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AUSTRUMS VIESOJAS 
PIE DRAUGIEM IGAUĥIEM 

 

Iestājoties pavasarim, pienāk arī igauĦu studentu organizācijas „EUS” gadskārtējie gadasvētki, kuros jau 70 
gadus tiek lūgti un gaidīti ierasties arī „Austruma” biedri. Un tā 13. aprīĜa vakarā 7 austrumieši no Rīgas 
autoostas dodas ceĜā uz Tartu. Uz autoostu pavadīt un labu ceĜa vēju vēlēt bija ieradušies „Austruma” 
vecākais Agris Zihmanis un v/b Gints Šīmanis, kuram īpaši jāpateicas par to, ka bija parūpējies, lai mums 
garajā ceĜā autobusā nebūtu jācīnās ar slāpēm.  
 

Zinot, ka ciemojoties pie igauĦu draugiem būs ne vienu reizi vien jāattaisno izslavētā latviešu dziedāšanas 
prasme, sākām vingrināt balsis un atkārtot dziesmas jau autobusā, kas padarīja ceĜu daudz īsāku. Vienīgi 
autobusa šoferim šī līksmošana gan īsti negāja pie sirds, atspēlējoties mums ar „zaĜo pieturu” deficītu!  
 

Ierodoties Tartu, mūs sagaidīja EUS biedri un tālākā ceĜā ar taksometru nonācām pie ievērojamās šīs 
organizācijas ēkas. Es un jaunietis MārtiĦš Mežulis bijām izvirzīti par „stipendiātiem”, līdz ar to mūsu 
naktsmājas bija pie kāda no EUS „fukšiem”, atšėirībā no pārējiem austrumiešiem, kuri apmetās tuvējā 
viesnīcā.  
 

Jau pirmajā vakarā paspēju iepazīt EUS ēku, kas nebūt nav maza, bet lielākoties laiks tika aizvadīts 
pagrabstāva „ellītē”, kur, pie gara galda kopīgi ar igauĦu draugiem iepazīstoties labāk, tukšojām alus kausus 
un dziedājām dziesmas daudzu stundu garumā. 
 

 
 

EUS 137 Gadasvētki Tartū. Austrumieši un EUS. 
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Otrās dienas kārtībā bija daudz svinīgākas un oficiālākas manieres pasākumi. Protams, kā jau pie igauĦiem, 
reti kurš pasākums notika tam paredzētajā laikā – vidēji ar divu stundu aizkavēšanos, bet nu tam netika 
piegriezta īpaša vērība, jo, kā nopratu, tad tā laikam ir tikai normāla parādība. Tātad: fotografēšanās, 
oficiālās pusdienas (ar daudz dziesmām un uzrunām, arī no austrumieša MārtiĦa MežuĜa puses), un vakarā 
svinīga balle līdz pat rītam. Vakara gaitā paspējām izdziedāties, sadraudzēties ne tikai ar EUS biedriem, bet 
arī ar somu studentu organizācijas meitenēm, nopelnīju savu pirmo EUS krāsu lenti. Kā arī, protams, 
jāatzīmē, ka sav. Dzintars Freibergs (kurš igauĦu draugu vidū bija Ĝoti populārs) uzdāvināja EUS biedriem 
grāmatu par Latvijas vēsturi angĜu valodā. Austot saulei, arī balle tuvojās beigām, un Austruma septiĦu 
cilvēku delegācija virzījās uz autoostu, lai brauktu mājās un beidzot varētu novilt uzvalku, kurš bija nēsāts 
jau trešo dienu pēc kārtas.  

jn. Edgars ĖĒNIĥŠ 
 

PAVASARA TALKA ĂERTRŪDES IELĀ 123 
 

Šī gada 28. aprīlī notika Austruma kārtējā pavasara talka ar Austruma mājas dārza un apkārtnes 
sakopšanas darbiem. Kā parasti talku darbus organizēja un vadīja Austruma mājās saimnieks sav. 
Jānis Pērkons. 
 

