Ziņas
2018. gada maijs N0. 296 LV
Sv. Pēterburgas Latviešu Biedrības izdevums.
<< 1705 – 9th Avenue North, St. Petersburg, FL 33713-7136; Tālrunis: (813) 792-2797 >>

 Sestdien, 23. jūnijā, plkst. 13:00 Biedrības namā
sāksies varenākā Jāņu svinēšana Floridā!
Mūs apciemos aktieris Andris Bulis un sniegs paša sarakstīto viena aktiera izrādi
“Lidojums”, Jāņu noskaņās.
Mielosimies ar Biedrības sagādāto alu un pīrāgiem, kā arī ar pašu līdzatnestiem
labumiem un izdziedāsim visu gadu krātās “Līgo!” dziesmas.
Jāņu svinēšana turpināsies no plkst. 17:00 līdz pat saules rietam
De Soto parkā, pie 13. nojumes.
Arī šeit jāņem līdzi groziņi ar Jāņiem piemērotām uzkodām,
kā arī bezalkoholiski dzērieni.
Ērtības labad katrs var ņemt līdzi plūdmales krēslu.
Šis brīvdabas pasākums ir bez maksas, bet jāatceras, ka par iebraukšanu parkā
jāmaksā $ 5.00 par katru mašīnu.
Ja kādam būtu sarežģījumi ar nokļūšanu parkā, pēc palīdzības var griezties pie
sarīkojumu vadītājas Daces Hohlovas – tālrunis (727) 479 8026, vai Daces
Nebares – tālrunis (917) 755 1391 kuras mēģinās palīdzēt izkārtot transporta
jautājumus.

Lai visiem līgsma līgošana!
 Otrdien, 4. septembrī, plkst. 10:00 Biedrības valdes sēde.
 Otrdien, 2. oktobrī, plkst. 10:00 Biedrības valdes sēde.
LATVIJAS REPUBLIKAS VĒSTNIECĪBA AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS
EMBASSY OF THE REPUBLIC OF LATVIA TO THE UNITED STATES OF AMERICA
2306 Massachusetts Ave., NW • Washington DC 20008 • USA • Tel: (+202) 328-2840 • Fax: (+202) 328-2860
E-mail: embassy.usa@mfa.gov.lv • www.mfa.gov.lv/usa

