Ziņas
2018. gada novembris, decembris N0. 299 LV
Sv. Pēterburgas Latviešu Biedrības izdevums.
<< 1705 – 9th Avenue North, St. Petersburg, FL 33713-7136; Tālrunis: (813) 792-2797 >>
No šā gada decembra turpmāk Sv. Pēterburgas Latviešu Biedrības adrese būs:
5220 Brittany Dr. S. Apt. 1410, St. Petersburg, FL 33715,
care of Dace Nebare.
Tālrunis:( 727) 827- 2338.

 Sestdien, 17. novembrī, no plkst. 14:00 līdz saulrietam
Fort De Soto parka un plūdmales 15. nojumē
Floridas Sv. Pētersburgas Latviešu biedrība mīļi aicina uz Latvijas 100. dzimšanas dienai veltītu kopā
sanākšanu un sadejošanu ar Čikāgas latviešu deju kopu “Mantinieki”, kopīga galda klāšanu, sadziedāšanos un
saulītes pavadīšanu jūrā.
Līdzi jāņem domu - ko es personīgi šogad varetu dāvināt Latvijai,
groziņu kopīgajam galdam un bezalkoholiskus dzērienus, plūdmales krēslu jūsu ērtībai.
Sv. Pētersburgas latviešu biedrība cienās ar grilētām desiņām.
Nojume mūsu lietošanā uz visu dienu. Parkā iespējams izīrēt velosipēdus un laivas, makšķerēt, peldēties un
sauļoties.
Pasākums ir bez maksas, taču iebraukšanas maksa parkā ir $5.00.
Gaidīsim lielus un mazus!

 Svētdien, 18. novembrī, plkst. 12:00 Biedrības namā
Latvijas Valsts dibināšanas 100. gadadienai veltīts
svinīgs pasākums:

Ar Latviju sirdī.
Koncertu sniegs vietējie māklsinieki un deju kopa no Čikāgas “Mantinieki”.
Pēc svinīgās daļas un koncerta uz Latvijas panākumiem un veiksmi varēs iedzert
glāzi vīna un baudīt vieglas uzkodas, kā arī mūsu saimnieču ceptos
jubilejas kliņģerus.
Noslēgumā – dejas. Vēlams ierasties svinībām atbilstošos tērpos.
Lai varētu nodrošināt visiem viesiem vietas pie numurētiem galdiņiem, lūdzam iepriekš pieteikties
pie Daces Nebares, zvanot pa tālruni:
(917) 755 1391 vai (727) 827- 2338.
Ieejas ziedojums, sākot ar $10.00
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 Otrdien, 4. decembrī, plkst. 10:00

Biedrības valdes sēde, kas notiks 5101 Brittany
Dr., St. Petersburg FL 33715, dzīvojamā kompleksa

kluba telpās, otrā stāvā, Garden Room.

 Sestdien, 15. decembrī, plkst. 15:00 Bay Island Condominiums

Clubhouse, 7500

Sun Island Drive, S., South Pasadena, FL 33707

Ziemassvētku eglītes sarīkojums ar
lieliskas latviešu vijolnieces Margaritas Kreines
sniegtu koncertu.
Margarita Kreine savu pirmo muzikālo izglītību ieguvusi Latvijā, vēlāk mācījusies Itālijā un
ASV. Uzvarējusi vairākos konkursos ASV, Eiropā un Krievijā. Daudz piedalījusies mūzikas festivālos
dažādās valstīs Eiropā,
Krievijā, ASV. Uzstājusies prestižās koncertzālēs – Carnegie Hallē, Linkolna centrā, Dallasas
Simfoniskā orķestra koncertzālē un citur.
Baudīsim skaistu koncertu Ziemassvētku ieskaņai!
Ņemsim līdzi arī groziņus ar svētkiem piemērotām uzkodām, dzērienus svētku noskaņas uzturēšanai
un dāvanu draugam, ko ielikt Ziemassvētku vecīša maisā.
Ieejas ziedojums sākot ar $5.00
Kā nokļūt uz svētku koncertu?
Iebraukšana dzīvojamā kompleksā ir aiz Palms of Pasadena Hospitāļa uz Pasadena Ave., ja brauc
virzienā uz St. Pete Beach. Jāgriežas pa labi pie “Dentist” zīmes Village Plaza tirdzniecības centrā. Pie
viesu iebrauktuves jāpasaka parole “Latvian event”. Kluba ēka atrodas, braucot uz priekšu, labajā
pusē. Mašīnu var novietot pie kluba uz Sun Island Dr. vai arī pie peldbaseina blakus Admirāļu
namam. Ieejot klubā, ar liftu jādodas uz otro stāvu.

 Otrdien, 8. janvārī, plkst. 10:00

Biedrības valdes sēde, kas notiks 5101 Brittany Dr.,
St. Petersburg FL 33715, dzīvojamā kompleksa

kluba telpās, otrā stāvā, Garden Room.

