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vb. JĀĥA SADOVSKA BĒRES 
 
Šī gada 15. augustā Stokholmā notika vb. JāĦa Sadovska bēres. Ceremonija notika latviešu valodā, 
ko vadīja latviešu mācītāja. No Latvijas bijām ieradušies gb. Jānis StradiĦš, vb. Pēteris StradiĦš un 
sav. Dzintars Freibergs. Atvadījāmies no vb. JāĦa Sadovska, noliekot baltas neĜėes uz zārka vāka, jo 
pēc Zviedrijas tradīcijām zārka vāks ceremonijas laikā ir slēgts. 
 
Pēc ceremonijas turpat baznīcā bija mielasts, kurā piedalījās visi bēru viesi – austrumieši ar 
kundzēm, JāĦa darba biedri, austrumiešu atraitnes. Pēteris StradiĦš Austruma vārdā noturēja runu 
par Jāni Sadovski, kurā pieminēja viĦa lielo ieguldījumu Austrumā un austrumiešos un lielo 
draudzību ar vb. Leonīdu SiliĦu. 
 
Gribu izteikt lielu pateicību Zigrīdai SiliĦai par bēru noorganizēšanu un manis silto uzĦemšanu 
savās mājās. 
 
Lai Jānis paliek mūsu atmiĦās un Austruma vēsturē kā Ĝoti nozīmīgs cilvēks! 
 
 

sav. Dzintars FREIBERGS 
vecākais 

 
 

ERNESTA TREIGŪTA – TĀLES PIEMIĥAI 
 
Austrumieši turpina iemūžināt mūsu drauga Ernesta Treigūta – Tāles piemiĦu. 
 
Guldīts ilggadējā apgāda „Zinātne” direktora Ivara RiekstiĦa kunga dzimtas kapos Burtnieku 
kapsētā, nu drauga atdusas vietu var atrast pēc kapa pieminekĜa, ko 15. jūlij ā austrumieši, 
pateicoties I. RiekstiĦa pūlēm, paša nelaiėa un sērojošās atraitnes finansējumam, atklāja plašākai 
sabiedrībai. 
 
Mūsu pulks nebija dižs, bet katrs viens nāca ar savu domu par aizgājēju un viĦa mūža devumu. 
Ernests austrumiešu piemiĦā paliks ar dziĜi pausto tautas brīvības un demokrātijas domu, ar prasmi 
izmantot savu darbu un sūtību Latvijas neatkarības un nākotnes vārdā. ViĦa grāmata „Latvieši, karš 
ir sācies!” ir arī savdabīga diplomātijas mākslas vēsture, kurā atklājas cilvēka īstā vērtība vēstures 
krustceĜos un laikmetu griežos. 
 
Atcerēsimies Ernestu Burtnieku kapos! 
 
 

vb. Gints ŠĪMANIS 
biedrzinis 
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DOMĀSIM KOPĀ 
 
Parasti kaut kā sākums vai beigas ir laiks, lai pārdomātu to, kā būs vai kā bija. Tieši tādēĜ jaunās 
akadēmiskās sezonas sākums raisīja manī pārdomas par Austruma nākotni. Es, protams, 
nepretendēju visu austrumiešu vārdā atbildēt uz sakrālo jautājumu – kurp ejam, bet savu viedokli 
par notiekošo Austrumā es atĜaušos paust. 
 
