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Konsulo vizitas
Kalgaryje

Lietuvos trispalvė
“SADDELDOME” arenoje

Senjorų priešpiečiai

180 dienų / 180 Days
Bendruomenės finansinė ataskaita
Valdybos susitikime vasarį buvo nustatytas
biudžetas lėšų, suteiktų AGLC, panaudojimui siekiant
skatinti ir puoselėti lietuvišką paveldą ir kultūrą. Kai už
2015-ųjų liepą atliktą darbą Kazino buvo gauta 73000
CAD, mes turėjome apie 85000 CAD savo apribotoje
sąskaitoje, be to dar ten esančių 40000 CAD ilgalaikėje
taupomojoje sąskaitoje.
Kad lėšos būtų leidžiamos teisingai visų mūsų
bendruomenės narių labui (iki mokyklinio amžiaus
vaikams, vaikams besiruošiantiems siekti aukštojo
mokslo, dirbantiems suaugusiems ir žmonėms
išejusiems į pensiją), o ne vienos grupės naudai buvo
nuspręsta, kad lėšos bus paskirstomos sekančia tvarka:

KOVO 27d. 3:00 - 7:ooPM

• 30000 CAD skirta renginiams, tokiems kaip praeitų
metų teatro “Žalios Lankos” pasirodymui, profesoriaus
Bumblausko paskaitai, kunigo vizitui ir t.t.
• 35000 CAD skirta suteikti galimybę vaikams nuo 6 iki 17
metų praleisti atostogas “Kretingos” stovykloje, Ontario
provincijoje. Kur mūsų mažieji praleis nepakartojamas
dvi savaites lietuvių vaikų būryje ir kalbės lietuviškai bei
mokinsis lietuviškų papročių.
• 8000 CAD skirti aukštesniojo mokslo stipendijoms.
• 12000 CAD skirta įvairiems mokesčiams, tokiems kaip
renginių, salių nuomai, kolektyvo “Klevelis” repeticijoms
skirtų patalpų nuomai, interneto svetainės ir naujienų
portalo redaktorių honorarams, lietuvių mokyklėlės
reikmenims, administracinėms priemonėms ir t.t.
Iš viso – 85000 CAD.
Stipendijų finansavimas išlieka toks pat, kokiam buvo
pritarta ankstenės bendruomenės valdybos t.y. 8000
CAD metams, tačiau programos tvarka greitu laiku
keisis. 2016-siais, už pirmą vietą bus skiriama 2000 CAD
stipendija, už antrą vietą – 1500 CAD ir už trečią vietą –
1000 CAD. Likusi 3500 CAD stipendijos suma bus lygiai
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padalinta tarp kompetetingų dalyvių, maksimali suma iki
500 CAD. Kaip ir anksčiau, bus vertinami dalyvių rašinėlių
ypatumai, dalyvių akademiniai pasiekimai vidurinėje
mokykloje ar univesitete, taip pat ir jų pilietinis įnašas
bendruomenės labui.

Community Financial Matters
At its February meeting, the Valdyba set out a
budget for spending the funds allocated to us by
Alberta Gaming for the purpose of maintaining
and enhancing the Lithuanian heritage and culture.
After receiving $73,000 for the Casino that we
worked in July, 2015, we had approximately $85,000
in our restricted gaming account (in addition to
$40,000 allocated to long-term savings).
So that the funds can be spent equitably for the
benefit of all members of our community (smaller
children, older children heading to post-secondary
education, adults in the work force, and retired
people), it was decided that we would allocate the
$85,000 as follows:
• $30,000 on Events (such as last year’s theatrical
performance by Zalios Lakos, lecture by Prof.
Bumbliauskas, priest’s visit to mark the Feast of All
Souls, dance performance by Klevelis, etc.)
• $35,000 to send children between the ages of 6
and 17 to Camp Kretinga, a Lithuanian language
and heritage summer camp in Ontario
• $ 8,000 on post-secondary scholarships
• $12,000 on Fees (for example, hall rental for
various events, rehearsal space rental for Klevelis,
costumes for Klevelis, webmaster and newsletter
editor honorarium, school supplies, administrative
supplies, etc.)
Total: $85,000.
Scholarship funding remains at the level that was
previously approved by the whole community
($8000 per year); however, the format of the
program will change. For 2016, we will award a
first place scholarship of $2000, a second place
scholarship of $1500 and a third place scholarship
of $1000. The remaining $3500 of the scholarship
fund will be distributed equally between qualified
applicants, up to a maximum of $500. As before,
applicants will be ranked based on the quality of
their essay, their academic standing in high school
or university, and the community service they have
performed.
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Trumpai apie Kalgario Lietuvių bendruomenės šokių kolektyvo
‘’Klevelis’’ reikalus ir pasiruošimą Pasaulio Lietuvių šokių šventei
kuri vyks JAV, Baltimorėje.
“Klevelis” yra vienintelis lietuviškas šokių kolektyvas visame
vakarų Kanados regione.
Pirmasis “Klevelio” pasirodymas įvyko 2012 m. Bostone,
kur ir prasidėjo mūsų šokių kolektyvo istorija. Pasisekimas
ir entuziazmas buvo toks, kad šventei Vilniuje 2014 m. buvo
paruošta visiškai nauja programa, išmoktas sudėtingiausias
repertuaras ir atšokti net du pasirodymai Vilniuje. Šiuo metu
visiškai nauja šokių programa repetuojama šventei, kuri vyks pas
mūsų pietinius kaimynus Baltimoreje, šių metų Liepos 3 d.
https://www.youtube.com/watch?v=QrsxZXsyG8Q

