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Studenšu vienībai “Latviete” – 77 ! 
 
Man bija tas gods pārstāvēt a/v „Austrums” un apsveikt studenšu vienību „Latviete” 77. 

gadasvētkos. Pasākums notika š.g. 8. martā Eduarda SmiĜăa muzejā. 
Bija sanākušas daudzas organizācijas, kuras vēlējās pabūt šajā dienā kopā ar latvietēm. 

Sākumā bija vecākās uzruna, pēc kuras sekoja priekšlasījums par tēmu, kā pareizi iekārtot dārzu 
ėīniešu gaumē. Tēma bija Ĝoti interesanta, tāpēc pēc priekšlasījuma sekoja daudz jautājumu. 

Pēc priekšlasījuma deva vārdu klātesošo apsveikumiem. Svētku turpinājumā visus 
iepriecināja koris ar jaunām un sen aizmirstām dziesmām. Pēc svinīgās daĜas bija kopīgā 
fotografēšanās. 

Vakara turpinājumā sekoja uzaicinājums pārcelties uz pagrabstāvu, kur viesiem tika 
piedāvāts vīns un uzkodas. Arī austrumieši pievienojās rotaĜās un izlocīja kājas pie jaukas mūzikas. 
Jāatzīmē, ka neizpalika arī iešana pirtī. Kopumā var teikt, ka svētki bija izdevušies. 

Jāuzteic divus austrumiešus, kuri kopā ar pāris latvietēm turpināja svētkus svinēt līdz rīta 
gaismai. Paldies latvietēm par jauko un neaizmirstamo jubileju! 
 

       Vecākā vietnieks sav. Didzis Apsītis 
 
 

Vai viegli būt jaunietim?  
  

Šogad Austruma saimi papildinājuši jauni biedri – Edgars Briedis, Uăis ZeltiĦš, Andris 
Millers, Jānis BaltiĦš, Pauls Daija, Armands Ābols, Aivars Liepa un Aigars Reinis (vbk). Blakus 
audzināšanas nodarbībām (divas turpmākās būs Ăertrūdes ielā 123 plkst.19.00 14. maijā un 4. 
jūnijā!) jaunajiem draugiem noderīgs ir gan brauciens pie EÜS, gan talka un darba svētki. Ieaugt 
Austrumā var arī ar savu pienesumu – piedaloties “Austruma Gaitas” veidošanā, palīdzot 
bibliotekāram un arhivāram un 120. gadskārtas rīcības komitejai. 

Un kur tad vēl pasaules austrumiešu salidojums 1.-3. augustā “Kuršu krastā” (“Zaėos”) 
Jūrkalnē. Jaunie draugi, Austruma pienākumi un ierosmes gaida arī Jūsu atbalstu. 
 

       Audzinātājs vb. Gints Šīmanis 
 
 

“Varavīksnes” apciemojums. 
 

Kā jau iepriekš bija zināms, 8.aprīlī pie mums viesojās studenšu korporācija ,,Varavīksne”. 
Pa ceĜam uz ,,Austrumu” mani sāka mākt bažas, vai  tik mēs būsim pietiekošā skaitā (tie, 

kuri ir bijuši tajās reizēs, kad viešĦu un austrumiešu attiecība ir aptuveni 4 pret 1, manu satraukumu 
sapratīs), taču izrādījās, ka viešĦas ir ielūgtas plkst. 19.00 – līdz tam laikam mēs jau bijām 
ieradušies Ĝoti pieklājīgā skaitā, un ,,Varavīksnes” tika sagaidītas godam un ar glanci. (Didzis 
Apsītis, piemēram, izcēlās ar ārkārtīgi galantu dāmu apkalpošanu garderobē. Paldies arī jauniešiem 
un dežurantiem par praktiskās puses nodrošināšanu.) 

Vakara pirmajā - oficiālajā daĜā – bija iespēja noklausīties sav. Artūra Tomsona 
priekšlasījumu par senajām rūnu zīmēm un to vēsturi, kas ietvēra arī nelielu ieskatu skandināvu 
mitoloăijā.  
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Priekšlasījums tika uztverts ar patiesu interesi, jo īpaši no ,,VaravīkšĦu” puses - tika uzdoti 
daudzi jautājumi un  izteikti viedokĜi. 

