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     2015-uosius metus pradedame su naujai 
išrinkta Kolorado Lietuvių Bendruomenės 
(KLB) valdyba. Rinkimai įvyko 2014-ųjų metų 
gruodžio mėnesio 13-tą dieną. Nuoširdžiai 
dėkojame buvusiems valdybos nariams už sunkų 
darbą puoselėjant bendruomenės veiklą bei 
atstovaujant mūsų bendruomenę visoje 
Amerikoje. Dėkojame Ritai Ančeravičienei, 
Gražinai Dagytei, Vitalijai Šimkevičienei, 
Janinai Shubert ir Egidijui Dvarionui už 
pastangas, kurios neliko neįvertintos.  
     Naujai išrinkta KLB valdyba 2015-tų metų 
sausio mėnesį surengė pirmą posėdį, kuriame 
buvo pasiskirstyta pareigomis. Visas KLB 
valdybos narių pareigas rasite šio puslapio 
kairėje pusėje. Posėdžio metu buvo išsikelti 
2015-ųjų metų Kolorado Lietuvių 
Bendruomenės tikslai: 
     1) Pagerinti komunikaciją atgaivinant 
laikraščio „Žynys“ leidybą, atnaujinant 
http://www.coloradolithuanians.org/ tinklalapį ir 
pradėti KLB veiklą Facebook puslapyje.  
     2) Patikslinti bendruomenės narių sąrašus, 
kontaktinę informaciją bei pageidautiną 
informacijos pranešimo būdą, siekiant užtikrinti, 
kad kiekvienas asmuo, norintis dalyvauti 
Kolorado Lietuvių bendruomenės renginiuose, 
gautų reikiamą informaciją laiku. 
     3) Išplėsti KLB renginių skaičių ir pobūdį, 
kad kiekvienas narys atrastų veiklos kurioje 
norėtų dalyvauti. 
     4) Apklausti KLB narius, norint išsiaiškinti 
kuo žmonės domisi, kokių pageidautų 
apmokymų ar renginių, kas galėtų juos 
organizuoti, ir kas norėtų rašyti straipsnius į 
"Žynio" laikraštį. 
     5) Skatinti lietuvių kalbos mokyklos veiklą ir 
lankymą. 

	  	  	  	  	  We	   start	   2015	   with	   a	   new	   Board	   of	  
Directors	  after	  the	  December	  elections.	  	  We	  
send	  a	  sincere	  thank	  you	  to	  those	  leaving	  the	  
board	   for	   their	   hard	   work	   keeping	   the	  
Community	   active	   and	   represented	  
nationally.	  	  Thank	  you	  to	  Rita	  Anceraviciene,	  
Grazina	  Dagyte,	  Vitalija	   Simkeviciene,	  Janina	  
Shubert	  and	  Egidijus	  Dvarionas.	  	  Your	  efforts	  
are	  appreciated	  	  

	  

     We start 2015 with a new Board of 
Directors after the December elections. We 
send a sincere thank you to those leaving the 
board for their hard work keeping the 
Community active and represented nationally. 
Thank you to Rita Anceraviciene, Grazina 
Dagyte, Vitalija Simkeviciene, Janina Shubert 
and Egidijus Dvarionas. Your efforts are 
appreciated  
 
     Our new board met and assigned 
responsibilities. The officer responsibilities 
are listed on the left side of this page. We set 
the following 2015 goals for the community: 
      -Improve communications by revitalizing 
the Žynys newsletter, upgrading the 
www.Coloradolithuanians.org website, and 
starting a Facebook page. 
      -Clean up our membership records by 
making sure we have accurate contact 
information for everyone that wants to belong 
to the Community and an accurate list of how 
everyone would like to be contacted 
      -Expand our activities so that everyone 
can find a reason to be involved.  
      -Survey the membership to find what 
people are interested in and who would like to 
teach or organize classes and meetings or 
could write an article for Žynys 
      -Promote the Lithuanian language school 
      -At the February meeting conduct 
elections for the audit committee of three and 
for the regional representative 
      -Find new facilities for events 
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Žynys	   is	   the	   official	   award-‐winning	  
newsletter	   of	   the	   Colorado	  
Lithuanian-‐American	   Community	  
(CLAC)	   and	   is	   published	   quarterly.	  	  
Žynys	   is	   mailed	   to	   current	   CLAC	  
members.	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Letter from the President Pirmininko Žodis	  

Denver	  CLAC	  Officers	  
Primininkas/President	  
Arvidas	  Jarasius	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  720-‐544-‐1254	  

arvjarasius@comcast.net	  
Sekretorius/Secretary	  
Rimas	  Bulota	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  303-‐720-‐6687	  

srcb@comcast.net	  
Iždininkė/Treasurer	  
Vilma	  Balnytė	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  720-‐323-‐3300	  

vbalnyte@gmail.com	  
Narystės	  Reikalai/Membership	  
Rytis	  Prekeris	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  720-‐933-‐2868	  

Rytis.prekeris@ucdenver.edu	  
Sportas/Visuomeninė	  Veikla/Sports	  
and	  Social	  Activities	  
Povilas	  Grincevičius	  	  	  	  	  	  303-‐518-‐5755	  

povilasgrince@gmail.com	  
Ūkvedys/Logistics	  
Juozas	  Kalėda	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  303-‐859-‐9781	  

Kaleda@comcast.net	  
Kultūriniai	  Reikalai/Cultural	  Affairs	  
Viktoras	  Kurgonas	  	  	  	  	  	  	  	  	  303-‐618-‐4483	  

Viktorask40@yahoo.com	  
	  
Dėkojame	  Editai	  	  
Buzėnienei	  už	  lietuvių	  
kalbos	  redagavimą.	  
	  

