
Lappuse no 

tagadnes, 
Neseh institūtā afišas vēstīja, 

ka aktu zālē notiks sa1biedriski 
politisks lasījums, veltīts Lielā 
Oktobra 60. gadadienai. Soreiz 
sarikojuma forma visai savdabī
ga - PSKP vēstures katedra un 
zinātniskā bibliotēka to organlzē
ja mutvārdu žurnāla veidā. 

Savās atmiņās par liesmaJno 
un trauksmaino revolūcijas un 
. pēcrevolūcijas ·gadu notikumiem 
kavējā·s Oktobra revolūcijas da
lībniece, Komunistiskās partijas 
biedre no 1912. gada .,...- Marta 
Krustiņsone. Izjusti un sirsnīgi 
viņa stāstīja ·par savām cīņas 
gaitām, par notikumiem no Feb
ruāra līdz Oktobra revolūcijai, 
par cīņas :biedriem, kurus tagad 
dēvē par Ļeņina .gvardi. Revolū
cijas laikā Marta Krustiņsone cī
nījusies ar Ieročiem rokās, bet 

pagātnes, 

nakotnes 
pēc padomju varas uzvaras biju
si Maskavas revolucionārā tribu
nāla politiskās nodaļas izmeklē
tāja. Interesanti viņa •pastāstīja 
par Ļeņina darbu un runu ie
tekm! un to uzņemšanu tautā. 
Svētku prie'kšvakarā Marta Krus
tiņsone ko,pā ar citiem Padomju 
Latvijas delegātiem dosies uz 
Maskavu piedalīties svētku svi
nībās . 

Institūta rektors profesors 
Ale'ksandrs Veiss pastāstīja par 
mūsu institūta attīstību un nā
kotni. Padomju varas gados, uz
svēra rektors, institūts kļ·uvis par 
vienu no lielākajām mācību ie
stādēm Baltijas republikās. 
Augstskola atrodas dinamiskā at
tīstības stadijā. Innstitūtā notiek 
pastāvīga mācību procesa ·piln
veidošana un intens.iVikācija. Lai 

to panāktu, arvien plašāk ievieš 
skaitlošanas tehniku, tādējādi at
brrvojot studentu un 1pasniedzēju 
laiku, ko agrāk izlietoja dažā
diem aprēķi·niem. Rektors pastās
tīja arī ,par tehnisko līdzekļu iz
mantošanu mācību procesā, par 
studentu sekmības kontrolēšanu 
ar elektronisko skaitļotāj'u palī
dzību, par ja·uno laboratoriju, ku
ras uzdevumos ietilps psiholoģis
kā klimata pētīšana studentu 
grupās, Jeskicēja nākotnes stu
dentu pilsētiņas kontūras. 

Nākošā žurnāla lappuse 
dzeja. Ļoti interesanta bija dzej
nieka Valda Rūjas uzstā;šanās, 
Pazīstamais dzejnieks uzsvēra, 
b vinš ir strēlnieka dēls un ar 
to le,pojas, lasīja dzeju par lat
viešu sarkanajiem strēlniekiem 
un mūsdienu tematiku. 

Nobeigumā PSKP vēstures ka
tedras vadītājs Ludis Himelreihs 

· pastāstīja par Oktobra sociālis
tiskās revolūcijas ·pasaulvēstu
risko nozīmi. M. ZUBKOV A 

ATTELA: M. Krustiņsone pa
rakstās bibliotēkas goda viesu 
grāmatā. 


