
Pirmininko žodis

Labas.  Mes mėginome kelis naujus 
užsiėmimus šią vasarą ir šį rudenį; 

vieni pasisekė ir kitus reikės patobulinti.  
Ateinantys metai bus labai veiklūs.  Rūtos 
šokėjai ruošis Tautinių Šokių Šventei, 
kuri įvyks  ateinančią vasarą Čikagoje.  
Bus kas nors įdomaus beveik kiekvieną 
mėnesį.  Mes suradome naujas patalpas 
ir jas išbandysime.  Atidžiai saugokite 
kalendorių dėl datų ir vietų.  Bus žymiai 
svarbiau daryti rezervacijas iš anksto negu 
bet kada.  Nario mokestis ateinantiems 
metams bus pakeliamas 5 doleriais.  Jau 
seniai nebuvo keliamas nario mokestis, o 
dabar mūsų išlaidos pagaliau pasivijo.

Iki pasimatymo numatytuose veikimuose.

Žynys is the official newsletter of 
the Lithuanian-American Com munity, 
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Letter from the President

Hello.  We tried some new activities 
this summer and fall; some were 

successful and some need improvement.  
The next year will be very busy.  The Rūta 
dancers will be back in action getting 
ready for the 12th Folk Dance Festival 
in Chicago next July and there’s going to 
be something interesting going on almost 
every month.  We’ve found new facilities 
and will be trying them out.  Watch the 
calendar closely for dates and locations.  
Advance reservations will be more 
important than ever.  Next year the dues 
will be increased by $5 per year.  It’s been 
a long time since they were raised and 
expenses have fi nally caught up.  
See you at the upcoming socials.

Nukelta į 2 psl Continued on page 2

Rajono Naujienos 
— Cecelia Lankutis, 

lijakuciai@hotmail.com

Sveiki!   Po vargingo bet įspūdingo 
savaitgalio Omahoje, aš dabar 

galiu rašyti neužmigdama.
Pirmiausia norėčiau pasveikinti mūsų 

redaktorių, Rimą, ir drąsų pirmininką, Arvidą.  Buvo 
girdėta daugybė komplimentų per visą savaitgalį.  
Žmonės yra labai sužavėti vertimų kokybe mūsų 
girdėta daugybė komplimentų per visą savaitgalį.  
Žmonės yra labai sužavėti vertimų kokybe mūsų 
girdėta daugybė komplimentų per visą savaitgalį.  

dvikalbiame žiniaraštyje, ypatingai tuo, kad 
kiekvienas leidinys yra dvikalbis, ir taip pat, kad mes 
turime tiek daug parengimų per metus.  Bravo jum 

Regional Update 
—Cecelia Lankutis, 
lijakuciai@hotmail.com

Greetings!  After a tiring but exciting Greetings!  After a tiring but exciting Gweekend in Omaha, I am fi nally able to Gweekend in Omaha, I am fi nally able to G
stay awake and write.

First, congratulations are in order to our editor, 
Rimas and our fearless leader, Arv.  Compliments 
galore were passed along all weekend long.  People 
are very impressed with the quality of translations 
in our bilingual newsletter, especially with the fact 
that every issue is BILINGUAL, and the fact we 
are able to schedule so many events throughout the WEBSITE

www.coloradolithuanians.org
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year.  Kudos to you both!! The editor also wishes to acknowledge 
Val Kalėda for the layout and overall outstanding appearance 
of our newsletter.  Thank you, Val!
Some of the highlights included:
Presidential elections — Regina Narušienė was elected President 
of the National Executive Committee.
Lithuanian Foundation — discussion was held regarding whether 
the Lithuanian Foundation should remain as part of the LAC, 
or whether it should be allowed to become an independent 
organization.  Final decision on the issue was put on hold.
English accommodations — Many bilingual attendees 
supported English accommodations for English-only attendees.  
Recommendations included English schedules that would allow 
people to see when discussions are scheduled, so they may 
participate.  Other suggestions were to plan for interpreters to be 
present or to “buddy up” the English-only members with someone 
who can summarize the discussions.  Part of the reasoning behind 
this is to help expand the organization, bring in more money, which 
could support the cost of more language lessons, as well help 
expand other areas of the organization.
Regional reorganizations — The Dakotas will go to the Midwest 
region, since they are more closely associated with the Minnesota 
organization.  Exceptions are Sioux City, South Dakota and Kansas 
City Missouri, which will stay in the Crossroads region to keep 
the cities intact.  The remaining parts of the states of South Dakota 
and Missouri will be grouped under other regions.  In the event 
Lithuanians are found in Arkansas, Louisiana and Mississippi, the 
states will be organized under the Crossroads region.
Condolences — People who are closely affi liated with the Chicago 
organizations may want to know that Birutė Jasaitis succumbed to 
cancer on September 9, 2003.  A special eulogy was held after mass 
on Sunday, September 14, to allow all conventioneers to attend.  
Mrs. Jasaitis was in charge of the Human Service Committee for 
many years.  Many long-time members considered her to BE the 
Human Service organization because of her dedication!

