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KĀ STRĀDĀ LU 'KRĒJUMS? 
Tieši tā - par LU "krējumu" - sevi un savus kolēģus no

sauca viens no Studentu Padomes pārstāvjiem, tā atzīmējot 
SP aktivitātes LU un ārpus tās. Kā divas svarīgākās starp 
pēdējā laika aktivitātēm minamas Latvijas Studentu 
Apvienības Domes sēde - "II Apaļais galds" 24.februāri ("I 
Apaļais galds notika 13.oktobri) un SP rīkotais seminārs 
"Plostos" 2. un 3.martā. 

LSA domes sēdē līdzās 43 studentiem, kurus darbam 
LSA bija izvirzījušas 14 citu augstskolu pašpārvaldes, 
aktīvi darbojās arī 12 LU SP pārstāvji . Par LSA 
viceprezidenti kļuva SP priekšsēdētāja I.Samoviča, taču 
par prezidentu - bijušais viceprezidents J.Poriņš no RTU. 

Sēdes dalībnieki referēja par studentu problēmām 
Latvijā un studentu organizāciju pieredzi ārvalstīs, darba 
grupās izstrādāja projektus galvenajiem LSA darbības 
virzieniem - likumdošanas, finansu, izglītības, brīvā laika 
un sakaru jautājumos, kas skar studentu intereses, kā ari 
apstiprināja LSA reorganizāciju. 

LSA nu kļuvusi par augstskolu pašpārvalžu "jumta" 
organizāciju, kas varētu kopīgi meklēt risinājumus visiem 

J. Anc&ns un D. Ustups, analizējot Studentu Padomes 
iespējas, atzīst, ka tās stiprā puse ir sapni un idejas 

studentiem aktuālām problēmām, kurus atsevišķu 
augstskolu studentu pašpārvaldes nespēj atrisināt, 
piemēram, kreditēšana, stipendijas. 

Pagaidām grūti spriest, cik liela būs LSA reālā spēja 
darboties. Skaidrs, ka tai, kā visas Latvijas augstskolas 
pārstāvošai organizācijai būs lielāks "svars", ar kuru būs 
jārēķinās ari Izglītības un zinātnes "ministrijai un 
likumdevējiem .Tāpat arī LSA dalībniekiem ir vēlme 
strādāt, ir idejas, tomēr traucē gan naudas trūkums (LSA 
budžets šim gadam ir Ls 500) , gan arī daudzu 
neuzticēšanās šādām organizācijām, kas mantota vēl no 
komjaunatnes laikiem, un pašu studentu kūtrums savu 
problēmu risināšanā, lai gan Latvijas likumdošana, 
salīdzinājumā ar citām Baltijas valstīm, paver studentiem 
ļoti plašas iespējas darboties. 

Par to, ka cīnīties ar studentu pasivitāti tika spriests 
arī seminārā "Plostos", kurā līdzās SP piedalījās arī 
aktīvisti no Ķīmijas, Fizikas un matemātikas un Vēstures 
un filozofijas fakultātes, lai spriestu par to, kā veidot 
pašpārvalžu darbu fakultātēs un kā tām sadarboties ar 
SP. Ir cerības, ka pēc šī semināra SP darbs kļūs ražīgāks, 
jo tajā padomes dalībnieki apguva gan jaunas zinības, gan 
radoši pastrādāja, gan centās izveidot ari vienotu 
komandu, 

Priekšlasījumos semināra dalībnieki uzzināja, kāda ir 
LU struktūra un galvenās institūcijas, kas ir efektīva 
sanāksme, projektu menedžments, organizācija un kā 
organizējamas debates. Savukārt darba grupās jau tika 

izstrādāti projekti, kas tiks realizēti LU Pašreiz 
visaktīvāk tiek strādāts pie "koju" pašpārvalžu 
izveidošanas un mācībspēku novērtējuma 
sagatavošanas. Viens no pirmajiem SP realizētajiem 
projektiem būs 1 aprīļa karnevāls, kas notiks 28.martā 
Mazajā Ģildē. 

Kā jau katrā seminārā, neiztika arī bez izklaidējošās 
daļas, kurā bija gan "nakts trasīte" pa piesnigušo Aba-
vas ieleju ar šķēršļu pārvarēšanu, gan pašu sagatavoti 
priekšnesumi ar dziesmām, anekdotēm un izsolēm, gan 
veiklības pārbaudes, gan ari improvizējot spēlēta 
izrāde "Sniegbaltīte 
un septiņi rūķīši" 
Par Šo daļu atbek 
vienīgi piebilst 
būtu labi, ja arī 
turpmāk viss tiktu 
tik pārdomāti no
organizēts un Stu
dentu Padome arī 
savās sēdēs un dar
ba grupās būtu tik
pat radoša, saliedē
ta un saglabātos tā
da kopības un brā
lības izjūta kā uz 
pirts lāvas. 

Kā atzīst SP 
pārstāvji, tagadējā 
SP savā vienu mēne
si ilgajā darbībā ir ti
kusi tālāk nekā ie
priekšējās SP vispār, 
taču esošajām iestrā
dēm nav nozīmes, ja 
tās netiek attīstītas un 
realizētas praktiski. 

INGA ULNICĀNE 

VAI ĀRZEMJU PIEREDZE 
MUMS NODERĒS? 

7. martā ar lekciju "ASV pieredze augstskolu finansē
šanā" LU uzstājās Edvards Jakubauskas - Centrālās Mi-
čiganas universitātes prezidents un Sorosa fonda stipen
diāts. 

E. Jaukubauskas pašreiz ir Viļņas universitātes vies
lektors, un palīdz šai universitātei ar padomu finansēša
nas jautājumos, tāpēc ari mūsu universitātei šādi padomi 
nebūtu lieki, tomēr uz tikšanos bija ieradušies tikai 13 (!) 
cilvēki. 

E. Jakubauskas uzskata, ka nav labi, ja universitāte 
visus līdzekļus saņem no valsts. Vislabākais variants bū
tu, ja tā 50 % saņemtu no valsts budžeta, 45 % - no stu
dentu maksas par studijām (maksāt vajadzētu visiem stu
dentiem, bet ņemot vērā ģimenes materiālo stāvokli) un 
5 % - no privātiem vai valsts iestāžu ziedojumiem. Tieši 
pēdējais komponents ir vissarežģītākais - latvieši nav pie
raduši lūgt naudu, bet ASV šādā veidā skolās un augst
skolās ieplūst lielas naudas summas. Attiecībā uz trūcī
gajiem studentiem, E. Jakubauskas piedāvāja 
vairākas iespējas, kas dotu līdzekļus, ar kuriem 
varētu samaksāt mācību maksu: valsts var 
maksāt viņiem stipendijas, piedāvāt kredidēša-
nas iespēju vai ari apmaksātu darbu universitā
tē. Vēl E. Jakubauskas uzsvēra, ka universitāte 
nedrīkst būt tik neapdomīga un ļaut savās telpās 
organizēt konferences, neņemot īres maksu, tas 
liek valstij domāt, ka universitātei nav problēmu 
ar līdzekļiem. 

