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Toronto lietuvių Teatro
studija “Žalios Lankos”.

KALGARIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS PIRMININKĖS
KALBA PER VISUOTINĮ
SUSIRINKIMĄ, 2015 Birželio 13d.

Jau 40 metų kaip as esu surišta su Kalgario
lietuvių bendruomene. Tad per šią progą norėčiau
pabrėžti svarbiausius mūsų užsimojimus per mano
kadenciją.
Tikslas visuomet buvo išlaikyti lietuvybę
Kalgaryje, vystyti tautinę veiklą ir ją vystyti viešai.
Pirmiausiai, kalba - yra svarbiausias tautos turtas.
Ji mus riša kartu, mokina kaip gyventi. 1975 metais
įsteigėme Lietuvių mokyklą kuri net dabar yra tęsiama.
Lietuvių kalba buvo pripažinta kelius metus Kalgario
universitete. Valio visiems tėvams kurie leido ir valio
mokytojai, Aidai Labanaukienei, ir tėvams kurie dabar
leidžia savo atžalas lankyti mokyklą.
Spaudoje skaitome ir girdime per radija ir TV
kaip dabar pirmieji Kanados gyventojai bando atgauti
savo kutūrą, kuri buvo naikinama daug metų. Jų visa
generacija vaikų nemoka savo kalbų. Gi be kalbos,
kultūra dingsta.
Kitas turtas yra mūsų liaudies kūryba - tautiniai
šokiai ir dainos. Visos tautos turi savo šokius ir dainas.
Pradėjome mažųjų ir vyresniųjų grupes kartu su
mokykla. Vyresniųjų grupė pasirodydavo ne vien mūsų
tarpe bet ir plačiau - Stampedej ir įvairiuose Albertos
miestuose. Kaip šaunu kai “Bigudukai”, dainininkių
grupė, pasirodydavo ir kaip laiku “Klevelis”, šokių gupė
prasidėjo ir dabar toliau tęsiasi.

Lietuvių bendruomenės
indėlis Kalgario miesto
Bowness parkui.

Prof.dr. Alfredo
Bumblausko istorijos
paskaita Kalgaryje.

SVEIKI KALGARIO LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS NARIAI
HELLO CALGARY LITHUANIAN
COMMUNITY MEMBERS