Please let me know if you have any regional concerns.  The 
regional meeting is tentatively scheduled in conjunction with the 
Folk Dance Festival in Chicago on July 4, 2004.  I will be able to 
bring your concerns to the committee at that time.

It was a passionate, frustrating, fun and exciting weekend.  I 
highly recommend it next year for all of our members.

abiem! Redaktorius taip pat norėtų pripažinti ValKalėda už 
žiniaraščio suplanavimą ir puikų išleidimą.  Ačiū, Val!
Pagrindiniai momentai buvo tokie:
Prezidento rinkimai:  Regina Narušienė buvo išrinkta Tautinio 
Vykdomojo Komiteto pirmininke.
Lietuvių Fondas:  buvo pokalbiai nuspręsti, ar šis fondas turėtų 
pasilikti JAV LB dalimi ar tapti atskira organizacija.  Galutinis 
nusprendimas buvo atidėtas.
Anglų kalbos pagalba:  Daugelis dvikalbių atstovų pritaria turėti 
sąlygas klausytojams, kurie tik angliškai kalba.  Buvo patarta turėti 
tvarkaraščius anglų kalba kad žmonės pamatytų kur ir kada vyksta 
pokalbiai, kad ir jie galėtų dalyvauti.  Buvo patarta turėti vertėjus 
arba net supažindinti lietuviškai nemokančius su kuo nors, kuris 
galėtų atpasakoti kas buvo aptarta.  Samprotavimas yra toks, kad 
tokiu būdu organizacija ir įplaukos padidėtų kurios apmokėtų 
kalbos pamokas, o taip pat praplatintų kitas organizacijos sritis.
Rajonų pertvarkymas:  Dakotos yra perkeliamos į Vidurinių 
Vakarų rajoną, nes jos labiau taikosi prie Minnesotos organizacijos.  
Išimtys yra Sioux City, SD ir Kansas City, MO, kurios pasiliks 
Kryžkelės Apygardoje, kad tie miestai būtų nepaliesti.  Likusios 
dalys South Dakota ir Missouri valstijų bus prijungtos prie kitų 
rajonų.  Jeigu paaiškėtų kad yra lietuvių Arkansas, Louisiana, 
ar Mississippi valstijose, jos būtų prijungtos prie Kryžkelės 
Apygardos.
Užuojauta:  žmonėms, kurie turi ryšį su Čikagos organizacijomis 
Apygardos.

  žmonėms, kurie turi ryšį su Čikagos organizacijomis 
Apygardos.

pranešame, kad Birutė Jasaitienė mirė vėžiu rugsėjo 9-tą.  Buvo 
specialus pagerbimas po mišių rugsėjo 14-tą kad konvencijos 
dalyviai galėtų atsilankyti.  B. Jasaitienė daug metų buvo Socialinių 
reikalų (Seklyčios) tarybos pirmininkė.  Daug ilgamečių narių ją 
laikė, kad tai buvo JOS organizacija dėl jos pasišventimo!

Malonėkite man pranešti jeigu turėtumet bet kokių rajoninių 
rūpesčių.  Rajono sąskrydis yra numatytas Šokių Šventės metu 

Malonėkite man pranešti jeigu turėtumet bet kokių rajoninių 
rūpesčių.  Rajono sąskrydis yra numatytas Šokių Šventės metu 

Malonėkite man pranešti jeigu turėtumet bet kokių rajoninių 

Čikagoje, 2004 m. liepos 4-tą d.  Aš galėsiu tuo metu atkreipti jūsų 
rūpesčių.  Rajono sąskrydis yra numatytas Šokių Šventės metu 
Čikagoje, 2004 m. liepos 4-tą d.  Aš galėsiu tuo metu atkreipti jūsų 
rūpesčių.  Rajono sąskrydis yra numatytas Šokių Šventės metu 

pageidavimus.
Buvo jaudinantis, varginantis, smagus ir įdomus savaitgalis.  

