Ziņas
2017. gada aprīlis N0. 286 LV
Sv. Pēterburgas Latviešu Biedrības izdevums.
<< 1705 – 9th Avenue North, St. Petersburg, FL 33713-7136; Tālrunis: (813) 792-2797 >>

 Otrdien, 25. aprīlī, plkst. 13:00 videoizrāde – Populāras mūzikas
koncerts “Te nu mēs esam”, kas ierakstīts Ziemeļkalifornijas Sanhozē Dziesmu
svētkos 2015. gadā. Tā muzikālā vadītāja – Lolita Ritmane.
Kafija un cepumi. Visi laipni aicināti! Ieejas ziedojums sākot ar $3.00.
 Otrdien, 2. maijā, plkst. 10:00 Biedrības valdes sēde.
 Sestdien, 6. maijā, plkst 16:00 Biedrības namā Biedrības un
Daugavas Vanagu kopīgi rīkotās

4. maija, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas
dienas svinības.

Visi mīļi gaidīti pie balti klātiem galdiem, lai dalītos atmiņās par šo dienu.
Pasākumu vadīs Dace Hohlova un Dace Nebare, uzstāsies Kanaku ansamblis.
Vakara viesi tiks cienāti ar uzkodām, frikadeļu zupu, kafiju.
Par īpašiem dzērieniem katram jāgādā pašiem.
Ieejas ziedojums sākot ar $10.00.

<<< 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!
2017. gadā katrs pirmās svētdienas dievkalpojums notiks
Biedrības telpās plkst. 14:00.

2017. gada draudzes kalendārs.
 Trešdien, 5. aprīlī, plkst. 11:00 Biedrības namā draudzes valdes sēde.
 Svētdien, 9. aprīlī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
 Piektdien, 14. aprīlī, plkst. 16:00 Our Savior baznīcā Lielās Piektdienas
dievkalpojums.
 Svētdien, 16. aprīlī, plkst. 11:00 Biedrības namā Lieldienu svētbrīdis ar
pašu nestām brokastīm. Turpināsim tradīcijas - piedalīšanos ar pašu krāsotām,
dekorētām olām, kas tiks vērtētas un skaistākās – godalgotas, un dāmu ierašanos
cepurēs.
Visi, it visi mīļi gaidīti!
 Svētdien, 23. aprīlī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
 Svētdien, 30. aprīlī, plkst. 11:00 Biedrības namā Bībeles stunda.
 Svētdien, 7. maijā, plkst. 14:00 Biedrības namā dievkalpojums.
 Svētdien, 14. maijā, plkst. 11:00 Biedrības namā Ģimenes dienas
svētbrīdis ar pašu nestām brokastīm. Gaidīsim ikvienu ar prieku.
1

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, Margas Zurovskis
prombūtnes laikā, 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 2017. 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 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 laikā „Ziņām” ziedojuši: Oļģerts Balodis $50.00,
Rita Podnieks $30.00, Lija Bergmanis $25.00, Helmuts Feifs $25.00, Māris un
Māra Prāvi $25.00.
Sirsnīgs paldies visiem ziedotājiem!

