievu auditorijās jūtami psiho
loģiski aizspriedumi, barjera pret 
jebkuru tavu priekšlikumu, ja to 
izsaki kā Tautas frontes platfor
mu. 

Piedzīvoju tādu situāciju — 
bija sanākuši Prei ļu 2. vidussko
la, kara komisariāts, darba vete
rāni, iekšlietu daļa, kuri ar l ielu 
interesi uzklausīja par ekonomis
ko situāciju valstī un republikā, 
ka bez kopējo problēmu atrisinā
šanas neko nevar panākt. Bet, 
kad uz jautājumu, kādu sabied-

Iztaisītu naudas, finansu un kre
dīta reformu, tad palaistu vaļā 
likumu paketi, kas atver iniciatī
vu c i lvēkiem, uzņēmumiem, akci
ju sabiedrībām utt. Tūlīt jāslēdz 
robežas, jā ievieš muita, jātaisa 
radikāla darba algas reforma, jo 
šobrīd jaunie speciālisti ar 150 
rubļiem nav konkurēt spējīgi ar 
to mi l z īgo naudas ienākumu, kas 
ir vienai nelielai daļai iedzīvotā
ju, bet kas tomēr uztur mi lz īgo 
cenu pieaugumu. 

Jārēķinās arī ar to, ka mūsu 
nauda sākumā būs pat nekonver-
tējama, vai zemu kotēsies starp
tautisko valūtu vidū, bet ar kaut 
ko ir jāsāk. So ceļu droši vien 
ies arī pārējās Baltijas republi
kas. Gribu uzsvērt, ka šīm re
publikām vienlaicīgi jāve ido gan 
sabiedriski politiskie, gan ekono
miskie procesi un akcijas. 

JA SAGRAUSIM ŠO IDIOTISMU... 
Latvijā sācies pirmsvēlēšanu 

drudzis, daudzus notikumus var 
skatīt ari šai kopsakarībā. Taču, 
kā Jūs vērtējat vispārējo situāci
ju valsti? 

— Patlaban pienācis tas kri
tiskais brīdis, kad saskaras poli
tika ar citām sfērām. Ja gribam 
izvest Latviju no krīzes, mums 
jāve ic ļoti radikāli pasākumi. 
Pats pirmais — atbrīvoties no 
P S R S . Uzsākot pārbūvi, Gorba
čovs nebija aprēķinājis vienu lie
tū, ka pastāvošā Iekārta Ir pārāk 
satrunējusi. Paverot tajā kaut ne
lielu spraudziņu, momentā uz āru 
laužas absolūti visas problēmas, 
tai skaitā ari nacionālās. Impēri
ja vairs nav saturama. Turklāt, 
savā agonijā tā var kļūt neaprē
ķināma. Jau tagad sākas visne
iedomājamākie politiskie procesi. 
Viens no tādiem — fašisma at
dzimšana . . . sociālismā. Tā iz
paužas galējā antisemītismā. Ma
ni Maskavas kolēģi sociologi ap
rēķinājuši, ka 15°/o sabiedrības 
pilnībā atbalsta « Pamia tJ » . 

T i e taču Ir tikai 15% . . . 
— Labi. bet tagad atcerēsi

mies vēsturi. Toreiz , kad nacisti 
tikai vēl maršēja no viena Min-
hp^ev i-rodziņa uz otru. tos ari 
atbalstīja r>p vairāk par 1 5 - -
20% sabiedrības. Sis process 
beidzās ar eksploziju. 

Visvairāk mani uztrauc, tieši 
P S K P politbiroja attieksme pret 
šo krasi agres īvo daļu. Kā lai 
nosauc to miermī l īgo reakciju, 
ar kādu varasvīri noskatās uz 
« P a m j a t j » ālēšanos Sarkanajā 
laukumā? — Iecietību pret ru
nām un aicinājumiem, kuri skan 
kādu puskilometru no Kremļa? 
Acīmredzot , kāds ļoti ieinteresēts 
šajās izdarībās. 

Vai domājat, ka Rietumi ob
jektīvi uztver, kas notiek Savie
nībā, un līdz ar to ari Baltijā? 

— Zināmā mērā situācijas Iz
pratni tie saista ar paša Gorba-
čova personību. 

