Ziņas
2016. gada aprīlis N0. 278 LV
Sv. Pēterburgas Latviešu Biedrības izdevums.
<< 1705 – 9th Avenue North, St. Petersburg, FL 33713-7136; Tālrunis: (813) 792-2797 >>
 Otrdien, 19. aprīlī, plkst. 13:00 Biedrībā videoizrāde – Latvijas Gāzes
Gada balva operai 2014. Ikgadējās AS Latvijas Gāze Gada balvas pasniegšanas
ceremonija un laureātu koncerts Operas namā izgaismo spilgtākos iepriekšējās
sezonas sasniegumus Latvijas Nacionālajā operā. Tiek sumināti labākie operas,
baleta un orķestra mākslinieki, interesantākās debijas un skaistākās legendas
mākslas pasaulē.
Kafija un cepumi. Visi laipni aicināti! Ieejas ziedojums sākot ar $3.00.
 Ceturtdien, 5. maijā, plkst. 10:00 Biedrības valdes sēde.
 Otrdien, 10. maijā, plkst. 13:00 Biedrībā videoizrāde – Vēsturisks
notikums! Marisa Jansona atvadu koncerts no Karaliskā Concertgebow
orķestra Amsterdamā. Lielās Mūzikas balvas par mūža ieguldījumu laureāts,
leģendārais latviešu diriģents Mariss Jansons atvadās no ilggadējās
darbavietas Amsterdamā ar īpašu koncertu, kurā piedalās pasaules
operzvaigzne amerikāņu baritons Tomass Hempsons.
Kafija un cepumi. Visi laipni aicināti! Ieejas ziedojums sākot ar $3.00.
 Ceturtdien, 23. jūnijā, plkst. 16:00 Biedrības namā
paredzēta līgošana, alus dzeršana un mielošanās ar Līgo vakara labumiem.
Būs arī Jāņu siera nogaršošana un konkurss par izcilāko sieru. Saimnieces,
gatavojieties rūpīgi šim konkursam! Izmēģiniet siera siešanas receptes jau
laicīgi, lai Līgo vakarā Jūs nevarētu aplīgot kā neprašas!
Līgotājiem līdzi jāņem groziņi, pildīti ar gardumiem. Jāņu bērnus sagaidīs Biedrības
saimniece Mārīte, bet par svētku alu gādās saimniecības vadītājs Ivars.
Visi, kam patīk līgošana un vasaras saulgriežu svinēšana pulciņā - mīļi gaidīti!
Ieejas ziedojums sākot ar $5.00.

Latvian American Shipping Line paziņojums.

Sūtījumu pieņemšana Sv. Pēterburgā nosūtīšanai uz Latviju paredzēta sestdien,
30. aprīlī, no plkst. 13:30 – 15:00. Tad arī tiks pieņemtas grāmatu kastes. Sūtījumi
Latvijā nonāks jūnija sākumā. Ja gadījumā būs klienti, kuri dodas prom no Floridas
pirms 30. aprīļa, viņiem lūdzam sazināties ar Sybilu Krēsliņu pa tālruni (404) 543 4141
vai ar elektroniskā pasta sk.kreslins@gmail.com starpniecību, lai sūtījumus varētu
pieņemt ārpus kārtas.
Ar jautājumiem var griezties arī pie Anitas: (973)-755-6565, ext.5, (973)-744-6565.
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<<< 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.

Uzmanību, visiem dievkalpojumu apmeklētājiem!







2016. gadā katrs pirmās svētdienas dievkalpojums notiks
Biedrības telpās plkst. 14:00.
Svētdien, 10. aprīlī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Svētdien, 17. aprīlī, plkst.14:00 dievkalpojums Our Savior baznīcā
ar draudzes darbinieku svētīšanu.
Svētdien, 24. aprīlī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
Svētdien, 1. maijā, plkst. 14:00 Biedrības namā dievkalpojums.
Svētdien, 8. maijā, plkst. 11:00 Biedrības namā Ģimenes dienas
svētbrīdis ar pašu nestām brokastīm.

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 pilda Marga Zurovskis. Lūdzu,
esiet atsaucīgi, atvieglojiet viņas darbu un piesakieties pie viņas pa tālruni (727)-2587297 vai (727) 858 4008.
Lūdzu, neatteikties, ja Marga Zurovskis kādu aicina likt ziedus uz altāra.

Uzmanību Daugavas Vanagiem!