Aš tikrai patariu visiems dalyvauti kitąmet.

Photo Gallery
Group photo at the LAC picnic on August 3, 2003



Pranešimas JAV LB Vienetams ir Spaudai 
Terese Gečienė

Š.m. rugsėjo 12-14 d.d. Omahoje, Nebraska valstijoje, 
JAV LB XVII Taryba, susirinkusi  savo trijų metų 

kadencijos pirmajai sesijai, JAV LB Krašto valdybos 
pirmininke vienbalsiai išrinko visuomenininkę ir pedagogę 
Vaivą Vėbraitę (Gustas). Su advokatu vyru augina keturių 
vaikų šeimą. Daugiau kaip 50 metų veikiančioje JAV Lietuvių 
Bendruomenėje V. Vebraitė bus antra pirmininkė išrinkta 
moteris. Taip pat antruoju Krašto valdybos pirmininku gimusiu 
jau Amerikoje. 

V. Vėbraitė gime ir augo Connecticut valstijoje.  Žodžiu 
ir raštu tobulai valdo lietuvių kalbą.  New Britain, CT 
isteigė “Atgimimo” lituanistinę mokyklą, eilę metų buvo 
vedėja ir mokytoja, yra vadovavusi “Vėtra” tautinių šokių 
grupei.  1990 metais kartu su pedagoge Jūrate Krokyte-
Stirbiene įsteigė A.P.P.L.E. bendriją (American Professional 
Partnership for Lithuanian Education) ir keleris metus buvo 
jos generalinė direktorė.   Nuo 1991 metu A.P.P.L.E. rengia 
Lietuvos mokytojų kvalifi kacijos kelimo kursus (kasmet 
dalyvauja nuo arti dviejų tūkstančių Lietuvos mokytojų, 
dėsto iki 70 savanorių iš JAV). 1998-2000 metais V. Vebraitė 
buvo Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos 
viceministrė. Dabartiniu metu yra Lietuvos Švietimo ir mokslo 
ministerijos konsultantė.  Veikė JAV LB, yra buvusi JAV LB 
Tarybos narė ir yra ėjusi pareigas Tarybos prezidiume. 

JAV LB Krašto valdybos pirm. V. Vėbraitė 30-ties dienų 
bėgyje privalo sudaryti Krašto valdybą ir jos sudėtį pateikti  
JAV LB XVII Tarybai  patvirtinti.  Naujai sudaryta ir JAV 
LB Tarybos patvirtinta Krašto valdyba pareigas iš dabartinės 
Krašto valdybos perims lapkričio mėnesio antroje pusėje. 

JAV LB XVII Taryba taip pat išsirinko prezidiumą, 
kuriam antrą kadenciją  vadovaus adv. Regina Narušienė.  
Kiti Tarybos prezidiumo nariai:  Jūratė Budrienė, Gediminas 
Damašius, Birutė Vilutienė ir Birutė Vindašienė.  JAV LB 
Garbės teisman išrinkti:  Vytautas Alksninis, Saulius Anužis, 
dr, Vytautas Bieliauskas, Teresė Gečienė ir dr. Kęstutis Keblys. 

JAV LB Kontrolės komisiją sudaro Gintaras Čepas, 
Andrius Jurkūnas ir Irena Veitienė.  Visi Taryboje atstovauja 
Bostono LB apygardą. 
Į Lietuvos Respublikos Seimo ir JAV LB komisiją išrinkti 
Gediminas Leskys (pirm.), dr. Dalia Giedrimienė, Vytas 
Maciūnas, Angelė Nelsienė ir Dalia Puškorienė. 

Announcement for LAC Units and the Press
by Teresė Gečys

On September 12-14, 2003 in Omaha, NE, the 17th 
Lithuanian American Community Council held the fi rst 

session of its three-year term and unanimously elected public 
worker and educator Vaiva Vėbra-Gust as chairperson.  She 
and her attorney husband are parents of four children.  Active 
in the LAC for more than 50 years, V. Vėbra-Gust will be 
the second elected female chairperson as well as the second 
American-born chairperson.