 
 
 

Priekšā no kreisās: vb. A Eiche, sav. A. Zihmanis, jn. P. ŠpeĜs, aizmugurē: vb. V.P. Karnups 
 

Mājas 9a dzīvokli bija atbrīvojusi ilggadīgā īrniece Eglītes kundze, kura kopš Austruma mājas atgūšanu ir 
bijusi Austruma atslēgu glabātāja. Atbrīvojot dzīvokli, viĦa atstājusi gandrīz visu savu iepriekšējo mantību. 
Ne tikai skapjus, gultas, traukus, utt., bet arī padomju laiku žurnālus un grāmatas. Tad nu ėērāmies klāt pie 
dzīvokĜa satīrīšanas. Diemžēl lielāko daĜu bijām spiesti izmest kopā ar citām drazām, jo nebija neviens 
austrumietis, kurš vēlētos atstātās lietas paĦemt pie sevis. Liels darbs bija pie kamīna un plīts demontāža, 
kuru lielāko tiesu veica sav. J. Pērkons. Veselīgo pūliĦu rezultātā dzīvoklis bija iztīrīts un gatavs gaidāmajam 
remontam. 
 

Neizpalika arī parastie pagalma sakopšanas darbi – savācām pērno lapu kaudzes un sakopām zālāju. Savāktie 
gruži aizpildīja divus lielus konteinerus. vb. Ainārs Dimants rūpējās par lauztu koku zaru izzāăēšanu. Bez 
pieminētajiem talkā piedalījās arī sav. A. Zihmanis, vb. V. P. Karnups, sav. D. ŠpeĜs, vb. A. Eiche, jn. P. 
ŠpeĜs, sav. R. Muižnieks, vb. O. Upatnieks, sav. Dz. Freibergs. 
 

Kad darbs padarīts, turpinājās saviesīgā daĜa pie lauku grila ar desiĦām un alu. Kopīgi noskatījāmies Latvijas 
pirmo hokeja spēli 2007. gada Pasaules čempionāta pārraidē no Maskavas. Latvija zaudēja Šveicei 1-2. Bet 
mums bija jauki pavadīta diena! 

vb. Viesturs Pauls KARNUPS 
bibliotekārs – arhivārs 
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DARBA SVĒTKI VALDEMĀRPILĪ 
 
Šogad 19. un 20. maijā „Austrums” kopā ar daudzām studentu - ieskaitot arī citu zemju - organizāciju 
pārstāvju dalību, devās uz Darba svētkiem Valdemārpils pilsētas lauku teritorijas apkārtnē. Jāmin, ka 
vispirms mēs apmeklējam Latvijas Republikas pirmā Valstu prezidenta, mūsu biedrības dibinātāja JāĦa 
Čakstes pieminekli Jelgavā, kur vecākais Agris Zihmanis nolika ziedus un aicināja Darba svētku dalībniekus 
nodziedāt „Austruma” himnas. 
 

Tālākais ceĜš turpinājās uz Valdemārpili, kur mēs izrādījām cieĦu dižajam novadniekam Krišjānim 
Valdemāram. Austrumiešiem K. Valdemāra piemiĦa ir īpaši svarīga, jo viĦš piedalījās mūsu 123 gadus vecās 
akadēmiskās mūža organizācijas dibināšanas sarīkojumā.  
 

Sadarbībā ar Valdemārpils pilsētas domi, Ārlavas pagasta fondu un a/v „Austrums”, mēs kopīgi atklājam 
kultūrvēsturiskā mantojuma ceĜazīmi pie Lēdakšu mājām ( tagad Robežnieki) ar uzrakstu: „Šeit Lubezeres 
skolā 1838. – 1840. gadā mācījās K. Valdemārs”. 
 

 
 

Darba Svētki Valdemārpil ī. Austrumieši un draudzīgās organizācijas. 
 

„M ēs katru dienu te ejam, braucam garām, bet daudzi nemaz nezina, ka šeit ir tā vieta, kur no 1838. līdz 
1840. gadam tālajā 19. gadsimtā mazais Krišjānis nāca uz skolu, „piemiĦas zīmes atklāšanas dalībniekus 
uzrunāja Darba svētku ideju autors a/v „Austrums” vecbiedrs, bijušais lubezernieks Ainārs Dimants. Šī ir tā 
vieta, no kuras skolotājs Feldmanis aizveda Krišjāni ekskursijā uz Roju, un vēlāk savā autobiogrāfij ā viĦš 
raksta: „Tur es ieraudzīju to latviešu zvejnieku viĦa laivā, un tur man radās tā ideja „Latvji, brauciet jūriĦā!”. 
 