E. Jakubauskas izteica vēlēšanos organizēt 
vismaz vienas dienas semināru par šo tēmu, bet, 
vai šī doma īstenosies, to rādīs laiks un LU vadī
bas nostāja. 

INGA BĒRZIŅA 

MUSU KAROGS 
IR VĪRIEŠU 

•KĀ IZSKATĀS IZRAĒLĀ? - 2.Lpp. 

KOdlENE NAKi 
^ Sāda frāze nav retums Tālivalža l b kopmītnēs. Tas 

ir draudzīgs brīdinājums ar nozīmi saturies, gai-
dāms komandantes apciemojums, un viņas noskaņo-

" jums nav no labākajiem. Šiem diviem it kā nekaitī-
« gajiem vārdiņiem ir gandrīz vai maģiska pieskaņa, 

jo vienā mirku" kopmītnēs iestājas klusums un miers, 
īpašības, kas kopmītnēm parasti nav raksturīgas. Ne-

^ | kas tāds jau nav noticis. Karaliene ir pārskatījusi sa-
" vu karaļvalsti, ievedusi kārtību, un viss rit tālāk sa-

vu gaitu. 
f} - Kādai, j ūsuprāt, vajadzētu būt komandantei? -

jautāju studentu grupiņai, kas, omulīgi iekārtojušies 
^ | gaitenī uz grīdas, smēķēja: 
" - Saprotošai. Ar humora izjūtu. Saimnieciskai. Ar 
_ plašu vērienu..., no visām pusēm skanēja atbildes, 
^ bet kāds puisis ar nekaunīgām acīm un alus pudeli 

rokās nosmīkņāja: 

Я • Stingrai rokai, lai varētu savaldīt tādus dzērājus 
kā mani. 

_ Stingra roka. Jā, neskatoties uz sirmumu matos 
^ un daudzaj iem šeit nostrādātaj iem gadiem, 

komandantei roka vēl pietiekami stingra. Atmiņā 
(Turpinājums 2. un 3.lpp.) 
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Tikko no turienes ir atgriezies 
Latvijas Universitātes rektors pro
fesors JURIS ZAĶIS un viņa kun
dze ANITA. Desmit dienas vieso
ties šajā valstī viņu uzaicināja 
Izraēlas privātās izglītības firma, 
kura ari apmaksāja šo ceļojumu. 

J. Z.: - Izraēlā radušās grūtības 
ar to, ka skolotājiem, kuri absol
vējuši augstskolas, saņēmusi ba
kalaura grādu, pēc ilgāka laika 
nostrādāšanas rodas vajadzība pēc 
maģistra grāda. Bez tara viņiem ik 
gadus notiek kvalifikācijas 
celšanas pasākumi. Ik pēc septi
ņiem gadiem skolotājam, lai celtu 
kvalifikāciju, ir jāuzraksta kāds 
nozīmīgs darbs. 

Kad ir pagājis noteikts laiks un 
skolotājs gribētu iegūt lielāku ai-

KĀ IZSKATĀS IZRAĒLĀ? 
gu, tad izrādās, ka tas ir saistīts ar akadēmisko 
kvalifikāciju. Ja viņiem vēl arvien ir tas pats ba
kalaura grāds, tad par šo regulāro kvalifikācijas 
celšanu, lai cik tā būtu laba, jaunu grādu nepieš
ķir. Līdz ar to viņi nevar automātiski saņemt lie
lāku algu un ieņemt augstāku amatu. 

Izraēlas valsts augstskolas nav sajūsmā par 
tādiem studentiem, kas mācību iestādi apmeklē 
līdzīgi kā vakarnieki vai neklātnieki. Augstsko 

No kreisās Dr. L. KJevins, Goda konsuls Latvijā, 
Di: A, Avens Hens, privātfirmas prezidents, A. 
Zaķa kundze, Dr. A Puga, Latvijas vēstniecības 
Izraēlā konsuls, I. Silārs, Latvijas vēstnieks 
Izraēlā, profesors J. Zaķis, LUrektors 

LUrektors Zaķa kungs ar kundzi Anitu, ku^n 
drīz apritēs apaļa jubileja. Apsveicam! 

ALKOHOLS IR NARKOTIKA! 
Jauns cilvēks pieredzes trūku

ma dēļ dzīvi redz it kā atsevišķās 
epizodēs. Vecam ir iespēja to vēr
tēt secībā un tāpēc daudz ko pat 
paredzēt. Nedomā, draugs, ka 
viss ir tā bijis kā tagad. Tu, jau
nieti, tausties un šaubies, ja ceļš 
met likumu, bet es zinu, ka līku
mu būs daudz un ceļš sazarosies. 
Tad būs jāizšķiras, uz kuru 
pusi iet. Parasti cilvēks iz
vēlas platāko, gan ne pa
reizo ceļu, tikai tāpēc, ka 
tas ierasts, ērtāks un vi
si tā dara. Aicinu tevi iz
vēlēties pagaidām gan 
šauru, mazu, nemanā
mu taciņu, kura visiem 
izrādīsies neizbēgama, 
bet skaista un aizraujoši 
interesanta, šī taka ir ta
vu iespēju cīņa pret narko
māniju. Tas nekas, ka tu skolā 
vēl netiki brīdināts par briesmā-
m un postu, ko tā rada. Tu būsi 
pārsteigts, ka klasiska narkotika 
ar visām īpašībām, kas piemīt ci
tām narkotikām, ir pierastais, pa
rastais, apsūdzībai nepieejamais 
alkohols. Ja tu neesi cilvēks, kurš 
neprot redzēt, analizēt un seci
nāt, man piekritīsi. īstenībā pēc 
medicīniski fannakoloģiskā vēr
tējuma, pēc morālā, sociālā, kri
minālā un juridiskā skatījuma, 
alkohols ir narkotika. Juridiski ar 
likumu tas nav tā noteikts, bet tas 
ir "aldaru" un tirgoņu, krodzinie
ku interesēs. Likuma devējiem 
acīmredzot tas ir tikpat neatvai
rāms, kā vīram, kurš dzer vārtu 
telpā. Tā alkohols iet savu uzva
ras ceļu, kļuvis jau par neaizska
ramu elku dievekli, iznīcinā
dams vispirms cilvēkiem iespēju 
ar to cīnīties. Ir gadu simtos un 
tūkstošos noslīpētas alkohola "re
liģijas" procedūras, rituāli un ce
remonijas. Ir pat speciālas alko
hola "svētnīcas" kā krogi, resto
rāni. Tur ar patiesas sajūsmas un 
aizgrābtības asarām ziedojam sa
vus bērnus, kaunu, godu, veselī
bu, prātu, dzīvību, tuviniekus un 
tautu. Ja būtu iespējams dzert ar 
"mēru", tad nebūtu tik daudz bez-
vecāku bērnu, kroplu, katastrofā 
mirušo. Tad nebūtu alkohola dēļ 
dzimušo ar neārstējamām ģenē
tiskām kaitēm: gultā slapinātāju, 
piknisko augumu, šķielētāju, 
kleinfeltera un ternera sindromu 
skārto un daudz citu, kuru slimī
bu apklāj apģērbs un redz tikai 
ģenētiķis. Tu to visu nezini un ne
redzi tamdēļ, ka pats esi vesels 

