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.-�Ar šiem sirsrn�ŗŗajiem vārdiem ,Baltk!'ievrijas sflrād>nieki 

.:. urn 2emnieki, sfludlf!nti run rakstnieki nesen sa,gaVdīja 
: un pavadīja sa-<Jüs zemes ceļos latviešu rakstnieku de

•.,+ legiildju. 
, +!<- Par laliviešru literatūras .nerdēļu ,BaU,kcrrievijā jau daudz 

••• rakstiJts mpublirk.ānisJwj.ās avīzēs. Atkārtolies nav no
, : zīmes. Gri.bētos rfik.ai atcerēties dažus gadījumus, 'kas 
1 1 •:• palikuši atmiņā par brālīgās zemes jaurnatni. 

• •" . . . A:pmēram 20 km rno Polockas ,atrodas vrima rno 
+!+lielālw.j'ām BPSR septiņgades celtnēm - Polockas 
••* naftas pārstr,ādāša:nas rrūpnīoas būve. Acu prriekšā t'z-
: a�ug fauna, skaista ·pilsēta, modema pilsē.f.a. Un, lūk, 

•.� šajā pilsētā srastopam g.alvmokrār.t jau.niesus no vidus
•!• skolām. 
••• - rVeUīgi dažl vērl .neuzticas jrarUrnaflnei, -saka būv
.:. daJibu vadiJtāji. - Kcad sabrauca šie daudzie tūkstoši 

: zērn:U un met'lieņu , viņiem nebija rnekādas specialitātes. 
•.• Bet tagad . . . Mrums jau ir savi izcilnieki. Un kā viņi 
•!• grlb mācīrties ... 

· ••• . . . Bet par to vr'starbāk liecina jau.noelt•ās skolas un 
:. izteiksmīgais .uzraksts kioSikos .un grāmatrvef.kalos •: mācību grāmat.as izpārdotasl 

•.• l(omentāri, !?ci saka, lierki . . . 
••• * * .. • 
••• VUebskas nüpnīcā «K!Mr» sastopam vatr(]k.us tūk-
+;+ sto.§us :me.iteņu. Arī vriņām - vatrāJ�u.ma:m vidJuss.ko[:as 

; izglU'Dba. Tikai rvienā cehā sastopam Mlielu puišu gru
•.• piņu, kuru izskats nebūt nav varonigs ... 

- Ja kāds no vfņfiem dze11"Šanas drēļ kavē da·rb.u, i"" 
mes šo «ka:pifālisma palieku» ātri padzīsim. - No .:� 
meiteņu kGJreivīgā izskatra jūtam, ka tas rnav tikai ! 
joks vien. Ne velti te lielārkā daļa cī.nā.s par komunis- ••• 
tisrkā darba brigādes nosauk.umu. •!• * * * 

••• 
Urn, bei'dzol, tiekamies ar Münsk.as st�udentĪ!eim. Oji?'s .:� 

Vāde.tis nobelldz sa1.11us ievadvā.rdi:fs ia: -- Lai d zwo S 
vima ,no visülhākajām «f,autām», viena no vissirs1nīgā- ••• 
kajām u:n nemierīgākafām «tau,tām» pasaule - stu- �:• 
dl?rnü! +"<> Sie vārdi pilnībā attaiSinejas. Pēc liteflā.rrā vakara : 
ilgi ng,vraroam atv,adīfrt�es. u,n, kad šķir.a.mies, viņi vēl- ·:· 
reiz lūdz nodot vissirsnīgārkos sveicienus Rīgas studm- ••• 
tiem, sevišķi «-politehniķiem», kudem šodim iir vt'.slie- •!• 
lākās ies1pējras tidi veicirnāt mūsu zemes sasnieg,wm:us, .�. 
no kuriem viens no liefā ,kaji·e:m r�r rakete - uz Mē- ! 
ne si ... Sa ziņu mes st.uderntu T.}a:ka.rā pārdzī,vojām vēl �:,• 
ii:l?:ai pirmo dienu. �<>• 

* * * •!• 
Silti vārdi, sālsmaize, skaisti zied,i, dr�u:dzīgas ro- ·�'�+ 

kas pav,adīja mūs visos Baltkr�evijas ceļos. Bert ne li- ��. 
kai tāpēc jUrtrāmiles kā mājās. Baltkrievi.ja .ir jaunib-as t 
nemiaa wn tra'IJJksmes pānpilna zeme. ••• 

Un rkrur gan cvtrur V'ēl var būt jaunībai t®ākas :miī- +!+ 
. '? • J.lS. 

