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VASARSVĒTKU SVEICIENS
Beidzamajā, lielajā svētku dienā Jēzus uzstājās un sauca:
"Ja kam slāpst, tas lai nāk pie Manis un
dzer!
Kas Man tic, kā rakstos sacīts, no viņa miesas plūdīs dzīva ūdens straumes."
(Jņ 7:37-39)

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!
Sveiciena ilustrāciju dāvināja pagājušajā
svētdienā iesvētīta jauniete Ūve Strautmane. Šodien tas lika domāt, cik auksts ir šis
ūdens? Vai tas maigi atspirdzina vai nepatīkami atmodina? Vai tā plūsmas skaņas iemidzina vai traucē, jo nespējam tās apklusināt, tāpat kā Svētā Gara balsi mūsu sirdīs?
Cik izslāpuši esam? Cik vairs sanākam pat Vasarsvētkos, lai kopā svinētu Baznīcas
piedzimšanas brīnumu? Kad katrs pēkšņi dzirdēja savā valodā, ko Svētais Gars uz
sirdīm runāja.
Kad sāk pietrūkt balss, der nodzerties ūdeni! Kad pārbaudījumos sākam šaubīties,
der atcerēties savas kristības un Jēzus apsolījumu: “Svētais Gars pamācīs jūs tajā
stundā, kas ir sakāms.” (Lk 12:12) Kad Pasaules Luterāņu Federācijas Asamblejas
dalībniekiem svētbrīdī aicināja vienlaicīgi lūgt Tēvreizi savā dzimtā valodā, prāv.
emer. Dāvis Kaņeps un es bijām pārsteigti, ka mūsu latviešu ‘āmen’ atskanēja pēdējais! Gandrīz viens otram teicām: ‘oopps’. Ar katru nākamo reizi mazliet ātrāk
skaitījām. Kāpēc mēs negribējām būt pēdējie ar savu teikto ‘āmen’? Āmen taču ir
tik labs vārds, kas nozīmē ‘tā tas tiešām ir!’ Tā ir patiesība, ko esam lūguši vai apliecinājuši, tie ir vārdi, kuŗus ticam—pats Svētais Gars apstiprina!
Katras Baznīcas uzdevums ir meklēt pēc vārdiem, kuŗu beigās Svētais Gars kā pēdējais varētu teikt ‘āmen’. Mūsu uzdevums nav viegls, bet nepieciešams! Ir jāsludina Kristus evaņģelijs arī - un jo sevišķi - tad, kad pasaule negrib mūs uzklausīt,
vai pat pretosies. Runāsim tā vai tā, turpināsim lūgt un ticēt, ka saņemsim vārdus,
kas atvērs sirdis Kristum un Viņa patiesībai, kas ieplūdīs kā dzīvā ūdens straumes
dvēselēs! Un katra Dieva bērna vajadzībām atbilstoša temperatūrā.
No sirds novēlu jums atspirgt un Svētā Gara vadīti un iedvesmoti, iedrošināti un
izaicināti – atrast tos vārdus un ar tiem kalpot un dalīties Baznīcā un pasaulē, ka
Dievs Trīsvienīgais - kā pēdējais un visu un vienīgais noteicējs teiktu: āmen!
Priecīgus Vasarsvētkus!

Jūsu, + Lauma
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DIEVKALPOJUMI JŪNIJĀ
Svētdien, 6./ 18.

SAN FRANCISCO
425 Hoffman Ave.

Plkst. 11.00

vada diak. Rota Stone
ērģelniece Rasma Rekšāne

Aizvesto piemiņas dievkalpojums

Sestdien, 6./ 24.
Plkst. 12.00

Jāņu dienas svētbrīdis un svinības
vada diak. Rota Stone
ērģelniece Rasma Rekšāne

SAKRAMENTO
Roberta un Tijas Matsonu mājā
11116 Congo River Ct, Rancho Cordova, CA 95670
Tel.916 706-3580

DIEVKALPOJUMS JŪLIJĀ
Svētdien, 7./ 9.

SAN FRANCISCO
425 Hoffman Ave.

vada diak. Rota Stone
ērģelniece Rasma Rekšāne

Diak. Stones pēdējais dievkalpojums

plkst. 11.00
Dievkalpojums ar Dievgaldu

Lūdzu, ierakstiet savos kalendāros!