Prieš tris mėnesius turejau garbės periimti
bendruomenės valdymą. Pirmiausia labai didelis
dėkui Poniai Elvyrai Krausas už ilgametį darbą
bendruomenėje. P. Elvyra įkvėpė mane tęsti jos pradėtą
darbą ir toliau puoselėti lietuvybę Kalgaryje. Šaunių
žmonių dėka stengsimės pratęsti pirmininkės Elvyros
pradėtą veiklą ir stiprinsime tautiškumą. Aš tikiu, kad
mes visi kartu galime suburti vieningą bendruomėnę ir
dirbti Kalgario lietuvių bendruomenės naudai. Tarybos
nariai: Mindaugas Grabliauskas, Sylvia Kasper, Tomas
Griškūnas, Eglė Petravičienė, Giedrė Vitkauskaitė, Aida
Labanauskas, Loreta Blazys, Laimonas Šileris.
Prašau lankykitės mūsų internetiniame puslapyje
www.lietuviai-kalgaryje.com
Facebook paskyroje:
Lietuviai Kalgaryje/ Lithuanians in Calgary.
Jeigu turite klausimų, pasiūlymų ar nusiskundimų
rašykite man: mind.g@lietuviai-kalgaryje.com
Bendruomenės pirmininkas: Mindaugas Grabliauskas
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Sekmės jums nauja
Įvairiai
bendruomenės
karta! Sekmės naujam
veikla buvo vystoma. Siuntėme
pirmininkui Mindaugui
jaunimą į Pasaulio Suvažiavimus,
Grabliauskui, naujai
ruošėme stovyklas Albertoj ir lietuviai valdybai ir sekmės visiems
atvažiuodavo iš daug kur. Džiugu, kad
veikėjams ir dalyviams.
Didžiuokimės mūsų
ir dabar tėvai siunčia vaikus į lietuviškas
paveldu, didžiuokimės
stovyklas.
Ruošėme
minėjimus,
mūsų kultūra ir
koncertus, kvieteme svečius iš Amerikos,
džiaukimės, kad yra
Kanados ir Lietuvos. Dalyvavome
lietuvių bendruomenė
multikultūrinėje veikloje – šokom,
Kalgaryje.
dainavom, vadovavom, organizavom
darbo būrelius ir vajus. Albertos Kultūros Departemantas padarė
filmą apie lietuvių, latvių ir estų veiklas. Turėjome lietuvių radijo
programą kelis metus “Cultural Crossroads”. Lietuvių tautinių šokių
grupė vedė visas etnines grupes į stadioną per 1988m olimpiadą.
Dirbome Lietuvos išlaisvinimui, aktyviai dalyvavome pavergtų tautų
sąjungoje Calgary Coalition for Democracy.
Daug kas buvo nuveikta ir daug kas ir dabar yra daroma.
Kliūčių, nesugyvenimo lietuvių tarpe buvo visuomet, bet to nepaisant,
bendruomenė išsilaikė, veikla tęsėsi.
Žinoma be veikėjų nieko nebūtų įvykę. Daug ką norėčiau
paminėti. Nedaug lietuvių iš tų laikų yra likę, kiti sėslūs dėl sveikatos.
Šiandiena čia tik matau nuolatinius remėjus - K. Šalkauskų ir T. Kasper
šeimas. Būtų aplaidu, jei nepaminėčiau mano vyro, Arvydo Krauso, ir
jo nepailstamą lietuvybės rėmimą.
Dabar paliekame bendruomenės tikslą įrašytą ateičiai ant
naujai padaryto plakato: puoselėti lietuvišką veiklą priklausyti
Kanados ir Pasaulio lietuvių šeimai ugdyti savo tautybę.
Sveikinu visus - esamus ir buvusius valdybos narius, visus
veikėjus, padejėjus, visų šeimas – Čepaičius, Grabliauskus, Kasper,
Labanauskus, Griškūnus, Cincius, Liaukonius, Krivelius, Blažius,
Grahame, Urita, Clitheroe, Žagelius, Bražinskus, Vedegius, Zubius,
Bruder, Noreikas, Shukius, Kuzmickus, Karlionus, Šlekius, Vyšniauskus,
Rimavičius, Tijunėlius, A. Šalkauskus, Plungius, Astravus, Kairaičius,
Stakėnus, Yanish, Stasiulius, Šilerius. Sveikinu visus su kuriais man
teko per paskutiniuosius 40 metų dirbti ir bendrauti ir dėkoju visiems
už suteiktą progą man vadovauti bendruomenėje.
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Lietuvių bendruomenės
indėlis Kalgario miesto
Bowness parkui
Plačiau apie talką sekančiame leidinyje

Ačiū,
Elvyra Krausas

OUTGOING PRESIDENT’S ADDRESS at the CALGARY
LITHUANIAN CULTURAL SOCIETY’S ANNUAL
GENERAL MEETING, June 13th 2015.
It has been 40 years that I have proudly worked with the
Calgary Lithuanian Community or the Calgary Lithuanian Cultural
Society, as it is also known in Alberta. From that time I would like to
highlight a few of the events that stand out during my tenure.
The goal of the Community has always been to maintain
Lithuanian identity in Calgary, promote its culture and promote it
publically.