Pēc svinīgās daĜas mēs visi devāmies uz Ārlavas ozolu audzi, kur cītīgi savācām sakaltušos zarus, un metām 
tos čupā. Darbus vadīja Ārlavas pagasta fonda pārstāvis Igurds Banėis. Kad bijām saveduši kaut cik kārtībā 
šo vietu, Igurds BaĦėis mums visiem piedāvāja īsu ekskursiju pa Valdemārpils kultūrvēsturiskām vietām – 
Latvijas Amatniecības kameras meistardarbnīcu „ZeĜĜi”, Valdemārpils Elku liepu pie Sasmakas ezeru un 
Ārlavas baznīcu. 
 

NakšĦošana notika dabas parkā „Laumas”, kur priecēja sakārtotā apkārtne un lieliskā atmosfēra tās teritorijā. 
Vakars bija brīnišėīgs, mēs gājām pirtī, tika dziedātas dziesmas, cepām desiĦas, dzērām alu no Darbu svētku 
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tradicionālās alus mucas, kuru bija sagādājis savietis Ronalds Muižnieks. Pēdējie no draugiem aizgāja gulēt 
jau agrā rīta pusē. 
 

Nākamajā dienā bija kopējas brokastis, pēc kurām Dabas parka „Laumas” pārstāvji piedāvāja interesentiem 
apmeklēt savdabīgo bišu taku. Izsaku visiem lielu PALDIES par sniegto palīdzību, lai šie gada Darba 
svētki norit ētu veiksmīgi! 

sav. Agris ZIHMANIS 
vecākais 

DĀRZA SVĒTKI 
 

14. jūlij ā austrumieši ar savām ăimenēm pulcējās Austrumā uz ikgadējiem dārza svētkiem. Kopā bijām kādi 
30 cilvēki. Ar katru atnācēju virtuve arvien pildījās ar uzkodām un dzērieniem. Tā kā laiks bija Ĝoti labs, tad 
pats uzturējos pie ārdurvīm, kur patīkami pirmajam bija satikt sen neredzētas sejas. Sanāca draugi gan no 
ASV, Kanādas, gan Austrālijas. 
 

Sākums izveidojās nedaudz stresains, jo mūsu vecbiedra kandidāts un tās dienas lektors Kaspars KĜaviĦš 
nedaudz kavējās, taču tas tika piedots, jo priekšlasījums „Latvija kā Livonijas mantiniece” bija Ĝoti 
interesants un emociju pilns. Tā kā Kaspars ir Dr.hist., tad šī tēma viĦam ir tuva un aizraujoša. 
 

Jau tradicionāli, pēc priekšlasījuma devāmies dārzā, kur vb. Ainārs Dimants tikko bija nopĜāvis zālāju, 
saklājām galdus, iekūrām grilu, un otrā daĜa oficiāli varēja sākties. Nedaudz iedzēruši alu un uzēduši desiĦas, 
sākām arī dziesmu daĜu. ĥemot vērā, ka dārza svētkos piedalījās arī vb. Andris Roze, tad bez dziesmas 
novadīšanas netika atlaists neviens. Laiks bija Ĝoti silts, alus jau sāka iet uz beigām, budžets ierobežots, un arī 
tur mūs izglāba Andris, „uzsaucot” vēl kasti alus. 
 

Kaut kā vienmēr biju pēdējais, kas pamet Austruma pasākumus, taču šoreiz svaigais gaiss darīja savu un 
devos mājās salīdzinoši ātri. Tāpēc detaĜās nemāku pastāstīt, kā dārza svētki beidzās, taču zinu, ka izturīgākie 
bija mūsu vecbiedri, kas vēl palika. 
 

Šogad dārza svētkus pēc vairāku draugu lūguma organizējām sestdienā, nevis otrdienā, kā līdz šim, bet 
izrādījās, ka ir tomēr otra daĜa, kam labāk tomēr esot otrdienās. Tāpēc jāpadomā, kurā dienā organizēsimies 
nākošajā gadā. Bet, lai vai kā, dārza svētki jau ir stabila Austruma tradīcija, un tie notiks arī nākošgad ☺ 
 

sav. Dzintars Freibergs 
 

TU BŪSI, AUSTRUMA VĒSTURES GRĀMATA, 
TAČU TAI VAJADZĪGS TAVS ATBALSTS!!! 

