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Irenos Starošaitės ir
Žilvino Žvagulio
Koncertas Kalgaryje

Vaikų stovykla
KRETINGA

Mintys iš “Draugystės
tiltas 2016“

METINIS LIETUVIŲ
BENDRUOMENĖS
SUSIRINKIMAS

Šių metų birželio 4d. Chinook Park
bendruomenės salėje įvyko metinis lietuvių
bendruomenės susirinkimas. Smagu buvo
matyti gausiai besirenkančius tautiečius,
kiemelyje linksmai žaidžiančius vaikus.
Susirinkimas prasidėjo numatytu
laiku Kalgario lietuvių mokyklėlės vaikų
dainelėmis (muzikos mokytoja Irina
Tamuliene).
Po gražios įžangos buvo imtasi spręsti
mūsų bendruomenei aktualūs klausimai.
Kaip ir kasmet, pirmiausia buvo
svarstyta
bendruomenės
prezidento
kandidatūra.
Apžvelgus
tuo
metu
prezidentavusio Mindaugo Grabliausko
metinės veiklos rezultatus daugumos balsu
buvo nuspręsta šias pareigas ir toliau patikėti
Mindaugui kartu su Sylvia Kasper, Aida
Labanauskas, Egle Petraviciene ir Giedre
Vitkauskaite.
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Taipogi buvo išrinkti nauji valdybos
nariai. Jais tapti buvo pasiūlyta Juozui
Žageliui ir Asta Judeikei. Po trumpo naujų
narių prisistatymo buvo pereita prie kitų
svarstytinų reikalų.
Viena daugiausiai diskusijų sulaukusi
darbotvarkės dalis – stipendijų moksleiviams
skirstymas geriausio rašinio konkurse.
Buvo svarstyta, kaip išvengti rašinių
siuntimo/gavimo problemų, dalyvavimo
sąlygos ir stipendijos didinimo galimybės.
Bendruomenės narių buvo siūloma didinti
stipendiju sumą nuo $8000 iki $20 000
(praeitų metų stipendijoms buvo isleista
$6000, atitinkamai išmokėta dalyvavusiems
konkurse pagal užimtą vietą). Buvo pasiūlyta
balsuoti anonimiškai. Pagal surinktus balsus
ir tolimesnes diskusijas buvo priimtas
sprendimas pakelti stipendijų sumą iki
$14000.
Susirinkime taip pat buvo aptariami
lietuviškos mokyklėlės reikalai, ateinančių
metų lietuvių bendruomenės numatyti
renginiai ir šventės, buvo galimybė
užsiregistruoti ir susimokėti nario mokestį.
Asta Judeike
Giedre Vitkauskaite

