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Vėlyvas sveikinimas su 2006 metais, 
kiti metai, kita eilė įvykių sutikti 

lietuvius.  Suaugusių lietuvių kalbos 
pamokos veikia.  Kai pasibaigs pirmas 
semestras, gal galėsime pridėti vaikų 
klasę.  Prašome tėvų mums pranešti, jeigu 
norėtumet dalyvauti.  Irenos Urbonienės 
organizuotas lietuvių choras ruošiasi 
Dainų Šventei Čikagoje liepos 2 d.  
Dainavimas yra lietuviška tradicija ir 
šventė yra nuostabus įvykis.  Dar galite 
prisidėti.  Tikiuos jus pamatyti šių metų 
parengimuose.
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Letter from the President

A     belated welcome to 2006, another 
year, another series of events to 

meet Lithuanians.  The adult Lithuanian 
language lessons are up and running. Once 
the first semester is completed, maybe 
we’ll be able to expand them to include a 
children’s program.  Parents, let us know if 
you’d like to participate.  The Lithuanian 
chorus organized by Irena Urbonienė is 
preparing for the July 2nd song festival in 
Chicago.  Singing is a Lithuanian tradition 
and the festival is an amazing event.  You 
can still join for the fun.  I hope to see you 
at this year’s activities.

Nukelta į 3 psl Continued on page 3
WEBSITE

www.coloradolithuanians.org

Rūtos šokėjai švenčia 
trisdešimtmetį

Sunku tikėti, kad šiais metais Denverio 
tautinių šokių grupė Rūta minės 30 metų 

veiklos sukaktį.  Rūta buvo įsteigta 1976 
metais su tikslu dalyvauti V-oje Tautinių Šokių 
Šventėje tą rudenį.  Grupės steigėjai – Albertas 
ir Regina Vaitaičiai.  Dėl įvairių priežasčių 
toje šventeje dalyvauti nepavyko; tačiau 
grupė išsilaikė ir dirbo tolyn.  Pirmieji šokių 
mokytojai buvo Regina Vaitaitiene ir Regina 
Suffian; vėliau tautinius šokius mokino a. a. 
Vytautas Beliajus.  1978 m. rudenį vadovauti 
sutiko iš Connecticut atvažiavus Antanina 
Bulotienė.  Ji sukūrė tautinių šokių vienetą 

Rūta Dancers Celebrate 
30 years

It’s hard to believe that this year will mark 30 
years of existence for Denver’s Lithuanian 

folk dance group, Rūta.  Rūta was founded in 
1976 by Albertas and Regina Vaitaitis with the 
objective of participating in the fifth Lithuanian 
Folk Dance Festival that fall.  For a variety 
of reasons that didn’t happen; however, the 
group stayed together and pressed on.  The first 
instructors were Regina Vaitaitis and Regina 
Suffian; later, dances were taught by the late 
Vytautas Beliajus.  In the fall of 1978, Toni 
Bulota, newly arrived from Connecticut, agreed 
to take over as instructor.  She had organized 
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Regional News 
—Cecelia Lankutis, lijakuciai@hotmail.com

Best wishes for 2006!

With the holidays and other goings-on, Regional 
activities have been dormant for the last two 

months of the year.  We plan to have more news to 
update in our next edition.  Due to obligations at the 

100th anniversary of the Stock Show (in connection with the 
other half of my heritage), this edition will be brief.

We’d like to begin 2006 with a special project to reflect 
what it means to be Lithuanian and why we celebrate V16.  

The planning committee has developed some interview 
questions, including why we participate, what was the impact of 
reoccupation and what does Lithuanian independence mean to 
you.

We’d like to help the younger generation as well as our non-
Lithuanian participants understand what Lithuania has fought 
for and why it is important to not take independence for granted.  

It is my hope that members, especially the elders, 
understand what a precious gift your experience is to the 
community, and how sad it would be to lose the stories if we 
lose you.  These stories will be presented according to waves of 
immigration of the participants, and we hope to have them on 
display at as many community functions as possible. 

Please take to heart in what we ask of you.  It is because of 
your accomplishments that we are here today and have a culture 
and a language to celebrate.  Regardless of where you were 
born, or what wave of immigration you are affiliated with, we 
are all Lithuanians and we all are an important part of keeping 
this language and culture alive.  

Thanks so much to Arv and Rytis and all who prepared the 
Christmas socials.  Let’s hope we get as big of a response for 
V16!  Watch your emails for more information!