Daugavas Vanagu apvienība Floridā laipni lūdz gada biedrus samaksāt biedru
naudu 2016. 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)
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 lasītājus, īpaši tos, kuri „Ziņas” saņem pa pastu, lūdzam
ziedot šim mērķim, rakstot čekus uz Latvian Association of St. Petersburg vārda ar
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piezīmi “Ziņām” un čeku sūtot Biedrības kasieres palīdzei Gundegai Vilemsonei uz
adresi: 2263 Ashbury Dr. Clearwater, FL 33764.
Aizvadītajā mēnesī „Ziņām” ziedojuši: Rita Podnieks $35.00 Rita Blumentals
$30.00, Aina un Jānis Baumaņi $25.00.
Sirsnīgs paldies ziedotājiem!

Karavīru pēcpusdiena St. Pētersburgā.
Daugavas Vanagu izkārtojumā 7. marta pēcpusdienā Floridas Latviešu
Biedrības namā pulcējās vietējie vanagi, vanadzes un draugi, lai kopā atzīmētu šo
svarīgo dienu mūsu tautas vēsturē, kad godinam mūsu karavīrus. Viņi ar savu lielo
tautas mīlestību un patriotismu cinījās par Latvijas brīvību.
Kad divi braši kungi ienesa abu valstu karogus, 50 floridieši ar lielu izjūtu
nodziedāja valstu himnas. Mācītājs Aivars Pelds, Floridas DV apvienības priekšnieks
atklāja šīs dienas programmu ar lūgšanu un uzaicināja klātesošos nodziedāt korāli „Tu,
kas valdi mūžībā”. Viņš atgādināja, ka mēs nedrīkstam aizmirst kas notika 6. martā, kad
latviešu karavīri cīnījās par savu tēvzemi. Mēs šodien gribam viņiem pateikties par
brīvību, ko baudam. Mūsu vidū ir 16 bijušie karavīri, neatkarīgi, kurā valsts armijā viņi
kalpojuši un visi tika apsveikti ar baltu rozi.
Savā svētku uzrunā mācītājs bija izvēlējies tematu par valsts karogu. Latvijas
valsts karogs ir viens no vecākiem karogiem pasaulē un par viņa izcelšanos ir daudz un
dažādas teikas. Divas no interesantākām mācītājs nolasīja. Latvijas karoga tumši
sarkanā krāsa simbolizē pagātnē izlietās asinis, bet baltai krāsai ir taisnības un goda
nozīme. 1873. gadā Tērbatas universitātes studentiem tika uzticēts pienākums nēsāt pie
krūts sarkanbaltās lentītes. Tās bija karoga prototips un 1923. gadā tas tika oficiāli
pieņemts kā mūsu tautas simbols. Ar lūgšanu, lai Dievs to svētī un tas mūžīgi plīvotu
pār brīvu Latvijas zemi, mācītājs Aivars Pelds beidza savu izsmeļošo aprakstu par mūsu
karogu.
Programmas turpinājumā Rita Blūmentāle nolasīja divus skaistus dzejoļus par
karogu - nezināma autora īsu: „Gods un slava karogam
Sarkan-balti sarkanam.
Latvju tautas svētums kvēls
Plīvo augsti brīvs un cēls”.
un Edvarda Virzas „Karogs”.
Cik burvīgi tie iederējās šī vakara programmā, tāpat kā skaisti klātie galdi,
dekorēti ar Latvijas karodziņiem un Floridas ozolu vainadziņiem. Mūsu mazā Floridas
saime var būt lepna, ka mūsu vidū ir vēl trīs leģionāri, no kuriem divi piedalījās
koncertā. Tagad, kad vairākās pilsētās DV apvienības izbeidz savu darbību, mēs
priecājamies, ka mūsu mazā saimīte aug. Apsveicām Andu Bērziņu kā jaunu vanadzi,
kura tūlīt ķērās pie darba sagatavojot mums ļoti gardu azaidu. Apsveicām arī Olafu
Cimermani, kurš pievienojās mūsu mūža biedru saimei.
Kad atvērās skatuve, mūsu acu priekšā stāvēja Kanaku ansamblis ar 10 brašiem
vīriem, visi kā viens, ģērbušies DV formas tērpos. Šī ansambļa sirds un dvēsele tagad ir
mūsu DV apvienības priekšnieks, kurš ar mazu uzrunu iesāka koncerta programmu. Kā
pirmā bija J. Petera „Pulcējaties, Latvju dēli”. Tad sekoja “Gauja plūst”, A. Valles „Mēs
mīlam zemi šo”, E. Eiches „Cīņa sauc” un nezināma autora „Aiviekstes ozoli”.
Lai dotu vīriem mazliet laiku atvilkt elpu, mēs visi dziedājām kopdziesmu „Es
dziedāšu par tevi Tēvu zeme”. Gribu tikai pieminēt, ka šie 10 vīri brauca uz astoņiem
3