Lituanistinė	  Mokykla	  
"Vyturėliai"/	  Lithuanian	  
Language	  School	  
Direktorė/Director	  
Rita	  Ančeravičienė	  	  720-‐289-‐5615	  
Ausriukas25@hotmail.com	  

	  

Annual	  LAC	  Dues:	  
Family:	  $20.00,	  Single,	  Retired	  
Family:	  $12.50	  
Please	  make	  checks	  for	  dues	  payable	  
to	  the	  Lithuanian	  American	  
Community	  and	  mail	  to:	  
	   LAC	  Treasurer	  
	   Vilma	  Balnytė	  
	   2001	  S.	  Parfet	  Dr.	  
	   Lakewood,	  CO	  	  80227	  

WEBSITE	  
www.coloradolithuanians.org	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

     6) 2015-ųjų metų vasario mėnesį išrinkti trijų asmenų audito 
komisiją KLB finansiniam auditui atlikti bei išrinkti vieną KLB 
atstovą į apygardą.  
     7) Surasti naujas patalpas KLB renginiams. 
     Šiame 2015-ųjų metų pirmajame "Žynio" laikraščio numeryje 
Jūs rasite KLB iždininko ataskaitą apie KLB biudžetą ir 
informaciją apie KLB planuojamus 2015-ųjų metų renginius. Mes 
tikimės, kad kiekvienas KLB narys norės dalyvauti KLB 
organizuojamuose renginiuose. Jeigu turite įdėjų dėl renginių ar jų 
organizavimo, susisiekite su KLB valdyba. Mes norime išgirsti 
Jūsų pasiūlymus. 

Arvidas Jarašius 
	  

     In this, our first Žynys for 2015, you will find a short 
financial  report and planned activities.  We are excited for 
2015 and we hope that everyone can participate in 
Community events.  If you have ideas or suggestions, please 
contact a Board member – we are listening. 
 

Arvidas Jarasius 

	  

2014 m. sausio 1 d. $8395.14 
2014 m. gruodžio 31 d. $9316.00 

	  

	  

Jan 1, 2014:  $8395.14 
Dec 31, 2014: $9316.00 

	  

Bendruomenės Biudžetas	   Community Finances	  

 
 
 
 

     Ar Jūs žinote, kad mūsų Kolorado Lietuvių bendruomenė yra 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) dalis? Informaciją apie 
Pasaulio Lietuvių bendruomenę, kuri buvo įkurta 1949-aisiais 
metais, galite rasti šiame tinklalapyje http://plbe.org/. Informaciją 
apie Amerikos Lietuvių Bendruomenę (JAVLB), kuri buvo įkurta 
1951-aisiais metais, galite rasti čia: http://lithuanian-
american.org/m/. Informaciją apie JAV Lietuvių Benduomenės 
Apygardas rasite čia http://lithuanian-
american.org/m/districts/americas-crossroads/. Lietuvių 
Bendruomenė buvo įkurta, norint išsaugoti lietuvišką kultūrą 
ateities kartoms ir skatinti demokratinių institucijų augimą 
Lietuvoje. JAV Lietuvių Bendruomenė (JAVLB) organizuoja 
šviečiamojo, kultūrinio, religinio, socialinio pobūdžio ir sporto 
renginius Amerikoje, taip pat padeda bendradarbiauti JAV ir 
Lietuvos institucijoms.  
     JAV Lietuvių Bendruomenę (LAC arba JAVLB) valdo 
kongresas, kuris yra renkamas trijų metų kadencijai. Šių metų 
gegužės mėnesį vyks ateinančios kadencijos kongreso rinkimai. 
Rinkimai į JAV Lietuvių Benduomenės Apygardas vyksta kas du 
metus. Į apygardas yra deleguojami atstovai iš visų Lietuvių 
apylinkių, priklausančių tai Apygardai.  
     Kolorado Lietuvių bendruomenės uždavinys - panaudoti kuo 
daugiau JAV Lietuvių bendruomenės resursų, norint išplėsti 
Kolorado lietuvių veiklą. Vienas iš būdų to pasiekti yra KLB 
atstovams dalyvauti JAV Lietuvių bendruomenės kongrese ir 
apygardoje. Prašome apsvarstyti visus galimus kandidatus 
(įskaitant ir save patį) į JAV Lietuvių Bendruomenės kongresą ir 
apygardą. Rinkimai vyks šiais metais. Peržiūrėkite 2015-ųjų metų 
renginius ir pateikite pasiūlymų dėl renginių, skatinančių lietuvišką 
švietimą, kultūrą, religinę, socialinę ir sporto veiklą Kolorade. 
 

	  

 
 
 
 

      Did you know that our Colorado Lithuanian-American 
Community is part of a worldwide community, we call 
Bendruomene? You can find information about the 
worldwide organization (PLB), founded in 1949, at 
http://plbe.org/, the U.S. organization (LAC), founded in 
1951, at http://lithuanian-american.org/m/, and our regional 
group (Apygarda), America’s Crossroads, at 
http://lithuanian-american.org/m/districts/americas-
crossroads/. The LAC was founded to preserve Lithuanian 
cultural identity for future generations and to foster the 
growth of democratic institutions in Lithuania. 
     The LAC organizes educational, cultural, religious, 
social and sports activities in America and fosters 
interaction between U.S. and Lithuanian institutions. 
      The LAC is run by a congress that is elected for three 
year terms. Elections to that congress will be held this year 
in May. The Apygarda is run by representatives from each 
community. Those representatives are elected by the 
community every two years. 
     Our goals for the Colorado chapter are to use the 
resources of the LAC to expand activities for Lithuanians in 
Colorado. A part of this is staying involved with the LAC 
and the Apygarda. Please consider being a candidate in the 
LAC and Apygarda elections this year. As you review our 
2015 activities, ask what more you and we can do to 
promote Lithuanian educational, cultural, religious, social 
and sports activities in Colorado. 
	  