Šī valde, uzsākot darbību, uzskaitīja vairākus darbības punktus, kurus uzskatījām par Ĝoti 
nozīmīgiem Austruma darbībai. Mūsu deklarācijas pirmais punkts bija mūžīgā Austruma sāpe – 
biedra naudas parādi. Kad mēs sākām pie šīs problēmas nopietni strādāt, tad izrādījās, ka starp 
mums ir draugi, kas ir vienlīdzīgāki par pārējiem, jo viĦi neuzskata par vajadzīgu maksāt biedra 
naudu, ne arī vienoties ar valdi par citām iespējām segt milzīgos parādus. Pārsteigums bija arī 
atsevišėu cienījamu austrumiešu aizrādījums, ka ir austrumieši pret kuriem nedrīkst vērsties ar 
represīvām metodēm, t.i., lai valde pat nedomā par kāda izslēgšanu no Austruma. Es uzskatu, ka 
šāda situācija ir nepieĜaujama. Tā kā biedra naudas parāds ir pieaudzis jau līdz apmēram 6000,- 
latiem, kas Austrumam ir astronomiska summa, tad jau tuvākajās sapulcēs darba kārtībā punkti būs 
vairāku „mūsu draugu” izslēgšanu no Austruma rindām. Mēs visi esam pieauguši cilvēki, un pietiek 
auklēties ar tiem, kuri acīmredzot nevēlas būt mūsu draugi. 
 
Iepriekš minētās darbības ne tikai samazinās biedra naudas parāda summu, bet arī samazinās mūsu 
skaitu. Mēs esam pieraduši teikt, ka Latvijā ir apmēram 100 austrumieši. Vai kāds ir pēdējo sešu 
gadu laikā kādā Austruma pasākumā redzējis 100 austrumiešus? Mēs dzīvojam ar pārliecību, ka 
mēs esam liela organizācija, lai gan tas ir tikai uz papīra. Mums ir jāmaina domāšana un jāapzinās, 
ka Austrums laikam jau nekad vairs nebūs tāda organizācija kā Latvijas brīvvalsts laikā. Mums ir 
jāpieĦem, ka mēs Latvijā esam aptuveni 50 austrumieši, kas godam nes Austruma vārdu. 
Austrumieši vienmēr ir uzsvēruši, ka galvenais ir kvalitāte, nevis kvantitāte. 
 
Visām organizācijām svarīga ir jaunu cilvēku piesaiste. Arī šī ir lieta, kas ar katru gadu kĜūst 
problemātiskāka, jo mēs neesam sev nodefinējuši kāda organizācija mēs būsim. Vai mēs strikti 
ievērosim mūža organizāciju iekšējo gradāciju – jaunietis, savietis, vecbiedrs, vai oficiāli atcelsim 
šo ierasto kārtību. Neoficiāli tā jau ir atcelta, jo, kā labi zinām, tie, kas jau ir beiguši aktīvās studijas 
netiek uzĦemti kā jaunieši ar visām no tā izrietošajām sekām. Es piekrītu, ka mums ir vajadzīgi 
kvalitatīvi, intelektuāli spēcīgi biedri, kuri var stiprināt mūsu organizāciju, bet šiem biedriem ir 
jādzīvo ar organizāciju. Austrums nav viena no daudzajām sabiedriskajām organizācijām, kādās 
mēs visi noteikti darbojamies savu interešu vadīti, bet gan draugu organizācija. Tā ir Ĝoti būtiska 
atšėirība. Mums ir jānosaka skaidri noteikumi visiem, kuri grib kĜūt par Austruma biedriem. Šie 
noteikumi nedrīkst atšėirties ne pirmā kursa studentam, ne universitātes profesoram. 
 
Šīs ir dažas no būtiskākajām lietām, par kurām mums būtu jādomā, un par tām jādomā mums 
visiem kopā. Laiki mainās, cilvēku domāšana mainās, un mums ir jāmainās līdzi. 
 

sav. Dzintars FREIBERGS 
vecākais 

 