ANNUAL
GENERAL
MEETING

This year’s Annual General meeting took
place in Chinook Park Community Hall on the
4th of June. It was nice to see a large gathering
of fellow countrymen and women, and a yard
full of happily playing children.
The meeting started at the set time to
the tunes of Calgary Lithuanian school kid’s
songs (music teacher Irina Tamuliene)
After the beautiful introduction
everyone set to address the issues and concerns
of our community.
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As it is every year, the first topic of
discussion was the community presidential
candidacy. A review of President Mindaugas
Grabliauskas annual performance led the
majority to continue to believe in Mindaugas
and cast their votes in his favor. The members
of the board of directors will stay: Sylvia
Kasper, Aida Labanauskas, Egle Petraviciene
and Giedre Vitkauskaite.
New board members were also elected,
two seats being offered to Juozas Zagelis and
Asta Judeike. After a brief presentation of the
new members, the conversation shifted to
other matters to be discussed.
The discussion for the distribution of
scholarships participating in the essay contest
received the majority of discussion time.
Sending and receiving problems were brought
up, as well as conditions of participation and
the enhancing of the scholarship amount.
Some members of the community proposed to
have the grant amount to be raised from $8000
to $20 000 (previous year on scholarships
community spend $6000, respectively paid
to participants by place occupied) It was
proposed to vote anonymously. In accordance
to the votes and upon further discussion the
scholarship amount was raised to $14 000.
Lithuanian school affairs as well as
upcoming Lithuanian community events and
celebrations were also discussed, as well as an
opportunity provided to sign up and pay the
membership fee.
Asta Judeike
Giedre Vitkauskaite
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NAUJA MOKSLO
METŲ PRADŽIA
KALGARIO
VYTAUTO DIDŽIOJO
MOKYKLOJE
Kalgario Vytauto Didžiojo mokyklos
vardu, noriu paklausti visų tėvų, kurie
planuoja šiais mokslo metais leisti savo
atžalas į šeštadieninę lietuvių mokyklą.
Norėčiau žinoti, kiek ir kokio amžiaus
vaikų šiemet sulauktume.
Pagrindinis mokyklos tikslas –
patrauklia forma mokyti vaikus lietuvių
kalbos, literatūros bei su lietuvių tautiniu
identitetu susijusių dalykų; diegti jiems
tęstinę patirtį, supažindinti su ištakomis,
su Lietuvos istorija, kultūra ir siekti, kad
lietuvybė būtų išlaikyta ir reprezentuota
tarp Kanados daugiatautės bendruomenės.
Šiek tiek informacijos apie mokyklą:
• Renkamės 1kart/mėn. šeštadieniais 10-13
val.
• Mokyklą gali lankyti vaikai nuo 5.5 metų
amžiaus;
• Metinis mokestis 55 CAD (patalpų nuoma
šv. Cecilijos baznyčioje, dienynai, mokymo
priemonės įskaičiuotos)
• Po mokyklos vyks dainų ir šokių pamokėlė,
kurią ves muzikos mokytoja
Taigi, laukiu visų lankiusių ir
nelankiusių, bet planuojančių lankyti ją,
atsakymo iki š.m. rugsėjo 4 dienos, 2016.
Email: aida.labanauskiene@gmail.com
* * * * *
In order to plan the school year’s
program, I need to know who will be
attending the Lithuanian School next year
and ages of the children.
The Lithuanian Language School