 

M īĜie draugi austrumieši! Tuvojoties Austruma 125 gadu jubilejai 2008. gadā, jau 2004. gadā Austruma 
sapulcē apstiprināja Austruma vēstures komisiju. Komisijas locekĜi – vb. A. Dimants (priekšsēdis), vb. A. 
Eiche, vb. V.P. Karnups, vb. A. Lerhis, vb. O. Upatnieks, vb. A. Roze un goda biedrs J. StradiĦš – nu esam 
kĜuvuši par jaunās Austruma vēstures grāmatas redkolēăiju. 
 

Toreiz tika uzsākts Austrumam liels un nozīmīgs darbs – sakopot un publicēt Austruma vēsturi, kura turpinās 
A. Kurmja iesākto stāstu par Austrumu, bet koncentrēsies uz laiku pēc 1940. gada, ieskaitot pretestības 
kustību, trimdas gadus, austrumiešu darbību okupētajā Latvijā un organizācijas atdzimšanu savā valstī. 
 

Starplaikā ir 1) sarīkotas vairākas komisijas apspriedes gan Rīgā, gan Lielvārdē, 2) publicēti vairāki 
aicinājumi austrumiešiem piedalīties grāmatas sagatavošanā, 3) mērėtiecīgi vākts un izvērtēts Austruma 
arhīvs, 4) panākta principiāla vienošanās ar LU Akadēmisko apgādu par grāmatas izdošanu un 5) uzsākta 
pati grāmatas rakstīšana. 
 

Lielo sastādītāja un redaktora darbu ir uzĦēmies Dr. hist. A. Lerhis, balstoties uz paša sarakstīto ieskatu 
Austruma vēsturē (sk. www.austrums.lv) un vb. A. Rozes izveidoto Austruma 120 gadu jubilejas izstādi. 
Savukārt informāciju par trimdas laikiem patvēruma zemēs sagatavos austrumieši no kopām Zviedrijā (A. 
Eiche), ASV (O. Upatnieks), Austrālij ā (V. Karnups) un Kanādā (A. Roze). Materiālus par bijušo Vācijas 
kopu apzinās V.P. Karnups. Īpaši nozīmīgi, ka padomus par vēstures grāmatas veidošanu ir sniedzis J. 
StradiĦš, kā arī solījis savu teksta daĜu. 
 



Austruma Gaita Nr. 54, 2007. gada 1.septembris – 2007. gada 31. decembris 5 

Pēc provizoriskām aplēsēm, iespiestās grāmatas teksta apjoms varētu aptvert aptuveni 300 - 320 lappuses, 
kopā ar fotoattēlu ielikumu 380 - 400 lappuses, kopā ar pielikumiem ar visu austrumiešu sarakstu, 
svarīgāko notikumu hronoloăiju, bibliogrāfiju, kopsavilkumu angĜu valodā un grāmatas sudraba, dzintara 
un ozola mecenātu sarakstu – 500 lappuses. 
 

Draugi austrumieši, šī Austruma vēstures grāmata būs svarīgākā liecība par Austruma darbību kopš A. 
Kurmja 1940. gada publikācijas. Tā būs pirmā un, visticamāk, pēdējā reize, kad tiks apkopots Austruma 
trimdas laiku stāsts. Šī grāmata būs svarīga ne tikai Austrumam, bet arī nopietns pienesums Latvijas un 
latviešu tautas vēstures izklāstam. 
 

Lai šo darbu veiktu, ir nepieciešamas nopietnas finanses. Ne tikai tehniskiem iespiešanas u.c. apgāda 
izdevumiem, bet arī izpētei, kopēšanas izdevumiem, teksta uzrakstīšanai un grāmatas sastādīšanai. Projekta 
izmaksas aplēsumu bez autorhonorāriem ir devis LU Akadēmiskais apgāds, apĦemdamies grāmatu izdot, – 
Ls 8015,86 par 1000 eksemplāriem cietos vākos. Taču, ievērojot inflāciju un parasto tendenci aprēėinu 
summai palielināties, mums jārēėinās ar Ls 10 000 kopsummu, ieskaitot samaksu sastādītājam Ls 700 (Ls 
500 par nodaĜu teksta rakstīšanu un Ls 200 par tēmu izpēti un grāmatas sastādīšanu) un Ls 100 Austruma 
goda biedram prof. J. StradiĦam, kā arī izdevumus par grāmatu pārsūtīšanu uz ārzemēm subskribentiem. 
 