Protams. Rietumos sapratuši, 
ka pārbūvi neuzsāka vis partija, 
bet tieši Gorbačovs. Ac īmre
dzams bija tas. ka ar pašreizējo 
eko^cmii-u Padomiu Savienība 
vairs nespēj noturēt militārās 
lielvalsts statusu. K o nozīmē ra
ketes, ja to apkal no iošaiam per
sonālam dibeni pliki? Augsts mi
litārais note"Cis]s prasa zināmu 
ekonomisko līmeni. Gorbačovs ir 
izcila personība tajā ziņā, ka 
viņš to aotvēra. Pirms vina de-
ģenerat īv ie ģenerālsekretāri par 
to "edomāja. 

Otrkārt, viņš uzsāka sabiedrī-
has liberalizāciiu. Jāteic pan, 
Kriev i ja i tradicionālā manierē — 
kritizējot pagātni. Taču uz šī rē

ķina tika veidots demokrātiska 
politiķa tēls, domāts Rietumu pa
saulei. 

Tomēr tā neaptver, ka pati 
valsts ir pārāk labila. Gorbačovs 
var tikai bremzēt virzīšanos uz 
krahu. 

Kas attiecas'uz Baltiju, tad at
bildību par Ribentropa-Molotova 
pakta sekām mums jāprasa ne 
tikai no P S R S un Vācijas. Tā jā
prasa ar i no Angl i jas , A S V un 
Francijas. To , kas notika Potsda-
mas konferencē, var nosaukt par 
varmācīgu Eiropas sadalīšanu un 
Baltijas Iztirgošanu. Pārējās 
Austrumeiropas valstis jau atgu
vušas neatkarību. Tikai Baltija 
vēl atrodas okupācijā. Mums jā
rada vainas sajūta arī Bušā un 
Tečerē . 

Tātad, ja būsim ieguvuši po
litisko neatkarību . . . 

— ...Tikai tad mums izdosies 
piesaistīt Rietumu kapitālu. A r 
s īHem solīšiem — jaukām pipar-
bodītēm, ķieģeļu cepļiem, kokzā
ģētavām un porcelāna vāzītēm 
nekur tālu netiksim. Jādomā par 
nopietnu Rietumu kopuzņēmumu 
veidošanu. Protams, tas ir risks, 
jo t iem piederēs vismaz 51Vo no 
akcijām. Kontrolpakete atradīsies 
vinu roVSs. Tnmēr tas jādara, 1o 
nekur pasaulē politika nav tik 
cieši saistīta ar ekonomiku, kā 
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ: 
СЕРГЕЙ ДИМАНИС, доцент 

кафедры политэкономии Латвий

ского университета, 38 лет. 
— Сейчас я пишу докторскую 

диссертацию по проблемам эко

. омической самостоятельности 
федприятий. Экономическая са

мостоятельность республики — это 
прежде всего самостоятельность 
производителей и лишь потом 
самостоятельность администрации, 
например, нашего Совмина. Сло

вом, главные проблемы, кото

рые должны решаться зако

нодательно, — предмет моего на

учного исследования. 
Обладая некоторыми знаниями 

в области экономики, я мог бы 
работать в парламенте над зако

нами для экономики. Уже полто

ра года я являюсь консультантом 
комитета по экономической ре

форме Верховного Совета Сою

за. И считаю, что над законами 
должны трудиться не консультан

ты или ребята из аппарата, а 
именно те, кто избран в парла

мент. Последнее слово всегда за 
ними. В рабочем порядке мне ча

сто удавалось убедить в своей 
правоте очень многих. Но потом, 
когда обсуждение вопроса прохо

дило уже На парламентской три

буне, часто побеждали какието 
партикулярные интересы, и все 
шло насмарку. Чтобы делать за

коны, надо обладать трибуной 
парламента. Поэтому я и всту

пил в предвыборную борьбу, хо

тя, честно говоря, она совершен

но не соответствует моему мен

талитету н отнимает уйму време

ни. Я вообще не люблю публич

ности, а приходится ходить по 
квартирам, заниматься саморекла

мой: очень неприятное занятие. 
Сейчас я получаю все законы 

для экономики, которые делают

, ся у нас в республике, н мне, 
честно скажу, они не нравятся. 
Они могут окончательно загубить 
нашу экономику, не создав ниче

го принципиально нового. На

пример, закон о налогообложе

нии. В первом варианте там было 
десять страниц. Когда знающие 
люди стали выбрасывать оттуда 
все, не соответствующее реальной 
ситуации сегодняшнего дня и той 
ситуации, которая возникнет в 
ближайшее время, в конце кон • 
цов от этого законопроекта оста

лось всего полтора странички: 
страничка принципов и полстра

нички перечня видов налогов. С 
таким законом просто нечего де

лать! 