Notikumi aizvadītajā mēnesī.
Karavīru atceres diena.
16. marts kopš 1952. gada tiek pieminēts kā Latviešu leģiona karavīru diena.
Arī Sv. Pēterburgas latvieši to atzīmē ar svinīgu aktu un karavīru godināšanu. Šogad
dažādu iemeslu dēļ šīs svinības notika agrāk – 4. martā.
Tā kā šo piemiņas dienu savā laikā ierosināja Daugavas Vanagu organizācija,
tad sarīkojuma vadību Sv Pēterburgā pilnībā bija uzņēmies šejienes Daugavas Vanagu
priekšnieks, mācītājs Aivars Pelds. Viņš ar savu neizsīkstošo enerģiju ne tikai vadīja
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pēcpusdienas norisi, bet arī bija sagatavojis priekšlasījumu par latviešu varonīgajiem
cīnītājiem dažādos laikos. Un, galvenais, bija iedvesmojis 10 bijušos karavīrus stāties uz
skatuves kā Kanaku ansamblim, kas spēj nodziedāt veselu koncertprogrammu.
Pēcpusdiena sākās ar mācītāja A. Pelda vadīto svētbrīdi un uzrunu, kurā viņš
atgādināja, ka latvieši nekad nav bijuši uzbrucēji, bet vienmēr aizstāvējuši savu zemi no
dažādiem ienaidniekiem, atdevuši dzīvības par savu zemi un tās brīvību. Šie cīnītāji
vienmēr jāpatur svētā piemiņā un jāgodā tie, kuri vēl ir starp mums. Diemžēl, to, kuri
kā jauni puši iestājās Latviešu leģionā, un kuri vēl var dalīties atmiņās par šo laiku, ir
palicis ļoti maz. Sv. Pēterburgā mums vēl ir Daumants Viks un Bruno Baumanis. Taču
bez viņiem ir vesela virkne bijušo karavīru, kuri dienējuši dažādās armijās. Visi tika
aicināti zāles priekšā godināšanai un ziedu pasniegšanai.
Kanaku grupas koncerta programmu bija izvēlējies un iestudējis mācītājs
A. Pelds. Viņš arī bija tas, kurš kopā ar pianisti Māru Ritumu pacietīgi un neatlaidīgi
vadīja Kanaku ansambļa mēģinājumus. Koncerts sākās priekšnesumu sniedzējiem un
skatītājiem kopīgi dziedot “Lai kopā sanākam”. Un tad Kanaki varēja nodot publikas
vērtējumam visu iestudēto. Plašā programma bija veidota no karavīru dziesmām un
izjustām dziesmām par Latviju. Lai gan vairāku Kanaku vecums ir ļoti cienījams,
dziedājumā to nevarēja manīt. Vīri dziedāja no visas sirds un izjusti. Klātesošie
klausījās priekšnesumus ar lielu prieku un patiku. Bija iespēja arī pašiem izdziedāties,
jo vairākas plaši pazīstamas un iemīļotas latviešu dziesmas bija jādzied visiem kopā ar
Kanaku ansambli.
Kad darbs labi padarīts, tad laiks ieturēt maltīti. Šoreiz siltas pusdienas ar
desiņām un skābiem kāpostiem bija sarūpējusi Anda Bērziņa, par ko viņa saņēma īpašu
pateicību. Kā zināms, pie galda sarunas raisās vislabāk. Nu bija brīdis, kad varēja
pakavēties tālās atmiņās, pārspriest piedzīvoto un pārdzīvoto. Ko pārrunāt laikam bija
daudz, jo neviens īpaši nesteidzās mājup. Tas arī liecināja par to, ka sarīkojums bija
tiešām izdevies.