Par to mēs iegūsim mūsu akadēmiskās mūža organizācijas vēstures grāmatu, kas sarakstīta un iespiesta 
profesionālā līmenī. Nebūs kauns likt to blakus kaut vai EÜS vēstures grāmatai, kurai ir vairāk par vienu 
sējumu. Turklāt grāmata nonāks arī grāmatnīcās un tātad pie plašāka lasītāju loka. 
Austruma vēstures komisijas vārdā griežamies pie visiem austrumiešiem ar lūgumu atbalstīt šo darbu. Mums 
ir pamats cerēt uz Ls 7000 piešėīrumu no Austruma fonda, taču pārējie Ls 3000 jāsavāc ziedojumu veidā. Ja 
ne tagad, kad tad? Katrs var kĜūt par Austruma vēstures grāmatas subskribentu (pasūtinātāju), iemaksājot 
vismaz Ls 50 – visi subskribenti saĦems grāmatu bez maksas. Taču grāmatā īpaši tiks publicēti sudraba 
(virs Ls 100), dzintara (virs Ls 500) un ozola (virs Ls 1000) mecenātu vārdi – attiecīgi trīs grupās. 
 

Lai Austrums varētu slēgt līgumu ar apgādu un grāmata varētu nākt klajā uz 125. gadasvētkiem, lūdzam 
iemaksas veikt līdz 2007. gada 31. decembrim akadēmiskās vienības Austrums (reă. Nr. 000800317) kontā 
Hansabankā (SWIFT kods HABALV22): konta Nr. LV61HABA0551007312525, ar norādi – Vēstures 
grāmatai. Šo speciālo kapitālu kontu uzrauga Vecbiedru komiteja. 

vb. Ainārs DIMANTS 
Austruma vēstures komisijas priekšsēdis 

 

PAR BIEDRU NAUDĀM! 
 

Tā kā esmu Austruma kasieris, tad manos pienākumos ietilpst biedra naudu iekasēšana, kas Austrumā 
diemžēl mēdz būt problemātiska, jo daudzi biedri laicīgi nenokārto savus parādus ar biedrību. Statistika ir 
diezgan bēdīga, tāpēc nolēmu publicēt lielāko parādnieku sarakstu šajā gaitā. Biedra naudu kopējais parāds 
uz 2007. gada augusta mēnesi ir Ls 6259,00. Summa ir diezgan nopietna. Parādnieki, kuru parādi ir ap 100 
Ls un vairāk sadalās šādi: 
 

 Vecbiedri Savieši KOPĀ 
Skaits 12 8 20 

Kopējais parāds (Ls) 2225,00 1394,00 3619,00 
 

PieĜauju, ka daĜa no šiem ir tā sauktās „mirušās dvēseles”, kuri nav Austrumā rādījušies jau gadiem un 
kuriem nav nekāda interese par to, kas tad vienībā notiek, tādēĜ ir loăiski, ka šie cilvēki nemaksā biedra 
naudas. Tai pat laikā neviens no viĦiem nav izteicis vēlmi izstāties no Austruma.  
 

Konta nr. Biedra naudu var samaksāt caur banku: a/v AUSTRUMS, reă. Nr. 40008003170, a/s Hansabanka, 
konta Nr. LV39HABA000140J052764 vai personiski otrdienās pie manis /mob.t.: 29164905/. 
 
Man var arī piezvanīt un uzzināt parādu summu, kā arī to, kā Tu vari samaksāt biedra naudas parādu pa 
daĜām. 
 

Lūdzu, nokārto savas saistības ar AUSTRUMU!!! 
sav. Ronalds MUMIŽNIEKS 

kasieris 
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NOTIKUŠIE NOTIKUMI 
 

03. aprīlis Sadraudzības turnīrs zolītē starp austrumiešiem un valdemāriešiem. 
10. aprīlis Darījuma sapulce. Sapulcē tika ievēlēts jaunais Austruma vecākais sav. Agris Zihmanis. 

