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     Sveiki sulaukę pavasario! Mūsų 
bendruomenės veikla tęsiama, bandant išplėsti 
Kolorado lietuvių veiklos galimybes. Šiame 
"Žynio" numeryje yra įtraukti šių metų 
įvykiai. Jeigu turite pasiūlymų ar pageidavimų 
apie būsimus įvykius prašome pranešti.  
     Nepriklausomybės dienos minėjime buvo 
išrinkta Audito komisija, kurią sudarė: Edita 
Buzėniene, Migle Douvia ir Cecelia Lankutis. 
Dėkojame audito komisijai už atliktą pirmąjį 
2014 metų auditą. Šiame minėjime buvo 
nuspręsta nesiūsti savo kandidato į Kryžkelės 
apygardos rinkimus. 
     Mūsų bendruomenės atstovo rinkimai į 
JAV Lietuvių bendruomenės tarybą įvyks š.m. 
gegužės 1-10 dienomis. Šiais metais turime 
vieną kandidatą, kuris pasiūlė savo 
kandidatūrą. Tai Narimantas Gruzdys, kuris 
atstovautų "Amerikos Kryžkelės" apygardą. 
Už šį kandidatą Jūs galite balsuoti internetu, 
paštu ar asmeniškai dalyvaujant balsavime. 
Prašome aktyviai dalyvauti balsavime. 
Smulkesnę informaciją rasite šiame "Žynio" 
numeryje. 
     Mes norėtume pradėti organizuoti mažų 
grupių ir klubų veiklą, kur kiekvienas norintis 
galėtų aktyviai dalyvauti. Gal yra mėgstančių 
maisto ar gėrimų gamybą, turistauti, 
genealogiją, dainuoti, skaityti poeziją ar 
prozą? Gal turite kokių kitų pomėgių? 
Susibūrę į vienminčių grupes galėtumėme 
pasidalinti tarpusavyje įdomiais receptais ar 
knygomis, kurių niekad nesate skaitę. 
Kolorado Latvių bendruomenė šiuo metu 
moko audimo paslapčių audimo pamokose, 
kodėl gi lietuviai negalėtų turėti kažko 
panašaus?  

Gal jūs turite savo pomėgį, kurio 
paslaptimis norėtumėte pasidalinti sukurdami 
mažą bendraminčių grupę ar net klubą? 
Prašome apie tai pranešti ir mes Jums 
padėsime susisiekti su visais norinčiais ir 
informuosime apie Jūsų organizuojamą grupę 
"Žynio" laikraštyje.  

 

	  	  	  	  	  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	  	  

	  

Welcome to Spring! Our activities 
continue as we try to expand opportunities for 
Lithuanians in Colorado. This “Žynys” has 
the events for this year, let us know what we 
can add. 

At the Independence Commemoration we 
elected the new audit committee: Edita 
Buzeniene, Migle Douvia and Cecelia 
Lankutis. They’ve already completed their 
first job, auditing 2014 – thank you. At the 
meeting we also agreed that there would be 
no regional representative. 

The elections for our representative to the 
National Congress will take place between 
May 1st and May 10th. We have one candidate 
in our Region, Narimantas Gruzdys. It is 
important that our region is represented. 
Whether you vote on line, by mail or in 
person, please do vote. Check the details in 
this “Žynys”. 

We would like to start forming small 
groups and clubs to share activities. Do you 
enjoy cooking, drinking, hiking, searching 
genealogy or even singing or reading? Others 
enjoy this, too. They may have access to 
recipes or books that you haven’t heard of. 
The Latvians recently has weaving lessons; it 
makes you wonder why we don’t. Whatever 
your interests, if you’d like to start a small 
group, let us know. We would like the small 
groups to occasionally write an article for the 
“Žynys” and to share information about their 
activities. So far, we only have one formal 
group – the 14er club led by Rytis Prekeris. 
We’re looking for leaders for other activities.   
	  