Irēnes Āres piemiņai.
16. martā kopā pulcējās Biedrības biedri un Daugavas Vanagi, lai
Biedrības telpās atcerētos un pieminētu bijušo Biedrības biedri un ilggadējo
Biedrības un Daugavas Vanagu kasieri Irēni Āri. Juris Epermanis nolasīja bijušā
Biedrības priekšnieka Gunāra Liepiņa atsūtīto atmiņu stāstījumu par Irēni, kas
visspilgtāk raksturo viņas būtību:
Lai gan vienmēr bija problēmas ar veselību, Irēne Āre ilgus gadus kalpoja kā
Biedrības kasiere. Viņa savus pienākumus izpildīja ļoti nopietni, daudzas stundas
pavadot pie kases grāmatām. Priekš katras valdes sēdes bija sagatavojusi trīs vai četru
lapaspušu garu, detalizētu pārskatu par kases stāvokli. Irēne savu kasieres amatu
laikam bija mācījusies Vācijā, viss bija sagatavots ļoti precīzi, līdz pēdejam centam.
Pārskats bija komplicēts, tur, protams, bija ne tik vien izdevumi un ieņēmumi, bet arī
noguldījumi četrās vai piecās bankās, procentu ienākumi, nauda uz rokas u.t.t. un u.t.t.
Jāatzīstās, ka personīgi nemācēju izsekot un saprast norēķinus, tikai vienmēr izlūdzos,
lai pasaka, cik vēl tas kapitāls, pavisam kopā mums ir. Viņa mani vismaz divas reizes
uzlūdza uz savu māju kur mēģināja mani izmācīt kā izsekot norēķiniem. Neizdevās,
nobijos kad ieraudzīju biezo „general ledger“ (virsgrāmatu) un otru, gandrīz tikpat lielu
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„current leger“ (tekošo izdevumu/ienākumu) grāmatu. Protams, abām grāmatām bija
jāsaskan un vienas šīs vizītes laikā viņa atzinās, ka kādas četras stundas meklējusi $ 1.69
starpību, līdz beidzot atradusi to nomaldījušos rēķinu.
Viņa sūdzējās, ka sāpot pirksti, jo visus reportus sagatavoja uz vecu "Remington
Portable“ rakstāmmašīnu. Esot stingri jāsit. Varu tikai iedomāties, cik stundas darba
tas prasīja. Laikam 2015 gada ziemā viņas norēķinus nevarējām gandrīz nemaz salasīt.
Izrādījās, ka rakstāmmašīnas lente lietota tik daudzus gadus, ka tinte bija izlietota vai
izžuvusi. Protams, nevienā veikalā, kā Staples vai Office Depot lentes sen nebija
pārdošanā. Pēc pāris dienu meklēšanas, atradu vienu "semi-retired“ vācu meistaru, kas
laboja biroja printerus, bet agrāk esot labojis arī rakstāmmašīnas. Braucām uz
Clearwater un meistars tur savā noliktavā atrada vienu citu spoli ar nelietotu lenti. Viņš
to pārtina uz Irēnes mašīnas spoli un vecais Remingtons atkal taisīja salasāmus
reportus. Tas pats meistars mums teica, ka viņam noliktavā esot vēl viena, vismaz 20
gadus jaunāka, salabota elektriskā rakstāmmašīna. Vieglāk pirkstiem. Viņš to piedāvāja
par tikai $50. Zvanījām Ārei, teicu ka Biedrība nopirks, bet viņa kategoriski atteicās,
nevarot taču izdot tādu summu no Biedrības naudas, ja vecā mašīna vēl strādā.
Kad 2016.g.4. februārī, Irēne paziņoja valdei, ka veselības dēļ vairs nevar
izpildīt kasieres amatu, valde, ar nožēlu atteikšanos pieņēma. Sākām arī domāt, kā
Irēnei pateikties. Varbūt pusdienas Café Vienna? Irēne Ezeriņa to sarunāja, bet
diemžēl pusdienas bija jāatsauc, jo Irēnes veselības stāvoklis pasliktinājās. Zinājām, ka
viņa ir liela operas mūzikas mīlētāja. Piedāvājām un nopirkām viņai biļetes uz Mocarta
operu Palladium teātrī, bet arī tur viņa vairs nevarēja aiziet. Vismaz varējām viņai
pateikties un pasniegt atzinības rakstu Biedrības pilnsapulcē, 2016.g. 27. februārī.
Irēne Āre savu kasieres darbu izpildīja ar godu un lielu pienākumu sajūtu,
pēdejos gados tā bija viņas dzīve. Paldies Tev, Irēne, lai Tev vieglas smiltis.
Gunārs Liepiņš

