
Pirmininko Žodis   Romas Zableckas

Kas tai? Ar čia kaltas pasaulinis atšilimas? 
Oras visiškai sukvailėjo visame pasaulyje. 
Jau net ir Lietuvoje nuo audrų ir škvalų 
virsta šimtamečiai medžiai, plūsta 
tūkstantmečius ramiai tekėjusios upės, 
miršta nuo karščio žmonės. Atrodo, jog 
net ir gyvenimas dažniau keičia savo vagą 
staigiais posūkiais. Tiek politikoje, tiek 
ekonomikoje pilna audrų ir vėtrų. Dauguma 
žmonių tik ir laukia kažkokių radikalių 
pasikeitimų. O ar jų sulauksime tūnodami 
lyg po sulaužytu skėčiu per stiprią audrą?

Kaip jums visiems vasara? Ar pailsėjote? Ar 
pasiruošę ir vėl kibti į darbus ir mokslus? 
Pensininkų į šį retorinį klausimą neįtraukiu, 
tačiau visiems linkiu naujų jėgų naujiems 
darbams. 

Joninės, atrodo, ir vėl pavyko! Ir vėl – dėka 
Fraserio lietuvių. Nors ir buvo keletas 
mažyčių incidentų, bet viskas buvo laiku 
sustabdyta ir sutvarkyta. Noriu tik dar 
kartą visiems priminti, kad susiburdami 
į didesnį būrį, mes privalome laikytis iš 
anksto nustatytų taisyklių, nes „juoda dėmė“ 
tada krenta jau ne ant vieno asmens, o 
ant visos bendruomenės. Taisyklės yra ne 
šiaip sau sugalvotos. Jos yra įstatymas! Tad 
neturi būti jokių piktumų, jeigu gamtos 
apsaugos inspektorius (reindžeris) liepia 
išjungti generatorių 10 val vakaro ar 
išsivežti savo šiukšles, kurios netelpa šiukšlių 
konteineriuose. Šį kartą denveriškiai turėjo 
„pasiimti namo“ šiukšles iš stovyklavietės. 
Man pačiam teko trys pilni šiukšlių maišai, 
kurie, vežami tokį ilgą kelią, pradėjo bėgti 
nemaloniu skysčiu ir apgadino mano 
atsivežtą stovyklavimui mantą. Beje, jau 
pats laikas pradėti atsilyginti Fraserio 
lietuviams už Joninių stovyklavietės 
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President’s Message Romas Zableckas

What gives? Is global warming to blame? 
The weather has gone bonkers worldwide. 
In Lithuania, storms and squalls are causing 
centuries-old trees to topple, abusing rivers 
that have flowed peacefully for millenia, 
people are dying from the heat. It seems that 
even life alters its course more often during 
sudden changes. Politics and economics are 
equally full of storms and tempests. Most 
people wait just for some radical changes. 
Will we await them hiding beneath a broken 
umbrella during a severe storm?

How has summer been for all of you? Did you 
get some rest? Are you ready to cling to your 
jobs and studies once again? I didn’t include 
senior citizens in this rhetorical question, but 
am wishing everyone renewed strength for 
new tasks.

The St. Johns celebration was an apparent 
success! And once again – thanks to Fraser’s 
Lithuanians. Although there were a few minor 
incidents, everything was promptly brought 
under control and put back in order. I just 
want to remind everyone that when we gather 
as a large group, we are obliged to follow any 
rules set in advance because a “black mark” 
doesn’t only get placed on one individual, but 
the entire community. These rules aren’t just 
made up on a whim. They are the law! And so 
there should be no bitterness if a ranger asks 
that the generator be shut off at 10:00 PM 
or to take whatever garbage doesn’t fit in the 
trash cans with you. This time the Denverites 
had to take their own trash home from the 
campsite. I personally had three full trash 
bags which, over the course of the long trip 
home, started leaking and caused damage 
to my camping gear. By the way, it’s time to 
start paying back Fraser’s Lithuanians for WEBSITE
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organizing the St. Johns campsite. There are always expenses to be 
had. I’m sure we’ll handle these matters better next time.