<<< Sv. Pētersburgas Latviešu Ev. Lut. Draudzes ziņojumi >>>
Draudzes mācītājs Aivars Pelds, Draudzes priekšniece Aija Norbergs.
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Lūdzu, ņemt vērā – draudzes kalendārā daudz izmaiņu, pasākumi notiks
dažādās vietās. Esiet vērīgi!

 Svētdien, 11. novembrī, plkst. 14:00 Biedrības namā dievkalpojums –
Pateicība Dievam par Latvijas 100 gadiem.

 Svētdien, 25. novembrī, plkst. 11:00

Bībeles stunda Astrīdas Virziņas
informāciju var iegūt, zvanot Brigitai (239) 826 7245.

dzīvoklī. Papildus

 Svētdien, 2. decembrī, plkst. 11:00

Bībeles stunda mācītāja Aivara Pelda dzīvoklī, 8001
Sailboat Key Blvd. #205, South Pasadena. Tālrunis: (727) 368 0935.

 Svētdien, 9. decembrī, plkst. 14:00

Dievkalpojums Faith Lutheran Church,
2601 49th Street N., St. Petersburg.

 Svētdien, 16. decembrī, plkst. 11:00

Bībeles stunda Astrīdas Virziņas dzīvoklī. Papildus
informāciju var iegūt, zvanot Brigitai (239) 826 7245.

 Otrdien, 25. decembrī, plkst. 14:00 Ziemassvētku dievkalpojums
Our Savior Lutheran Church, 301 58th Street S., St Petersburg.

 Svētdien, 6. janvārī, plkst. 14:00

Dievkalpojums Faith Lutheran Church,
2601 49th Street N, St. Petersburg.
Par visiem neskaidriem jautājumiem var griezties pie draudzes priekšnieces Aijas Norbergs,
tālrunis 727-367-6001.

Paziņojumi!
Draudzes dzīvē ir lielas pārmaiņas – Mūsu biedrzine Rita Blumentāle pārceļas uz dzīvi Bostonas
apkārtnē. Līdz ar to draudzes locekļu ziedojumus pirms katra dievkalpojuma vai pa pastu pieņems draudzes
kasieris Andris Ritums. Pasta adrese: 2862Weathersfield Ct. Clearwater, FL 33761.. Lūdzu,
cenšaties ziedot!
Draudzes altāra ziedu kārtotājas pienākumus pagaidām pildīs Kitija Treimanis. Lūdzu, esiet atsaucīgi,
atvieglojiet viņas darbu un piesakieties viņai pa tālruni:
(727) 540-9078.

Uzmanību Daugavas Vanagiem!
Daugavas Vanagu apvienība Floridā laipni lūdz gada biedrus samaksāt biedru naudu 2018.
gadam. Lūdzam arī iestāties jaunus biedrus, lai varam turpināt veco karavīru aprūpi.
Sākot ar 2016. gadu, biedru gada maksa - $20.00, mūža biedra maksa $250.00.
Maksa nosūtāma DV priekšniekam, mācītājam Aivaram Peldam
8001 Sailboat Key Blvd. #205, South Pasadena Fl 33707.

Uzmanību! Uzmanību! Uzmanību!
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Atkārtoti aicinam visus tos lasītājus, kuriem ir datori un kuri lieto internetu, kuri līdz šim to vēl nav
izdarījuši, paziņot savu e-pastu adreses, nosūtot ziņu uz adresi: avilemsons@aol.com.
Visus ziņojumus, ierosinājumus, rakstus “Ziņām” kā arī izmaiņas adresēs, lūdzam sūtīt uz augstāk minēto
e-pasta adresi vai pa pastu Gundegai un Aivaram Vilemsoniem, 2263 Ashbury Dr., Clearwater FL.
33764-6711; tālrunis: (727) 531-6203. Publicēt ikmēneša numurā varēsim tos materiālus, kas iesūtīti
līdz mēneša 2. datumam.
Tā kā „Ziņām” nav noteiktas abonenta maksas, bet to izdošana un izsūtīšana tomēr prasa līdzekļus,
tāpēc lūdzam lasītājus, īpaši tos, kuri „Ziņas” saņem pa pastu, ziedot šim mērķim, rakstot čekus uz Latvian
Association of St. Petersburg vārda ar piezīmi “Ziņām” un čeku sūtot Biedrības kasiera
palīdzei Gundegai Vilemsonei uz adresi: 2263 Ashbury Dr., Clearwater, FL 33764.
Aizvadītajā mēnesī “Ziņām” ziedojusi: Kaira McGough $20:00.
Sirsnīgs paldies ziedotājai!

Notikumi aizvadītajā mēnesī.
Rudens balle Sv. Pēterburgā.