DRAUDZES DĀRZA SVĒTKI
notiks 10.septembrī pl. 1pm
Zariņu mājās Menlo Park
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IESVĒTĪBAS 2018.GADĀ
4.jūnijā notika pirmā tikšanās 2018.gada iesvētību klasei.
Iesvētības notiks 2018.gada 18.februārī Ziemeļkalifornijas draudzē.
Iesvētes mācības sāksies septembrī. Mācības vadīs Ilze un Jānis Birznieki.
Visi, kam ir interese, vēl varat pieteikties mācībām un iesvētībām. Lūdzu, rakstiet Ilzei un Jānim pa e-pastu jbirznieks@aol.com vai arī draudzes priekšniekam Kārlim Veilandam

DĀMU KOMITEJAS ZIEDOJUMS
Ziemeļkalifornijas Latviešu Luteriskās draudzes Apvienotā Dāmu komiteja,
Anitas Greenband vadībā, šā gada 30.maijā nosūtīja ziedojumu par $1000 bērnu
Autisma Atbalsta Punktam Rēzeknē tā, lai nauda tiktu saņemta 1.jūnijā, kas ir
Bērnu Aizsardzības Diena.
Anita Norāns
Sakramento kopas Dāmu komiteja ir nolēmusi savu ikgadējo labdarības ziedojumu sūtīt uz „Zvannieku” mājām
Latvijā. Diak. R.Stone vasarā apmeklēs „Zvanniekus”, lai
personīgi nodotu kopas sveicienus.

Sveiciens dzimšanas dienā mūsu draudzes ilggadējai un aktīvai loceklei
JOGITAI JUREVSKIS!

Visiem, kas vēlas sazināties ar Jogitu un Haraldu, viņu jaunā adrese ir sekojoša:
Haralds & Jogita Jurevskis
c/o Sunrise - Burlingame
1818 - Trousdale Drive
Burlingame, CA 94010
Telefons: 650-697-7399
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PRĀV. KĀRĻA ŽOLA VIESOŠANĀS
Pēc ilgāka laika atkal ar lielu prieku sagaidījām mūsu
iemīļoto mācītāju prāv. Kārli Žolu šeit - 20.maijā Sakramento un 21.maijā San Francisko. Prāv. Žols vadīja
dievkalpojumus, ar savām svētrunām, katrā vietā savu,
sniegdams draudzei lielu garīgu guvumu un svētību, kā
vienmēr.
Jauks, jauks pārsteigums bija starp Sakramento kopas
locekļiem ieraudzīt prāv. Žola dēlu Niklāvu, kuru pirmo
reizi satikām viena gadiņa vecumā. Viņš tagad ir skaists,
jauns cilvēks, kurš jau rudenī mācīsies Universitātē!
Pēc katra dievkalpojuma bijām, atkal kā vienmēr, aicināti pie skaisti klātiem galdiem un bagātīga mielasta, ko
visu ar sirsnību dāmas bija sagatavojušas. Ar interesi
varējām klausīties ziņas par Latviju, it īpaši par LELB
un LELBĀL problēmām un darbošanos, kuras mums sniedza prāv. Kārlis.
Paldies prāv. Kārlim un visiem, kuri šīs divas
dienas padarīja tik vērtīgas un baudāmas!
Rasma Rekšāns
Foto: Arnolds Ābele, Rasma Rekšāns
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GADOS VECĀKAJIEM DRAUDZES LOCEKĻIEM
Ziņojam un atgādinām, ka draudzes valdes rīcībā ir līdzekļi, lai palīdzētu
vecākajiem draudzes locekļiem nokļūt uz Draudzes namu.
Lūdzu, piesakieties uz palīdzību pie jebkura Draudzes Valdes locekļa!

PATEICĪBAS VĒSTULE ARTURA JULLAS FONDAM
UN ZK LATVIEŠU LUTERĀŅU DRAUDZEI
Tas Kungs klausa manu lūgšanu,
Manu saukšanu Viņš ir dzirdējis.
Ps.6;10.