mēģinājumiem un, lai gan dažiem bija jāmēro garāki ceļa gabali, viņi to darīja ar
priecīgu prātu.
Otrā daļa sākās ar „Skaista mana Tēvu zeme”, A. Žilinska apdarē, tad sekoja „Tur
ir Latvija”, Stirijas t. dz. motīvs un „Vecie zvejnieki”, Dz. Kļaviņa apdarē, nobeidzot ar
Franča Lehāra „Viljas dziesmu”. Pēc skaļiem aplausiem un pāris atkārtojumiem,
koncerts beidzās ar V. Plūdoņa „Lāčplēša dziesma”, kā kopdziesmu.
Gribam izteikt mūsu visdziļāko pateicību Kanaku ansamblim un Mārai Ritumai
par klavieru pavadījumu, kas mūs iepriecināja ar tik skaistu programmu. Lai nu Dievs
dod viņiem veselību un dziedāšanas prieku, lai nākošā gadā mēs atkal varam viņus
sagaidīt.
Floridas DV Apvienība šajā gadā nosūtija $10,000 uz Latviju veco leģionāru
palīdzībai un ir jau saņemtas vairāk kā 60 pateicības vēstules. Mācītājs dažas no tām
nolasīja, kas bija ļoti aizkustinoši. Ir labi, ka mēs vēl varam strādāt un ziedot palīdzībai.
Lūgsim Dievu, lai jaunai paaudzei būtu tikpat liela mīlestība uz savu zemi kāda bija
mūsu tautas varoņiem.
Irēne Ezeriņš.