Rajono Naujienos 
— Cecelia Lankutis, lijakuciai@hotmail.com

Laimingų 2006 metų!

Dėl švenčių bei kitų atsitikimų, rajone 
paskutiniu metu nedaug nuveikta.  Tikimės 

turėti daugiau naujienų sekančiame leidinyje.  
Dėl įpareigojimų šimtmečio jubiliejinėje galvijų 
parodoje (įtraukiant mano palikimo kitą pusę), šis straipsnis 
bus trumpas.

Mes norėtume pradėti 2006 metus su specialiu projektu 
apmąstyti kas reiškia būti lietuviu ir kodėl mes švenčiame 
vasario 16-tą.

Mūsų planavimo komitetas yra surinkęs pasikalbėjimo 
klausimų, jų tarpe kodėl mes dalyvaujame, kaip paveikė antroji 
okupacija ir ką reiškia Lietuvos nepriklausomybė jums.

Mes norėtume padėti mūsų jaunesniajai kartai bei 
nelietuviams dalyviams suprasti dėl ko Lietuva kovojo ir kodėl 
yra svarbu nepriklausomybės neprileisti.

Yra mano viltis, kad bendruomenės nariai, ypač 
vyresnieji, supras kokia brangi dovana jų patyrimai yra 
mums visiems, ir kaip būtų liūdna netekti jų pasakojimų.  
Šie prisiminimai bus pristatami pagal dalyvių imigracijos 
bangas, ir mes tikimės juos išstatyti parengimuose kaip galima 
dažniau.

Malonėkite rimtai žiūrėti į tą ką mes jūsų prašome.  Mes 
dėl jūsų pasiekimų esame čia šiandien ir turime kutūrą bei 
kalbą pašvęsti.  Nežiūrint kur kas gimė ar su kuria imigracijos 
banga turi ryšį, mes visi esame lietuviai ir visi esame svarbi 
dalis mūsų kalbos bei kultūros išlaikymui .

Didelis ačiū Arvidui ir Ryčiui bei visiems kurie paruošė 
Kalėdinius balius.  Turėkime vilties, kad Nepriklausomybės 
Šventė taip pat gerai pasiseks.  Saugokite elektronines žinutes 
papildomai informacijai.

LAC group photo from the December 2005 Christmas Social



a dance group in Waterbury, taking it to the aforementioned 
fifth Folk Dance Festival, and promised to take the Rūta 
dancers to the sixth Festival in 1980.  Despite some initial 

skepticism, that promise was kept.  Since then, Rūta 
has represented Denver in each of the subsequent folk 
dance festivals held in the US and Canada.  

The 1980s are regarded as the group’s golden 
decade because the dancers traveled and performed 
extensively during that time period.  They performed 
at Lithuanian functions in Omaha (1982, 1987), 
Phoenix (1981, 1983, 1985), and Los Angeles (1981, 
1987, 1989).  In Denver, they appeared annually at 
Vyts Beliajus’ “Viltis” magazine parties, Lithuanian 
independence commemorations and Christmas socials 
as well events sponsored by the Colorado Folk Arts 
Council.  For a variety of reasons in recent years, the 
group’s performances have been far less frequent.  In 
2006, the group has already been invited to perform at 

the University of Denver on April 15 and at Lithuanian Days 
in Los Angeles this fall.

In the fall of 1992 following the ninth Folk Dance 
Festival, Toni Bulota turned the instructor’s duties over to 
native Chicagoan Lionė Kazlauskas.  Lionė worked with the 
group for four years and culminated her tenure by taking the 
group to the tenth Folk Dance Festival in 1996.  After the 
Kazlauskas family moved to Boston a month later, Mrs. Bulota 
returned to the instructor’s post that fall and has remained 
in that capacity ever since.  In 2001 the group celebrated its 
25th anniversary with a gala program that was organized and 
prepared by longtime dancer and assistant Algirdas M. Liepas.

Although Rūta considers itself to be Denver-based, many 
dancers come from Denver’s suburbs.  Some even come from 
as far away as Fort Collins, Loveland, and Boulder, and at one 
time even Colorado Springs, Greeley, and Laramie, Wyoming.  
Over the years, rehearsals have been held at various locations 
and since 1998 at the home of Arvidas and Laima Jarašius.  
The entire group thanks them wholeheartedly.