Sanfrancisko Teātra Darbnīcas režisore un aktieri: lieli un mazi, izsaka visdziļāko pateicību Artura Jullas Fondam un ZK Latviešu Luterāņu draudzes valdei par dāsno finansiālo, materiālo un morālo atbalstu teātrim.
Sekojot Losandželosas Latviešu Biedrības aicinājumam ierasties ar viesizrādi Losandželosas Latviešu namā, teātris saņēma nozīmīgu atbalstu no Artura Jullas Fonda.
Bez šī finansiālā atbalsta, teātra grupai, ieskaitot bērnus, būtu bijis ļoti grūti aizvest
“Emīlu un Berlīnes zēnus’’ uz Losandželosu.
Nākošo uzaicinājumu izrādīt “Emīlu un Berlīnes zēnus” saņēmām no XIV Vispārējiem
latviešu dziesmu un deju svētkiem Baltimorā. Tas ir godpilns uzdevums, taču bez Jullas Fonda atbalsta, to izpildīt būtu gandrīz neiespējami. Tā ir reta privilēģija, saņemt
tik patiesu atbalstu latviešu kultūras nākotnei diasporā, radot iespēju mūsu talanta un
nesavtīgā darba augļus izrādīt ārpus Kalifornijas, godinot Artura Jullas Fonda vārdu
XIV Vispārējos latviešu dziesmu svētkos.
Esam laimīgi un pateicīgi par ZK Latviešu Luterāņu draudzes atvērtajām sirdīm mīlestībā uz mūsu jauno latviešu paaudzi. Jaunieši būs tie, kuri nesīs tālāk latviešu valodu
un kultūru, kopjot latviešu teātra mīlestības tradīcijas.
Pateicībā slavējam Dieva žēlastību, kura atraisa dievišķo mīlestību cilvēku sirdīs.
Sirsnībā,
Režisore Māra Lewis un Sanfrancisko Teātra darbnīcas aktieri
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DRAUDZES VALDE 4.JŪNIJĀ
Svētdien, 4.jūnijā, notika kārtējā
Draudzes valdes sēde. Pēc garīgā ievadījuma diak. Stone ziņoja
par iesvētāmo sanāksmi tās pašas dienas rītā. Uz sanāksmi bija
ieradusies viena iesvētāmā, bet
ir paredzēts, ka būs arī vēl otra.
Iesvētību mācības vadīs Ilze un
Jānis Birznieki un tās sāksies
septembra mēnesī. Prāv. Cilne ir
solījusies atbraukt vienu reizi
iepazīties ar kandidātiem un novadīt nodarbību. Iesvētību laiks ir saskaņots ar prāvesti un
tās notiks 18.februārī 2018.gadā.
Diak. Stone arī ziņoja, ka Baznīcas Grāmatas sastādītāji ir izvēlējušies mūsu baznīcas logu „Sējējs” nākamā gada Baznīcas gadagrāmatas noformējumam.
Valde vienojās, ka lūgs arhibīskapes sekretārei izsūtīt sludinājumu par nepilna laika garīdznieka vakanci Ziemeļkalifornijas draudzē.
Augustā paredzēts viens dievkalpojums, ko
vadīs Ilze un Jānis Birznieki.

Nākamgad Latvijā!

Sēdē tika nolasīta pateicības vēstule no SF
mazā teātra par atbalstu teātra uzvedumiem
Losandželosā un Baltimoras Dziesmu svētkos.
Dāmu Komiteja ziņoja par pabalstu, ko tā
nosūtījusi Autisma Atbalsta Punktam Rēzeknē.
Mātes dienas ienākums bija $671, valde pārskatīja arī pārējās finanses šajā gadā. Kasieris
A.Savelis bija arī sagatavojis pārskatu par
A.Jullas fonda ienākumiem un izdevumiem.
Valde vēlreiz pārliecinājās, ka ir nepieciešams
pārdomāt, kādā kārtībā izdot fonda pabalstus,
lai fonda pamatkapitāls katru gadu nemazinās.
Draudzes priekšnieks Veilands ziņoja, ka ar
augustu tiks slēgta viena telefona līnija draudzes namā un pavisam drīz būs iespējams salabot nama durvis.
Valde lēma par nākamajiem pasākumiem
draudzē: Aizvesto piemiņas dienu un Dārza
svētkiem. Pēdējos šogad būs atkal iespējams
rīkot Zariņu mājā Menlo Park. Par Dārza svētku datumu tika nolikts 10.septembris.