un ari tev apkārt ir veseli, mācī
ties spējīgi, jaunieši. Blēņas ir ru
nas par mērenu dzeršanu. Blēņas 
ir rādīt tikai alkoholismu kā vie
nīgo dzeršanas radīto postu. Alko
holisms un žūpība ir šī posta ma
zākā daļa, jo Šis posts ir tūkstoš-
veidīgs. No tā cieš galvenokārt tie, 
kuri nedzer nemaz un nespēj sevi 

aizstāvēt. Visupirms tie ir 
bērni un pašam nezinot, 

ari tu. Varu iedomāt, ka 
šaubies par manis sacī
to, bet īsā rakstā tās 
nevaru izkliedēt. Iespē
jams, nevarēšu ari tevi 
pārliecināt par sacīto, 
taču šo patiesību atspē

kot nav spējis neviens. 
Noteikti studentu vi

dū ir tādi, kuri par al
kohola dzeršanu ir do 

mājuši kritiski, vai pat cietuši 
tās dēļ. Droši, ka ir ari tādi, kuri 
vēlas ar šo postu cīnīties. Aicinu 
satikties! Atnāciet gan tie, kuri 
nedzer, gan tie, kuri šaubās un ari 
tie, kuri gribētu pierādīt 
dzeršanas neizbēgamību. Aicinu 
piedalīties studentus, studentu 
organizāciju pārstāvjus, mācību 
spēkus. Man ir liela pieredze 
"pretdzeršanā" un piedāvāju ar to 
dalīties. 

Rīgā nedzīvoju, bet ar jums, 
jaunieši, atbraukšu parunāt un 
palīdzēšu oganizēties, kaut būsiet 
tikai divi, vai trīs gribētāji. Gribu 
iedot gatavu pieredzi, lai tu velti 
nešķied spēkus, "visu izmēģinā
dams" Visu izmēģināt nav iespē
jams. Ja kāds to saka, netici, jo 
viņš pats to nedara - dzīve par īsu. 
Kaut kas jāpieņem, arī gatavs un 
gudrais to dara. Apšaubi mūsdie
nu lielākās muļķības pamatus un 
neprasi, ko citi sacīs. Paraugies! 
Universitātei pretī ir "Baltais 
nams" Pie Operas sienas redza
ma sponsora "ALDARA" plāksne. 
Tāpēc nebrīnies, ka šai mājā 
posts. Tā iet visiem, kam darīšana 
ar "Aldari" Atceries, kas notika 
Daugavas malā alus svētkos. Par 
jums, jaunieši, domājot! 

Bijušais Universitātes 
students 

ĒVALDS APINIS 

Ieinteresētie , lūdzu, 
pieteikties nedēļas laikā pēc 
laikraksta saņemšanas pie 
Teoloģijas fakultātes dekāna 
Viļa Vārsberga kunga, tālr. 7-
211288. 

lās uzskata, ka tā nav kārtīga 
studēšana. Rezultāti tie cilvēki 
nonāk sarežģītā situācijā. Viņi ir 
gatavi naktīs vai sestdienās, 
svētdienās, atvaļinājuma laikā 
papildus studēt un iegūt nākošo 
grādu. Taču valsts augstskolas 
viņus negrib pie sevis redzēt, jo 
labāk nodarbojas ar tiem, kuri 
nekur nestrādā. Tad parādās pri
vātas izglītības firmas, kurus pie
dāvā lekcijas maģistra grāda 
iegūšanai vakaros, sestdienās, 
svētdienās un citos laikos. Viņi 
īrē telpas, laboratorijas, bibliotē
kas nodrošinot tādas pašas ies
pējas kā augstskolas. Sīs privā
tās firmas pieņem arī darbā pro
fesorus no valsts augstskolām. 

Taču problēma ir, lūk, kur. 
Kad šie skolotāji ir absolvējuši 
privāto skolu un varētu būt cie
nīgi iegūt maģistra vai doktora 
grādu, tad atkal rodas formāla 
barjera. Izraēlas valstī oficiāli 
akreditēto grādu piešķiršanai ir 
tikai neliels skaits valsts augst
skolu. Privātfirmām nav tiesību 
izsniegt valstī atzītu diplomu. 

I i i i a 
maigst, kaut ari viņa viņas karaļvalsts 
cenšas to neizrādīt. 
Citādi taču var zau
dēt visu respektu. 

Barga. Cēla. Ka
raliene. Šeit viņa ir 
galvenā noteicēja un 
valdniece, un šī ir 

Kad eš te 1959. gada ziemā 
atnācu, - stāsta komandante, ap
kārt bija tikai četras kailas sie
nas. Visu iekārtoju pati savām ro
kām. Arī apstādījumus un kokus 
pie kopmītnēm. Nu koki izauguši 
pavisam lieli... Nav vairs tās 

71 
7t 
71 
71 
7t 
71 
71 
71 

(Turpinājums no l.lpp.) 
atausa skats, kā viņa divas nepaklausī
gas studentes purina aiz matiem un drē
bēm. Vienai bija melni, gandrīz līdz jos
tas vietai gari mati, bet otrai • eleganta 
zaļa žaketīte. Komandante bija pārskai
tusies, bet abas studentes šausmīgi pār
bijušās. 

Bet dažas dienas vēlāk redzēju, ka vi
ņa labsirdīgi smaida un laipni runājas 
ar tām pašām meitenēm. Tātad viņa ir 
ari saprotoša. Bet varbūt tās ir mātišķās 
jūtas, kuras pēkšņi pamodušās un ta-k 
kļūt vēlīgākai? 

- Annas tant, - pieglaimīgi novelk rup- _ 
ja balstiņa un komandantes sirds ai - Komandanti' Anna ar draudziņu (skat pie lai 

* * 71 71 71 71 71 71 * 71 71,71 71 * 
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rokas) 

7t 

(Itrautcrīna) 

Mūsdienīgās spirāles satur varu vai 
hormonus, kas niecīgās devās pakā

peniski izdalās no spirāles, mazinot 
spermatozoīdu aktivitāti un traucējot 
olšūnas apaugļošanu. Ja apaugļoša
nās tomēr notikusi, spirāle, atrazda
mās dzemdes dobumā, mehāniski ne
ļauj apaugļotajai olšūnai ieligzdoties 
un sākt savu attīstību. 

Spirāle tiek ievadīta sievietes dzem
des dobumā. To vēlams nomainīt ik 
pēc 4 -5 gadiem. Spirāli drīkst ievadīt 
un izņemt tikai apmācīti mediķi 
atbilstošos apstākļos. 