DARBA SVĒTKI SIETIĥIEZĪ 
 
Šogad darba svētki 27. maijā notika netālu no Valmieras pie SietiĦieža klints Gaujas krastā. 
Piedalījās ap desmit austrumiešiem un pārītis a/v Latviete dāmu. Kā dažs labs varbūt atceras, 
gandrīz pirms gada nācu ar iniciatīvu atjaunot tur 1927. gadā akadēmiskās vienības Līdums t.s. 
"Augsto svētku" laikā uzstādīto uzrunas akmeni. Šie līdumiešu iedibinātie "Augstie svētki" ir mūsu 
pašreizējo darba svētku aizsākums, kurus par tādiem izveidoja "Vienību savienība". 
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Nepieciešamo naudas summu akmens atjaunošanai līdz šim vēl nav izdevies savākt, tādēĜ sākotnēji 
iecerētā atjaunotā akmens atklāšana darba svētkos nenotika. Toties mēs simboliski sagatavojām tā 
nākamo atrašanās vietu SietiĦieža klints virsotnē, no kurienes paveras brīnišėīgs skats uz Gauju un 
tās mežiem klāto ieleju. Sakopām arī pārējo apkārtni, kā arī kopā ar Gaujas Nacionālā parka (GNP) 
darbiniekiem, kuri vadīja sakopšanas darbus, ierīkojām koka šūpoles (baĜėis, kas vidus punktā 
atbalstīts uz ass). 
 
Viens no emocionālākajiem brīžiem bija lielā šūpoĜu baĜėa precīza iestatīšana un ass izdzīšana caur 
baĜėi tā, lai tā otrā galā tā ar milimetra precizitāti trāpītu paredzētajā atbalsta statĦa ass caurumā. 
BaĜėi, kas bija varbūt pat 8 metrus garš turēja praktiski visi austrumieši. Personiski es neticēju, ka 
izdosies un, iespējams, tā klusībā domāja arī pārējie, jo tās bija patiesas prieka ovācijas, kad tomēr 
ass nonāca savā vietā un šūpošanās varēja sākties. Jāsaka, tūliĦ pēc tam sekoja jauns pārdzīvojumu 
pilns brīdis. Lielās svara un varbūt arī citu parametru disproporcijas dēĜ starp autrumiešiem, kuri 
atradās katrs savā baĜėa galā, viens no viĦiem (ar mazāko masu) tika uzsviests augšā ar tādu ātrumu, 
ka apmeta gaisā loku un piezemējās praktiski uz galvas. Mirkli valdīja eksistenciāls klusums, jo 
bijām aizmirsuši, ka austrumieši ir vīri no īpaši izturīgas substances, un šāds kritiens tiem nespēj ne 
nieka nodarīt. Turpinājās šūpošanās un fotografēšanās uz baĜėa. 
 

 
 

Austrumieši, viĦu kundzes un latvietes. Darba svētkos SietiĦiezī. 

 
Atvadoties GNP pārstāvji izteica gandarījumu par sadarbību un aicināja apciemot parku atkal, un 
katram dāvāja uzlīmi, kas atgādina par dabas vērtībām. Šėīrāmies ar domu, ka nākamā gada laikā 
jāsavāc nepieciešamā summa, un akmens jāuzstāda vai nu darba svētkos, vai arī citā piemērotā 
reizē. Tālāk mazliet pamaldoties pa vietējo apkārtni nonācām iepriekš rezervētajā atpūtas mājiĦā 
pašā Vaidavas ezera krastā. Nevar neatcerēties latvietes Dinas reklamēto pārnēsājamo vienvietīgo 
tvaika pirti. Šī "pirts" pēc būtības ir maiss, no kura ārā paliek tikai galva un kuru pieslēdz pie 



Austruma Gaita Nr. 51, 2006. gada 1. septembris – 2006. gada 31. decembris 4 

elektrības un iepūš iekšā karstu tvaiku. Vismaz man tas likās gana biedējoši, taču to izmēăināja 
vairāki jaunāka gadagājuma austrumieši. Bet nav ziĦu, vai kāds to būtu arī pēc tam iegādājies.  
 