In Rūta’s 30-year history, approximately 160 people 
have passed through the dancer ranks, performing at least 76 
different dances at approximately 115 performances. Stasys 
Mickus and Michael George served as accordionists in the 
early days, with Rimas Bulota assuming the post in 1981 
and remaining ever since.  For a brief period of time, Laima 
Gaigalas accompanied on violin.

This dance group is incorporated as the Rūta Lithuanian 
Cultural Society, Inc., a non-profit organization.  All 
contributions are tax deductible.

Waterburio mieste ir su juo dalyvavo minėtoje penktojoje 
šokių šventėje ir prižadėjo, kad Rūtos šokėjai važiuos į VI-tąją 
Tautinių Šokių Šventę 1980 metais.  Nors buvo skeptiškumo, 
tas pažadas buvo išlaikytas.  Nuo 
to laiko, Rūta yra atstovavusi 
Denverį kiekvienoje išeivijos šokių 
šventėje JAV ir Kanadoje.  

1980-1990 laikotarpis yra 
laikomas kaip po grupės auksiniu 
dešimtmečiu, nes buvo daug 
keliauta ir pasirodyta.  Teko 
pasirodyti lietuvių parengimuose 
Omahoje (1982, 1987), Phoenixe 
(1981, 1983, 1985), ir Los Angeles 
(1981, 1987, 1989).  Denveryje 
kasmet šokdavo V. Beliajaus 
“Vilties” žurnalo pobūvyje, 
Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimuose, Kūčiose bei Colorado Folk Arts Council 
parengimuose.  Paskutiniu metu dėl įvairių priežasčių šokėjai 
jau žymiai rečiau pasirodo.  2006 metais grupė yra pakviesta 
pasirodyti Denverio Universitete balandžio 15 d. bei Lietuvių 
Dienose Los Angeles mieste rudieniop.

1992 m. rudenį po IX-os Tautinių Šokių Šventės, p. 
Bulotienė vadovės pareigas perdavė čikagietei Lionei 
Kazlauskienei.  Lionė dirbo su šokėjais ketveris metus ir baigė 
savo kadenciją vykdama su grupe į X-ąją šokių šventę 1996 
metais.  Kazlauskams išsikėlus į Bostoną sekantį mėnesį, 
tą rudenį vadovauti grįžo A. Bulotienė ir tebedirba ligi šiol.  
2001 metais grupė atšventė savo 25 metų veiklos jubilejų su 
iškilmingu spektakliu.  Tą programą paruošė ilgametis šokėjas 
ir talkininkas Algirdas M. Liepas.

Nors Rūta skaitosi esanti Denverio grupė, iš tikrųjų 
šokėjai suvažiuoja iš Denverio priemiesčių ir net tolimesnių 
Colorado miestų:  Fort Collins, Loveland, ir Boulder, net 
kadaise iš Colorado Springs, Greeley, ir Laramie, Wyoming.  
Per 30 metų repeticijos vyko įvairiose patalpose, o nuo 1998 
metų Arvido ir Laimos Jarašių namuose.  Jiems šokėjai 
nuoširdžiai dėkoja.  

30 metų laikotarpyje per šokėjų eiles yra perėję apie 
160 asmenų ir buvo šokta bent 76 šokiai.  Pasirodyta apie 
115 kartų.  Akordeonistai yra buvę Stasys Mickus, Michael 
George, ir nuo 1981 m. Rimas Bulota.  Trumpą laiką smuiku 
pritarė Laima Gaigalaitė.

Ši grupė yra inkorporuota kaip po Rūta Lithuanian 
Cultural Society, Inc.  Aukas galima nurašyti nuo mokesčių.
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Angelų Choras
Tylūs buvo paukščiai, laukdami su viltimi
Kaip busdami angelais iš po šaltu Baltijos krantu
Perėjome per purvinas sales, laukdami
Chorai girdėti, aidantys, kaip lakštingalos daina
Norėdami kalbėti apie veiksmus, plikus ir švelnius

Pilys stebinčios į grįstas gatves
Į amžius vos atpažinamus, nuo lietuvių protėvių
Į plentus perjuostų socialistų, dabar tuščius
Paslaptys užmūrytos, saugojant kilmę, stiprybę
Dabar lipant atsargiai, į lobyną, lietuvišką balių

