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MĪĻI SVEICAM SIMTGADNIEKU MŪSU VIDŪ –
VECBIEDRU JĀNI SADOVSKI STOKHOLMĀ

No kreisās: vb. Leonīds Siliņš, vb. Viesturs Pauls Karnups, Vb. Jānis Sadovskis, vb. Gints Šīmanis un vb. Ainārs Dimants

Visi draugi Latvijā un citur pasaulē noteikti zina Jāņa Sadovska zāli “Austruma” mājā. Vismaz zina, ka tāda ir. 
Šo rindu autoram savulaik izdevās dabūt cauri ierosmi lielo sanāksmju telpu nosaukt viņa vārdā, jo Jānis bija tas, kurš 
personiski deva vislielāko naudas ziedojumu zāles izveidošanai. Līdzīgi kā Džordžs Soross, kura vārdā ir nosaukta lielā 
auditorija Stokholmas Ekonomikas augstskolā Rīgā. Sadovskis ir kā “Austruma” Soross, turklāt nav jāšaubās, ka viņa 
dzīves gājums ir cildenāks par Sorosu.

Tas notika pirms vairāk nekā desmit gadiem pēc dažu jaunu un darbīgu Latvijas austrumiešu brauciena ar 
Krievijas prāmi “Il’jič” no Rīgas uz Zviedriju, lai Stokholmā sastaptos ar vecbiedriem Leonīdu Siliņu un Jāni Sadovski. 
Lepojos, ka man kā toreizējam vecākajam bija lemts būt tur klāt. Tāpat kā par to, ka šogad 18. jūlijā, pirmajā svētdienā 
pēc  Jāņa  simtās  jubilejas,  kura  apritēja  pirms  pāris  dienām,  16.  jūlijā,  varējām klātienē  Stokholmā,  Akselsbergas 
pansionātā uzklausīt  viņa, patiesi izcilā “Austruma” labdara, kluso atziņu, ka bez telpām jau  studentu organizācija 
nevar pastāvēt – vajag, kur sanākt. Un jābūt kam sanākt un vienojošiem centieniem, kuru dēļ sanākt. Gudru un darbīgu 
studentu daudz vajag. Lai tas būtu kā vadmotīvs “Austruma” gaitai jaunajā akadēmiskajā gadā! Bet arī “Austruma” 
mājā vēl ir darāmais – kāpņu telpas griesti un šķūnīši ir avārijas stāvoklī.

Todien ar prāmi “Baltic Kristina” – to pašu “Il’jič”, taču tagad, dziļi simboliski, zem Latvijas karoga, – pie 
pasaules  vecākā  austrumieša  bez  Leonīda  un  šo  rindu  rakstītāja  šoreiz  bija  ieradušies,  teiksim  tā,  tikpat  iesirmie 
vecbiedri Viesturs Pauls Karnups, Andris Roze un Gints Šīmanis. Visvairāk par šo braucienu jāpateicas “Austruma” 
delegācijas vadītājam un organizatoram Andrim un biļešu gādātājam Gintam. Līdzi vedām “Austruma” valdes rūpīgi 
sagatavoto dāvanu jubilejā – balto vairogu no mūsu akadēmiskās vienības himnas, Valsts prezidentes Vairas Vīķes-
Freibergas  apsveikumu  simtgadniekam  un  austrumietim  (publicēts  arī  “Latvijas  Vēstnesī”),  ko  izkārtoja  Andris, 
Latvijas Zinātņu akadēmijas senāta priekšsēža, “Austruma” goda biedra profesora Jāņa Stradiņa personisko apsveikumu 
LZA goda mecenātam, kā arī jubilāram veltītās publikācijas “Latvijas Vēstnesī”, “Latvijas Vēsturē”, “Latvijas Vēstures 
Institūta Žurnālā” un “Zinātnes Vēstnesī”.

Mūsu simtgadnieks atturīgi slēpa aizkustinājumu par “Austruma” apciemojumu. Bet pāris stundas Akselsbergā 
pirms  atgriešanās  uz  kuģa  paliks  mūsu  emocionālajā  atmiņā  un  uz  visu  mūžu  ietekmēs  tālāko  gājumu,  lai  šeit, 
“Austrumā”, nodrošinātu to dzīvo paaudžu saikni, pie kuras ar saviem darbiem un novēlējumiem tik daudz strādājis 
Jānis. Viņš taču joprojām ir mūsu vidū, – Konstantīna Čakstes dzīvokļa kaimiņš un līdzgaitnieks pretestības kustībā. 
Tāpat kā viņa vecā atslēga no “Austruma” nama ir ierāmēta goda vietā paša vārdā nosauktajā zālē.

Nekas, ka vēlāk jokojām par savām miljonāru izpriecām, lai ar kuģi dažas stundas pabūtu Stokholmā. Jānis 
Sadovskis taču ir vairāk nekā miljons. Uz kuģa pavadītie vakari, naktis un rīti bija reti omulīgi un satuvināja tālākai 
gaitai. Tālāk mūžībā dziedot iesim mēs! Savējie sapratīs...
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vb. Ainārs Dimants

PARĀDS NAV BRĀLIS
Draugi!
Mēs  jau  ilgu  laiku  neesam  spējuši  izteikt  pateicību  vecbiedram  Valdim  Štengelam,  kurš  ziedoja  400 
Kanādas dolārus, lai pie Ģ123 slietos karoga masts, kurā svētku dienās plīvo Latvijas karogs. Lai nu ikviens, 
skatoties uz šo mastu un sarkanbaltsarkano karogu tā galā, atceras, ka bez Valda atbalsta „Austrums” nespētu 
izrādīt pienācīgu godu mūsu valsts karogam. Personīgi atvainojos Tev, Valdi, ka šī pateicība – „Austruma” 
parāds Tev – nāk ar tik lielu novēlošanos. Paldies!!!

sav. Mārtiņš Tarlaps

VALDE TURPINA STRĀDĀT
Vasara beigusies, un es vēlos sniegt savu, Austruma vecākā, skatījumu uz „Austrumu”.