“Klevelis” jau gastroliavo Edmontone, pasirodė Skandinavų
Kalėdinėje vakaronėje Kalgaryje, parodė visus šokius iš
programos Lietuvoje Kalgario Lietuvių bendruomėnei. Buvome
svarbi dalis kultūrinės programos, kai Kalgaryje viešėjo Teatras iš
Toronto ‘’Žalios Lankos’’.
Noriu pasidžiaugti, kad mūsų nepailstanti vadovė Rasa
Rimavičienė turi ugnelės mus visus suburti ir vėl mokyti naujų
šokių. Rasai į pagalbą šiemet atėjo Laura Plungienė, taip pat
turinti didžiulę šokių patirtį.
Ačiū vadovams už kantrybę, nes šokiai nėra jau tokie lengvi ir
kelionė į Baltimorę artėja labai sparčiai.
Gyvenimas rieda, mirga ir keičiasi, kaip ir šokėjų poros keičiasi
mūsų kolektyve.
Šiuo metu turime ir veteranų, kurie šoka nuo pirmos šokių šventės
ir naujų veidų, kurie įsijungė tik prieš kelis mėnesius. Kviečiame
visus, kas tik domitės galimybe šokti, apsilankyti repeticijose. Gal
ir Jūsų kojos pradės kilnotis išgirdus smagią polką ir atsiras laiko
lietuviškiems liaudies šokiams išmokti.

Kolketyvas:
Saulius ir Lina Čepaičiai,
Remis Rimavičius ir Loreta Blažys,
Odeta Ruzgaitė ir Artūras Činčis,
Lukas Gedminas ir Jeniffer Williams ,
Eglė ir Saulius Petravičiai,
Laura ir Ričardas Plungiai,
Tony Kasper,
Dalia Grobovaitė ir Juozas Žagelis
Ir žinoma vadovė: Rasa Rimavičienė
Dėmesio, visiems susidomėjusiems
ir prijaučiantiems - repetuojame
sekmadieniais nuo 5 p.m.
Adresu: Southwood Community Centre
11 Sackville Dr. SW Calgary, AB
Klevelio atstovas
Vytas Blažys
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Kolektyvas “Klevelis” Lietuvoje. Dainų šventė 2014, Vilnius

Kunigo viešnagė Kalgaryje
2015 m. Lapkričio mėn. į Kalgarį buvo atvykęs kunigas iš
Hamiltono Aurimas Paulius Rudinskas. Lapkričio 7d. buvo
laikomos įspūdingos pamaldos Šv. Cecilijos bažnyčioje už
Lietuvių Bendruomenės šeimų mirusiuosius. Mišios pradėtos
minint kiekvienos šeimos mirusiųjų vardus ir kiekviena šeima
turėjo galimybę inešti degančią žvakutę prie altoriaus.
Po mišių buvo suneštinės vaišės, kur visi norintys turėjo galimybę
pabendrauti su kunigu.
Džiaugiamės, kad buvo susirinkę nemažai lietuvių ir tikimės, kad
kunigo apsilankymo tradicija tęsis ir toliau.
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Brangūs bendruomenės nariai
mokestį.