Akimirkos iš talkos
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First of all, language is the most important asset of the nation.
It binds us together, teaches us how to live. In 1975 we started The
Lithuanian Language and Culture School that continues today. For
a few years Lithuanian was recognized by the University of Calgary
as a credited language for admission. Kudos to all the parents who
did send, and to those who are sending their children to that school
to-day. Kudos to the Principal, Aida Labanauskas, who tirelessly is
continuing to teach and carry the tradition.
In the press we read and hear on the radio and TV how the
First Nations People are now trying to regain their culture that was
destroyed over the past many years. A whole generation of children
does not speak their native languages. Without language, culture
disappears.
Another asset is our folk art – our traditional dances and
songs. All nations have their own dances and songs. We started
both the young and senior dance groups with the school. With time,
the senior group appeared widely not only among us but also at
the Stampede and over Alberta. What a nice surprise it was when
Bigudukai, a song ensemble, formed, and how timely that Klevelis, a
dance group began and still continues.
Alberta Culture made a movie about the Lithuanian, Latvian
and Estonian communities in Alberta. There was Lithuanian radio
program, for a few years on Cultural Crossroads. Lithuanian folk dance
group led all the ethnic groups into the stadium during the 1988
Olympics. We actively and tirelessly worked towards the liberation of
Lithuania. The Calgary Coalition for Democracy movement was very
proactive in supporting the enslaved people of Europe.
Much has been done over the years - camps, conventions, festivals,
workshops, fund raising, picnics, concerts, cultural displays and
more. I would like to mention many names, many who have passed
away, some are now unable to travel. I see here today the unfailing
supporters K. Salkauskas and T. Kasper families. I would be remiss
if I did not mention my husband, Arvydas Krausas, and his tireless
support over the many years.
I salute our Executive, both current, past, all the doers and
shakers - our families of Cepaitis, Grabliauskas, Kasper, Labanaukas,
Griskunas, Cincis, Zagelis, Blazys, Grahame, Krivelis, Clitheroe,
Rimavicius, Liaukonis, Tijunelis, Urita, Brazinskas, Vedegys, Zubis,
Bruder, Noreikas, A.Salkauskas, Plungys, Astravas, Kairaitis, Sileris,
Stakenas, Stasiulis, Yanish, Karlionas, Vysniauskas, Shukys, Kuzmickas,
Slekys. I salute all those with whom I worked over the past 40 years in
the community and thank them all for giving me the opportunity to
serve.
I have lived in Calgary for 48 years. I have seen how our
community has gone through many cycles and I am delighted that
we have young, enthusiastic members who will carry on the work,
bring new perspective, new energy, new projects, and will keep the
Lithuanian culture and our community alive.
I wish our newly elected President Mindaugas Grabliauskas,
the Executive and all the Calgary Lithuanian family continued success.
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THANK YOU
CASINO VOLUNTEERS
Elvyra Krausas, Sylvia Kasper, Tony Kasper,
Mary Blasetti, Anna Paulina Hart, Ruta
Savickas, Viktoras Savickas, Raimundas
Vedegys, Odeta Vedegiene, Ale Bruder,
Rolandas Bruder, Saulius Čepaitis, Lina
Čepaitis, Marius Krivelis, Romas Krivelis,
Dalia Grobovaitė, Juozas Zigelis, Tomas
Griškūnas, Julija Blazyte, Vytas Blazys,
Loreta Blazys, Michail Stukanov, Laurynas
Čeponis, Odeta Ruzgaitė, Arturas Cincis,
Žilvinas Liaukonis, Aida Labanauskas,
Sylvija Labanauskaite, Evelina Tijunelis,
Violeta Lavandauskiene, Mindaugas
Grabliauskas, Mindaugas Milcius, Jurga
Montvydas, Darius Montvydas, Ryan Bang.
Ačiū visiems savanoriams paaukojusiems
šiltą vasaros dieną ir tikimės jus ir dar kitus
naujus veidus pamatyti 2017 pavasarį,
sekančiame mūsų Casino!
Kviečiame aktyviai dalyvauti Calgario
bendruomenės renginiuose!
Geru Jums metų!
Casino organizacinis komitetas
Saulius Čepaitis
Elvyra Krausas
Loreta Blazys