Informācija par 13. Saeimas vēlēšanām
2018. gada 6. oktobrī, sestdienā, Latvijā notiks 13. Saeimas vēlēšanas. Nobalsot vēlēšanās
varēs Latvijas pilsoņi, kuri vēlēšanu dienā būs sasnieguši 18 gadu vecumu un kuriem būs derīga
Latvijas pilsoņa pase. Vēlēšanu iecirkņi ārvalstīs ir iekļauti Rīgas vēlēšanu apgabalā, tāpēc vēlētāji
ārvalstīs varēs balsot par Rīgas vēlēšanu apgabalā reģistrētajiem deputātu kandidātu sarakstiem.
Kā vēlēšanās varēs nobalsot ASV dzīvojošie vēlētāji?
ASV dzīvojošiem vēlētājiem būs divas iespējas, kā nobalsot 13. Saeimas vēlēšanās:
1) vēlēšanu dienā, 6. oktobrī, personīgi balsot kādā no ārvalstīs vai Latvijā izveidotiem vēlēšanu
iecirkņiem;
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2) nobalsot pa pastu, iepriekš piesakoties Latvijas vēstniecībā ASV, Vašingtonā.
Kur varēs nobalsot vēlēšanu dienā, 6. oktobrī?
13. Saeimas vēlēšanu dienā varēs nobalsot personīgi jebkurā ārvalstī vai Latvijā izveidotā
vēlēšanu iecirknī. Iecirkņi būs atvērti no plkst. 7.00 rītā līdz plkst. 20.00 vakarā pēc vietējā
laika. Ārvalstīs izveidoto vēlēšanu iecirkņu adreses būs pieejamas maijā Latvijas Centrālās
Vēlēšanu komisijas mājaslapā www.cvk.lv.
ASV tiks izveidots divdesmit viens vēlēšanu iecirknis: Bostonā (Masačūsetsas pavalsts),
Čikāgā (Ilinoisas pavalsts), Denverā (Kolorādo pavalsts), Detroitā (Mičiganas pavalsts),
Filadelfijā (Pensilvānijas pavalsts), Frīholdā (Ņūdžersijas pavalsts), Grandrapidos (Mičiganas
pavalsts), Hjūstonā (Teksasas pavalsts), Indianapolē (Indiānas pavalsts), Kalamazū (Mičiganas
pavalsts), Klīvlendā (Ohaio pavalsts), Losandželosā (Kalifornijas pavalsts), Milvokos (Viskonsīnas
pavalsts), Mineapolē (Minesotas pavalsts), Ņujorkā (Ņujorkas pavalsts), Portlendā (Oregonas
pavalsts), Ročesterā (Ņujorkas pavalsts), Sanfrancisko (Kalifornijas pavalsts), Sanktpētersburgā
(Floridas pavalsts), Sietlā (Vašingtonas pavalsts) un Vašingtonā (Kolumbijas apgabals).
Vēlēšanu iecirkņu ASV adreses maijā būs pieejamas arī Latvijas vēstniecības ASV mājaslapā
www.mfa.gov.lv/usa/velesanas-2018.
Kā varēs pieteikties balsošanai pa pastu?
Ja vēlētājs vēlēšanu dienā nevarēs ierasties personīgi vēlēšanu iecirknī, lai nobalsotu, būs
iespēja pieteikties balsošanai pa pastu Latvijas vēstniecībā ASV (2306 Massachusetts Avenue NW,
Washington, DC 20008).
Pieteikties balsošanai pa pastu varēs no 2018. gada 5. maija līdz 14. septembrim,
uzrādot derīgu Latvijas pilsoņa pasi un aizpildot iesniegumu.
Iesniegumā jānorāda:
1. Vārds, uzvārds;
2. Personas kods;
3. Dzīvesvietas adrese;
4. Adrese ASV, uz kuru nosūtāmi vēlēšanu materiāli;
5. Iesnieguma aizpildīšanas vieta un datums;
6. Vēlētāja paraksts.
Iesnieguma veidlapu varēs aizpildīt vēstniecībā vai iepriekš izdrukāt no Latvijas
vēstniecības ASV vai Latvijas Centrālās vēlēšanu komisijas mājas lapas (“Iesniegums balsošanai