Floridas St. Pētersburgas Latviešu Biedrības
50. gada Svētki.
50 gadi Floridas St. Pētersburgas Latviešu Biedrībai! Tas ir cienīgs laika sprīdis
un vecums ne tik vien mums pašiem, bet arī organizācijām. Sestdien, 2016. gada 19.
martā, vairāk kā 80 tautieši pulcējās Biedrības namā, lai atcerētos un godinātu šīs
Biedrības dibinātājus.
Sarīkojuma vadītāja Dace Kupača-Hohlova nolasīja saņemtos sveicienus no
Indianapoles un Ņujorkas tautiešiem un deva vārdu Dienvidkalifornijas tautiešu
pārstāvim Aivaram Jerumanim, kas sveicienus bija atvedis personīgi. Biedrību
sveicināja arī Floridas draudzes priekšniece Aija Norberga un Daugavas Vanagu
priekšnieks, mācītājs Aivars Pelds.
Gundega Vilemsone, vietējā vēsturniece, kas kādu gadu bija cītīgi pētījusi vecos
dokumentus, stāstija, kā 20 tāļredzīgi tautieši un tautietes, pulcējušies skaistā Floridas
parkā, Maggiore ezera malā, pirms 50 gadiem uzdrošinājās, tik tālu no dzimtenes,
dibināt šo mazo Biedrību. Jā, no sākuma esot gājis lēnām, bet pēc 8. gadiem jau iegūts
mazs īpašums un uzcelts pašiem savs Biedrības nams.
Tagad nevaram saskaitīt cik reizes šai namā ir rīkoti Biedrības kora un slavenu
solistu koncerti, cik reiz uzvestas lugas, cik reiz skandinātas koklītes un lasītas latviešu
autoru dzejas. Un, protams, baudīti latviski azaidi, ar rupjmaizi un skābiem kāpostiem
un frikadeļu zupu. Protams, netika aizmirsta arī politika un palīdzība tēvzemei, gan
materiāli, gan financiāli, gan ņemot dalību Saeimas vēlēšanās.
Kad Biedrības vēsture bija noskaidrota, nama saimnieks Juris Epermanis
uzaicināja visus klātesošos pacelt šampanieša glāzi par godu Biedrības dibinātājiem.
Diemžēl, neviens no oriģināliem dibinātājiem nav vairs mūsu vidū, bet sanākušie viņus
godināja nodziedot “Nevis slinkojot un pūstot”. Pēc īsa pārtraukuma sekoja mūzikālā
programma. Kokļu meistars Ilmārs Vilmanis nospēlēja A. Kalniņa „Svešumā klīstot”.
Tad uz skatuves devās Daugavas Vanagu Kanaku ansamblis, mācītāja Aivara Pelda
vadībā un nodziedāja A. Valles „Šalci, Daugava”, R. Vizbuļa vārdiem un Bruno Skultes
„Aijā”, T. Tomsona vārdiem. Kā pēdējā dziesma Kanakiem bija paredzēta Miķeļa
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Gruzīša „Aiviekstes ozoli”. Sajūsminātā publika vēl nelaida Kanakus nost no skatuves
un tādēļ kā piedeva tika nodziedāta tautas dziesma „Vecie Zvejnieki”, Dz. Kļaviņa
apdarē. Publika, laikam iztukšojusi otro šampānieša glāzi, pieprasīja vēl piedevas un tad
tika atkārtota „Aiviekstes ozoli”.
Kamēr piekusušie Kanaki atbrīvoja skatuvi, maestro Vladimirs Hohlovs loloja
viesus ar klavieru interlūdi, nospelējot savas improvizācijas. Pēc tam uz skatuves devās
atdzīvinātais Biedrības koris, kas šo sezonu nebija varējis sanākt koristu trūkuma dēļ.
Vairāki dzīvo pārāk tālu, daži paguruši, bet uz šo speciālo sarīkojumu koris bija
savervēts gandrīz pilnā sastāvā un pie tam dāmas vēl tautas tērpos! Programā bija
paredzēta Raimonda Paula „Vēju stundā”, J. Petera vārdiem. Tad sekoja
U. Stabulnieka „Tik un tā”, M. Zālītes vārdiem un beidzot G. Dovgjallo „Tēvu zeme”,
G. Selgas vārdiem. Visas trīs melodijas V. Hohlova apdarē, speciāli Floridas korim.
Protams, publika atkal skaļi un nepacietīgi pieprasīja piedevas un tādēl tika atkārtota
„Tik un tā”. Visas Kanaku un kora dziesmas pavadīja Māra Rituma, par ko viņai tika
izteikta liela pateicība.
Pēc koncerta saimniece Mārīte Rubīna aicināja tautiešus pie aukstā galda, kas
šoreiz tīri vai lūza no Floridas un importētiem labumiem. Tur bija sutināts lasis un
žāvēts šķinķis un garneles, un siļķe krējuma mercē, un pildītas olas, un galerts, un salāti,
un vēl un vēl… Protams, arī Latvijas saldskābmaize. Pēc mielasta tika piedāvāta kafija
ar svētku klinģeri un garšīgām kūciņam - tās esot Margas un Andas ceptas - tuvāki
paskaidrojumi netika doti, laikam pēc tām saimniecēm par daudz pieprasījumu.
Pēc tik lielas mielošanās jestrākie tautieši gribēja izlocīt kājas uz deju grīdas,
maestro Ilmāra Dzeņa mūzikas pavadījumā.
50 gadi! Vai Biedrība vēl 50 gadus pastāvēs, nezinām, bet tie pirmie 50 tika
svinīgi, priecīgi un omulīgi nosvinēti.
Gunārs Liepiņš