Mani bērni man ir iemācījuši skatīties ne tik
daudz atpakaļ, cik uz priekšu – uz to, kas būs
un nāks. Novēlu, lai jūsu draudzē jaunās pārMan nesen izdevās palasīt prāv. Ernstona
grāmatu „No Cīravas līdz Sanfrancisko”. Ta- maiņas ir uz svētību!
gad es staigāju pa Draudzes namu un skatos uz Pasā un Gavēņa dienā jūdi dievkalpojumus
beidz, viens otru sveicinot: „Nākamgad Jeruzāvisām lietām un vietām, pārdomājot—no kurienes ir tas, kurš cilvēks ir to ziedojis vai tam lemē!” Tas ir aicinājums atgriezties pie saknēm, pie jēgas tam, ko šobrīd darām. Mana
pieskāries?
nākotne, vismaz pagaidām, būs saistīta ar LatZiemeļkalifornijas draudzes nams ir viena
liela vēstures grāmata, pilna atmiņām un emo- viju, kas arī ir atgriešanās pie saknēm. Tā es
cijām. Esmu ļoti pateicīga, ka man bija iespēja aicinu arī jūs visus tikties nākamgad Latvijā!
tajā mazliet ieskatīties un mazliet piedalīties.
Liels, liels paldies visiem, kas man šajā grāma- Ar Dieva palīgu
Diak. Rota Stone
tā ir palīdzējuši lasīt un to saprast. Īpašs paldies Gvido Bergmanim un Rasmai Rekšāns,
paldies draudzes valdei, kopu vadītājiem, dāmu komitejai un visiem, ar ko man šai laikā
bijusi iespēja satstrādāties. Man bija tas gods
iepazīties ar cilvēkiem viņu bēdās un priekos,
paldies katram no jums!
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No LELBA Pārvaldes 2017. gada 25.aprīļa
Telekonferences protokola
RIETUMU APGABALĀ
Ziemeļkalifornijas draudze drīz paliks bez mācītāja vai diakona. Prāv. Cilne ir prasījusi, vai
māc. Inese Radziņa, kas drīz atgriezīsies no Latvijas, būtu ar mieru reizi mēnesī noturēt dievkalpojumu. Māc. Radziņa šobrīd nevar uzņemties šo kalpošanu.
Prāv. Cilne ir tikusies ar Gunu Jostsoni, kas Latvijā beigusi evaņģēlistu kursus un strādājusi
par evaņģēlisti. Prāveste mēģinās viņu pierunāt iesaistīties Dienvidkalifornijas draudzē.
FINANSES
Kasieris Celcherts ir sagatavojis un izsūtījis dokumentus par naudas līdzekļiem, kas atrodas
Klīvlandes Latviešu Kredītsabiedrības un JP Morgan Brockerage kontos. Kanādas Latviešu
Kredītsabiedrības kontā ir $172,000 CAN. Šie līdzekļi tiks izlietoti Sinodes izdevumu segšanai.
Kasieris arī atzīmējis $16,000 Cīravas projektam. Māc. Demandts vēlāk ziņo, ka Cīravas
projekts labi virzās uz priekšu. Arī Ziemeļvācijas baznīca palīdz ar līdzekļiem un ir iecēluši
superintendentu māc. Klaus Loss, lai pārraudzītu, vai visi saziedotie līdzekļi tiek izlietoti mērķtiecīgi.