Nobeigumā gribētu vēlreiz aicināt austrumiešus finansiāli atbalstīt akmens atjaunošanu, jo esam 
vienīgie no akadēmiskajām mūža organizācijām, kam tas būtu pa spēkam, un uzskatu, ka tas ir arī 
mūsu pienākums. Lai arī uzrunas akmeni sākotnēji uzstādīja a/v Līdums, tas ir un paliek aizsākums 
pašreizējiem Darba svētkiem, un ir skaidrs, ka līdumiešiem pašiem tā atjaunošana nav vairs pa 
spēkam. Tāpēc aicinu tos austrumiešus, kuriem tas ir iespējams, uzrunāt vēl palikušos līdumiešus 
Latvijā un Kanādā, lai tie parāda, uz ko vēl spējīgi, un sniedz materiālu atbalstu akmens 
atjaunošanai. Liels paldies visiem austrumiešiem, kas līdz šim ir ziedojuši tā atjaunošanai! Tādā 
veidā ir izdevies savākt Ls 200,-, taču vēl nepieciešami Ls 1000,-. 
 

vb. Ivars PAVASARS 
valdes loceklis 

 

DĀRZA SVĒTKI 
 
11. jūlij ā Ăertrūdes ielā 123 norisinājās kārtējie Austruma dārza svētki. Ar priekšlasījumu uzstājās 
ziĦu aăentūras LETA galvenais redaktors Pēteris Zirnis. ViĦš stāstīja par LETA darbību no pašiem 
tās pirmsākumiem, kā arī par nākotnes iecerēm. Tika pieminēti arī vairāki austrumieši, kuri arī bija 
LETA darbinieki pagājušā gadsimta sākumā. Tajā skaitā Ernests Treigūts, Leonīds SiliĦš, Visvaldis 
Jankavs un citi. 
 
Pēc priekšlasījuma notika otrā, nosaukumā paredzētā daĜa, kas norisinājās dārzā. Bijām diezgan 
kuplā skaitā (30 + vēl daži neierakstījās grāmatā, kas nokavējās). Dārzā notika viss, kam bija 
jānotiek – dārza apjūsmošana, desu cepšana un ēšana, alus dzeršana un, protams, dziesmas. Viena 
no pasākuma naglām bija Raimonda Paula popūrijs „Austruma vokālās grupas” izpildījumā, Aināra 
Lerha vadībā. Dziedāšana tiešām bija pamatīga šogad. 
 
Kad desas vairāk vai mazāk bija jau nolikvidētas mūsu vēderos, sekoja tradicionālie oglēs ceptie 
kartupeĜi JāĦa Pērkona izpildījumā. 
 
Tā nu viss ritēja savā ritumā, kamēr man uznāca sagurums un sapratu, ka jādodas mājās. Taču, lai 
tas būtu diezgan pamanāmi, visi tika sasaukti iekšā uz kopīgu „Velc Pelīte Saldu Miegu” 
nodziedāšanu, ko izpildīju uz klavierēm Ivara Pavasara versijā. 
 
Laiks bija ideāls, cilvēki bija ideāli, organizācija ideāla – līdz ar to arī pasākums izdevies ☺ 
 

sav. Dzintars FREIBERGS 
vecākais 

 

DISKUSIJA „VAI VARAM AT ěAUTIES NERESPEKTĒT CILVĒKUS, 
KURI ATŠĖIRAS NO MUMS?” 

 
Austrums, tuvojoties 123. gada svētkiem, organizē gadskārtējo, nu jau ceturto atklāto sabiedrisko 
diskusiju. Šī diskusija ir viens no svarīgākajiem notikumiem, kas pēdējos gadus ir kĜuvis par 
tradīciju mūsu organizācijā. Šā gada diskusijas tēma ir „Vai varam at Ĝauties nerespektēt cilvēkus, 
kuri atšėiras no mums?”. Pēdējā laikā, kopš esam iestājušies Eiropas Savienība, sabiedrībā ir 
jūtamas dažādas attieksmes, kā iekĜaujam tos, kuri atšėiras no mums ar ādas krāsu, kultūru, valodu 
u.c. Tas skar mūs visus, bet ikdienas steigā tam nepievēršam lielu uzmanību. 
 
