
L A T V I J A S U N I V E R S I T Ā T E S I Z D E V U M S 

IZNĀK KOPŠ 1922. GADA 
25. SEPTEMBRA 

Pirmdiena, 1996.gada 16.decembris 

NEDĒĻAS 
ROZĪNĪTE 

'Kandidāts uz profesora amatu - testēts un izlaists 
Icaur visiem filtriem. 

Mēs varam saražot 63 profesorus, bet vairāk par 100 
netaisīsim..." 

Dzirdēts LU vadības sēdē 

«Svešs lai kā ozoliem - . 
mfivīflioni ififiim« 

ZINAS 

LU SADARBĪBA AR IZGLĪTĪBAS 
UN ZINĀTNES MINISTRIJU 

1992. gadā LU noslēdza ilgtermiņa līgumu ar Izglītī
bas un zinātnes ministriju par pētījumiem Starptautis
kajā skolēnu sasniegumu salīdzināšanas un mācību sa
tura pilnveidošanu. Pašlaik tas ir pagarināts līdz 2000. 
gadam 

27.novembri pl. 16.00 LU Mazā aulā notika pasākums, 
kas bija veltīts pirmajam ziņojumam par Latvijas skolē
nu sasniegumiem starptautiskajā matemātikas un dator
zinātņu pētījumā. Tajā piedalījās vairāk nekā pusmiljons 
skolēnu, desmitiem tūkstošu skolotāju, piecpadsmit tūk
stoši skolu. 

Cerēsim, ka LU un ministrijas sadarbība vainagosies 
panākumiem ari turpmāk. 

LIENE ZINKEMČA 

mūžīgiem vītums. 
Visiem, kas mūžīga 

agani kar.» 
To atgādina mums LU himnas vārdi. To labprāt vē

lam savai Alma mater, kuru katrs no mums vēlas re
dzēt kā mūžīgi zaļojošu ozolu, kaut arī katram no mums 
ir atvēlēta tikai maza daļiņa no šīs mūžības. Bet mūžī
bas uguns uzturēšanā ikvienam no mums ir sava neaiz
vietojama loma, sava sūtība un savs pienākums. 

Sašķēluši mūžības plūdumu gadu garos posmos, mēs 
labāk spējam pārlūkot kā katrs savu devumu, tā mūsu 
kopīgā lolojuma - Latvijas Universitātes guvumu. Un 
nu mēs esam kārtējās gadumijas priekšvakarā. Mēs -
LU uzticīgi; mēs - vēl dzīvie un kalpot tai spējīgie. Cik 
reižu gada tecējumā esmu dzirdējis sakām, ka mēs te 
esam tikai tie pāri palikušie, tie, kas vēl nav ko citu, 
labāku atraduši. Nevaru viņiem piekrist. LU palikušie 
un no jauna klāt nākušie ir tie un tikai tie, kas tās aug
sto misiju Latvijā un pasaulē ir sapratuši. Un nav šo
dien nozīmīgāka darba Latvijas valsts un tautas labā, 
nākotnes labā, kā kalpošana šim viscēlākajam mērķim. 
Pamest to varēja tikai galējā izmisumā un spēku izsī-

(Turpinājumsžlpp.) 

«UNIVERSITĀTE S AVĪZE » 
AIZIET NO 110. TELPAS 

UZ 136. TELPU 

• Vērša gads atnesīs daudz 
laimes Latvijā un Ķīnā -
tā apgalvo He Jie kundze 

• Interesanti cilvēki un LU 

fouuto> ņadct vidiem 

(Zutostiem vēl 

Jaunā mājā - jauna 
dzīve, jo jādomā, kā un 

ar ko to iekārtot 
(sākumā plāni uz 

papīra) 
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TOSTI 

(Turpinājumsno 1 Ipp.) 
kumā nonākušie, neticībā sev un 

iem kritušie. Un tikai kā vār
gus centienus attaisnot savu vā-

| jumu uztvert tās nievas un apvai
nojumus, ko viņi spēja aizejošā 
gada laikā veltīt mūsu Universi
tātei. Ar to viņi pierādīja ari savu 
skaudību un nenovīdību. Bet ne 
viņiem būtu vērts veltīt šo gadu-
mijas apceri, jo A.Feierbahs taču 
esot teicis: "Nopelt ir viegli, un tā
pēc daudzi to dara; pamatoti un 
saprātīgi slavēt - grūti, tāpēc ti
kai retais to iedrošinās darīt. 

Arī es varu atzīties nevienā vien 
izmisumā krišanā un tā dēļ nesa
prātīga lēmuma pieņemšanā vai 
nepamatotas domas izteikšanā. Jo 
smags man bija laiks, kad centos 
lavierēt starp darbu LR Saeimā un 

s lai ka ozoliem mūžīgiem vītums. 
Visiem, kas mūžīga agani kar.» 

savā vēl pilnīgi nepamestajā rek
tora krēslā. Un tikai Jūs. mani 
lieliskie kolēģi un draugi, man ļā
vāt saglabāt ticību sev un citiem 
un atrast man pašam reizēm tik 
grūti saskatāmos risinājumus. Jūs 
atzināt manu līdzšinējo rīcību par 
pieņemamu un balsojumā izteicāt 
man savu uzticēšanos ari turpmāk. 
Par to jūtos ļoti aizkustināts! Es
mu pateicīgs Jums ari par tik dau
dzām nozīmīgām ierosmēm turp
mākajai darbībai. 

Kā visaugstāko apbalvojumu 
savā vairāk nekā četrdesmit ga
dus kopā ar Universitāti nodzī
votajā mūžā uztvēru to, ko man 
paudāt manā apaļajā jubilejā. 
Tas viss dziļi iegūla manā sirdī, 
jo jutu, ka tas nāca no Jūsu sir

dīm. Par to Jums mana vislielā
kā pateicība! Ar aizejošo gadu 
daudz kas no pārdzīvotā un pie
dzīvotā jau pāries katra no mums 
personīgajā pagātnē un LU vēs
turē. Ar laiku, atsijājoties vērtīga
jam no mazvērtīgā, labāk kļūs re
dzams, ka šajā gadā esam daudz 
ko guvuši, ka esam to nobeiguši pat 
ar uzvaras smaidu uz lūpām. Un 
to panācām ar nostiprinājušos mū
su kopības sajūtu, savstarpējo sa
pratni un izpratni, ar pārliecību, 
ka tikai visi kopā jūtamies droši 
un esam spējīgi lielas lietas veikt. 

Ceru, kas šis guvums mūs pava
dīs ari nākošajā gadā. Vairākas 
pazīmes liecina, ka nākošais gads 
var būt labāks par aizejošo. Lai 
tad nepiepildās tas, par ko mūs 
brīdina japāņu sakāmvārds, ka 
tikai izsalcis suns nūjas nebīstas. 
Lai piepildās D.Herdera teiktais: 
"Vētra liek ozoliem dziļāk laist 
saknes zemē"! Mūsu varenais 
ozols Latvijas Universitāte 
pirms nu jau vairāk nekā septiņ
desmit septiņiem gadiem taču ir 
iedēstīts labajā un auglīgajā Lat
vijas zemē! @ 

Priecīgus Ziemassvētkus tuvinieku un draugu pulkā! 
Laimi, panākumus un patīkamus pārsteigumus Jau

najā gadā! 
LU rektors JURIS ZAĶIS 

SVĒTKI PRESEI 
"UA" saņēma jauku ielū

gumu, kura teksts sākās 
tā: svinam savu 40. dzimša
nas dienu un gribam to pa
vadīt draugu pulkā. 

Pasākums notika pilī un svi
nību karaliene bija Daina 
Kalnīte - Latvijas Lauksaim
niecības universitātes avīzes 
redaktore, jo dzimšanas diena 
bija laikrakstam "Plēsums" 
Galma dāmas lomā - kores
pondente Zita, galma kungu -
Ričards un Jānis. 

Jelgavas pilī valdīja sirsnī
ba un labvēlība pret žurnālis
tiem, jo sveicēju rinda bija ga
ra un apsveikumi pat pārāk il
gi. Savu preses karalieni svei
ca ne tikai LLU rektors, bet 
arī kolēģis no Mūzikas akadē
mijas ar prorektoriem, spēlē
jot klavieres un dziedot dzies
mu:' Es vēlos tavu foto zeltītā 
ietvarā... Foto viņiem apsolī
ja, jo redakcijai tika dāvāts fo
toaparāts. Moži viņi būs, jo dā
vanās saņēma arī kafijas au
tomātu un kokteiļu maisāmo 

VĒSTULES 
TURPINĀJUMOS 

ANRĪLEIMANIS 

(Nobeigums. Sākums 
iepriekšējos "UA"numuros) 
Pēc nelielas liriskas atkāpes 

turpināšu par manām izvirtīga-
jām nakts gaitām Lagūna beacĶ 
kas, manuprāt, ir viens no zemes
lodes mīlīgākajiem stūrīšiem -
maza, sīka pilsētiņa, kas izvieto
ta okeāna krastā un tuvējā pie
kalnē. Palmas, restorāni, smilšu 
pludmales, sērfotāji, skaistas un 
retas automašīnas, kā ari skais
ti cilvēki. Man jau pie sirds gāja 
ari daudzie īru un meksikāņu kro
dziņi, kur mūzika (pārsvarā blū
zi un rokenroli) auro uz to skaļā
ko, bet alus plūst uz nebēdu. Tas 
tikai tāds bāls apraksts iznāca, 
jo tā pati pilsētele ir tik krāsai
na, ka man trūkst vārdu aprak
stīt. Kā redzams, mani iespaidi 
ir ļoti pilnasinīgi, ko iespējams 
veicināja lieliskas vakariņas ro
mantiskā restorāniņā, kas iekor-
telējies tieši pludmalē. Sēžot tur 
ārā, elpojot naksnīgo okeāna gai
su, baudot perfektos ēdienus un 
dzērienus, kā ari vēl pieostot vis
apkārt stādīto rožu smaržu, man 
likās, ka tomēr ļoti stipri bija 
vērts braukt uz šo zemi un darīt 
visas tās lietas, kuras es patla
ban daru. Jā! 

J. Kar'1sons 

V. Strīķis 

trauku ("UA velte), visu nemaz nezinām... 
Lai kolēģiem labi raksti pēc tik greznas balles 

un ceram viņus sagaidīt nākošajā gadā pie sevis, jo 
LU laikrakstam "Universitātes Avīze" taču apritēs 
ne vairāk ne mazāk kā 75. dzimšanas diena! § 

Viesu vidū bija arī "UA"redaktore 
ILZEBRINKMANE 

un 'VA"fotogrāfs 
ALDIS ZELMENIS Sveicēji no pašu mājām 

Redz, kāds sirsnīgs aprakstiņš 
sanāca, ko! Droši vien Kaliforni-
jas iecienītākais dzēriens - Mar
garita, bija gana labi pagatavots. 

Par tām skaitākajām pilsē
tām runājot. Ko lai es saku. Tā 
stulbi sanāca, ka grasījos tev 
smalki aprakstīt to, kura man 
pašam šķītās tā labākā un mīļā
kā, bet tagad bišķi esmu sasprin-
dzis pārdomas, kura tad patiesi 
ir vērta to slavas dziesmu. Prob
lēma man radās sakarā ar to, ka 
nupatās pārrados no viena vēl ne
gausīgāka brauciena. Par to ta
gad gan ne pušplēsta vārda ne
teikšu, jo gribu ko atstāt salda
jam ēdienam nākošai vēstulei ga
dījumam, ja neko jaunu pa šo lai
ku nebūšu apskatījis. Bet ko pa
stāstīt man ir. O, ir gan!!! 