JAUNATNES NOZARE
Denveras māc. Helēne Godiņa vadīja iesvētāmo saietu Garezerā 21.-23.aprīlī. Tajā piedalījās septiņi jaunieši.
KANĀDAS APGABALS
Prāv.emer. D.Kaņeps nesen ciemojies Kalgarijas draudzē, kur piedalījies Karogu Ceļa grāmatas atklāšanā un parakstīšanā. Dievkalpojumā piedalījās ap 40 cilvēku. Grāmatu parakstīja
ap 55 cilvēku, sekoja pārrunas par turpmāko darbību. D.Kaņeps arī apmeklēja LIRS (Lutheran
Immigration and Refugee Service) sanāksmi Washington D.C. un kopā ar arch. L.Zušēvicu
brauks uz Namībiju, uz Pasaules Luterāņu Federācijas (PLF) Asambleju.
TEOLOĢIJAS NOZARE
Prāv.emer. F.Kristbergs ziņo, ka viņam nav izdevies sazināties ar Dr. D.Balodi un prāv.
K.Žolu sakarā ar iecerētajiem laju kursiem Rīgā. Tie nenotiks, kā bija iecerēts.
Dr. Kristbergs arī ziņo, ka Dr. Juris Ķeniņš komponē „Missa Brevis latviensis”, kurā tiek
lietoti tradicionāli misas teksti, kā arī Mārtiņa Lutera vārdi, korāļu teksti, arī tautas dziesmu
fragmenti. Cerams, ka draudzes to varēs izmantot dievkalpojumos. Tāpat viņš ir palīdzējis izkārtot izstādi Vitenbergā, Vācijā, par luteriskās ticības izplatīšanu Latvijā.
VIDIENES APGABALS
Prāv. I.Larsen rakstiski ziņo, ka māc. Roberts Franklins ģimenes apstākļu dēļ kopš Lieldienām ir beidzis savu kalpošanu Saginavas draudzē. Nav zināms, ko draudze plāno darīt turp-
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māk.
Prāv. I.Larsen arī ziņo par sarežģījumiem Sv.Pāvila Detroitas draudzē, kur apmēram mēnesi
atpakaļ atklāta draudzes līdzekļu piesavināšanās. Draudze, šķiet, ir ziņojusi policijai un detektīvs strādā pie šīs lietas, bet ir domājams, ka to izdarījis draudzes kasieris, kurš pēc lietas nākšanas gaismā ir atkāpies no amata. Jūnijā prāveste, LELBA priekšnieks un arhibīskape dosies
uz draudzi noskaidrot situāciju.
PĀRVALDES PRIEKŠNIEKA ZIŅOJUMS
LELBA priekšnieks prāv. G.Lazdiņš iesāk savu ziņojumu ar pateicību visiem, kas iesaistījās
Reformācijas bukleta izgatavošanā. Draudzes drīkst šos bukletus pavairot pēc savām vajadzībām.
Priekšnieks bijis ceļojumā uz Īriju un Latviju, kur nodevis ziedojumus turienes LELBĀL
draudzēm. Īrijas draudzei viņš arī nodeva dievgalda traukus, ko ziedoja Milvoku draudze, par
ko tā bija ļoti pateicīga.
AUSTRUMU APGABALS
Prāv. A.Vārsberga-Pāža ir atgriezusies no sabata atvaļinājuma, kas bijis svētīgs gan viņai
pašai, kalpojot Austrālijas vasaras vidusskolā, gan arī draudzei.
Bostonas draudze ir izvēlējusies aicināt par mācītāju Igoru Safinu no Latvijas. Visi dokumenti jau ir nokārtoti.
Baltimoras Dziesmu svētku dievkalpojums notiks svētdienas rītā pl.10 Royal Sonesta viesnīcā, kas piedāvā telpas un krēslus par brīvu. Svētku laikā pēc garīgā koncerta notiks LELBA
un LIRS kopīga pieņemšana LIRS galvenajā birojā pl.6pm. LELBA un LIRS dalīs izdevumus
par šo pieņemšanu.
ARHIBĪSKAPES ZIŅOJUMS
Arhibīskape L.Zušēvica ar prāv.emer. D.Kaņepu dosies uz PLF asambleju Namībijā, ceļu
atmaksās PLF.
Latvijā LELBĀL ir iesaistījusies, lai panāktu, ka Sv.Pētera baznīca Rīgā paliek vairāku organizāciju (LELBĀL, LELB, Vācijas baznīca un Rīgas pilsētas) rokās, nevis pāriet LELB pārziņā. Tas nodrošinās, ka ienākumi no torņa apskates paliks Sv.Pētera baznīcas labā.
SINODE 2017
Sinodē paredzēti trīs ciemiņi no Latvijas: māc. K.Simanovičs, māc. M.Urdze un māc.
V.Bitenieks.
Sinodes nominācijas komisijas vadītājs V.Ore vaicā, cik garīgie un laicīgie kandidāti Pārvaldei ir jāmeklē. Viņš izsūtīs draudzēm aicinājumu, lai tie piesaka kandidātus no draudzes locekļiem LELBA darbam. Kandidātiem būtu jābūt no visiem apgabaliem un tos jāizmeklē divus
mēnešus pirms Sinodes. LELBA pārvaldei vajadzīgi priekšnieks—garīdznieks, trīs garīdznieki,
trīs laicīgie un trīs Revīzijas komisijas locekļi.
Sinodes saturs un dienas kārtība ir jau saplānoti. Pieteikšanās anketas tiks izsūtītas augusta
sākumā. Drīz arī tiks izsūtītas vēstules LELBA draudzēm, lai tās sāk izmeklēt delegātus.
Nākamā telekonference notiks 2017.g. 30.maijā.
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DRAUDZES DIEVKALPOJUMU APMEKLĒJUMS UN KOLEKTES
30.aprīlī