Arī vakara otrā - neoficiālā daĜa – izvērtās Ĝoti jauka un patīkama. Dāmas tika cienātas ar 
vīnu, jauki kūrās kamīns, un tīri nemanot vakara epicentrs izveidojās pie kamīna, ar mājīgu 
atmosfēru. 

Bija patiess prieks austrumiešu vidū atkal ieraudzīt sen neredzētus draugus, piemēram, vb. 
OĜăertu Tipānu. Raksta autoram ir prieks gan par sevi, gan pārējiem, kuri ir sasparojušies un vairāk 
vai mazāk atkal regulāri nāk uz ,,Austrumu”. 

Patīkams pārsteigums bija sav. Dzintara Freiberga sastādītais un izdotais ,,Alternatīvais 
dziesmu krājums”, kurš vakara gaitā arī vairākkārt tika likts lietā. Dziesmu spektrs bija patiesi plašs 
– tas aptvēra gan pastaigas Gaujmalā, gan  studentu, kas klīst pa Jelgavu, gan bailes no pelēm (vb. 
Ivara Pavasara rokenrola interpretācijā), gan pat koka kluci Konstantīnu. 

Vakara gaitā tīri nejauši ,,Varavīksnes” aizsāka, jāsaka, ,,Austrumam” ,,slidenu” tēmu – 
proti, par teātra festivālu. Tikām aicināti gan piedalīties šī gada teātra festivālā, gan vērot 
,,VaravīkšĦu” uzvedumu, līdz beidzot tika uzdots neizbēgamais, fatālais jautājums – kāpēc 
,,Austrums” nepiedalās? Taču ar nelielu diplomātiju no šīs situācijas izdevās izkĜūt ar nostāju, ka 
,,Austrums” ir liels teātra un uzvedumu piekritējs un atbalstītājs un ka mēs vienmēr esam gribējuši 
piedalīties, taču, tā kā informācija par to līdz mums vienmēr atnāk novēloti, mēs neko vairs 
nevaram paspēt. Un tā katru gadu. Izklausās jau ticami, bet... 

Bija patīkami, ka ,,Varavīksnes” izrādīja interesi arī par ,,Austruma” dārzu, par kuru 
izvērsās plaša saruna.  

Tā interesantajās sarunās un dziesmās omulīgais vakars paskrēja nemanot, un, vienojoties 
kopīgā dziesmā par jau pieminēto miega vilkšanu un bailēm no pelēm (par kuru ,,Varavīksnes” bija 
patiesā sajūsmā), visi devās mājup. 

 

Sav. MārtiĦš Arājs 
 
 

Lai dzīvo draugi igauĦi! 
Austrumieši EÜS 133. gadasvētkos. 

 
No 2. līdz 6. aprīlim Tartu notika Austruma draugu organizācijas EÜS gadasvētku 

svinības. Vēl martā bija plānota 15 austrumiešu ierašanās, taču dažādu apstākĜu dēĜ tikai vēl dažas 
stundas pirms izbraukšanas noskaidrojās, ka braucēji ir palikuši tikai pieci. Tāpēc rezervēto “16 
vietīgo” mikroautobusu veiksmīgi bez soda sankcijām izdevās atcelt. Un tad nu ar satiksmes 
autobusu  4. aprīlī plkst. 23.00 trīs valdes locekĜi un divi jaunieši ieradās Tartu autoostā. 

Piektdienas vakarā risinājās tradicionālā svētku balle, kur viesojās gan EÜS biedru otrās 
puses, gan studentu biedrība no Somijas, gan arī austrumieši. Līdzi biju paĦēmis videokameru, lai 
beidzot varētu iemūžināt grandiozos gadasvētkus, taču izrādījās, ka to varēja izdarīt tikai daĜēji. 
Vairākās telpās filmēt bija aizliegts, jo par to eksistenci un tajā notiekošajām darbībām drīkst zināt 
tikai paši EÜS biedri un mēs, austrumieši. Taču balles pamatelementus tomēr nofilmēt izdevās. 