Uz beigām vēl tā sīki pastāstī
šu par šejienes muzikālajiem jau
numiem un jaukumiem. Man jau 
te ik pa brīdim kāda nenovīdīga 
slienā notek klausoties par nori
sēm tuvākajā apkārtnē, tomēr līdz 
šim vēl tā īsti neesmu saņēmies 
un uz koncertu aizdevies, ja ne
skaita kādas austrāļu grupas "Air 
Supply" pasākuma apmeklējumu. 
Drīzumā iekš San Jose ieradīsies 
paši "Pearl Jam" Viņi ir man dziļi 
sirdī ieauguši un vispārīgi šajā ga
lā dikti augstā vērtē. Tāpatās arī 
"R.E.M. , 'Green Day" un "Live" ir 

lielā cieņā. Es te salasījos saņem
tos latviešu žurnāliņus un tūlīt se
koju viņu padomam iegādāties tā
du superīgu mantu, kā īru klasis
ko "The Chieftains" albūmu "Long 
Black veil". Tas tik ir varens nu
murs. Tajā kopā ar minētajiem ve
terāniem spēlē MickJaggert Sting, 
Sinead O'Connor, "Rolling Stones", 
EricKnopŪerun Tom Jones. Iesa
ku no sirds. Bez augstāk minēta
jiem, vēl esmu apgādājies ar kriet
nu kaudzi klasiskā rock'n 'roll Sā
ku pieradināt savu roommate 
Bobby pie sakarīgas mūzikas, sa
vādāk viņš dikti aizrāvies bija ar 
tādiem štepseļiem, kā "2Untimi-
ted" etc. Amerikāņu jaunais roks 
ir tāds dikti pasmagi orientēts, bet 
visai manā gaumē. Ilustrācijai va
ru minēt tādus man patīkošus, bet 
Latvijā nedzirdētus izpildītājus 
un vokāli instrumentālos ansam
bļus, kā "Silver Chair", 'Presidents 
of the U. S.", "Toadies", Alarris Mo-
risette, "Blind Melone", "White 
Zomby" un "Bush" 

Saulaini sveicieni Tavam brā-
ļukam un citiem pilsoņiem, kas 
manī savu paziņu vai pat draugu 
saskata. Arī meitēniem redzēta
jiem sveicieni. Par mani Tu vari 
gauži nebēdāties, jo gan jau es 
kaut kā izkul šos caur šo savu grū
tāko dzīves periodu. Problēmas, 
kā Tu varbūt nojaut, slēpjas amī
šu puritānismā. Mēs te, eiropie
ši, sasmaidāmies, kad uz TV ek
rāna viņi gan atļaujas daudz, bet 
dzīvē ko līdzīgu var izbaudīt ti

kai un vienīgi "topless show". Man 
šogad tāda atturības skola izeja
ma, bet tāpēc jau es netaisos pa
visam nost mirt. Krāšu spēkus 
jaunajai sezonai Latvijas galvas
pilsētā. Varbūt pat izdosies iz
rauties uz kādu tūri pa provinces 
pilsētām, piemēram, Roju vai Lie
pāju. Tur tak kaut kam vērtīgam 
jābūt apslēptam provinces klusu
mā. Kādam ziediņam... Pagai
dām mana vienīgā cerība šeit ir 
dāņu skaistule, kas kopā ar mani 
te bauda Jaunās pasaules viedās 
mākslas... kas zina... ® 

Hej do, ANRĪ 

P. S. Šai pusē joprojām pietu
ras labs laiks - tā ap grā
diem 30 o C. Patīkami, jo 
peldēties atklātajā basei-
niņā zem palmām mājas 
priekšā oktobra vidū ir diez
gan labs sasniegums priekš 
tāda skarba ziemeļnieka 
kā es. 

P. S. S. Labprāt sa
ņemtu kadu nelielu lat
viešu zum álíü un avīzī
ti. Ja Tev sanāk kādu 
atsūtīt, izmantojot 
bankas bezmaksas 
pasta servisu, tad es 
būtu milzīgi pateicīgs. 

P. S. S. S. Okeāna 
ūdens ir nebaudāmi 
sāļš un arīdzan pa
vēss. Toties kādi viļ
ņi! Un kādas klintis! 
ī Tr» Ir ó fío oOT»fr»+ 5-r¡ frr» 

AIZ DĪKA 

KĀ TIEK 
SADALĪTS 

MĀCĪBSPĒKU 
DARBA LAIKS 

RIETUMU 
ONTARIO 

UNIVERSITĀTE 
KANĀDĀ 

Rietumu Ontario Universitāte 
(Kanādas Londonā) un tās mācīb
spēku biedrība pagājušā gadā 
veica aptauju, kurā piedalījās 955 
mācībspēki, lai noskaidrotu viņu 
darbības veidus un to sadali. Šā
da aptauja veikta Kanādā pirmo 
reizi. Tās rezultāti publicēti šī ga
da novembrī. Šeit minēšu tikai da
žus datus. 

"Caurmēra" mācībspēks strā
dā augstskolā 49 stundas nedē
ļā, pie kam visvairāk darba stun
du ir pavasara semestrī (54,4 
stundas), visvairāk vasarā (45,6 
stundas). Svārstības ir diezgan 
lielas, bet lielākā daļa strādā 40-
60 stundu nedēļā, kādi 10% 70 -
80 stundu nedēļā. No pirmdienas 
līdz piektdienai vairums strādā 
8 - 9 stundas dienā, bet nedēļas 
nogalēs 4 stundas dienā. 

Visa gada laikā 36 % veltītas 
darbam, kas saistās ar studentu 
apmācībām, 32 % zinātniskā pēt
niecībā un 32 % dažādos citos pro
fesionālos darbos (administrāci
jā, konferencēs, informācijai ār
pus universitātes u.c). Rudens un 
pavasara semestros-dominē stu
dentu apmācībai veltītas 22 -30 
stundas nedēļā, vasarā - zināt
niskā pētniecībā (15 -24 nedēļas 
stundas) un citos profesionālos 
darbos (15 - 22 stundas). 

Pēdējos gados mācībspēki vel
tī vairāk laika lekciju un praktis
ko darbu sagatavošanai nekā 
agrāk, jo tagad studenti katra ga
da beigās vērtē savus mācībspē
kus katrā kursā, un šos vērtēju
mus publicē. Katrai lekcijas vai 
praktisko darbu stundai tagad 
atbilst 2,4 stundas to sagatavo
šanai un trīs stundas studentu 
rakstu darbu un pārbaudījumu 
labošanai un to pārrunāšanai ar 
studentiem. 

Mācībspēku biedrības priekš
nieks prof. D.Bērs uzsver, ka ik
vienam mācībspēkam jādarbojas 
kā studentu apmācībā, tā pētnie
cībā. Zinātniskā pētniecība ir ne
pieciešama, lai lekcijās nelasītu 
20 gadu vecus uzskatus. <*> 

Profesors 
ALEKSIS DREIMANIS 
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VAR ARĪ TĀ RTĀCIJOS S E G L O T KO STUDENTI VAR DARĪT 
U N D A U D Z R U N Ā T TREŠDIENAS VAKAROS? 

Tā sacļja DZIESMA 
ļ DOVEIKA - Jaunatnes Kristī-
ļ gās savienības izglītības pro
grammu vadītāja. 

"Man palaimējās, jo vasaras no
metnē nokļuvu Teksasā. Līdz tam 
zirgam nebiju tuvojusies, bet ta
gad man ir sertifikāts par Rietu
mu seglošanas māku un varu in
struēt citus. Tāpat svētīgi bija ru
nāt, īpaši ar bērniem, angļu valo
dā visas 24 stundas diennaktī. Tā 
ir kolosāla sarunvalodas prakse." 

Šāda iespēja deviņas nedēļas 
atrasties Amerikā ir arī Tev, ja 
esi 20 līdz 30 gadus jauna (s), ang
ļu valoda apgūta sarunvalodas lī
menī un ir interese par 8 līdz 15 
gadus veciem bērniem, interesē 
kāds sporta, mākslas, pašdarbī
bas veids. Atliek pieteikties Jau
natnes Kristīgajā savienībā (JKS) 
starptautisko nometņu vadītāju 
programmā (ICCP), šikāku infor
māciju pa tālruni 7220350, 
7228990 sniegs Dziesma. "Pēc 
Amerikā pavadītā laika atbrau
cu ar nedaudz citādu pasaules uz
tveri, jo, salīdzinot ar Eiropas pie
redzi, ir atšķirība vadīšanā, plā
nošanā, darbībā, attieksmē. 

Man pārmeta: tu visu laiku ru
nā, mēģini kādam kaut ko ie
skaidrot, tad atbildēju, ka tas ir 
ļoti jauki, tā var izdzīvot Tas, ku
ram nepatīk klausīties, sāk do
māt, kā sākt runāt. 

Latvijā tomēr daudzas lietas 
ir labākas. Daudz nozīmē arī tas, 
ka esam ģeogrāfiski maza valsts 
un varam būt viens otrām tuvāki 
arī šādā nozīmē. 

Parasti dzirdot vārdu "kris
tīgs", daudzi jaunieši kļūst rezer
vēti un aizdomīgi. Domāju, ka iz
bīties nebūtu pamata, vēl jo vai

rāk tāpēc, ka organizācijas sim
bols ir tijstūris, kura 
šķautnes apzīmē dvē
seli, miesu un garu. 
Un kristīgās vēr
tības ir: neda
ri otram to, ko 
negribi, lai da
ra tev, mīli savu 
tuvāko kā sevi 
pašu. 

JKS ir senas 
tradīcijas, jo Jau
nu vīriešu kristīgā 
savienība sāka 
d a r b o t i e s 
1923. gadā un 
Jaunu sieviešu 
kristīgā savienī
ba 1924. gadā. 
1937. gadā or
ganizācijas 
apv ieno jās 
J a u n a t n e s 
Kristīgajā sa
vienībā. Sā
kotnēji tika dibinā
ti karavīru klubi, skautu 
vienības, vēlāk dažādi spor- \ 
ta un interešu klubi sievie
tēm, bērniem un studentiem. 
Sākoties okupācijai 1940. ga
dā, JKS tika slēgta. 

1990. gada 15. septembri JKS 
Latvijā atjaunoja savu darbību, 
tajā iesaistījās dažādu konfesiju 
jaunieši. 

JKS rūpējas par jaunu cilvēku 
personības vispusīgu attīstību, 
kuru nevar iedomāties bez kultū
ras vides, kurā notiek aktīva na
cionālās identitātes apzināšanās. 

JKS ir ekumēniska organizāci
ja, kas pieejama ikvienam neat
karīgi no konfesionālās piederī
bas. Dažādās Latvijas pilsētās 

darbojas astoņas nodaļas, katras 
darbība ir specifiska, akcentējot 

kādu konkrētu programmu, 
piemēram, izglītība - da

žādi kursi, semināri un 
diskusiju klubi; no

metņu, sporta, skau
tu u.tml. 

JKS gaida katru, 
kurš vēlas darbo
ties. JKSā nav ve
cuma, tautības un 
dzimuma ierobe
žojuma, daudz ir 
nodarbību bēr

niem, organizējam 
pasākumus, kuros 
pārstāvētas dažā
das paaudzes. 

Ziemassvētkos 
būs vairāki pasāku

mi bērniem un pusau
džiem no maznodroši
nātām, nepilnām un 
nelabvēlīgām ģime
nēm. 20. decembrī 

JKS sieviešu klubs 
"Aka" rīko pasākumu 

Dailes teātrī, 27. un 28. 
decembrī cita nodaļa Jug-

las ģimnāzijā, 30. decem
bri svētku egli iedegs pa

gaidām gauži pelēcīgā Rī
gas rajonā "Pļaviniekos", 27. de
cembri visiem kopā arī pašās JKS 
telpās Audēju ielā 5. 

JKS lūkojas pēc sadarbības ar 
jauniešiem, kuri būtu ieinteresē
ti strādāt ar bērniem, lai nākot
nē varētu kļūt par skautu vadītā
jiem mūsu organizācijā. Visi laip
ni gaidīti JKS birojā Audēju ielā 
5 (virs kafejnīcas "Fredis") vai arī 
zvaniet pa tālruni 7220350. $ 

Dziesmu uzklausījusi 
ILZE BRINKMANE 

TĒVZEMES" VĪRI HELSINKOS 
Ziemeļzeme Somija ar sa

vām 30 tūkstoš salām un šē
rām vilināt vilina turp no
kļūt. Mums, latviešiem, So
mija ir brīvības cīnītāju 
simbols, ekonomiskā uz
plaukuma ziemeļu brī
nums, augstas kultūras un 
mākslas zeme.Tam visam 
vēl jāpieskaita pasakaino 
Ziemassvētku vecīšu 
dzimtsmāju Rovaniemi pie 
Polārā loka. 

Mūsu vēstniecības Somijā pie
dāvājumu muzicēt Helsinkos 
Latvijas Universitātes kora 
"TĒVZEME "vīri uzņēma ar prie
ku un lielu atbildības sajūtu.Sa
pratām, ka sava varēšana būs jā
rāda mūziku zinošai somu pub
likai un pie tam vēl svētā vietā -
divās baznīcās. 

Pirms brauciena daudz tiek 
mēģināts un klausīts, vai skan. 
Jā, 40 vīri braucienam gatavi, 
skan! Repertuārā — klasika un 
latviešu tautas dziesmas.Diri
ģents— Andris Jansons, ir jau ar 
ievērojamu starptautisku piere
dzi. Dailes teātri nelūdzam "Aiz
dodiet mums tenoru", jo mums lī
dzi brauc skanīgas balss īpaš
nieks Viesturs Jansons. Bet vai 
tad tādā ceļā var doties bez mu
zikanta? Tiek izvēlēta pazīstamā 
mūziķe Lilita Ozola, bet mūzikas 
instruments - ērģeles. 

Helsinku ostā vīrus sagaida 
Latvijas vēstniecības pirmais 

sekretārs Pēteris Vaivars un vēst
niecības darbiniece Ilze Matiso-
ne. Skaistā un zinošā Ilze mūs pa
vada pa Helsinkiem visa braucie
na laikā un 40 vīri sacenšas, lai 
kaut bridi pabūtu Ilzes tuvumā. 

Iebraukšanas dienas vakarā 
koncerts notiek Helsinku priekš
pilsētas Malmi draudzes baznīcā. 
Sī baznīca vārda tiešā nozīmē stāv 
uz stipras klints,un no zvanu tor
ņa augstumiem pārredzama vai vi
sa draudze. 

