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Jaunais 2003. gads. 
 
Jaunajā gadā novēlu visiem austrumiešiem daudz spēka un izturības, darbojoties katram 

savā darba lauciĦā un arī Austrumā. Ilgi gaidītais jubilejas gads ir atnācis. Svarīgi, lai katrs no 
mums apzinātos šīs jubilejas nozīmīgumu mūsu tālākajā darbībā. Svarīgi, lai katrs pieliktu savu 
roku pie visu plānoto pasākumu izdošanās. Svarīgi, lai otrdienas vakaros Austruma namu piepildītu 
pēc iespējas lielāks skaits austrumiešu, radot mājīgumu un labu noskaĦu mūsu telpās. Novēlu 
visiem būt klāt visos Austrumam svarīgajos pasākumos šajā gadā un turpmāk. 
 

       Vecākais sav. MārtiĦš Tarlaps 
 

Austrums 18. novembrī.   
  

18. novembris, iesākās ar tradicionālo korporāciju un citu akadēmisko mūža organizāciju 
gājienu uz BrāĜu kapiem. Rīts bija gana drēgns un lietains. Tas manī radīja satraukumu par to, ka 
austrumiešu gājienā varētu būt Ĝoti maz. Tomēr šoreiz satraukumam nebija pamata. BrāĜu kapos 
austrumiešu pavisam bija 27, par ko arī paziĦojām kādas korporācijas pārstāvim, kurš apkopoja 
datus par dalībnieku skaitu gājienā. 

Prieks bija redzēt tik Ĝoti daudz austrumiešus vienkopus. Ceru, ka šī gada pieredze būs labs 
stimuls, lai ar katru nākamo gājienu mūsu skaits tajā pieaugtu, sasniedzot vecāko un lielāko 
korporāciju pārstāvju skaitu (ap 40 un vairāk). 

Šėiet, ka mūsu kuplais pulks priecīgākus darīja visus austrumiešus, kas piedalījās gājienā. 
Tā laikā draugi varēja parunāties savā starpā, jo daži no viĦiem patiešām ilgu laiku nebija Austruma 
namā redzēti. 

Pēc gājiena daži austrumieši (jn. Pēteris Brēmanis, jn. Artūrs Pudāns, jn. Andris ĖēniĦš, jn. 
Uldis Mīderis) sav. Didža Apsīša vadībā devās uz Austruma namu, lai sagatavotos s/v "Latviete" 
apciemojumam. Šiem draugiem gribu izteikt īpašu atzinību, jo, pārējiem austrumiešiem ierodoties 
pēc kopējām pusdienām, Austruma telpas mūs sagaidīja siltas, mājīgas un sakārtotas. 

Kopā ar latvietēm notika kopēja dziedāšana, sasildīšanās pie kamīna un karstvīna glāzes, 
cepto desu ēšana, jaukas sarunas un kopīga svētku parādes vērošana televīzijā. 

Paldies visiem, kuri bija klāt šajā svētku dienā un radīja patīkamo noskaĦu mūsu vidū. 
 

       Vecākais sav. MārtiĦš Tarlaps 
 

Ziemassvētki Austrumā 
 

Kā ik katru gadu arī šoreiz Austruma telpās 25. decembrī notika Ziemassvētku vakars. Lielā 
pulkā bija sanākuši draugi, viĦu kundzes un bērni. 

Jau pašā sākumā vēlējos draugu vārdā izteikt lielu paldies vb. Gintam Šīmanim par vakara 
pasākuma organizēšanu un vadīšanu. 

Telpas bija sakoptas, eglīte izpušėota, svecītes aizdedzinātas. Draugi bija sanesuši garšīgus 
cienastus, karstvīnus un dāvanas. Ar skaistiem dzejoĜiem un jaukiem novēlējumiem vb. G. Šīmanis 
atklāja vakaru. Pasākums varēja sākties. 

Vakara gaitā dzirdējām vecākā vietnieka sav. Didža Apsīša Ziemassvētku apsveikuma runu. 
Kā jauku pārsteigumu klausījāmies sav. Ivara Pavasara sarūpēto burvīgo priekšnesumu. Bija 
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dzirdami jauki vārdi gan par Austrumu, gan par paveiktajiem darbiem, gan arī pārdomas – kā būs uz 
priekšdienām. Draugi dāvāja dāvanas Austruma bibliotēkai, bija atnācis arī Ziemassvētku vecītis – 
tāda rosība un čalošana sen nebija redzēta. Paldies tiem draugiem, kuri atrada brīvu brīdi, lai būtu 
kopā un sildīt ar savu klātbūtni Austrumu.  

