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LIETUVIAI KALGARYJE
LITHUANIANS IN CALGARY

Po potvynio, šaltų ir šiltų vasaros dienų - laikas jau vėl
susieiti!
KALGARIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS
VALDYBA
kviečia visus narius, svečius ir norinčius prisijungti prie
bendruomenės į

Visuotinį Metinį Susirinkimą ir
Šaunų Pasibuvimą drauge
šeštadienį spalio 19-tą, 2013m.
Šv. Cecilijos bažnyčios salėje, 321 - 90 Ave. SE Calgary,
16 val.
Dalyvaus Kanados Lietuvių Bendruomenės
Pirmininkė
Gerb. Joana Kuraitė-Lasienė
Pristatysime bendruomenės biudžetą, apibūdinsime
metinę veiklą, išrinksime kelis narius į valdybą, rinksime
stipendijos komitetą, svarstysime pinigų investavimą ir
ateinantį kasino kuris visai netoli ir kt.
Romas Krivelis pristatys savo essay
“Chronicle of the Vytautas Magnus Lithuanian language
School in Calgary”
Seks suneštinė vakarienė. Šeimininkes prašome atnešti
savo mėgstamą patiekalą , pavyždžiui - skanaus kugelio
blėką, sumuštinių, mišrainės ... Juk kugelio niekuomet
perdaug nebūna.
Galėsite pasivaišinti kava, arbata ir gaiviais gėrimais
Iki malonaus!
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You are invited to attend
CALGARY LITHUANIAN CULTURAL
SOCIETY’S
ANNUAL GENERAL MEETING &
A GET TOGETHER
Saturday, October 19th 2013,
321 - 90 Ave. SE Calgary, at 4:00 PM
Hon. guest Joana Kuras-Lasys,
President, Canadian Lithuanian
Community, will be in attendance and
address the community
Potluck - please bring a plate e.g appetizer,
entree or dessert.
Any traditional dish like kugelis or a pizza is
always very welcome.
Coﬀee, tea, juice, water will be provided
Come and win some door prizes!

Popietės metu numatyta keletas
malonių siurprizų, tad
nepatingėkite ir visi atskubėkite.
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Valdyba širdingai dėkoja Elytei Zubis, Calgario ilgametėi bendruomenės dalyvei ir vėikėjai, už
reprezentavimą Kalgario lietuvių bendruomenės, Kanados lietuvių bendruomenėje ir Krašto Taryboje.
2
Jai reikėjo paaukoti ne vien savo laiką, pasiaukojimą, bet ir lėšas, nes nevisuomet galėjome jai
viską apmokėti. Žinoma dalyvavimas KT suvažiavimuose suteikia daug ir pasitenkinimo, bendravimo su
veikėjais Toronte ir dalyviais iš kitų apylinkių.
Ačiū, Elyte!
Kalgario lietuvių bendruomenės valdyba

!

!