Pēc koncerta draudzes amat
personas pat pacienā vīrus ar ka-
jļļju un smalkmaizītēm,. 

Nakšņošana notiek slavenā 
Paavo Nurmi olimpiskajā stadio
nā. Tas tā, lai dziesm aļļūtļ̂ aol 
starts un veiksmīgs firHs w 

Helsinku aJKvu veido dau
dzās Somu juras līča salas un 
pussalas, izrobotais klinšainais 
krasts, daudzie ķaftcnp̂ ļ 
krāvumi. BurtisTa fklsēfes otntol 
piestāj lielie pasažieru prāmji, un 
krastmalā atrodas ari slavenais 
Helsinku tirgus. Te var no 
somu tautas veidotus šuve 
un zivis jebkurai gaumei. Roman
tikas mīļotāji var sirdi un vēderu 
iepriecināt veco burinieku kajītēs. 

Tas viss vīrus noskaņo vakara 
koncertam vienā no labākajām 
Helsinku koncertzālēm - Klinšu 
baznīcā. Baznīcas sienas veido da
žādu struktūru un krāsu gammu 
klintī izcirstais granīts. Pāri baz
nīcai veras vara jumta kupols. Ar
hitekti, mākslinieki un celtnieki 
radījusi debešķīgu templi, pie tam 

ar labu akustiku. Te var muzicēt, 
un vīriem skan arī. Klausītājus 
saista Emīla Dārziņa dziesmu 
pērles un latviešu tautas dziesmu 
apdares. J.Cīruļa dziedājums "Ave 
Maria", kur "Visur nu dus Tavas 
laipnības ēna" saskan ar P.Eben-
sa "Missa Adventus" vīru balsīm, 
solistiem un ērģelēm. Dziedātājus 
un klausītājus vieno J.Sibeliusa 
dziesma - himna "Jēzu ar tevi", 
kas somu tautai ir lūgšana "So
mijai". Acu priekšā stāv klintī ie
vietotais dižgara J.Sibeliusa por
trets ar Vēja ērģeļu skanējumu So
mijai un visai pasaulei. 

Vakarā un pieņemšanu pie 
vēstnieces un rakstnieces Annas 
Zīgures viri ierodas frakās. Gods 
Latvijai un cieņa vēstniecei! Par 

iņu vēstniecībā paliek ie
ts un Vecrīgas sens attēls, 

iem atmiņā paliks kopīgi dzie-
dziesmas, baudītais zupas 

vis un vēstnieces vārdi: "Jūsu 
īte ir līdzvērtīga Valsts Prezi

denta un Ārlietu ministra vizītei, 
ma tuvina tautas." 
fmdienā laiks ir brīnišķīgs. 

Spīd saule, un Ilze noorganizē 
braucienu uz vēsturisko salas cie
toksni Suomenlinna (Sveaborg), ko 
1748. gadā cēluši zviedri, lai no
sargātu piekļūšanu pilsētai. Klin
tis, forti un senie lielgabali liekas 
kā pasakā. Žēl projām braukt, bet 
ari pasakas stāstījums beidzas. 
Skan atvadu dziesma un uz redzē
šanos, skaistie Helsinki! $ 

'Tēvzemes" vīriem līdzi 

Iespējas labi pavadīt laiku, 
protams, ir tikpat dažādas, cik 
paši cilvēki, bet jautri un reizē liet
derīgi pavadīt laiku kopā ar vie
nādi domājošiem jauniešiem pie
dāvā Latvijas Kristīgā studentu 
brālība (LKSB). Tā radās pirms 
četriem gadiem Mateja baznīcas 
pagrabiņā, kur studenti sanāca 
uz Bībeles pārrunām. Tās pirmais 
vadītājs bija Roberts Rozis, ot
rais - Māris Vītols, bet pašlaik 
brālības ilggadējais vadītājs ir 
Igors Fiļipovs. LKSB ir filiāles Rī
gā, Liepājā, Jelgavā un Daugav
pilī. Iznāk sava avīzīte "Sadrau
dzība". Notiek dažādas konferen
ces, 2-3 reizes gadā notiek nomet
nes un citi pasākumi, kā piemē
ram, tiek rīkoti pankūku vakari, 
katru gadu notiek liela Ziemas
svētku balle. Katru trešdienas va
karu visi studenti tiek gaidīti Bī
beles izpētes seminārā. Tie no
tiek Vēstures un filozofijas fakul
tātē, pīkst. 18.00. Tajos parasti 
piedalās 20-30 cilvēi, notiek Bī
beles studijas, lūgšanas, lekcijas, 
kurās tiek ielūgti dažādi intere
santi, zinoši cilvēki. LKSB drau
dzējas arī ar citām brālībām, tā, 
piemēram, 13. novembri LKSB bi
ja ciemos pie Reformātu drau
dzes, kura svinēja savu 4. dzim
šanas dienu. Dāvanu tai bija sa
gatavojusi LKSB drāmas grupa 
"AIRI", uzvedot priekšnesumu 
"Incidents svēto visu parei
zo baznīcā" - par to, kā 
dai nevajadzētu būt 
baznīcai, par pienā
kumu un patiesu ti
cību. "AIRI" - grupai 
dots tāds nosaukums 
par godu tās dibinātā
jiem, pirmajiem celm
laužiem - Antai, Igo
ram, Renātei un Ivetai. 

Mēģināju noskaidrot 
arī pašu studentu do
mas un tās ir šādas. 

Renāte, Starptau
tiskā praktiskās psi
holoģijas institūta 
studente. Es šeit no
kļuvu pirms trim ga
diem, kad apmeklēju 
Ziemassvētku balli, bet tā 
kā tā man nepatika, tad otrreiz 
atnācu tikai pēc četriem mēne

šiem. Esmu jauna kristiete, mek
lēju atbildes uz dažādiem jautā
jumiem, un man šeit ļoti patīk. 

Līga. Esmu mācījusies Zvied
rijā, Bībeles skolā. Atbraucot at
pakaļ pagājušā gada rudenī, pie
kritu strādāt par ģenerālsekretā
ra vietnieci. 

Artis, Juridiskā fakultāte, 1. 
kurss. Mani uz šejieni uzaicināja 
kāds paziņa. Eju uz turieni, kur 
uzaicina draugi, un nav garlaicī
gi, kur var brīvi parunāties. Zinu, 
ka nekad nebūšu tāds kā Kristus, 
bet cenšos būt tuvāks Dievam, jo 
vienatnē, nekontaktējoties ar lī
dzīgi domājošiem cilvēkiem, at
svešinos no Dieva. Mans mērķis 
pašlaik - ir pabūt visās draudzēs. 

Aija, Ekonomikas fakultātes 3. 
kurss. Man Šeit patīk, jo ir iespē
ja uzklausīt dažādus viedokļus, 
jo vienam tomēr ir garlaicīgi un 
grūti izprast Bībeli, jo pat vienu 
vārdu var dažādi iztulkot. 

Evita, Svešvalodu fakultāte, 2. 
kurss. Mani uzaicināja pirms 
viena mēneša. Pirms tam darbo
jos Bauskā, mācīju Svētdienas 
skolā. Manuprāt, šeit ir forša vie
ta, jūtu daudz mīlestības. Ir sva
rīgi būt kopā, apspriest, runāt, 
lūgt. Tas ir savādāk nekā vienam 
pašam. Domāju, ka uz šejieni nāk 
tie jaunieši, kuri grib atrast at
bildes un kuras neviens, izņemot 
Dievu, viņiem nevar sniegt. 

Līga un Renāte 
nāciet, pie mums ir for
ši. Nāciet visi tie, kam 
ir jaunas idejas, kas 
grib studēt kristietī
bu un aktīvi darbo
ties. Pie mums var 
nākt visu konfesiju 
pārstāvji, mēs esam 
no vairākām kofesi-
jām, bet vairumā bap

tisti. 
Secinot gribu 

teikt tikai vienu — 
kas meklē, tie at
radīs. Ja jūs, stu
denti, tas interesē, 
jūs esat mīļi gai
dīti LKSB, kur jūs 

tiksities ar jaukiem 
un interesantiem cilvēkiem. ® 

UENE ZJNKEMČA 

VAI VIEGLI BŪT JAUNAM 
PEC 10 GADIEM? 

Filmai ar šādu nosaukumu 
"Vai viegli būt jaunam pēc des
mit gadiem?" pirmizrāde plāno
ta gadu mijā. 

Šī filma top kā turpinājums Ju
ra Podnieka 1986. gadā veidota
jai filmai "Vai viegli būt jaunam?" 
Jauno filmu veido Jura Podnieka 
kinostudijā. Filmas turpinājuma 
ideju tās autori aizguvuši no pa
ša J.Podnieka, kurš savā filmā va
roņiem uzdod jautājumu "Kur jūs 
varēs sastapt pēc 10 gadiem?" 

Jaunā filma ir atgriešanās pie 
iepriekšējās filmas varoņiem, ta
ču paralēli viņu - šodienas indes-
mitgadnieku apzināšanai, filma 
vēršas ari pie šodienas divdesmit-
gādniekiem. 

Filmas autori sarunas ar jaun
iešiem filmē gan Rīgas klubos un 
birojos, gan ārvalstīs, gan Latvi
jas laukos. Filmas producente un 
režisore Antra Cilinskagan atzīst, 
ka jaunajā filmā grūti esot panākt 
iepriekšējās spraigumu un aktua
litāti, jo mūsdienu jaunieši esot 
kūtrāki un pārlieku nopietni. 

Jaunās filmas uzņemšana 
sākta aprīlī. Pēc vasaras intensī
vās filmēšanas septembri sācies 
filmas montāžas periods. 

"Vēl jau jāpiefilmē dažas epi

zodes, tad jāsaliek viss kopā. Pēc 
tam šī gada beigās vai nākošā sā
kumā varēsim skatītājus aicināt 
uz pirmizrādi", tā A.Cilinska. 

Jaunā filma varētu būt 70 mi
nūtes gara. Pie šīs filmas uzņem
šanas strādā daudzi cilvēki, kas 
palīdzēja Jurim Podniekam vei
dot iepriekšējo filmu. 

Pati A.Cilinska bijusi Vai vieg
li būt jaunam?" montāžas režisore. 

Abām filmām skaņu režisors 
ir Anrijs Krenbergs, režisora asis
tents Aleksandrs Demčenko, sce
nārija autors - Ābrams Kleckins, 
komponists — Mārtiņš Brauns. 

Filma tiek veidota ar Podnieka 
studijas sadarbības partneru -
angļu televīziju "Carton UK" un 
"Channel 4" - finansiālu atbalstu. 

Vai filmas turpinājums būs tik
pat spožs kā J.Podnieka pirms 10 
gadiem veidotā filma, kuru noska
tījās vairāki miljoni skatītāju 
PSRS, ASV, Eiropā un kura iegu
va ASV Starptautiskās dokumen
tālo filmu asociācijas (IDA) 1987. 
gada balvu un Tiresī' balvu 1987. 
gada Krakovas filmu festivālā? 

Atbildi uz šo jautājumu katrs 
varēs rast pats. ® 

INGA ULNICĀNE 
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IKIS + LIRIĶIS = PERSONĪBA 
I Pēc ka mēs dzīvē tiecamies? 

Laikam jau viena no Ugu zvaigz
nēm ir zināšanas. Arī mūsu Uni
versitātes profesors JĀZEPS 
EEDUSS tās krājis savā prāta 
pūrā, nepārtraukti tajās dalo
ties ar studentiem. Mūsu pro
fesoru zina ne tikai Latvijā. Viņš 
ir atzīts un cienīts arī ārzemēs. 
Oktobrī bļja viņa lielā diena, 
kad bija jādodas uz Londonu. 
Proti, 26.oktobrī svinīgā pasā
kumā profesors Jāzeps Eiduss 
saņēma savas Alma Mater Lon
donas universitātes Berkbekas 
koledžas Goda locekļa titulu. 

Arī "Universitātes Avīze" sir
snīgi sveic profesoru LU mācīb
spēku, studentu un darbinieku! 
Iepazīstinām arī "UA" lasītājus 
ar Jāzepu Eidusu, ar viņa dzīves 
ceļu, principiem un vērtībām. 

Kā tas nācis, ka par Jums zi
na Londonas universitātē? 

Jāsāk ar tālo 1934. gadu, kad es 
iestājos LU Ķnnijas fakultātē. Kad 
biju jau otrajā kursā, politpārval-
de mani apcietināja par pretval-
stisku darbību. Mani notiesāja uz 
četriem gadiem spaidu darbos un 
izslēdza no Universitātes. Kad ie
slodzījuma laiks beidzās, lai nepār
trauktu savu izglītību, aizbraucu uz 
Angliju. Tur iestājos Londonas uni
versitātes Berkbekas koledžā. Ta
jā bija nodarbības arī vakaros — 
man īsti piemērotā laikā, jo pa die
nu es strādāju. Absolventa diplo
mu es saņēmu 1941. gadā. Esot tur, 
pārdzīvoju II pasaules kara sākša
nos un daudzās Londonas bombar
dēšanas. Kad austrumos iesākās 
karš starp Padomju Savienību un 
Vāciju, devos uz Krieviju, sekojot 
saviem ideoloģiskajiem dzinuļiem. 