is a non-profit body whose aim is to
provide students with a solid foundation
in Lithuanian. We present the materials in
an interesting way so that the students are
motivated to learn not only the language,
but also Lithuanian literature and history. It
is vital that our children be able to keep their
national identity and proudly represent their
Lithuanian culture within a multicultural
Canadian society.
We accept students between the ages
of 5.5 years. We meet one Saturday/month
10 A.M. – 1.00 P.M.; Cost: $55/year (rent at st.
Cecilia church, textbooks and agendas are
included)
If you intend to have your children
attend, please notify me by September 4,
2016.
Email:
aida.labanauskiene@gmail.
com
We will also have Lithuanian dance
and song lesson for kids after school which
is led by a musical teacher.
Dėkoju Thank you,
Aida Labanauskas
Mokyklos vadovė (School Principal)
e-mail:aida.labanauskiene@gmail.com
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MINTYS IŠ
“DRAUGYSTĖS
TILTAS 2016“
„Draugystės tiltas“– tai tarptautinis
lituanistinių mokyklų vasaros sąskrydis,
į kurį kviečiami lituanistinių mokyklų
mokytojai, tėvai ir mokiniai, lietuvių
bendruomenių, diplomatinių atstovybių bei
Lietuvos vyriausybinių organizacijų atstovai.
Sąskrydžio ,,Draugystės tiltas’’ vėliava
kiekvienais metais keliauja iš vienos šalies į
kitą. Sąskrydžio tikslas – sutelkti visus lietuvių
kalbos gerbėjus ir puoselėtojus, jo metu yra
suteikiama galimybė mokytojams ir švietimo
organizacijų atstovams pasidalinti patirtimi
vaikų ugdymo, mokymo metodikos bei
kitais švietimo klausimais.
Šiemet ir man teko puiki galimybė
dalyvauti “Draugystės tiltas” sąskrydyje, kurio
tema „Kalbų ir kultūrų kryžkelėje“. Sąskrydis
šiemet vyko Islandijoje, Keflavik mieste.
Į lubinais, lava ir trispalviais drugeliais
papuoštą salę rinkosi lietuvaičiai iš Airijos,
Danijos, Islandijos, JAV, Jungtinės Karalystės,
Kanados, Lietuvos, Norvegijos, Švedijos,
Šveicarijos bei Vokietijos. Iš viso susirinko
160 sąskrydžio dalyvių. Sugiedoti Lietuvos ir
Islandijos himnai. Pirmas svečius pasveikino
ir pagal savo smuiko garsus visus svečius
šokdino Keflaviko miesto meras Kjartan
Már Kjartansson. Sveikinimo žodžius tarė
ir Lietuvos švietimo ministrė Audronė
Pitrėnienė bei Lietuvos Respublikos
ambasadorius Danijos Karalystei bei
Islandijos Respublikai Vytautas Pinkus.
Svečių sveikinimus vainikavo pramoginių
šokių šokėjai. „Draugystės tilto“ himną gyvai
sudainavo pati jo autorė Edita Saaf. Vėliau
buvo pristatyti sąskrydžio dalyviai ir jų
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atstovaujamos lituanistinės mokyklos.
“Draugystės
tilto”
programoje
dalyvavo žinomos lektorės: edukologė
Austėja Landsbergienė, kurios tema buvo
„Dvikalbystė ir praktiniai kalbos mokymo
būdai“, Loreta Vilkytė gvildeno temą
“Dvikalbystės raida. Privalumai ir trūkumai”.
Po sekmadienio pusryčių lietuviškai
kalbantis argentinietis kunigas Juan
Carlos Escudero laikė šv mišias. Po
mišių sąskrydžio dalyviai klausėsi Zitos
Bartkevičienės paskaitos apie “Vaikų kalbinio
ugdymo metodus ir priemones”, Virginijos
Rinkevičienės praktinių patarimų “Kaip
tapti kvalifikuotu lituanistinės mokyklos
mokytoju” ir Linos Žukauskaitės apie
“Globalios Lietuvos programas: projektines
ir kitas veiklos galimybes”. Rolandas Aidukas
ir Loreta Morkevičienė pristatė seminarą
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tema ,,Muzikos kalbos universalumas ir
vaidmuo žmogaus gyvenime”.
Vaikai taip pat buvo nepamiršti.
Programą vaikams pravedė Klaipėdos šokio
teatro Dapi Padi Fish aktoriai, vėliau vaikai
gamino akmeninius trolius bei šėlojo kieme.
Paaugliams buvo pasiūlytas didžėjavimo
pradžiamokslis ir kelionė autobusu pas oloje
gyvenančią milžinę trolę.
“Draugystės tilto” sąskrydis dar kartą
patvirtino, kad nesvarbu kurioje šalyje esi
gimę ar kurioje šiuo metu gyveni – lietuvių
kalba yra tavyje ir tu turi jaustis atsakingas ją
puoselėti, diegti ir vartoti šią kalbą.
Aida Labanauskas – Kalgario Vytauto Didžiojo lituanistinės
m-los vadovė ir mokytoja