Amerikos Lietuvių Bendruomenė 
 

Lithuanian American Community, Inc 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014-ųjų metų gruodžio 28-tą dieną į Denverį atvyko Toronto 
“Raptors” komanda. Komandos sudėtyje rungtyniauja naujai 
kylanti Lietuvos krepšinio žvaigždė Jonas Valančiūnas. 2011-
aisiais metais Jonas buvo pakviestas žaisti i “Raptors” 
komandą. Iš šešiasdešimties naujokų J.Valančiūną penktuoju 
šaukimu pasirinko „Raptors“! Su kiekvienais metais Jonas vis 
tobulėjo ir šiuo metu žaidžia “Raptors” startiniame penketuke 
ir atstovauja Lietuvos 
rinktinei. Taigi, negalėjom 
praleisti progos pamatyti 
Joną Valančiūną krepšinio 
aikštelėje. Povilas 
Grincevičius užsiėmė 
organizacija. Jis ne tik 
padėjo įsigyti bilietus į 
rungtynes su nuolaida, bet 
ir susitarė dėl galimybės 
stebėti “Raptors” 
komandos apšilimą prieš 
žiūrovams sueinant į salę. 
Turėjome puikią progą ne tik pasisveikinti su Jonu 
Valančiūnu, bet ir su juo nusifotografuoti. Prasidėjus 
rungtynėms, kurį laiką nežinojome už ką "sirgti", nes 
“Nuggets” vis tik Denverio komanda, o J. Valančiūnas žaidžia 
už Toronto “Raptors”. Galiausiai visi pradėjome "sirgti" už 
Denverio “Nuggets” tačiau neslėpėme džiugesio kai Jonas 
įmesdavo į krepšį. Žaidimas buvo šaunus ir įtemptas. 
Rungtynėms einant į pabaigą, Toronto “Raptors” palaužė 
Denverio “Nuggets” komandą ir nugalėjo rezultatu 116:102.  

Kitos krepšinio rungtynės, kurias žadam stebėti įvyks 
2015-ųjų metų kovo 7-tą dieną. Į Denverį atvyksta Houstono 
“Rockets” komanda, kurios sudėtyje rungtyniauja Donatas 
Motiejūnas! Kviečiam visus Kolorado lietuvius ateiti stebėti 
šių rungtynių ir susitikti su kita kylančia Lietuvos krepšinio 
žvaigžde Donatu Motiejūnu. 

December 28, 2014, the Toronto Raptors came to town. The 
Raptors feature a newly rising Lithuanian star, Jonas 
Valančiūnas.  Jonas was selected by the Raptors in the fifth 
round of the 2011 draft. That lofty and prestigious spot is one 
that no other Lithuanian player had ever attained. Jonas 
continues improving every year and this season is in the 
Raptors starting lineup. He has also represented Lithuanian 

twice. We couldn‘t 
pass up the 
opportunity to see 
Jonas Valančiūnas on 
the basketball court. 
Povilas Grincevičius 
handled all the 
organizational details. 
Not only was he able 
to obtain tickets at a 
discount, but he also 
arranged for our 
Lithuanian contingent 

to observe the Raptors during their pregame warmups before 
any spectators had entered the Pepsi Center. We had a 
splendid opportunity not only to meet Jonas Valančiūnas, but 
to also pose for pictures with him. At the start of the game, we 
weren‘t sure who to root for, because the Nuggets are, after 
all, Denver‘s team, and Jonas Valančiūnas played for the 
Toronto Raptors. Ultimately we all bled for the Nuggets; but 
didn‘t hide our enthusiasm whenever Jonas made a basket. It 
was a close, tense game. Towards the end, the Raptors 
overcame the Nuggets, 116-102. 

The next game that we plan to attend will be on 
March 7, when the Houston Rockets will be in Denver. On 
their roster is Donatas Motiejūnas! We invite all Colorado 
Lithuanians to come to this game and meet another rising 
Lithuanian star, Donatas Motiejūnas.

Įv y kę Re n g i n i a i  
P a s t  E v en t s  

 	  
Gruodžio 13-tą dieną į Kalėdinę vakaronę Latvių salėje 
susirinko daug mūsų bendruomenės šeimų. Visus susirinkusius 
linksmino lietuviškos mokyklos "Vyturėliai" moksleiviai. Visų 
atėjusių vaikų džiaugsmui, į vakaronę buvo užsukęs Kalėdų 
Senis su dideliu maišu dovanų. Visi norintieji buvo pavaišinti 
lietuvišku maistu, veikė vyno ir lietuviško alaus baras. 
Vakaronei einant į pabaigą, įvyko rinkimai, kuriuose buvo 
išrinkta nauja Kolorado Lietuvių Bendruomenės valdyba. 
	  