Kādi tie bija? 
Es biju komunists. Par šiem sa

viem uzskatiem sēdēju cietumā 
Latvijā. Taču, karam sākoties, uz
skatīju, ka mans pienākums ir cī
nīties pret vācu fašismu, nevis ti
kai no tālienes, bet arī tieši. Pēc 
ļoti bīstama pārbrauciena pa Zie
meļu Ledus okeānu, cauri vāciešu 
zemūdeņu blokādei, nonācu Krie
vijā. Tad, ne bez sarežģījumiem, 
nonācu Maskavā un atradu tur Lat
vijas pārstāvjus. Ar viņu palīdzī
bu sameklēju latviešu strēlnieku 
divīziju, kura formējās Gorkijas 
tuvumā, nonācu tās rindās un cī
nījos frontē. Tad manā dzīvē nāca 
pagrieziens, jo es izteicu vēlēšanos 
iestāties latviešu sarkanajos par-

UZSĀKTA 
KARJERA 

Tuvojas Jaunais gads. Pa
rasti, lejot laimes, cepot pīrā
dziņus, liekot zivju zvīņas ma
ciņos, ceram, ka nākošais gads 
nesīs arī vairāk naudiņas. 

Šoreiz rubrika 'Uzsākta kar
jera" vēlējāmies runāt ar ban
kas "LAND" prezidentu ĢIRTU 
FREIBERGU, kurš beidzis LU 
Vadības un ekonomiskas infor
mātikas fakultāti 1994. gadā, 
un banka bez naudas jau nav 
iedomājama. 

- Jau mācoties sāku strādāt 
tādā slavenā bankā kā "Dālderis", 
kura pēc manas aiziešanas apvie
nojās ar Sakaru banku. 

Banka "LAND" uzsāka darbī
bu 1993.gada pavasari, tur sāku 
strādāt kā ārzemju daļas vadītājs 
- tas nozīmē kontaktu dibināša
nu ar ārvalstu bankām un starp
tautisko norēķinu nodrošināšanu. 

Biju viens no pirmajiem, kas ap
sēdās šeit vienā stūrītī pie datora 
un sāku rakstīt, printēt, sūtīt..., 
tad pēc pusotra gada tiku iekļauts 

tizānos. Biju partizānu skolā Mas
kavā, to nobeidzu un paliku kādu 
laiku par instruktoru. Mani pieņē
ma darbā Radiokomitejas latvie
šu redakcija raidījumiem uz Lat
viju. Redakcijā nostrādāju pusot
ru gadu. Kad Rīga tika atbrīvota 
no vācu okupantiem, atgriezos mā
jās. Tā kā biju jau pazīstams ar 
Latvijas Valsts Universitātes rek
toru profesoru Kadaku, tiku pie-

tām aiz Polārā loka - apmēram 100 
lem uz ziemeļiem no Vorkutas. Tur 
sabiju līdz 1956. gadam, līdz brīdim, 
kad notika vispārējā atbrīvošana no 
lāģeriem. Atgriezos mājās un turpi
nāju strādāt LVU. 

Kad krita dzelzs aizkars, atjau
noju sakarus ar savu bijušo mācī
bu iestādi Londonā. Visus šos ga
dus sazinājāmies. Pienāca 1995. 
gads, kad mani ievēlēja par Lon-

t Vi 
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Pēc apbalvošanas ceremonijas. No kreisas: prof. VM.Bleimjs, dekāns; prof. 
sers AKJugs, Nobela prēmijas laureāts fizikā (1982), Londonas karaliskās 
biedrības prezidents, jaunievēlētais koledžas goda loceklis; baronese 
T Blekstouna, koledžas rektore (master); prof. J Eiduss (Rīga, Latvijas 
Universitāte), jaunievēlētais koledžas goda loceklis; prof. R.JEvanss, koledžas 
vicerektors, lords AHrlijs, Lielbritānijas ekspremjers, koledžas prezidents 

ņemts darbā LVU Fizikas un ma
temātikas fakultātē. Tā bija daļē
ji sagrauta. Es biju viens no tiem, 
kas piedalījās fakultātes atjauno
šanā un iekārtošanā. Pildīju ari de
kāna un dekāna vietnieka amata 
pienākumus. Taču vislabāk jutos, 
esot vienkāršs mācībspēks. 

Kādas zinības devāt studen
tiem? 

Pavisam pa šiem gadiem esmu 
lasījis lekcijas 10 dažādos mācī
bu priekšmetos. Gan Fizikas un 
matemātikas fakultātē, gan Ķīmi
jas fakultātē. Manas galvenās 
specialitātes ir spektroskopija, 
atomfizika un fizikas vēsture. 

Vai, sākot strādāt LVU, jūsu 
dzīve ritēja bez pārbaudīju
miem? 

Kur nu! Pienāca 1953. gads, kad 
mani apcietināja Valsts drošības ie
stādes, apsūdzot spiegošanā par la
bu Anglijai. Es ari "atzinos", jo neva
rēju izturēt nopratināšanas metodes. 
Tā tiku notiesāts uz 10 gadiem dar
ba nometnēs. Mani nosūtīja uz šah-

donas universitātes Berkbekas ko 
ledžas goda locekli. Gadu vēlāk -
26.oktobrī notika šī goda nosauku
ma svinīga piešķiršana. Tā bija 
jauka ceremonija. Nosaukumu pie
šķīra koledžas Goda prezicV 
bijušais premjers - Lords Antonijs 
Hēlijs. Vajadzēja ari teikt runu. 

Katru gadu šis nosaukums tiek 
piešķirts diviem zinātniekiem, ku
ri pēc īpašas komisijas lēmuma 
tiek uzskatīti par šā nosaukuma 
cienīgiem. Šajā gadā tituls tika 
piešķirts man un Nobela prēmijas 
laureātam fizikā profesoram Klū
gām, Londonas karaliskās biedrī
bas prezidentam. 

Šajā reizē notika arī doktoru un 
maģistra grādu piešķiršana. Tā
tad, visā ceremonijā piedalījās ap
mēram 500 cilvēki. 

Ko jūs teicāt savā runā? 
Runāju par to, ka, neraugoties 

uz grūtībām dzīvē: brju izslēgts no 
augstskolas divas reizes un apcie
tināts, tomēr turpināju savu ceļu. 
Cauri karam, cauri visām grūtībām 
tomēr izķepurojos, jo biju apņēmies 

sasniegt zinātnes kalngalus. 
Pēc pēdējās atbrīvošanas, bū

dams jau 40 gadu vecumā, sāku 
atkal dzīvi no jauna. Ieguvu zināt
ņu doktora grādu ķīmijā un zināt
ņu doktora grādu fizikā. Galu galā 
- nonācu pie tās godināšanas, kā
du piedzīvoju Londonā. 

Uzskatu, ka savu dzīvi esmu pie
pildījis. Diez vai 80 gadu vecumā 
vēl var cerēt uz tālākiem lieliem sa
sniegumiem. Esmu pateicīgs Die
vam, ka Viņš man ļāvis nodzīvot 
tik ilgi un tik daudz izdarīt. Esmu 
strādājis ne tikai zinātnē, bet Lat
vijā fizikas-matemātikas tapšana 
pēc kara bija zināmā mērā arī ma
nu roku darbs. Tāpat daudz darīju, 
lai Rīgā būtu ZA Fizikas institūts. 
Tādēļ uzskatu, ka man ir bijusi la
ba un interesanta dzīve, neskato
ties uz visām grūtībām. 

Ko jūs domājat par šodienas 
studentiem? 

Domāju, ka studenti visos lai
kos ir tie paši. Tie ir patīkami, jau
ni cilvēki, kam dzīvē ir mērķis, kas 
mācās ar interesi un uzcītību. Do
māju, ka man ar studentiem vien
mēr ir bijušas labas attiecības. 

Jūs ar prieku ejat auditorijā? 
Jā gan! Ar prieku eju auditorijā, 

ar prieku eju uz Latvijas Universi
tāti. Nevaru savu dzīvi iedomāties 
ārpus LU un bez saviem kolēģiem. 

Jūs esat arī daudz rakstījis? 
Esmu sarakstījis dažādus auto

biogrāfiskus materiālus angļu valo
da. Tie ir par manām studijām Lon
donas universitātē, ari par maniem 
piedzīvojumiem kara laikā. Par Mas
kavas čekā pavadīto laiku, kāarivē-
llik -nometnē. Plašāka intervija ar 
mani bija publicēta žurnālā "Avot 
Turpmāk domāju kaut ko uzrakstīt 
par mūsu Fizikas un matemātikas 
tapšanu. Tā kā esmu gandrīz vien
īgais palicējs, kas ir darbojies ari tās 
pirmsākuma laikos. Esmu kā tāda 
fakultātes dzīvā vēsture. Tā ka dar
ba man vēl daudz. Esmu sarakstījis 
ari mācību grāmatu "Atomfizika" 
(kopā ar V.Zimīti), dažas nodaļas 
Tehniskā rokas grāmatā \ daudzus 

rakstus LPE, kā ari zinātnisku' un 
citus rakstus periodikā. 

Kādi ir principi, pēc k oriem 
dzīvojat? 

Jāteic, ka no saviem principiem 
esmu atkāpies. Jaunībā es biju ļo
ti aktīvs, pārliecināts komjaunie
tis. Tādēļ Ulmaņa laikā nonācu cie
tumā, tos laikus atceros caur cietu
ma restēm. Man nebūt nav tāds 
priekšstats par ideālajiem laikiem, 

kādi toreiz it kā bijuši. Vēlāk - tā 
paša principa dēļ - es devos uz An
gliju, domādams, ka komunismam 
ir vajadzīgi izglītoti cilvēki, un man 
šī izglītība ir jāiegūst. Aiz tās pa
šas pārliecības arī devos ļoti bīsta
mā braucienā pāri jūrām uz Krie
viju un brīvprātīgi iestājos latvie
šu divīzijā. Visa manas dzīves pir
mā daļa pagāja ar šo ideoloģisko 
pārliecību. Tikai tad, kad nonācu 
lāģeri un redzēju Padomju iekārtu 
no kādas citas puses, ieguvu reālā
ku priekšstatu par lietām, mana 
pārliecība sāka šķobīties. Tādēļ ne
varu teikt, ka mana dzīve būtu bi
jusi pakļauta tikai vienai idejai. 
Ideja, kura man visu laiku pastā
vēja ir tāda, ka ir jāiegūst izglītība. 
Visu dzīvi ir jāmācās, jācenšas kaut 
ko radīt. Vai nu zinātnē, literatūrā 
vai citā veidā. Tajā ziņā mani prin
cipi ir palikuši nemainīgi. 

Ideoloģiskā virzienā man ir bi
jusi radikāla uzskatu maiņa, par 
daudz ko tagad esmu citās domās. 
Ļoti kritiski izturos pret vienu ot
ru savu izteicienu, vienu otru savu 
rīcību, kāda man ir bijusi agrāk. 

Ar ko jūs aizraujaties? 
Man ļoti patīk klasika. Savā 

laikā beidzu ļoti labu vācu klasis
ko ģimnāziju, kura man deva īsti 
labu izglītību. Tādēļ esmu ļoti pa
teicīgs savai skolai un arī tai vācu 
kultūrai, kurā esmu uzaudzis. 

Savu mīlestību pret klasiku ne
esmu aizmirsis nekad Mans mūža 
lielākais darbs, kui*š? man šķiet, ir 
pat paliekošāks nekā tas, ko esmu 
darījis fizikā, ir tas. ka es atdzejoju 
latviešu valodā Lukrēcija "Par lietu 
riflhn" x i e r a k s t ī j i n r i b m p n ^ n i s n n 

ievadu Pie šī darba strādāju 15 ga
di necājf <a šī grāmata tagad 
ir pieejama tiem cilvēkiem, kas par 
to interesē) as. Tas ir vērtīgs ieguldī
jums latviešu kultūrā. Priecājos, ka 
esmu to paveicis. 

Tātad, cilvēkam ir jābūt ne 
tikai domājošam ar pratu, bet 
arī ar emocijām? 

Es domāju, ka fiziķim un liri
ķim vajadzētu apvienoties vienā 
cilvēkā. 

Nākot Ziemassvētkiem, ko 
gribat vēlēt citiem un sev? 

Man Ziemassvētki jau no sko
las laikiem saistījušies ar dziļām 
emocijām. Tie man nav reliģiskie, 
bet ētiskie svētki. Vēlos, lai cilvē
ki viens otram piedod, lai starp cil
vēkiem būtu saticība un miers. Lai 
miers būtu ari virs zemes! <g 

MĀRA SADOVSKA 

NS PROT SKAITĪT N A U D U U N 
D O M A VEL MĀCĪTIES 

valdes sastāvā, vēl pēc pusotra ga
da kļuvu par viceprezidentu un šī 
gada janvāri valde mani ievēlēja 
par priekšsēdētju. Bankā strādā 
apmēram 90 darbinieku. 