Мы еще не умеем делать зако

ны. Экономисты республики этим 
никогда раньше не занимались. 
Сейчас мы берем законы тридца

тых годов и пытаемся их приме

нить к сегодняшнему дню. Когда 
речь идет, скажем, о налоге на 
собак, — нет проблем. Но, когда 
надо обложить налогом предприя

тие, приходится думать. 
Со мною работает группа эко

номистов. Мы получили вторую 
премию за разработку первона

чальной экономической самостоя

тельности республики. Первую 
премию получила группа Арниса 
Калниньша. К сожалению, по 
разным причинам дальше приш

лось работать в режиме дружест

венной критики. В итоге закон 
об экономической самостоятельно

сти республики, принятый Верхов

ным Советом ЛССР, получился 
достаточно корректным со всех 
точек зрения. Но сейчас главное 
— не этот закон, обозначивший 
лишь полуидеальное состояние, 
которого мы должны достичь, а 
переходный период. 

Когда я говорю, что думаю по

другому, это не значит, что я 
прав. Но для того, чтобы выяс

нить, кто же прав, необходимо 
обменяться мнениями, причем бу

дучи на одном уровне. Любую 
работу надо делать, с кемто со

ревнуясь, лучше — конкуренция. 
Когда стало ясно, что наши раз

работки не укладываются в тот 
придуманный путь экономической 
самостоятельности, который сразу 
завоевал популярность, нас не 
профинансировали. Пришлось тру

диться над злободневными проб

лемами в рамках общей научной 
работы. Хотя нас все время приг

лашают в Совмин и Госплан. В 
этом смысле все в порядке. Но с 
парламентской трибуны можно 
влиять! 

Мы полностью используем воз

можность высказаться в «Совет

ской молодежи». За последний 
год я написал 20 статей по раз

личным вопросам. В латышскоя

зычной прессе меня не печатают, 
не критикуют, но покусывают. 
Чувствуется наличие установки. В 
аудиториях мне удавалось убе

дить людей в том, что экономи

ческую самостоятельность нельзя 
строить на иллюзиях. Однако со 
страниц многих популярных из

даний это сделать сейчас прак

тически невозможно. 
Скажу честно, в русскоязычных 

аудиториях мне выступать гораз

до легче. Концепция современной 
экономики имеет выраженно фе

дералистскую направленность. 
Среди латышей эта идея непопу

лярна. Люди идут от политики к 
экономике, а не наоборот. 

Экономическая повязанность не

избежно создает наднациональные 
политические структуры. А сейчас 
мы вообще не можем выйти из 
Союза, ибо не можем и не уме

ем с Союзом торговать. Союз для 

нас — не рынок, а распредели

тель. А это, как говорят в Одес

се, две большие разницы. Ничего 
не продается и не покупается. 
Один экономист сказал: респуб

ликанская производственная прог

рамма текущего года обеспечена 
лимитом материальных ресурсов 
и фондами комплектации на две 
трети. Что это за независимое го

сударство, которое зависит от 
фондирования, осуществляемого 
другим государством? Будем это 
покупать? Но ведь продукциято 
фондируется именно потому, что 
ее нельзя купить! Отделиться, 
уйти, отпасть, оторваться от рас

пределителя невероятно сложно. 
История с ЦБЗ это очень хорошо 
показала. Бумагу могли купить 
только неформалы, действовавшие 
через коммерческие структуры, 
через систему кооперативов и ча

стного бизнеса. А на уровне го

сударственных предприятий и 
Совмина проблема бумаги не ре

шалась. Нет рынка. 
Если бы мы сейчас на террито

рии Союза могли сразу же пе

рейти на экономический режим 
государственного и частного пред

принимательства, не было бы 
проблем. Но при наличии рынка 
интеграционные процессы только 
усиливаются. 