Lieldienu rīts St. Pētersburgā, Floridā.
„Lai saulē tīts un puķēm vīts,
mums visiem ataust Lieldienu rīts!”
Ar šo mazo pantiņu gribu aprakstīt mūsu tradicionālo Lieldienu rīta
dievkalpojumu un kopējās brokastis Floridas siltā saulītē. Lieldienu rītā pavasara
puķēm skaisti dekorēti galdi mūs sagaidīja Biedrības telpās. Kad dāmas sāka nākt ar
greznām cepurēm galvās, viena par otru skaistākām, tad tiešām likās, ka vecā mode
atgriežās. Mēs, tāpat kā pareizticīgie, parasti vēlam Priecīgas Lieldienas viens otram ar
apkampieniem un bučiņām, bet šoreiz tā lieta nebija tik viegla, jo lielās platmales
traucēja, par ko visvairāk žēlojās kungi.
Kad visas vietas pie galdiem bija aizņemtas, tad uz ātru roku bija jāpieliek kādi
galdi vēl klāt, jo bija ieradušies vairāk tautiešu kā paredzēts.
Mācītājs mūs sveica kā Lieldienu ļaudis, kam vissvarīgākā diena gadā ir Kristus
augšāmcelšanās. Tas ir lielākais brīnums, ko pasaule kādreiz piedzīvojusi. Pirms
sprediķa mācītājs uzaicināja nodziedāt korāli „Ak tu priecīgā, ak tu svētīgā
augšāmcelšanās dieniņa”. Lūkas evanģēlijs mums stāsta, ka Lieldienu ritā pirmās bija
sievietes, kas atklāja augšāmcelšanās brīnumu. Dievs izvēlējās sievietes, jo tās gāja
apkopt savu krustā sisto Pestītāju. Fakts, ka sievietes bija pirmās, nevis Sīmanis Pēteris
vai mācekļi, kā varētu domāt, pierāda bībeles autentitāti. Mācītājs savā sprediķī
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Lieldienas cilvēkus sadalīja četrās kategorijās. Pirmā - cilvēks kas meklē Jēzu un viņu
vienmēr pielūdz. Otrā - cilvēks kas atceras Jēzus teiktos vārdus: „Debesis un zeme
zudīs, bet mani vārdi nezudīs”. Trešā – cilvēks, kas tic labai vēstij, ka Kungs ir
augšāmcēlies un, ja tev ir ticība, arī tu augšāmcelsies. Ceturtā – cilvēks, kas dalās ar
labo vēsti un lasa bībeli. Mācītājs nobeidza savu sprediķi ar vēsturisku Lieldienu
apliecinājumu: „Jēzus ir augšāmcēlies” un draudze atbildēja: „Patiesi, Viņš ir
augšāmcēlies”. Tika nodziedāti vēl divi korāļi: „Kristus ir cēlies” un “Es zinu, dzīvo
glābējs mans”.
Pēc sprediķa mācītājs stāstīja, ka vienai mūsu draudzes locekles radiniecei
Latvijā uzbruka slimība un viņa cīnījās ar depresiju. Slimības laikā viņa sāka tamborēt
mums altāra segu ar vārdiem: „Nāc, dvēsele, pie Jēzu” un darbs viņai palīdzēja
atveseļoties. Paldies viņai par šo dāvanu.
Pēc dievkalpojuma 17 dāmas demonstrēja savas Lieldienu cepures. Labi, ka
nebija jāizvēlē, kura tā skaistākā, kā tas bija jādara trīs tiesnešiem, lai izmeklētu
visskaistāk izdekorēto olu. Pirmo vietu izpelnījās Māris Prāvs, otro Mārīte Prāvs un
trešo Irma Pelds. Ar katru gadu tiesnešu darbs paliek grūtāks, jo sīpolu mizās un citu,
slepenu augu sastāvdaļās krāsoto olu skaits pieaug. Tad laiks bija doties pie ļoti bagātā
brokastu galda, ar pašu sagādātiem labumiem. Vēl izpalika sīvas olu kaujas, ko uzvarēja
Indulis Lauzums ar stiprāko olu, apgalvojot ka neesot ne koka ne keramikas ola, bet gan
īstas vistas produkts.
Kad bija laiks doties mājup, to darījām ar līksmu prātu, jo skaistais Lieldienu
rīts bija sirsnībā nosvinēts.
Irēne Ezeriņš

P A T E I C Ī B A S.
Biedrības valde izsaka vissirsnīgāko paldies vietējai Daugavas Vanagu organizācijai un
Latviešu Evanģeliski luteriskajai draudzei par dāsnajiem naudas ziedojumiem.
◊◊◊

Vissirsnīgākā pteicība portālam Latvieši Amerikā un Ilonai Vilciņai personīgi par
atsūtīto apsveikumu ar laba vēlējumiem Sv. Pēterburgas Latviešu biedrības
50 gadu jubilejā.
◊◊◊

A P S V E I K U M S.
Ar patiesu prieku sveicam mūsu jauno Biedrības biedri
Kitiju Treimanis!
Vēlam viņai rosīgi darboties mūsu Biedrības labā!

Ziedotāju uzmanībai!
Visiem tiem ziedotājiem, kuri grib nodot Biedrības vajadzībām gleznas, mākslas
priekšmetus vai ko citu, lūgums, iepriekš sazināties ar
bibliotekāri Māru Prāvs (727)-851-9414 vai dāmu komitejas priekšnieci
Mārīti Rubīns (727) 867-3197.
Nekādā gadījumā neatstāt šādu ziedojumu saiņus Biedrības telpās bez iepriekšējas
saskaņošanas.
6

Uzmanību, bibliotēkas apmeklētājiem!
Sakarā ar ievērojamu lasītāju skaita samazināšanos, ar šā gada martu bibliotēka
pārtrauc savu darbību un nekādus grāmatu ziedojumus vairs nepieņem. Ja kāds vēlas
izņemt grāmatas lasīšanai, lūdzu, zvanīt bibliotekārei Mārai Prāvs (727)-851-9414.
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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