Štai ir vėl artėja metas mokėti metinį nario

Nario mokesčio suma nėra pasikeitusi nuo
praėjusių metų: 10$ suaugusiąjam ir 20$ šeimai (Šeima
apibūdinama kaip 2 suaugę žmonės, kurie gyvena kartu
ir jų vaikai, kurie yra iki 18 metų, o jei virš 18 m. – mokosi
vidurinėje mokykloje arba studijuoja po vidurinės
mokyklos). Kai mes gausime jūsų apmokėjimą, jums bus
nusiųstas mokėjimo kvitas el. paštu, arba paprastu paštu,
jei taip pageidausite.
Kodėl turėtumėte prisijungti prie kitų
bendruomenės narių mokėdami Nario Mokestį?
Nuo 1966 m. Kalgario lietuviai susitikdavo tam,
kad puoselėti ir išlaikyti lietuvybę, lietuvių kultūrą ir kalbą
ir bendravimą vieno su kitu. Jūsų nario mokestis padeda
apmokėti mūsų bendruomenės renginių organizacinius
kaštus. Mes esame Kalgario atstovai Kanados Lietuvių
bendruomenėje ir taip pat mes gauname paramą Kalgario
Lietuvių mokyklai. 2008 metais mes užsiregistravome
Albertoje kaip “Calgary Lithuanian Cultural Society”
organizacija (Bendruomenės vardo negalėjome naudoti),
kad galėtume paduoti paraišką į „Alberta Gaming and
Liquor Commission”.
Tuomet įgijome galimybę dalintis “Alberta
Gaming” lėšomis. Tam turime turėti narius. Nuo to
laiko esame savanoriškai dirbę trijuose Kazino, mums
buvo skirta dalis pinigų, kad galėtume dalyvauti
įvairiuose renginiuose, tokiuose kaip Toronto Lietuvių
dainų šventė, Dainų ir Šokių šventė Bostone, Jaunimo
dalyvavimas Kretingos Stovykloje Ontario, Joninių
šventė 2012m. su populiariais lietuvių dainininkais,
keliavome į konferencijas, atsivežėme įvairius oficialius
svečius ir atlikėjus iš kitų Kanados provincijų, o taip
pat JAV ir Lietuvos, aukojome lėšas įvairioms labdaros
organizacijoms Albertoje ir Kanadoje, 2014 metais šokių
kolektyvas važiavo į Lietuvą Pasaulio Lietuvių šokių šventę,
2015 metais sulaukėme svečių iš Toronto teatro studija
“Žalios Lankos” dar ne mažiau įspūdingi renginiai yra
suplanuoti 2016 ir 2017 m., tokie kaip specialus pavasario
“Lietuviu piknikas parke”, skirtas surinkti papildomai lėšų
“Klevelio” Kolektyvui į Baltimorės Pasaulio Lietuvių šokių
šventę, vedamos derybos su Žilvinu Žvaguliu ir Irena
Starošaite, Keistuoliu Teatru. Kviečiame visus prisijungti
prie nario mokesčio mokėjimo, kad galėtume ir toliau
sėkmingai planuoti, kaip panaudoti mūsų bendruomenei
skirtas lėšas mūsų bendruomenės labui, kuo daugiau
turime narių, mokančių nario mokestį, tuo daugiau turime
galimybių, dalyvauti Kazino programoje ir gauti daugiau
paramos. Be jūsų mielieji nebūtų ir bendruomenės. Labai
dėkojame visiems, kurie mokate mokestį bendruomenei
ir raginame kitus jungtis prie bendruomenės,
Mokėstį galite susimokėti renginių metu arba galite siųsti
čekį :
išrašytą CLCC (Calgary Lithuanian Canadian Community).
Išsiųsti galite adresu: Sylvia Kasper, Treasurer, at 923 – 13
Avenue S. W., Calgary, AB T2R 0L3
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Iš bendruomenės archyvo. Pirma dalis.
From the community archive. First part.
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Senjorų priešpiečiai