Jauks gads!  Ir  notikuši  daudz burvīgu pasākumu, kur apmeklējums bijis,  kā jau „Austrumam” pienākas. 
Valde turpina strādāt, darīt visu, lai otrdienas vakaros katrs austrumietis, kurš ir ieradies, justos kā mājās. 
Darba vēl daudz. Darīsim iesākto, būs referāti, pie mums ciemosies draudzīgās organizācijas, notiks viesu 
vakari kopā ar Lielajām sapulcēm. Lielā sapulce nav runāšana par mājas darbiem, remontiem, par naudas 
lietām.  Nē,  tas  ir  vakars,  kurā  klausāmies  labu  referātu,  ko  sagatavojis  kāds  no  austrumiešiem  vai 
uzaicinātiem lektoriem. Šie pasākumi ir kopā ar saaicinātiem viesiem. Mums ir problēmas ar „Austruma” 
rindu kuplināšanu. Šogad „Austrums” ir uzņēmis tikai vienu viesi jauniešos – Agri Zihmani.

Šogad a/v „Austrums” Gadasvētku atzīmēšana notiks 30. oktobrī. Pirmās daļas sākums paredzēts ap plkst. 
16.00 LU Mazajā  aulā.  Programmā paredzēts:  svinīgā  daļa,  vb.  Viestura  Paula  Karnupa priekšlasījums, 
apsveikumi. Pēc Mazās aulas noliksim ziedus pie Brīvības pieminekļa un dosimies uz restorānu „Staburags”. 
Vakars  turpināsies  Ģ123 telpās.  Ar Gadasvētku norisi  varēs  iepazīties  „Austruma” listē.  Lūgums laicīgi 
pieteikties pie Valdes par savu ierašanos! 

Lielākais  uzsvars  rudens  mēnešos  tiks  likts  bibliotēkas  remontam,  grāmatu,  vēstuļu  un  dokumentu 
savākšanai. Lūgums visiem draugiem – ja pie jums atrodas kaut kas saistībā ar „Austrumu” un tā vēsturi, 
sazinieties ar mani vai vb. Viesturu Paulu Karnupu! Protams, būsim priecīgi arī par finansiālu palīdzību!

Svarīgs darbs ir remonts koridorā. Koridors ir jāpadara gaišāks. Jāsakārto elektrības vadi. Jā, saprotu, varbūt 
nevajag par to rakstīt, bet tie ir darbi, kas jāizdara.

Sakarā ar a/v „Austrums” dibinātāja Jāņa Čakstes 145. gadu jubileju 21. oktobrī  plkst.  17.30,  ir  plānots 
sarīkot atvērtu publisku diskusiju par tēmu “Ko Jānis Čakste teiktu par mūsdienu Latvijas demokrātiju?”. 
Diskusija notiks Sociālo zinātņu fakultātē, kur studē mūsu diskusijas tematikas tiešie potenciālie interesenti.

Vienmēr būšu jūsu rīcībā un uzklausīšu idejas un priekšlikumus! Vēlu mums visiem izturību un izdošanos!

vecākais sav. Didzis Apsītis,
mob.t.: (+371) 6140175

DĀRZA SVĒTKI
Vasara Austrumam ir laiks, kad regulārās aktivitātes tiek piebremzētas, draugi atpūšas, ceļo, iedzer 

kādu vēsu alu krodziņā… Tomēr daudzi no tā visa atraujas, lai būtu kopā jau par stingru tradīciju kļuvušajos 
Dārza svētkos. 

Šogad savietis  Jānis  Baltiņš  uzstājās  ar  priekšlasījumu „Jauno austrumiešu  salidojums”,  par  nule 
notikušo Ogres braucienu. Jānis iepazīstināja klātesošos ar JAS vēsturi, pastāstīja par iepriekšējā gada JASu 
– Mēmeles brauciens, neizpalika stāsts par gatavošanās un plānošanas darbiem šī gada braucienam, kas, starp 
citu,  esot bijis lieliski apmeklēts, tā teikt „dalībnieku ka čum”.

Pasākuma  otrajā  daļā  tika  demonstrēts  video  ieraksts,  kas  tapis  vb.  Ginta  Šīmaņa  organizētajā 
braucienā  ar  kuģīti  no  Pāvilostas  uz  Gotlandi.  Saviesīgajā  daļā  neizpalika  arī  grillā  ceptas  desiņas  un 
kartupeļi ar sāli un sviestu. Tradicionāli sanākušie bija apmierināti gan ar pasākumu, gan ar to, ka mums ir 
tāds Dārzs (ar lielo burtu), kur draugiem sapulcēties – neliela oāzīte pilsētas centrā.

sav. Jānis Pērkons
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PA BĒGĻU LAIVU CEĻU
Tas patiesi bija nopietni. Jau sākumā, kad, braucot no „Austruma” salidojuma Jūrkalnē 2003. gada 

augustā, mūsu vecbiedri Andrievs Eiche un Ivars Pavasars iepazinās ar Pāvilostas novadpētniecības muzeja 
darbinieci Maritu Hornu. Tam sekoja 2004. gada Darba svētki Pāvilostā, līdz 18. jūnija rītā 12 austrumieši un 
viņu draugi bija klāt – vispirms „nopietnā stunda” muzejā, tad – 8 stundu ceļš ar desantlaivu „Madamen” 
zviedru kapteiņa drošā vadībā uz Gotlandi pa bēgļu laivu ceļu. Vecbiedri  Modris Alks, Ainārs Dimants, 
Viesturs Pauls Karnups, Gatis Legzdiņš, Indulis Vīdušs (ar kundzi Lieni un meitu Martu Annu), šo rindu 
autors, savieši Didzis Apsītis, Artis Āboltiņš, Pēteris Ancāns un a/v „Latviete” draudzene Kristīne Zihmane 
pēc 60 gadiem devās pa šo ceļu, lai saprastu – kā bija toreiz, vecbiedra Andrieva Eiches vārdiem runājot – 
„kad cilvēki brauca uz tālo krastu, kas viņu cerībās saistījās ar demokrātijas un brīvības zemi”. Jūra bija 
mums vēlīga. Uz klāja bez mitas skanēja dziesmas, galvenokārt Aināra Dimanta vadītas.