Balandžio mėn. 43-ieji leidimo 
metai, nr.1 

2015 April Vol 43, No. 2 

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	  
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Šiuo metu turime vieną klubą "14-os klubas" - kurio lyderis 
yra Rytis Prekeris. Klubo veikla - gamtos turizmas, alpinizmas. 
Mes ieškome aktyvių žmonių, kurie galėtų organizuoti 
bendruomenės žmonių susibūrimus įvairios veiklos grupėse.  
     Jei norite pasidalinti informacija apie savo vykdomą verslą su 
lietuviais, praneškite mums ir mes patalpinsime Jūsų verslo 
reklamą "Žynio" laikraštyje ir Kolorado lietuvių bendriuomenės 
internetiniame puslapyje. 
     Nepamirškite artėjančios Motinos dienos minėjimo, kurį 
organizuoja lietuviška mokykla "Vyturėliai" bei vasaros 
saulėgrįžos šventės - Joninių.  

 
Arvidas Jarašius 

It’s also time to start doing business with your neighbor 
Lithuanians. If you are in business, let us know. We will 
publish the information in “Žynys” and on the web site. 

Don’t miss the Vytureliai Mother’s Day party and 
Jonines, greeting the Summer Solstice. 
 
 

Arvidas Jarasius 

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

 	  
 
 
Sinoptikų prognozės pranašavo audrą jau nuo pačio ryto, 
tačiau sniego audra prasidėjo tik Nepriklausomybės dienos 
minėjimo pabaigoje. Manome, kad dauguma žmonių liko 
namuose ir į minėjimą neatvyko. Mažas susirinkusiųjų būrelis 
išrinko Audito komisiją kitiems dvejiems metams. Skaidros 
Jančaitės koncertas pagal Maironio poeziją buvo gražus ir 
pilnas veiksmo, vaidybos, plastikos judesių. Mes retai kada 
galime pasidžiaugti tokio aukšto lygio koncertais Denveryje. 
Kiekvienas, atvykęs į minėjimą, turėjo galimybę pasidžiaugti 
renginiu ir saugiai dar prieš audrą sugrįžti į namus. 
	  

	  
 
 
The snow storm held off until the end of the commemoration, 
but the predictions were scary enough to keep most people at 
home. The Maironis themed concert by Skaidra Janciate was 
moving and beautiful. We seldom have this caliber of 
performance in Denver. The small turn out did elect the audit 
committee for the next two years.  Everyone who attended was 
very satisfied and then rushed out to beat the blizzard.	  

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
DIENOS MINĖJIMAS 

INDEPENDENCE COMMEMORATION 
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     Dėkojame Vitalijai Šimkevičienei, Ritai ir Sauliui 
Ančeravičiams suradusiems laiko ilgai kelionei ir 
atstovavusiems Kolorado lietuvius Lietuvos 
Nepriklausomybės dienos minėjime Aspeno konsulate su 
Lietuvos garbės konsulu Jonu Prunskiu. Šiuo kasmet 
vykstančiu renginiu Lietuva yra viešai pristatoma Aspene. 

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
DIENOS MINĖJIMAS ASPENO 

KONSULATE    

	  
 
 
     Thanks to Vitalija Simkeviciene, Rita and Saulius 
Anceraviciai for taking the long trip up to Aspen to represent 
us at the Independence Commemoration held by the 
Lithuania’s Honorary Consul, John Prunskis. This annual 
event is bringing publicity to Lithuania in Aspen. 

INDEPENDENCE COMMEMORATION AT 
THE ASPEN HONORARY CONSULATE 

	  
 
 
 
     Prieš krepšinio rungtynes Houston "Rockets" - Denver 
"Nuggets" Povilas Grincevičius suorganizavo susitikimą su 
krepšininku Donatu Motiejūnu. Po susitikimo, visi 
susirinkusieji galėjo mėgautis krepšinio rungtynėmis su kita 
Lietuvos krepšinio žvaigžde. 

KREPŠINIO RUNGTYNĖS HOUSTON 
"ROCKETS" DENVER "NUGGETS" 

Susitikimas su Donatu Motiejūnu. 