HERITAGE DAY
FESTIVAL AT
OLYMPIC PLAZA
There were 6 hours of multicultural
performances, ethnic foods, and unique
handcrafts. People explored Indian Village,
got face painted into a lion, jumped on a
bouncer, frolicked in the water, tried new
dishes, or simply soaked up the sun in front of
the stage and enjoyed the folk performances.
Overall there was a great attendance, great
weather, and great performers. Please take a
look at Klevelis performance pictures.
Egle Petraviciene
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A JOURNEY
CALLS YOU
THERE
The title of the 15th Lithuanian Dance
Festival, “A journey calls you there,” reflects
the long journey that we, Lithuanians
living abroad, have travelled together. The
festival aims to reflect to the audience and
participants alike the beautiful national
identity that we each feel.
There is no folk dance festival without
dancers. There were 1,800 participants, who
with enthusiasm, energy, and youthfulness,
worked so hard to bring thoughts and ideas
into being.
The rehearsal day was both amazing
and confusing. For the first time, 1800
dancers were rehearsing together, practicing
entrances and exits and coordinating with
other groups. We went home tired and
wondering how it could possibly work. On
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the day of the Festival, it all came together
seamlessly. Forty-six dance groups from six
countries in colourful costumes performed
in a beautiful spectacle. From the entrance
parade, to the singing of three anthems (
Lithuanian, American and Canadian), to the
exciting finale, it took our breath away.
The next morning, many people
gathered at the Inner Harbour, next
to the ocean, to again sing the three
national anthems and receive greetings
from Lithuanian government officials,
ambassadors, etc.
As both the oldest members of
Klevelis Ensemble and the newest, with no
previous folk dancing experience, we found
participating in this event was an awesome
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experience. Wherever we went in the Inner
Harbour area of Baltimore, we saw people
wearing Lithuanian t-shirts, hats, etc. and
everyone was greeting each other with
cheerful cries of Labas, whether you knew
the person or not. Visits to the Baltimore
Lithuanian Hall produced delicious meals of
cepelinai, kugeli and napoleonas.
We would like to say a Big Thank you
to our amazing Director, Rasa Rimaviciene,
for all her hard work!
And the rest of the team : Remis
Rimavicius, Loreta ir Vytautas Blaziai, Sylvia
ir Tony Kasper, Odeta Ruzgaite ir Arturas
Cincis, Laura ir Ricardas Plungiai, Lina ir
Saulius Cepaciai, Dalia Grobovaite ir Juozas
Zagelis, Stanislovas Laugalys, Egle ir Saulius
Petraviciai.
Syvia Kasper
Egle Petraviciene

LIEPOS 6-OJI
MINDAUGO
KARŪNAVIMOVALSTYBĖS DIENA
Tai labai svarbi diena Lietuvos
istorijoje. Kai pernai turėjome svečią iš
Lietuvos Gerb. Prof. Bumblauską, jis minėjo
šios datos svarbą mūsų istorijoje. Tai yra
pirmos Lietuvos diena. Dididngos karalių ir
kunigaikščių eros pradžia.
Tad šia proga , kaip ir kiekvienais
metais susirinko mažas būrelis Kalgario
Lietuvių pagiedoti Lietuvos Respublikos
Himną ir prisijungti prie viso Pasaulio
Lietuvių švenčiamos šventės. Tikimės kitais
metais prisijunks daugiau bendruomenės
narių.
Mindaugas Grabliauskas
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JAUNIMO
STOVYKLA
KRETINGA
Prasidėjus
vasaros
atostogoms
,prasidėjo ir linksmybės vaikams. Šiemet
gausus būrys Kalgario vaikų išvažiavo į
Wassaga Beach vaikų vasaros stovyklą
“KRETINGA”.
Paraiškas užpildė net keturiolika
vaikų. Tai didžiausias skaičius stovyklautojų
iš Kalgario.
Stovykloje vaikai kalbėjo tik Lietuviškai
ir žaidė įvairius žaidimus, leisdavo laiką
paplūdimyje prie ežero ir vakarus prie laužo.
Šaunios dvi savaitės prabėgo akimirksniu.
Daug sudaužytų širdžių paliko mūsų vaikai
stovykloje, bet visi žadėjo sugryžti kitais
metais.
Kalgario vaikai yra labai laukiami
kiekvienais metais. Jei norėsite savo vaiką
leisti į vasaros stovyklą 2017-aisiais, sekite
informacija mūsų puslapyje
www.lietuviai-kalgaryje.com
Mindaugas Grabliauskas

CASINO
NEWS
Calgary Lithuanian Cultural Society
will again be working a two-day Casino
event at Cash Casino on 4040 Blackfoot Trail
S E., on March 6 and 7, 2017. Please consider
working a shift as a volunteer at this event.
It’s easy, it’s fun and it helps to fund our
regular programs like our website and this
newsletter,
Vytautas Magnus Saturday

School, Camp Kretinga, post-secondary
scholarships, Klevelis Folk Dancers, as
well as special cultural events. Our Casino
Chairperson will be calling to arrange the
volunteer schedule over the next couple of
months. If you say yes, you will not regret it!
Sylvia Kasper
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JONINĖS.
KAIP LIETUVIAI
PAPARČIO ŽIEDO
IEŠKOJO