pa pastu no ārvalstīm”). Iesniegumu atļauts rakstīt brīvā formā, rokrakstā vai datorrakstā.
Saņemot iesniegumu, vēstniecības darbinieks reģistrēs vēlētāju balsotāju sarakstā,
iespiedīs pasē spiedogu par dalību 13. Saeimas vēlēšanās un izsniegs izziņu, ka vēlētājs ir reģistrēts
balsošanai pa pastu. Līdz 14. septembrim vēlētājam būs tiesības mainīt adresi, uz kuru saņemt
vēlēšanu materiālus.
Latvijas vēstniecības ASV darba laiki, kuros varēs pieteikties balsošanai pa pastu, ir
noteikti:
Pirmdienās no plkst. 13.00 līdz plkst. 16.00
Otrdienās un ceturtdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 13.00
Ja vēlētājam nebūs iespējas personiski ierasties vēstniecībā, lai pieteiktos balsošanai pa
pastu, vēlētāja iesniegumu un pasi vēstniecībā varēs nogādāt starpnieks, piemēram, kāda
uzticamības persona, pastnieks (USPS) vai pasta kurjers (UPS, DHL, FedEx). Ja pase un
pieteikums vēstniecībā tiks nogādāti ar pastnieku vai pasta kurjeru, vēlētājam pašam būs
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jāapmaksā ierakstītā pasta (USPS) vai pasta kurjera (UPS, DHL, FedEx) pakalpojumi pases
nosūtīšanai atpakaļ. Vēstniecība neuzņemsies atbildību par pasta pakalpojumu kvalitāti.
Lūdzam ievērot - ja būsiet pieteicies balsošanai pa pastu, Jums nebūs iespējas balsot vēlēšanu
dienā vēlēšanu iecirknī!
Kā varēs nobalsot pa pastu?
Ja vēlētājs būs pieteicies balsošanai pa pastu, vēstniecības darbinieks vēlēšanu
materiālus uz vēlētāja iesniegumā norādīto adresi izsūtīs laikā no 2018. gada 15. līdz 24.
septembrim.
Saņemot pa pastu nosūtītos vēlēšanu materiālus, būs jārīkojas saskaņā ar klāt pievienoto
instrukciju.
Lūdzam ievērot - vēlētājam savs balsojums vēstniecībai būs jānosūta ar tādu aprēķinu, lai
vēstniecība to saņemtu līdz vēlēšanu dienai - 2018. gada 6. oktobrim.
UZZIŅĀM:
Informācija par 13.Saeimas vēlēšanām ir pieejama Latvijas Centrālās vēlēšanu komisijas
mājaslapā
www.cvk.lv
un
Latvijas
vēstniecības
ASV
mājaslapā
www.mfa.gov.lv/usa/velesanas-2018.
Centrālās vēlēšanu komisijas un Latvijas vēstniecības ASV mājaslapās būs pieejama arī
informācija par politiskajām partijām, to priekšvēlēšanu programmām, kā arī 13.Saeimas
vēlēšanu deputātu kandidātiem, tiklīdz šī informācija tiks publiskota. No 2018.gada 1.oktobra
noteiktos laikos arī vēlēšanu iecirkņos varēs iepazīties ar deputātu kandidātu sarakstiem, ziņām
par kandidātiem un priekšvēlēšanu programmām.
Latvijas vēstniecība laipni aicina jautājumu gadījumā kontaktēties ar vēstniecības
Konsulāro nodaļu pa tālruņiem 202-328-2883, 202-328-2882 vai 202-328-2881 vai izmantojot
e-pastu: consulate.usa@mfa.gov.lv.
Aicinām sekot vēstniecībai sociālajos tīklos, lai uzzinātu aktualitātes arī par vēlēšanām:
Facebook.com/EmbassyofLatviainUS/
Twitter.com/Latvia_USA