Dabar trupantys langai sukrauti 10 aukštų lygio
Kadaise, minčių policija stebėjo su piktom akim čia
Dabar paukščiai, kaip angelai, liečia, pažadina viltis
Laisvi nuo priespaudos, nuo akių žvilgsnio
Kol jaunos mergaitės žvelgia su kukliom šypsenom

Trumpaplaukiai berniukai, išlipdami iš valstybinių mašinų
Į ateitį, statyta iš plytų nuo tėvų patyrimų
Tikėjimo, plytose ir kaltuke, drugystės ir maisto
Kasdien siūlant svečiui, sapnus, suvyniotus cepeline
Angelai aukodami dovanas, laukdami dangaus ant žemės

Jie slepiasi šventose kūdrose, brangakmeniai, džiaugtis
Žemėje ežerų ir upių užplugdyta bendruomenės pienu
Vėl keliaujantys paukščiai, grįždami į savo gimtinę, priklausydami
Jausmas supratimo, užtikrinimo, ištikimybės
Ir angelai taškosi, kaip žąsys, besiruošiant skrydžiui

—R. Karaša  2005 kovo mėn.
Translated by/išvertė Rimas Bulota
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Cooking class   
Ella Vaičiūnienė and Sofia Atkočiūnienė taught a dozen 

of us how to make Žemaičių Blynai.  Žemaičių blynai 
are fried potato pancakes with meat filling.  The best part 
of the class was eating everything afterwards.  They were 
delicious.

Virimo Pamoka
Ella Vaičiūnienė ir Sofia Atkočiūnienė išmokino tuziną 

mūsų kaip pagaminti žemaičių blynus.  Žemaičių 
blynai yra kepti bulviniai blynai su mėsos kamšalu.  
Geriausia pamokos dalis buvo visko  suvalgymas po to.

Past Events
Praėjusieji Įvykiai

An Angel’s Chorus
Quiet were the birds, waiting for their trust of
Like wakening angels from, under a chilled Baltic shore
We passed through dirty halls, waiting
Chorus’s heard, echoing, like a nightingale’s song
Wanting to speak of, things naked and tender

Castles peering, out onto cobbled streets
At scores barely discernable, from Lithuanian forefathers 
At highways of arm-banded socialist, now vacant
Secrets walled-up, protecting a heritage, a strength
Now, climbing carefully, onto a bounty, a Lithuanian balius

Now crumbling stacked windows, 10-stories high
Once, the thought police peered, with damning eyes, here
Now birds, like angels, touching, feeding the hopes
Free from subversion, from eye contact
As young girls looked up with guarded smiles

Short haired boys, getting out of state issued cars
Onto a future, built of blocks by their parent’s trials 
Of faith, in block and mortise, of friendship and food
Daily offering their guest, dreams, wrapped in a cepelinas
Angels offering gifts, expecting a heaven on earth

They’re hiding in sacred ponds, faceted jewels, to delight 
In a land of lakes and rivers awash, in the milk of community
Again, migrating birds, returning to the brood, belonging
A sense of knowing, assured, faithful 
And angels splashing, like geese, preparing for flight

—N. Karaša 3/05
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Upcoming Events
Ateinantys Įvykiai

Independence Celebration
This year’s Independence Celebration will be on 

Sunday, March 5th at the Eagles Hall (1151 S Galena 
St, Aurora).  Doors open at 3:00 PM and dinner will be at 
4:00 PM.  The program will be highlighted by a popular 
local speaker and a showing of a film titled, Flight Over 
Lithuania.  The dinner of Lithuanian sausage and stuffed 
cabbage will be catered by Laima’s kitchen.  Admission 
is $15 for adult members ($20 non members), $7.50 for 
children members 6-13 ($10 non members) and free for 
children 5 and under.  Reservations must be called in or 
emailed to Arv Jarašius by March 1.

Genealogy Meeting
The next Lithuanian genealogy meeting will be on 

Sunday, April 2nd at 2 PM at the Jarašius house, 
4189 W 97th Ct, Westminster.  Please bring your results 
and questions.

Mother’s Day 
Kugelis Dinner
On May 7th the 

mothers of our 
community will be 
honored with a kugelis 
dinner and special performance by our Lithuanian chorus.  
This event will be held at the Eagles Hall (1151 S Galena 
St, Aurora) starting at 4 PM.  Admission will be $10 for 
adults with, of course, free admission for mothers.  Please 
call in your reservations to Arv Jarašius at 303-439-2089. 