Novēlu visiem šajā gadā kārtīgu veselību, izturību, skaistus atmiĦā paliekošus brīžus un, lai 
šis gads mums izdodas, sagaidot Austruma 120. Gadasvētkus! 
 

Vecākā vietnieks sav. Didzis Apsītis 
 

Vakars Austrumā ar Andri Teikmani. 
 
19. novembrī Austruma namā viesojās Andris Teikmanis, bijušais Rīgas pilsētas mērs, 

Latvijas vēstnieks Eiropas Padomē un Latvijas vēstnieks Vācijā. Pašlaik TeikmaĦa kungs strādā 
Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā un ir Valsts sekretāra vietnieks. 

TeikmaĦa kungs apmēram stundu garā priekšlasījuma ietvaros pastāstīja par savu darbību 
Vācijā sūtĦa statusā un par vāciešu attieksmi pret Latviju. Secinājām, ka Latvija pēdējo pāris gadu 
laikā kĜūst arvien atpazīstamāka un mūsu valsts tēls ārzemēs uzlabojas. 

Diemžēl, viesim bija jāpaspēj uz kādu pieĦemšanu Operas namā, tādēĜ daudzie 
austrumiešu jautājumi palika neatbildēti. Tomēr pirms aiziešanas dāvinājām viesim mūsu vēstures 
grāmatu ar piebildi, ka šis apciemojums un vēstures grāmatas radītie iespaidi pamudinās viĦu 
kuplināt mūsu rindas, kĜūstot par Austruma biedru. 

Andris Teikmanis viesojas Austrumā pēc vb. Andrieva Eiches ierosinājuma. Iepriekš ar 
Andrieva starpniecību Austrumā viesojās arī Latvijas ārpolitikas institūta direktors Atis LejiĦš, no 
kura Andrievs saĦēmis Ĝoti labas atsauksmes par Austrumu. Domāju, būtu lieliski, ja abi šie vīri 
papildinātu austrumiešu vecbiedru sarakstu. 

Vakara gaitā pārrunājām saĦemtos ielūgumus uz studenšu korporācijas Varavīksne 75-
tajiem Gadasvētkiem, kā arī to, vai Austruma namam vajadzīga saimniece un vai nebūtu pienācis 
laiks atjaunot Austruma dāmu komiteju. 

Vakars bija jauks, draugi jutās omulīgi, dzerot alu un tēju un ēdot desiĦas. 
  

Vecākais sav. MārtiĦš Tarlaps 
 

Austruma budžets. 
 

Lai arī Gada sapulce, kad tiek ievēlētas Austruma pārvaldes institūcijas ir novembra 
pirmajā pusē, budžets tiek pieĦemts nākamā gada sākumā. Tas ir tādēĜ, ka “finanšu gadu” ir vieglāk 
plānot par pamatu Ħemot kalendāro gadu. 

Austrumā 2002. gada 17. decembrī tika uzklausīts kasiera sav. Dzintara Freiberga kases 
finanšu pārskats par 2002. gadu, kam sekoja Revīzijas komisijas pozitīvs atzinums. Pēc tam sav. 
Dz. Freibergs stādīja priekšā 2003. gada budžeta projektu, kas kopīgi tika izskatīts un pārrunāts, un 
atlika vien to pieĦemt, ko atstāja uz 2003. gada 7. janvāra Lielo Sapulci.. Tomēr paredzētajā sapulcē 
to izdarīt nebija iespējams, jo bija ieradušies par maz balsstiesīgo austrumiešu, tādejādi budžeta 
apstiprināšana tika pārcelta uz 4. februāra Lielo Sapulci. 

Kasiera sav. Dz. Freiberga iesniegtajā finansu pārskatā atsevišėi ir izdalīti izdevumi un 
ieĦēmumi. Tā arī ir norādīti faktiskie izdevumi un ienākumi 2002. gadā, kā arī plānotie 2003. gadā, 
kas Ĝauj salīdzināt atsevišėu budžeta pozīciju finansējuma pieaugumu vai samazināšanu. 