I had a bit of misfortune (I broke both bones in my left leg and 
crushed a tarsus), so right now I can‘t drive, which is why I‘m so 
happy that most matters can be addressed over the internet. As 
with all other matters, organizing the Eurofest was carried out 
exclusively over the internet. Our community involvement in this 
festival once again did not go unnoticed: the songs performed by 
the Kolorado Vabalai (in several languages to boot) were the most 
danced to and our guest dancers, Vytautas Vizbaras and Gintarė 
Malinauskaitė from Lithuania, were the most nimble! Thanks to 
all who pitched in to organize the event and for all who attended 
for their warm support. 

So much for the introduction. As always, visit our website often so 
that you will know what‘s happening in the Colorado Lithuanian 
Community and can plan your weekends accordingly in advance.

See you all soon!

organizavimą. Įvairių išlaidų juk būna visą laiką. Manau, kad 
šiuos reikalus kitą kartą sutvarkysime geriau. 

Man atsitiko nelaimė (susilaužiau kairės kojos kaulus 
ir susitraiškiau čiurną), tad šiuo metu negaliu vairuoti 
automobilio. Todėl labai džiaugiuosi, kad daugumą reikalų galiu 
sutvarkyti interneto pagalba. 

Kaip ir visi kiti reikalai, Europiečių festivalio organizacija 
taip pat vyko tik interneto pagalba. Mūsų bendruomenės 
dalyvavimas šiame festivalyje ir vėl neliko nepastebėtas: ir 
„Kolorado vabalų“ dainos  (atliktos skirtingomis kalbomis) 
buvo pačios šokamiausios ir mūsų svečiai (šokėjai iš Lietuvos 
Vytautas Vizbaras ir Gintarė Malinauskaitė) buvo patys 
grakščiausi! Dėkoju visiems prisidėjusiems prie organizavimo ir 
susirinkusiems už šiltą palaikymą.

Tiek įžangai. Kaip visada, kviečiu dažniau apsilankyti mūsų 
internetinėje svetainėje, kad žinotumėte, kas vyksta Kolorado 
Lietuvių Bendruomenėje ir galėtumėte iš anksto  tinkamai 
suplanuoti savo savaitgalius.

Iki kitų susitikimų!

Folk Dance Festival
The 14th Lithuanian Folk Dance Festival will be held on 
July 1, 2012 in Boston.  The Rūta dancers are planning to 
participate. Further information will follow.

It’s never too late to learn!
I am inviting adults to study Lithuanian. Three groups are 
possible: beginners, those who know a smattering and 
those who don’t want to forget the Lithuanian language. 
We anticipate holding classes once or twice per week in 
Boulder at a private residence. Call 773-316-9826. Private 
lessons can also be arranged.  

—Ruta Cariov

Congratulations!
Teodoras Cariov qualified for the Triathlon Nationals, the 
US Triathlon Championship to be held in St. Petersburg, 
FL on October 3 after competing in the Iron Kids games. 

Tautinių šokių šventė
XIV-oji Išeivijos Tautinių Šokių Šventė įvyks 2012 metų 
liepos 1 d. Bostone. Rūtos šokėjai žada dalyvauti. Daugiau 
informacijos apie tai bus vėliau.

Niekada nevėlu mokytis!
Kviečiu suaugusiuosius mokytis lietuvių kalbos! Galimos 
trys grupės: pradedančiųjų, kiek pramokusiųjų ir tų, kurie 
nenori pamiršti lietuvių kalbos. Pamokos numatomos 1-2 
kartus per savaitę Boulderyje privačiuose namuose. Kreiptis 
telefonu 773-316-9826. Galimos ir privačios pamokos.

—Ruta Cariov

Sveikiname!
Teodoras Cariov, po atrinkamųjų „Iron Kids“ žaidynių, 
pateko į  „Triathlon Nationals“ – Amerikos triatlono 
čempionatą, kuris vyks š.m. spalio 3 d. St. Petersburge, 
Floridoje. 