<<< Sv. Pētersburgas Latviešu Ev. Lut. Draudzes ziņojumi >>>
Our Savior baznīcas adrese ir 301 – 58th Street S., St. Petersburg, FL 33707
Draudzes mācītājs Aivars Pelds, Draudzes priekšniece Aija Norbergs.

Lūdzu, ņemt vērā – visi mēneša dievkalpojumi un bībeles stundas tiks
noturēti Biedrības namā!

 Svētdien, 6. maijā, plkst. 14:00

Biedrības namā dievkalpojums.
 Svētdien, 13. maijā, plkst. 11:00 Biedrības namā Ģimenes dienas
svētbrīdis ar pašu nestām brokastīm. Gaidīsim ikvienu ar prieku.






Svētdien, 20. maijā, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Svētdien, 27. maijā, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Svētdien, 3. jūnijā, plkst. 14:00 Biedrības namā dievkalpojums.
Svētdien, 10. jūnijā, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
3
















Svētdien, 17. jūnijā, plkst. 14:00 Biedrības namā dievkalpojums.
Svētdien, 24. jūnijā, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Svētdien, 1. jūlijā, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Svētdien, 8. jūlijā, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Svētdien, 15. jūlijā, plkst. 14:00 Biedrības namā dievkalpojums.
Svētdien, 22. jūlijā, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Svētdien, 29. jūlijā, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Svētdien, 5. augustā, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Svētdien, 12. augustā, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Svētdien, 19. augustā, plkst. 14:00 Biedrības namā dievkalpojums.
Svētdien, 26. augustā, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Svētdien, 2. septembrī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Svētdien, 9. septembrī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Svētdien, 16. septembrī, plkst. 14:00 Biedrības namā dievkalpojums.