V. Vėbra-Gust was born and raised in Connecticut.  She 
reads, writes and speaks Lithuanian fl uently.  She founded 
the “Atgimimas” (Rebirth) Lithuanian school in New Britain, 
CT and was for many years a teacher and its principal.  In 
addition, she was director of the New Haven-based folk dance 
group, “Vėtra“.  In 1990, she, along with colleague Jūratė 
Krokytė-Stirbienė, founded A.P.P.L.E. (American Professional 
Partnership for Lithuanian Education) Association and for 
several years was its general director.  Since 1991 A.P.P.L.E. 
has hosted promotion qualifi cation courses for Lithuanian 
teachers (nearly 2000 Lithuanian teachers participate each 
year; 70 volunteers from the US also teach).  In 1998-2000, 
V. Vėbra-Gust was deputy minister of Lithuania‘s Ministry of 
Education and Science.  Curently she serves as a consultant for 
that ministry.  She has worked for the LAC, has been a council 
member and has performed duties for the Council presidium.

As chairperson of the LAC board, V. Vėbra-Gust must 
appoint a board in 30 days and submit it to the 17th LAC 
Council for approval.  The newly-appointed and approved 
Council Board will assume its duties from the imcumbent 
board during the second half of November.

The 17th LAC Council also elected a presidium, which 
will be led for a second term by attorney Regina Narušis.  
Other presidium members include Jūratė Budrys, Gediminas 
Damašius, Birutė Vilutis and Birutė Vindašienė.  Elected to 
the LAC Honorary Court were Vytautas Alksninis, Saulius 
Anužis, Dr. Vytautas Bieliauskas, Teresė Gečys and Dr. 
Kęstutis Keblys.

The LAC Controls Commission comprises Gintaras 
Čepas, Andrius Jurkūnas and Irena Veitas.  All of them 
represent the LAC district of Boston in the Council.

Elected to Lithuania’s Seym and LAC Commission were 
Gediminas Leškys (chairperson), Dr. Dalia Giedrimas, Vytas 
Maciūnas, Angelė Nelsienė and Dalia Puškorius.
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Campout
Every year the Colorado Lithuanian 

Community holds a campout in 
Golden Gate Canyon.  This year the 
campout was scheduled to coincide with 
St. John’s Day – a very old Lithuanian 
feast dating back to pagan times.  At 

one time St. John’s was known 
as Kupolinė or the Feast of Dew.  
Since St. John’s Day falls on the 
longest day and shortest night of the 
year, during pagan times there were 
rituals of protecting the harvest as 
well as honoring the Goddess of 
Dew.   Many of these old customs 
remain to this day, such as making 
fl oral wreaths, bonfi res and fl oating 
of wreaths in a river.  Naturally, 
who could come up with a better 
way of celebrating St. John’s 
Day by sleeping in a tent next to 

a bonfi re?  Quite a few people turned out, some to just 
spend the evening and others to sleep overnight in tents.  
As with all other Lithuanian gatherings, this campout was 
not without good food, beer and song.  Accompanied by 
Romas Zableckas and Narimantas Gruzdys, everyone sang 
until the wee hours.  But pictures tell the story even better 
than words…   —Rytis Prekeris

Rafting Trip
The fi rst rafting trip was great! 10 people showed up and 

all had a great adventure; the rapids were the best in 
the last 10 years.  After the event the beer and food at the 
Buffalo Bar was delicious and everyone had a great time.   
—Juozas Kalėda

Lithuanian Song and Dance Festival
The third World Lithuanian Song and Dance Festival 

was held in Vilnius from July 3 to July 6, 2003.  It 
was held a year later than usual in order to coincide with 
the 750th anniversary of the coronation of Lithuania’s 