Bendruomenės Skelbimų Lenta • Community Bulletin Board
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Thunder Valley Red Bull FIM Motocross 
Tarptautinės Varžybos
2010 rugsėjo 24-25 d.d. Thunder Valley Red Bull FIM 
Motocross Tarptautinės varžybos. Atvažiuokime palaikyti 
Lietuvos komandos! Thunder Valley randasi Denverio 
vakaruose, netoli I-70 autostrados

Dėl informacijos susisiekti su Romu Zablecku

Stepono Januškos Koncertas
Spalio 17d., 15 val., Stepono Januškos koncertas. Vieta dar 
neaiški.

Dėl informacijos susisiekti su Romu Zablecku.

Kalėdinis Balius
2010 m. gruodžio 18 d. šeštadienį, 14 val. Fraternal Order 
of Eagles salėjė, 1151 S. Galena St., (tik į vakarus nuo 
Mississippi ir Havana sankryžos), Aurora, CO 80247

Dėl informacijos susisiekti su Romu Zablecku.

Thunder Valley Motocross 2010 Red Bull FIM 
Motocross of Nations 
September 24-25 Thunder Valley Motocross 2010 Red Bull 
FIM Motocross of Nations. Come to support the Lithuanian 
teem! Thunder Valley Motocross is located 15 minutes west 
of Denver, off I-70.

For further information, please contact Romas Zableckas.

Steponas Januška Concert
October 17th., 3 p.m.., Concert of Steponas Januška. Concert 
site TBD.

For further information, please contact Romas Zableckas.

Christmas Social
Saturday, December 18, 2010 at 2:00 PM at the Fraternal 
Order of Eagles Hall, 1151 S. Galena St., (just west of 
Mississippi and Havana), Aurora, CO  80247

For further information, please contact Romas Zablexkas.

Europos festivalis 2010
2010 m. rugpjūčio 28 d. •  Highlands Ranch, CO

Eurofest 2010
August 28, 2010 • Highlands Ranch, CO
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St. Johns – the nicest feast of the 
summer

For the second consecutive year, Colorado’s Lithuanians are 
gathering in Grand County for the most beautiful summer 

feast – St. Johns. This year’s celebration took place on June 26. 
This time we were joined by guests – our Latvian brethren. 
Tents started “sprouting” by early evening, like mushrooms after 
rain. It wasn’t just the organizers who arrived early, but also those 
who wanted to take in the sights and peace of Meadow Creek 
Reservoir. The other guests started arriving around noon. The St. 
Johns celebration started at dusk.

“In pagan times, prayers were said and offerings were made 
to pagan gods Žemynai, Gabija and Perkūnas,” Asta Sutkienė 
pointed out in her opening remarks. She briefly talked about 
the customs, traditions and sorcery of St. Johns feast. Romas 
Zableckas made a brief welcoming speech. All Johns (Jonas in 
Lithuanian, Janis in Latvian) and Rasas were congratulated and 

presented with wreaths. 
Afterwards, everyone 
gathered for a group photo 
with the lake and mountains 
as a backdrop. Happily, not 
just older people turned out 
for the St. Johns feast, but 
younger people and children 
as well.

The men were able to 
strut their stuff in a tug-of-
war contest while everyone 
wishing to do so could 
test their nimbleness in a 
pillow fight atop a moving 
log. Laughter and emotions 

Joninės – gražiausia vasaros švente

Jau antrus metus iš eilės Kolorado lietuviai Grand County 
renkasi į gražiausią vasaros šventę – Jonines. Šiemet šventė 

įvyko birželio 26 d. Šį kartą sulaukėme ir svečių - brolių latvių.

Palapinės jau iš vakaro pradėjo dygti kaip grybai po 
lietaus. Anksčiau atvažiavo ne tik organizatoriai, bet ir tie, 
kurie panoro pasimėgauti „Meadow Creek Reservoir“ gamtos 
vaizdais ir ramybe. Apie vidurdienį pradėjo rinktis ir visi kiti 
svečiai. Joninių šventė prasidėjo vakarėjant.