Paziņojumi!
Draudzes pilnsapulcē 2010. gada 21. februārī, tika pieņemts draudzes
priekšlikums, turpināt saņemt no draudzes locekļiem brīvprātīgus ziedojumus.
Draudzes locekļu ziedojumus pirms katra dievkalpojuma vai pa pastu pieņem biedrzine
Rita Blumentāle. Pasta adrese: 1365 Snell Isle Blvd. NE, #7-D, St.
Petersburg, FL 33704-2447. Lūdzu, cenšaties ziedot!
Draudzes altāra ziedu kārtotājas pienākumus vasarā 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 nosūtama biedrzinei
Zigrīdai Dambis, 3663 26th Ave. N., St Petersburg, FL. 33713.

Uzmanību! Uzmanību! Uzmanību!
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)
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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.

Paskaidrojums nama pārdošanas jautājumā.


Sestdien, 25. februārī, plkst. 13:00 Biedrības namā

Biedrības pilnsapulce,

kurā notiks valdes vēlēšanas, budžeta pieņemšana un lemšana par Biedrības
turpmāko darbību. Katra biedra viedoklis ir ļoti svarīgs. Lūdzam
aktīvi iesaistīties lēmumu pieņemšanā!
Nopietni aicinām visus Biedrības biedrus ierasties!
(2017. gada februāra "Ziņas" Nr. 284)
Šai kopsapulcē tika runāts par Sv. Pēterburgas Latviešu biedrības turpmāko
darbību, apstākļos, kad biedru skaits strauji samazinās un daudzi biedri vairs nespēj tīri
fiziski darīt kaut ko biedrības labā. Arī iekrātais kapitāls strauji samazinās un tekošie
ienākumi nespēj segt izdevumus, kas saistīti ar nama uzturēšanu. Bibliotēka vairs
nedarbojas, jo nav lasītāju. Tika pacelts jautājums par Biedrības nama pārdošanu, kas
jāsāk tuvākajā laikā, un ar pircēju jāvienojas, ka darījumu slēdz tikai pēc 2018. gada 18.
novembra, kad nosvinēta Latvijas 100 gadu jubileja. Tika likts priekšā balsot par
īpašuma pārdošanu, lai iegūtos līdzekļus pēc tam varētu izlietot kvalitatīvu mākslinieku
uzņemšanai īrētās telpās.
Kopsapulcē piedalījās 36 balstiesīgi biedri un mūža biedri, kuri nobalsoja
sekojoši: 31 balsoja “par” nama pārdošanu, 5 balsoja “pret”. (2017.gada Biedrības
kopsapulces protokols).
Jāatceras, ka Sv. Pēterburgas Latviešu biedrība ir bezpeļņas organizācija, kam
pieder īpašums – biedrības nams, bibliotēkas ēka un zeme, uz kuras šīs celtnes atrodas.
Kā zināms, biedrība, sākumā kā latviešu kopa, tika dibināta 1966. gadā. Tad tai
nepiederēja nekustāmie īpašumi, lietas, kas skaitījās biedrības īpašums, glabājās pie
valdes locekļiem mājās. Biedrības nams tika uzcelts un nodots lietošanai tikai 1983.
gada janvārī. Kā redzams, Biedrība iztika bez sava nama 17 gadus.
Pēc savā laikā izstrādātiem un pieņemtiem statūtiem, par Biedrības īpašumu
pārdošanu var lemt biedru kopsapulcē, ar vairākumu balsu. Īpašuma pārdošana nav
Biedrības likvidēšana. Biedrības statūti paredz, ka Biedrību var likvidēt tikai tad, ja
aptaujāti visi uz to brīdi esošie biedri un mūža biedri, neatkarīgi, kur viņi atrodas.
Biedrības valdei visiem būtu jāizsūta vēstules ar aicinājumu izteikt savu viedokli un
jālūdz atsūtīt šo vēstuli atpakaļ Biedrības valdei.
Pašlaik jautājums par Biedrības likvidēšanu netiek pacelts.
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Raibie Gada svētki Sv. Pēterburgā.
Pirms diviem gadiem pacilātā noskaņojumā Sv. Pēterburgas Latviešu biedrības
biedri un viņu viesi svinēja biedrības pusgadsimta jubileju. Šogad, pēc diviem gadiem,
Gada svētki tika svinēti ar savādām sajūtām, jo, iespējams, tie bija pēdējie šādi svētki
ierastajās telpās, Latviešu biedrības namā. Nams savā laikā bija pašu biedru celts par
saziedotiem līdzekļiem, ar domu, ka tas pastāvēs, kamēr vien Sv. Pēterburgā būs palicis
pēdējais latvietis. Diemžēl, kā savā svētku uzrunā norādīja Latviešu biedrības
priekšnieks Juris Epermanis, vietējā sabiedrība sarūk un cilvēku spēki dilst, nespējam
vairs namu uzturēt ne fiziski, ne materiāli, un to nākas pārdot. Uzruna tomēr beidzās
uzmundrinoši – Latviešu biedrība savu darbību turpinās! Jau kopš 1962. gada vietējie
latvieši sanāca kopā svētku gadījumos, 1966. gadā dibināja Sv. Pēterburgas Latviešu
biedrību. Pēc dibināšanas, biedrība 17 gadus iztika bez savām telpām, vai tad tagadējie
latvieši būs sliktāki un nespēs rīkot pasākumus, organizēt koncertus un saietus nomātās
telpās vai pat parkā? Visiem ir nopietna apņemšanās – viss labais turpināsies!