Seniors’ complimentary lunch

Antradienį, 2015 lapkričio 17 d., buvo surengti nemokami
priešpiečiai senjorams.
Nele Astravas maloniai sutiko prisidėti užsakant
Azijietišką bufetą, esantį 9125 Bonaventure Dr. SE, Kalgaryje.
Meniu buvo sudarytas iš kinietiškos, japoniškos, mongoliškos
virtuvės patiekalų, įvairių salotų, o taip pat kanadietiškų
skanumynų ir dar daugiau! Svečiai galėjo rinktis iš daugiau kaip
150-ies patiekalų, tokių ypatingų kaip suši, sušimi ir kelių rušių
desertų.
Mūsų prezidentas Mindaugas Grabliauskas taip
pat prisijungė prie mūsų grupės, nes kai kurie senjorai dar
nebuvo su juo susipažinę ir tai buvo puiki galimybė pagaliau
susitikti. Mes taip pat buvome labai laimingi matydami Marytę,
Mindaugo uošvę, nes ji yra svarbus mūsų bendruomenės narys
- jos cepelinai ir kugelis yra nepakartojami. Dabar ji planuoja
išvykti į Lietuvą po ilgo vizito Kanadoje.
Tarp kitų dalyvavusių svečių buvo: Kes ir Ilse Salkauskas,
David Sweeney, Marg Stakenas ir Helen Stakenas, kuri budama
98-ių, atrodo kaip visada pritrenkenčiai, Juozas Žagelis, mūsų
jauniausias senjoras, Marilyn Shukys, jos sūnus Maiklas ir
sesuo Irena Shukys, Wonyta Zubis su savo vyru Beriu, Kostas ir
Nele Astravas, Arvydas ir Elvyra Krausas, o taip pat ir jaunasis
Grabliauskiukas. Mes labai nuliūdome išgirdę, kad Elvyra
Kairaitis negalėjo prisijungti prie mūsų šaunios kompanijos dėl
gripo; kiti bendruomenės nariai Tedas ir Eli Kern, o taip pat ir
Sylvia ir Tonis Kasper leido laiką dar geriau – jie atostogavo JAV.
Be ištaigingų priešpiečių skanavimo, mes turėjome
galimybę pasimatyti vieni su kitais, pabendrauti ir pasidalinti
savo bėdomis ir džiaugsmais. Mūsų grupė maloniai nustebino
Elvyrą įteikdami jai pintinę skanėstų, kuriais ji pasidalino su
visais vakaro dalyviais. Per Kalėdas, Elvyra nuvežė dėžutę
saldainių Julijai Kairiunas, kuri gyvena Tėvo Lacombe priežiūros
centre. Julija, sulaukusi garbaus 102 metų amžiaus, labai
džiaugėsi gaudama dovanų nuo senjorų, o mielas krepšelis
atiteko Sylvijos katytėms. Arvydas taip pat sulaukė dovanos –
butelio tauraus gėrimo, kuriuo jis pažadėjo pasidalinti su visais
kokiame nors sekančiame lietuvių bendruomenės renginyje.

took place on Tuesday, Nov 17th 2015.
Per kind favour of Nele Astravas Asian
Buffet, 9125 Bonaventure Dr SE, Calgary was
booked. The menu included Chinese, Japanese,
Mongolian Grill, lots of salads as well as Canadian style
favourites…and all one could eat! There were over
150 items to choose from, including such specialties
as sushi, sashimi and a large selection of desserts.
Our president, Mindaugas Grabliauskas
joined us to meet the group as some of the seniors
had not yet met him and they had an opportunity
to do so. We were happy to see Maryte, Mindaugas’
mother-in-law, join us, Maryte has been a very
valuable member in the community (her cepelinai
and kugelis are superb) and now she is planning
to return to Lithuania after her extended stay in
Canada. Others present were: Kes and Ilse Salkauskas,
David Sweeney, Marg Stakenas, Helen Stakenas (at 98
she looks stunning and sharp as ever), Juozas Zagelis
our youngest senior, Marilyn Shukys, son Michael and
sister,Irene Shukys, Wonyta Zubis and hubby Barry,
Kostas and Nele Astravas, Arvydas and Elvyra Krausas
and young Grabliauskiukas. We were sorry to hear
Cecilija Kairaitis could not join us as she had the flu;
Ted and Eli Kern, Sylvia and Tony Kasper had a better
offer - they were holidaying in the States.
Besides enjoying the sumptuous lunch we all
had an opportunity to visit, catch up with our aches
and pains and share exciting things happening in our
lives. The group surprised Elvyra with a huge hamper
of goodies that she shared with the group. The box of
chocolates Elvyra took to Julie Kairiunas at Christmas,
who is in Father Lacombe Care Centre. Julie who is
102 was happy to receive the gift from the seniors and
the lovely basket went to Sylvia for her cats. Arvydas
too received a gift, a bottle of liquor that he will share
at some Lith function with everyone.
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LIETUVOS trispalvė
plazdėjo “SADDELDOME”
arenoje
Šių metų Kovo 6 dieną “Saddledome” vykusioje
multikultūrinėje šventėje suplazdėjo Lietuvos trsipalvė.
Buvo susirinkę gausybė įvairių šalių atstovų. Tokių kaip
Serbija, Ukraina, USA, Mexico, Hungary, Canada - First
Nations ir kt.
Taip pat susirinko nemažas lietuvių būrelis.
Spalvingiausias buvo Laimonas Šileris, kuris net tris kartus
buvo parodytas pagrindiniame ekrane.
Tai buvo pirmas tokio pobūdžio renginys, bet
organizatoriai žadejo, kad tai taps tradicija.
Labai didelis ačiū Giedrei Vitkauskaitei už
užregistravimą ir Laimonui Šileriui už pasiūlymą jungtis
visiems kartu į tokią nuostabią šventę.