	  

	  
A large crowd gathered to celebrate Christmas December 
13th at the Latvian Center. We shared great food and drink, 
were entertained by the students of the Vyturėliai Lithuanian 
school and enjoyed the children‘s joy at seeing Santa Claus. 
The day was finished with a community meeting and elections 
for the new board of directors. 
	  

Kalėdinė Vakaronė 
	  

Christmas Social 

Nuggets Krepšinio Rungtynės 
Susitikimas su Jonu Valančiūnu 

Nugget Basketball 
We met with Jonas Valančiūnas 



 
	  
	  
	  
	  
	  
Šių metų Lietuvos nepriklausomybės minėjimas įvyks vasario 
21-ą dieną Latvių salėje. Detalesnę informaciją galite susirasti 
Kalendoriaus skiltyje. Po oficialios dalies mes su džiaugsmu 
Jums pristatysime dviejų dalių programą.  
      Pirmoji dalis - Lietuvos Nepriklausomybės Šventės 
minėjimas, kurio tema "Kas aš 
esu? Aš esu lietuvis!". Tai bus 
kūrybingų suaugusiųjų ir vaikų 
pasisakymai apie tai, ką jiems 
reiškia būti lietuviais. 
Pasisakymo pobūdis gali būti 
labai įvairus: trumpa kalba, 
eilėraštis, daina, filmas, Power 
Point pristatymas ar paroda. 
Planuojame iki 12 pasisakymų 
viso minėjimo metu, todėl 
visus norinčius prašome 
registruotis. Dėl registracijų 
kreiptis į Arvidą Jarašių. 
Detalesnę minėjimo darbotvarkę rasite būsimų įvykių skiltyje. 
 Antroji dalis - Monodrama, tai vieno aktoriaus pjesė, 
skirta Maironio, vieno garsiausių Lietuvos poeto atminimui. 
Vaidins menininkė Skaidra Jančaitė. Menininkės prigimčiai 
ypač giminingas šiuolaikinės muzikos ekspresyvumas, 
galimybė atrasti joje naujas interpretacijos 
galimybes ir būdus. Jau kelinti metai 
dainininkė, atlikdama šiuolaikinę vokalinę 
muziką, savo koncertuose nuosekliai jungia 
muzikos, dramos, įvairaus šokio, Butho, 
judesio, fotografijos meno (nuo 2003 kuria ir 
rengia  meninės fotografijos parodas) išraiškos 
elementus, taip suformuodama individualų 
stilių, pasižymintį stipria kūrinių perteikimo 
žiūrovams įtaiga. Aktyviai įsijungia ir kuria 
edukacines programas įvairaus amžiaus 
vaikams ir suaugusiems.  
     Jau virš dvidešimt metų Skaidra intensyviai 
koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje– dalyvauja 
avangardinės ir eksperimentinės muzikos 
renginiuose, klasikinės ir šiuolaikinės muzikos 
koncertuose, festivaliuose. Solistė dainuoja su 
Lietuvos kamerinės muzikos kolektyvais. 
Repertuare – renesanso, baroko, klasikinės, 
romantinės ir šiuolaikinės muzikos opusai. 
Sakralinė muzika; dainos, rusų romansai, lietuvių ir kitų tautų 
liaudies muzika, taip pat jos pačios kūriniai. 

This year’s Independence Commemoration will take place on 
Feb 21st at the Latvian Hall, see the calendar for time and 
admission details. After the business meeting we are excited to 
present two programs:  

     Who Am I? I am Lithuanian!  
Creative presentations from 
children and adults displaying what 
it means to be a Lithuanian.  These 
presentations can be a 1 minute talk, 
poem or song, a video or a table top 
display.  The number of 
presentations is limited to 12 so 
reservations are required.  The first 
12 to sign up will be guaranteed an 
opportunity.  Contact Arvidas 
Jarasius to reserve a slot. Details for 
the Commemoration are in the 

Upcoming Events section, below.  
Second part of the program will be a monodrama 

presented by renown vocalist, Skaidra Jančaite based on the 
works of Maironis, Lithuania’s most famous poet. Skaidra 

Jančaitė participates in concerts of avant-
garde and experimental music, in different 
projects and sings in festivals of classical and 
contemporary music. As a vocalist and soloist 
she has been an active member of chamber 
music groups and choirs. In her repertoire 
there are works of Renaissance, Baroque and 
classical music, works of romantic and 
contemporary composers, sacred music, 
Russian art songs, and Lithuanian folk and 
contemporary music. She pays attention to 
sacred music, which she often performs in 
Lithuanian and foreign churches.   
From 1996 to 2014 she has given concerts in 
Austria, Denmark, Russia, Latvia, France, 
Canada, USA, Poland, Slovenia, Switzerland, 
Belarus, Georgia, Germany, Scotland, 

Ukraine, Azerbaijan, Armenia, Malaysia, Thailand, Norway. 
     

  
	   	  

A t e i n a n t y s Įv y k i a i  
Up c om i n g  Ev en t s  

Lietuvos Nepriklausomybės Minėjimas	   Lithuanian Independence Commemoration 



	  

	  

Užgavėnės – žiemos pabaigos, džiaugsmo, juoko ir 
pokštų šventė, kurioje glaudžiai susipynė krikščioniškos 
ir pagoniškos tradicijos. Užgavėnės visada švenčiamos 
antradienį, gavėnios išvakarėse, 46 dienos  prieš 
Velykas. 
 