13. – 15. aprīlis 
EUS Gadasvētki Tartu. Ir pagājuši 70 gadi, kopš sadarbības līguma noslēgšanas starp 
Austrumu un EUS. 

17. aprīlis 

Viesu vakars. vbk. Kārlis Strēlis (medicīnas doktors, sporta medicīnas speciālists, 
basketbolists, apbalvots ar Triju ZvaigžĦu ordeĦa Goda zīmi) lasīja priekšlasījums „Cilvēku 
kaulu sistēma un osteorefleksoterapijas pētījumu kaulu sistēmas slimību ārstēšanā un kaulu 
sistēmas adaptāciju slodzes noteikšanā”. 

24. aprīlis Priekšlasījumu lasīja jaunietis Artūrs Liepnieks. Temats – „Koku mēbeĜu restaurācija”. 

28. aprīlis 
Talka. vb. J. PērkoĦa pārziĦā tika uzkopta G-123 teritorija, iztīrīts 9a dzīvoklis no 
mantām, kuras bija atstājusi bijušā īrniece Eglīša kundze. 

30. aprīlis 
Korporācija Fraternitas Lettica ielūdza austrumiešus uz grāmatas „Vivat academia: 
atmiĦas un stāsti par buršu valsti”  atklāšanu. Grāmatas sastādītājs: Fr. Lettica Fil! 
Pēteris Bolšaitis. 

01. maijs Brīvdiena Austrumā /Darba svētki valstī /. 

8. maijs 

Austrumā ciemojās ZiemeĜu valstu ministrijas biroja direktors Imants Gross. 
Priekšlasījums – „ZiemeĜu valstu ministrijas biroja sadarbība ar Baltijas valstu reăionu”. 
I. Gross ir dzimis un uzaudzis Zviedrijā, taču pateicoties tam, ka vecāki ir latvieši, viĦa 
dzīve gan personīgā, gan profesionālā ziĦā daudzus gadus ir bijusi saistīta ar Latviju.  
ViĦam ir vairāk nekā 20 gadu pieredze starptautiskās attiecībās, biznesa attīstībā, vadībā, 
kā arī diplomātijā un politikā Skandināvijā, Baltijas jūras reăionā, ES un Āfrikā. 

15. maijs Darījuma sapulce. 
19. – 20. maijs Darba svētki Valdemārpilī. 

22. maijs 
Atskats uz Darba svētkiem. Skatījāmies vb. Ojāra Upatnieka sagatavoto video materiālu 
par šī gada Darba svētkiem Valdemārpilī. 

29. maijs 
Priekšlasījumu lasīja jaunietis Mārcis Sakalovskis. Temats – „Rīgas attīstība – kā?” 
UzĦēmām vecbiedros Kārli Streili un saviešos Tomasu Maranu un Artūru Liepnieku. 

05. jūnijs 
Darījuma sapulce. Akadēmiskā gada noslēgums. Atskats uz 2006. – 2007. akadēmisko 
gadu. 

03. jūlijs 
vb. A.Roze, A.Dimants, V.P.Karnups, A.Lerhis un sav. A.Zihmanis tikās ar Toomas 
Hendriku Ilvess Igaunijas vēstniecībā. 

10. jūlijs 
Draugu vakars. Goda biedra Igaunijas prezidenta Toomas Hendriks Ilvess fotoportreta 
pielikšana foto galerijā. 

14. jūlijs 
Dārza svētki. vbk. Kaspara KĜaviĦa (Daugavpils universitātes asociētais profesors) 
priekšlasījums „Latvija kā Livonijas mantiniece”. 

07. augusts Draugu vakars. Austruma mantas iznešana no telpām pirms remontu darba uzsākšanas.  

18. – 19. augusts 
Studentu mežkopju biedrība „Šalkone” rīkotās tradicionālās sporta spēles. Tika aicināti 
austrumieši, a/v „Latviete” un Konkordija „Valdemārija”. 

24. – 26. augusts 
JAS. Organizētājs sav. Jānis BaltiĦš. Šogad pa Iecavas upi posmā no Iecavas (Rīgas - 
Bauskas ceĜa tilta) līdz Zālītes tiltam. 