Folk Song Festival
As has been previously mentioned, the Eighth Folk 

Song Festival will take place in Chicago on Sunday, 
July 2.  Ticket prices have been posted:  adults, $32.00 
(first level) and $ 22.00 (balcony); children $22.00/
$12.00.  Additional information is available at the festival 
website http://dainusvente.org. 

Nepriklausomybės Šventė
Šių metų Nepriklausomybės šventė įvyks 

sekmadienį, kovo 5 d. Eagles Hall (1151 S Galena 
St, Aurora).  Durys atsidarys 3 val. p. p. ir vakarienė 
bus 4 val. p. p.  Programoje kalbės populiarus vietinis 
kalbininkas ir bus rodomas trumpas filmas, Skrydis virš 
Lietuvos (Flight Over Lithuania).  Lietuviškų dešrų ir 
balandėlių vakarienę parūpins Laimos virtuvė  Įėjimas 
15 dol. suaugusiems nariams (20 dol. nenariams). 7 
dol. 50 centų vaikams nariams (10 dol. nenariams) ir 
laisvas vaikams iki 5 metų amžiaus.  Rezervacijoms 
reikia skambinti arba pasiųsti elektroninę žinutę Arvidui 
Jarašiui iki kovo 1 d.

Genealogijos Susirinkimas
Sekantis lietuviškas genealogijos susirinkimas bus 

sekmadienį, balandžio 2 d. 4 val. p. p. Jarašių 
namuose, 4189 W. 97th Ct., Westminster.  Atsivežkite 
savo rezultatus bei klausimus.

Motinos Dienos Kugelio Vakarienė
Gegužės 7 d. mūsų bendruomenės motions bus 

pagerbiamos kugelio vakariene bei specialiu 
pasirodymu mūsų lietuvių choru.  Šis parengimas įvyks 
Eagles Hall (1151 S Galena St, Aurora) prasidedant 4 
val. p. p.  Įėjimas 10 dol. suaugusiems, o motinoms, 
žinoma, laisvas.  Skambinkite Arvidui Jarašiui 
rezervacijoms 303-439-2089.

Dainų Šventė
Kaip jau buvo 

minėta ankščiau, 
Aštuntoji Dainų 
Šventė įvyks Čikagoje 
sekmadienį liepos 2 
d.  Bilietų kainos yra jau nustatytos:  suaugusiems 32 
dol. (pirmame aukšte) ir 22 dol. (balkone); vaikams 22 
dol./12dol.  Daugiau apie tai galima pasiskaityti šventės 
elektroninėje svetainėje http://dainusvente.org.
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Upcoming Events
Ateinantys Įvykiai

Photography Contest
This year we will be holding our photography contest 

through our web site. Photos will be posted on the 
'photos' page of the community website. Community 
members should visit this page to cast their vote for best 
photo.  The contest will run all year long, and winners will 
be chosen two times during the course of the year.
Theme 1: “Colorado Lithuanians enjoying winter” The 
winner will be announced at the Independence celebration.
Theme 2: “Colorado Lithuanians participating in summer 
activities”Winner announced at the Christmas social.
Anyone interested in participating should review the 
following guidelines:

•  Crop photos so that the dimensions do not 
exceed 800 x 600 pixels
• Save photos as either a .jpg or a .tiff at 72 dpi.
•   If submitting multiple photos, please ensure 
that email size with attachments does not exceed 
2 MB.  Send multiple emails, if necessary.

— Each person may submit up to 3 photos for 
consideration.
—  Email photos to photocontest@coloradolithuanians.or

g along with 1) name of photographer, 
2) a title of the photo (if any), 3) information about 
where and when the photo was taken, 
4) relevant technical information (camera make, 
model, etc.).

First submission deadline:  Feb 26th, voting period:  Feb 
27th to March 3rd.

—Juozas Kalėda and Ron Baltzer

Fotografijos Paroda
Šiais metais mūsų fotografijos konkursas bus laikomas 

bendruomenės elektroninėje svetainėje.  Nuotraukos 
bus išdėtos „photos“ tinklapyje.  Bendruomenės nariai 
turėtų aplankyti šį tinklapį ir ten balsuoti už geriausias 
nuotraukas.  Konkursas tęsis per visus metus ištisai ir 
laimėtojai bus išrinkti du kartus metų eigoje.
Pirmoji tema:  Colorado lietuviai besidžiaugiant žiema 
Laimėtojas bus praneštas per Nepriklausomybės šventę.
Antroji tema:  Colorado lietuviai dalyvauja vasaros 
nuveikimuose Laimėtojas bus praneštas per Kalėdinį balių.
Besidomintys turėtų laikytis šiais nurodymais:

•  Prikirpti nuotraukas taip, kad būtų nedidesnės 
kaip 600 iš 800 „pixels“.