Vykintas Labanauskas$

Tony Kasper

Pranešame Jums Kalgario lietuvių bendruomenės išrinktus atstovus į KLB KT, trijų metų kadencijai.
Atstovai yra skirtingų kartų bendruomenės nariai, gerai susipažinę su bendruomenės reikalais ir padėtim.
Kalgariui paskirtos 2 atstovų vietos. Kandidatai turėjo būti gerai susipažnę su apylinės veikla, susimokėję
solidarumo mokestį ir prižadėję dalyauti KLB Krašto Tarybos kiekviename metiniame suvažiavime bei
atstovauti mūsų apylinkę.
Rinkimų komisija turėjo nelengva darbą. Kandidatų buvo trys Vykintas, Tony ir Dalia Grobovaitė. Visi trys nemažai pasižymėje savo srityse.
Rinkimų komisiją sudarė bendruomenės nariai:
Saulius Čepaitis (vice-pirmininkas)
2
2
2
Elvyra Krausienė (pirmininkė)
2
2
2
Ella Krivelienė (buvusi iždininkė)
Rinkimo komisija ir valdyba linki atstovams sėkmės toliau tęsti užmegstus ryšius KT-je ir ugdyti lietuvybę
mūsų apylinkėje.
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PIRMININKĖS PRANEŠIMAS - A YEAR IN REVIEW
Norėčiau apibūdinti 2012-2013 Kalgario lietuvių apylinkės metų kadenciją.
Lietuvių Kalgaryje sąrašuose yra 126 adresai, šeimų ir pavienių asmenų.
Nario mokėstį yra susimokėję šeimos ir 12 asmenų.
1. Valdybų pasikeitimas užėmė daug laiko ir darbo senai ir naujai valdybai.
2. Isigijome naują kompiuterinę program kurios pagelba vedame bendruomenės ir kazino atskiras
sąskaitas.
3. Pranešėme ir pasiuntėme reikalingą informaciją Registrar, Gaming Commission ir kitoms
įstaigoms apie naują valdybos sudėtį.
4. Susilaukėme garbingo svečio - ambasadorių V. Žalio su šeima ir iškilmingai atšventėme Vas.16-tos
ir Kovo 11-tos šventes.
5. Susilaukėme Lietuvos įgaliotojo ministro Jono Skardinsko su konsuline misija.
6. Suruošėme pirmus Kalgario Lietuvių Senjorų Pietus.
7. Pravedėme Bendruomenės narių apklausą.
8. Joninių proga susilaukėme trijų profesionalinių muzikantų iš Lietuvos.
Nors Kalgaris kovojo su potvyniais, vistiek suėjo gausus būrys piliečių.
9. Skelbimas buvo pasiųstas apie garsios lietuvių kilmės primatologę,
Birutę Mary Galdikas. Lietuviai turėjo progą jos išklausyti. Įsigijome filmą “Born to be Wild”
kurį norintys galės pamatyti neužilgo.
10. Yra išnuomota salė patovioms Klevelio repeticijoms.
11. Komitetas sėkmingai įvertino Romo Krivelio rašinį Chronicle of the Vytautas Magnus Lithuanian
Language School in Calgary, ir paskyrė Kalgario lietuvių bendruomenės $2000 stipendiją.
12. Pasiuntėme vaikų grupę į vasaros stovyklą, Kretinga, Missisauga (Torontas).
13. Kalgario lietuvių mokykla stipriai gyvuoja toliau. Mokytojos skelbia veiklą mūšų svetainėje,
lietuvių spaudoje ir siunčia informaciją tėvams e-meilais.
14. Pasiuntėme mokytoją, vedėją Aida Labanauskienę, atstovauti mokyklą lituanistinių mokyklų
sąskridyje, Italijoje. Aida taip pat dalyvavo savaitę vykusiuose Mokytojų Tobulinimosi kursuose
Dainava (MI). Savo patirtį ir įspūdžius nuosekliai aprašė spaudoje.
15. Išleidome tris Lietuviai Kalgaryje laikraštėlius.
16. Palaikome lietuvių svetainę.
Veikla bus plačiau apibudinta koordinatorių visuotinio susirinkimo metų, spalio 19d. 2013.

The year was rather a busy one for the new Board of Directors.