Latviešu Biedrības namā ik rudeni tika rīkotas balles – vai tās bija saistītas ar Mārtiņiem, vai vienkārši rudens
masku balles. Reiz bija rudens cepuru balle, taču šogad bija Pēdējā rudens balle mūsu vecajā labajā Biedrības namā. Jā, ir
pienācis laiks, kad nav vairs pietiekoši daudz spēku, lai namu uzturētu, no tā jāšķiras.
Šoreiz nebija lūgtu viesmākslinieku, lai sniegtu koncertu, pašu spēki ir sadiluši, tādēļ šoreiz uzsvars tika likts uz to,
kas bijis. Vakara viesiem bija iespēja noskatīties senu videoierakstu fragmentus no Biedrībā notikušiem pasākumiem,
kurus papildināja Gundegas Vilemsones stāstījums par aizgājušiem ziedu laikiem.
Rita Blumentāle un Oļģerts Balodis lasīja sirsnīgus dzejas pantus.
Ar humoru tika sniegts kādreizējā tautas deju ansambļa “Saulīte” četru bijušo dancotāju priekšnesums “Tūdaliņ,
tagadiņ” vecumam atbilstošā tempā. Pēdējo reizi pavisam sarucis koris, Vladimira Hohlova vadībā dziedāja U.
Stbulniekadziesmu “Tik un tā”. Un priekšnesumu daļas noslēgumā visi kopā vienojās dziesmā “Pūt, vējiņi”, kas lika viena
otrs acīs sariesties pa asarai. Viss, kas notiek pēdējo reizi, ir skumjš.
Priecīgāki brīži bija vakara daļā, kad Biedrības valde pasniedza pateicības un piemiņas veltes darbīgākajiem
Biedrības biedriem. Kaut gan visi apbalvotie ziedus bija godam pelnījuši, daudzi izrādīja pārsteigumu par atzinības
izrādīšanu. Gandrīz visi vakara viesi saņēma simbolisku piemiņas dāvaniņu – mazu gabaliņu no skatuves
aizkariem. Aizkari skatuvei bija kalpojuši kopš nama uzcelšanas.
Savukārt, namam tika dāvāta rudens lapu un ziedu sirsniņa, ko veidoja klātesošie, katrs izsakot arī savas izjūtas
par to, ko Biedrības nams viņam ir nozīmējis un simboliski dāvājot tam savu mīlestību.
Vakara gaitā varēja aplūkot uz sienas izvietotu Apolonijas Constables veidoto foto izstādi par aizvadītiem
notikumiem.
Biedrības dāmu komitejas priekšniece Mārīte Rubīns uz atvadām bija klājusi brīnišķīgu pēdējo auksto
galdu. Mielojoties ar gardumiem no tā, un kavējoties sarunās, laiks paskrēja ātri. Visi vairāk vai mazāk ir nobažījušies,
kas un kā būs tālāk, kad vairs nebūs Biedrības nama, kas daudziem bija kā otrās mājas. Tika prātots, ko nākotne nesīs, un
izteikta cerība, lai arī turpmāk vietējie latvieši spēj būt vienoti, izjūt vēlēšanos pulcēties un uzturēt latvisko garu. Pazīmes
tam, ka vienotība un kopības sajūta turpināsies, ir. Decembrī tiek plānots Ziemassvētku eglītes sarīkojums īrētās telpās.
Kaut gan vakara izskaņa bija uz pozitīvas nots, mēs visi zinām – nekas vairs nebūs tā kā bijis…

S K U M J Ā S Z I Ņ A S.
2018. gada 15. oktobrī, Atēnās, Grieķijā, 77 gadu vecumā pēc smagas slimības mūžībā devās mūsu Biedrības
biedre, vienmēr rosīgā un darbīgā
Biedrības dāmu komitejas priekšniece

Lija Kuplis Tsantes.
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Godājamie Biedrības Biedri!
Lūdzu atbalstiet savu Biedrību. Gada biedru maksu $20.oo varat maksāt pa pastu vai katrā Biedrības
sarīkojumā Biedrības biedrzinei, Mārai Prāvs, adrese: 420 Belle Point Dr., St. PeteBeach FL 33706. Ja
vēlaties informāciju par biedra naudas maksas gadu, lūdzu zvaniet: (727) 851-9414.
Biedra naudas maksa.
Vārds un uzvārds: ..............................................................................................

Adrese: ..............................................................................................................

.........................................................................................................

Tālruņa numurs: ...................................................................

Samaksa par gadu /iem 20 .........

$.................... Paldies, Māra Prāvs, Biedrības biedrzine.

Biedrības valde novēl visiem mūsu lasītājiem
neaizmirstamas Latvijas Simtgades svinības,
brīnišķīgus Ziemassvētkus
un laimīgu, veiksmīgu, veselīgu Jauno gadu!
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