Можно, конечно, спровоциро

вать создание рынка, закрыв гра

ницу. Но тогда торговля возник

нет только как межправительст

венная, кабинетная торговля — 
по договорам между союзным 
министерством и министерством 
Латвии. Если бы мы торговали в 
режиме: мы вым вагон мяса, вы 
нам цистерну нефти — опять не 
было бы проблем. Но между рес

публиками возникло подетальное 
и технологическое разделение 
труда. Межправительственный до

говор с Союзом бессилен. Надо, 
чтобы торговали предприятия. То 
есть, еще раз, нужен рынок. Ког

да появятся первые признаки 
рынка "— можно уходить. Но за

чем? 
В Москве я участвовал в рабо

те над законом об экономической 
самостоятельности республик. И 
мы сделали очень любопытный 
вывод: для того, чтобы гаранти

ровать экономическую самостоя

тельность Прибалтике по полной 
программе, центру нужно погу

бить экономическую самостоя

тельность других республик. 
Чтобы дать Прибалтике все, чего 
она купить не может, центру не

обходимо это пофеодальному от

нять у других республик. На 
Востоке тоже прекрасно понима

ют, что такое рынок. Правда, 
коекто называет его базаром, а 
инфраструктуру рынка караван

сараем, но это в корне ничего не 

меняет. Большая часть ресурсов 
востока — конвертируемые това

ры: их можно продавать на миро

вом рынке. Союз отличается от 
Английской колониальной импе

рии, на опыт которой все время 
ссылаемся. Пусть мы колония. Но 
мы колония своего собственного 
сырьевого придатка. Сырьевые 
районы настолько забиты, на

столько неразвиты, что, получив 
экономическую самостоятельность, 
они тут же используют свое мо

нопольное положение и будут со

трудничать с теми, кто быстрее и 
дешевле разрешит их проблемы. 

Мы производим конечную про

дукцию. Она более требователь

на к качеству: ее сложнее про

дать на западном рынке. Мы 
сразу же это почувствуем, как 
только начнем всерьез играть в 
политические игры без достаточ

ного на то экономического осно

вания. Член Народного фронта 
на производстве — федералист, а 
дома, у телевизора, — сепара

тист. Я могу назвать вам массу 
таких примеров. Наше правитель

ство без конца ездит в Москву, 
так как на линии прямых связен 
между республиками возникают 
очень серьезные проблемы. Осо

бенно на конце союзной техноло

гической цепочки. И нужно спо

койно, не нервничая, не подда

ваясь эмоциям, работать над соз

данием союзного рынка, причем 

договорившись об этой работе со 
всеми участниками. И не делать 
вид, что мы отличаемся от тех, 
кто на востоке. Они тоже не лы

ком шиты. 

Если ктото может предложить 
другой путь, прекрасно. Но те 
хозяйственные модели, которые 
выработали новые политические 
силы, вызывают улыбку. У запад

ных экономистов тоже. Когда на

ши новые политики начинают го

ворить об экономике, у них за

метно портится настроение. 

И о политике. Сейчас каждый 
кандидат в депутаты попадает в 
pax в списки Народного фронта 
— Интерфронт. Попасть на выбо

имеет совершенно определенный 
смысл — за тебя проголосует оп

ределенное количество людей, то 
есть в порядке партийной дис

циплины. Тех же, кто в других 
списках или же сам по себе, как 
я, рассматривают как изделие 
ручной работы. Меня очень 
беспокоит то, что под новой вывес

кой воспроиводятся старые поли

тические традиции. И то, что на

чинается охота на ведьм. У меня 
много друзей, которым симпати

чен Интерфронт. Это сейчас чуть 
ли не криминал. Многие друзья, 
которые сейчас разделяют пози

цию Народного фронта, относят

ся ко мне с подозрением. Но, я 
надеюсь, это пройдет. 
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лию, факультет, курс, группу, домашний адрес и, если можно, телефон). 
Хорошо, если бы к материалу вы подобрали фотографию, указав также 
сведения об ее авторе. 

Срок сдачи — 15 апреля. Награды победителям: за • место — по
ездка за границу, за 2 место — поездка по стране, за 3 место — де
нежная премия. 