Stovykla
Kiekvienais metais Kiekvienais metais KColorado lietuvių KColorado lietuvių K
draugija organizuoja 
stovyklavimą 
Golden Gate Canyon 
parke. Šiais metais 
stovyklavimo diena 
buvo suplanuota 
Joninių diena. 
Joninės - tai labai 
sena lietuvių šventė kurios šaknys siekia pagonybės 
laikus. Joninės ankščiau buvo žinoma kaip Kupolinė ar 
Rasos šventė. Kadangi per Jonines diena yra pati ilgiausia 
ir naktis trumpiausia, tai Joninių šventimas pagonybės 
laikais susidarydavo iš daug ritualų skirtų apsaugoti derlių 
bei garbinti Rasos deivę. Nemažai šių papročių išliko 
ir iki mūsų laikų, pavyzdžiui gėlių vainikų pynimas, 
laužų deginimas, vainikėlių plukdymas upėje. Taigi, kas 
besugalvotų geresnį būdą praleisti Jonines, negu nakvoti 
palapinėje prie degančio laužo? Žmonių susirinko nemažai, 
kas atvyko tik vakarui, kas nakvojo palapinėse. Kaip ir 
visuose lietuvių susiejimuose netrūko gero maisto, alaus ir 
dainų. Su Romo Zablecko ir Narimanto Gruzdžio muzika 
visi dainavo iki vėlyvos nakties. Bet dar geriau negu žodžiai, 
viską nupasakoja nuotraukos….   —Rytis Prekeris

Pontonų iškyla
Pirma pontonų iškyla puikiai pasisekė.  Dalyvavo 10 

žmonių ir visiems labai patiko; rėvos buvo geriausios per 
paskutinius dešimtį metų.  Po to alus ir maistas Buffalo bare 
buvo skanus ir linksmai praleidome laiką   —Juozas Kalėda

Pasaulio lietuvių dainų šventė
Trečioji Pasaulio Lietuvių Dainų Šventė įvyko Vilniuje 

nuo 2003 m. liepos 3-čios iki 6-tos.  Liepos 3-čią buvo 
Folkloro diena, kai pasirodė prie Vilniaus Katedros daugybė 
vienetų iš visų Lietuvos kampų.  Sekantį vakarą buvo 
Ansamblių Vakaras Kalnų Parke, kuriame pasirodė šokių 
vienetai su chorų ir muzikantų pritarimu.  Liepos 5-tą buvo 
Šokių Vakaras Žalgirio Stadijone, o šventės apvainikavimas 

Past EventsPast EventsPast Events
Praėjusieji ĮvykiaiPraėjusieji Įvykiai
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Community Bulletin Board
Bendruomenės Skelbimų Lentelė

Community Bulletin Board
 Condolences . . . 
TO JONAS JONUŠIS on the death of his wife, Geraldine, in June. 
AND TO ED LASKOWSKI on the death of his wife, Estelle, this summer.

We are the champions!
LITHUANIA’S BASKETBALL TEAM WON THE EUROPEAN CHAMPIONSHIP by 
defeating Spain.  It marks the fi rst time since 1939 that Lithuania has 
won this title.  Hooray!

Farewell .... 
WE WISH TO SAY GOOD-BYE TO EDITA AND ERNESTAS GAIDAMAUSKAS 
AND THEIR SON, who are leaving Colorado (end of contract) and 
returning to Lithuania.  They were great volunteers during different 
events the LAC had during the past three years and will be missed.

Užuojauta 
NUOŠIRDŽIAI PAREIŠKIAME UŽUOJAUTĄ JONUI JONUŠIUI, kuris neteko 
savo žmonos, Geraldine, birželio mėnesį. TAIP PAT UŽJAUČIAME ED 
LASKOWSKI, netekus savo žmonos Estelle šią vasarą.

Mes – čempionai!
LIETUVOS KREPŠININIKAI LAIMĖJO EUROPOS ČEMPIONATĄ išlošdami LIETUVOS KREPŠININIKAI LAIMĖJO EUROPOS ČEMPIONATĄ išlošdami LIETUVOS KREPŠININIKAI LAIMĖJO EUROPOS ČEMPIONATĄ
rungtynes prieš Ispaniją.  Tai pirmas kartas nuo 1939 metų, kad Europos 
krepšinio čempionai yra lietuviai.  Valio!