Savus pakalpojumus-izvēršam 
divos virzienos: operācijas Rīgas 
fondu biržā, cenšamies piedāvāt 
labus un izdevīgus noteikumus. 
Nepretendējam uz tādu klientu 
masveidību kāda, piemēram, ir 
Unibankā, tas nekad nebūs ari 
mūsu mērķis. Mūsu priekšrocība 
ir norēķinu ātrums operācijās ar 
vērtspapīriem, ieviesām ari eks-
prespārskaitījumu latos. 

- Zinu, ka esat vieni no reta
jiem, kas kaut ko vērtīgu dāvinā
jusi Latvijas Universitātei. Paras
ti tās ir dāvanas no tautiešiem ār
zemēs. Kas jūs uz to pamudinā
ja, vai tas, ka esat LU absolvents? 

- Universitātei, protams, gri

bēju dāvināt, jo esmu tās baka
laurs, bet šoreiz nedāvināju kā 
privātpersona, bet tas ir bankas 
"LAND" atbalsts izglītībai. Uz
skatu, ka ari citas bankas varētu 
būt aktīvākas. Ziedojām līdzek
ļus kompaktdiska "Svētvakars" 
izdošanai, sponsorējām Imanta 
Ziedoņa viena sējuma iespiešanu. 
Materiāli atbalstījām jūrmalnie
ka tēlnieka Jānā Bārdas darbu -
krusta izveidi, kurš šobrīd atro
das Saeimas ēkā un kuru iesvētī
ja dažādu kristīgo konfesiju pār
stāvji. Viens no mūsu lielākajiem 
projektiem - atbalstīt autospor
tu. Sponsorējam Ģirtu Mūrnieku. 
Viņš ir Latvijas čempions. 

- Vai jums nav bail, ka tagad 
nāks arvien vairāk lūdzēju? 

- Bankām no tā neizbēgt, bet 
reizēm palīdzēt tiešām ir patīka
mi un tas rada gandarījumu, ja 

pēc tam redzi, kā nauda "dzīvo" 
Universitātē reiz izteicu domu, 

ka banka "LAND" varētu emitēt 
debetkartes un noteikti piedāvāt 
studentiem izmantot šo debet kar
šu pakalpojumu. Ja cilvēks sāk 
izmantot kādas bankas pakalpo
jumu, tad viņu pārmānīt uz citu 
banku ir daudz grūtāk. Ar debet-
kartēm mēs iegūtu klientus, kas 
nākotnē būtu apmierināti ar mū
su pakalpojumiem, jo sākumā 
banka nekādu peļņu negūtu, drī
zāk zaudējumus. Taču mūsu ban
ka pašlaik debetkaršu emisiju ne
veic. Šķiet, ka LU šo ideju sākusi 
realizēt kopā ar Latvijas krājban
ku, bet man prieks, ka mana ide
ja bijusi noderīga. 

- Šobrīd daudz runā par iz
glītības reformu nepiecieša
mību, ko jūs kā LU absolvents 
varētu teikt? 

- Esmu bieži mēģinājis atce
rēties, ko esmu ieguvis studējot 
Universitātē, īpaši, kad strādā
ju, lasu, pētu. Laikam vienīgais, 
ko esmu ieguvis - tā ir angļu va
loda, jo divus gadus nodarbības 
bija četras reizes nedēļā. Grūti 



Pirmdiena, 1996.gada 16.decembris 
7 * • * 

INTERESANTI 
CILVĒKI 
UN LU вЯШйт TILTU STARP KINU UN LATVUU jeb 

VĒRŠA GADS ATNESĪS DAUDZ LAIMES 

Šo Laimes hieroglifu un 
laba vēlējumus jums visiem 
sūta HE JIE. Viņa ir profe
sore no Ķīnas un Svešvalo
du fakultātē māca studen
tiem ķīniešu valodu un lite
ratūru. Galvenokārt, tā ir 
sarunvaloda, arī sacerēju
mu rakstīšana, avīžu tulko
šana un arī vēl citas lietas. 
Tā ka drīz būs gadu mija, ai
cinājām profesori He Jie uz 
sarunu, lai uzzinātu viņas 
Jaunā gada noskaņas. Sā
kām ar jautājumu -

Vai studenti cītīgi mācās 
niešu valodu? 

Drīz būs gads, kopš esmu Latvi
jā. Pie manis mācās divi kursi: ot
rais un ceturtais. Kopā ir 11 stu
dentu. Viņi ir ļoti centīgi, un es vi
ņus mīlu. Kad studenti ir pietieko
ši apguvuši valodu, cenšos viņiem 
palīdzēt atrast atbilstošu darbu. 

Nāk Jaunais gads, kā to sa-. 
gaida Ķīnā? 

Man ir jāzina, vai tas jaunais 
gads ir pēc eiropiešu stila vai pēc 
ķīniešu stila. 

Pēc ķīniešu stila. 
Vēl konkrētu datumu es nezinu, 

jo ir jāskatās pēc lunārā kalendā
ra, un to vēl neesmu izdarījusi. Pa
rasti tās ir janvāra beigas un feb
ruāra sākums. Jaunā gada sagai
dīšana saucas Pavasara svētki. 

Nākamais būs Vērša gads, ko 
tas liecina? 

Vērsis ir vislabākais simbols 
runā, jo mana zeme ir bagāta ar 
mājdzīvnieku tradīcijām un lauk
saimniecību. Vērsis atnesīs daudz 
laimes Ķīnā, un tādēļ mēs ļoti gai
dām šo gadu. Cilvēki kļūs bagātā
ki sirdī un dvēselē. 

Ķīnā ir kāds rakstnieks, kurš 
izteicis idiomu, ka cilvēkam vērša 
priekšā ir jānoliec galva, tad vēr
sis atnesīs laimi. 

Valdība un cilvēki, kas atrodas 
augstos posteņos, šajā gadā vai
rāk ieies tautā, saplūdīs kopīgā 
masā ar parastiem cilvēkiem un 
no sirds strādās, lai Ķīna plauktu 

formulēt, ko esmu iemācījies tie
ši LU. Atsevišķas lietas, kas at
tiecas uz statistiku un ekonomis
ko matemātiku, kuras palikušas 
atmiņā un ir priekšstats, ka pa
stāv tādi jēdzieni. Taču runājot 
par tādu nozari kā menedžments, 
tad studiju laikā tas reducējās ti
kai uz tehnoloģisko procesu ap
kalpošanu, kādos veidos būvēja
mi konveijeri, kādos veidos orga
nizēt ražošanu - tas ari viss. Jē
dziens par cilvēku menedžmentu 
vispār nepastāvēja, kaut arī dip
lomā man ir ierakstīts, 
ka esmu biznesa 
administrā
cijas 

un zeltu. 
Nākamgad Ķīnā ekonomikā, 

kultūrā un vispārējās nozarēs tiks 
sperts liels solis uz priekšu, un būs 
strauja augšupeja. 

Kā sākas gatavošanas Jauna
jam gadam? 

Tā ir ļoti interesanta. Jaunā ga
da sagaidīšanai pēc lunārā kalen
dāra gatavošanās sākas jau 23. de
cembrī. Viena no galvenajām lie
tām ir putras vārīšana. Tā saucas 
Labā (nevis labākā) putra un sa
stāv no 8 dažādām lietām: kviešu 
miltiem, risu miltiem, plūmēm, 
riekstiem un citām lietām. Pirms 
putras vārīšanas pie sienas ir jā
pielīmē tēls - "Džou Vangs", kurš 
ēdiena vārītājai nes laimi. Taču, 
ja šis tēls nebūs pielīmēts, tad ie
spējama nelaime. Tagad tradīcija 
ir saglabājusies tikai laukos, pil
sētās neko tādu vairs nedara. 

Tiek vārīta ari salda un bieza 
klimpu zupa. Kad taisa klimpas, 
"Džou Vangam" ir jāaizlīmē mute 
ciet. Citādi, ja viņš kaut ko pasa
cīs, klimpas būs negaršīgas. Pati 
klimpu gatavotāja arī svarīgajā 
darba procesā neko nedrīkst runāt. 

Eiropā un Amerikā uzskata, ka 
ir Dievs. Ķīnieši uzskata, ka aiz 
Dieva vēl ir Imperators, kurš ir 
augstāks par Dievu. Tādēļ Impe
ratoram tiek lūgts, lai viņš apklu
sina pie sienas pielīmēto cilvēci
ņu, lai viņš klimpu, gatavošanas 
laikā neko nerunātu. Tagad - jau
najos laikos mēs - Ķīnā ēdam 
klimpu zupu, bet mums, to gata
vojot, vairs nav cilvēciņam jāaizlī
mē mute un jāklusē. 

Kas vēl tiek darīts, gatavojo
ties Pavasara svētkiem? 

Pēc lunārā kalendāra 23. decem
bra ir jāsāk lielā mājas tīrīšana -
ir jāiztīra visi stūri. Ir jānomazgā 
visas sienas vai pat jānokrāso par 
jaunu. No sienām ir jānoplēš vecie 
attēli un jāuzlīmē jauni. Vienal
ga, vai tas ir portrets vai akvareļa 
zīmējums. 

Abpus durvīm ir jābūt sarka
niem uzrakstiem ar laimes novē
lējumiem Jaunajā gadā. Uz tiem 
ir labas veselības vēlējumi, arī vē
lējums, lai Jaunais gads atnestu 
daudz bagātības. Virs durvīm ir 
jāuzlīmē hieroglifs "Laime" (tas ir 
mūsu intervijas sākumā). 

Ir jāsagādā daudz dažādu ēdie-

bakalaurs. Domāju, ka nosau
kums neatbilst būtībai. Papildus 
zināšanas apguvu speciālos kur
sos un pašmācības ceļā. 

Problēma tā, ka Universitātē 
bija divu kategoriju pasniedzēji. 
Vieni, kas iesīkstējuši un nekur ci
tur strādāt negribēja, iespējams, 
ka objektīvu iemeslu dēļ viņi paši 
nevarēja apgūt to, kas atbilda pā
rējās pasaules praksei. Otrā daļa 
bija aktīvāki un progresīvāk do
mājoši cilvēki, kas jau sāka izklīst 
biznesa struktūrās. Ja kāds ari 
palika patriotisku jūtu vadīts, tad 
pārsvarā viņi ieradās uz katru tre
šo lekciju, jo bija aizņemti bizne
sa darījumos. Ari viņu pašu izglī
tība bija haotiska, jo kaut ko mē
ģināja "ķert" no grāmatām, vāca 
pieredzi no ārzemju braucieniem 
un sarunām ar cilvēkiem. Zinības 
centās dot arī studentiem, bet tās 
bija grūti uztvert. 

- Ja jums piedāvātu jau ar 
tagadējo pieredzi dalīties ar 
studentiem, vai būtu ar mieru? 

- Uzskatu, ka šobrīd neesmu 
spējīgs vadīt lekcijas un mācīt, jo 
man pašam vēl jāmācās. Ja to da-

nu, jo Ķīnā ir liela ēdienu daudz
veidība, un iespējas tos lēti no
pirkt. Obligāti ir jābūt dažādām 
zivīm un garnelēm. 

Jaunā gada priekšvakarā ir jā
būt sapirktam tik daudz ēdiena, 
ka gadu varētu ēst. Vēl galdā ir jā
būt sāļajai tortei. Pēc iespējas vai
rāk ieteicami miltu ēdieni. No mil
tiem ir jābūt uztaisītai zivij, per
sikiem, jo tie atnesīs laimi. 

Kas notiek Jaunā gada 

Pēc lunārā kalendāra Jaunā ga
da priekšvakars ir 12. mēneša 30. 
datumā. Tas ir vēl vētraināk, sir
snīgāk svinams nekā pats Jaunais 
gads nākošā dienā. 

Nav svarīgi, kur tu Ķīnā dzīvo, 
bet priekšvakarā tev ir jābūt kopā 
ar savu ģimeni. Ja visi savējie būs 
kopā, tas atnesīs laimi. Ar eiropie
šiem mūs nevar salīdzināt, jo jums 
ir citas tradīcijas - jūs gribat 

viens otram. Tas ir ļoti svarīgi. 
Tajā pašā laikā obligāti ir jāšauj 

petardes - ļoti daudz, lai būtu liels 
troksnis. Senos laikos bija tāds ti
cējums, ka no 23.00 līdz 1.00 nāk 
briesmonis Dēmons. Viņš nāk ēst 
mājdzīvniekus, lai viņu atbaidītu, 
ir jāšauj petardes. Tagad vairs Dē
mons nenāk, taču tradīcija ir sagla
bājusies. Petardes šaujot, ļaudis iz
rāda, cik ļoti līksmi viņi ir. 

Bērni šajā naktī var negulēt, 
un tādēļ viņi ir ļoti priecīgi. 

Tad sākas Jaunā gada svinības. 
Tikai tajā brīdī, kad ir atbaidīts Dē
mons, cilvēki drīkst viens otru 
sveikt, jo priecāšanos pirms laika 
Dēmons būtu varējis sabojāt. 

Jaunā gadā ir jāvelk jaunas drē
bes, vienam otrs jāapdāvina, jāap
sveic. Laimīgākie ir bērni. Kad ma
zie iet klāt un novēl Laimīgu Jau
no gadu, tad pieaugušie viņiem dod 
saldumiņus vai mazas naudiņas. 