25. – 26. augusts 

Ekskursija uz Igauniju pie MežabrāĜiem un Munameăi. Paldies ar ekskursijas autoriem 
vb. Gintam Šīmanim un sav. Agrim Zihmanim. Pabijām leăendām apvītā Munameăī, 
apskatījām varenās Vastelinas pilsdrupas, apciemojām mežabrāĜa saimniecību (pazemes 
bunkurs, mežabrāĜa azaids, vietējā grādīgā dzēriena degustācija). 

28. augusts Draugu vakars. Talka Austrumā pēc remonta. 
 

AUSTRUMA VALDES INFORMĀCIJA 
 

1. Par Austrumu visjaunāko informāciju seko līdzi Austruma mājas lapā: www.austrums.lv . Tavas domas 
par tās izveidi, kā arī ierosinājumus sūti Austruma listē: austrums@yahoogroups.com. 

2. Informējam, ka Zviedrijas kopai  ikmēneša biedru naudas maksa ir Ls 1,-. 
3. 2007. gada 1. septembri ir noteikta maksa par telpu izīrēšanu: austrumiešiem – Ls 15,-, citiem – Ls 

30,-, alus cena Ls 1,- un viena desiĦa ar maizi Ls 0,20. 



Austruma Gaita Nr. 54, 2007. gada 1.septembris – 2007. gada 31. decembris 7 

 

AUSTRUMS SĒRO ! 

 

Kur palika balti sniegi, 
Kur dižais augumiĦš? 
Saulē zuda balti sniegi, 
Zemē dižais augumiĦš. 

(T.dz.) 
 

 
Esam dziĜās sērās kopā ar piederīgajiem un 
izsakām visdziĜāko līdzjūtību par 
 
AUSTRUMIEŠIEM: 
 

 
†  vb. Alfr ēds ZILBERTS  miris 2007. gada 11. maijā Stokholmā. 

 
Alfr ēda Zilberta kremācija notika Stokholmā 2007. gada 30. maijā un tuvākajā laikā tiks apglabāts 
Latvijā. ViĦš mira pēc smagas un grūtas slimošanas – insults. Dzimis 1916. gada 10. janvārī Latvijā. 
Esam kopā ar atraitni Lidiju Zilberti! 

 
 

†  vb. Jānis KALNI ĥŠ miris 2007. gada 28. maijā ASV. 
 
Jānis KalniĦš bija nopietni slims ar neārstējamu plaušu vēzi. Dzimis 1921. gadā 8. martā Latvijā. 
Ilgus gadus bija aktīvs ASV kopā un Bostonas saimē. Esam kopā ar dzīves biedri Ăertrūdi, meitu 
Zīli un dēlu Dzintaru! 

 
 

†  vb. Pēteris ZARIĥŠ miris 2007. gada 11. jūnijā Norvēăijā. 
 
Pēteri ZariĦu apglabāja 2007. gada 21. jūnijā Norvēăijā. Dzimis 1939. gadā 27. martā. Tēvs bija 
Bēnes rajona ārsts, māte darbīga sabiedriskā darbiniece, brālis Leonīds (Fr. Cursica), bija CIA aăents 
piecdesmitos gados, māsa Tatjana gādāja un rūpējās par latviešu bērniem. Pēteris nāca no latviskas 
un patriotiskas ăimenes. Vieglas smiltis, Pēter! 

 
 

†  vb. Imants KAPSIS miris 2007. gada 18. augustā Jelgavā, Latvijā. 
 
 

 
 
 

 
 
Imants Kapsis mūžībā aizgāja pēc smagas 
saslimšanas un tika apglabāts 24. augustā Jelgavas 
kapos. Dzimis Jelgavā 1920. gada 7. decembrī un 
kara laika nonāca saskare ar Austrumu. Pēc kara no 
Vācijas izceĜoja uz Austrāliju, kur kĜuva par 
Austruma biedru. 1996. gadā atgriezas uz dzīvi 
Latvijā. 2000. gadā tika apbalvots ar Triju ZvaigžĦu 
ordeni. Izsakam līdzjūtību viĦa dēlam Ansim 
Kapsim un tuviniekiem! 

 
†  vb. Auseklis ZAěINSKIS  miris 2004. gada 7. janvārī ASV. 