Sudiev!
ATSISVEIKINAME SU ERNESTU IR EDITA GAIDAMAUSKAIS IR JŲ SŪNUMI, 
kurie palieka Colorado (darbo sutartis  pasibaigė) ir grįžta Lietuvon.  
Jie buvo uolūs pagelbininkai mūsų parengimuose per paskutinius trejus 
metus ir mes jų pasigesime.

fi rst and only king, Mindaugas.  In all, there were about 
37,000 singers, dancers and musicians from Lithuania, 
Latvia, Ukraine, Russia, Germany, Great Britain, the 
United States, Australia, Argentina, Brazil and Canada.  
Thursday, July 3 was Folklore Day; Friday featured 
Ensemble Night; Saturday included the Dance Festival 
and on Sunday the Song Festival was the culmination of 
events.  A special Mass was held at the Cathedral at 10:
00 AM on Sunday morning, concelebrated by Cardinal 
Bačkis, Archbishop of Vilnius, and seven other bishops.  
In addition, a brand new span across the Neris River, the 
King Mindaugas Bridge, was formally opened on Sunday, 
July 6, 750 years to the day after his coronation.  

Picnic
Our annual picnic took place on August 3 at 

DeKovend Park in Centennial.  There was a large 
turnout, around 95 people in all.  We bade farewell to 
Father Kulbis on his retirement and moving to Chicago.  
He was presented with a book titled Colorado 1870-2000 
featuring photos taken 100-130 years ago by William 
Henry Jackson, a famous 19th century photographer along 
with contemporary shots from the same locations taken 
by John Fielder.  Everyone had a great time socializing 
and playing volleyball.  Thanks to Doug Olipra and Chas 
Apple for their contributions of great prizes for the lottery.

buvo Dainų Vakaras Vingio Parke.  Iš viso apie 37,000 
dainininkų, šokėjų ir muzikantų dalyvavo is Lietuvos, 
Latvijos, Lenkijos, Ukrainijos, Rusijos, Vokietijos, 
Didžiosios Britanijos, JAV, Australijos, Argentinos, 
Brazilijos ir Kanados.  Sekmadienio rytą 10-tą val. 
Buvo iškilmingos mišios Katedroje, kurias atšventė 
Vilniaus Arkivyskupas kard. Bačkis ir koncelebravo net 
7 vyskupai.  Taip pat buvo atidarytas naujas Karaliaus 
Mindaugo Tiltas per Nerį, visai netoli Katedros bei 
Gedimino Kalno.  Šventė buvo atidėta metams, kad 
sutaptų su Karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų 
jubiliejumi.  Tiltas buvo atidarytas liepos 6-tą – lygiai 
750 metų po  Mindaugo karūnavimo.

Gegužinė
Mūsų metinė gegužinė įvyko rugpjūčio 3-čią 

DeKovend Parke.  Atsilankymas buvo gausus; apie 
95 žmonės susirinko pasilinksminti ir padendrauti bei 
palošti tinklinį.  Mes atsisveikinome su kun. Kazimieru 
Kulbiu, kuris išėjo į pensiją ir išvažiavo į Čikagą.  Jam 
buvo įteikta knyga “Colorado 1870-2000”.  Tai yra 
nuotraukų rinkinys tarp 1870 ir 1900 metų, kurias darė 
žinomas 19-ojo amžiaus fotografas William Henry 
Jackson.  Fotografas John Fielder kiekvieną vaizdą 
pakartojo 1998-1999 metais.  Doug Olipta ir Chas Apple 
paaukojo dovanas loterijai.  Ačiū jiems.
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Upcoming Events
Krupnikas Lesson
Saturday, October 18th at 6:00 PM at the Latvian 

Community Center, 10705 W Virginia Ave., 
Lakewood.  Aleksas Špokas will teach the fi ne art 
of making Lithuanian Krupnikas, a honey liquor.   
Admission is $5 for members and $7.50 for non 
members.  Contact Arv Jarašius with reservation 
no later than Oct 15th (303-439-2089 or arv_
jarasius@agilent.com).

Costume Ball
Saturday, November 1 at the Latvian 

Community Center, 10705 W Virginia 
Ave., Lakewood.  In Lithuanian it’s called Kaukių Balius 
and it’s time for us to revive a Lithuanian tradition.  
This will be an adult event.  The children will have to 
celebrate Halloween the day before, so it’ll be time for 
them to rest.  Come dressed in your best costume for the 
various contests.  Doors will open at 7 PM.  Admission 
will be $10 for members and $15 for nonmembers, plus a 
favorite food/snack dish to share with everyone.  Because 
of the size of the hall, reservations are mandatory.  
ADMISSION WILL NOT BE GUARANTEED 
WITHOUT RESERVATIONS.  Contact Arv Jarašius 
with reservation no later than Oct 29th (303-439-2089 or 
arv_jarasius@agilent.com).