* * * 

Газета «Вэфовец» приглашает на работу по трудовому соглашению 
корректора русского издания. Оплата — 7 руб. 50 коп. за номер, газета 
выходит дважды в неделю. Имеется поквартальная премия, выдается 
временный пропуск на ВЭФ. 

tas ir pie mums. Tai pat laikā 
šis variants nebūt nav tas ļaunā
kais, vismaz mūsu politiskajā si
tuācijā. A r ī Latvijas republikas 
laikā pastāvēja ekonomiskā atka 
riba. Faktiski šodien pasaule ne
maz nav neatkarīgu valstu. 

Ja Jūs Ievēlēs, tad kādā kon
tekstā redzat sevi Latvijas parla
mentā? 

— Manuprāt, kompetents es
mu sociālajos jautājumos un iz
gl ī t ības problēmās. Divpadsmit 
gadus esmu strādājis zinātniski 
pētniecisko darbu, kas bijis sais
tīts ar socioloģiju. Man ir izvei
dojies kopiespaids par aktuālā
kajām problēmām. 

Mums visiem būs priekšā kāds 
ārkārtīgi bīstams posms — brī
dis, kad tikai veidosies un stabi
lizēsies Latv i jas ekonomika. Sāk
sies nekontrolējama sociālā no
slāņošanās. L ie la sabiedrības da
ļa nonāks aiz pēdējas iztikas ro
bežas. Faktiski tā cietīs badu. 

Tādēļ A P būs jāatrod l īdzekli 
sociālajai aizsardzībai, kura ļau
tu izdzīvot vecajiem ci lvēkiem, 
inval īdiem un daudzbērnu ģime
nēm. 

Tātad runa nebūs par privilē
ģijām (kā šodien tās dēvē), bet 
gan par sociālo aizsardzību? 

— Jā, šodien bieži jauc šos 
jēdzienus. Man vienkārši pretīgas 
jebkura veida P R I V I L Ē Ģ I J A S . 

Mēs taču visi zinām, kā izvadāja 
«specpa iku» , nogādājot tieši mā
jās. S ī komunistiskā vara nogrē
kojusies pret ci lvēku vairāk ka 
visnežēl īgākais kapitālisms. 

Jau šodien jānodibina visstin
grākā valsts kontrole sadales jo
mā. Citādi vē l i lgu laiku privi-
l iģēsim funkcionārus. 

Nav noslēpums, ka nesen iz
stājāties no P S K P . 

— Tā kā esmu audzis ļoti lat
viskā ģimenē, zināju patiesību 
par 39., 40. gadu. Jebkurā lat
viešu ģimenē taču jau toreiz ru
nāja par krievu okupāciju un iz
vešanām. Līdz ar to veidojās arī 
iekšējā attieksme. 

Atzīšos, ka piederu pie tās lat
viešu inteliģences daļas, kura 
partijā iestājās karjeras dēļ. Mā
coties IV kursā, man piedāvāja 
palikšanu Universitātē. Toreiz 
Z A Filozofi jas institūts bija ļoti 
izteikti reakcionārs. Tādēļ izvē
lējos Universitāti. Taču sabied
risko zinātņu pasniedzējam vaja
dzēja būt partijas biedram. Tā 
kā viss — ļoti vienkārši. 

Šobrīd es vienkārši neatrodu 
atbildi uz jautājumu: kā intere
ses aizstāv kompartija? Va i 
strādniecības? Neviens taču nebūs 
tik glups, lai ticētu, '<a Klaucēns 
to dara. PiedodieA neinteliģenta 
valoda vē l nav proletariāta pa

zīme! Ja Arnolds Petrovlčs aiz
stāv strādniecību, tad es — 
Amerikas astronomu intereses! 

Bet kā ar L N K P ? 

— Pazīstu daudzus no šiem 
komunistiem. P iemēram, 1975. 
gadā viens no L N K P l īderiem, 
L U partijas komitejas sekretārs 
A ivars Endziņš man lasīja lekci
jas. Viņš to darīja daudz godīgāk 
kā viens otrs šodienas jurists ra
dikālis. Tādēļ es viņam uzticos. 
L N K P — tā, manuprāt, ir šo 
progres īvo ci lvēku iespēja ar go
du aiziet no P S K P . Tomēr var 
to izdarīt arī savādāk. Vispār iz
stājoties no kompartijas. Es izšķī
ros par šo variantu. 