Sestdien notika ikgadējā fotografēšanās pie EÜS mītnes, kur tika vienlaicīgi nofotografēti 
pāris simti cilvēku – EÜS, Austrums un somu draugi. Dienas laikā notika arī piemiĦas pasākums 
kapos un svinīgā sapulce. Tajos piedalījās arī Austruma vecākais sav. MārtiĦš Tarlaps, pārējie 
austrumieši valodas barjeras dēĜ tomēr izvēlējās apskatīt Tartu ievērojamākās vietas. Sestdienas 
vakarā/naktī notika svinīgais pasākums daudz brīvākā gaisotnē – piedalījās tikai paši EÜS biedri, 
austrumieši un somu draugi. Šajā pasākuma ar dziesmām un alu var labāk ieraudzīt cilvēku īsto 
dabu – viĦi kĜūst tikai un vienīgi EÜS biedri, aizmirstot par amatiem un citiem pienākumiem 
ārpasaulē. Tāpēc šoreiz filmēt nevarēja neko. Pasākuma gaitā neoficiāli EÜS tika uzaicināti uz 
Austruma darba svētkiem un vasaras salidojumu. Tomass Ilvess deva mutisku piekrišanu kĜūt par 
Austruma godabiedru. 
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Svētdienas rītā plkst. 6.30 mēs pametām EÜS māju pēc tradicionālās zupas ēšanas un 
devāmies uz autoostu, no kurienes jau 6.45 autobuss sāka mūs nogādāt atpakaĜ uz Rīgu. AtpakaĜceĜš 
veiksmīgi beidzās bez starpgadījumiem. 

Nākošā tikšanās ar EUS biedriem būs 24.maijā, kad viĦi ieradīsies uz Austruma darba 
svētkiem “Bernātos”. 
  

Kasieris sav. Dzintars Freibergs 
 
 

Austrumieši ripina bumbas. 
 

12. aprīlis Latvijas sporta dzīvē iesākās ne tikai ar lielisku Latvijas hokeja izlases uzvaru 
pār Somijas izlasi, bet arī ar pirmajām Austruma draudzības meistarsacīkstēm boulingā.  

Draugu pulcēšanās notika Rīgā, Uzvaras bulvārī, plašajā “Zelta boulinga centrā”. Ap plkst. 
1400 boulinga centra kafejnīcā bija sapulcējies prāvs draugu pulciĦš – apmēram piecpadsmit 
austrumiešu – un spēle varēja sākties. Pavisam tika izspēlētas 4 partijas, kurās katrs dalībnieks 
varēja parādīt savas spējas un iemaĦas bumbas ripināšanā. Sacensību norise tika filmēta ar sav. 
Dzintara Freiberga līdzi atnesto videokameru. Tiem, kuriem veicās ne tik labi kā pārējiem, bija dota 
vienreizēja iespēja pavērot blakus celiĦā notiekošās Latvijas boulinga izlases treniĦus un apgūt kādu 
jaunu meistarstiėi. 

Apkopojot spēles rezultātus, izrādījās, ka labāko bumbas griezēju trijniekā ierindojās sav. 
Didzis Apsītis, sav. Dzintars Freibergs un sav. Jānis KārkliĦš. Pēc spēles neizpalika arī dalībnieku 
apbalvošana, kurā tika pasniegti diplomi tādās nominācijās kā – “dienas veiksminieks”, “labākais 
bumbas griezējs”, “bez alus mešana nebūs” un tamlīdzīgi. 

Paldies visiem, kuri bija ieradušies, un īpašs paldies spēĜu organizētājam un vadītājam 
vecākā vietniekam sav. Didzim Apsītim. 
 

Jn. Uldis Mīderis 
 

Pavasara talka Austrumā. 
 

Ir pienākusi pavasara talka. Pavasara talka Austrumā vienmēr ir bijusi zīmīga ar to, ka tas 
ir pirmais lielākais austrumiešu pulcēšanās pasākums šopavasar. Kā jau katru gadu, dabas māte ir 
austrumiešu sabiedrotā, jo ir parūpējusies par skaistu un saulainu sestdienu, kur darbs un atpūta iet 
roku rokā. Visiem sejās ir prieks un jautrs prāts. 