Thanks
Elvyra Krausas
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Liepos 6-oji, Vasario 16-oji, Kovo 11-oji:
Lietuvos valstybės istorijos viršukalnės
Prof. dr. Alfredas Bumblauskas
Prof. dr Alfredas Bumblauskas seminar
Santrauka
Paskaitoje svarstomas labai dažnas klausimas: kuri iš Lietuvos
istorinių datų yra svarbesnė?
Ieškant atsakymo, priimama prielaida, kad reikia kalbėti apie
tris Lietuvas arba tris epochas, kurių kiekvienos simbolinės pradžios
ir yra minėtos datos.
1253-iųjų liepos 6-osios Mindaugo karūnacija ženklino ne
tik Lietuvos valstybės susikūrimą, bet ir jos tapsmą krikščioniškosios
Europos bendrijos dalimi, ką vėliau ir įtvirtino Vytautas. Senoji
Lietuvos valstybė sąjungoje su Lenkija gyvavo iki pat 1795 m. Rusijos,
Prūsijos ir Austrijos okupacijos.
1918 m. vasario 16-ąją buvo atkurta Lietuvos valstybė
ir Lietuva tapo poversalinės Europos dalimi iki 1940 m. SSRS
okupacijos. Šią savo ruožtu nutraukė 1990 m. kovo 11-oji, paskelbusi
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, kas tapo esminga komunizmo
sovietijoje griūties dalimi.
Siekiant plėtoti argumentaciją, siekiama parodyti kiekvienos
iš šių epochų pasiekimus ir indėlį į Europos civilizaciją. Pvz., Senoji
Lietuva: duona, bajoriškoji demokratija, religinė tolerancija, Barokas
ir Konstitucija; Naujoji Lietuva: sviestas, ANBO (aviacijos pramonė),
krepšinis.
Paskaita baigiama Post Scriptumu: ką Lietuvos istorinė
patirtis arba buvimas ant civilizacijų ribos leidžia pranešti Vakarų
pasauliui. Aktualiausia yra idėja apie tai, kad karas Ukrainoje yra ne
šiaip konfliktas, o karas ties civilizacijų ribomis.
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Prof.dr. Alfredo Bumblausko

ISTORIJOS
PASKAITA
KALGARYJE

2015 Spalio 24 d.
nuo 1:00 pm iki 4:00 pm
The Danish Canadian
club of Calgary
727 11 Ave. SW
Calgary AB T2R 0E3
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Toronto teatro studija ,,Žalios lankos”
Toronto theatre ,,Žalios lankos”
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Akimirkos iš renginio

Šių metų vasaros pradžioje praužė nuostabus svečių, teatro studijos
“Žalios Lankos” iš Toronto, pasirodymas. Torontiečiai atvežė nuostabią
pjesę “Vakarienė vištidėje”. Spektaklis buvo nuostabus ir atėjusieji
turėjo juoko iki valios. Kai kuriems žiūrovams net tryško ašaros iš
juoko.
Apgailėstaujame, kad susirinko tik apie keturiasdešimt
žiūrovų pasimėgauti spektakliu. Renginio metu vaišinomės
lietuviškais patiekalais, gaivinomės alumi ir vynu. Valdyba žada
atvežti panašaus pobūdžio renginių į Kalgarį ir ateityje.
Didelis dėkui Teatro studijos aktoriams:
Dariui Stasiulevičiui, Daivai Botyrienei, Arūnui Paransevičiui,
Ievai Naujokaitytei ir Milenai Ivaniukas.
Taip pat didelis ačiū Marytei Rusienei, kad pagamino gardžių
valgių visiems susirinkusiems ir šauniems savanoriams: Romui
Kriveliui, Julijai Blažytei, Silvijai Labanauskaitei.
Ačiū visiems atėjusiems. Tikimės kituose renginiuose sulaukti
daugiau bendruomenės narių.
Tai pat didelis AČIŪ organizatorių komandai
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IN MEMORIAM
Martha Wanagat (nee Ammon)
February 23, 1918 - August 14, 2015
At the age of 97 years, Martha passed peacefully with family
by her side, taking the journey to be with her beloved husband
Richard.
Martha was predeceased by her son William, and two brothers.
Martha was born in Lithuania and was the eldest of five. She met
Richard in Lithuania, and on December 31, 1938, they married.
Together with daughter Ellie, they came to Canada in 1951. They
settled in Burmis, Alberta where Martha worked as a cook in the
lumber camp. The family moved to Calgary in 1954, and made it their
home. They found a sense of family and made lifelong friends in the
Lithuanian community of Calgary.
Martha was well known for her hard work ethic. It was rare to
ever see her sit still. She was passionate about many things and loved
to share these with the people close to her. Martha was the matriarch
of the family, always bringing loved ones together for regular weekly
meals - no excuses accepted. Her great-grandchildren were her pride
and joy. Martha always showered them with love, affection and her
great generosity whenever she was with them. Martha was also an
amazing cook and an excellent baker. There were delicacies we all
enjoyed that will be lost with Martha – her house smoked salmon,
potato dumplings, Kugelis and “brown” bread. Martha was well
known for her amazing garden of flowers and vegetables and her
beautiful collection of crystal china and jewelry.
Martha is survived by her daughter Ellie and son-in-law
Ted Kern; granddaughters Julie and Lisa (Greg Reimer); and great
grandchildren Jonah and Bailey Zankl, Allison Jakob and Samantha
Reimer.
The family would like to extend our warmest thanks to staff
on the Sundance unit at The Beverly Centre, Midnapore. Their care
and compassion during this last week made Martha’s journey very
comfortable. In respecting Martha’s wishes, the family will be holding
a private graveside ceremony to celebrate her life.