“Dar pagonybės laikais šios šventės metu buvo 
meldžiamasi ir aukojama pagoniškiems dievams Žemynai, 
Gabijai, Perkūnui”,  – tokiais žodžiais šventę pradėjo Asta 
Sutkienė. Ji trumpai papasakojo apie Joninių papročius, 
tradicijas, burtus. Sveikinimo žodį tarė Romas Zableckas. 
Jonai, Janis ir Rasos buvo pasveikinti ir apdovanoti vainikais. 
Po to visi rinkosi bendrai nuotraukai ežero ir kalnų fone. 
Smagu, kad į Jonines susirinko ne tik vyresnio amžiaus 
žmonės, bet ir jaunimas bei 
vaikai.

Virvės traukimo 
varžybose vyrai galėjo 
išbandyti savo jėgas, visi 
norintys galėjo pasitikrinti 
vikrumą pagalvių mūšyje 
ant judančio rąsto. Juokas 
ir emocijos tiesiog virto 
per kraštus. Truputėlį 
pailsę ir išalkę vaišinomės 
visų suneštais valgiais ir 
gurkšnojome alų iš latvių 
atridentos alaus statinės. 
Ragavome ir tradicinio 
latviško varškės sūrio su 
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spilled over the sides. After a brief rest, we feasted on food that 
everyone had brought and sipped beer from a Latvian-provided 
beer keg. We also sampled traditional Latvian cottage cheese with 
caraway seeds, a St. Johns staple.

And what’s a Lithuanian celebration without rain? “When 
more than thre people gather for St. Johns, rain is unavoidable,” 
someone joked. However, the short rain shower didn’t dampen 
everyone’s spirits, but rather washed away the fatigue of a week’s 
work. Once the rain died down, the mood only got better.

As the sun set behind the forest, bonfires were lit. The lake’s 
rippling waters in the coolness of the night carried further songs 
sung in Lithuanian and Latvian. Romas accompanied on his 
guitar.

One would like to believe that this celebration will become 
a beautiful tradition. Only it’s a shame that every year there are 
fewer people wanting to help organize events. We wish to thank 
the organizers: Adolis Džiaugis, Kęstutis Klišauskas, Edvardas 
Marcinkevičius and especially Gintautas Sutkus, without whose 
initiative and effort this festival would not have occurred. And 
of course, thanks to all those who didn’t pride themselves upon 
visiting us.

—Rasa Marcinkevičienė

kmynais, kuris Latvijoje yra neatsiejamas Joninių valgis.

O kokia lietuviška šventė be lietaus!?  “Kai per Jonines 
susirenka daugiau nei trys lietuviai, lietus – neišvengiamas”, - 
juokavo kažkas. Tačiau trumpas lietus susirinkusiųjų nuotaikos 
nesugadino, o tik nuplovė per savaitę darbuose sukauptą 
nuovargį. Lietui nurimus nuotaika tik pagerėjo.

Saulelei pradėjus slėptis už miško, įsižiebė ir Joninių 
laužai. Vakaro vėsoje raibuliojantis ežero vanduo tolyn 
plukdė dainas, kurios skambėjo ir lietuvių, ir latvių kalbomis. 
Dainorėliams gitara pritarė Romas.

 
Norėtųsi tikėti, kad ši šventė taps gražia tradicija. Tik gaila, 
kad norinčių prisidėti organizuojant renginį kasmet atsiranda 
vis mažiau. Dėkojame organizatoriams: Adoliui Džiaugiui, 
Kęstučiui Klišauskui, Edvardui Marcinkevičiui ir ypatingai 
Gintautui Sutkui, be kurio iniciatyvos vargu ar ši šventė būtų 
įvykusi. Ir žinoma, dėkojame visiems, kurie nepasididžiavo 
mūsų aplankyti.