	  
 
 
 
     Povilas Grincevicius organized the opportunity to meet 
Donatas Motiejunas and enjoy the play of another Lithuanian 
basketball star in the NBA. 

DENVER NUGGETS – HOUSTON 
ROCKETS BASKETBALL 
Meet Donatas Motiejūnas 

	  
 
     Verbų sekmadienis - pavasarine šventė, kuri švenčiama 
savaitę prieš Velykas. Senovėje Lietuvoje buvo tikėta, kad 
Verbų sekmadienį žmonės turi liesti gyvulius ir kitus žmones 
su ankstyvą pavasarį išsprogusių augalų šakelėmis, esą tai 
atneštų sveikatą ir derlių. Žodis “verba” kilęs nuo žodžio 
“virbalas”, kuris senovės Lietuvoje reiškė kadagį. Kadagys tai 
ir buvo paprasčiausia verba. Kai kada prie kadagio šakelės 
pridėdavo išsprogusio beržo ar žilvyčio šakutę su išsprogusiais 
“kačiukais”. Amerikoje ir daugelyje kitų Europos šalių Verbų 
sekmadienis dar žinomas kaip Palmių sekmadienis. Šiais 
metais Kolorado Latvių bendruomenė visus lietuvius pakvietė 
kartu su jais švesti Verbų - Palmių sekmadienio. Šventė 
prasidėjo Šv. Mišiomis, po kurių, buvo latvių vaikų 
mokyklėlės pasirodymas ir labai skanūs pusryčiai, į kuriuos 
tiek latviai, tiek lietuviai buvo susinešę pavasarinius 
patiekalus. Sočiais papusryčiavę visi norintys ėjo mokytis 
marginti kiaušinių. Buvo pastatyti du atskiri stalai, prie vieno 
iš jų latviai, prie kito lietuviai mokė visus norinčius kiaušinių 
marginimo meno. Taigi, visi norintys galejo mokytis marginti 
margučius latviškai ir lietuviškai. 

VERBŲ SEKMADIENIS / VELYKŲ 
ŠVENTĖ SU LATVIAIS 

	  
 
Palm Sunday – a spring solemnity that is celebrated a week 
before Easter.  In Lithuania, it was believed that on Palm 
Sunday one had to touch animals and people with the roots of 
the earliest bursting spring plants.  This would bring good 
health and a bountiful harvest.  The word, “verba” comes from 
the word, “virbalas,” or twig, which in ancient Lithuanian 
times meant, “juniper.”  Often a birch or willow branch with 
catkin was included with the juniper twig.  Palm Sunday is 
known by that designation in the United States and many 
European countries.  This year the Colorado Latvian 
Community invited all Lithuanians to join in celebrating Palm 
Sunday.  The day started with (ev. Lutheran) mass.  After 
mass, there was a performance put on by the children of the 
Latvian school as well as a delicious breakfast, for which both 
the Latvians and Lithuanians brought spring dishes to share.  
After breakfast we all colored Easter eggs.  There were two 
separate coloring tables, one Latvian and one Lithuanian.  And 
so everyone was able to learn how to color Easter eggs two 
different ways, Latvian and Lithuanian. 
 

EASTER CELEBRATION / LATVIAN 
PALM SUNDAY 
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A t e i n a n t y s  Įv y k i a i  
U pc om i n g  E v e n t s  

	  
 
 
     Lietuviškos mokyklos "Vyturėlais" mokytojai ir mokiniai 
kviečia visus norinčius Kolorado LB žmones kartu paminėti 
MOTINOS DIENĄ. Mokyklos organizuojamas renginys įvyks 
š.m. gegužės 9d (šeštadienį) 2 valandą dienos, Latvių 
bendruomenės salėje (10705 W.Virginija Ave., Lakewood,CO 
80226).  
     Šventės metu bus nedidelė šeštadieninės lietuviškos mokyklėlės 
"Vyturėliai" mokinių programėle, įvairūs žaidimai, estafetės, žodinių 
klausimų bei atsakymų viktorinos vaikams ir tėveliams. Visi atvykę į 
šventę galės paragauti lietuviškų vėdarų, virtinukų-koldūnų. Prašome 
atsinešti desertinių patiekalų pasidalinimui.  
     Įėjimo mokestis suaugusiems ir vyresniems nei 11 metų vaikams - 
10$; vaikams 5-11metų - 7$, vaikams iki 5 metu - nemokamai.  
   Jeigu turite klausimų susisiekite su Rita Ančeravičiene tel.720-289-
5615 arba el. paštu ausriukas25@hotmail.com. 