Vēlos pievērst uzmanību uz kopējiem izdevumiem un ienākumiem 2002. un plānotajiem 
2003. gadā. Pagājušajā gadā izdevumi (1467 Ls) ir pārsnieguši ienākumus (1305 Ls) par 162 Ls, 
savukārt, šogad, lai arī izdevumi (1960 Ls) ir paredzēti atkal lielāki par ienākumiem (1910 Ls), 
izdevumi pārsniedz ienākumus tikai par 50 Ls, tādā veidā sastādot ap 2,5% budžeta deficītu. 
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Noslēdzot īso pārskatu par budžetu 2003. gadam, aicinu atbalstīt esošo budžetu un ierasties 
4. februārī uz tā apstiprināšanu. 

 
IZDEVUMI     

  
 

2002 Budžets  2003 

Austruma gaita 163 Ls 200 Ls 
Telefons 12 Ls 180 Ls 
Elektr ība 503 Ls 300 Ls 
Saimnieciskie izdevumi 31 Ls 50 Ls 
Apdrošin āšana  160 Ls 
Zemes nodoklis  180 Ls 
Gadasvētki 315 Ls 500 Ls 
Darbasv ētki 150 Ls 180 Ls 
18.novembra svin ības 34 Ls 30 Ls 
Ziemassv ētki 37 Ls 10 Ls 
Sadarb ība 110 Ls 120 Ls 
Bibliot ēka 3 Ls  
Neparedz ētie izdevumi 109 Ls 50 Ls 
KOPĀ 1 467 Ls 1 960 Ls 

   
IEĥĒMUMI   

   
Biedranaudas 1 008 Ls 1 800 Ls 
Austruma Gaita 54 Ls 60 Ls 
Telpu īre 32 Ls 50 Ls 
Gadasvētki 98 Ls  
Ziedojumi 113 Ls  
KOPĀ 1 305 Ls 1 910 Ls 
 

Sekretārs sav. Pēteris Ancāns 
 

Zem ledus ir zivis. 
Austrums iepazīst Latvijas skaistākās vietas. 

 
2003. gada 25. un 26. janvāris daudzu austrumiešu kalendāros bija atzīmēts ar sarkanu 

krāsu – notika nu jau tradicionālais zemledus makšėerēšanas pasākums. No tā esam ieguvuši jaunus 
iespaidus un nostiprinājuši savā apziĦā jau zināmas lietas. 

Kā jau vēstī pats pasākuma nosaukums, galvenā tā sastāvdaĜa bija zivju “no-zem-ledus-ārā-
vilināšana”. “Zivju dievs” mūs šajā reizē piemānīja – tika noėertas tikai tādas zivis un tādā skaitā, 
ka iepriecināt varējām vienīgi saimnieku kaėi, tomēr makšėerniekus mazais loms neapbēdināja. 

Tuvāk vakaram no Rīgas ieradās papildspēki ar papildus “degvielu” turpmākai pasākuma 
norisei. Te nu ieradušies draugi satika jau agrāk atbraukušos austrumiešus Ĝoti jautrā garastāvoklī. 
Kā nu ne – galds bija klāts, kamīns sildīja telpu un sirdis, satikšanās prieks spārnoja. Atkal 
pierādījās, ka austrumieši nav nekādi malā sēdētāji un zem deguna purpinātāji, bet gan jautri un 
enerăiski vīri. 

Tālākā vakara gaitā visi izmantoja sav. Dzintara Freiberga sagatavoto dziesmu listi un 
pieskandināja telpas un tuvāko apkārtni ar savām skanīgajām balsīm. No tā secinām, ka dziesma 
Austrumā arvien ir lielā cieĦā. 
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Vēlāk vakarā, kad pasākums jau tuvojās tā kulminācijai – pirtij, saĦēmām satraucošu ziĦu. 
Proti, kāds viesis, kurš tobrīd jau pamatīgi kavējās, bija ieslidinājis savu braucamo ceĜmalas grāvī. 
Ieradušies notikuma vietā, austrumieši konstatēja, ka nekas nopietns nav noticies. Tika pieĦemts 
pareizs lēmums (vai gan austrumieši pieĦem arī citādus?!) – izsaukt papildspēkus. Tomēr, ieraugot 
vb. Ojāra Upatnieka džipu, risinājums bija acīmredzams – jāvelk. Tā nu kopīgiem spēkiem 
austrumieši izvilka savu viesi no “šaurās bezizejas” un nogādāja siltumā. Atgadījums pierādīja, ka 
austrumieši ir gatavi sniegt palīdzīgu roku saviem draugiem jebkādos laika apstākĜos un jebkurā 
diennakts stundā. 