Tieši  pusceļā  starp  Kurzemes  un  Zviedrijas  krastu  no  kuģa tika  nolaists  vaiņags  Latvijas  valsts 
karoga krāsās to cilvēku piemiņai, kuri pirms 60 gadiem nesasniedza savu cerību krastu.

Pievakarē ieraudzījām Slītes cementfabrikas skursteņus – Gotlande jau bija klāt!
Piestātnē mūs sagaidīja vecbiedrs Ojārs Upatnieks ar kundzi Mudīti (viņi uz Gotlandi bija devušies 

pa gaisa ceļu, lai te atminētos skaistos brīžus pirms 25 gadiem, kad Visbijas baznīcā Pasaules Brīvo latviešu 
Dziesmu dienās uzsāka kopīgo dzīves ceļu) un vecbiedrs Mārtiņš Nīgals, kurš organizēja visus šā krasta 
pasākumus, par ko viņam liels austrumiešu paldies!

Ērtajās Slites kempingu mājiņās pagāja ne viena vien negulēta nakts stunda. Pirmajā vakarā mūs 
viesmīlīgi uzņēma Mudīte un Ojārs.

Sestdienas rītā devāmies uz seno Visbiju, kur lūkojām tā nocietinājumus,  vecpilsētu un moderno 
ostu. Pievakarē kempingā brīnišķīga tikšanās ar vecbiedru Leonīdu Siliņu – bēgļu laivu organizatoru Latvijas 
Centrālajā Padomē. Kopā ar viņu no Stoholmas ieradās vecbiedri Andrievs Eiche un Andrejs Ritums. Stāsti 
par pirms 60 gadiem pārdzīvoto mijās ar tā brīža aktualitāti – futbola spēli starp Latviju un Vāciju.

Svētdienas rītā vecbiedrs Leonīds Siliņš mūs gaidīja Slites ostā, kur lūkojama viena no bēgļu laivām 
un piemiņas plāksnes latviešu un igauņu bēgļiem. Ar klusuma brīdi pieminējām vecbiedru Jāni Centi Zeltiņu, 
ko Tēvzemes smiltājā guldīja draugi 19. jūnijā Rīgā.

Piemiņas dievkalpojumu Slites baznīcā pagodināja arī Latvijas Goda konsuls Gotlandē Flajars Linge 
ar kundzi.

Tie bija sirsnības un patiesas draudzības mirkļi. Arī atpakaļceļā, kad bangoja jūra un putu vērpetēs 
pajumte bija meklējama kuģa vēderā. Skaists ceļš, kas katram šajā dzīvē tomēr bijis savādāk.

vb. Gints Šīmanis
mob.t.: (+371) 9228032

PIE DRAUGA AUSTRUMIEŠA ĪRIJĀ
Pēc pusgada ilgas taisīšanās beidzot tas brīdis pienāca. No 07. līdz 14. augustam biju ciemos pie 

mūsu drauga jaunieša Daiņa Germova Īrijā.
07. augusta pēcpusdienā veiksmīgi piezemējos Dublinas lidostā, kur jau gaidīja Dainis. Tālāk ceļš 

veda uz pilsētiņu Swords (~20km no Dublinas), šeit arī ir viņa (un uz nedēļu mana) mītne. Nedēļa pagāja kā 
viens mirklis. Sarunas raisījās gan par Latviju, par Īriju, gan Austrumu. Izzināju par viņa dzīves apstākļiem 
un  motīviem,  kāpēc  tik  daudz  latviešu  traucas  uz  Īriju.  (Protams,  visi  brauc  nopelnīt  –  sakrāt  naudiņu 
turpmākajai dzīvei Latvijā).

Pēc izsmeļošām sarunām neizpalika arī izklaides un kultūras programma. Pa šo nedēļu paspējām 
izbraukāt turpat visu Īriju. Pabijām ļoti daudz skaistās pilsētās (Sligo, Ballina, Galway, Limerick, Killarney 
u.c.) un apskates objektos (piemēram: Cliffs of Moher un Killarney (Kerys dabas parks – loks) un varat man 
ticēt – Īrija ir smaragdzaļa valsts. Atgriežoties Dublinā, izstaigājām ievērojamākās pilsētas vietas (Trinity 
Koledžu,  Dublinas pili,  baznīcas,  dārzus,  parkus un GUINNESS muzeju),  kā arī  izbaudījām kārtīgus īru 
krodziņus ar dziesmām, dejām un Guinness.

Tā, baudot Īrijas dabu, kultūru un krodziņus, pienāca arī 14. augusts un nācās atvadīties no mūsu 
drauga Daiņa, lai atgrieztos Latvijā un nosūtīt sveicienus a/v “Austrums”.

Vēlreiz pateicamies Dainim par pagājušajos Gadasvētkos Austrumam ziedotajiem 100 eiro.

sav. Pēteris Brēmanis
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EUS 134. GADA JUBILEJA, TARTU
Šogad no 02. līdz 05. aprīlim Eesti Uliopilaste Selts (EUS) svinēja savu 134. gada jubileju savā 

mītnē Tartu.
No a/v „Austrums” piedalījās vecbiedri  Viesturs Pauls Karnups un Gints Šīmanis, kā arī  savieši 

Dzintars Freibergs, Mārtiņš Tarlaps un Arnis Marcinkēvičs. Austrumieši ar satiksmes autobusu ieradās Tartu 
piektdienas pēcpusdienā, kur autoostā mūs sagaidīja divi EUS biedri, protams, ar alus kausu rokās. Pēc tam, 
kad bijām nolikuši savas mantas kopmītnē, devāmies uz EUS mītni,  kur mūs sagaidīja EUS senjors. Pēc 
sasveicināšanās viņš mums paradīja mītni un iepazīstināja ar šo jauko daudzstāvu namu. 