Metodes drošība ir 98%. 

* var izsaukt neregulāras asiņošanas 
vai lielāku asiņošanu mēnešreizēs; 
*lielāks risks ārpusdzemdes 
grūtniecībai; 
*spirāle var izkrist, sievietei nemanot. 

* augsta metodes efektivitāte; 
* ilgstoša darbība; 
* lietošana nav saistīta ar dzimum
aktu; 
* netraucē un dzimumakta laikā nav 
jūtama. 

* neiesaka lietot nedzemdējušām 
sievietēm; 
* nedrīkst lietot sievietes ar mazā 
iegurņa orgānu iekaisumu slimībām; 
* ir spirāles, kas satur progestagēnu; 
bez iepriekš minētās darbības šīs 
spirāles veicina arī dzemdes kakla 
gļotu sabiezēšanos; 
* sievietēm, kuras lieto spirāli, ir ļoti 
svarīgi izsargāties no seksuāli 
transmisīvām slimībām (piemēram, 
gadījumā, ja mainās dzimumpartneri, 
lietot prezervatīvu), jo jebkura 
infekcija var vieglāk nokļūt iekšējos 
dzimumorgānos. 

Plāna gumijas membrāna, kurā uz
krājas sperma pēc ejakulācijas, tādē
jādi pasargājot no spermatozoīdu no
kļūšanas makstī, kā arī pret seksuāli 
transmisīvām slimībām. 

UUoiA** 
Pirms katra dzimumakta, prezerva
tīvu uzvelk uz piebrieduša dzimum
locekļa. 

Pareizi lietojot, prezervatīvi ir 9 8 % 
efektīvi. 

* vienīgā metode, kas pasargā abus 
partnerus no seksuāli transmisīvām 
slimībām (STS); 
* viegli iegādāties; 
* nav blakus efektu (sievietēm ļoti reti 
ir alerģiska reakcija no gumijas). 

jāpārtrauc mīlēšanās, lai to 
uzvilktu; 

* prezervatīvs ir ļoti piemērots jau
niem cilvēkiem vai cilvēkiem ar ne
regulāru dzimumdzīvi, jo vienlaikus 
pasargā gan no nevēlamas grūtniecī
bas, gan inficēšanās ar STS; 
* lai prezervatīvs darbotos efektīvi, 

tas jālieto pareizi; katra dzimumakta 
laikā jālieto jauns prezervatīvs; 
* prezervatīvus var iegādāties 
aptiekās, veikalos un kioskos bez 
ārsta receptes; 
* ir prezervatīvi, kas ir apstrādāti ar 
spermicīdu (NonohynoI-9)- vielu, kas 
iznīcina spermatozoīdus, kā ari daļu 
baktēriju, kas izraisa seksuāli trans
misīvās slimības. Tādējādi āādi pre
zervatīvi paaugstina drošību gan pret 
grūtniecības iestāšanos, gan inficēša-
nos ar STS. 
Turpmāk pieminētie kontracepcijas 
līdzekļi Latvijā vēl nav visur no
pērkami. 

Gumijas riņķis (cepurīte dzemdes 
kaklam, ko apsmērē ar speciālu sper
micīdu krēmu vai gelu, un pārlokot 
uz pusēm kā tamponu, ievada maksti 
pirms dzimumakta. Sedzot dzemdes 
kaklu, tā: 
* mehāniski neļauj spermatozoīdiem 
nokļūt dzemdē; 
* spermicīds spermatozoīdus iznīcina. 
Diafragmu izņem 6 - 8 stundas pēc 
dzimumakta un to nomazgā. To var 
lietot 1 - 3 gadus. Sievietei atbilstošo 
diafragmas lielumu nosaka mediķis. 
Efektivitāte, pareizi lietojot: 97%. 

(Turpinājums sekos 

PAPARDES 
Z I E D S 

Aicinām jūs iesaistīties asociācijas "Papardes 
zieds" organizētās Veselības nedēļas 
SEKSUĀLAS VESELĪBAS DIENA 10. aprīlī, 
kuras devīze: "Seksuāli transmisīvajām 
slimībām - NĒ!" 
Jūs katrs varat kaut kā iesaistīties: izplatot 9 

asociācijas izdotos informatīvos materiālus * 
(brošūras par STS , jaunos kontracepcijas 1 

plakātus) gan uz ielām, gan naktsklubos, * 
piedaloties diskusiju, konkursu un atpūtas • 
vakaru rīkošanā vai rakstot savas pārdomas • 
par šo tēmu avīzēm vai arī "Papardes ziedam" * 
Lai saņemtu sīkāku informāciju, lūdzu • 
zvaniet uz "Papardes zieda" biroju, tālrunis * 
7242700. • 
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Izraēlieši interesējas par Latvi

ju. Viņi atbrauca uz šejieni un ai
cināja mūs pārbaudīt šos studen
tus, pēc tam piešķirot LU grādus. 
Jautājām, vai tas ko dos. Sie cil
vēki parādīja dokumentālu apsti
prinājumu, ka Latvijas Universi
tātes grādi un attiecīgie diplomi Iz* 
raela ir atzīti. 

Izraēlas pārstāvji interesējās, 
kas studējošiem skolotājiem būtu 
jāizdara, lai viņi varētu iegūt LU 
diplomu. Iespēja ir tāda, ka LU 
mācībspēki studentiem uzdod tes
tus, kurus viņi pilda mājās, un pēc 
tam mācībspēki no LU kontrolē šo 
testu rezultātus. Kopsavilkumu 
saviem darbiem viņi iesniegtu 
angļu valodā." 

Līdzības ar Latviju 
25. februāri, kad es ierados Iz

raēlā, Jeruzalemē, bija pirmais 
bumbas sprādziens. Sprādzieni 
turpinājās visas desmit dienas. Pē
dējais bija 500 metru attālumā no 
viesnīcas, kurā dzīvoju. Izraēlieši 
teica, ka Šo dienu laikā viņi ir pa

zaudējuši vairāk cilvēku nekā karā 
ar arābiem. 

Izraēlā dzīvo arābi un viņu ze
mes atrodas visapkārt Izraēlai. 
Savukārt mums Latvijā līdzās dzī
vo krievi, bet blakus ir Krievija, 
kuru krievi ciena. Kad izraēļiem 
šo analoģiju pieminēju, viņi no
klausījās un atzina, ka tas ir labs 
salīdzinājums, bet krievi esot 
daudz kulturālāki nekā arābi. Tā
tad vide un apstākļi līdzīgi. Tāpēc 
labi varam saprasties. 

Reizēm skumji, kad sakām, ka 
mums jāieiet Eiropā. Bet kas tad 
ir pārējā pasaule? Vai tā mums ne
ko nenozīmē? Manuprāt, varam 
apgūt visu pasauli. Austrumnie
ciskā piegarša, kas ir Izraēlā, tā 
mums ir ļoti nozīmīga nākotnei. 