—Rasa Marcinkevičienė
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„14,000” Klubas

Šiais metais Kolorado Lietuvių Bendruomenė sukūrė 
„14,000” Klubą. Pagrindinis klubo tikslas buvo 

suorganizuoti visus Lietuvių Bendruomenės narius, 
kurie mėgsta turistauti kalnuose. Kadangi Kolorado 
valstija yra žinoma savo aukštomis kalnų viršūnėmis, 
klubas nusprendė kopti į aukštesnes negu 14,000 pėdų 
(4,267 metrų) viršukalnes. Kolorado valstijoje yra 57 
tokios viršūnės, taigi vietų žygiams ilgam užteks.

Quandary Kalnas-14,265 pedos/4,348 metrai
(kelias į viršūnę ir atgal 6.75 mylios; pakilimas nuo pradžios iki 
viršūnės 3,450 pėdų)

Klubas pradėjo savo veiklą liepos 17-tą dieną lipdami 
į Quandary viršūnę. Susirinko penki turistautojai: Gindra 
Skublickas, Mindaugas Gedgaudas, Mantas Prekeris, Lilė 
Prekerienė ir aš. Oras pasitaikė fantastiškas. Buvo saulėta, bet 
ne per karšta. Svarbiausia, beveik nebuvo vėjo, taigi ir kalno 
viršūnėje buvo maloniai šilta. Vienintelis minusas - daugybė 
žmonių. Kadangi lipome gražų liepos mėnesio šeštadienį,  
atrodė, kad pusė Denverio miesto ruošėsi lipti į kalnus su 
mumis. Nuo pat papėdės iki viršūnės galėjai matyti žmones 
kaip skruzdėlių virtines. Nepaisant to, lipimas buvo labai 
smagus. Nors trys turistautojai dar nebuvo lipę į tokio aukščio 
kalną, mes visi gana nesunkiai pasiekėme viršūnę per 2.5 
valandos. Vaizdai nuo viršaus buvo nepakartojami. Vien dėl to 
verta pūškuoti į kalną 2.5 valandos. Viršūnėje užkandę (mes, 
dar maždaug šimtas žmonių ir keletas šunų), neskubėdami 
nusileidome žemyn. Pirmas klubo žygis buvo sėkmingas!

The “14,000” Club

This year the Colorado Lithuanian Community organized 
a “14,000” club. The club’s main objective was to organize 

all Lithuanian Community members who are interested in 
mountain walking. Since Colorado is known for its many high 
mountain peaks, the club decided to climb to the summit of 
those mountain peaks that are higher than 14,000 feet (4267 
meters). Colorado boasts of 57 such peaks, so there will plenty 
of opportunities for us.

Mt. Quandary – 14,265 feet/4348 meters
(The road to the summit and back is 6.75 miles; change in 
elevation from start to summit is 3450 feet.)

The club made its first foray on July 17 climbing to the 
summit of Mt. Quandary. Five climbers gathered:  Gindra 
Skublickas, Mindaugas Gedgaudas, Mantas Prekeris, Lilė 
Prekerienė and myself. The weather turned out to be fantastic. 
It was sunny, but not very hot. And most importantly, there 

Nukelta į 7 psl Continued from page 7
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Sherman Kalnas-14,036 pedos/4,278 metrai
(kelias i viršūnę ir atgal 5.25 mylios; pakilimas nuo pradžios iki 
viršūnės 2,100 pėdų)