Īpaši  tika  izcelts  puspagraba stāvā  ierīkotā  „Ellīte”,  viena  istaba ar  lielu  galdu un krēsliem,  kur 
parastie EUS sabiedriskie noteikumi nav spēkā, resp. filistrs nedrīkst apvainoties par krāsnešu uzvedību – bet 
tikai  „Ellītē”.  Visa  ‘nopietnā’  dzeršana  notika  šajā  zālē.  Protams,  austrumieši  pavadīja  daudz  stundas 
„Ellītē”!

Sestdien notika oficiāla daļa. Apsveikumu runu (latviski) no a/v „Austrums” oficiālajā daļā teica vb. 
Viesturs Pauls Karnups. Atceroties EUS dāvināto ES karogu mūsu 125 gadu svētkos, „Austrums” uzdāvināja 
EUS NATO galda karodziņu, simbolizējot vēl vienu saiti, kas vieno Latviju un Igauniju. Atbildi (igauniski) 
teica  EUS senjors.  Pēc  mūsu  ar  EUS sadarbības  līguma noteikumiem,  oficiālos  runas  drīkst  teikt  katrā 
organizācijas dzimtajā valodā. Jauka tradīcija!

Vēlāk vakarā (ap pusnakti), tanī pašā laikā, kad krāsas saņēma EUS biedri, kā EUS goda biedri tika 
uzņemti vecbiedri Viesturs Pauls Karnups un Gints Šīmanis, kuri bija patīkami pārsteigti par šo draudzības 
izpausmi no EUS puses. EUS krāsu lenti svinīgi pasniedza EUS senjors. Tikpat svinīgi abas puses iztukšoja 
oficiālo  draudzības  kausu!  Savieši  Dzintars  Freibergs,  Mārtiņš  Tarlaps  un  Arnis  Marcinkēvičs  bija  jau 
iepriekšējos gados ievadīti EUS goda biedra godā.

Vispārīgi,  bijām pavadījuši  ļoti  patīkamu un  sirsnīgu  laiku  kopā  ar  saviem EUS draugiem,  gan 
dziedot kopā, gan interesantās pārrunās par dzīvi. Bija žēl, kad svētdienā pienāca brīdis šķirties un iekāpt 
autobusā, lai brauktu atpakaļ uz Rīgu. Tomēr mēs visi stingri apņēmāmies, ka nākamgad atkal brauksim uz 
Tartu, lai svinētu kopā ar EUS tās apaļo 135. gadu jubileju. Ceram, ka daudz citi austrumieši brauks mums 
līdzi!

vb. Viesturs Pauls Karnups
mob.t.: (+371) 9226472

DIONĪSA SVĒTKI
Šā gada 14. augustā bariņš austrumiešu, bariņš selgu un vel pāris gundegas agrā rīta agrumā pulcējās 

pie  Operas,  lai  vienotos  un  aizsāktu  jaunu  Austruma tradīciju  –  Dionīsa  svētki.  Tiem, kas  neorientējas 
mitoloģijā, tad Dionīss bija vīna dievs. Ceļš mūsu veda uz Sabili – Latvijā slavenāko, ja ne vienīgo, vīnogu 
audzētavu.

Sabilē mūsu sagaidīja jauna meitene (nu tā ap 18), kas mūs izvadāja ekskursijā pa Sabiles apkārtnes 
ievērojamākajām vietām, kā arī, protams, uz pašu Sabiles vīna kalnu. Vīna raža gan šogad neesot laba, jo 
laika  apstākļi  nav  bijuši  tie  piemērotākie.  Līdz  ar  to  nebija  iespēja  arī  degustēt,  taču  tas  mūs  satrauca 
vismazākajā mērā. Ne mazāk aizraujošs bija nobrauciens pāri Abavai pa trošu ceļu, kuru lielākā daļa svētku 
dalībnieku arī izmantoja. Pēc visiem šiem notikumiem bija godam nopelnītas pusdienas, kur arvien vairāk 
austrumieši sāka satuvināties ar pārstāvēm no Selgām un Gundegām.

Nakts programma bija noorganizēta zemnieku sētā Indāni, kur, vismaz mani, pārsteidza apbrīnojamā 
sakoptība un tīrība. Lielākā daļa ēdienu bija gatavoti no uz vietas audzētiem produktiem, pie tam ekoloģiski 
tīriem. Interesentiem bija iespēja veikt izjādes ar zirgiem, kā arī dzīvajā redzēt govis. Pie vakariņu galda 
beidzot  parādījās  arī  vīns,  kas  galu  galā  bija  šī  pasākuma  sakne.  Un,  kā  jau  lielākajā  daļā  Austruma 
pasākumu, visa nakts pagāja ar dziesmām un jautrību pirtī līdz pat rīta gaismai.

Nākošajā dienā mūs gaidīja vēl viens diezgan ekstrēms pasākums – rodeļu trase Zviedru Cepurē. 
Taču  nokrišņu  dēļ  to  bija  iespējams  izmantot  tikai  nelielam skaitam interesentu,  taču  –  veiksmīgi,  bez 
traumām.

Tāpēc paldies visiem austrumiešiem, kas piedalījās Dionīsa svētkos, it sevišķi vecbiedram Gintam 
Šīmanim, šī pasākuma galvenajam organizatoram.