Nākotne šķiet cerīga 
Atvadoties, izraēlieši teica: 

"Brauciet, brauciet atkal!" Tagad jā
aicina cilvēki Universitātē, kas vē
las šajā programma piedalīties. Tā 
ir ari naudas iegūšanas avots Lat
vijas Universitātei, jo par to samak

sās gan LU, gan cilvēkiem, kuri pie
dalīsies šo studentu testēšanā. 

Tas bija viens no vērtīgākajiem 
braucieniem manā mūžā. Privātā 
kompānija Izraēlā, kura sagādāja 
šo braucienu un ir ieinteresēta sa 
darbībā, apgalvo, ka trīs reizes ga
dā gaidīšot no mums braucējus. 
Uzturēšanās tiks apmaksāta. Ai
cinu mācībspēkus nākt pie manis 
un pieteikties. Ir līgums ar šo pri
vāto kompāniju, ka esam gatavi 
uzsākt sadarbību. 

Notika ari oficiāla tikšanās ar 
Telavivas universitāti, kur ir Krie
vijas un Austrumeiropas studiju 
centrs. Ievadītas sarunas par sa
darbību ar LU vēsturniekiem. 

Latvija izraēliešiem šķiet ekso
tiska zeme. Viņi grib zināt, kā šo
brīd jūtas latvieši. 

Redzu perspektīvu, ka ari LU 
studentiem būs iespējas braukt uz 
Izraēlu pamācīties. Interesanta sa
darbība varētu būt tieši humani
tāro zinātņu jomā. 

MĀRA SADOVSKA 

JAUNA DEBAŠU 
PROGRAMMA 

UNIVERSITĀTĒM 
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jautrības, kas bija agrāk, kad es 
vēl biju jaunāka, - turpina Annas 
tante. Tad nu gan gāja vaļā dažā
das ballītes, kultūras vakari, kon
kursi. Vēl darbojās arī radio 
mezgls, kurā uzstājās daudzas to
reizējās koju slavenības un goda 
viesi. Tika rīkoti ari kursi. Gan 
šuvēju, gan pavāru, gan kos
mētikas... Reiz daži uzņēmīgi 
puiši bija pat ierīkojuši pagalmā 
slidotavu. Protams, neizpalika ari 
dažādi studentu jociņi. Bet agrāk 
tie bija izdomas bagātāki un as
prātīgāki nekā tagad. Tie bija pa
visam citi laiki. 

Visvairāk atmiņā palikuši da
žādi svētki. It sevišķi Jāņi, kad 
tie vēl bija aizliegti. Knapi pamo
dusies Jāņu rīta, dzirdu, tāds kā 
tracis. Izeju ārā un skatos - visi 
stnbi ap kopmītnēm apzīmēti ar 
dažādām ainām no Līgo svētiem. 
Bet paši vaininieki sēž ar cepuri 

rokās pie alus muciņas. Te atkal 
pienāk Lieldienas. Ierodas pie 
manis delegācija ar pūpoliem, rai
bi krāsotām olām, alus glāzi ro
kās un nodzied pantiņu: 

Trīs vēsturnieki cēlās 
Par šņabi cīnījās, 
Tad kamene un dekāns 
Par viņiem brīnījās. 

Jautri gāja arī 8. marta svēt
kos. Parasti visas kopmītnes bija 
vienos ziedos. Reiz puiši meite
nēm bija sasmērējuši ar fosforu 
durvju rokturus. Tāpat izrīkojās 
ar tualetes podiem. 

Ari šajās kopmītnēs ir dzīvoju
ši cilvēki, kuri kļuvuši populāri 
un sabiedrībā pazīstami. Piemē
ram, te kādu laiku bija apmetu
sies rakstniece Māra Zālīte, ari 
Māra Misiņa un Māris Čaklais. 
Kā arī tagadējie Universitātes 

mācībspēki un profesori 
Pauls Torgāns (Juridiskā 
fak.), A. Varslavāns (Vēstu
res un filozofijas fakj , Ojārs 
Skudra (Filoloģijas fak.). 

Komandantes sirdi at-
maidzina tikai šokolādes 
konfektes, balzāms un salds 
liķieritis, - melš ļaunas mē
les. Bet t ā s i r tikai ļauno 
mēļu runas. īstenībā viņa ir 
labsirdīga un neapšaubāmi 
stipra. 

Tieši Tālivalža l bkopmit-
nes bija pirmās, kuras uzbū
vēja Teikas Četriniekā. Kopš 
tā brīža tās vienmēr ir pali
kušas un ari paliks "pirmās" 
(mēdz teikt ari "biezās"). 
Vismaz tik ilgi, kamēr te 
valdīs Anna. 

MARITA JVANOVA 

CIK MULKlGl RE1ZÉM 
RĪKOJAS VĪRIEŠI! 

Kurš ir tik stulbs, lai mazgātu 
veļu izlietnē vai slaucītu virtuves 
grīdu ar sukām, kas piestiprinā
tas pie kājām? 

Vīrieši - lūk, kas! Šausminošie 
dzīvokļa uzkopšanas vai mazgā
šanas paņēmieni ir tikai dažas 
stiprā dzimuma izdarības, kas 
plaši aprakstītas žurnālos 
"Stulbo vīriešu triki" un "Vis
sliktākā dāvana no vīrieša" 
Paliek neliela cerība, ka sie
vietes, kas apkopojušas 
šos datus, nav vīriešu 
nīdējas. Varbūt pa
smaidīsim? 

Kāds jauneklis re
gulāri liek savas netīrās 
zeķes un veļu izlietnē pie 
traukiem cerībā, ka drau
dzene "pie reizes" visu ko
pā izmazgās. Kādam citam 
talantīgam puisim pieder 
lieliskā ideja mazgāt sevi 
kopā ar dzinām. Viņš pa
ņem duša sev līdzi dzi
nās, noklāj tās uz van
nas grīdas, apber ar 
veļas pulveri. Maz
gāšanas laikā viņš 
mīdās pa savām bik
sēm cerībā tās dabūt 
atkal taras. 

Cits piemērs. 
Vīrietis ņem grī
das birstes, ar sik
snām piestiprina tās sev pie kāju 
pēdām un šurpu turpu staigājot 
ir pārliecināts, ka slauka grīdu. 
Vīrieši prot izmantot flomāsterus 

visdažādākajos veidos. Kā
dam vīram bija caurums zeķē, 
tas tika pamanīts īsi pirms 
steigšanās uz darbu. Tā vietā, 
lai apmainītu zeķes, viņš 
vienkārši ar flomāsteru no

krāsoja savu ādu zem 
cauruma. Kāds cits, 
pamanot sirmus ma
tus savās ūsās, vien
kārši nokrāsoja tos 
ar flomāsteru mel

nus. Kādam kan
tora darbiniekam 
vienmēr mugurā 
ir balta žakete, 
lai gan regulāri tā 
tiek nosmērēta ar 
tinti. Ari šeit at
r is inājums at
rasts - vina dar-
ba plauktā vien
mēr ir baltās 
krāsas bundža; 
pleķi tiek rūpīgi 

aizkrāsoti. Ori
ģinalitātes ne 

trūkst ari dāvanu iz
vēlē - kāds vīrs savai 
sievai dzimšanas 

dienā uzdāvināja 
pipara stādu, 

p i eb i l zdams : 
"Jā, bet dau
dzas sievietes 
dabū tikai zie
dus!" 