He Jie 
braukt prom no ģimenes. 

Šajā vakarā obligāti visiem ko
pā ir jāēd pelmeņi. Vēl tāda intere
santa lieta, ka katrai stundai 
mums kalendārā ir savs nosau
kums Naktano 24.00 līdz 1.00 no

likumu apzīmē hieroglifs, kuru 
izrunā kā "dz", un pelmeņiem irtas 
pats hieroglifs. Tādēļ tajā stundā 
ir obligāti jāēd pelmeņi. Tie it kā 
aptver to stundu, kas ir pagājusi 
vecajā gadā un stundu, kas jau ir 
sākusies Jaunajā gadā. Ari pelme
ņi šīs lietas sevī ietver. Kopā ēdot 
pelmeņus, ari cilvēki paliek tuvāki 

rīšu, tad noteikti ārzemēs. Domā
ju, ka Rīgas Ekonomikas augst
skola šobrīd spējīga sniegt to iz
glītību, ko varētu nosaukt par biz
nesa administrācijas bakalauru, 
jo pasniedzēju saraksts ir maz
liet citādāks. 

- Vai iesāktās reformas spēs 
kaut ko krasi mainīt, vai gaišā
kos prātus spēs piesaistīt ne
lielās algas? 

- Ceru, ka reformu iesācēji redz 
motivāciju un to, kāda būs kon
trole, jo mehānisms ir sarežģīts. 
Pasaulē parasti nekas nenotiek 
līdz galam perfekti un nesasniedz 
ideālu, jo vienmēr ir tendence pār
spīlēt vienā vai otrā virzienā. 

Esmu interesējies par Tālo aus
trumu ekonomiskajiem panāku
miem un "tīģerekonomikas" uz
plaukumu. Pamatā ir tas, ka vis
lielākā loma jāpievērš pamata un 
vidējai izglītībai, lai nodrošinātu, 
ka valsts garantē, ka visi Latvi
jas iedzīvotāji bez maksas varē
tu mācīties, lai cilvēki mācētu la
sīt, rakstīt, rēķināt, būtu priekš
stats, ka eksistē svešvalodas. 

Domāju, ka augstskolās stipen-

īna Forande 
Šajā laikā nedrīkst lietot nazi, 

jo citādi var sagraut savu mieru. 
Taču nazis nav vajadzīgs, jo viss 
jau ir sagatavots un sagriezts. 

Jaunā gada 15. datumā, savu
kārt, ir Jūaņsjaudzie - tie ir citi 
svētki. Tie simbolizē pavasara 
svētku noslēgumu. 

Kā jums iznāks svinēt Jauno 
gadu? j, k 

Es vēl nezinu, Latvijā vispirms 
ir jāsvin Ziemassvētki. Pavasara 
svētkos es ielūgšu visus studentus, 
draugus. Jautrā pulciņā mēs šos 
pavasara svētkus nosvinēsim arī 

Latvijā. Es speciāli visiem saga
tavošu pelmeņus, un mēs tos kopā 
ēdīsim. Taču vairāk gan es par to 
negribu stāstīt, jo tad jau varēs 
avīzē izlasīt, un visi iepriekš uzzi
nās. Labāk lai ir pārsteigums. 

Šogad pavasara svētkus sagai
dīšu ļoti jautri un daudz labāk ne
kā Ķīnā. Latvijā man ir ļoti daudz 
jauku draugu, kā piemēram, pa
sniedzēja Ina un studenti. Būs in
teresanti savienot ķīniešu tradīci
jas ar latviešu tradīcijām. 

Man ir ļoti daudz ielūgumu uz 
Ziemassvētkiem un uz Jauno ga
du. Tā ka iešu visur un iepazīšos 
ar latviešu tradīcijām. Tādēļ ļoti 
daudz draugu ir jāielūdz uz Pava
sara svētkiem! 

Kāds Latvijai būs Vērša 
gads? 

Ceru, ka Latvijai tas atnesīs ļo
ti daudz laba. Mani studenti labi 
iemācīsies runāt ķīniski. 

Ceru, ka attīstīsies Latvijas iz
glītība. Piemēram, man ir ļoti cen
tīgi studenti, taču Latvijas ekono
mikas dēļ viņiem ir lielas problē
mas. Viņi nevar apgūt valodu tik 
labi, kā tas būtu, ja viņi dzīvotu 
ekonomiski labākos apstākļos. 

Mūsu vēsture atkārtojas - kā 
ķīniešu vēsture no senseniem lai
kiem, tā ari latviešu vēsture. Tā
dēļ mums ir jādraudzējas. 

Ķīnas politika - tā ir atvēftā--
valstī tiek ielaists ārzemju kapi-
tāls. Latvijai ari tā būtu jādara, jo 
tad varēs ātrāk pacelt savu ekono
miku un ātrāk uzplaukt. 

Esot Ķīnā, ja divas dienas ne
izeju ārā no mājas, redzu, ka ir jau 
lielas izmaiņas: kāda jauna māja 
uzcelta vai jauna iela atvērta. 

Kad dzīvoju Latvijā, nekas tik 
ātri nenotiek. No sirds novēlu, lai 
Latvija pēc iespējas ātrāk uz
plauktu un attīstītos. 

*** 
Saruna ar He Jie ir beigusies. 

Tajā mums saprasties ar tulko
šanu palīdzēja sinoloģe Ina Fo
rande. Saku viņām abām - He 
Jie un Inai - paldies par šo in
terviju. Savā un'Universitātes 
Avīzes" kolēģu vārdā vēlu viņām 
līksmu, skaistu un laimīgu Jau
no gadu! §i 

MĀRA SADOVSKA 

mm wem -#tm t-жт sRsafe 

dijas būtu jāpiešķir tikai izciliem 
studentiem, kam nav finansiālu ie
spēju, jo valsts nevar atļauties 
maksāt visiem. Augstākā izglītī
ba visās augstskolās būtu jāiegūst 
par maksu, tai jābūt elitārai. 

Salīdzinot Vidusameriku un 
Austrumāziju, kas savulaik 80. g. 
sākumā atradās pilnīgi vienādās 
izejpozīcijās, šobrīd Austrumāzi-
jas investīciju un citu ekonomi
kas raksturojošie lielumi ir augu
ši ātrāk. Amerikā bijusi stagnā
cija un pārspīlēta tendence uz 
masveida un bezmaksas augstā
ko izglītību, bet Āzijas valstīs ne
viens to nesponsorē. 

-Vai šobrīd ir iespējams ie
viest tikai maksas studijas, ja 
valsts nenodrošina iespēju sa
ņemt kredītu? 

- Vismaz jāpārvar muļķīgā sis
tēma, ka valsts visiem studentiem 
maksā 7,50 līdz 15 latu stipendi
jas, bet 10% maksā paši un nesa
ņem nekādu stipendiju. Tā tiek 
bezmērķīgi tērēta nauda sistēmas 
uzturēšanai, kas nodrošina sti
pendiju izmaksas, kas ir smieklī
gas. Ja to likvidētu, tad nevajadzē

tu krasi pāriet uz studiju maksu 
visiem. Jocīga šķiet šo pāris latu 
stipendiju pārskaitīšana uz ban
ku maksājuma kartēm. 

- Ja vēlreiz atgriežamies pie 
karjeras krēsla? Kā ir būt par 
bankas prezidentu Jūrmalā? 

- Tas, ka bankas "LAND" gal
venā mītne atrodas Jūrmalā ir ne
jaušība, bet visi esam ar to ap
mierināti, jo apkārtējā vide ir jau
ka pati par sevi. 

Esmu skatījies pulkstenī, ka 
no Pārdaugavas atbraukt uz Jūr
malu ir daudz ātrāk un mierīgāk 
nekā pārblīvētā satiksmes strau
mē nokļūt no Pārdaugavas līdz 
centram. Pagaidām stereotipi ne
ļauj iedomāties, ka šeit ir ērtāk 
gan strādāt, gan klientiem, gan 
novietot mašīnu u.tml. 

Svarīgākais ir gūt prieku no 
darba, taču pēc pāris gadiem ce
ru, ka varēšu turpināt ari mācī
ties vismaz vienu gadu. 

- Universitātes studenti var 
cerēt, ka varbūt kādreiz vi
ņiem lekcijas lasīs jauns, inte
resants un zinošs profesors... @ 

LLZE BRINKMANE 
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s t u d e n t u p a d o m e s l a p 
"PAISUMS" UZVAR UN ZAUDĒ 

"Par ceturto sarakstu! Par Albertu Kaulu!" pirms 
gada auroja radio. Tā bija zīme: vēlēšanas nāk. Ie
priekšējā ceturtdienā radio gan neskanēja, bet gan 
studentu balsis. Tā bija zīme: studenti vēlē LU Stu
dentu padomi. 

Vēlēšanas šogad ritēja samērā mierīgi. Par nopiet
nāko incidentu atzīstama divu iecirkņa vēlēšanu ko
misijas locekļu piedzeršanās Aspazijas bulvārī 5. Kā 
atzina vairāki aculiecinieki, tik piedzērušies cilvēki 
sen nebija redzēti. Dzeršana beidzās ar kaunpilnu 
izmešanu no iecirkņa. 

Otrs starpgadījums: filologos ar vēlēšanām neap
mierināti cilvēki bija izkāruši aicinājumus nebalsot 
un rāva nost vēlēšanu plakātus. Jāatzīst, viņiem bi
ja panākumi, jo Visvalža ielā 4a nobalsoja tikai 3,5% 
balsstiesīgo. Tiesa, Studentu padomes vēlēšanas ir 
notikušas neatkarīgi no balsojušo skaita. 

Par spīti visam vēlēšanās piedalījās rekordskaits 
studentu: 1295jeb 14% balsstiesīgo. Vislielākā akti
vitāte bija biologos - še balsoja trešdaļa vēlētāju. Ab
solūtos skaitļos visvairāk balsoja ekonomistos: div
simt studentu. 

Tāpat kā 1995.gadā vēlēšanās piedalījās trīs kan
didātu saraksti:"Paisums", Nacionālā apvienība un 
"Kosmosa noslēpumu zinātājs" Pēc vēlēšanu iznā
kumiem, grūti secināt, kas uzvarējis. 

Visvairāk balsu un mandātu guva "Paisums": 51% 
un 13 vietas. Taču tas ir tikai par 17 balsīm vairāk 
nekā puse balsojušo, turklāt iepriekšējās vēlēšanās 
"Paisums" saņēma 63% balsu un 16 vietas. "Paisu
ma" fakultātes ir ekonomisti, fizmati, pedagogi, psi
hologi un vadībnieki, kur par to balsoja 86%, toties 
citur tikai 16%. 

Nacionālās apvienības piekritēju skaits ir audzis 

visstraujāk, 5.decembri to bija teju trešdaļa vēlētā
ju. Tas nodrošināja astoņus mandātus LU Studentu 
padomē, par diviem vairāk nekā līdz šim. īpaši pie
minami juristi, teologi un vēsturnieki, no kuriem 
Nacionālo apvienību atbalstīja 84%. Citās fakultātēs 
Nacionālā apvienība nav tik iecienīta: tikai 13%. 

Pretēji prognozēm, "Kosmosa noslēpumu zinātājs" 
šogad guva lielākus panākumus nekā iepriekš, gū
dams četras vietas (+1, salīdzinot ar 1995.gadu). Par 
KNZ balsoja Buļļu ielas kopmītņu un Didža Ustupa 
cienītāji - 77% biologos un ķīmiķos un 9% cituviet 
Universitātē. 

Nule ievēlētā Latvijas Universitātes Studentu pa
dome darbu sāks tikai februārī, bet jau pašlaik rit 
runas par tās amatiem un veicamajiem darbiem. 

RITVARS EGLĀJS 

LATVIJAS UNIVERSITĀTES STUDENTU PADOMES VĒLĒ
ŠANU REZULTĀTI 1996.GADA 5.DECEMBRĪ 

lec. Vēl. 
i 

Balsoja Der. Nacionālā 
apvienība 

'Paisums" "Kosmosa osa 
u 

zinātājs" 
BIO 
EKO 
FIL 
Raiņa b. 
Zeļļu 
FIZ 
ĢEO 
JUR 
ĶIM 
PED 
SVE 
TEO 
VAD 
VĒS 
KOPĀ 
Vietas 

247 
894 
948 
445 
423 
868 
406 
745 
383 
1403 
480 
162 
1614 

82 
201 
31 
39 
103 
142 
98 
133 
78 
120 
19 

9279 
161 
1295 

33,2% 
22,5% 
3,3% 
8,8% 
24,3% 
16,4% 
24,1% 
17,9% 
20,4^ 
8,6% 
4,0% 
21,0% 
1 2 , 1 

14,3% 
14,0% 

SP SEDE 

82 17 
200 2 
29 15 
39 1 
103 5 

I 142 6 
ļr 97 38 
f 133 111 

76 5 
120 15 
19 13 
34 31 
1 7 4 g m ļ № 
161 133 
1267 394 
25 8 

20,7% 
1,0% 
51,7% 
2,6% 
4,9% 
4,2% 
39,2% 
83,5% 
6 , 6 % \ 
12,5% 
68,4% 
91,2% 
4,6% • 
2M 

31,1'

196 
10 
36 

110 
46 
12 
8 
82 
3 
2 
159 
16 
650 
13 

7,3 
98,0% 
34,5% 
92.3% 
'lfbvo 

77,5% 
47,4% J 

9,0% 
10,5% 
68,3% 
15,8% 
5.9% 
£L,4% 
9,9% 
51,3% 

72,0% 
1,0% 
13,8% 
5,1% 
23,3% 
18,3% 
13,4% 
7,5% 

19,2% 
15,8% 
2,9% 
4,0% 
7,5% 
17,6% 

26.novembrī notika pēdējā SP sēde pirms pado
mes vēlēšanām. Lai gan, salīdzinot ar iepriekšējām 
sēdēm valdīja krietni vien izklaidīgāka atmosfēra, pa
rastā darba kārtība netika traucēta. 