Kad es dzirdu, ko runā Ru-
biks, Klaucēns, Soboļevs — 
skaidri sajūtu Orvela iztēloto 
ļaunuma pasauli. Ja man, kopā 
ar saviem domubiedriem izdotos 
sagraut šo idiotismu, goda vārds, 
justos patiesi gandarīts. 

N A I V A NELL IJA 

P. S. «Universitātes Avīzes» 

korespondente Iveta Mediņa pub

liski paziņo, ka pieder pie Laķa 

kunga domu biedriem. 

В ДРУГИХ ВУЗАХ 

В Москве есть средние школы, 
в которых латинский и греческий 
язык преподают студенты специ

альных латинских групп (такие 
группы существуют при инъязе 
им. М. Тореза). Латинский язык 
преподается в гимназиях и ли

цеях (при инъязе им. М. Тореза 
работает лаборатория по подго

товке программ для лицеев). Ла

тинский язык ввели на филологи

ческих факультетах всех педаго

гических институтов Москвы, су

ществует также набор студентов 
для приобретения второй специ

альности (первая — французский 
язык). 

LĪDZJŪTĪBA 
Mūsu laiks ir tik īss — 

Mūžu vēji šalc apkārt un pāri 

Kas tai zina to brīdi, 

Kad atskanēs likteņa balss. 

J. Sirmbārdis 
DALĀMIES BĒDU SMAGUMĀ 

ar LU Juridiskās fakultātes vecāko 
pasniedzēju 

AGRU REIGASI 
vīru mūžībā aizvadot. 

LU Juridiskās fakultātes kolektīvs 
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Kol īdz laikrakstā «Sovetskaja La t v i j a » tika 

pārpublicēts raksts « « T r o j a s z i rgs » sesi jā» , 
kļuva skaidrs, ka notiek cīt īga gatavošanās pē
dējam parlamenta sasaukumam. Jo, vai nu tāpat 
vien «sarkanās» preses dūži būtu ieinteresējušies 
par tik lokālu un mazpazīstamu laikrakstiņu kā 
«Universi tātes A v ī z e » . Zinām taču, ka ikvie
nam antiklaucēniskam rakstam «Sovetskaja 
La tv i j a » ir tikpat slēgta kā mazai turku pupai 
Ang l i ja . Tādēļ ar īpašu interesi gaidī ju L P S R 
A P l ō . sesiju, jo, kā zinām, tajā bija jāizskata 
deputātu konfliktu Pilsētas padomes 1. sesijā. 

Arno lda Klaucēna iznāciens izskaidroja visu. 
Sajās politiskajās sacīkstēs viņš bija izvēlēj ies 
Trojas zirgu. Kaut arī « g o r k o m a » 1. sekretārs 
to pātagoja no visām pusēm, tomēr nekāds rik
šotājs jau tas nebija. 

Savu runu Arnolds Petrovičs sāka ar epitetu, 
veltītu raksta autorei, tādējādi radot Iveta i Me-
diņai jaunu žurnālistisku imidžu — kaut ko 
l īdzīgu Dieva dotai kreimenltei. Tā kā viņai 
tīri labi t īk sociāldemokrāta, dzejnieka N. Bel-
ska vārsmas A l e x dziedātajā «Na i va jā Ne l l i j ā » , 
tad pieminētā raksta autore publiski paziņo, ka 
pieņem pseidonīmu. Ikviens raksts, kurā būs 
pieminēts « g o r k o m a » 1. sekretārs, tiks parak
stīts šādi: N A I V A N E L L I J A . 

Uzticīga saviem lasītājiem 
I V E T A M E D I Ņ A 

UN ATKAL «TROJAS ZIRGS»... P S R S P I L S O N I KLAUCĒN! 
Jūsu noslēpumainības mānija, kuru citādi nevaram uztvert, kā 

tikai un vienīgi balles no tautas, ir sasniegusi savu apogeju — ci
tus cilvēkus Jūs personificējat ar sevi, citu rīcības Jūs uztverat kā 
analogus savām izdarībām. Vai Jums nešķiet, ka kaut kas var būt 
ari neslēpjams? 