Tad nu, cerams, ka šī tradīcija arī turpmāk ieies Austruma gada kalendārā.

sav. Dzintars Freibergs
mob.t.: (+371) 9488512
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DARBA SVĒTKI PĀVILOSTĀ

a/v „AUSTRUMS”, Pāvilostas vadība, a/v „LATVIETE”, studentu korporācija „SELGA”

Šogad 22. – 23. maijā „Austrums” un pāris meitenes no akadēmiskās vienības „Latviete” un studentu 
korporācijas „Selga” devās uz Darba svētkiem Pāvilostā. Jau kādu ilgāku laiku „Austrums” bija spriedis par 
pasākuma norises vietu. Idejas autors bija vecbiedrs Andrievs Eiche, kurš piedalījās bēgļu laivu braucienā uz 
Zviedriju, un ieteica doties uz Pāvilostu.

Tā kā šogad aprit 60 gadi kopš 1944. gadā bēgļu laivas devās no Latvijas uz Zviedriju, kur piedalījās 
arī  liela daļa mūsu biedru, šogad apkopām septiņu lietuviešu karavīru kapus, kas mira,  palīdzot bēgļiem 
nokļūt Zviedrijā, lai aizbēgtu no krievu armijas. Viņi bija daļa no vācu armijas Krasta Apsardzes Bataljona, 
kuriem bija pavēlēts apturēt laivas, kas pamestu Latvijas Kurzemes krastu. Viņi tās neapturēja un par to 
nacisti  viņus  arestēja  un  nošāva.  Viņi  tika  apglabāti  kara  kapsētā  netālu  no  Dienvidkurzemes  pilsētas 
Pāvilostas.

Viss notika kā plānots: no rīta izbraucām laicīgi no Latvijas Nacionālās operas. Pēc „uztankošanās” 
veikalā SKY ceļš veda mūs uz Pāvilostu.

Darba procesā mēs,  austrumieši, izcirtām stigu, lai no jūras puses redzētu, kur atrodas kapavieta. 
Tika gāzti koki (paldies sav. Jurģim Puškeirim par sagādātiem instrumentiem, kā arī vb. Indulim Vīdušam 
par  „smago  artilēriju”),  uzstādīta  piemiņas  plāksne.  Lielu  paldies  jāsaka  Kasparam  (jn.  Jāņa  Baltiņa 
draugam) par izgatavoto piemiņas plāksni! 

Šogad apritēja arī 125 gadi kopš Pāvilostas dibināšanas un pilsētas dome bija ieplānojusi vairākus 
pasākumus, lai atzīmētu šo notikumu tajā pašā nedēļas nogalē.  Strādājām raiti, jo ap plkst. 15.00 mūs jau 
gaidīja pilsētas sarīkotais gājiens, kurā piedalījāmies, un svinīgais koncerts. Noskatījušies koncertu, nedaudz 
iestiprinājušies,  devāmies  atpakaļ  uz  piemiņas vietu.  Bija  sanākuši  Pāvilostas  iedzīvotāji,  pilsētas  galva, 
austrumieši, pārstāves no draudzīgām organizācijām. Tika teiktas runas, atmiņas, nolikti ziedi, aizdedzinātas 
sveces.

Vēlāk,  kad  draugi  „uzpildījās”  otro  reizi,  vakars  varēja  turpināties.  Tika  iets  pirtī,  dziedātas 
dziesmas, dzerts alus, dejots ballē, redzēts salūts. Pēdējie no draugiem aizgāja gulēt ap plkst. 6.30. Nākošā 
rītā bija brokastis, muzeja un jūras apmeklējums.

Svētki bija izdevušies! Jauka sajūta pēc labi padarīta darba!

vecākais sav. Didzis Apsītis,
mob.t.: (+371) 6140175
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UPE MŪS SAUCA UN MĒS ATSAUCĀMIES
Kā jau katrs gads, arī šis nebija izņēmums. Labāko Austruma tradīciju garā kādā jaukā 

2004.gada augusta piektdienā Jauno Austrumiešu Salidojums (JAS) bija sācies.
Ja pagājušā gada JAS notika samērā mierīgā un līgani plūstošā Zemgales upē Mēmelē, 

kura mūs nesteidzoties nesa pretī Skaistkalnes miestam, tad šajā gadā austrumieši bija nolēmuši 
izaicināt straujāko no vasaras laikā pieejamajām Latvijas upēm – Ogri.

Ogres upe savu tecējumu sāk Līderes ezerā, taču ņemot vērā to, ka vasarā ūdens līmenis 
ir zemāks nekā nepieciešams bezrūpīgai braukšanai, savu braucienu mēs nolēmām sākt netālu no 
Ērgļiem.

Plānotais maršruta garums bija aptuveni 40 km garš. Ogres upe ir ievērojama ar to, ka 
uz  tās  atrodas garākās  no Latvijas  krācēm – Brāžu krāces,  kuras  tad  mums arī  stāvēja  priekšā 
pārvarēt. Krāču garums svārstās atkarībā no ūdens līmeņa upē un uz to brīdi, kad mēs izvēlējāmies 
braukt,  tās  garums  bija  sasniedzis  aptuveni  5  kilometru  garumu.  Braucienu  tika  plānots  sākt 
piektdienas vakarā un izbeigt svētdien netālu no Meņģeles ciema.

Piektdienas  vakarā,  iekārtojušies  iepriekš  sarunātajā  autobusiņā,  mēs  devāmies  uz 
Ērgļiem,  kur  mums  bija  paredzēta  tikšanās  ar  pārējiem brauciena  dalībniekiem.  Vēlā  novakarē 
nonākuši Ērgļos, mēs secinājām, ka tanī vakarā vairs neko tālu mēs aizbraukt vis nepagūsim, un, 
noskatījuši naktsvietu, apmetāmies upes krastā. Mūsu nometne sastāvēja no 5 teltīm, kurās plānoja 
atpūsties 9 tautās slaveni austrumieši.

Vakars  pagāja  jaukā  gaisotnē,  daloties  piedzīvojumos,  cepot  austrumiešiem  tik 
tradicionālās desas un dziedot dziesmas.