Christmas Social
This year’s Christmas Social will be on Dec. 7th 

at the Fraternal Order of Eagles Hall, 1151 S. 
Galena Street, W of Mississippi and Havana in Aurora, 
near Buckingham Square.  The program this year will 
highlight our children’s talents.  If you’d like for your 
children to participate in the planned program, contact 
Lilija Prekeris at 720-870-9119.  If you’d like to prepare 
a separate program, call Lilija for details.  Programs must 
be Christmas and Lithuanian oriented.  Doors will open 
at 2 pm with the program starting at 2:30.  Refreshments 
will be coffee and desserts.  Admission will be $10 for 
members and $15 for non members.  Children under 13 
are free.  Bring a wrapped gift with your child’s name 

Krupniko pamoka
Šestadienį, spalio 18-tą d. 6-tą v. v. Latvių Salėje, 

10705 W. Virginia Ave., Lakewood.  Aleksas 
Špokas rodys tikslų lietuviško krupniko gaminimo 
meną.  Įėjimo kaina 5 dol. Bendruomenės nariams ir 
7.50 dol. Nenariams.  Kreipkitės pas Arvidą Jarašių 
rezervacijoms iki spalio 15-os (303-429-2089 arba  
arv_jarasius@agilent.com).

Kaukių balius
Š
Kaukių balius
Š
Kaukių balius

eštadienį, lapkričio 1-ą, 7 v. v. 
Latvių Salėje, 10705 W. Virginia 

Ave., Lakewood.  Atėjo laikas 
atgaivinti lietuvišką tradiciją.  Šis 
įvykis bus tik suaugusiems.  Vaikai bus 
atšventę “Halloween” dieną prieš balių, 
tai jiems bus laikas pailsėti.  Pasipuoškite 
save geriausiais kostiumais įvairiems konkursams.  
Durys bus adaros nuo 7-os valandos.  Įėjimas 
bus 10 dol. nariams ir 15 dol. nenariams kartu 
su mėgiamiausio užkandžio patiekalu.  Kadangi 
salėje yra mažai vietos, rezervacijos yra būtinos.  
ĮĖJIMAS NEBUS GARANTUOJAMAS BE 
REZERVACIJŲ.  Kreipkitės pas Arvidą Jarašių 
rezervacijoms iki spalio 29-os (303-429-2089 arba  
arv_jarasius@agilent.com).

Kalėdinis subuvimas
Sekmadienį, gruodžio 7-tą, 2 val. p.p. naujoje 

patalpoje, Fraternal Order of Eagles Hall 
(1151 S. Galena Street, į vakarus nuo Mississippi 
ir Havanos gatvių sankryžos Auroroje, netoli 
Buckingham Square.  Šių metų programa parodys 
mūsų vaikų gabumus.  Jeigu norite, kad jūsų vaikai 
dalyvautų numatytoje programoje, skambinkite 
Lilijai Prekerienei (720-870-9119).  Jeigu norėtumet 
paruošti atskirą programą, taip pat skambinkite 
Lilijai.  Programos turi būti kalėdine ir lietuviška 
tema.  Durys atsidaro 2 val., o programa prasidės 
2 val 30 min.  Bus kava ir desertai.  Įėjimas bus 10 
dol. nariams ir 15 dol. nenariams.  Vaikai jaunesni 
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on it to put into Santa’s gift bag.  Contact Arv Jarašius 
with reservation no later than Dec 3rd (303-439-2089 or 
arv_jarasius@agilent.com).

Ice Skating
Sunday, January 4th at 11:00 AM at 

Evergreen Lake, Evergreen Colorado.  
We’ll have the annual Lithuanian ice 
skating trip if the winter’s cold and the 

ice is dry.  Watch the weather for 
conditions and warm up afterwards at 

the Kaleda’s house with hot chili.  Call 
Juozas for details.