Patiekalai. Šiais laikais bene vienintelis Užgavėnių 
patiekalas yra įvairių rūšių blynai. Tačiau istoriškai 
pagrindiniai šios šventės patiekalai buvo mėsiški. 
Šiupinys – labiausiai paplitęs senoviškiausias Užgavėnių 
patiekalas. Jis verdamas iš kruopų, žirnių, miltų, pupelių, 
lašinių arba riebios kiaulienos ir kiaulės uodegos. 
Tikima, kad tas, kuris šiupinyje pirmasis suras kiaulės 
uodegą, pirmasis žmoną susiras. Kiunkė – šutintos 
bulvės su mėsa. Bulvės 
nuskutamos ir kartu su mėsa 
sudedamos į vandenį ir viskas 
šutinama kol bulvės gerai 
išverda. Šaltiena – tradicinis 
žiemgalių Užgavėnių valgis.  

Be abejonės taip pat 
kepdavo ir blynus bei 
sklindžius (mielinius blynus). 
O visus patiekalus užgerdavo 
miežiniu alumi, kurį specialiai 
užraugdavo dar per Kalėdas.  
Užgavėnių dieną reikėjo 
valgyti dvyliką kartų per 
dieną. Per Užgavėnes būtina 
sočiai atsivalgyti, nes jau kitą 
dieną prasideda gavėnia – 
septinių savaičių pasninkas iki 
Velykų. 
 
Papročiai. Užgavėnių kaip ir kitų lietuviškų švenčių 
papročiai susiję su valstiečio ūkiu, jų tikslas užtikrinti 
gerą bei gausų derlių, gyvulių produktyvumą, sveikatą, 
šeimos pagausėjimą (vedybas). Užgavėnių dieną 
negalima verpti, austi, siūti, malti. Antraip galėjai 
susilaukti įvairių nelaimių: sukirmys mesa ir lašiniai, 
pirštai tins, vištos daržus kapstys, vėjai stogus plėšys.  

Viena iš svarbesnių Užgavėnių tradicijų – 
pasivažinėjimai. Arklius išpuošdavo kaspinais ir 
varpeliais, buvo tikima, kuo toliau nuvažiuosi – tuo linai 
geriau derės, bei bitės daugiau medaus vasarą neš.  

Didelė reikšmė buvo teikiama ir laistimuisi 
vandeniu. Į vežimą įkeldavo bačką vandens 

prisodindavo vaikų, kurie mėgindavo aplaistyti visus 
pakeliui sutiktus žmones. O šie savo ruožtu irgi 
stengdavosi nelikti skolingi. Taip pat buvo paprotys lieti 
vandenį ant bičių avilių. Buvo manoma, kad nuo to jos 
vasarą gerai spiesis ir neš daug medaus. 

Tikėdamiesi paskatinti linų ir javų augimą, 
Užgavėnių dieną visi eidavo suptis. Tikėta, kad jei per 
metus nešiosiesi užantyje Užgavėnių valgių likučių 
mazgelyje pasirišusi, tai vištos bus dėslios ir raganos 
nepakenks.  

Neatsiejama Užgavėnių tradicija yra persirengėliai, 
kurie simbolizuoja būtybes iš kito pasaulio, todėl visi 
dalyviai rengdavosi išvirkščiais kailiniais. Kaukės 
vaizdavo senus, susiraukšlėjusius, žmones (raganas) su 

didelėmis, kumpomis nosimis, 
tačiau visuomet su šypsena 
veide. Kaukes darydavo iš 
įvairiausių dalykų:  iš medžio, 
žievės, iš popieriaus. Žmonės, 
kurie neturėdavo kaukių 
išsitepliodavo savo veidus 
anglies suodžiais. 
Persirengėliai eidavo iš 
pirkios į pirkę ir šeimininkai 
juos būtinai turėdavo 
pavaišinti.  

Šventės dėmesio centre 
buvo Morės vežiojimas. Morė 
– pati nelabosios žiemos 
dvasia.  Ją pačią papuošia 
apdriskusiais moterėlės 
drabužiais ir vežiojasi visur 
kartu su persirengėlių būriu. 

Šventė baigiasi Morės sudeginimu, paskandinimu ar 
užkasimu sniege. 

Dar du labai svarbūs Užgavėnių personažai – 
Lašininis ir Kanapinis. Lašininis būdavo storas, riebus, 
apvalaus, ištepto lašiniais veido, užsimaukšlinęs plačią 
kepurę, kartais su kiaulės galvos kauke. Kanapinis – 
liesas, apdriskęs su kanapine virve vienoje rankoje ir ilga 
lazda kitoje. Visą dieną vykdavo Lašininio ir Kanapinio 
dvikovos, kurias vakare pagaliau laimėdavo Kanapinis. 
Kanapinio pergalė simbolizuoja prasidedančią septinių 
savaičių gavėnią. 
 
Adaptuota is “nepo.lt” 
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Užgavėnės	  



	  

	  