•  Taupyti nuotraukas kaip po .jpg arba .tiff 
formatu ir kad būtų 72 dpi.

•  Pristatant kelias nuotraukas iš syk, užtikrinti, 
kad elektroninė žinutė būtų nedidesnė už 2 
MB.  Siųsti po kelias žinutes, jei reikia.

—  Kiekvianas asmuo gali pristatyti iki trijų 
nuotraukų svarstymui.

—  Nuotraukas siųsti į photocontest@coloradolithua
nians.org kartu su 1) fotografo vardu ir pavarde; 
2) nuotraukos pavadinimu (jeigu yra); 3) kur 
ir kada buvo daryta nuotrauka ir 4) tinkama 
technine informacija (foto aparato gamyba, 
modelis ir t. t.)

Pirmosios temos nuotraukas galima pristatyti iki 
vasario 26 d.; balsavimai vyks nuo vasario 27-os iki 
kovo 3 d.

2006 Kalendorius
Kovo 5 Nepriklausomybės šventė
Balandžio 2 Genealogijos Susirinkimas
Balandžio 15 Denverio Universiteto Liaudies Festivalis
Gegužės 7 Motinos Dienos Kugelio Vakarienė
Liepos 2 Dainų Šventė Čikagoje
Rugpjūčio 6 Gegužinė
Rugsėjo mėn Lietuviško Alaus/Derliaus Šventė
Rugsėjo mėn Los Angeles Lietuvių Dienos
Spalio mėn Krupniko Pamoka
Lapkričio mėn Virimo Pamoka
Gruodžio mėn Kalėdinis Balius

2006 Calendar
Mar 5   Independence Celebration
April 2  Genealogy Meeting
April 15 DU folk fest
May 7  Mother’s Day Kugelis Dinner
July 2 Song Festival in Chicago
Aug 6 Picnic
September Lithuanian Beer Fest/Harvest Fest
Septembe LA Lithuanian days
October Krupnikas Lesson
Novembe Cooking Lesson
December Christmas Social
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Vestuvės
Doug Olipra ir Daiva Švetkauskaitė susituokė 2005 m. spalio 22 d. 
Čikagoje, Gimimo švč. Mergelės Marijos bažnyčioje Marquette Parke.  
Kun. K. Kulbis juodu sujungė.  Sveikiname!

Lituanistinė Mokykla
Mes norėtume suorganizuoti lituanistinę mokyklą mokyklinio 
amžiaus vaikams.  Rodos, kad yra pakankamai mokytojų, bet 
permažai mokinių.  Malonėkite pranešti Arvidui Jarašiui jeigu turite 
besidominčių mokyklinio amžiaus vaikų.

Suaugusių Kalbos Klasė
Gruodžio mėnesį prasidėjo lietuvių kalbos pamokos su dosnumu 
bendruomenės narių Greg ir Kathy Weykamp, kurie leidžia mums 
susitikti nemokamai jų įstaigoje Denverio senamiestyje (LoDo), ir 
Vitalija Simkevičienė, mūsų kalbos dekanė kuri pašvenčia savo laiką 
kaip po mūsų mokytoja.
Mes pradėjome mokytis iš knygų, tačiau nuo sausio 23-os 
pradėsime naudotis garsais.  Nors klasę sudaro suaugusieji, mes 
neįsivaizdavome, kiek mums reikėjo vaikų lygio mokymo kad 
galėtume įsismaginti.  Mes turėsime daugiau žinių apie naujų pamokų 
pradžią vėliau šiemet.  Laukiame daugiau jūsų prisidėti!

Amžinąjį Atilsį
2006 m. sausio 1 d. mirė Petras Stončius, ankščiau gyvenęs 
Colorado. Likusi nuliūdusi šeima: žmona Maria, dukros Brigita ir 
Erika, anūkas Alec, brolis Algimantas ir mama Elvina .