Folk Dance Festival
The 12th Lithuanian Folk Dance Festival will be held 

on Saturday, July 3, 2004 in Chicago at the Allstate 
Arena, formerly known as the Rosemount Horizon.  
The Rūta dancers have participated in every festival 
since 1980 and are planning to perform dances in the 
children’s, junior dancers and young veterans repertoire.  
Dance groups gather from the United States, Canada, 
South America, Germany and recently,  Lithuania.  Those 
of us who have performed in such festivals in the past 
know what’s in store – a good time for all.  It’s a chance 
to see old friends and make new acquaintances.  If you’ve 
never been to one of these festivals, you’ve missed a 
spectacle.  During the years of Soviet occupation, these 
festivals also conveyed a message:  although we were 
far away from Lithuania, we had not and would not 
forget her.  If you’d like to join us for an unforgettable 
experience, contact Toni Bulota (303-770-6687 or 
sbulota@earthlink.net).

Lithuanians Playing Basketball
This year there are three students from 

Lithuania playing college basketball 
in Denver.  Eglė Ribinskaitė and Kristina 
Vengrytė play for Regis University and 

Benas Veikalas plays for Metro State.  
The season schedules will be linked from our 
website when they become available.  Come 
out to a home game and cheer them on.

kaip 13 metų įeina nemokamai.  Atneškite suvyniotą 
dovaną su savo vaiko vardu bei pavarde įdėti į 
Kalėdų Senio maišą.  Kreipkitės pas Arvidą Jarašių 
rezervacijoms iki gruodžio 3-čios (303-429-2089 arba  
arv_jarasius@agilent.com).

Čiuožimas
Sekmadienį, sausio 4-tą, 11 val. ryto Evergreen 

Lake, Evergreen.  Tai mūsų metinis 
čiuožimo subuvimas jeigu bus pakankamai 
šalta ir ledas sausas.  Saugokite orą dėl sąlygų 
ir atšilkite po čiuožimo pas Kalėdus pavalgę karšto 
„chili“.  Skambinkite Juozui Kalėdai jeigu turite 
klausimų.

Tautinių Šokių Šventė
Dvyliktoji Tautinių Šokių Šventė įvyks Čikagoje 

2004 m. liepos 3-čią, šeštadienį, Allstate Arena 
(ankščiau vadinama Rosemount Horizon).  Rūtos 
šokėjai yra dalyvavę kiekvienoje šventėje nuo 1980 
metų ir žada šokti vaikų, jaunių ir jaunų veteranų 
šokių repertuarą.  Paprastai suvažiuoja grupės iš JAV, 
Kanados, Pietų Amerikos, Vokietijos ir paskutiniu 
metu, iš Lietuvos.  Tie iš mūsų, kurie esame dalyvavę 
šiose šventėse, žinome ko tikėtis – daug malonumo.  
Yra proga susitikti ir pabendrauti su senais pažįstamais, 
ir taip pat užmegzti naujų pažinčių.  Jeigu kas iš 
jūsų yra niekada nebuvę tokioje šventėje, praleidote 
įspūdingą spektaklį.  Sovietų okupacijos laikais, šios 
šventės davė suprasti, kad nors mes esame toli nuo 
tėvynės Lietuvos, mes jos neužmiršome.  Jeigu kas 
iš jūsų norėtumet prisidėti neužmirštamam įspūdžiui, 
kreipkitės pas Antaniną Bulotienę (303-770-6687 arba 
sbulota@eartlink.net)

Lietuviai krepšininkai
Šiais mokslo metais yra trys studentai iš Lietuvos 

kurie žaidžia savo kolegijos krepšinio komandose 
Denveryje.  Eglė Ribinskaitė ir Kristina Vengrytė 
priklauso Regis Universiteto komandai o Benas 
Veikalas lošia su Metro State College.  Sezonų 
tvarkaraščiai bus paskelbti mūsų elektroniname 
tinkle (website) kai bus išleisti.  Ateikite į 
rungtynes ir paremkite juos.
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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 !

5363 S. Pine Road
Evergreen, CO  80439

ADDRESS SERVICE 
REQUESTED

ĮGYVENDINK SAVO SVAJONĘ AMERIKOJE!!!
AŠ PASIŽADU:

• Kad Mano Paslaugos Yra Nemokamos! • Kvalifi kuoti Jus Pirkimui Be Pradinio Įnašo!

• Apsaugoti Jus Nuo Blogo Sąndėrio! • Įvertinti Tikrąją Namo Vertę!

• Duoti Nemokamą Namo Garantiją! • Kad Jūsų Namas Yra Gera Investicija!

SKAMBINK DIANAI KATKUS, JEI NORI NUPIRKTI NAMĄ, BE PRADINIO ĮNAŠO:
(303) 929-1351