Nākamajā rītā, paēduši brokastu tiesu, mēs sākām pumpēt laivas. Sestdienas pirmā puse 
pagāja gaidot slaveno Brāžu krāču sākumu, taču tiklīdz viņas sākās, no garlaicības vairs nebija ne 
vēsts.  Upe,  pa kuru parasti  brauc divvietīgajās  laivās,  nebija īsti  pamērota tāda  jūru briesmoņa 
uzņemšanai  un  laiku  pa  laikam  vīriem  nācās  noaut  kājas,  lai  palīdzētu  kļūmīgajās  situācijās 
nokļuvušajam plostam. Latvijas mērogiem krāces tik tiešām ir gana straujas un skaistas. Akmeņu 
krāvumi upes gultnē mijās ar dolomīta atsegumiem upes krastos un, laiku pa laikam, upes ainavu 
atsvaidzināja kāds pār upi pārmests sen nelietots gājēju tiltiņš. Laiku pa laikam uzsmidzināja lietus, 
bet, it kā saprazdams, ka mūs nobiedēt nav iespējams, visai drīz paslēpās aiz mākoņu segas.

Vakaram tuvojoties mēs sākām lūkoties pēc piemērotas naktsvietas,  bet neko labāku 
neatraduši, mēs nolēmām apmesties uz vientuļas salas, kuras augstākie krūmi mums sniedzās mums 
līdz ceļiem. Tomēr tas mums netraucēja uzkurt brangu ugunskuru un sataisīt gardas vakariņas.

Svētdienas  rītā  mēs  modāmies  ar  apziņu,  ka  krācēm  drīz  ir  jābeidzas  un  jāpāriet 
mierīgākā upes plūdumā. Tomēr gaidīto atelpu mums sagaidīt izdevās tikai uz dienas otro pusi. 
Pēdējā dienā plosta ekipāža jau bija savstarpēji “saairējusies” un upē atrodošos šķēršļu apbraukšana 
vairs  nesagādāja  tādas  grūtības  kā  pirmajā  brauciena  dienā.  Tā  kā  pārvietošanās  ātrums tomēr 
ievērojami atpalika no plānotā, tika nolemts, ka laukā kāpšana notiks pie Vecogres HES dambja. 
Pēdējos kilometrus līdz dambim mēs nobraucām lēnā gaitā pa HES ūdenskrātuvi, priecājoties, ka 
viss brauciens nav bijis tik vienmuļš un neinteresants.

Jāatzīmē, ka pilnu maršrutu mums neizdevās nobraukt, bet neba tādēļ mēs skumām. 
Brauciens pilnīgi noteikti bija izdevies.

Atliek vien saņemties pacietību, gaidot nākamā gada Jauno Austrumiešu Salidojumu, un 
cerēt, ka nākamā izvēlētā upe nepievils mūsu cerības uz sportisku un atraktīvu atpūtu brīvā dabā.

sav. Jānis Baltiņš

\
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DISKUSIJA PAR TĒMU „KO JĀNIS ČAKSTE TEIKTU PAR 
MŪSDIENU LATVIJAS DEMOKRĀTIJU?”

Šis gads akadēmiskai vienībai „Austrums” ir ļoti nozīmīgs, jo mūsu organizācijas dibinātajam Jānim 
Čakstem ir apaļa jubileja – 145 gadi. Lai atzīmētu šo nozīmīgo pasākumu, „Austrums” 21. oktobrī plkst. 
17.30 ir ieplānojis sarīkot atvērtu publisku diskusiju par tēmu “Ko Jānis Čakste teiktu par mūsdienu Latvijas 
demokrātiju?”. Diskusijas tēma ir atbilstoša J. Čakstes aktīvās darbības laika posmā.

Diskusijas vieta ir plānota LU Sociālo zinātņu fakultātes telpās, jo tā ir galvenā sadarbība partnere, 
kura nodrošinātu ar telpām. Bez tam šī diskusija būtu interesanta arī studentiem un mācībspēkiem. Diskusijā 
tiks iekļautas arī citas organizācijas kā LZA un sabiedrības par atklātību „Delna”.

Paredzētie referenti: prof. J. Strazdiņš, prof. J. Peniķis, „Delnas” valdes priekšsēdētājs R. Putnis un 
prof. Ž. Ozoliņa (SZF) (daļēji apstiprināti). „Austrums” gādās nelielu honorāru referentiem. Diskusiju vadīs 
vecbiedrs dr. A. Dimants.

Darba grupa, kas nodarbojas ar diskusijas tapšanu (vecbiedri A. Dimants un dr. A. Eiche un jaunietis 
A. Zihmanis), informēs Tevi par diskusijas virzību jeb izmaiņām.

Ceram uz Tavu aktīvu dalību piedalīties šajā diskusijā.
jn. Agris Zihmanis

AUSTRUMA LISTE
Draugs, Tev ir iespēja veiksmīgi pieslēgties „Austruma” listei,  kur ir draugi austrumieši no visas 

pasaules. Lai pierakstītos „Austruma” vēstkopai sūti e-pastu no adreses, kuru vēlies pierakstīt, kā arī savu 
vārdu  un  uzvārdu  listes  saimniekam  Robertam  Freimutam  <freimuts@ryerson.ca>  vai  „Austruma” 
vecākajam Didzim Apsītim <didzis_apsitis@navigator.lv> ar norādi, ka vēlies būt „Austruma” vēstkopā.

Tava līdzdalība vēstkopā var būt aktīva jeb arī pasīva. Tu vari tikai lasīt to, ko citi raksta jeb Tu vari 
arī  pats  izteikt  savu  sakāmo.  Mēs  ceram,  ka  Austruma  vēstkopā  tiks  paziņota,  aprakstīta  un  atreferēta 
„Austruma” darbība visā pasaulē. Tā mēs katrs varēsim izsekot visam, kas notiek „Austrumā”, kā arī tam, ko 
dara austrumieši no Rīgas līdz Ņujorkai.