 
AusekĜa ZaĜinska urna ir apglabāta 2007. gada 9. septembrī Vērpju kapos, Dobeles rajonā. 
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DARBĪBAS PLĀNS 

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

04. septembris Akadēmiskā gada atklāšana. 
11. septembris Viesu vakars. vb. Pēteris VinėeĜis. Temats – „Krievija. Latvija. Vide un Enerăētika”. 
18. septembris Darījuma sapulce. 
25. septembris Draugu vakars. Jaunās bibliotēkas iekārtošana. 
02. oktobris Viesu vakars. vb. Ojāra Balcera priekšlasījums. 
09. oktobris Darījuma sapulce. 
16. oktobris Ciemojās stud. korporācija „Staburadze”. Priekšlasījums „Taisām jaunas dvēselītes”. 
18. oktobris Ikgadējs pasākums – atklātā sabiedriskā diskusija P. StradiĦa muzejā.  
23. oktobris Jaunieša Edgara ĖēniĦa priekšlasījums. 

27. OKTOBRIS AUSTRUMA 124. GADASVĒTKI.   
30. oktobris  Draugu vakars. Atskats uz gadasvētkiem.. 
02. novembris Pirts vakars. 
06. novembris Lielā sapulce. Vēsturnieka Antonija Zunda priekšlasījums. 
13. darījuma  Darījuma sapulce. UzĦemsim saviešos. 
18. novembris Gājiens uz BrāĜu kapiem. 
20. novembris Zolītes turnīrs ar Konkordiju „Valdemārija”. 
27. novembris Jaunieša Aleksandra Čakstes priekšlasījums. 
04. decembris Lielā sapulce. Vienību vakars kopā ar a/v „Latviete” un a/v „Līdums”. 
11. DECEMBRIS GADA SAPULCE. 
18. decembris Draugu un dziesmu vakars. 
26. decembris Ziemassvētki Austrumā. 

 

AUSTRUMS IZSAKA PATEIC ĪBU ! 

� vb. Gatim LegzdiĦam un vb. Andrievam Eichem par remontu Austrumā. 
� Ziedotājiem: Austrumu fondam Ls 100,- transportam un A. Dimantam, A. Eichem, A. Rozem, O. 

Upatniekam, A. Blimbergam un A. Lerhim  Ls 30,- – Darba svētkiem; E. Treigutam Ls 245,-, J. 
Rumbēns Ls 30,- un B. Tepfere Ls 20,- Austrumam; G. LiepiĦš Ls 48,- Austruma telpām; A. Eichem 
Ls 15,-, O. Upatnieks Ls 5,-, V.P. Karnups, A. Dimants, G. Šīmanis – Ls 30,- līdzjūtības izteikšana 
Imantam Kapsim; A. Roze Ls 30,- I. Kapša vaiĦagam un Ls 500,- ienākumi par J. TīdemaĦa gleznas 
pārdošanas. PALDIES, MĪěIE DRAUGI!!!  
 

AUSTRUMS SVEIC ! 

� Sveicam Kārli STRĒLI uzĦemšanu vecbiedros, Tomasu MARANU un Art ūru LIEPNIEKU 
uzĦemšanu saviešos! 

� Urrā, urrā, urrā – jaunietim Edgaram ĖĒNIĥAM  stipendija – jaunietis, kurš visveiksmīgāk ir 
iesaistījies Austruma saimē. Pasniedza vb. Andrieva EICHES  (paldies, Andriev, arī Tev!). 

� MīĜi sveicam vb. Ivaru PAVASARI  un Kristīni Pavasari, laulības ostā iekuăojot šī gada 4. augustā! 
 

 vb.  GRĪNS Jēkabs     13. septembrī    55 gadi. 
 vb.  KAKTI ĥŠ Uldis    06. oktobrī    65 gadi. 
 vb.  BALCERS Ojārs    27. oktobrī   40 gadi. 
 vb.  DOMBROVSKIS Art ūrs   04. novembrī    45 gadi. 
 vb.  KOPS Ivars     13. novembrī   55 gadi. 
 sav. ŠPEěS Dainis     15. decembrī    25 gadi. 
 vb.  ZAĖIS Auseklis    24. decembrī    65 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.: 26132445 
Redaktors:      sav. Didzis Apsītis un a/v “Austrums” Valde (e-pasts: gaita2@inbox.lv) 

 


