Ziņas
2018. gada oktobris N0. 298 LV
Sv. Pēterburgas Latviešu Biedrības izdevums.
<< 1705 – 9th Avenue North, St. Petersburg, FL 33713-7136; Tālrunis: (813) 792-2797 >>
.

 Sestdien, 6. oktobrī, no plkst. 7:00 līdz 20:00
1705 – 9th Avenue North, St. Petersburg,
Sv. Pēterburgas Latviešu biedrības telpās notiks

Latvijas Republikas 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.
Lai zinātu, par ko balsot, Centrālās vēlēšanu komisijas un Latvijas vēstniecības ASV
mājaslapās ir pieejama informācija par politiskajām partijām, to priekšvēlēšanu
programmām, kā arī par 13. Saeimas vēlēšanu deputātu kandidātiem.
Pildīsim savu Latvijas pilsoņu pienākumu – dosimies balsot!

 Sestdien, 13. oktobrī, plkst. 10:00
Daugavas Vanagu apvienības Floridā rīkotais
gadskārtējais pikniks.
„War Veterans Memorial Park”, 9600 Bay Pines Blvd. N. nojumē Nr. 4.
Ieejas vārti parkā pie 94th Street N.
Līdzi jāņem priecīgs prāts un groziņi kopīgam azaidam. Par ceptām desiņām,
sutinātiem skābiem kāpostiem un vēsu dzērienu gādās vanadzes un vanagi.
 Sestdien, 20. oktobrī, plkst. 16:00 Biedrības namā

Rudens balle,
kurā visi kopā kavēsimies patīkamās atmiņās, runājot par to, kas laika gaitā ir
norisinājies Biedrības namā, zem šī jumta, šajās sienās, kā arī skatīsimies vēsturiskus
videoierakstus par aizgājušiem laikiem.
Varēs aplūkot izstādītas fotogrāfijas par notikumiem pagātnē.
Mūsu saimniece Mārīte Rubīns namā pēdējo reizi klās savu izcilo bufetes galdu un
gādās arī par trim vareniem dāvanu groziem izlozei.
Tāpat būs pēdējā iespēja iegādāties mākslas priekšmetus no Biedrības nama krājumiem,
ieskaitot kokā grieztos kroņlukturus (izsolē).
Vakara noslēgumā – balle, izdejosimies, cik katram spēka, mūsu vecajā, labajā namā.
Par ballei atbilstoša noskaņojuma veicināšanas dzērieniem katram šoreiz jāgādā pašam.
Ieejas ziedojums, sākot ar $ 20.00.
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 Svētdien, 4. novembrī, plkst. 14:00 Biedrības namā Daugavas
Vanagu rīkotais koncerts

Slavēsim Lāčplēšus Latvijas 100 gados.
Sarīkojumu ievadīs īsa mācītāja Aivara Pelda uzruna, sekos koncerts,
kurā piedalīsies Kanaku ansamblis, koklētājs Ilmārs Vilmanis un 17 gadus vecais
topošais vijolnieks M. Šteinblums.
Noslēgumā latvisks azaids.
Tā kā šis būs pēdējais Daugavas vanagu sarīkojums Biedrības telpās, visi laipni aicināti!
Ieejas ziedojums, sākot ar $ 15.00.
 Otrdien, 6. novembrī, plkst. 10:00 Biedrības valdes sēde.

 Sestdien, 17. novembrī, no plkst. 14:00 līdz saulrietam
Fort De Soto parka un pludmales 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, pludmales 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:

Sv. Pēterburgas latvieši – Latvijai.
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 formālos tērpos.
Lai varētu nodrošināt visiem viesiem vietas pie galdiņiem, lūdzam iepriekš
pieteikties pie Daces Nebares, zvanot pa tālruni: (917) 755 1391
Ieejas ziedojums, sākot ar $10.00
Papildus informācija nākošā “Ziņu” izlaidumā.

LASL paziņojums.

Saiņi sūtīšanai uz Latviju Floridā tiks savākti Sv. Pēterburgas Latviešu
biedrības namā sestdien, 2018. g. 6.oktobrī, no 12:30-15:00.
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Iepriekš sazinoties ar Sybilu Krēsliņš (sk.kreslins@gmail.com), pakas var
nodot līdz 2018. 14. oktobrim.
ATGĀDINĀM DAŽUS NORĀDĪJUMUS PAKU SŪTĪJUMIEM!

1) Anketās uzrādīt saturu pilnībā.
2) Uzrādīt reālās vērtības. Ja pirkts par atlaides cenu - lūdzu atstāt zīmīti pie preces un
uzrādīt atlaides cenu.
3) Nelikt vairāk kā 3 no vienas preču grupas: 3 kafijas, 3 bērna kurpju pārus, utt.
4) Svaru ieturēt par paku.
5) Nelikt pakā: gleznas, elektroniku, elektriskos darba rīkus, alkoholu, vitamīnus vai
zāles. Kastes, kas neatbilst noteikumiem pārpakosim par maksu, vai pārliksim uz
GAISA KRAVU un saņēmējs būs atbildīgs par muitas kārtošanu Rīgas lidostā.
Ar jautājumiem griezties pie Anitas: (973)-744-6565, vai atbildes meklēt
tīmeklī lasl.com.

<<< 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, 7. oktobrī, plkst. 11:00 Biedrības namā Pļaujas svētku

svētbrīdis ar pašu nestām brokastīm.
Esiet atsaucīgi, atzīmējot pēdējos Pļaujas svētkus Biedrības namā. Visi mīļī gaidīti!






Svētdien, 14. oktobrī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Svētdien, 21. oktobrī, plkst. 14:00 Biedrības namā dievkalpojums.
Svētdien, 28. oktobrī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Svētdien, 11. novembrī, plkst. 14:00 Biedrības namā dievkalpojums –
Pateicība Dievam par Latvijas 100 gadiem.

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 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.
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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)
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.
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,
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