Gražią Birželio 26 dienos popietę
gausus būrys Lietuvių rinkosi gerbiamų
Julijos ir Antano Vyšniauskų sodyboje,
švęsti “Rasos” Joninių dienos. Susirinko ir
dideli ir maži bendruomenės nariai. Stalas
buvo nukrautas gardžiais užkandžiais ir
šaltu alumi. Vaikai žaidė įvairius žaidimus, o
suaugę gaivinosi gėrimais ir šnekučiavosi su
senais bičiuliais.
Bendruomenės valdyba labai norėų
padėkoti sodybos šeimininkas už suteiktą
galimybę atšvęsti senovinę Lietuvių šventę.
Mindaugas Grabliauskas
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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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LINKSMAI

Skrenda lektuvu vokietis, airis ir lietuvis. Vokietis rūko
cigarą, pusę surūkęs nusivaipo ir išmeta lauk.
Airis:
- Ką tu darai, gi toks brangus dalykas!
Vokietis:
- Ten, kur aš gyvenu, tokiu dalykų daug.
Lietuvis atsidaro butelį “Švyturio” alaus, pusę išgeria,
atsirūgsta ir taip pat ismeta lauk.
Airis:
- Ką tu darai, taigi toks brangus gėrimas!
Lietuvis:
- Ten, kur aš gyvenu, tokių gėrimų daug. Tada airis
nebeapsikenčia, griebia už pakarpos lietuvį ir išmeta lauk.
Vokietis:
- Ka tu darai, gi čia žmogus!
Airis:
- Ten, kur aš gyvenu, tokių begalės…
Kalbasi du norvegai:
-Ar žinai, ką lietuvis savo vaikui kalėdoms padovanos?
-Ne?
-Tavo vaiko dviratį!!
Gintaras guodžiasi draugui:
- Žinai, išmatavau žmonos greitį, kai vaikščioja po parduotuves.
- Ir koks?
- 200 eurų per valandą!
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Kartą žuvo vienu metu trys draugai. Stovi jie priešais Šv.Petrą,
kuris jiems sako:
- Na gaila, kad jau taip atsitiko, bet jūs nepergyvenkit, pas
mus Rojuj gyvenimas neblogas. Pas mus tokios taisyklės:
kiekvienas gaus po tranporto priemonę. Kitaip tariant - po
automobilį. Bet automobilio klasė priklausys nuo to, kiek jūs
gyvenime nuodėmių esat pridarę. Štai prašau sakyk tu kiek
laiko buvai vedęs ir kiek kartų buvai neištikimas savo žmonai?
- Aš vedęs 10 metų... Na ir kokius 50 kartų buvau neištikimas
savo žmonai.
- Tau priklauso VW Golf. O antrasis?
- Aš buvau vedęs 20 metų... 10 kartų buvau neištikimas...
- Tau priklauso Volvo. O trečiasis?
- Aš 40 metų buvau vedęs... Ir nė vieno karto nebuvau
neištikikmas...
- Tai tau už tokią ištikimybę galima duoti Jaguarą.
Visi pasiėmė savo mašinėles ir išsiskirstė. Po poros savaičių
susitinka. Žiūri - tas kur gavo Jaguarą, sėdi ant kapoto ir
graudžiai verkia.
Draugai pripuola ir ima klausinėti ko tas verkia:
- Kas atsitiko, Jeronimai, taigi Jaguarą gavai, o tu verki?
- Vyrai... Taigi aš savo žmoną buvau susitikęs...
- Na ir kas?
- Įsivaizduojat, su riedučiais pro mane pravažiavo...
Tėvas išveda mažylį pasivaikščioti. Po valandos grįžta vedinas
dumblinu vaiku. Motina pasibaisėjusi:
- Tuoj abu į kailį gausite.
Vyras ramina:
- Greičiau jį nuprauskime. Gali būti, kad čia net ne mūsų vaikas.

2016 Rugsėjis, 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: Mindaugui Grabliauskui,
Juozui Žageliui, Eglei Petravičienei.
Pasiūlymus ir pageidavimus siųskite:

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