Pēc "NATIONAL 
ENQUIRER" tulkojusi 

ANDALASE 

Pateicoties Sorosa fonda jau
najai debašu programmai, drīzu
mā ari LU studentiem būs iespē
jas apgūt daudziem tik noderīgo 
debašu mākslu. 

Programmai varēs pievienoties 
ikviens Latvijas Universitātes, 
Rīgas Ekonomikas augstskolas, 
Lauksaimniecības universitātes 
un Daugavpils Pedagoģiskās 
augstskolas students, kas izteiks 
šādu vēlēšanos. Tad viņam kopā 
ar trīsdesmit citiem studentiem (ja 
vien augstskolās atradīsies 
nepieciešamais interesentu skaits, 
semināri tiks rīkoti katras augst
skolas studentiem atsevišķi) tiks 
dota iespēja piedalīties trīs dienu 
seminārā, kurā jāapgūst ķermeņa 
valoda, runas un uzstāšanās 
noteikumi, pārliecināšanas un 
argumentācijas māksla. Pēc 
semināra tiks izsniegts Sorosa 
fonda sertifikāts, kas ļaus iesais
tīties debašu klubā. 

Debašu klubs sastāv no ko
mandām. Katrā komandā ir trīs 
cilvēki. Komandām tiek rīkotas 
sacensības, un komandas, kurām 
izdodas uzvarēt vietējās sacensī
bās, var doties uz līdzīgām sacen
sībām ārvalstīs. 

Pagaidām programma notiek 

tikai angļu valodā, taču nākošajā 
gada tā paredzēta ari latviešu va
lodā. Jāpiebilst ari, ka tā kā šo 
debašu programmu finansē Soro
sa fonds, dalībniekiem mācības 
būs bezmaksas. 

Tie, kas vēlas iesaistīties 
Šajā debašu programmā un 
uzzināt konkrētu semināru 
norises laikus* var aizsūtīt 
īsas ziņas par sevi (vārds, 
uzvārds , adrese, telefona 
numurs, fakultāte un kurss) 
programmas koordinatorei 
Alisonai Boak, Ogre, LV - 5000, 
Ogres ielā - 9. 

Drīzumā Alisonu varēs sastapt 
LU centrālajā ēkā, Studentu cen
trā, kurā bez debašu centra atra
dīsies arī Studentu Padome un 
Tieslietu Studentu asociācija, kas 
pagaidām sāk veidoties Latvijas 
Tiesnešu apmācības centra 
paspārnē un kuru atbalsta 
Amerikas Juristu Asociācija. Sī 
asociācija apvienos interesentus 
no Juridiskās fakultātes, kā ari 
no Eirofakultātē tiesības studējo
šo vidus un sadarbosies ar līdzīga 
rakstura asociācijām citās valstīs. 

INGA ULNICĀNE 
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STIPENDIJA 

Viņš students - stipendija 
maza, 

io kuras nepārtiks pat kaza. 
Tas domā steidzoši ņemt sievu. 
Kā viņi dzīvos - jālūdz Dievu! 

Studentēm ir grūti laiki. 
Vffuda pazūd tā kā fraiki. 
Jāmeklē tām vīrs ar vārdu. 
Kaut viņš plikpa aris ar bārdu. 

Vakar stipendija bija. 
Šampanietis drusku lija, 
Šodien dzer \iņš pliku tēju, 
Kā lai izdzīvot tā spēju? 

Iet students darbā katru nakti 
Viņš stāv pie veikala uz vakti. 
Bet zagļi gaida, kad viņš migs 
Un veikals aplaupīts tad tiks. 

Simts latu stipendija man, 
Es domāju tas labi skan f 
Tas bija sapnis naktī klusā, 
Kad gulēju es dziļā dusā. 

Nu esmu palicis es gluži bešā, 
Pat santīms nav vairs manā 

ķeša, 
Būs jāprecē ar auto kāda 

dāma, 
Tā nebūs opera, bet īsta 

drāma. 

Tas nebūs nekāds noslēpums, 
Ka diploms jāiegūst ir mums. 
Bet kas par vārdu - stipendija, 
Tā šodien ir, bet rīt - jau bija! 

LEOPOLDS MIL T1NŠ 

Studentu saime neapšaubāmi 
ir jebkuras ekonomiski attīstītas 
valsts neatņemama sastāvdaļa, 
tā izceļas ar paaugstinātu aktivi
tāti, zināmu stihiskumu un neor
ganizētību, kas izpaužas tieksmē 
iepazīt sabiedrībā notiekošos pro
cesus, jaunības maksimālismā un 
zināmā romantisma pacēlumā. 

Studentu padome pašreizē
jās demokrātijas apstākļos va
rētu būt studentu vēlēta pār
stāvniecība, kas organizētu sa
runas starp "izglītības devē
jiem" » augstskolu birokrātiju 
un'Izglītības ņēmējiem jeb pir
cējiem" - studējošo jaunatni. 
Kādi pašlaik ir spēles noteikumi 
"izglītības pirkšanas un pārdoša
nas tirgū", man tas tā īsti nav zi
nāms, manā studiju laikā (1980 -
1985) izglītību no valsts "ņēmām 
uz parāda" un mums pēc studiju 
beigšanas bija jāatstrādā trīs ga
dus izraudzītajā specialitātē, vai 
arī atsevišķām "izredzētajām" 
personām divus gadus jānodienē 
kā virsniekiem Padomju armijas 
struktūrās. Studentu padome, 
manuprāt, zināmā mērā ir kā 
"studentu arodbiedrības" - es ne
ko nezinu par arodbiedrību darbī
bu pašreizējās mūsu valsts augst
skolās, manā studiju laikā arod
biedrību darbība Latvijas Valsts 
universitātē bija samērā vāja un 
pat traucējoša. 

Otra Studentu padomes fun
kcija varētu būt strīdu izšķir
šana starp pašiem studentiem. 

Trešā Studentu padomes 
funkcija varētu būt darbs ar 
tiem studentiem, kuri pārkā
puši kādu no Latvi jas liku
miem, vai arī nav ievērojuši at
tiecīgās mācību iestādes iekšē
jās kārtības noteikumus. Kā zi
nāms, pat cietumā pastāv no
teikta hierarhija, tradīcijas un 
"zagļu likumi", es ar to negribētu 

teikt, ka augstskolās būtu jāievieš 
cietumu prakse, tomēr zināmu 
uzvedības un rīcības noteikumu 
sistēma būtu jāizstrādā. 