Valde

LIELS PALDIES VISIEM ZIEDOTĀJIEM !
 Gaisa nosūcējs: Andris Anspoks 50 LVL, Vieturs Pauls Karnups 20 LVL un Aigars Reinis 20 LVL.
 Virtuves remonts:  Gatis Legzdiņš 560 SEK, Ainārs Dimants 10 LVL, Dzintars Freibergs 20 LVL, Juris 

Rumbēns 5 LVL.
 Kāpņu telpas remonts: Elmārs Bērziņš 20 LVL, Juris Zommers 20 LVL, Andris Roze 10 LVL.
 Seminārs: Ernests Treiguts EUR 100.
 Rīcības fonds:  Ernests  Treiguts 50 EUR,  Jānis  Ritums 1100 SEK,  Viktorija  Apenītis 20 SEK,  Guna 

Kurmis 120 SEK, Barbara Rading 120 SEK, Jānis Barons 6 LVL, Andrievs Eiche 24 LVL.
 Telpu uzkopšana: Andrievs Eiche 5 LVL, Gints Šīmanis 15 LVL.
 Fotogrāfija no „Austruma” karoga iesvētīšanas: Ernests Treiguts 50 EUR.
 Konferencei: Ernests Treiguts 100 EUR.
 Darba svētkiem: Mārtiņš Tarlaps 5 LVL, Austruma Fonds 200 USD.
 Latvijas  Vēsturei:  Andris  Roze 30 LVL,  Juris  Upatnieks 10 LVL,  Ojārs  Upatnieks 10 LVL,  Elmārs 

Bērziņš 20 LVL.

NOTIKUŠIE NOTIKUMI

30. marts Notika lasāmais vakars. Pie mums ciemojās Ilmārs A. Lejiņš runāja par „Latvijas bruņoto 
spēku attīstība tuvojoties NATO”. Paldies Andrievam par viesa uzaicināšanu!

2. – 4. aprīlis EÜS 134. Par notikumiem, kas notika Tartu var lasīt vb. Viestura Paula Karnupa rakstā.

6. aprīlis Viesu vakaru un Lielo sapulci bija organizējuši vb. Ainārs Lerhis un sav. Pēteris Ancāns. 
Tēma: „Austrumieši Latvijas Centrālajā padomē: ieskats darbībā un likteņos”.

13. aprīlis Atskaiti par pirmo pusgadu deva valde un vecbiedru komiteja.
20. aprīlis Notika draugu vakars par godu vb. Viestura Paula Karnupa iegūtajam doktora grādam.
24. aprīlis Pavasara talka Ģ 123. Tika apkopta apkārtne, savāktas lapu kaudzes, iesēta zālīte.
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27. aprīlis Draugu vakars kopā ar pāris studenšu korporāciju “Selga” meitenēm. Pie mums nevarēja 
ierasties lektors, kurš bija apslimis. Sirsnīgs pasākums!

4. maijs
Viesu vakaru un Lielo sapulci vadīja vb. Ainārs Dimants. Viesojās prof. Rihards Treijs 
un no apgāda „Daugava” Ingrīda Vāverniece. Tēma: „Austrumieša Georga Šleiera apgāds 
„Daugava”: avots, strauts, upe”. Otrajā daļā Ainārs aicināja uz sālsmaizi savā dzīvoklī.

11. maijs
Notika darījumu sapulce.  Svarīgākie  jautājumi:  parādnieki,  Darba svētki,  padarītie  un 
nepadarīties darbi.  Otro daļu pavadījām pirtī. Vb. Gints Šīmanis svinēja savu 40. gadu 
jubileju un sav. Didzis Apsītis svinēja dēla piedzimšanu. Abus sveicām!

18. maijs Notika jaunieša Artūra Pudāna priekšlasījums „Ergonomiskie pamati datorgaldam”.

22. – 23. maijs Darba  svētki  Pāvilostā.  Par  pasākuma  norisi  varat  uzzināt  sīkāk,  izlasot  sav.  Didža 
Apsīša rakstu.

25. maijs
Notika vecbiedru kandidāta Tota Grīna priekšlasījums „Projektu vadīšana”. Šajā vakarā 
vecbiedros tika uzņemti Tots Grīns un Aigars Reinis, saviešos Artūrs Pudāns un Jānis 
Baltiņš. Sveicam!

1. jūnijs Viesu vakaru un Lielo sapulci  vadīja vb.  Jānis Barons.  Pie mums  ciemojās folkloras 
grupa „Maskačkas spēlmaņi”.

15. jūnijs Notika draugu vakars ar futbola skatīšanos „EURO 2004” Latvija – Čehija 1:3. Vēlāk 
noskatījāmies video par Darba svētkiem Pāvilostā.

18. – 20. jūnijs Brauciens uz Gotlandi. Par notikušo braucienu var izlasīt vb. Ginta Šīmaņa rakstā.
23. – 24. jūnijs Sav. Jānis Kārkliņš pie sevis Jaunpiebalgā uzņēma „Austruma” jāņabērnus.
6. jūlijs Dārza svētki. Par pasākuma norisi varat uzzināt sīkāk, izlasot sav. Jāņa Pērkona rakstu.

13. jūlijs Ekstra  pasākums.  Vb.  Jura  Rumbēna  priekšlasījums  „Latviešu  strēlnieki  un  to 
neizmantotās izdevības”. Juris uz Latviju bija ieradies no Austrālijas.

16. – 18. jūlijs Jauno austrumiešu salidojums (JAS). Par notikušo braucienu var izlasīt sav. Jāņa Baltiņa 
rakstā.

2. augusts Pirmo reizi „Austruma” mājā ciemojas vb. Juris Zommers no Kanādas. Tika kurts uguns, 
rādīts „Austrums”, ēsti ķirši. „Austrums” vienmēr gaida draugus!

14. – 15. augusts Dionīsa svētki. Par pasākuma norisi varat uzzināt sīkāk, izlasot sav. Dzintara Freiberga 
rakstu.