As Lithuania was the last country to become Christian in 
Europe, its culture, traditions and rites have preserved 
something pagan even until our days. A very typical 
example of this phenomenon is Lithuanian festivals. One 
of the funniest, brightest and noisiest of them is Pancake 
Day. This celebration, which is quite well-‐known in all 
of Europe, is a symbolic passage between winter and 
spring. Pancake Day usually takes place 7 weeks before 
Easter. The day after Pancake Day is called “Ash Day“, 
the first day of Gavėnia -‐ a 
period of fast, tranquility and 
concentration, lasting until 
Easter. This makes the origin 
of this celebration’s name 
obvious. “Užgavėnės“ is 
formed from the word 
“Gavėnia“ with a preposition 
“už“, meaning “before“.  
    Despite marking the start of 
preparation for an important 
Christian celebration, Pancake 
Day has kept the majority of 
its pagan traditions. A very 
important part of this 
celebration is the carnival. 
People dress as beggars 
asking for money, Jews, 
gypsies in bright clothes and 
make-‐up, devils, horses, 
witches and many more 
colorful and interesting 
personages. Traditional masks 
were made from fur and bark 
of tree. Everybody did their 
best to look strange, funny 
and better than their neighbor. 
Groups of such scarecrows 
would walk from one crib to another through the village 
singing songs, playing tricks and asking for pancakes. 
    Another exciting custom of Pancake Day is burning 
Morė -‐ a human-‐size or even bigger doll made of straw, 
wood, paper and dressed in woman‘s clothes. Times ago 
people used to take Morė for a ride in a cart before 
burning it in the evening. In the past Morė was 
considered to be a goddess of fruitfulness and had to be 
burnt in order to reincarnate. The ashes of the doll were 
split over the fields to ensure rich harvest. It was 
believed that by this process all bad spirits as well as 
winter would be sacked and spring would come. Today, 

however, Morė represents winter rather than the 
goddess, and is burnt in order to push winter away and 
allow spring to come. Traditional songs are sung around 
the fireplace, the majority of which is about winter going 
away, and children dance and play games until the doll 
turns into a pile of ashes.  
    Another traditional amusement of Pancake Day is an 
improvisational fight between Lašininis (“the fat man“) 
and Kanapinis (“the thin man“). The winner of this fight 

is always Kanapinis, marking 
the start of fast. Of course, 
Pancake Day is known for a 
variety of mythical and 
sometimes even strange pagan 
traditions and spells, but, 
however, only a minority of 
them has been preserved. One 
of such unique ones, still 
performed in villages of 
Samogitia region, is called 
“Bees of Pancake Day “. On 
the day of celebration, village 
people go for a ride in carts, 
taking a barrel full of water as 
well as their children, asked to 
shout all the time as loud as 
they can. Anybody they meet 
on their way gets soggy! 
Lithuanians also used to roll 
in the snow or swing on 
swings in order to ensure corn 
to be tall the following year.  
    As Pancake Day is a sign of 
the end of eating meat till 
Easter for Catholics, 
traditional Lithuanian dishes 
for this celebration are very 

rich and nourishing. The essential one is pancakes of 
different types. Being circle-‐formed they represent the 
returning sun. Fat pork, doughnuts, stewed cabbage and 
šiupinys (a kind of porridge from peas and barley with 
meat and a leg or snout from a pig) are also very popular 
with Lithuanians even in our days. Our grandparents 
believed that people must eat quite often – up to 12 
times per day during Užgavėnės, so that each month of 
the year would be wealthy and copious. 
 
Modified from “cni.nt.edu.ro
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	   	   Ka l e n d o r i u s  

Ca l e n d a r  

2015 vasario 7 d. 19 val. 
      Donato Montvydo gyvo garso koncertas  
      "Noriu, kad būtum mano".  
      Pianistas Marius Leskauskas 
            Vieta - Kinga's Lounge rūsio salėje, 

         1509 Marion st., Denver,  
Įėjimas - 30$ 

 
2015 vasario 21 d. 16 val.  
      Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimas 
      Vieta - Latvių salė, 10705 W. Virginia Ave., Lakewood,CO  
      Įėjimas suaugusiems - 20$,   
                  vaikams nuo 10 iki 18 metų ir pensininkams 10$,  

   vaikams iki 10 metų - nemokamai  
Darbotvarkė:   

  1) Oficiali dalis (susirinkimas ir rinkimai) 
  2) Minėjimas “Kas aš toks?  Aš esu lietuvis”  
                  (žiūrėti straipsnį) 

                 3) Monodrama, skirta Maironio, vieno garsiausių 
                      Lietuvos poeto atminimui.  
                      Vaidins menininkė Skaidra Jančaitė. 

  4) Užkandžiai: kava, arbata, pyragai, veiks baras.  
 

2015 kovo 1 d. 16 val.  
      Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimas 
      Aspeno Konsulate 
                 809 South Aspen St, Ste 1, Aspen, CO 
                 Apie dalyvavimą pranešti iki 2015 m. Vasario 23 d.  
                 el.paštu dmb@aspenconsul.com 
 
2015 kovo 7 d. (Tikslinama valanda)  
      Krepšinio rungtynės  
      Houston "Rockets" Denver "Nuggets" 
      Susitikimas su Donatu Motiejūnu. 
 
2015 kovo 29 d. 
      Verbų sekmadienis / Velykų šventė su latviais 
      Latvių salėje, 10705 W. Virginia Ave., Lakewood, CO 
      Mišios 9:30 ryto. Po mišių bus Vėlykiniai pusryčiai ir 
šventinė programa. Atsineškite savo Velykinių patiekalų 
pasidalinti.  Ieškome savanorių pademonstruoti Lietuviškų 
Velykinių kiaušinių dažymą! 

       
2015 balandžio/gegužės mėn. (Tikslinama data) 
      Konsulato išvažiuojamoji sesija 
      Bus priimami prašymai įvairiems lietuviškiems 

dokumentams: pasams, gimimo liudijimams, santuokos ir 
ištuokos liudijimams ir t.t.  