Pavasara talkas sākums bija noteikts pulksten 10.00, bet, kā jau visiem mums vairāk vai 
mazāk ir iegājies, pulcēšanās vēl notiek vismaz pusstundu, ne tikai uz lieliem pasākumiem, bet arī 
iknedēĜas otrdienas vakaros. Var pieminēt, ka pirmie, kas šogad ieradās, bija sav. Didzis Apsītis 
(vecākā vietnieks), jn. Uldis Mīderis un video arhīva veidotājs – vb. Ojārs Upatnieks, kurš 
iemūžināja visu talkā notiekošo uz videolentes. Kopumā uz talku ieradās apmēram 15 austrumiešu - 
gan vecbiedri, gan savieši, kā arī pāris jauniešu. Protams, ieradās arī InduĜa Vīduša ăimene (InduĜi), 
kuri ir neiztrūkstoši katras pavasara talkas dalībnieki. ViĦu kompetencē tika organizēti Austruma 
dārza sakopšanas darbi. Paldies viĦiem. 

Talkas darbu plānā lielākais uzsvars tika likts uz Austruma mājas apkārtnes sakopšanu. 
Talka tika iesākta ar kritušo lapu grābšanu un izvešanu no dārza, notika  atkritumu dedzināšana, 
malkas skaldīšana un zāăēšana. Pāris austrumieši veica nozīmīgu Austruma mājas numura zīmes 
piestiprināšanu pie pagājušajā gadā jaunuzceltās pagalma sētas. Šī darbība tika iemūžināta arī uz 
videolentes, pateicoties Ojāram Upatniekam. Manuprāt, tas bija Ĝoti nozīmīgs solis, lai draugiem no 
citām Austrumam draudzīgajām organizācijām nerastos problēmas atrast mūsu māju. Tagad 
Austruma mājas ciparus “123” nav iespējams nepamanīt.  
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Neskatoties uz visumā veiksmīgi noritējušo talkas dienu, ir jāatzīst, ka šogad atkal Ĝoti maz 
sanāca pievērst uzmanību Austruma telpu sakopšanai. Kā iemeslu gribētos īpaši pieminēt Ĝoti kūtro 
Austruma jauniešu apmeklējumu - ne tikai talkas dienā, bet arī dežūru dienās. Liels paldies tiem 
pāris jauniešiem, kas bija ieradušies. ViĦu darbs ir novērtēts atzinīgi. Liels paldies arī ir jāsaka sav. 
Dzintaram Freibergam, sav. Jānim Vitonam un vb. Andrievam Eichem un arī pārējiem. Protams, 
milzīgs paldies arī visiem pārējiem austrumiešiem, kas bija ieradušies uz talku, kuplinot talcinieku 
skaitu. 

Vēl jāpiemin, ka talkas nobeigumā, pēc labi padarīta darba, tika noorganizētas nelielas 
talkas vakariĦas. Pirmoreiz šogad tika iekurts Austruma grills, uz kura tika ceptas desas un šašliks. 
Tika malkots gards alus. Pēdējie talcinieki atpūtās Austruma dārzā, baudot maltīti un priecājoties 
par sakopto apkārtni. Par talkas noslēgumu varētu minēt pulksten 19.00 vakarā, kad talcinieki devās 
prom - līdzi just Latvijas hokeja izlasei Pasaules Čempionāta spēlē Latvija-Zviedrija. 

 
Ekonoms sav. Jurăis Puškeiris 

 
 

Mēs tuvojamies lielajam notikumam.  
 
Laiks, līdz 120.Gadasvētkiem, ar katru dienu paliek arvien mazāk, bet darāmā vēl daudz. 

Liels prieks, ka arvien vairāk austrumieši iesaistās 120.Gadasvētku sagatavošanas darbos. Liels 
paldies sakāms lielajiem ziedotājiem – Anitai un Guntim LiepiĦiem, Viktoram Pūpolam, Veronikai 
un Elgai Milics. Savu finansiālo artavu solījuši dot arī Helmuts Lerchs un Gundars Roze. Diemžēl, 
nepatīkami pārsteidz tas, ka pagaidām starp lielajiem ziedotājiem nav austrumieši no Latvijas.  
Tomēr cerēsim, ka arī Latvijas austrumieši dos savu finansiālo ieguldījumu 120.Gadasvētku 
pasākumu nodrošināšanai.  

Pirmās ieskaĦas par akadēmiskās vienības “Austrums” 120.Gadasvētkiem jau varēs dzirdēt 
ikgadējos Austruma rīkotajos Darba svētkos, kuri tiks aizvadīti 120.Gadasvētku zīmē. Darba 
svētkos tiks atklātas ceĜa norādes zīmes uz Austruma dibinātāja JāĦa Čakstes piemiĦas vietu 
“Bernātos”. 