Pienāca kārta pirtī iešanai, kura Ĝoti noderēja pēc nosalšanas ceĜu satiksmes negadījuma 
vietā. Pirtī austrumieši paspēja ne tikai sasildīt kaulus, bet arī pārspriest notikumus Austrumā, 
Latvijā un pasaulē. Pie tam katrs runātājs parādīja savu erudīciju, jo netika jau tikai pārstāstīti 
visiem zināmi notikumi, bet gan tika veikta pamatīga pagātnes, tagadnes un nākotnes notikumu 
analīze. Kārtējo reizi pierādījās, ka austrumiešos dzīvs ir akadēmiskuma gars. 

Pēc pirts vēl tika nodziedātas dažas dziesmas un ieĦemtas “miega zāles”, un austrumieši 
devās pie miera, lai nākamajā rītā mostos ar šampanieša malku (atbildīgais vb. Gints Šīmanis) un 
pulcētos pie brokastu galda, kur valdīja atkalredzēšanās prieks un gardi ēdieni. Iestiprinājušies, 
austrumieši pamazām devās uz Rīgas pusi. Visus bija pārĦēmis patīkams nogurums un apziĦa, ka 
pusotra diena ir pavadīta lietderīgi. 

Paldies visiem, kuri bija klāt, bet it īpaši vb. Gintam Šīmanim un sav. Didzim Apsītim par 
organizēšanu un vb. Ojāram Upatniekam par to, ka viĦam ir videokamera, ar kuras palīdzību šādi 
pasākumi kĜūst neaizmirstami, un džips. 

Vieta “Zvejnieki”, Cieceres ezera krastā, apmēram 110 – 120 km no Rīgas, braucot 
Liepājas virzienā., kurā viss notika, bija patiesi skaista. Šī gada “makšėernieki” iesaka to ikvienam 
austrumietim, ja rodas vēlēšanās kaut kur doties ārpus pilsētas steigas. 

 

Vecākais sav. MārtiĦš Tarlaps 
 

J. Ruska stipendija.   
 
Stipendiju piešėiršana studentiem ir sena Austruma tradīcija, ko no šī gada papildina J. 

Ruska stipendija fonda atklāšana. LīdzekĜi stipendijas piešėiršanai tiek gūti no J. Ruska novēlēto 
īpašumu pārvaldīšanas ienākumiem. Šīs stipendijas mērėis ir Latvijas akadēmiskās sabiedrības 
sagatavošanas un atjaunošanas veicināšana. 

Šogad tiek piešėirtas divas stipendijas a/v Austrums biedriem (studentiem) sociālo un 
studiju procesa vajadzību segšanai. 

Uz J. Ruska stipendiju var pieteikties iesniedzot pieteikuma anketu vb. Andrim Anspokam 
līdz 15. aprīlim. Papildus informāciju var iegūt sazinoties ar vb. Andri Anspoku - 
Andris.Anspoks@RixTech.lv; andris_anspoks@hotmail.com 

 

Sekretārs sav. Pēteris Ancāns 
 

Notikumi 

 

18. novembris 

Tradicionālais akadēmisko mūža organizāciju gājiens no LU centrālās ēkas līdz BrāĜu 
kapiem, kam sekoja ierastā s/v “Latviete” viesošanās Austruma namā. Par pasākuma 
norisi varat uzzināt sīkāk, izlasot vecākā M. Tarlapa iesniegto rakstu “Austrums 18. 
novembrī”. 

19.novembris 
Austruma namā Ă 123, pēc vb. A. Eiches uzaicinājuma, uzstājās ar priekšlasījumu Andris 
Teikmanis, bijušais Rīgas pilsētas mērs, Latvijas vēstnieks Eiropas Padomē un Latvijas 
vēstnieks Vācijā. Pašlaik TeikmaĦa kungs strādā Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā un 
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ir Valsts sekretāra vietnieks. Vakara norise ir atspoguĜota vecākā M. Tarlapa iesniegtajā 
rakstā “Vakars Austrumā ar Andri Teikmani”. 

26.novembris Draugu vakars. 