Šoreiz svētku programmā nebija paredzēts vērienīgs koncerts, bet tika godināts
mūsu pašu Maestro Ilmārs Dzenis. Vakara devīze bija “Mana dzīve raiba, kā dzeņa
vēders”. Ilmārs ir bijis viens no tiem, kurš veltījis milzīgu darbu un neskaitāmas
stundas Latviešu biedrības sabiedriskai dzīvei. Kas būtu balles bez Ilmāra deju
mūzikas? Kas būtu tik iecienītā sadziedāšanās bez Ilmāra akordeona vai klavieru
pavadījuma? Vai tagad būtu Sirsniņu balles, ja Ilmārs ar kundzi Silviju savā laikā tās
nebūtu sākuši rīkot paši saviem spēkiem? Parasti mēs nemaz neiedomājamies, ka
mums visus šos gadus ir bijusi milzīga veiksme – pašiem savs mūziķis, kurš nekad nav
atteicies piedalīties jebkurā pasākumā. Un ne jau tikai kaut kāds mūziķis – Ilmārs
Dzenis ir zināms katram latvietim visā pasulē. Viņš muzicējis kopā ar Čikāgas piecīšiem,
vēlāk pats sniedzis solokoncertus, pieaicinot dažādus palīgus. Apceļojis vai visu pasauli.
Latvijā un arī ASV un Kanādā veiksmīgi sniedzis koncertus kopā ar ar Latvijā pazīstamo
grupu Emburgas zēni. Viņam ir neskaitāmi skaņu ieraksti, kas izplatījušies pa visu
pasauli. Un grāmata! Jā, Maestro Ilmārs Dzenis ir sarakstījis arī grāmatu “Dziedāsim,
spēlēsim, dejosim” ar viņa dziedāto dziesmu tekstiem un notīm, kā arī fotogrāfijām no
daudziem viņa dzīves posmiem. Par visu šo milzīgo ieguldījumu latviešu mūzikas
pasaulē viņš saņēmis atzinību - 2006. gadā mūziķis apbalvots ar Atzinības krustu. 2011.
gada sākumā Ilmārs Dzenis pelnīti saņēma Latvijas mūzikas ierakstu Gada balvu par
mūža ieguldījumu mūsu populārās mūzikas attīstībā. Kā lai viņu negodā un negodina?
Kā lai nesaka viņam lielu, lielu paldies?
Vakars bija paredzēts kā pārsteigums Ilmāram. Par šo pārsteigumu bija
gādājusi sarīkojumu daļas vadītāja Dace Hohlova kopā ar Pēteri Ozolu, vēl vienu ļoti
darbīgu un muzikālu Biedrības biedru. Pēteris ir viens no tiem, kurš šeit, Sv. Pēterburgā
laikam visvairāk muzicējis kopā ar Ilmāru. Sirsniņu ballēm Ilmārs gatavoja īpašus
uzvedumus, pieaicinot vietējos talantus – Pēteri Ozolu, Aivaru Vilemsonu, Karmeni
Lūsis, Andru Ozoliņu u.c. Īpašs viesis viņam daudzreiz bija talantīgs amerikāņu mūziķis
Džimijs Payne. Pēteris Ilmāra godināšanas reizei bija uzaicinājis vairākus no bijušiem
Ilmāra skatuves partneriem – Aivaru, Andru, un Džimiju, kā arī mūsu pianistu
Vladimiru Hohlovu. Visi kopā sniedza pārsteigtajam Maestro jautru viņa paša dziesmu
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programmu. Par to priecājās arī visi vakara viesi. Koncerta noslēgumā uz skatuves tika
aicināts pats Maestro, lai, kā senās dienās kopīgi nodziedātu pazīstamo dziesmu par
taurenīti. Koncerta laikā un pēc tā sekoja asprātīgi apsveikumi un laba vēlējumi. Ilmārs
saņēma dzīvei ļoti noderīgas dāvanas un viņa mūzai – Silvijai tika burvīgs ziedu pušķis.
Kas būtu sarīkojums bez mielasta? Pēc oficiālās daļas visi atkal steidzās
nobaudīt mūsu Mārītes Rubīns sagādātos, īpaši gardos ēdienus, lai pēc tam pievērstos
loterijai. Kā parasti, bija laimīgie laimētāji un tie, kas bija apbēdināti, jo palika tukšā.
Taču vienmēr var cerēt uz nākamo reizi, kad roka, pērkot lozi, būs laimīgāka.
Visi vakara apmeklētāji un rīkotāji devās mājup apmierināti ar to, kā izdevās
šie Gada svētki, kas šoreiz nebija svinīgi nopietni, taču sagādāja pārsteigumu Ilmāram
Dzenim un prieku visiem klātesošiem.
G.V.
Ziedotāju uzmanībai!
Turpmāk Biedrība vairs nepieņems nekādus ziedojumus grāmatu, gleznu,
tautas mākslas izstrādājumu vai citu priekšmetu veidā.
Ja kādam ir interese iegūt savā īpašumā kādas no Biedrības bibliotēkā esošām
grāmatām, var zvanīt Mārai Prāvs – (727) 851-9414.
Savā laikā Biedrības īpašumā ziedojumu veidā ir nonākuši dažādi lietišķās
mākslas izstrādājumi un gleznas. Daļa gleznu tika izpārdots vairākās izsoles kārtās, bet
vēl ir iespēja iegādāties atlikušās gleznas, mākslas priekšmetus un suvenīru lelles.
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. Pete Beach 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 .........
Biedrības biedrzine.

$.................... Paldies, Māra Prāvs,

Nākošais “Ziņu” izdevums būs septembrī. Izdevēji visiem mūsu
lasītājiem novēl brīnišķīgu, jaukiem piedzīvojumiem bagātu vasaru!
Uz tikšanos rudenī!
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