Diskusijas idejas autori uzskata, ka, piedaloties dažādu viedokĜu pārstāvjiem, šie jautājumi tiks 
apskatīti vispusīgi. Diskusijā piedalīsies Ilze Brands-Kehre (Latvijas Cilvēktiesību un etnisko 
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studiju centra direktore), Dr. biol. Juris Šteinbergs (molekulārbiologs un TV 3 raidījuma Bez tabu 
vadītājs), Dr. theol. Paskāls Marija Jerumanis (priesteris, Rīgas Augstākā reliăijas zinātĦu institūta 
direktors), Margita Gūtmane (rakstniece un publiciste) un Aigars Reinis (Rīgas StradiĦa 
universitātes lektors, Austruma vecbiedrs). 
 
Diskusiju vadīs Dr. phil., asoc. prof. Ainārs Dimants (žurnālists, Biznesa augstskolas Turība 
Komunikācijas zinātĦu katedras vadītājs, Austruma vecbiedrs). 
 
Diskusija notiks šā gada 19. oktobrī, plkst. 17.00 P. StradiĦa medicīnas vēstures muzejā, Antonijas 
iela 1, Rīgā. Īpašu pateicību jāizsaka muzeja vadībai, kas deva piekrišanu diskusijas rīkošanai 
muzeja telpās jau otro gadu pēc kārtas. 
 
Darba grupa, kas nodarbojas ar diskusijas veidošanu (vecbiedri A. Eiche, A. Dimants, A. Reinis un 
savietis A. Zihmanis), atgādinās par diskusijas tuvošanos. 
 
Aicinām visus austrumiešus nākt un akt īvi piedalīties diskusijā! 
 

sav. Agris ZIHMANIS 
 

RAKSTĪSIM AUSTRUMA VĒSTURES GRĀMATU! 
 
Dārgie draugi austrumieši Latvijā un pasaulē! 
 
Jau vairākus gadus norisinās darbs pie ”Austruma” vēsturiskā mantojuma apzināšanas. Diemžēl 
daudzu draugu, kuri cauri gadu desmitiem iznesa ”Austruma” ideju un varētu mums daudz ko 
pastāstīt, šodien vairs nav kopā ar mums. Šėiet, pienācis pēdējais brīdis uzrakstīt vēstures grāmatu. 
Draugu lokā Latvijā nospriests uzrakstīt grāmatas tekstu līdz ”Austruma” 125 gadu jubilejai 2008. 
gadā. 
 
Grāmata aptvers visu ”Austruma” pastāvēšanas laiku. ěoti svarīgi ir beidzot apkopot informāciju 
par trimdas periodu. Grāmata ir iecerēta kā vairāku autoru sagatavots teksts. Tomēr, lai nodaĜas 
varētu uzrakstīt, vispirms nepieciešams apzināt un izpētīt dokumentus un materiālus, kas ir draugu 
rīcībā, kā arī fiksēt atmiĦas par agrākiem laikiem. Draugi, īpaši ārzemju kopās, aicināti aktīvi 
iesaistīties, pierakstot atmiĦas un uzrakstot kaut vai tikai atsevišėas rindkopas par konkrētiem 
notikumiem un jautājumiem. Šajā sakarā ar īpašu lūgumu un cerībām uzrunāju tieši gados 
viscienījamākos draugus. NodaĜas par kopu darbību ārzemēs vislabāk var uzrakstīt draugi, kas paši 
tajās darbojušies. Latvijā daudzu dokumentu un materiālu par ārvalstu kopu darbību nav, bet bez 
tiem uzrakstīt attiecīgās nodaĜas nav iespējams. Priekšā stāv darbs pie materiālu atrašanās vietu 
noskaidrošanas un dokumentu apkopošanas. Kad būs apzināts un izpētīts pietiekami daudz 
materiāla, rakstīsim nodaĜas, liekot kopā rindkopu pie rindkopas.  
 