Manuprāt, vēl aizvien nav 
izveidota stingri noteikta 
"eksāmenu cīņas likumdošana" 
• mani vēl aizvien nodarbina jau
tājumi: "Vai mācībspēks eksāme
nā drīkst uzdot jautājumu, kas nav 
ietverts studenta izvilktajā biļe
tē?", "Vai studenta zināšanas eksā
menā tiek novērtētas objektīvi?", 
"Bet varbūt tas nav nemaz tik sli
kti, ka studenta zināšanas netiek 
novērtētas objektīvi?", "Vai mācīb
spēks Ir tiesīgs šķirstīt un pētīt 
eksaminējamā studenta ieskaišu 
grāmatiņu?" Es atceros, manā stu
diju laikā kāds ļoti apdāvināts stu
dents tika nežēlīgi sodīts par to, ka 
kopmītnēs nodarbojās ar Šņabja 
spekulāciju - sadalē viņu nosūtīja 
dienēt Padomju armijā. Ziņas par 
šādu pārkāpumu līdz mācībspē
kiem aizgāja, pateicoties slepena
jiem ziņu pienesējiem. 

Manā laikā risu studentu sa
biedrisko dzīvi Fizikas un mate
mātikas fakultātē noteica fakul
tātes Komjaunatnes birojs. Ari es 
divus gadus biju ievēlēts šajā 
Komjaunatnes birojā un biju at
bildīgs par kultūras pasākumiem. 
Tagad komjaunatne ir likvidē
ta un kādreizējās Komjaunat
nes biroja funkcijas būtu daļēji 
jāpārņem Studentu padomei. 

Man ir nesaprotama Fizikas 
un matemātikas fakultātes stu
dentu pasivitāte, vērojot, kā no 
mācībspēka darba pakāpeniski 

mums pavisam saprotamu iemes
lu dēt - nevaidams antikomunists 
- docents Oļģerts Dzenītis. 

A. GRANTS, 
Mag. phys. sc. 
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"JUVENTUS' KANĀRIJU SALĀS 4 
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Teides virsotne 
Z. Peuezes tbto 

Šis gads, šķiet, 
būs ļoti bagāts LU 
jauktajam korim 
"Juventus" Febru
āri bija brauciens 
uz Kanāriju salām, 
gaidāmi ceļojumi 
uz ASV (maijā) un 
Itāliju (septembri). 
Stāsta kora diri
ģents J u r i s Kļā
vi ņē 

'Kanāriju salas 
atrodas iepretim 
Āfrikas Marokas 
galam, to galvaspil
sēta ir Santakrusa. 
Mūs uzaicināja La
gūnas universitā
tes koris, ar kuru 
iepazināmies 1994. 
gadā Spānijā. Tas 
ir āajā zemē sla
vens kolektīvs, 
kurš atzīmēja savu 
25 gadu jubileju. 
Bez mums tur ne
viena cita kolektīva 
nebija, bet bija paredzēts, ka brauks ari Vilemas universitātes 
koris un mūsu "Ave Sol". Visus izdevumus sedza namatēvi. 

Brauciens ilga no 12. līdz 20. februārim, kad izlidojām uz Lon
donu. Viesojāmies pie turienes latviešu koristiem, kuri uzņēma, 
izmitināja un noorganizēja koncertu." 

Stāsta kora dalībnieces Iveta Vīduša un 7^nH" Peneze: 
"Kanāriju salās nokļuvām karnevālu laikā. Karnevāls viņiem 

ir tas pats, kas mums Jāņi, bet visiem obligāti jābūt maskās. 
Vienā pilsētā sabrauc iedzīvotāji no visas salas. Iespaidi ir 
vislabākie. 

Slavena ir amerikāņu pludmale, tur ir melnas smiltis. Ļoti 
kontrastainos klimatiskos apstākļus nosaka kalnu izvietojums 
attiecībā pret valdošajiem vējiem. Desmit kilometru attālumā 
var būt 10*C svārstības. Santakrusa bija par 10 grādiem siltāks 
nekā Lagūnā. Bija grūti izlemt, ko vilkt mugurā. 

Vairums koristu dzīvoja ģimenēs, bet daļa - kopmītnēs. Mums 
ar godu no laukiem atsūtīja divus maisus (kartupeļu maisa 

jēlumā): vienu ar greipfrūtiem, otru ar apelsīniem. Puse no tur 
sastopamajiem augiem aug tikai Kanāriju salās. Bijām Spānijas 
augstākajā punktā Teides virsotnē (3000 m). 

Korim bija trīs koncerti un viens koncerts Valentīna dienā 
kādā Lagūnas klosteri Tajā arheoloģisko izrakumu laikā ir 
atrastas mūķeņu atliekas, kā arī viena iebalzamēta mūķene, 
kuru varēja apskatīt tikai Valentīna dienā. Mums tika radīta 
iespēja viņai nodziedāt." 

Uzklausījis JĀNIS LULLE 

SASTĀDĪJIS OMĀRS LŪSIS 
Horizontāli: 1. Sociāla grupa. 2. Ķīmiskais elements, 

dārgmetāls. 7. Neliela valsts Vtdusamerikā. 10. Zēns. 11. Sīki 
dziedātājputni 12. Dabiskas, neviltotas. 13. Dzirdes orgāni. 15. 
Apgaismošanas ķermenis. 17 Piena produkts. 22. Viegls, maigs. 
23 . Graudzāļu dzimtas labības augi. 24 . Papīra lapiņa 
informācijai. 2o. Nācija. 26. Netīrumi. 27. Arot aizbērts. 30. Ezers 
Kurzemē (ģenitīvā). 33 . Revolveris. 36. Siļķveidīgo kārtas 
saldūdens zivs. 37. Pilsēta Francijas rietumos. 38. Gadījums. 
39. Greznuma priekšmetu izgatavotāji. 40. Runas plūsmas 
fizikāla sastāvdaļa. 41. Labi dzirdama. 

Vertikāli: 1. Valsts Vidusjūrā. 2. Daudzkrāsains. 3. Katoļu 
garīdznieks. 4. LU rektors. 5. Meža klajums. 6. Sloksne, ar ko 
sasien. 8. Tauta Spānijas ziemeļos. 9. Biezs vilnas audums. 14. 
Praktiski noderīgs. 16. Paaugstināt kultūras līmeni. 17. 
Savstarpēja atbilstība. 18. Juteklība, jutekliskums. 19. Sasviests. 
20. Salds šķidrums, ko rada bites. 23. Spitālība. 28. Vienlaicīgu 
šāvienu kopums. 29. Ēdami krustziežu dzimtas sakņaugi. 30. 
Vēlēšanu kastes. 31. Lieta. 32. Josla. 33 Dziedātāju ansamblis. 
34. Ziemeļu suņu šķirne. 35. Nepazīstama. 

ATBILDES LIZ IEPRIEKŠĒJO KRUSTVĀRDU MĪKLU 
Horizontāli. 1. Vara. 5. Aligators. 10. Imanta. 12. Lejas. 13. 