Kadangi lipimas į Quandary kalną buvo labai sėkmingas, 
už poros savaičių klubas suorganizavo dar vieną žygį, į Mt. 
Sherman viršūnę. Šį kartą žmonių susirinko daugiau: Gindra 
ir Ausma Skublickai, Mindaugas Gedgaudas, Marija Seymour, 
Mantas Prekeris ir aš. Kadangi lipimas į Sherman daug 
trumpesnis ir lengvesnis, prie mūsų taip pat prisijungė dvi 
11 metų mergaitės, Gabrielė Skublickaitė ir Miglė Prekerytė. 
Visi aštuoni mes išvykome iš Denverio šeštą valandą ryto, 
kad galėtume pradėti kopti anksti iš ryto, nes po pietų 
prognozė žadėjo lietų. Pravažiavę 2 valandas greitkeliu ir 
dar pasitrankę pusvalandį labai išmuštu ir prastu žvyrkeliu, 
galų gale atvykome į kalno papėdę. Iš ryto oras atrodė labai 
gražus - saulėtas dangus su keliais debesiukais, todėl nieko 
nedelsdami pradėjome lipti. Pakeliui priėjome porą apleistų 
kasyklų. Viena net ~13,000 pėdų aukštyje, žinoma kaip „Hilltop 
Mine”. Man iki šiol keista, kaip žmonės sugebėjo sutempti visą 
įrangą ir pastatyti kasyklas tokiame aukštyje, kai vienintelis 
priėjimas tik pėsčiomis arba jojant arkliais. Pirmas viršūnę 
pasiekė Gindra, kuris užskuodė ten per rekordinį laiką – vos 
pusantros valandos. Netrukus mes visi sulipome į kalną. Net 
abi mergaitės, kurioms tai buvo pirmas kalnas, aukštesnis negu 
14,000 pėdų. Nepaisant smarkoko vėjelio, viršūnė buvo labai 
įspūdinga. Taip pat padėjo, kad žmonių buvo ne tiek daug. 
Praleidę kokią valandą viršūnėje ir padarę pusšimtį nuotraukų, 
išskubėjome žemyn, nes horizonte jau pradėjo kauptis debesys. 
Visa laimė, spėjome nulipti žemyn ir išvažiuoti namo prieš 
prasidedant lietui. Antra viršūnė sėkmingai įveikta!

Kur sekantis žygis? Gal Elbert į viršukalnę?
—Rytis Prekeris

was virtually no wind, so it was warm even at the summit. 
The only negative aspect was that were a lot of people. Since 
we were climbing on a beautiful Saturday in July, it seemed as 
though half the city of Denver was preparing to make the climb 
along with us. From the foot of the mountain to the summit, 
you could see people like a caravan of ants. In spite of this, the 
climb was very pleasant. Even though three of our climbers had 
never assaulted such a mountain before, we reached the summit 
fairly easily in two and a half hours. The view was inimitable. 
It’s worth huffing and puffing for 2½ hours just for that. After 
a bite to eat at the summit (we along with around a hundred 
other people and a few dogs), we leisurely made our way down. 
Our first hiking trip was a success!

Mt. Sherman – 14,0365 feet/4278 meters
(The road to the summit and back is 5.25 miles; change in 
elevation from start to summit is 2100 feet.)

Since climbing Mt. Quandary was such a success, a few 
weeks later the club organized another hike to the summit of 
Mt. Sherman. This time there were more people: Gindra and 
Ausma Skublickas, Mindaugas Gedgaudas, Marija Seymour, 
Mantas Prekeris and myself. Since this climb was much shorter 
and easier, we were joined by two 11-year-old girls: Gabrielė 
Skublickaitė ir Miglė Prekerytė. All eight of us left Denver at 
6:00 AM in order to begin our ascent early in the morning, 
since rain was in the forecast that afternoon. After two hours 
on the highway and another half hour of bouncing and swaying 
on a rutted, bumpy gravel road, we finally reached the foot of 
the mountain. The weather seemed pleasant in the morning 
with sunny skies and a few clouds, so without any further delay 
we commenced our climb. Along the way, we came across a 
few abandoned mines. One, at an altitude of about 13,000 feet, 

was named Hilltop Mine. I still can’t figure out how 
those people managed to bring everything that was 
needed and build mines at such an altitude when the 
only means of access were either on foot or by horse. 
Gindra reached the summit first, making the trek in 
a record hour and a half. Shortly thereafter the rest of 
us reached the summit, even both girls for whom this 
was their first 14,000-footer. In spite of a brisk wind, 
the summit was breathtaking. It also helped that there 
weren’t very many people. After spending perhaps an 
hour on the summit and taking half a hundred photos, 
we hurried down because storm clouds were gathering 
in the distance. Luckily we managed to make it all the 
way down and leave for home before it started to rain. 
Another summit successfully scaled!

What’s next? Mt. Elbert, perhaps?

—Rytis Prekeris
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