• •• 
Imants Auziņš, ••• 

delegacljas dallbnieks ! 

RPI biblioteka mācību gada sākumā 
Jauno mācibu gadu RPI bibliotē-

kai nācās sagaidīt ļoti smagos ap
' stākļos. Vasaras brīvlaikā, kad mā
' cību iestā des profīla bibliotēkai ir 
. ·  vienīgā iespē ja lasītāju apkalpoša
. nas darbu makslmāli pārtraukt, 
mērķtiecīgi tika ieplānota visa atli-
kušā, apmēram, 70.000 vienību Ue
lā grāmatu fonda pārvešana no uni
versitātes telpām Raiņa bulv. 19 uz 
institūta telpām Ļeņina ielā 1. So 
uzdevumu plānveidīgi realizējot, 
jau jūlija mēnesī bibUotekāru pašu 

spēkiem viss attiecīgais grāmatu 
fonds tika sasaiņots. Darba tālāikai 
veikšanai normālos apstākļos jau 
augusta sākumā grāmatu plauktiem 
vaj.adzēJa būt izgatavotiem un sa
montētiem. Diemžēl, uzņēmums 
«Stroidetaļ>>, kas pavasarī grāmatu 
plauktus solīja pabeigt uz 1. Maija 
svētkiem, solījumu neizpildīja arī 
uz jaunā mācību gada sākumu. Tā 
rezultātā augusta mēnesī Ļeņina 
ielā 1 pārvestās grāmatas nebija 
iespējams nekavējoši salikt un sa-

kārtot plauktos. Visu nacas 
atsevišķās kaudzēs vairākās t ās 
uz grīdas. Lai grāmatu pārvešanu t
rāk pabeigtu, pēdē,jās kravas atveda 
ar studentu palīdzību š. g. 1. un 2. 
septembrī. 

Neskatoties uz to, ka jaunais mā
cību gads bija tikpat kā jau sācies, 
augusta pēdējās dienās uzņēmuma 
«Stroidetaļ>> galvenais inženieris 
mēģināja turpināt savu agrāko «so
lījumu metodi», no jauna uzņemoties 
institūta pasūtījumu <<katrā ziņā>> 

pabeigt nākošā mēneša beigās! Lai 
šādos apstākļos pilnīgi neparalizētu 
bibliotēkas darbu, 2 fakultāšu. die
nas un vakara nodaļas studentus un 
visus institūta neklātniekus uz 1,5 
mēnešiem atstājot bez grāmatām, 
beidzot nācās piespiest uzņēmuma 
<<Stroidetaļ>> vadību 1 nedēļas laikā 
(līdz š. g. 7. septembrim) attiecīgo 
pasūtījumu nekavējoši izpildīt vis
maz par 90°/o, ar norunu pārējo pa
beigt visīsākajā laika posmā. 

Tikko vienas grūtibas bija pārva
rētas, radās jaunas sakarā ar stei
dzīgi izpildāmo plauktu montēšanu. 
Sajā plāksnē zināmi pārmetumi ad
resējami tieši institūta saimnieciska
jai daļai, kas nedēļu pirms mācību 
gada sākuma, bibliotēkā darbā norī
kotos amatniekus tai pat dienā stei
c!zīa,i aizsūtiia darbos uz institūta 
ēdnīcu, pēdējo uzskatot par svarīgā
ku kā bibliotēku normāla mācību 
procesa nodrošināšanai jaunajā mācī
Lu gadā. (Ceru, ka ikviens institūta 
students šajā iautājumā būs vienis
pratis ar mani. ka jebkura Rīgas 
ēdnīca mācību gada sākumā pirma
jās 2 nedēļās ar tādiem pat panāku
miem būtu aizstājusi mūsējo, bet 
neviena no Rīgas bibliotēkām prak
tiski na\' spējīga Yinus nodrošināt 
tieši ar mācīibu grāmatām. 