Apvienojot neapvienojamo.
26. martā Latviešu biedrības namā notika pasākums, kurš bija izsludināts kā
Latvijas pastāvīgā parstāvja Apvienoto Nāciju Organizācijā Jāņa Mažeika viesošanās ar
priekšlasījumu par drošību Latvijā un Austrumeiropā, ar sekojošu sadziedāšanos
latvisku Lieldienu ieskaņai. Liela daļa tautiešu nevarēja saprast, kas tad īsti šai
pēcpusdienā notiks. Kā var vienā pasākumā apvienot divas it kā nesavienojamas lietas:
politisku apskatu un Liedienu sadziedāšanos? Tie, kuriem bija pieiekoši daudz
zinātkāres gan par vienu gan par otru tematu, sanāca svētdienas pēcpusdienā Latviešu
Biedrības namā uz tikšanos ar Jāni Mažeiku un viņa ģimeni – kundzi Daci un trīs
bērniem.
Lektors savu priekšlasījumu sāka ar ieskatu Apvienoto Nāciju organizācijas
darbā un Latvijas lomu šai organizācijā. Turpinājumā viņš uzsvēra, ka Latvijas un visas
Austrumeiropas drošība tomēr vairāk atkarīga no piederības NATO blokam. Viņš arī
izskaidroja pašreizējo drošības situāciju Latvijā un Baltijas valstīs kopumā, uzsverot, ka
NATO karavīru klātbūtne šo valstu drošībai ir nozīmīga, bet tikpat nozīmīga ir cīņa pret
nevēlamas propogandas iepludināšanu Latvijā, sabiedrības šķelšanu. Viens no ļoti
svarīgiem faktoriem ir Latvijas iedzīvotāju dzīves līmeņa celšana. Sabiedrību vieglāk
sašķelt, ja cilvēki ir neapmierināti ar savu materiālo stāvokli.
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Pēc lekcijas katrs varēja uzdot augstajam viesim jautājumus par dzirdēto. Un
jautājumu tiešām netrūka.
Kad politiskie temati bija aplūkoti un izsmelti, pasākuma viesi un rīkotāji varēja
nobaudīt Mārītes Rubīns sagatavotās uzkodas un iedzert pa glāzei vīna.
Sadziedāšanās daļa sākās ar to, ka visi klātesošie tika lūgti sasēsties aplī un
paņemt iepriekš sagatavotās lapiņas ar dziesmu vārdiem. Kad dziedātāji bija
iekārtojušies, Mažeika kundze pastāstīja par Lielās dienas svinēšanas tradīcijām latviskā
garā. Senos laikos pavasari un Lielo dienu Latvijā ļaudis gaidīja ar milzīgu nepacietību,
jo garā, tumšā ziema ļaudis pamatīgi nogurdināja. Šī diena iekrita laikā, kad dienas
garums bija vienāds ar nakts garumu, un tā bija tikpat mistiska un burvību pilna diena
kā Ziemas un Varsaras saulgriežu naktis. Ar to saistījās dažādas paražas un ticējumi, ko
pavadīja dziedāšana. Visa Mažeiku ģimene ir kā maza folkloras kopa, ieskaitot divus
gadus veco meitiņu. Viņi uzsāka senās tautas dziesmas un pārējie pievienojās. Drīz vien
visas dziesmas bija izdziedātas, dažas no senajām paražām apgūtas, vakars noslēdzies.
Mažeiku ģimene spēja apvienot vienā vakarā politisku apskatu ar latviešu
senajām tradīcijām. Liekas, vairākums no apmeklētājiem vairs neuztraucās, ka šīs divas
pretrunīgās tēmas nesader kopā. Viņi ar interesi uzklausīja priekšlasījumu un ar prieku
kopā dziedāja senās tautas dziesmas. Laikam šo dažādo tematu vienojošais spēks ir pati
Latvija, kas ieslēgta sirdīs un domās. Rūpējoties par mūsu dzimteni, tās drošību un
labklājību mēs nedrīkstam aizmirst arī senču dzīvesziņu un senās paražas.