3. decembris 

GADA SAPULCE. Gada sapulce sākotnēji tika plānota 12. novembrī, bet, kvoruma 
trūkuma dēĜ, tika pārcelta uz 3. decembri. Sapulces laikā tika sniegts valdes un Vecbiedru 
komitejas pārskats par padarīto. Sapulce noslēdzās ar jaunas valdes un Vecbiedru 
komitejas sastāva ievēlēšanu. Jaunais Valdes sastāvs: vecākais sav. MārtiĦš Tarlaps, 
vecākā vietnieks sav. Didzis Apsītis, kasieris sav. Dzintars Freibergs, sekretārs sav. 
Pēteris Ancāns, ekonoms sav. Jurăis Puškeiris, audzinātājs vb. Gints Šīmanis. Jaunais 
Vecbiedru komitejas sastāvs ir: vb. Gatis LegzdiĦš (priekšsēdētājs), vb. Indulis Vīdušs, 
vb. Gints Šīmanis, vb. Andris Anspoks, vb. Ainārs Dimants, vb. Andris Roze, vb. Ojārs 
Upatnieks, vb. Andrievs Eiche, vb. Jānis Barons, vb. Armands BeĜiciks. Par arhivāru tika 
atkārtoti ievēlēts sav. Artūrs Tomsons un par pagaidu bibliotekāru sav. Ivaru Pavasari. 

10. decembris 
Sav. Pēteris Ancāns uzstājās ar priekšlasījumu “Amerikas Savienoto valstu politika 
Indoėīnas karā no 1965.- 1973. gadam”, kurā detalizēti tika aplūkota Indoėīnas konflikta 
pamatjautājumi un attiecību attīstības vēsture starp Savienotajām Valstīm un Vjetnamu. 

17. decembris 
Kasieris, sav. Dzintars Freibergs, sniedza kases atskaiti par 2002. gadu. Sekojošais 
Revīzijas komisijas atzinums bija pozitīvs. Tam sekoja 2003. gada iespējamā budžeta 
apspriešana, kas pārvērtās rezultatīvās debatēs. 

26. decembris Ziemassvētku pasākums Austrumā. Vairāk par pasākuma norisi varat lasīt vecākā vietnieka 
D. Apsīša iesniegtajā rakstā “Ziemassvētki Austrumā”. 

7. janvāris 
Lielā Sapulce. Šajā sapulcē bija paredzēts pieĦemt Austruma budžetu 2003. gadam, bet, 
kvoruma trūkuma dēĜ, to nebija iespējams izdarīt. Budžeta pieĦemšana ir atstāta uz 4. 
februāra Lielo Sapulci. 

14. janvāris 

Austrumā viesojās LKSAA "Dzintars" - studentu organizācija, ar kuru mums ir daudz 
kopīga un arī atšėirīga. Vakaru pavadījām pie garā galda, pārrunājot abu organizāciju 
darbību, vēsturi un uzbūvi. Gan mums, gan viesiem bija daudz jautājumu vienam par otru. 
Secinājām, ka mūsu sadarbība ir jāturpina. Sevišėu interesi Dzintars izrādīja par Darba 
svētkiem, jo izrādās, ka šis ikgadējais Austruma pasākums ir guvis ievērību citu studentu 
organizāciju starpā, tādēĜ solījām uzaicināt arī Dzintara pārstāvjus uz nākamajiem Darba 
svētkiem Bernātos. 

21. janvāris Draugu vakars. 

25. - 26. 
janvāris  

Notika tradicionālais “Zemledus makšėerēšanas” pasākums, par kuru konkrētāk varat lasīt 
vecākā M. Tarlapa rakstā “Zem ledus ir zivis. Austrums iepazīst Latvijas skaistākās 
vietas”. 

 

Darbības plāns 

Sanāksmes notiek Austruma namā, Ă 123 otrdienās 1800, ja nav īpašas norādes. 
 
 

4. februāris Lielā Sapulce. 
11. februāris Lasāmais vakars. Jn. Andžeja Kaševska priekšlasījums “Nacionālisms un demokrātija”. 
18. februāris Viesu vakars. Ojāra ĀboltiĦa priekšlasījums “Naftas un dimantu meklēšana”. 
25. februāris Viesu vakars. Vb. Pētera ViĦėeĜa priekšlasījums. 
4. marts Lielā Sapulce. 
11. marts Viesu vakars. Ievas Kvāles priekšlasījums par Konstantīnu Čaksti. 
18. marts Lasāmais vakars. Jn. Aivara Ančupāna priekšlasījums “Kriptogrāfija”. 
25. marts Lasāmais vakars. Jn. Andra ĖēniĦa priekšlasījums. 
1. aprīlis Lielā Sapulce. 
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4. – 6. aprīlis EÜS Gadasvētku svinības Tērbatā. 
8. aprīlis Austrumā viesojas studenšu korporācija “Varavīksne”. 
12. aprīlis  Austrumiešu bolinga turnīrs. Atbildīgais sav. Didzis Apsītis. 
15. aprīlis Draugu vakars. 
22. aprīlis 120. Gadasvētku sapulce. Atbildīgais sav. Arnis Marcinkēvičs. 
26. aprīlis Pavasara talka Ă 123. Atbildīgais ekonoms sav. Jurăis Puškeiris. 
29. aprīlis Austrumā viesojas studenšu korporācija “Gundega”. 
6. maijs Lielā Sapulce. 
 