Vēstures grāmata ir visas mūsu organizācijas lieta, tāpēc aicinu iesaistīties! 
 
Aicinu draugus palīgā iesaistīties šādu uzdevumu īstenošanā: 1) visu kopu (Latvijā, ārvalstīs) rīcībā 
esošo arhīvu dokumentu un materiālu apzināšanā; 2) caurskatīt katra drauga rīcībā esošos 
dokumentus par konkrētiem notikumiem “Austrumā” (pasākumiem, referātiem u. tml.) – tas 
nepieciešams, lai apkopotu informāciju par draugu darbību un ieguldījumu “Austrumā” un visā 
latviešu un Latvijas sabiedriskajā dzīvē; 3) sākt ārvalstīs (Sidrabene, Toronto u. c.) esošo 
“Austruma” statūtu izstrādes dokumentu, īpašumu piederības dokumentu, valžu sēžu protokolu 
u.tml. apzināšanu, kā arī sniegt informāciju par dokumentu atrašanās vietām, apjomu un fizisko 
stāvokli; 4) veikt “Austruma” fotogrāfiju apzināšanu (tajās redzamo personu atšifrēšanu) un vismaz 
aptuvena fotogrāfiju datējuma noskaidrošanu; 5) veikt draugu atmiĦu pierakstīšanu vai ierakstīšanu 
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diktofonā; 6) sākt veidot austrumiešu sarakstu (par visu “Austruma” pastāvēšanas laiku; ar dzīves 
gadiem); 7) fiksēt šodienas un turpmākos “Austruma” notikumus, citādi tie pēc gadiem var 
aizmirsties. 
 
Koordinēt materiāla vākšanas un teksta rakstīšanas darbu uzticēts man. Jautājumus, priekšlikumus 
un idejas lūdzu adresēt uz e-pasta adresi: ainars_lerhis@yahoo.co.uk, vai Austruma mītnes adresi 
Rīgā ar norādi ”A. Lerhim”. Kopīgi apspriedīsim, kā labāk izdarīt konkrētas lietas. 
 
Un pēdējais – bet nebūt ne mazsvarīgākais. Aicinu draugus ziedot līdzekĜus grāmatas sagatavošanas 
darbiem un izdošanai! 
 
Aicinu draugus ėerties pie darba, lai neĜautu ”Austruma” vēsturiskajam mantojumam nogrimt 
aizmirstībā! Strādāsim kopīgi! Ceru uz draugu atsaucību!  
 

vb. Ainārs LERHIS, Dr. hist. 
 

NOTIKUŠIE NOTIKUMI 
 

04. aprīlis Lielā sapulce. Vb. Norberta SarmuĜa stāstījums tēmā „BēgĜu tēma latviešu glezniecībā”. 
07. – 09. aprīlis  EUS 136. Gadasvētki Igaunijā. 
11. aprīlis Darījuma sapulce. 
13. aprīlis Teātra apmeklējums. Izrāde „Ienesīga vieta”. Organizēja vb. Gints Šīmanis. 
18. aprīlis Lasāmais vakars. 
25. aprīlis Zoles vakars 
27. aprīlis Teātra apmeklējums. Izrāde „Kaligula”. Organizēja vb. Gints Šīmanis. 

29. aprīlis 
Pavasara talka Ăertrūdes 123, Rīgā. Vakarā teātra apmeklējums. Izrāde „Penelope un 
Diks”. Organizēja vb. Gints Šīmanis. 

02. maijs Lielā sapulce. Vb. Arta RiekstiĦa stāstījums par Air Baltic. 
09. maijs Kopīga hokeja spēles skatīšanās. 
16. maijs Lasāmais vakars. 
23. maijs Vb. Ivars Pavasaris par Darba svētkiem.  
27. – 28. maijs Darba svētki Valmieras rajonā, Vaidavas pagastā pie SietiĦieža klints. 
30. maijs  Draugu vakars. Atskats uz Darba svētkiem. 