SP priekšsēdētāja Inga Samoviča informēja par 
Latvijas studentu apvienības (LSA) rīkoto preses kon
ferenci, kurā LSA pārstāvji pauda savu viedokli p 

• obligātā valsts dienesta likumu, un iztei 
neizpratni parValsts Prezidenta G . Ulmaņa rīcību; 

kreditēšanas nepieciešamību - šāds secinā-
s izdarīts balstoties uz statistikas datiem; 

• 90 % aptaujāto studentu izteikušies par aģr? 
kās transporta kompensācijas, t.i.; 50 % atlaides 
transporta biļetēm, atjaunošanu. 

Šī preses konference parādīja, ka LSA ir izde
vies piesaistīt ceturtās varās uzmanību. 

Komisiju ziņojumos vēlēšanu komisija informē
ja par to, kā noris gatavošanās vēlēšanām un īpaši 
tika izskatīts jautājums par vēlēšanu apvienības 
"Savējie" izslēgšanu no vēlēšanām kandidējošo sa
rakstu vidus tādēļ, ka netika attiecīgajā termiņā 
iesniegts pietiekošs saraksta atbalstītāju parak
stu skaits. _ , ; 

Izglītības komisija iepazīstināja ar izstrādāto 
projektu par semināru, kurš notiks tuvākajā laikā. 
Tā galvenais mērķis - iepazīstināt jaunievēlēto sa
stāvu ar SP darbības principiem, pienākumiem, kā 
arī sasniegumiem. 

PROTESTS PRET 
VĒLĒŠANU GAITU 

SP VIEnOKLIS 

Sī gada 9.decembri LU SP prezidijs saņēma 
Studentu padomes vēlēšanu saraksta "Savējie" 
protestu, kuru parakstījuši 13 LU studenti. Tajā 
norādīts, ka ir notikuši LU SP vēlēšanu procedū
ras pārkāpumi, līdz ar to vēlēšanas nav veiktas 
likumīgi. Sī saraksta pārstāvji un atbalstītāji uz
skata, ka pārkāpts LU SP Satversmes 12.pants, 
kā ari LU SP vēlēšanu nolikuma 9.punkts - kan
didāti nevar būt vēlēšanu komisijas locekļi, jo tas 
rada interešu konfliktu. Sī konflikta esamību ne
tieši pierāda 1996.gada 21.novembri iesniegtā vē
lēšanu saraksta "Savējie'" nereģistrēšana un kan
didēšanas aizliegšana. 

Pārkāpts esot ari LU SP nolikuma 7.punkts -
par kandidātu sarakstu pēdējo iesniegšanas ter
miņu, kā ari 13.punkts - 22.novembri vēlēšanām 
pielaistie kandidātu saraksti neesot izlikti redza
mās vietās LU fakultātēs. 

Lūdz izskatīt šo gadījumu LU SP Satversmes 
23.panta paredzētajā kārtībā. 

Nevaru piekrist "Savējiem", ka LU Studentu pado
mes vēlēšanas nav bijušas vienlīdzīgas. Principu "viens 
vēlētājs - viena balss" nodrošina LU SP Satversmes 11. 
un 12. pants, par tā ievērošanu varēja pārliecināties katrs 
intresents vēlēšanu dienā 5. decembri. 

Jāatzīst, vēlēšanu organizēšanā dažviet pārkāpts LU 
SP vēlēšanu nolikums - taču tur, kur tas ir pretrunā ar 
LU SP Satversmi. LU SP Vēlēšanu komisija ievēroja 
Satversmi, tiesību aktu ar augstāku spēku, - tas attie
cas uz vēlēšanu tiesībām, kandidātu sarakstu pieņem
šanas un paziņojumu izlikšanas termiņu. 

Atgādināšu, kā tapa Vēlēšanu komisija. Apzinoties 
tās svarīgumu, LU SP tajā deleģēja pārstāvi no katra 
līdzšinējā SP kandidātu saraksta un vecākajām fakul
tātes studentu pašpārvaldēm. Tādējādi tika panākta 
dažādu viedokļu pārstāvība komisijā. Savukārt vairā
ku tās locekļu kandidēšanas pamats ir LU SP Satver
sme, kas noteic vienādas vēlēšanu tiesības visiem LU 
studējošiem Latvijas pilsoņiem. 

Cerēsim, ka savstarpēji pārpratumi tomēr nespēs 
kavēt LU SP un fakultāšu pašpārvalžu attīstību. 

RITVARS EGLĀJS, 
Vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs 

JAUNĀ STUDENTU PADOME 
Nr. Vārds, uzvārds Fakultāte, kurss 

NACIONĀLA APVIENĪBA 
1. Māris Vītols 
2. Aigars Pūriņš 
3. Jānis Ancāns 
4. Agnija Vēsma 
5. Ritvars Eglājs 
6. Māris Zaimiņš 
7. Armands Kociņš 
8. Mikus Arājs 

"PAISUMS" 

1. Sarmīte Narņicka 

2. Inga Samoviča 

3. Aigars Nords 
4. Ildze Straume 
5. Edīte Kalniņa 
6. Elita Baklāne 
7. Iveta Skudra 
8. Ingars Liepiņš 
9. Sandra Siņicina 
10. Gunvaldis Skrastiņš 
11. Maija Docenko 

12. Gints Āboltiņš 
13. Gatis Graubinš 

Vēstures un filozofijas, maģ. 1. kurss. 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, 2. kurss. 
Bioloģijas, 4. kurss. 
Vēstures un filozofijas, 2. kurss. 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, 4. kurss. 
Bioloģijas, 4. kurss. 
Filoloģijas, 2. kurss. 
Vēstures un filozofijas, 2. kurss. 

Vadības un ekonomiskās informātikas, 
3. kurss. 
Vadības un ekonomiskās informātikas, 
maģ. 1. kurss. 
Ekonomikas, 3. kurss. 
Fizikas un matemātikas, 4. kurss. 
Pedagoģijas un psiholoģijas, 4. kurss. 
Ekonomikas, 2. kurss. 
Fizikas un matemātikas, 3. kurss. 
Vadības un ekonomiskās informātikas, 
2. kurss. 
Pedagoģijas un psiholoģijas, 2. kurss. 
Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu, 2. kurss. 
Vadības un ekonomiskās informātikas, 
4. kurss. 
Ekonomikas, 2. kurss. 
Fizikas un matemātikas, 3. kurss. 

KOSMOSA NOSLĒPUMU ZINĀTĀJS 
1. Didzis Ustups Bioloģijas, 4. kurss. 
2. Pēteris Evarts-BundersBioloģijas, maģ. 2. kurss. 
3. Agnese Raboviča Ķīmijas, 3. kurss. 
4. Ivars Boreiko Pedagoģijas un psiholoģijas, 3. kurss. 

Arī vēlēšanu iecirknī top māksla 
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Elita Baklāne, Studentu padomes informācijas ko-
rnisijas priekšsēdētāja, un Ģirts Freibergs, SP priekš
sēdētajas biedrs, ir uzaicināti piedalīties Baltijas jū
ras valstu universitāšu Studentu apvienību konfe
rencē Stokholmā no 11. līdz 13. decembrim. Darba 
grupās tiks pārrunāti jautājumi, kas saistīti ar aug
stākās izglītības kvalitātes uzlabošanu. Kā vēl viens 
diskusiju temats ir ierosināta mūžizglītības jautāju
ma apspriešana - iespējas turpināt izglītību Univer
sitātē karjeras un darba laikā. Konferences dalīb
nieki tiks informēti par Eiropas Savienības politiku 
augstākās izglītības jomā. 

Vēstures un filozofijas fakultātes Socioloģijas ka
tedra veic aptauju par studentu dzīves apstākļiem. 

Līdz 15. decembrim varat nosūtīt pieteikumus, lai 
saņemtu informāciju par Karjeras forumu, kas notiks 
Vīnē nākamā gada 20. un 21. martā. Pasākumu rīko 
firma, kas rīko starptautiskas darba biržas jauniem 
profesionāļiem un augstskolu beidzējiem. Ja jūs esat 
22 līdz 30 gadus jauns, ja pārvaldāt vismaz vienu vie
nu Centrālās vai Austrumeiropas valodu un angļu va
lodu un vēlaties satikt darba devējus no labākajām 
Eiropas kompānijām, ienāciet Studentu padomes 106. 
telpā Raiņa bulvārī 19 pēc pieteikuma veidlapas. 

9. decembrī Saeimā notika tikšanās ar A.Toma-
Šūnu, Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes ko
misijas locekli, par kreditēšanas jautājumu un stu-

Iszinas 

dentu iespējām piedalīties lēmumu pieņemšanas un 
likumdošanas procesā. A. Tomašūns izteica domu par 
Studentu Saeimas sasaukšanu, kas būtu efektīvs 
ietekmēšanas līdzeklis studentu rokās. 

KAS? STUDENTU PAŠPĀRVALDE. 
KUR? JURIDISKAJĀ FAKULTĀTĒ. 

"Beidzot arī Juridiskās fakultātes studentiem ir sava 
pašpārvalde, kuras vēlēšanas notika šā gada 21.novembri. 
Bija pieteicies 21 kandidāts, no kuriem tika ievēlēti 11. 

Nobalsoja 205 studenti. Vēlēšanu komisija 5 cilvēku 
sastāvā pūlējās vaigu sviedros - aicinot studentus balsot, 
reģistrējot vēlētājus, izsniedzot tiem vēlēšanu zīmes, ap
kopojot rezultātus. Studentu pašpārvalde ir demokrātis
ma pazīme, un katrā sevi cienošā fakultātē tādai jābūt. 
Iecerēta pašpārvaldes prezentācijas balle. Joprojām sāpīgs 
jautājums ir pašpārvaldes telpa, bet esam optimisti," tā 
Inga Svarca, Juridiskās fakultātes 2. kursa studente. 

KAS? STUDENTU 
PAŠPĀRVALDE. KUR? 

BIOLOĢIJAS FAKULTĀTĒ. 
5.decembrī notika Bioloģijas fakultātes studentu pa

domes vēlēšanas. Tajās kandidēja 3 saraksti: "B. biolo
gi", St. Interfronte, Nedzimusi varde. Uz 7 vietām kan
didēja 12 biologi. Absolūto vairākumu ieguva "B. biologi" 
(4 vietas). Jaunā studentu padome sāks darboties ar nā
kamo semestri. D. Ustups un Zaimiņš M. radikāli mainīs 
studentu ikdienu. 

KAS? STUDENTU 
PAŠPĀRVALDE. KUR? 

ĢEOGRĀFIJAS FAKULTĀTĒ. 
5.decembri notika Ģeogrāfijas fakultātes Studentu pa

domes vēlēšanas - trešās kopš fakultātes SP izveidoša
nas. Kaut ari 9 jaunievēlētie kandidātu saraksta "Bagāti 
radi" pārstāvji darbu sāks februārī, var teikt, ka SP vēlēša
nas un studentu aptauja par dekāna amata kandidātiem 
iezvanīja Ģeogrāfu dienas, kuru galvenie pasākumi no
tiek šonedēļ. Lasiet" Ģeovēstis"! 

A P S V E I K U M I Z I E M A I 

Inga Samoviča: "Panākumi ir nevis gala re
zultāts, bet ceļš uz to. Lai nākamais gads būtu 
ceļš uz to!" 

Sarmīte Narņicka 
tās ar latviešu taut 
šanu, bluķa vilkš 7 

siem studentiem, j£ri$ 
tas, ko cilvēki^i 
gadā un ne tikai 

an Ziemassvētki sais-
dīcijām - ķekatās ie-

mām, rotaļām. Vi-
lēt, lai piepildās 
darīt nākamajā 

Ģirts Frōi 
forša liet 

Māris lai 
klis katra 
ir ari p 

assvetki ir 

ais mir-
i. Tas 

os! 

Edīte Kalniņa: 'Ēdiet piparkūkas - sirds
veidīgās, parastās, svētku, ekstra, smaidīgās, 
laimīgās, garšīgās! Un smaidiet, lai būtu 
daudz C vitamīna sesijām, misijām, akcijām 
un karnevāliem!" 