Minētā rīl<ojum'l ŗpzu]tata augusta 
mēnesī atvestos 16 grāmatu plauk
tus (.30% no visiem uztādāmajlem 
plauktiem) nebija iespējams grāma· 
tu izvietošanai savlaicig.i samontēt. 

Sakarā ar to, ka institūta amamüe
ki bija nozīmēti darbā ēdnīcā un 
kopmītnēs, nedēļu pirms mācību ga
da sākuma direktors b. Nellands 
saimniecības daļai u:zdeva steidzī!gl 
sameklēt amatniekus no arteļiem. 
Līdz ar amatnieku meklēšanu un sa
līgšanu ieilga arī steidzīgi veicamfl 
grāmatu plauktu montēšana. Pašā 
montēšanas procesā vēlāk zlnāmas 
grūtības radās tāpēc, ka pagraba 
krātuvei projektētos un izgatavotos 
grāmatu p:auktus attlecīgās telpas 

repiejaujami lielā mitruma dēļ nā
cās uzstādīt vispārīgajā lasītavā, at
tiecīgi piemērojot pēdējās izmēriem. 
Visu augstāk minēto iemeslu dēJ 
pirmajā stāvā plauktu montēšanu 
pabeidza tikai 16. septembri. Vienu 
dienu pirms tam, kā jau iepriekš iz
ziņots, bibliotēka uzsāka grāmatu 
izsniegšanu. Līdztekus lasītāju ap
kalpošanai, kas jau normālos apstāk
ļos bibliotēkai mācību gada sākumā 
sagādā loti lielu slodzi, bibliotēkas 
darbiniekiem kopā ar 6 studentiem 
- talciniekiem lielā steigā nācās 
turpināt grāmatu novietošanu un sa
kārtošanu plauktos. Jāņem vērā ari 
tas, ka bibliotekāriem vajadzēja ap
kalpot lasītājus, bez tam vēl nācās 
pakāpeniski pierast pie jaunā grā
matu izvietojuma plauktos. Visi aug
stāk minētie apstākļi sumējoties, se
višķ! pirmajās dienās, radīja ievēro
jamas grūtības grāmatu ātrai un 
operatīvai iz;sni1egšanai. 

94°/a-100% lielā mitru
ma dēļ pagraba krātuve vēl jopro
jām nav lietojama. Tāpēc vecos sa
mērā maz pieprasītos fondus pagai
dām nāksies atstāt kaudzēs līdz tam 
laikam, kad centrālās apkures un 
kaloriferu sistemas darbības rezul
tātā pagraba kratuvē mitrums sama
zināsies Hdz pieļaujamai normai. 

Pabeidzot grāmatu fondu iz
vietošanu un sakārtošanu, lasltaju 
apkalpošanas darba centralizēšanas 
rezultātā pat pie patreizēļā nepie
mēroti maza štatu daudzuma jau tu
vākaja laikā radīsles reāla lespēja 
visa lasītāju apkalpošanas darba tā
lākai uzlabošanai. Kā pirmais kon
krētais pasakwns šaj ā virziena pēc 
1-1,5 mēnešiem būs lasītāju kartes 
izsniegšana. Tas novērsīs iepriekšēļā 
gadā novērotās grūtības. kas vieni
gas eksemplā.rus, grāmatas kara zl
nātnēs u. c. nācās.lznlegt uz stude!l
tu apliecībām un visiem pārējlem 
iespējamiem dokUlnentiem. 

Dz. Tomsone 