06. jūnijs 
Lielā sapulce. Sav. Andris OzoliĦš tēmā „Ticīgs biznesmenis – pretruna, paradokss vai 
nepieciesamība”. 

11. jūlijs 
Dārza svētki. Ar priekšlasījumu uzstājās ziĦu aăentūras LETA galvenais redaktors 
Pēteris Zirnis, kurš stāstīja par to, kā LETA darbojās mūsdienās, kā ir paplašinājusies un 
vispār par to, kas tā ir tagad. 

15. jūlijs Burtnieku kapos tika atklāts Ernesta Treiguta – Tāles kapakmens 
18. – 19. augusts JAS pa Ventu. 
5. septembris Akadēmiskā gada atklāšana. 

 

AUSTRUMS SĒRO ! 

 
Esam dziĜās sērās kopā ar piederīgajiem un izsakām visdziĜāko līdzjūtību par 
 
AUSTRUMIEŠU atraitn ēm:    AUSTRUMIEŠIEM: 
 
† SILARĀJA Austra mirusi š.g. jūlij ā.  † ĀBOLI ĥŠ Juris miris š.g. maijā. 
†  LUIDMANIS Erna  mirusi š.g. 5. augustā. †  SADOVSKIS Jānis miris š.g. 12. jūlij ā. 

†  RIMŠĀNS Artūrs miris š.g. 27. jūlij ā. 
†  PUISĀNS Tadeušs miris š.g. 13. augustā. 
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AUSTRUMA VALDES INFORMĀCIJA 
 

1. Līdz š.g. 10. oktobrim (pasta zīmogs) var iesniegt Ăertrūdes ielā 123, Rīgā pieteikumu 
Genovefas Ruska stipendijai. 

 
2. Par Austrumu visjaunāko informāciju seko līdzi Austruma mājas lapai: www.austrums.lv . 

Tavas domas par tās izveidi, kā arī ierosinājumus sūti Austruma listē: 
austrums@yahoogroups.com. 

 
 

Valde 
 
 
 

DARBĪBAS PLĀNS 

SANĀKSMES NOTIEK „AUSTRUMA” NAM Ā, Ă. 123 OTRDIENĀS 18:30, JA NAV ĪPAŠAS NORĀDES. 

 
12. septembris Darījuma sapulce. 
19. septembris Sekojiet informācijai listē. 
23. – 24. 
septembris 

BALTU VIEN ĪBAS DIENA. Braucienu uz Palangu organizē vb. Gints Šīmanis. 

26. septembris Draugu vakars par BALTU VIENĪBAS DIENU. 

03. oktobris 
Lielā sapulce un viesu vakars. Sav. Arnis Marcinkēvičs. Viesis no žurnāla 
„Kapitāls”. 

10. oktobris Darījumu sapulce. 
17. oktobris Viesojas draudzīgā organizācija IMERIA. 

19. oktobris 

Sabiedriskā diskusija. Tēma „Vai varam atĜauties nerespektēt cilvēkus, kuri 
atšėiras no mums?”. Notiks Paula StradiĦa Medicīnas vēstures muzejā Antonijas 
ielā 1, Rīgā. Sākums plkst. 17.00. Darba grupa: vb. Andrievs. Eiche, vb. Ainārs 
Dimants, vb. Aigars Reinis un sav. Agris Zihmanis. 

24. oktobris Jaunieša priekšlasījums. 
28. oktobris AUSTRUMA 123. GADASVĒTKI 
31. oktobris Alus vakars. 
07. novembris Lielā sapulce un viesu vakars. Vb. Viesturs Pauls Karnups „Austruma atlūzušie zari”. 
10. novembris MārtiĦa diena. Iesim ciemos pie draudzīgās organizācijas. 
14. novembris GADA SAPULCE. 

18. novembris 
Akadēmisko mūža organizāciju gājiens uz BrāĜu kapiem. Pēcpusdiena kopā Austruma namā 
ar ăimenēm un ar draudzīgo organizāciju a/v „LATVIETE”. 