7. septembris Jaunā akadēmiskā gada atklāšana.

AUSTRUMS APSVEIC !

 Visu to labāko dzīvē novēlam sav. Mārtiņam Arājam ar sieviņas apņemšanu.
 Sveicam sav. Uldi Zandbergu un viņa kundzi laulības ostā iekuģojot!
 Apsveicam sav. Jāni Zandbergu un viņa sieviņu ar laulībām! Visiem pāriem „rūgts”!

 Sirsnīgi apsveicam sav. Didzi Apsīti un viņa sieviņu ar dēla Kārļa piedzimšanu š.g. 18. aprīlī.
 Labākie novēlējumi vb. Andrim Anspokam un viņa kundzei ar dēla Linarda piedzimšanu š.g. 10. jūjijā. 

Jauki, ka „Austrumam” dzimst jauna paaudze!

SĒRAS

† Esam dziļās sērās kopā ar Jāņa ČAKSTES meitas Dailes ZEMGALS piederīgiem, viņu kapu kalniņā 
glabājot 2004. gada jūnijā.

† Noliecam galvas Jāņa Centa ZELTIŅA priekšā, no kura austrumieši atvadījās 2004. gada 13. jūnijā.
† Skumstam par austrumieša atraitnes Benitas VEĢES aiziešanu š.g. augustā.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību!
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DARBĪBAS PLĀNS

SANĀKSMES NOTIEK „AUSTRUMA” NAMĀ, Ģ. 123 OTRDIENĀS 18:30, JA NAV ĪPAŠAS NORĀDES.

14. septembris Darījumu sapulce. Jāņa Čakstes 145. dzimšanas diena.
21. septembris Viesu vakars. Atmiņas par bijušiem gadiem. Vb. Ojārs Upatnieks un vb. Andrievs Eiche.

28. septembris Viesojas  studenšu  korporācija  „SORORITAS  TATIANA”.  Sav.  Artūrs  Tomsons 
priekšlasījums „Senlatviešu bruņojuma veidi”. Būs iespēja tuvāk apskatīt bruņu tērpus.

5. oktobris Viesu vakars un Lielā sapulce. Vada vb. Viesturs Pauls Karnups.
12. oktobris Darījumu sapulce.
19. oktobris Lasāmais vakars. Sav. Pēteris Ancāns. Tēma tiks precizēta.
21. oktobris Diskusiju vakars. Informāciju var izlasīt jn. Agra Zihmaņa rakstā.

26. oktobris Viesojas studenšu korporācija „SELGA”. Lektors prof. Rihards Treijs ar tēmu „Munders 
& Meirovics”.

30. oktobris AUSTRUMA 121. GADASVĒTKI.
2. novembris Lasāmais vakars. Sav. Jurģis Puškeiris par „www.austrums.lv”.
9. novembris GADA SAPULCE.
16. novembris Lasāmais vakars. Jn. Ivara Lamberta priekšlasījums. Tēma tiks saskaņota.

18. novembris Tradicionālais  akadēmisko  mūža  organizāciju  gājiens  uz  Brāļu  kapiem. 
Ciemosies a/v „LATVIETE”.

23. novembris Draugu vakars.
30. novembris Atmiņas par bijušiem gadiem. Vb. Modris Alks.
7. decembris Viesu vakars un Lielā sapulce. Domājams vb. Oļģerts Tipāns.
14. decembris Darījumu sapulce.
21. decembris Lasāmais vakars. Jn. Sandra Keiša priekšlasījums. Tēma tiks saskaņota.
26. decembris Ziemassvētki „Austrumā”. Sākums plkst. 16.00. Organizē vecbiedri.
31. decembris – 
1. janvāris LAIMĪGU JAUNO 2005. GADU !!!

SVEICAM JAU IEPRIEKŠ!

• Apsveicam jaunieti Paulu Daiju, kurš 7. septembrī svinēs savu 20. dzimšanas dienu.
• Labākos novēlējumus sūtam vecbiedram Uldim Niedriņam, kam 11. septembrī būs 70 gadi.
• Apsveicam vecbiedru Uldi Zommeru, kurš 18. oktobrī svinēs savu 70. gada jubileju.
• Sveicam vecbiedru Andri Zvirbuli, viņa 65 gadu jubilejā, kura būs 29. oktobrī.
• Sirsnīgi apsveicam vecbiedru Artūru Rimšānu 80 gadu jubilejā, kura tiks svinēta 30. oktobrī.
• Apsveicam savieti Andri Ozoliņu, kam 7. novembrī aprit 30 gadi.
• Novēlam daudz laimes savietim Jānim Ozoliņam, kam 21. novembrī aprit 30 gadi.
• Novēlam veiksmi vecbiedram Viesturam Ceram, kas 26. novembrī svinēs savu 50. dzimšanas dienu.
• Labākie novēlējumi vecbiedram Ulvim Grīnvaldam, kam 26. novembrī būs 65 gadi.
• Sirsnīgi sveicam vecbiedru Māri Mantenieku, kam 26. novembrī būs 65 gadu jubileja. 
• Sirsnīgi apsveicam vecbiedru Andri Anspoku 40 gadu jubilejā, kura tiks svinēta 29. novembrī.
• Daudz laimes savietim Jānim Kārkliņam, kam 2. decembrī apritēs 25 gadi.
• Novēlam veiksmi vecbiedram Jānim Zeltiņam, kas 7. decembrī svinēs savu 50. dzimšanas dienu.

Izdevējs:    SO Akadēmiskā vienība Austrums, reģistrācijas Nr. LV 40008003170
Konts:        Nr. 0140J052764 (latiem), 1940J052764 (ASV dolāriem),
                    0540J052764 (Kanādas dolāriem), “Hansabanka”
Adrese:        a/v “Austrums” Ģertrūdes iela 123, Rīga, LV 1009, Latvija, tālr. 6140175
Redaktors: a/v “Austrums” Valde (e-pasts: gladius@parks.lv)
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