Dėmesio Rūtos Šokėjai
Mes esame pakviesti pasirodyti Denverio Universitete šeštadienį, 
balandžio 15 d. bei Lietuvių Dienose Los Angeles mieste rudieniop.  
Saugokite savo elektroninį paštą papildomom detalėm.

Smulkmenos
Sveikiname Debi Belk, kurios firma Lėlė buvo aprašyta 5280 žurnale.  
Debi importuoja rankomis išaustus drabužius iš Lietuvos.
Ar kas domisi važinėti dviračiu?  Kreipkitės pas Miglę Douvia įstoti į 
lietuvių dviratininkų klubą.
Aistė Slėnytė lošia Regis College krepšininkių komandoje.  
Atsilankykite paremti Aistę.
Ar būtų įdomu turėti raguolį specialiai progai?  Dabar galima nusipirkti 
vietoje gamintą raguolį iš Onos Babonienės (303-690-8967).
Sušaukiami visi Arvydai mūsų bendruomenėje.  Įstokite į Arvydų 
klubą www.arvydai.lt arba skambinkite Arvidui Jarašiui vietiniam 
skyriui.

Wedding Bells
Doug Olipra and Daiva Švetkauskaitė were married in Chicago‘s 
Church of the Nativity of the Blessed Virgin Mary in Marquette Park 
on October 22, 2005.  Father Kulbis officiated.  Congratulations!

Lithuanian School
We would like to organize a Lithuanian school for children.  It seems 
that there are plenty of teachers, but too few students.  Contact Arv 
Jarašius if you have school age children who would be interested.

Adult Language Class
In December, we began language lessons with the generosity of 
community members Greg and Kathy Weykamp, who allow us to 
meet at their office in LoDo for no cost, and Vitalija Simkevičienė, 
our Dean of Language here at the Colorado LAC who has given her 
time as our instructor.
We started off with book learning; however we will be switching to 
audio beginning January 23.  Although the class consists of adults, 
we didn’t realize how much we needed instruction at the kids level to 
get us started.  We will have more information about starting a new 
session later in the year.  We look forward to having more of you! 

In Memoriam
Petras Stončius, at one time a Colorado resident, died on January 1, 
2006.  He is survived by his wife, Maria, daughters Brigita and Erika, 
grandson Alec, brother Algimantas and his mother, Elvina.

Attention Rūta Dancers
We have been invited to perform at the University of Denver on 
Saturday, April 15 and at Lithuanian Days in Los Angeles this fall.  
Watch your email for further details.

Tidbits
Congratulations to Debi Belk on having an article about her 
business, Lėlė, in 5280 magazine.  Debi imports hand woven 
clothing from Lithuania. 
Anyone interested in bicycling?  Contact Miglė Douvia to join the 
Colorado Lithuanian biking club.
Aistė Slėnytė plays for the Regis College women’s basketball team.  
Come out to cheer on Aistė.
Are you interested in having a Raguolis cake for a special 
occasion?  You can now buy a locally made Raguolis from Ona 
Babonienė (303-690-8967).
Calling all the Arvydai in the community: Join the Arvydas Club at 
www.arvydai.lt or call Arvidas Jarašius for the local chapter.

Community Bulletin Board
Bendruomenės Skelbimų Lentelė



FIRST CLASS

L I E T U V I A I S  E S A M E  M E S  G I M Ę  –  L I E T U V I A I S  N O R I M E  I R  B Ū T I !

2200 Garland Street
Lakewood, CO  80215

Lithuanian-American Community 
Annual Dues Notice

Please check the applicable rate below for 2006 membership and mail your check to the address below. Enjoy various 
membership benefits, including our newsletter Žynys, which is mailed 4 times per year. Issues 2,3 and 4 are only sent to 

paid members. Other benefits include discounts to functions, information on LAC activities and translation services.

 □  Family (2 adults)  $20.00 □  Single or student  $12.50 
 □  Retired Family  $12.50 □  Donation _______________

Name: ____________________________________________________________________________________________

Address (if changed in the past year): ___________________________________________________________________

City: _________________________________________________________________State ______  ZIP ______________

E-mail address _____________________________________________________________________________________

If you are new in the community or joining for the first time, add the following information:

Name of Spouse:____________________________________________________________________________________

Names of Children: __________________________________________________________________________________

                     

Make checks payable to Lithuanian American Community and mail to: 
Juozas Kaleda, 2200 Garland St., Lakewood, CO 80215

Please Note:
New Address