21. novembris Jauniešu priekšlasījums. 

28. novembris Lasāmais vakars. Vb. Viesturs Pauls Karnups. 
05. decembris Lielā sapulce un viesu vakars. 
12. decembris Darījuma sapulce. 
19. decembris Lasāmais vakars. Vb. Ginta Šīmanis. „Dubaja: 22. gadsimtā”. 
26. decembris Ziemassvētki „Austrumā”. Sākums plkst. 16.00. Organizē vecbiedri. 
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AUSTRUMS APSVEIC ! 

 
� UzĦemti 06.06.2006. saviešos Dainis ŠpeĜs un Andris Millers. Apsveicam, draugi! 
� Tika piešėirtas vb. Andrieva Eiches un Ilgas Veismanes stipendijas "Jaunietim, kurš 

visveiksmīgāk iekĜausies Austrumā”. Šogad saĦēma jaunieši Ronalds Muižnieks un Tomass 
Marans.Ls 200,- apmērā. 

� 04.06.2006. sav. Didzim Apsītim un viĦa sieviĦai ar dēla MārtiĦa nākšanu pasaulē. 
� 26.08.2006. sav. Artūrs Pudāns apĦēmis sieviĦu Ināru. 

 
 

SVEICAM JAU IEPRIEKŠ! 

 
SEPTEMBRA GAVIěNIEKI:         
 

 vb. STENGELIM Valdim 2. septembrī   85. gadi. 
 sav. PLEŠAM Normundam 6. septembrī   40. gadi. 
 vb. LERHIM Ain āram 8. septembrī    40. gadi. 
 vb. RĪTIĥŠ Andrejam 14. septembrī    60. gadi. 
 jn. MUIŽNIEKAM Ronaldam 25. septembrī  20. gadi. 
 sav. FREIBERGAM Dzintaram 29. septembrī  25. gadi. 

 

 
 

OKTOBRA GAVIěNIEKI:  
 

 vb. MĀLI ĥAM Jānim 6. oktobrī    35. gadi. 
 vb. SVILPIM Andrejam 21. oktobrī    55. gadi. 
 vb. PADOMAM K ārlim 24. oktobrī    65. gadi. 
 sav. PUTNAM Robertam 28. oktobrī    30. gadi. 
 vb. BRAMMANIM Andrim 30. oktobrī   45. gadi. 

 
 

NOVEMBRA GAVIěNIEKI:  
 

 vb. RUMBĒNAM Jurim 1.novembrī    70. gadi. 
 vb. SARMULIM Norbetam 25. novembrī   40. gadi. 

 
 

DECEMBRA GAVIěNIEKI:  
 

 vb. UPATNIEKAM Oj āram 7. decembrī   75. gadi. 
 vb. ROZEI Andrim 20. decembrī    70. gadi. 
 vb. LERCHIM Helmutam 21. decembrī   75. gadi. 
 vb. VIĥĖELIM P ēterim 27. decembrī   40. gadi. 
 jn. VECMANIM Raivim 28. decembrī   30. gadi. 

 
 

 

Izdevējs:            Akadēmiskā vienība Austrums, reăistrācijas Nr. LV40008003170 
Konts:                                       Nr. LV39HABA000140J052764, a/s “Hansabanka” 
Adrese:        a/v “Austrums”, Ăertrūdes iela 123, Rīga, LV-1009, Latvija, mob. t.: 9488512 
Redaktors:      sav. Didzis Apsītis un a/v “Austrums” Valde (e-pasts: gaita2@inbox.lv) 

 

 
D 

A 

U 

D 

Z 

 

B 

A 

L 

T 

U 

 

D 

I 

E 

N 

I 

ĥĥĥĥ 

U 

 

L 

A 

I 

M 

I 

ĥĥĥĥ 

A 

 

D 

O 

D 

I 

 

! 

! 

! 