On the administrative front,
there was much activity including a transfer of bank accounts, the filling in and submitting of
applications for community grants, and all the paperwork associated with annual returns and the
casino.
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Socially, we organized several community functions. The first was Lithuania’s Independence
celebration in April. We were honoured with a visit by the Hon. Lithuanian Ambassador to
Canada, Vytautas Žalys, his charming wife Juratė and their young son Bartas. The Lithuanian
School put on a play and Klevelis performed 3 national dances at the event. The Seniors’ lunch in
May at a downtown restaurant was a first for the group and we hope to make it a yearly event. For
our Jonines, three professional musicians from Lithuania were invited to perform. There was a
children’s trip to the summer camp Kretinga and it was a big highlight of their summer. Our
website continues to grow and we hope you check it out. Also, the next Annual General Meeting
is on October 19th and we hope to see you there.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Elvyra Krausas
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MOKYKLOS VEIKLOS AKYMIRKOS - SCHOOL NEWS
Sveiki visi mūsų lietuvių bendruomenės nariai, Vasara jau artėja į pabaigą ir
naujieji mokslo metai jau beldžiasi į duris. Kai kurie aplankėte savo gimines Lietuvoje,
kiti – stovyklavote, atostogavote ar kitaip leidote laiką.
Šią vasarą man teko puiki galimybė dalyvauti Mokytojų tobulinimosi savaitėje, kuri vyko Dainavos
stovykloje, netoli Manchester miestelio, Mitchigan (USA). Tai jau 41-oji lituanistinio švietimo savaitė,
kuri buvo pavadinta “Palikime pėdsaką“.
Visą savaitę mes, mokytojos, ne tik klausėmės naudingų paskaitų, bet ir dalinomės savo darbo
patirtimi, rūpesčiais ir pasiekimais. Mūsų visų lietuvių, gyvenančių užsienyje tikslas- išlaikyti daug
metų veikiančias mokyklas, pagal poreikį kurti naujas mokyklėles, perimti žinias, patirtį ir išmintį,
kurią nenuilstamu darbu ir pasiaukojimu paliko kelios lietuvių švietėjų kartos.
Lituanistinės mokyklos šiaurės Amerikoje labai įvairios - vienose mokosi 11, o kitoje net 583
mokiniai. Metiniai mokslapinigiai m-lose įvairuoja nuo $50-$580. Tačiau mokyklų rūpesčiai labai
panašūs: patalpų trūkumas, vaikų lietuvių kalbos silpnėjimas, nevienodų pajėgumų mokiniai vienoje
klasėje ir panašiai.
Kviečiu visus palikti savo pėdsaką, norint perduoti savo žinias ir kultūrą savo atžaloms, skiepijant
meilę Lietuvai ir be abejonės, norą priklausyti lietuvių bendruomenei ir dirbti jos labui. Kalgario
Vytauto Didžiojo mokyklos vardu, noriu paklausti visų tėvų, kurie planuoja šiais mokslo metais leisti
savo atžalas į šeštadieninę lietuvių mokyklą. (Daugiau informacijos žiūrėkite priede).
Pagarbiai Aida Labanauskienė - Kalgario Vytauto Didžiojo LM mokytoja ir vedėja

Suvažiavo, suskrido, sugužėjo mokytojai
iš visos Šiaurės Amerikos žemyno į
Dainavą, į 41-ąją lituanistinio švietimo
savaitę “Palikime pėdsaką“. Nuo rugpiūčio

Aida dalinosi parodomąja pamoka apie Duonos paslaptį.

4-11dienos Dainavoje vyko net trys stovyklos:
mokytojų tobulinimosi kursai, vaikų stovykla ir
suaugusiųjų, besimokančių lietuvių kalbą,
stovykla.
Daugiau informacijos www.lietuviai-kalgaryje.com

LITUANISTINIŲ MOKYKLŲ SĄSKRYDŽIO „DRAUGYSTĖS
TILTAS 2013“ ATGARSIAI - Šiais metais Lituanistinių mokyklų sąskrydis buvo
organizuojamas Italijoje, Sardegnos saloje. „Pažinkime protėvių kultūrą“ su tokiu
lozungu ir nuostabiu lietuvišku šūkiu, sąskrydžio organizatorė Nijolė Semionova
pradėjo renginio atidarymą. Kiekviena šalis, kurioje vyksta lituanistinis švietimas,
buvo parengusi savo prisitatymą. Aš parengiau skaidrių pristatymą apie Kalgario
Vytauto Didžiojo Lituanistinės mokyklos veiklą – džiaugsmus ir rūpesčius.
Daugiau informacijos www.lietuviai-kalgaryje.com
!
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AKIMIRKOS IŠ JONINIŲ - SUMMER PICNIC