Varbūt tur vainojams Jūsu partokrātlskais naivums (na-ivnosķ), 
ka cerat kādam iestāstīt (līdzīgi kā to, cik laba ir P S K P ) , ka par 
notikušo Rīgas Tautas deputātu padomes sesijā Jūs uzzinājāt no 
mūsu kolēģes raksta «Universitātes Av īzē » . Bet Ja tas tik tiešām 
tā ir, tad atļausimles izdarīt divus, tiesa savstarpēji maz saistītus, 
secinājumus: 

1) lieku reizi pierādās objektīvā nepieciešamība pēc daudzveidī

gas, no jebkāda veida diktāta brīvas preses, 

2) lieku reizi pierādās Jūsu diplomātiskā īsprātība, tātad — visai 

mazā atbilstība deputāta un politiķa amatam. 

Ak, J ā . . . starp citu, tāds Mihails Gorbačovs Padomju Savienībā 
un arī Padomju Savienības Komunistiskajā partijā pirms dažiem ga
diem lr ierosinājis p ā r b ū v i . . . Vai varbūt arī šo faktu Jūs tagad 
pirmoreiz uzzināt no «Universitātes Avīzes»? 

SPORTS «îsijÊa 

LATVIJAS ATLĒTU ATLĒTI  LU STUDENTI 
Divas dienas Rīgas sporta ma

nēžā par Latvi jas atlētu atlēta 
nosaukumu cīnījās republikas la

bākie vieglat lēt i . Šoreiz varējām 
startēt zem sava karoga — kā 
Latvijas Universitātes komanda. 
Mūsu sportisti jutās gandarīt i un 
lepni, tādēļ tika sasniegti augsti 
rezultāti. 

Jau ar pirmajām daudzcīņas 
disciplīnām vadībā izvirzī jās In
ga Zeidaka (Finansu un tirdznie
cības fak. ) , kas 60 m barjerskrē
jienu veica 8.9 s un Ronalds 
Blūms (Svešvalodu fak.) 60 m 
gludskrējienu 7.0 s. Tā abi mūsu 
sportisti kā pārliecinoši uzvarē
tāji beidza grūto sacensību mara
tonu. Inga Zeidaka ar personis
ko rekordu — 3633 p. un jau 
trešo gadu pēc kārtas kļuva par 
Latvi jas čempioni ziemas daudz-

clņā (60 m/b — 8.9 s; augst-
lēkšana — 1.73 m; lodes grūša-
na — 11.52 m; tāllēkšana — 
5.67 m un 800 m veikt i 2:48.1 
min. ) . Patīkams pārsteigums ir 
mācību teicamnieces, Latvi jas 
čempiones augstlēkšanā Lailas 
Nag les izcīnītā otrā vieta — 
3404 p. — arī personiskais re
kords. Laila 60 m/b veica 9.6 s, 
augstumā 1.76 m, lodes grūšanā 
11.38 m; tāllēkšana 5.38 m, bet 
800 m noskrēja 2:49.1 min. 
Abas studentes ^.savu sportiskp 
meistarību paaugstina pie Fizis
kās audzināšanas katedras docen
ta V. Bernharda. 

Ronalds Blūms tālākajā sacen
sību gaitā sasniedza sekojošus re
zultātus tāllēkšana 7.33 m, lo
des grūšanā 12.88 m, augstlēk
šanā 2.06 m, 60 m/b 8.2 s, kārts-

lēkšana 4.70 m, bet 1000 m dis
tancē 2:56.1 min. Rezultātā — 
5651 p., kas lr jauns Latvijas re
kords. 

Tātad seši L U vieglatlēt i kļu
vuši par Latvijas čempioniem zie
mas čempionātā. Apsveicam! 

V. S E K U N D E 

• * * 

APSVEICAM! 
Latvijas augstskolu spartakiā

des čempiones volejbolā (trene
ris G. Samoilovs) un šahā (trene
ris A . Bērziņš). 

* * * 

Stučkas sporta manēžā 20 rei
zi risinājās manēžas balvu izcī

ņas sacensības vieglatlētikā, ku
ras ir organizētas augstā profe
sionāļu līmenī (gan tiesāšanas, 
dalībnieku uzņemšana un apbal
vošana ar vērtīgām balvām). 
Veiksmīgi starti un vērtīgas bal
vas saņēma ari L U vieglatlēti. 