 

Dežurantu saraksts 

AArrttūūrrss  PPuuddāānnss,,  AAiivvaarrss  AAnnččuuppāānnss  ––  44..  0022..  

AArrttūūrrss  PPuuddāānnss,,  PPēētteerriiss  BBrrēēmmaanniiss  ––  1111..  0022..  

PPēētteerriiss  BBrrēēmmaanniiss,,  VVii llnniiss  TTuukkuummss  ––  1188..  0022..  

AAnnddrriiss  ĖĖēēnniiĦĦšš,,  IIvvaarrss  LLaammbbeerrttss  ––  2255..  0022..  

JJāānniiss  RRuunngguull iiss,,  EEddggaarrss  ŠŠaaddrriiss  ––  44..  0033..  

EEddggaarrss  EEggllee,,  VVii llnniiss  TTuukkuummss  ––  1111..  0033..  

SSaannddrriiss  KKeeiiššss,,  DDiinnss  NNīīkkrreenncciiss  ––  1188..  0033..  

AAnnddžžeejjss  KKaaššeevvsskkiiss,,  AAiivvaarrss  AAnnččuuppāānnss  ––  2255..0033..  

JJuurriiss  DDzzeenniiss,,  PPēētteerriiss  BBrrēēmmaanniiss  ––  11..  0044..  

EEddggaarrss  EEggllee,,  SSaannddrriiss  KKeeiiššss  ––  88..  0044..  

AArrttūūrrss  PPuuddāānnss,,  AAiivvaarrss  AAnnččuuppāānnss  ––  1155..  0044..  

AArrttūūrrss  PPuuddāānnss,,  PPēētteerriiss  BBrrēēmmaanniiss  ––  2222..  0044..  

PPēētteerriiss  BBrrēēmmaanniiss,,  VVii llnniiss  TTuukkuummss  ––  2299..  0044..  

AAnnddrriiss  ĖĖēēnniiĦĦšš,,  IIvvaarrss  LLaammbbeerrttss  ––  66..  0055..  
  

ZIEDOT ĀJI Austruma r īcības kasei 
2002. gadā. 

P A L D I E S ! 

Jānis Barons                 3 Ls  

Andrievs Eiche               56 Ls  

Uldis Lūsis               18 Ls  

Arnis Marcinkēvičs                 5 Ls  

Andris OzoliĦš               10 Ls  

Andris Roze            100 Ls  

Leonīds SiliĦš               21 Ls  

MārtiĦš Tarlaps                 5 Ls  
 

 

Sveicam ! 

Daudz laimes mūsu godabiedram Jānim Dripem, kurš šī gada 18. janvārī atzīmēja savu 
50. dzimšanas dienu. 

2002. gada 31. oktobrī pasaulē ieradās Artis Kārlis BeĜickis, un ar to sveicam vecbiedru 
Armandu BeĜicki  un viĦa ăimeni. 

Priecīgu jubileju novēlam mūsu jaunietim Pēterim Br ēmanim, kurš 21. aprīlī svinēs 25. 
dzimšanas dienu. 

Vēlam veiksmi un izturību vecbiedram Guntim Jurj ānam, kurš 6. aprīlī svinēs 40. 
dzimšanas dienu. 

Apsveicam vecbiedru Ăirtu Kaugaru  ar 15. janvārī nosvinēto 65 gadu jubileju. 
Daudz sveicienu un labas veselības vēlējumu sūtam Haraldam Voskim, kurš 19. janvārī 

atzīmēja 75. dzimšanas dienu. 
 
 

 

Izdevējs: SO Akadēmiskā vienība Austrums, reăistrācijas Nr. LV 40008003170 
Konts Nr. 0140J052764 (latiem), 1940J052764  (ASV dolāriem), 0540J052764 

(Kanādas dolāriem), “Hansabanka” 
Adrese: A/v “Austrums” Ăertrūdes iela 123, Rīga, LV 1009, Latvija 
Redaktors: sav. Pēteris Ancāns  (e-pasts: gladius@parks.lv) 

 