Nuotraukos Artūro Šalkausko
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Vienas iš didžiausių tolimesnių planų – tai
Dainų Ir Šokių Šventė Lietuvoje 2014 metų
liepos menesį. Turėsime išmokti 5 naujus
šokius. Darbo reikės įdėti labai daug
repetuojant čia ir taip pat Lietuvoje prieš Šokių
Šventę – repeticijos Vilniaus Žalgirio stadione
vyksta visą savaitę prieš Šventę. Į Šokių Šventę
vyks 8 poros kolektyve.
Daugiau informacijos bus suteikta per visuotinį
susirinkimą.
Teirautis prašome rašyti Rasai
rasa_rimaviciene@yahoo.com
Rasa Rimavičienė, Klevelio vadovė
Kviečiame Jus ir draugus atvykti į

“Sound of Culture” festivalis
Genesis Centre 7555 Falconridge Blvd
NE, Calgary
Phone:(403) 590-2833

įvyks šeštadienį, rugsėjo 28 d.
11 - 9 PM
kurio metu bus pristatomos įvairiausių tautų
kultūros ir tradicijos – matysime kolektyvų ir
pavienių artistų pasirodymus , galėsime ragauti
įvairių šalių maisto , bus skaitomos įvairios
paskaitos. Pagrindinis akcentas bus
vakaro programa 3 p.m. – 5 p.m. kurioje
bus pristatytos 10 šalių. Į vakaro programą
bus pakviesti spaudos ir televizijų atstovai,
valdžios atstovai.
Pristatyti Lietuvą mums bus skirta 10 min. ,
kurių metu parodysime filmuotą medžiagą ir
papasakosime trumpus faktus apie šalį. Bus
“ madų šou” – turėsime pademonstruoti savo
šalies tautinius kostiumus.

You are invited to come out and enjoy
the festivities at the
Sound of Culture Festival
Genesis Centre September 27-28th
for the three day program go to
www.genesis-centre.ca

Lithuanians will be taking part
on Saturday and Klevelis will be
performing in the afternoon at
4 p.m.
For more information contact
Rasa Rimavičiene
rasa_rimaviciene@yahoo.com

Taip pat “Klevelis” sušoks du šokius vakarinėje
programoje.Tai tokie artimesni planai.
!
PAGE!

6

CALGARY LITHUANIAN CULTURAL SOCIETY!

NO. 5, OCTOBER/SPALIS 2013

PETRAS DEVENIS
1923 09 06 -2013 09 06
“Likimas”
Pučia vėjas. Krenta lapai,

Saltas vėjas rudeninis,

Parudavę ne žali,

Pučia dienom ir naktim,

Baigės dienos jų auksinės,

Krenta lapai paskutiniai,

O dabar kapai šalti…

Taip kaip bus ir su manim…

Gal ir mano toks likimas,
Kaip to lapo ant medies,
Papūs vėjas, žiemos
šiaurinis,

Ak , ruduo, ruduo auksinis,
Taip vadina tave kiti,
Tavo dienos paskutinės,

Merksiu akis amžinai…
Man gyvenimo kapai…
Krenta lapai. Jau numire,
Rudens žemė juos priglaus,
Ateis diena “Rudeninė”

Petras Devenis
October 12, 1946

Ir pradingsiu lyg negimęs…

Ištrauka iš Calgary Herald ....