LIETUVIŠKOS MOKYKLOS VYTURĖLIAI” 
MOTINOS DIENOS ŠVENTĖ 

	  
 
 
     We invite everyone in the Colorado Lithuanian community 
for a get together for Mother's day. This gathering will be held 
on  Saturday May 9th at 2pm in the Latvian Hall, (located at 
10705 W.Virginija Ave. Lakewood , CO 80226 ). This 
gathering will be a short program done by the Lithuanian 
Saturday school students "Vytureliai".  We will organize 
games for children and their parents: relay races, questions and 
answers and etc. All those who are able to attend this 
gathering will be able to taste the Lithuanian vedaru, dumpling 
- koldunu. Please bring something to share. Adults and 
children over 11 years - $10 ; children from 5-11 years old - 
$7, the little children up to 5 years - free of charge . If you 
have any questions please call Rita Anceraviciene 720-289-
5615 or email ausriukas25@hotmail.com. 

“VYTURĖLIAI” SCHOOL  
MOTHER’S DAY 

	  
 
 
     Every three years we elect the members of the Lithuanian 
American Community national Board. This is one of those 
years. Board members are elected for a three-year term and 
represent all US regions. Colorado, Texas, Nebraska and 
Kansas comprise the America’s Crossroads region. The 
number of representatives from each region is determined by 
the number of people voting, although this year only one 
person, Narimantas Gruzdys, has declared his candidacy. 

We’ve already past the sign up time to vote on line or by 
mail. The next opportunity will be to vote in person during the 
Vytureliai School Mother’s Day event, May 7th. Additional 
information on the election is available at 
“www.rinkimai2015.us”. 

NATIONAL LITHUANIAN AMERICAN 
BOARD ELECTIONS 

	  
 
 
     Šių metų gegužės mėnesį vyks rinkimai į JAV Lietuvių 
Bendruomenės Tarybą. Taryba yra renkama trims metams. Į 
Tarybos sudėtį įeina atstovai iš visų Lietuvių Bendruomenės 
Apygardų. Kolorado, Teksaso, Nebraskos ir Kanzaso valstijų 
Lietuvių Bendruomenės sudaro “Amerikos kryžkelės” 
apygardą. Kiek žmonių atstovaus “Amerikos kryžkelės” 
apygardą priklausys nuo balsuojančių žmonių skaičiaus. Šiais 
metais tik vienas kandidatas iš “Amerikos kryžkelės” 
apygardos pasiūlė savo kandidatūrą, tai - Narimantas Gruzdys. 

Balsavimas internetu ir paštu jau praėjo, tačiau balsuotis 
dar bus galima asmeniškai š.m. gegužės 7 dieną lietuviškos 
mokyklos “Vyturėliai” Motinos Dienos šventės metu. Daugiau 
informacijos apie rinkimus ir JAV Lietuvių Bendruomenės 
Tarybos funkcijas galima rasti tinklalapyje 
www.rinkimai2015.us  

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
TARYBOS RINKIMAI 

	  
 
     Get ready for three days of unforgettable Lithuanian music 
in Chicago July 3-5th, 2015. Over 1400 voices from 65 choirs 
from the United States, Canada, Lithuania, and England will 
join together to perform for you at the Tenth North American 
Lithuanian Song Festival. Thousands of Lithuanians and their 
families will be coming to the Festival. It'll be a great time to 
catch up with friends, take in some great music and have a 
great time in Chicago on the July 4th weekend. All events will 
be bilingual family friendly. Choirs are rehearsing. Multimedia 
pieces are being created. Set pieces are being built. It's shaping 
up to be an extraordinary show. So mark your calendar for 
July 3-5 in 2015 for a trip to Chicago to experience this unique 
event.  
     More details are at https://www.dainusvente.org/en/ 