Sv. Pēterburgas Latviešu biedrības 51. Gada svētki.
Aprīļa pirmajā sestdienā Sv. Pēterburgas latvieši sanāca kopā jau 51. reizi, lai
svinētu savas Biedrības dibināšanas gadadienu. Šajos svētkos bija mazāk laika atvēlēts
svinīgām runām, Biedrības priekšnieks Juris Epermanis tikai īsā uzrunā sveica visus
klātesošos, atskatījās uz Biedrības pagātni un šodienu, bet lielāks uzsvars tika likts uz
koncerta daļu, ko šoreiz sniedza mūsu pašu soprāns Aleksandra Rituma. Tā kā
Aleksandras muzikālā izaugsme notikusi vietējās sabiedrības acu priekšā, tad visi viņu
labi pazīst un mīl. Tautieši viņas uzstāšanos gaidīja ar lielu nepacietību. Viņa sākusi
savas mūzikas gaitas ar klavierspēli, joprojām spēlē ērģeles Latviešu darudzes
dievkalpojumos. Savas balss izkopšanu Aleksandra uzsākusi salīdzinoši vēlu, un kā
dziedātāju sevi pieteikusi Opera Tampa, vēlāk Sv. Pēterburgas Operas uzvedumos. Viņa
ir diezgan plaši pazīstama vietējo mūziķu aprindās un ir piedalījusies koncertos uz
dažādām Sv. Pēterburgas apkārtnes skatuvēm. Tas tad arī bija par iemeslu tam, ka
Biedrības zāle pildījās ne tikai ar pašu ļaudīm, bet arī ar Aleksandras balss cienītājiem
no viņas muzikālās sabiedrības. Šoreiz atkal bija tas brīdis, kad likās, ka Biedrības zāle,
varbūt, ir drusku tā kā par mazu.
Koncerta programma bija ļoti daudzveidīga – tajā bija iekļautas gan
dramatiskas, gan liriskas operu ārijas, dziedājumi no mūzikliem un vairākas latviešu
komponista Alfrēda Kalniņa dziesmas. Varēja tikai apbrīnot Aleksandras vokālās
spējas un viņas spēju iejusties katrā no tik dažādiem muzikālajiem tēliem. To tad arī
publika augsti novērtēja. Aleksandras klavieru pavadītājs šoreiz bija Tonijs Mercers,
kurš studējis klavierspēli Floridas Dienvidu koledžā, strādājis kā pavadītājs sagatavotājs Tampas Operas mēģinājumos, ir oficiālais pianists Southeastern
universitātē kā arī mūzikas direktors presbiterāņu baznīcā Leiklandē. Viņu abu
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pazīšanās ir kopš Tampas Operas laikiem un sadarbība, liekas, ir bijusi veiksmīga.
Koncerta noslēgumā, kad publika pieprasīja atkārtot pēdējo dziesmu, Aleksandra teica,
ka neko neatkārtos, bet dziedās kaut ko pavisam citu. Un tā bija ārkārtīgi izjusta
“Lūgšana” no A. Jurjāna kantātes “Tēvijai”, kas aizkustināja tautiešus līdz sirds
dziļumiem. Cik mēs varam būt laimīgi, ka mums ir Aleksandra, kura vienmēr iesaistās
latviešu sabiedrības dzīvē, bagātina to ar savu talantu!
Kā godos ierasts, jābauda arī svētku mielasts. Par to atkal bija parūpējusies
mūsu lieliskā saimniece Mārīte Rubīns. Galds vai lūza no dažādiem aukstiem ēdieniem,
kas bija traukos mākslinieciski izkārtoti, un vakara viesi nevarēja vien izvēlēties, ko tad
nogaršot.
Tūdaļ pēc mielasta Biedrības priekšnieks J. Epermanis paziņoja, ka sāksies trīs
dāvanu grozu izloze un ieteica visiem sagatavot savas iegādātās loterijas biļetes numuru
pārbaudīšanai. Grozi, kurus bija sasaiņojusi Mārīte Rubīns, izskatījās ļoti vilinoši. Lai
nevienam nerastos šaubas par laimīgo ložu izvilkšanu, tās vilkt lūdza mūsu mākslinieci
Aleksandru. Visi laimestu ieguvēji izrādīja patiesu pārsteigumu un prieku. Vislielākais
pārsteigums bija Gundegai Vilemsonei, kad viņai tika pats lielākais dāvanu grozs.
Un tad bija pienācis laiks dejošanai. Maestro Ilmārs Dzenis kāpa uz skatuves
un uzsāka sezonas pēdējās balles pirmo valsi. Varam tikai vēlēties, lai mums vēl arī uz
priekšu būtu tik brīnišķīgi svētki, pirmie un pēdējie valši un spara pilni dejotāji!

P A T E I C Ī B A S.
Vilmārs Āre pateicas Biedrības priekšniekam Jurim Epermanim un visiem,
kas palīdzēja izkārtot jauko piemiņas brīdi viņa mātei Irēnei Ārei.
◊◊◊◊◊
Biedrības valde izsaka vissirsnīgāko pateicību mūsu dāmu komitejas priekšniecei
Mārītei Rubīns par milzīgo ieguldīto darbu mielastu sagatavošanā Biedrības
sarīkojumiem un lielisko dāvanu grozu sasaiņošanā loterijai.
◊◊◊◊◊
Biedrības valde no sirds pateicas Latviešu Luteriskai draudzei par
$5000.00 ziedojumu Biedrības vajadzībām.
◊◊◊

A P S V E I K U M S.
Ar patiesu prieku sveicam mūsu jauno Biedrības Mūža biedru
Vladimiru Hohlovu!
Vēlam viņam 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 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.
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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. 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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