Liekas, ka no sākotnējā plāna būs jāizĦem Konstantīna Čakstes pārapbedīšana un J.Čakstes 
pieminekĜa atklāšana Jelgavā. Šo pasākumu gaitu mēs, diemžēl, ietekmēt nevaram. 

Aprīlī 120.Gadasvētku Rīcības komiteja iesniedza Latvijas Kultūrkapitāla fondā 
pieteikumu, lai saĦemtu daĜēju finansējumu akadēmiskās vienības “Austrums” 120.Gadasvētku 
jubilejas krājuma izdošanai. Par Austruma projektu rekomendācijas Kultūrkapitāla fondā deva 
Austruma goda biedrs, akadēmiėis Jānis StradiĦš un vecbiedrs Juris Dambis. Turēsim īkšėus, lai 
iznākums būtu mums labvēlīgs. 

Lielāku ieskatu 120.Gadasvētku sagatavošanas darbos varēs iegūt 120.Gadasvētku 
Apkārtrakstā, kas iznāks jūnija sākumā. 

 

Sav. Arnis Marcinkēvičs 
120. Gadasvētku Rīcības komitejas priekšsēdētājs 

 
 

Jaunā interneta mājas lapa Austrumam.  
 
Kā zināms, pašreizējā Austruma interneta mājas lapa ir veidota deviĦdesmito gadu 

sākumā. Taču, tā kā šajā jomā ir nākušas klāt jaunas prasības un arī pašā Austrumā ir pa šiem 
gadiem daudz kas jauns noticis, tad gluži aktuāla ir ideja par jaunas mājas lapas izveidi.  

Kā “Austruma Gaitai” pastāstīja jaunietis Edgars Egle – viens no mājas lapas veidotājiem 
– šobrīd vēl darbs atrodas pašā iesākumā, un ir daudz dažādu ieceru. Neskaitot galvenās ziĦas par 
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Austrumu un tā vēsturi, mājas lapā būs arī jauna informācija un iespējas. Paredzēts veidot divas 
sadaĜas: vienu no tām – publisku, otru – tikai pašiem austrumiešiem pieejamu, kurā būs iespējams 
iepazīties gan ar finansēm, gan arī uzzināt kontaktinformāciju par Austruma biedriem. Jaunajā 
mājas lapā ir iecerēts iekĜaut arī ziĦas par Austruma rīkotajiem pasākumiem, un tur, tā pat kā 
pašreiz esošajā mājas lapā, būs iespējams lasīt arī “Austruma Gaitu”. 

Viena no Austruma akadēmiskajām tradīcijām ir regulāri rīkotie priekšlasījumi, tāpēc 
interesanti šėiet, ka arī to teksts varētu tikt iekĜauts jaunajā mājas lapā. Veidotāji paredz arī 
papildināt mājas lapu ar plašu ilustratīvo materiālu, fotogrāfij ās atspoguĜojot pēdējo gadu Austruma 
notikumus. Būs arī jauns vizuālais noformējums. Pagaidām viss vēl ir galvenokārt ieceru līmenī, 
tāpēc vēl var būt jaunas izmaiĦas vai papildinājumi. 

Vecbiedrs Armands BeĜickis, kurš līdz šim ir pieskatījis Austruma mājas lapu, minēja, ka 
būtu svarīgi uzlabot dažas tehniskas nepilnības vecajā mājas lapā, kā arī ir būtiski, lai sabiedrībai 
pieejamā informācija būtu labi pārdomāta. 

Jauno Austruma mājas lapu ir paredzēts izveidot līdz šīs vasaras beigām, un to arī ar 
interesi gaidīsim! 

 
Jn. Pauls Daija 

 
 

Notikumi 

 
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 nenotika. 
18. marts Lasāmais vakars. Jn. Aivara Ančupāna priekšlasījums “Kriptogrāfija”. 
25. marts Lasāmais vakars. Jn. Andra ĖēniĦa priekšlasījums. 
1. aprīlis Lielā Sapulce. 
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. Tika skatīts videoieraksts no bolinga turnīra. 
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. 
 