San Francisko

Diak. R.Stone

13 apmeklētāji

$80.00

14.maijā

San Francisko

Diak. R.Stone

24 apmeklētāji

$130.00

20.maijā

Sakramento

Māc. K.Žols

16 apmeklētāji

$266.00

21.maijā

San Francisko

Māc. K.Žols

29 apmeklētāji

$228.00

LĪDZ 2.MAIJAM SAŅEMTIE ZIEDOJUMI
LELBA un Apgabala nodeva
Ruta Lukas $12.00

Zelta Vārtu Vēstīm
Ruta Lukas $45.00
Bērniem Latvijā (Valdas Lapkašs Piemiņai)
Dzintra Pružinskis $100.00
Bērniem Latvijā (Eleonoras Grandovskis Piemiņai)
Virginia Flanagam

$25.00

Dagmāra Lejnieks

$25.00

Inta un Gunārs Galviņš

$300.00

Ērika Mackenzie

$25.00

Juris B. un Maija Gudrais $100.00

Ilze un Murad Musaev

$75.00

Gaļina Kolbs

$30.00

Aivars un Ausma Savelis $50.00

Isabelle Laxague

$50.00

Minimālās draudzes nodevu likmes:
Strādājošiem: $200 gadā, pensionāriem $175 gadā un studentiem $12 gadā
LELBA nodeva ir $12 gadā
AICINĀM UN ATGĀDINĀM ARĪ ATBALSTĪT „ZELTA VĀRTU VĒSTU”
IZDOŠANU AR JŪSU ZIEDOJUMIEM

ZELTA VARTU VESTIS
DRAUDZES VALDE
Diakone Rota Stone: 603 Rheem Blvd, Moraga, CA 94556, tel. (925)631-1891, epasts: rotina@runbox.com
Priekšnieks Kārlis Veilands: 876, West Iowa Ave., Sunnyvale, CA 94086, tel: (408)
813-7100, e-pasts: kveilands@gmail.com
Sekretāre Rasma Rekšāne: 1671 46th Ave., SanFrancisco, CA 94122, tel. (415)5665473, e-pasts: rekshans@att.net
Kasieris Aivars Savelis: 4107 39th Ave., Oakland, CA 94619, tel. (510)531-3865,
e-pasts: aivarss@aol.com
Dāmu komitejas vadītāja Anita Greenband: 443 Alberto Way, #124, Los Gatos, CA
95030, tel. (408)656-9898, e-pasts: anitag28@msn.com
Valdes loc. Gvīdo Bergmanis: 678 Daffodil Dr., Benicia, CA 94510, tel. (707)7480138, e-pasts: gbergsf1@aol.com
Valdes loc. Rasma Bīns: 1235 Diamond St., San Francisco, CA 94131, tel. (415)8249575
Valdes loc. Tekla Kristofors: 13 Carnoustie Drive, Novato, CA 94949, tel. (415)3821587, e-pasts: karltekla@aol.com
Valdes loc. Anita Norāns: 12635 Indie Court, Saratoga, CA 95070, tel. (408)252-1423,
e-pasts: noransm@aol.com

REVĪZIJAS KOMITEJA
Priekšsēdis Artis Salmiņš: 829 Juana Ave., San Leandro, CA 94577, tel. (510)4835803, e-pasts: artsalmins@aol.com
Komitejas loceklis Arnolds Ābele 4022 Payne Ave., San Jose, CA 95117, tel. (408)
246-7642, e-pasts: flyer4022@aol.com
Sekretārs Uldis Ramāns: 1631 St. Norbert Dr., Danville, CA 94526, tel. (925)8379552, e-pasts: auramans@sbcglobal.net

ZK Latviešu Draudzes nams – 425 Hoffman Ave, San Francisco, CA, 94114
Telefons: 415-550-9056
DRAUDZES NAMA LIETOŠANAS JAUTĀJUMOS ZVANIET
SALLIJAI FILICAI, TEL. 415-550-9056