Atsveicināšanās. 14. Erss. 15. Kore. 1£. Ezis. 18. Nur. 19. Cīruļi. 20. 
It. 21. Te. 23. Pile. 24. Pulss. 25. Kastas. 27. Ass. 28. 
Kalps. 30. Palma. 33. Epners. 34. Balderis. 37 Taiga. 
38. Sartrs. 39. Ondatra. 40. Damaska. 41. 
Kali man tāna. 

Vertikāli. 1. Valdemārpils. 2. Rijas. 3. Amats. 4. 
Stiegrojums. 6. Laringīts. 7 Ganāmpulks. 8. 
Terapeits. 9, Sals. 11. Ass. 15. Kru. 17. Siksna. 18. 
Nobkta. 19. Cista. 22. Etilspirts. 26. Aspekts. 27 
Amplitūda. 29. Pieiet. 31. Ar 32 Aizsalt 34. Boloņa. 
35. Laidņi 36. Jaukas. 

RĪGAS EVAŅĢĒLISKA KRISTUS DRAUDZE 
IELŪDZ UZ 

JAUNĀS DERĪBAS 
KRISTIETĪBAS 

L E K C I J U C I K L U 

A I C I N Ā T I V I S I ! 

SĀKOT AR 25. MARTU PIRMDIENĀS PLKST. 18.30 
RĪGAS 1. ĢIMNĀZIJAS 30. AUDITORIJĀ RAIŅA BULVĀRI 8. 

MĒS IZMĒĢINĀM VISU 
l t ŗ Rīgas 6. vidusskola bija viena no pirmā-

& ь. * jam, kurā izveidoja mūzikas novirziena 
klasi. Tā rezultātā skolā radās vairāki kori 
un pūtēju orķestris, kura pirmais vadītājs 
bija skolotājs Jansons. 1976. gadā orķestra 
vadīšanu pārņēma skolotājs Haralds Bārz-

diņš, kurš ir arī pašreizējais orķestra māk
slinieciskais vadītājs un skolas direktors. 

Uz skolēnu pūtēju orķestra bāzes ir izaudzis "Auseklītis", 
kurš 1988. gadā ieguva Tautas pūtēju orķestra nosaukumu. 
No tā laika esam piedalījušies daudzos festivālos ārpus Lat
vijas, piemēram, Rostokā, Beļģijā, Zviedrijā, Vācijā. Mūs 
visur laipni sagaida. Varētu teikt, ka "Auseklīti" labāk pa
zīst ārzemēs nekā Latvijā. Negribu lielīties, bet republikā 
"Auseklītis" ir viens no spēcīgākajiem jauniešu orķestriem. 
Orķestri varētu uzskatāt par laboratoriju, kurā tiek risinātas 
problēmas, kas saistās ar pūšamo instrumentu apguvi, kā 
arī ar muzicēšanu Dziesmu svētkos. 

- Kas ir būtiskākais TPO "Auseklītis1? 
Mēs iemācām jauniešiem nopietnu attieksmi pret 

darbu, ari tad, ja viņi nekļūst profesionāli mūziķi. Turklāt 
cenšamies izaudzināt labus cilvēkus ar reālu priekšstatu 
par dzīvi. 

- Kāda stila mūzika ir jūsu orķestra repertuāra? 
- Mēs ejam līdzi laikam. Pats galvenais ir tas, ka iemācam 

saprast mūziku. Jaunieši nrafcptflj ka mūsdienu mūziku ir 
vieglāk spēlēt nekā klasiku, bet mēs izmēģinām visu: gan 
klasiku, gan populāro mūziku, nedaudz ari džezu. Agrāk 
uzskatīja, ka pūtēju orķestri domāti tikai maršu un bēru 
mūzikas spēlēšanai, tagad tā vairs nav. 

Tāds ir TPO "Auseklītis", bet, ja jūs šis kolektīvs 
ir ieinteresējis, tad nepalaidiet garām iespēju paši 
paklausīties tā sniegumu 28. marta pīkst. 19.00 Rī
gas Latviešu biedrības Lielajā zālē. Sīkākas ziņas 
pa telefonu: 272953. 

INGA BĒRZIŅA 

Ceturtdien, 28. martā pīkst. 21.00 Mazajā Ģildē 

Biļetes var nopirkt LU Ekonomikas fakultātes 
studentu pašpārvaldē; pie Anneles fizmatos. 

Programmā: DJ Artis Volfs no SWH, masku 
konkursi, masku pantomīma, dažādi pārsteigumi 

LU Studentu Padome 

PIEDĀVĀ 
programmas angļu, vācu, franču, itāļu, spāņu, 

japāņu, somu, zviedru, lietuviešu, latviešu, krievu 
valodas un ivrita apmācībai uz datora ar skaņas 

pavadījumu, daudzveidīga tematika. 
Telefons 261378, darba laikā vai Svešvalodu 

fakultātes angļu valodas koledžas 
l.B grupā pie Valtera 

Konkurss atgriezies 9 

konkursanti iesniguši! 
7. kārta. 
Konkursa dalībnieki, šķiet, vairs necer uz pavasara 

iestāšanos, tāpēc daudzi ir atmetuši cerību sagaidīt 
Lieldienas, ko apliecina jūsu daudzskaitlīgās vēstules, 
atbildot uz iepriekšējās kārtas jautājumiem. Un tomēr 
mūsu konkursā ir cilvēks, kas precīzi atbildējis uz visiem 
jautājumiem, t. i., Uģis Inka, kas arī kopvērtējumā ar 9 
iegūtiem punktiem izvirzās par līderi. Tālāk viņam seko 
Arvis Birkmanis 8,5 punkti, Gints Plivna 6,5 punkti. 

6.kārtas pareizās atbildes: 
l.a) jaunās Studentu domes vēlēšanu rezultātus, 
2.a) Arhitektu iela, 
3.c) abi bieži sastopami Aspazijas bulvāri 5 un abi ir 

līderi 
7.karta. 
1. Kurā kaudzīte Lieldienu olas ir dārgākas 
a) kaudzīte pa labi, 
b) cena ir vienāda, 
c) kaudzītē pa kreisi. 

— ~ — ^^^m^^m^m^m^m^m^m^m^m 

2. Sī prominentā kundze atpūšas 
a) Havaju salās, 
b) Rīgas jūrmalā Jaunķemeru sanatorijā, 
c) pludmalē pie Vidusjūras. 

PIEDĀVĀ DARBU 
datortehniķim - tirdzniecības aģentam. 

Telefons 261378, darba laikā 

r Marta beigās Zema^hūs pietuvojusies HIAKUTAKES^ 
komēta. 
Šajā laikā būs uiiiIā9*^pēīĀ savām acīm apskatāt komētu! 
LU Astronomiskais tornŽfno •25. - 29. martam būs atvērts 
katru vakaru, sākot no 20.00 

Universitātes Avīze" 
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