      Būtina registruotis iš anksto. Informacijos del registracijos 
galima rasti: chicago.mfa.lt/cikaga/lt/konsuline-
informacija/kita-konsuline-informacija/konsulines-misijos  

	  

February 7, 2015 7 PM 
      Montvydas concert "I want you to be mine" 
      Piano Marius Leskauskas 

Address: Kinga's Lounge downstairs, 
               1509 Marion St., Denver  

 Admission: $30.  
 
 
February 21, 2015 4:00 PM 
      Independence Commemoration  
      Latvian Hall, 10705 W. Virginia Ave., Lakewod, CO  
      Admission: adults - $20,  
                          children (10 – 18) and seniors $10 
             children below 10 are free. 
 
 Business meeting and elections.  
 “Who am I? I am Lithuanian” presentations 

 – see article above 
 Maironis Monodrama by Skaidra Jančaite:  
 Refreshments: Coffee, Tea, Cake, cash bar. 
 
 
March 1, 2015 4:00 PM  
      Independence Commemoration Aspen Consulate 
 809 South Aspen St, Ste 1, Aspen, CO 
 RSVP by February 23, 2015 to 
               dmb@aspenconsul.com 
 
 
March 7, 2015 (tba) 
      Denver Nuggets –Houston Rockets Basketball 
      Meet Donatas Motiejūnas 
 
 

March 29, 2015 
      Easter Celebration / Latvian Palm Sunday 
      Latvian Hall, 10705 W. Virginia Ave., Lakewood, CO 
      Church service at 9:30am, followed by a potluck 

breakfast that includes a variety of pancakes and other 
Easter dishes, as well as program. We are looking for 
volunteers to demonstrate Lithuanian Easter egg 
decorating! 

       
April/May, 2015 (tba) 
      Lithuanian Consulate documentation meetings 
      Representatives from Chicago Lithuanian Consulate will 

be available for government documentation. 
Reservations will be required. For more information see:	  
chicago.mfa.lt/cikaga/lt/konsuline-informacija/kita-
konsuline-informacija/konsulines-misijos 

 



	   	  2015 gegužės 1-10 dienomis 
      JAV Lietuvių Bendruomenės kongreso rinkimai 
 
2015 birželio mėn. (Tikslinama data) 
      Joninės – Vasaros saulėgrįžos šventė 
 
2015 liepos 3-5 d.d 
      Dešimtoji Amerikos Lietuvių Dainų šventė Čikagoje 
      Informaciją: https://www.dainusvente.org/en/ 
 
2015 rugpjūčio mėn. (Tikslinama data) 
      Derliaus šventė/Žolinė 
 
2015 rugsėjo 4-20 d.d. 
      Europos krepšinio čempionatas 
      Organizuosime rungtynių žiūrėjimą. 
 
2015 gruodžio mėn. (Tikslinama data) 
      Kalėdinė Eglutė 
 
2015 gruodžio 31d. (Tikslinama valanda) 
      Naujųjų Metų sutikimo šventė 

May 1 – 10, 2015 
      LAC National Congress elections 
 
June, 2015 (tba) 
      Joninės – Summer solstice celebration 
 
July 3-5, 2015  
      Lithuanian Song Festival – Chicago  
      More info https://www.dainusvente.org/en/ 
 
August, 2015 (tba) 
      Harvest Festival / Žoline 
 
September 4-20, 2015 
      Basketball Event – European championships 
      We will organize meetings to watch games.  
 
December 2015 (tba) 
      Christmas Party  
 
Dec 31, 2015 (tba) 
      New Year’s Party 

B en d r u ome n e s  Nau j i e n o s  
Comm un i t y  New s  

	  
 

UŽUOJAUTA 
     Su gilia užuojauta pranešame, kad netekome Aldonos 
Dambravienės. Aldona buvo aktyvi bendruomenės narė, 
1988 metais kartu su šokių kolektyvu "Rūta" dalyvavo 
Šokių šventėje, aktyviai dalyvavo folkloro vakaronėse. 
Reiškiame gilią užuojautą Aldonos artimiesiems. Mišios už 
amžiną atilsį Aldoną Dambravienę bus aukojamos 2015 m. 
sausio 29 d. (ketvirtadienį) 10 val. ryto Church of the Risen 
Christ bažnyčioje, 3060 S. Monaco Pkwy (į šiaurę nuo 
Hampden Ave.). 
 

IEŠKOME NAUJŲ PATALPŲ RENGINIAMS 
     Ieškome kitų patalpų KLB renginiams, nes labai pakilo 
“Eagles” salės nuomos kaina. KLB gali naudotis Latvių 
bendruomenės sale, tačiau ši salė nėra pakankamai didelė. 
Kai kuriems KLB renginiams reikalingos didesnės patalpos. 
Jeigu žinote patalpas (su virtuvės įranga), kurių kaina nėra 
didelė, susisiekite su KLB valdyba.  
 

 
CONDOLENCES 

     We sadly announce the passing of Aldona Dambraviene. 
Aldona was an active community member, having 
participated in the 1988 Dance Festival with the Rūta 
Dancers as well as managing the music when we had folk 
singing get-togethers.  Our heartfelt condolences go to her 
family. A memorial mass will be offered on Jan 29th at 
10:00 a.m. at Church of the Risen Christ, 3060 S. Monaco 
Parkway. 
 
 

LOOKING FOR A NEW MEETING HALL 
     We are looking for a new meeting hall. The rent for the 
Eagle’s Hall was increased significantly.  We have access to 
the Latvian Hall, but need a larger facility for a few events 
during the year.  Please ask around and search for a low cost 
hall that includes kitchen facilities.  

