Kā.

tagad izskatās Ķīmijas un Mēchanikas
fakultatē

e Par to, kā tagad izskatās ķīmijas fakultātē, pastāsta
kāda 25 g. veca latviete, kuras vecāki 1941.g. bija re
patriējušies uz Vāciju. Vipa 1958. g. Rīgā nobeigusi ķī
mijas fakultāti, pēc kam tur strādājusi par laboranti
un 1959.g. sākurnā ieradusies Rietumvācijā, kur atra
dusi darbu savā nozarē, cernentrūpniecībā.
Ap 1953.g. fakultātēs dekāne bijusi
I. Romadane
(krieviete vai kaukāziete), vēlāk E. Gudriniece. Abas
mācījušas organisko ķ:Īmiju un iepēmušas partijas uzti
cības amatus. Par Gudrinieci runāts, ka tā esot Kaln
bērzipa radiniece un tādēļ tikusi par dekāni. No agrāko
laiku mācībspēkiem darbojušies profesori Ievipš, J.<e
šans, Vanags un Petrikalns. Pēdējais pirms kāda laika
Rīgā miris. Ievipu minot par precīzijas metodes iz
strādātāju režgu konstanšu noteikšanai (kā zināms, to
izstrādāja prof. Straumanis ar Ievipu kopīgi - Red.).
Kādu laiku par docentu stradajis Cīrulis, bet 1948.g.
deportēts, jo bijis sodīts ar 10 gadiem. Nesen gan vipš
ar gimeni atkal atgriezies. Agrākos profesorus, kas
tagad dzīvo rietwnos (piem., Straumani, Janeku, Jir
gensonu u.c. L ķĪmijas fak:iil.tātē nepieminot.
Studentu vairākums joprojām esot latvieši. Krievu
studentiem lekcijas lasa krievu valodā. Uzpemot arī
tādus, kas neesot komūnisti, bet tiem konkurss esot
stingrāks. Visos piecos studiju gados daudz laika esot
jāziedo komūnisma mācībām - marksismam-ļepinis
mam, komünistu partijas vēsturei un polītiskai ekono
mijai, neraugoties uz to, ka tas viss jau vidusskolā
pamatīgi iemācīts.
(Atref. no "Laiks" 25. IV.59.)
Red. piezīme: Pēc Latvju Enciklopēdijas zipām Pet
rikalns 194 0.g. repatriējies uz Vāciju un tur vēlāk mi
ris. Nebija dzirdēts, ka vipš būtu atgriezies Latvijā.
Pēdējā laikā Latvijā miris gan prof. ļ{ešāns.
e "Mē cha n i k a s

f a k u l t ā t e pēc 5 gadiem varēs svinēt
savas pastāvēsanas 100 gadus, jo to 1864. g. nodibināja
vecais Rīgas politechnikas institūts ... 11
Patlaban fakultāte sagatavo inženierus mechaniļ<us
rnašīnbüvniecības, technološijas speciālitātē un šogad 1 .
kursā uzp.ēma studentus vēl 2 jaunizveidotās speciālitā
tēs: aparātu būvniecīhā un šļtiedrvielu mechaniskajā
technologijā. Pēdējā atjaunota pēc vairāku gadu �ār-

traukuma... Nākošajā mācibas gadā uzpems 105 studen·
tus dienas nodaļā, 75 vakara nodaļā un 75 neklātienē ...
Par telpu šaurumu fakultāte sūdzējās jau pirms 20 - 30
gadiem ... Pārceļoties uz jauno institūta ēku, ieguvwns
ir liels11 (jaunā ēka atrodas Daugavmalā pie bij. Pon
tonu tilta - Red.).
("Zvaigzne", Nr. 11, 1959.).