2016 m. balandžio 15 – 16
dienomis organizuojama
konsulinė misija į Kalgarį
Siekdama gerinti konsulinių paslaugų teikimo kokybę,
Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ir
Lietuvos Respublikos ambasada Kanadoje organizuoja
konsulinę misiją į Kalgarį, kurios metu Lietuvos
Respublikos piliečiams ir lietuvių kilmės asmenims bus
atliekami konsuliniai veiksmai.
Konsulinės misijos metu:
2016 m. balandžio 15 d. (penktadienį) nuo 9.00 iki 18.00
val.2016 m. balandžio 16 d. (šeštadienį) nuo 9.00 iki 18.00
val.
adresu: 923-13 Avenue SW, Calgary, AB T2R 0L3, Kanada
piliečių prašymai ir dokumentai dėl pasų keitimo ir
išdavimo, užsienyje sudarytų civilinės būklės aktų
įtraukimo į apskaitą Lietuvoje, konsulinių pažymų
išdavimo, konsulinio dokumentų legalizavimo, Lietuvos
Respublikos piliečių, išvykusių iš Lietuvos ilgesniam nei 6
mėnesių laikotarpiui, gyvenamosios vietos deklaracijos bei

atliekami kiti konsuliniai veiksmai. Taip pat bus priimami
lietuvių kilmės asmenų prašymai ir dokumentai dėl
Lietuvos Respublikos pilietybės, konsulinio dokumentų
legalizavimo bei kitų konsulinių veiksmų.
Interesantus priims Lietuvos Respublikos įgaliotasis
ministras Jonas Skardinskas.
Pageidaujančius kreiptis dėl konsulinių paslaugų maloniai
prašome iš anksto registruotis Lietuvos Respublikos
ambasadoje, tel.: 613 567 5458 papildomas (extension) Nr.
22 arba el. paštu jonas.skardinskas@urm.lt, nurodant savo
vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, kokios
konkrečios konsulinės paslaugos pageidaujate ir kuriuo
laiku Jums būtų patogiau atvykti.
Priimami bus tik iš anksto užsiregistravę piliečiai.
Maloniai prašome turėti visų pateikiamų dokumentų
kopijas. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Kanadoje išduotų
gimimo, santuokos, vardo ar pavardės keitimo liudijimai
bei kiti dokumentai turi būti notariškai patvirtinti ir
pateikiami kartu su vertimu į lietuvių kalbą. Daugiau
informacijos apie dokumentų parengimą Jums bus
suteikta registruojantis priėmimui telefonu 613 567 54 58
papildomas Nr. 22.
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Mielosios lietuvių bendruomenės ir sąjungos,
džiaugiamės galėdami paskelbti apie Pasaulio lietuvių
bėgimą “Penki už Lietuvą”, kuris įvyks birželio 5 dieną.
Maloniai kviečiame padėti mums surasti dalyvių ir
koordinatorių, kurie norėtų organizuoti bėgimą Jūsų šalyje/
mieste. Todėl, visų Jūsų prašome Facebook’o bendruomenės
ar sąjungos puslapyje/grupėje pasidalinti pranešimu
apie bėgimą (žr. žemiau) su pridėta nuoroda į renginio
Facebook’o puslapį bei svetainę.
Siūlome trumpą, informatyvią žinutę:
“Sveiki! Pasaulio lietuvių 5 kilometrų bėgimas šiais metais
rengiamas birželio 5 dieną. Bėk ir tu!
Daugiau informacijos rasite Facebook’o puslapyje
https://www.facebook.com/5uzlt/
bei renginio svetainėje: http://www.5uzlietuva.com/”
Iš anksto sakome ačiū už Jūsų pagalbą ir norą kartu
įgyvendinti šią sportišką iniciatyvą!
Nuoširdžiai,
Renginio “Penki už Lietuvą” organizatorių vardu
Arvydas Dapkūnas

2016 Kovas, Kalgaris, Kanada
KALGARIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
Pirmininkas: Mindaugas Grabliauskas 403-809-9480
Iždininkė: Sylvia Kasper 403-245-8669
Laikraščio dizaineris-maketuotojas: Laimonas Gasiūnas
lietuviaikalgaryje@gmail.com
Dėkojame už nuotraukas: Sauliui Čepaičiui, Mindaugui
Grabliauskui, Tomui Griškūnui, Juozui Žageliui.
Pasiūlymus ir pageidavimus siųskite:

mind.g@lietuviai-kalgaryje.com
lietuviaikalgaryje@gmail.com
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