LITHUANIAN SONG FESTIVAL, CHICAGO 	  
 
      Ar jūs esate pasiruošę nepakartojamai 3 dienų Lietuvių 
dainų šventei Čikagoje, š.m. liepos 3-5 dienomis? Virš 
tūkstančio keturių šimtų daininikų iš 65 JAV, Kanados, 
Anglijos ir Lietuvos chorų koncertuos kartu 10-toje Šiaurės 
Amerikos Lietuvių Dainų šventėje. Tūkstančiai viso pasaulio 
lietuvių su savo šeimomis dalyvaus šiame renginyje. Visi 
dalyvaujantys turės puikią progą susitikti ir pabendrauti su 
senais ir naujais draugais, pasimėgauti gera muzika ir puikiai 
praleisti liepos 4-osios savaitgalį Čikagoje. Visi renginiai bus 
vedami keliomis kalbomis. Žadama, kad tai bus neeilinė Dainų 
šventė, kurioje esate visi labai laukiami.  
     Papildomos informacijos apie šį renginį galima rasti 
https://www.dainusvernte.org. 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAINŲ ŠVENTĖ 
ČIKAGOJE 
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     Jonines švenčia daugybė pasaulio tautų. Ši, 
pagoniškus papročius menanti šventė, apgaubta 
krikščioniška šventojo Jono nakties skraiste, labiausiai 
švenčiama krikščioniškame pasaulyje. Pagrindiniai 
šventės akcentai beveik visuose kraštuose yra vienodi. 
Tai: per naktį deginami laužai, pinami ir plukdomi 
upėmis vainikai, simboliškai prausiamasi vandens 
telkiniuose, renkamos vaistažolės. 
     Na, o kad gerosios jėgos išties nugalėtų blogąsias, šią 
naktį kiekviena tauta turi savų tradicijų. 
     Kasmet, birželio 22-24d. Lietuvoje būna ilgiausia 
metuose diena ir trumpiausia naktis. Šiomis dienomis 
Lietuvos platumose dorai net nesutemsta - naktį šiaurės 
horizonte žėruoja, o už keletos valandų pradeda aušti. 
Tarp saulės patekėjimo ir 
laidos - beveik aštuoniolika su 
puse valandos. 
     Trumpiausia naktis nuo 
seno buvo sureikšminta ir 
mistifikuota. Manyta, kad ji 
stebuklinga. Lietuviai šią 
naktį švesdavo Rasų šventę. 
"Tiek vyrai, tiek moterys šį 
vasaros saulėgrįžos metą sieja 
su vilčių ir lūkesčių 
išsipildymų. Šviesa, laimė, 
gyvenimo džiaugsmas - visa 
tai, rodos, žengia pro gyvybės 
anga" - sako lietuvių rašytojas 
Vydūnas. Ir tik vėliau, kai į 
Lietuvą atėjo krikščionybė, Rasų šventė buvo sutapatinta 
su Šv. Jono varduvėmis. 
     Birželio 24d. išvakarėse moterys nuo seno rinkdavo 
įvairiausias gydančias žoles, nes tikėta, kad šios dienos 
vakarą surinktos žolės įgyja ypatingų gydomųjų galių. 
Vėliau iš žolių buvo verdama arbata, žolėmis 
apkaišomos palubės, įmetama jų į tvartus, kad gyvuliai 
būtu sveiki. Šis moterų veiksmas vadinamas 
kupoliavimu. 
     Turbūt nė viena šventė neturėjo tiek įvairių 
pavadinimų, kaip senoji baltų šventė: tai Rasa (Rasos), 
Joninės, Kupolė, Vainikų šventė, Kresė (Kresės). Dabar 
žinomiausias šios šventės pavadinimas yra Joninės. Kiti 
pavadinimai yra gerokai pamiršti ar net visai užmiršti. 
     Rasos - tai aukščiausias gamtos virsmas. Po 
didžiausio sužaliavimo ir pilnatvės viskas eina atgal į 
apmirimą ir nuosmukį - kaip, kad nuo tos nakties 