Amžinybėn pašauktas ilgametis Kalgario lietuvis, Petras Devenis
2
Gilią užuojautą reiškiame jo sūnui Peter (Gloria) ir dukrai Almai (Bruce), anūkams ir anūkėms.
Petras buvo vienas pirmųjų Kalgario lietuviu bendruomenės pradininkų kuris aktyviai prisidėdavo prie
Lietuvos laisvinimo pastangų. Jis buvo bendromenės ramstis, valdybos pirmininkas, laikė vėliau kitas
pozicijas, ir stipriai rėmė bendruomenės veiklą iki galo. Jo įtaka buvo plati.
2
Petras surinko kolekciją knygų ir įdavė miesto knygynui platinti žinias apie Lietuvą.
Jo pastangoms, 1968-1991, kiekvieną Vasario 16-tąją prie Rotušės aikštėje buvo iškelta Lietuvos veliava ir
miesto majoras paskebdavo tą dieną Lietuvos diena Kalgaryje. Ką nežinojome, jis rašė poeziją jau nuo
jaunų dienų, ir šeima rado jo didelę kolekciją, gražiai surašyta su rašalu ir plunksna.
2
2
2
2
2
2
2
Kalgario lietuviai
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SKAITYTOJAI PASISAKO - MISCELLANEOUS INFORMATION

For consideration at the AGM
Žinutė iš skaitytojaus - kas norėtumete
prašom paremti
I came across this:http://www.kickstarter.com/projects/
1866427791/game-changer-lithuanias-nonviolent-revolution
http://gamechangerfilm.com/
A young Lithuanian film producer from Chicago has raised
about 80% of the money she needs to complete her
documentary.
She needs about another 11 thousand USD to ensure it is
completed. Nobody making the film is receiving a salary so all
money goes to completing the film.
The link below shows a number of people she has already
interviewed for the film.
She needs more money to complete interviews in Europe for
the film. https://www.facebook.com/GameChangerFilmLT
!

!
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Following Board members are standing for reelections. The positions for which nominees
are required are marked as open:
President2
Vice Pres.2
Treasurer2
Culture2 Dir.
Past Pres.2
Secretary 2
Youth2 Rep2
Web Manager2

Elvyra Krausas 403 282-2707
Saulius Čepaitis 403 253-6935
Sylvia Kasper 403 245-8669
Juozas Žagelis 403 703-2129
Rimantas Bražinskas 403 474-4714
Open
Open
Open end of January

Klevelis2
Rasa Rimavičienė 403 253-1093
School 22
Aida Labanauskienė 403 225-0016
Church Coordinator2 Ričardas Plungys 403 2555-7730

On 2013-08-20, at 7:48 AM, J.Ž. Liaukonis
wrote:
Hello Executives – Gal galėtumete
apsvartyti proposal below:
Po ilgai planuotos kelionės įvykdymo link
Assiniboine Park BC with members from
Calgary and Edmonton parvykome su ideja
suorganizuoti Lietuvių Keliautojų klubo
sąskrydį BC. Lithuanian 10 days Cultural
outing BC.
Norėtumem suorganizuoti apie 10 žmonių
norinčių praeiti West Coast Trail in 2014
July – August time frame ir aišku paprašyti
Calgary Lithuanian Cultural Society for
funding from Casino Funds.
Estimated cost of the trip from Calgary is
$1800 per person. This includes tickets, trail
fees, and equipment rentals.
Norėtume išgirsti valdybos nuomones.
Is this feasible from funding perspective?
From our point of view it is very cultural
with a bunch of outdoor enthusiasts.

One more call for Membership!
It is not too late to pay your
membership for this year.
Please make a cheque payable to the
Calgary Lithuanian Canadian
Community and mail it to
Sylvia Kasper,
Treasurer, CLCC
923 13th Ave. SW
Calgary. AB T2R 0L3

This newsletter is published by the Calgary Lithuanian Cultural Society’s Executive
Laikraštį leidžia Kalgario lietuvių bendruomenės valdyba.
Inquiries/Pasiteiravimai: Board of Directors or info@lietuviai-kalgaryje.com
Website/Internetinis puslapis: www.lietuviai-kalgaryje.com
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