Darbības plāns 

Sanāksmes notiek Austruma namā, Ă 123 otrdienās 18:30, ja nav īpašas norādes. 
 
 

13. maijs Sapulce par 120. Gadasvētku rīkošanu. Vada sav. Arnis Marcinkēvičs. 
20. maijs Prāta vētra par a/v “Austrums” pamatnostādnēm. Vada vb. Andris Roze. 
24.-25. maijs Darba svētki Nīcas pagasta “Bernātos”. Organizators vb. Gints Šīmanis. 
27. maijs Vb. Arta RiekstiĦa priekšlasījums “Jaunākās tendences mūsdienu aviācijas attīstībā”. 
3. jūnijs Lielā Sapulce. 
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17. jūnijs Draugu vakars. Nīcas pagasta Bernātos. 24/25 maijs.  
8. jūlijs Dārza svētki. 
22. jūlijs Draugu vakars. 
1.-3. augusts Pasaules austrumiešu salidojums. Organizators vb. G. Šīmanis. 
12. augusts Draugu vakars. 
2. septembris Lielā Sapulce. 
9. septembris Jaunā akadēmiskā gada atklāšana. 
 

Dežurantu saraksts 

UUllddiiss  MM īīddeerriiss,,  UUăăiiss  ZZeell ttiiĦĦšš  ––  1133..  0055..  

JJāānniiss  BBaall ttiiĦĦšš,,  PPaauullss  DDaaii jjaa  ––  2200..  0055..  

EEddggaarrss  BBrriieeddiiss,,  AAnnddrriiss  MMii ll lleerrss  ––  2277..  0055..  

EEddggaarrss  EEggllee,,  IIvvaarrss  LLaammbbeerrttss  ––  33..  0066..  

PPēētteerriiss  BBrrēēmmaanniiss,,  SSaannddrriiss  KKeeiiššss  ––  1177..  0066..  

AAiivvaarrss  LLiieeppaa,,  VVii llnniiss  TTuukkuummss  ––  88..  0077..  

AArrttūūrrss  PPuuddāānnss,,  DDiinnss  NNīīkkrreenncciiss  ––  2222..  0077..  

AArrmmaannddss  ĀĀbboollss,,  DDaaiinniiss  GGeerrmmoovvss  ––  1122..0088..  

PPaauullss  DDaaii jjaa,,  IIvvaarrss  LLaammbbeerrttss  ––  22..  0099..  

AAiivvaarrss  LLiieeppaa,,  UUăăiiss  ZZeell ttiiĦĦšš  ––  99..  0099..  

Sveicam mūsu vecbiedru 

LEONĪDU SILIĥU 

ar Latvijas Kult ūras fonda Spīdolas 
balvas saĦemšanu ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sveicam ! 

Visu to labāko dzīvē novēlam JāĦa un Māras 27. februārī dzimušajai meitai Nora 
kā arī viĦas lieliskajiem vecākiem. 

Sirsnīgi sveicieni sav. Oskaram BērziĦam, kam 10. maijā paliek 35 gadi. 
Spēku, izturību un veiksmi studijās vēlam mūsu jaunietim Sandrim Keišam 20. 

dzimšanas dienā, kuru viĦš atzīmēs 25. maijā. 
Vecbiedram Gatim LegzdiĦam, kuram 29. jūnijā paliek 35 gadi, novēlam, lai viĦa 

arhitektūras projekti arī turpmāk uzvar svarīgos konkursos. 
Daudz laimes 25. dzimšanas dienā vēlam sav. Kristapam Andersonam. Savu 

jubileju Kristaps svin 9. jūlij ā. 
Sav. Kārlim Trušinskim  viĦa 30. dzimšanas dienā, 18. jūlij ā, novēlam, lai katru 

nākamo operāciju izdotos veikt labāk par iepriekšējo. 
MīĜus sveicienus sūtam vecbiedram Centim Jānim ZeltiĦam 85 gadu jubilejā, ko 

Jānis atzīmēs 11. jūlij ā. 
Sūtam draugu sviecienus vecbiedram Guntim Liepi Ħam viĦa 70. dzimšanas dienā, 

kuru viĦš atzīmēs 22. augustā. 
 

 

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) 
Redktora palīgs: jn. Pauls Daija 
Druku nodrošina: sav. Jānis Pērkons un sav. Dzintars Freibergs 

 