	  



	   	   FACEBOOK 
     We now have a Facebook page ! 
      Like us at "Kolorado Lietuvių Bendruomenė - Colorado 
Lithuanian Community" 
https://www.facebook.com/pages/Kolorado-
Lietuvi%C5%B3-Bendruomen%C4%97-Colorado-
Lithuanian-Community/308532279345580?fref=ts .  
 
     Follow our Facebook for most up to date information. 
Join our Facebook group Kolorado Lietuvių veikla - 
https://www.facebook.com/groups/135303143185855/?ref
=ts&fref=ts . We established this Facebook group to 
provide Colorado Lithuanian Community with the chance to 
organize small events of their choosing. If you have any 
ideas (hiking, skiing, concerts, games, get together) and are 
looking for company, just post at “Kolorado Lietuviu 
Veikla”. 
 
 

STUDENT INTERNSHIPS 
     Student internships in Lithuania (June 28 to Aug 8) – 
Applications due Mar. 1st. Lithuanian International Student 
Services (LISS) offers student summer intership and 
volunteer programs.  The Intership program offers college 
students work in their degree programs.  The volunteer 
program is for high school students.  Students are provided 
housing but must pay all other costs.  For more information  
contact Analise Stein or Gintas Jarasius through Arvidas 
Jarasius or the web site at  http://lithuanian-
american.org/m/intershipsliss/ 
 
 
 

CONSULATE MEETINGS FOR LITHUANIAN 
DOCUMENTATION 

     The Lithuanian Consulate in Chicago is scheduling 
another trip to Denver to help process applications for 
Lithuanian government documents. The travel schedule is 
waiting on their receiving their 2015 budget and upon our 
notifying them of the need. Before coming they need at least 
12 people needing services. If you want to meet with the 
Consulate, notify Rytis Prekeris. As soon as we notify the 
Consulate of the needs they will schedule the trip within 
about 2 months. 
 

	  

FACEBOOK 
      Dabar mes jau ir Facebook(-e) ! 
      Spausk "Patinka" - "Kolorado Lietuvių Bendruomenė - 
Colorado Lithuanian Community" 
https://www.facebook.com/pages/Kolorado-
Lietuvi%C5%B3-Bendruomen%C4%97-Colorado-
Lithuanian-Community/308532279345580?fref=ts 
 
     Junkis į grupę "Kolorado lietuvių veikla" - 
https://www.facebook.com/groups/135303143185855/?ref
=ts&fref=ts . Ši grupė skirta dalintis Kolorado lietuvių 
laisvalaikio veiklai. Jeigu turite pasiūlymų (žygiams, 
slidinėjimui, koncertams, žaidimams ir t.t.) ir ieškote geros 
ir smagios kompanijos praleisti laiką kartu ar norite sukurti 
renginį, prašome pasidalinti informacija grupėje "Kolorado 
lietuvių veikla".  
 
 
 

STUDENTŲ STAŽUOTĖ 
      Organizuojama studentų stažuotė Lietuvoje nuo 2015 m. 
birželio 28 d. iki 2015 m. rugpjūčio 8 d. Dokumentai 
priimami iki 2015 m. kovo 1 d. Lietuvos Taptautinė 
Studentų Sąjunga (LISS) siūlo studentams vasaros praktikos 
ir savanoriavimo programas. Siūlomos studentų vasaros 
praktikos programos yra susiejamos su studentų 
studijuojamomis specialybėmis. Savanoriavimo programos 
yra skirtos vidurinų mokyklų moksleiviams. Studentams yra 
suteikiama gyvenamoji vieta, tačiau jie turi susimokėti kitas 
išlaidas. Dėl tikslesnės informacijos susisiekite su Analise 
Stein arba Gintu Jarašiumi per Arvidą Jarašių arba LISS 
svetainėje http://lithuanian-american.org/m/lt/_/stazuoteliss/. 
 

KONSULATO IŠVAŽIUOJAMOJI SESIJA 
     Lietuvos respublikos Čikagos konsulatas planuoja dar 
vieną išvažiuojamąją sesiją į Denverį, kur bus priimami 
prašymai įvairiems lietuviškiems dokumentams: pasams, 
gimimo liudijimams, santuokos ir ištuokos liudijimams ir t.t. 
Tiksli atvykimo data bus nustatyta tada, kai atsiras 
mažiausiai 12 žmonių, kuriems reikia konsulato paslaugų 
todėl visus norinčiuosius prašome iš anksto registruotis pas 
Rytį Prekerį. Kai tik mes pranešime konsulatui apie mūsų 
pasiruošimą, tai yra surinksime reikiamą žmonių skaičių, 
Konsulatas dviejų mėnesių bėgyje paskirs tikslią 
išvažiuojamosios sesijos datą.  
	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Lithuanian – American Community 
Annual Dues Notice 

Please check the applicable rate below for 2015 membership and mail your check to the address below.  Enjoy various 
membership benefits, including our newsletter Žynys, which is published 4 times per year.  Issues 2, 3 and 4 are only sent to 
paid members. 
  Family (2 adults)    $20.00  Single or student       $12.50 
  Retired Family        $12.50  Donation________________ 
 
Name _____________________________________________________________________________________________ 

Address ___________________________________________________________________________________________ 

E-mail Address _____________________________________________________________________________ 

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

Name of Spouse___________________________________ Name of Children________________________________ 

Make checks payable to  Lithuanian American Community and mail to: 
Vilma Balnyte, 2001 S. Parfet Dr., Lakewood, CO  80227 

	  

	  

	  

	  

	  

	  