A. Trumpe spēja aizlēkt vistālāk 
5.82 m, kā arī bija ātrāka 60 m 
skrējienā 7.6 s. Dubultuzvara ari 
otram Latvijas čempionam G. 
Zālītim — 60 m veikti 6.8 s, 
bet 100 m — 10,7 s, kas ir at
zīstams rezultāts, kurš sasniegts 
uz ne visai kvalitatīva seguma. 

L. Nagle veicot 1.75 m, par 
5 cm pārspēja savu studiju bied
reni Z. Krūmiņu un kļuva par uz
varētāju. 110 m barjerskrējienā 
uzvara vēl vienam mūsu sportis
tam A. Krišanām 15.3 s. Trešajā 
vietā J. Bušmane 60 m skrējienā 
7.9 s. 100 m skrējienā 5. vietā 
B. Priede 13.3 s. 

Z I E P E S 
un ne tāpēc, ka LU Padome pēdējā sē 
dē pēc mūsu priekšlikuma neatjaunoji 
telpu komisiju (izrādās, ka tā būšo 
diktatūra?!), ne tāpēc, ka mūsu noda 
|as centrs ir citā vietā — PARTIJAS 
KOMITEJAS telpās, bet gan tiešā no
zīmē. 

Proti, loti VAJADZĪGA LU TAUT
FRONTIEŠU, VISU KOLĒĢU PALĪDZĪ
BA PANSIONĀTAM «MEŽCIEMS». Tā 
iemītniekiem — vecajiem ļaudīm trūkst 
ziepju un ja katrs ziedosim tikai vienu 
gabaliņu, tā būs tieša palīdzība cilvē
kiem, kuriem valsts diemžēl nav spējīga 
palīdzēt. 

Lūdzu šo ziedojumu nodot LTF LU 
noda|as tehniskajai sekretārei Vivitai 
Sennei darbdienās no pl. '9—12, parti
jas komitejas telpās. Vēlams to Izdarīt 
līdz 13. martam. 

JĀNIS STRAUHMANIS, 
LTF noda|as valdes priekšsēdētājs 

Berg — nozīmē kalns, un tā 
virsotnē (precīzāk sakot, Visval
ža ielā 4a) ceturtdien, 22 . feb
ruāri Svešvalodu fakultātes I I I 
kursa « v ā c i e š i » atzīmēja savus 
tradicionālos « B e r g f e s t » svētkus. 

Ceļš augšup ir galā, uz īsu 
bridi drīkst atvi lkt elpu un pa
lūkoties atpakaļ. Tur, aiz mugu

ras palika studiju laika pirmā 
puse un visas studentu lielākās 
bēdas. Tagad pr iec īg i jākūleņo 
leja, pretī Universitātes diplo
mam. Protams, gadīsies kāds ne
paredzēti straujš pagrieziens vai 
nepamanīts akmens, kas nodevī
g i trāpīsies kāda v ieglprāta stu
denta ceļā. Taču svētku reizē 

gribas domāt tikai par labāko. 
Pat drūmais sesijas laiks pārtop 
jautra spēlītē starp skolotāju un 
(kā parasti — nezinošo) studen
tu. 

Vai nav patīkami kārtot ek
sāmenu, kad biļeti var «no
spiest» no kursabledres kājiņas? 
Tikai jāpiesargās no neuzmanī

bas kļūdām. Kad svārku šķē
lums un plašie palīgmateriāli 
vairs nespēj glābt nabaga stu
dentu, kuram tik loti negribas 
šķirties no stipendijas, miji jā
aprunājas ar pasniedzēju. Viņa 
taču sapratīs. . . 

Svētku rīkotāji gaidīja vie
sus: studentus un pasniedzējus, 

kuri bija iepazīti, kopīgi pārva
rot pirmo piecu semestru mācību 
programmas. Tomēr, jubilāriem 
par -sarūgtinājumu, daudzi neat
nāca. K lā t ie galdi palika pustukši 
un gardās tortes nācās pievarēt 
pašiem. 

K A S P A R A O D I Ņ A 
teksts un foto 
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