Nacionālā apvienība pateicas visiem, kas 
palīdzēja kaldināt mūsu panākumus LU Stu
dentu padomes vēlēšanās. īpaši tencinām vēs
turniekus, juristus un teologus. Priecīgus Zie
massvētkus un laimīgu Jauno gadu! 

Apšv*im4aatvijas UMfcrsitātes neklātienes 
nodaļas studentus ar ziemas sākumu un Sala 
tētuka atnākšanu. DIDZIS USTO " 

ln*S* ĶDtalO: 'Ļaujietife0fflyWkam, saulei un 
mīlestībai! Esiet prātīgi\un esiet neprātīgi! 
Esiet laimīgi un neuztrāļjjbieties par niekiem! 
Lai jums nākamgad izdodas atlicināt vairāk 
laika sev mīļajiem cilvēkiem!" 

"Siltas kājas un labu garastāvokli Ziemas
svētkos uŗi ari turpmākajā dzīvē, novēl Gints 
Āboltiņi 

Rihards ViOSOVS: Katram atsevišķi: lai Tev 
n e k a ^ nebtftu vēlēšanos, kuTa^nepiepildī-

^sies!" / 
\ 

p 
I 
I 

m m 

D i d z i s 
Meitene ietCviņu Zjefhassvēt- j 

^ ku p r i e k š v ā k a ^ a r srr^idiem Nurļ/vai _ 
! V ē s t u l ī ^ f n ^ u ļ ļ - , M 

ļ̂ļŽlfe ftĒĒ |QS 

ips piekļē sie 1 
I 

Pa ceļam no vecās Studentu padomes uz jauno 

Lai Jums katram 'Paisums" sirdī ari nākoš
gad! 

KNZ novēl visiem labiem ļautiņiem laimīti! 

KuOCiņS: "Sveicu visus pazīstamuos un vēl 
neiepazītos jaukos cilvēkus Gaismas un Mī
lestības svētkos. Joprojām mīliet un esiet mī
lami!" 

Z I E M A S Š 

m m m m m 

BAILES 
Ekonomikas fakultātes studentu pašpārvaldei Zie

massvētku gaidīšana ir īpaši nemierīga. Studentu paš
pārvalde 17. un 18. decembri gatavojas uzņemt Zie
massvētku vecīšu delegāciju - tam par godu tiek rīko
ti Salaveču svētki. Vecīši solījušies visus uzjautrināt 
un bagātīgi apdāvināt. Ekonomi - mācieties dzejolī
šus! Ekonomu tradīcijas dzīvo! Mazajā Ģildē atkal būs 
īstākā, skaistākā un lielākā Ziemassvētku balle! 

Vēstures un filozofijas fakultātē 17. decembri no
tiks Ziemassvētku balle - karnevāls. 

L a t v i j a s U n i v e r s i t ā t e s S t u d e n t u p a d o m e 
Raiņa bulvāris 19-106 
Rīga, Latvija, LV-1586 

Tel.:7223701 
Fakss: 7820113 
E-mail LUSP@lanet.lv 

r ATVĒRUMU 
SAGATAVOJUŠAS 

Edīte Kalniņa 
Inese Ķīkule 
Rita Kaās un ari 
Aldis Zelmenis (foto) 

mailto:LUSP@lanet.lv
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SLUDINĀJUMI 
REKLĀMA 
INFORMĀCIJA 

РШАСШ EKSAUNOS NEKĀDAS ETIĶETES! 
LEOPOLDS УШ TINS 

NO LU BIBLIOTĒKAS 
JAUNIEGUVUMU IZSTĀDES 

(Turpinājums) 
Matemātika. Dabas zinātnes. 

Duijn, C. J. van. Selfsimilar profiles for capillary 
diffusion driven flow in heterogeneous porou / 
1996 
Fondi: 4 

Duijn, C. J. van. Asymptotic behaviour of solutions 
of a nonlinear transport equation / 1996 
Fondi: 4 

Duijn, C. J. van. Limiting profiles in reactive solute 
transport /1996 
Fondi: 4 

Eijck, D. Jan N. van. Ambiquity and reasoning /1996 
Fondi: 4 

Galiano, G. Spatial localization for a general reaction

diffusion system /1996 
Fondi: 4 

Hemker, P. W. Approximation on partially ordered 
sets of regular grids / 1996 
Fondi: 4 

Houwen, P. J. van der. CWI contributions to the 
development of parallel RungeKutta methods / 
1996 
Fondi: 4 

Hundsdorfer, Willem H. Note on stability of the 
Douglas splitting method / 1996 
Fondi: 4 

Hundsdorfer, Willem H. Trapezoidal and midpoint 
splitting for initialboundary value problems /1996 
Fondi: 4 

Huneke, Craig. Tight closure and its applications / 
1996 
Fondi: 4 

Lukševičs, Ervīns. Bothriolepid antiarchs 
(Placodermi, Bothriolepididae) from the north
western par/1996 
Fondi: 1 Šifra: Dis/8152 

Mencis, Jānis. Algebra pamatskolai, 3. d. / 1996 
Fondi: 4 

Mencis, Jānis. Matemātika 6. klasē /1996 
Fondi:4 

Mencis, Jānis. Viens, divi, trīs - tie citi būs drīz / 
1996 
Fondi: 4 

Milaša, Irina. Matemātika sākumskolai /1996 
Fondi: 4 

Molenaar, J. Multigrid methods for high-order 
accurate fully implicit simulation of flow in p / 
1996 
Fondi: 4 

Romijn, Judi M. T. Tackling the Dagstuhl' 94 
specification problem with I/O automata / 1996 
Fondi: 4 

Sommeijer, B. P. Splitting methods for three-
dimensional bio-chemical transport /1996 
Fondi: 4 

Temme, N. M. Uniform asymptotics for the 
incomplete gamma functions starting from 
negative va /1996 
Fondi: 4 

Милаш, Ирина. Математика в начальной школе -1996 
Fondi: 4 
Eksaktās zinātnes. Medicīna, Tehnika. 

Arbab, F. Reusability of coordination programs /1996 
Fondi: 4 

Brand, Marc van den. Industrial applications of 
ASF+SDF /1996 
Fondi: 4 

Grebenko, Maija. Grāmatvedības uzskaite (mācību 
līdzeklis), 2. daļa/1996 
Fondi: 18,1. Šifra: C/96/101 

Jankovskis Georgs. Kaulu sensorā sistēma un 
osteorefleksoterapija/1996 
Fondi: 1. Šifra: B-96/172 

Jaunzems, Harijs. Daugava un mēs /1996 
Fondi: 1. Šifra: B-96/196 

(Turpinājums sekos) 

ч v 

Ja eksāmenu ne visai zini, 
Tad uzvelc labi īsu "mini", 
Un tavas pūles nebūs veltas, 
Tiks atzīmes uz augšu celtas! 

Ja students kādu darbu strādā, 
Par mīļāko un sievu gādā, 
Tam nevajaga stingri prasīt, 
Jo lekcijas na v laiks tam lasīt 

Vēl kafiju es litriem dzeru, 
Ieskaites es nokārtošu — ceru, 
Tad pasēdēšu kādā bārā, 
Vienalga kāds būs laiks tad ārā. 

Students ir no kursa pirmā, 
Tas iemīlējies profesorē sirmā, 
Kāzas sāks pēc eksāmeniem svinēt, 
Cik tas nopietni - to varam minēt! 

Studenti dzied: sveiks lai dzīvo, 
Un atkal iemet glāzi "sīvo", 
Bet, kad tos eksāmenā prasa 
Tie dziļdomīgi galvu kasa. 

Rakstu lekcijas es sa vā stilā, 
Jo man izbeigusies tinte zilā, 
Bet vēlāk mani konspekti, 
Tiks muzejos pat rādīti! 

VĒRŠA 
GADS 

(1889, 1901, 1913, 
1925, 1937, 1949, 
1961, 1973, 1985, 

1997) 
Sajā gadā dzi

mušās meitenes ir lo-
ti sievišķīgas. Viņas ne
cīnās par pilnīgu sava dzi
muma emancipāciju, ir laimīgas, ka daba viņām dā
vājusi neparastu pievilcību. Vērša gadā dzimušajiem 
vīriešiem piemīt intuīcija, kas ļauj viņiem dziļi ielū
koties sievietes dvēselē. Kā vīrieši, tā sievietes būs 
lieliski vecāki, iecietīgi un saprotoši. Sajā gadā dzi
mušie ir enerģiski, ārkārtīgi pacietīgi un neatlaidī
gi. Reizēm viņi mēģina izcelties, taču runā tikai tad, 
ja ir kas svarīgs sakāms. Viņi ir dzimuši laimes bēr
ni un nes laimi ari tiem, kas atrodas viņu tuvumā. 

Krustvārdu mīklu konkurss 
arī drīz sāks svinēt 

iemassvētku brīvdienas. 
Šoreiz līderi ARVIS 

BIRKMANIS un GINTS 
PLIVNA no fizmatiem, bet 

ķīmiķim JĀNIM ŠVINSKIM 
diemžēl viena kļūda. Ķ  j  

Janvārī uzvarētāju gaida 
dāvaniņas no Ziemassvētk 

Z i e m a s s v ē t k u p a d o m i s t u d e n t i e m 

Jā, jā, nekādas etiķetes, jo beidzot būs pienācis 
tas laiks, kad Jūs varēsiet uzvesties, neievērojot ne
kādas pieklājības normas - tie būs Ziemassvētki. It 
īpaši, ja jūs būsiet ieģērbies lāča, dzērves vai siena 
gubas maskā un vilksiet aiz sevis striķī iesietu blu
ķi, tad ārdieties pēc sirds patikas. Jau no paša rīta, 
līdz ko pamostaties, izslaukiet istabu, atraujiet logu 
un... izberiet visus mēslus krustcelēs. Neviens jums 
neko nevarēs padarīt, jo tā taču rīkojušies jūsu sen
či, zīlēdami, no kuras puses nāks precinieki. Tā kā, 
palūkojoties pa sava sestā stāva logu, precinieku vie
tā redzat tikai saniknotus gājējus, tad droši varat 
zināt, ka precinieki nākotnē nāks no tās puses, no 
kuras pašreiz nāk policists. Bet neuztraucieties, tur
piniet dzīves ritmu senču garā! Lai parūpētos par 
sava naudas maciņa biezumu, steidzieties pagalmā, 
saķeriet pirmo melno kaķi un aiznesiet uz baznīcu. 

Kad par nākotni esat labi parūpējušies, domājiet 
par tagadni un steidzieties uz kādu no tuvākajiem 
"bistro" "lido" vai "pedro" Uzkoduši kādu no latvie
šu mentalitātei pavisam svešajiem ēdieniem, parā
diet "biezajiem" savu senču garu. Uzkāpiet uz galda, 
nostājieties uz vienas kājas, vienā rokā turiet alus 
pudeli, bet otrā salveti (jo linu drānas jau tādos "bis
tro" nemēdz būt). Kad pie jums piesteigsies apmul
sis "bistro" īpašnieks un lauzītā latviešu valodā jums 
ko jautās, droši atbildiet "Tumsoņa, jūs nezināt, ka 
šodien ir Ziemassvētki, un šādi mūsu senči veicinā
ja auglīgu gadu!" Tā parādījis savu īsto "es", krietni 
iesilis, dodieties uz pirti, saunu vai pavisam ne sen-
cisko solāriju. Nopēries, izsvīdis vai nobrūninājies 
tāpat ne vairs siena gubas, lāča vai dzērves, bet gan 
Ādama kostīmā skrieniet uz tuvāko skvēriņu un ap-
skrieniet apkārt ābelēm, tad nākamgad šajā skvēri-
ņā ābelei būs laba raža un vietējie "bomži" varēs kriet
ni mieloties. Vakaru "nobeigt" arī pacentieties sen
ču garā, tāpēc uzaiciniet uz "randiņu" trīs savas drau
dzenes. Nosēdiniet viņas rindā parkā uz soliņa un 
lieciet... vārīt mēmo putru. Kā to dara? Jūsu drau
dzenes nedrīkst neko darīt, tikai klusēdamas putru 
vārīt. Pirmā vāra, otrā sāli piemet, trešā nogaršo. 
Atvadoties no draudzenēm, paskaidro 
viņām, ka pēc senču ti
cējumiem, tā, kura re
dzēs jūs sapnī, ūdens 
krūzi pasniedzot, 
var droši cerēt uz 
jūsu simpātijām. 
Tagad droši do
dieties uz mā
jām, j o rīt 
būs jauna 
diena, kad 
jums atkal 
būs jādomā 
un jāseko sa
vai uzvedībai, 
bet lāča maskas 
vietā būs jāuz
liek ja ne gluži 
studenta mas- ^ 
ka, tad v is - ^ 
maz studen
ta cepure. 

Free English improvement 
course by mail 

This course is free to all. This course 
uses easy to read English Bible texts as 
the course material. If you already speak, 
write or understand English and want to 
improve your English language skills, please 
send your complete name and address to: 

World English School 
2946 Nimitz 
Oklahoma City, OK 73112 
USA 
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