Martha Wanagat

February 23, 1918 - August 14, 2015

John Kilotaitis

January 6, 1930 - May 22, 2015
John Kilotaitis, born on January 6, 1930, in Raseiniai,
Lithuania, passed away on May 22, 2015 from a stroke brought on
by complications from surgery. He is survived by his wife of 63 years,
Olga, his Daughter, Ingrid Hodges, his son Jack (Debra) Kilotaitis,
and his grandchildren Russell and Kirsten Hodges and Raquelle and
Dannielle Kilotaitis. John came to Canada as a young man, living
first in Ontario where he met and married Olga. They later moved
to Calgary and made a good life here, where John was a successful
realtor. John was well known in the Lithuanian community for his
good nature and hospitality. He was immensely proud of his wife,
children and grandchildren and cherished family time with them. He
will be greatly missed.

John Kilotaitis

January 6, 1930 - May 22, 2015
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Skelbimai /AD’s

Kviečia pirties megėjų klubas “KAITRA”

Jau kuris laikas kas antrą penktadienį arba šeštadienį
renkasi klubo “Kaitra” nariai pašildyti kaulus. Vyksta karštos
diskusijos, pasakojami anekdotai ir mėgaujames karštais
garais pirtyje. Norinčius prisijungti rašykite:
mind.g@lietuviai-kalgaryje.com
Pirties adresas: #11255 30 St SW, Calgary

ŠOKIŲ KOLEKTYVAS

KLEVELIS

RENKA NAUJUS ŠOKĖJUS
ruoštis šokių šventei BALTIMORE
2016 Liepos 1-2 dienomis

DĖMESIO!!!!!!

KREIPTIS:
Odeta Ruzgaitė: odeta.ruzgaite@yahoo.com
Rasa Rimavičienė: remrasa@shaw.ca
Loreta Blazys: lorablazys@hotmail.com

Planuojame išleisti kalendorių “Lietuviai Kalgaryje 2016”

Siųskite nuostabios Kanados vaizdus!!!
e-mail: lietuviaikalgaryje@gmail.com
Prie nuotraukos bus nurodytas autorius
Pastaba: nuotraukose neturi matytis žmonių veidai
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2015 Rugsėjis Kalgaris, Kanada
KALGARIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
Pirmininkas: Mindaugas Grabliauskas 403-891-1887
Iždininkė: Sylvia Kasper 403-245-8669
Laikraščio dizaineris-maketuotojas: Laimonas Gasiūnas
lietuviaikalgaryje@gmail.com
Dėkojame už nuotraukas: Juozui Žageliui, Linai Tijunelis,
Mindaugui Grabliauskui.

Primename apie metinį nario mokėstį
asmeniui 10$, šeimai 20$
Ataskaitiniai metai nuo birželio 1d. iki gegužės 31d.

Pasiūlymus ir pageidavimus siųskite:

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