trumpėja vasaros dienos, taip trumpėja ir žmogaus 
gyvenimas, bet kartu tai metas, kai suaktyvėja visos 
geros energijos ir jėgos, o piktosios dvasios atsitraukia. 
Todėl šią naktį ir reikia NEMIEGOTI - kad galima būtų 
pasikrauti teigiamos Žemės energijos. 
     Didelis dėmesys per Rasas buvo skiriamas vandeniui. 
Šventės išvakarėse ar anksti rytą, prieš patekant saulei, 
žmonės eidavo praustis , braidyti po rasą, maudytis į 
upes ir ežerus taip tikedami ne tik išsigydyti visas ligas, 
bet ir pasisemti jėgų bei atjaunėti. Žemdirbiai apeidavo 
visus laukus, prašydavo dvasių gero derliaus. Rasos 
buvo laikomos ir gėrio kovos pries blogį švente, kurios 
metu dvasių buvo prašoma apsaugoti ne tik derlių, bet 
namus, namiškius, gyvulius. 
     Senovėje šią svarbią naktį moterys išnaudodavo 

burtams ir ateities spėjimams, 
o netekėjusios merginos 
smalsaudavo, kada ištekės. 
Buvo tikima, kad jei 
susikabinę už rankų vaikinas 
ir mergina kartu peršoks per 
laužą, jie tais metais 
susituoks. 
     Paparčio žiedo paieškos 
trumpiausią naktį taip pat 
apipintos legendomis. Buvo 
tikėta, kad tas, kas JĮ ras, įgys 
antgamtinių jėgų, sužinos 
visas paslaptis, taps 
aiškiaregiu, galės skaityti kitų 
žmonių ir paukščių mintis ir 

kalbą. Paparčio žiedo reikia eiti ieškoti TIK VIENAM, o 
einant gilyn į mišką jokių būdu nesigrežioti atgal. Esą 
net piktosios dvasios gali klaidinti ar gąsdinti, gali 
girdėtis įvairūs garsai, tačiau reikia nesidairyti atgal ir 
nebijoti. 
     Šiandien Lietuvoje pavadinimai Joninės ir Rasos 
dažnai vartojami kaip sinonimai. Joninės - masių šventė 
kurios metu sveikinami Jonai, Janinos ir Jonės, kurenami 
laužai, pinami ir plukdomi vainikai, šokama ir 
dainuojama, buriama ateitis ir ieškoma paparčio žiedo, 
palydima ir sutinkama saulė, o Rasos - senųjų tradicijų 
tąsa. 
     Nuo 2003 m. Lietuvoje Joninės paskelbtos nedarbo 
diena. 
 

Viktoras Kurgonas

   

L i e t u v o s  Kultūra i r  I s t o r i j a  

L i t h u a n i a n  Cu l t u r e a n d  H i s t o r y  

	  

JONINIŲ ŠVENTĖ 
Trumpiausia metų naktis ir ilgiausia diena 
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It is celebrated in many countries worldwide.  Nevertheless 
this feast that commemorates pagan customs is shrouded by 
the Christian Feast of St. John, celebrated mostly by the 
Christian world.  The main elements of this feast manifest 
themselves in virtually every country:  bonfires burn all night 
long, wreaths are weaved; symbolic bathings in bodies of 
water take place and medicinal herbs are gathered. 

So in order for good to triumph over evil, on this night, 
every nation has its traditions. 
In Lithuania, every year around June 22-24, the longest day 
and shortest night occur.  During these days in Lithuania it 
never gets completely dark.  The northern sky glimmers, then 
a few hours later, it’s sunrise.  Between sunrise and sunset, 
18½ hours elapse. 

Since ancient times, the shortest night has been made 
meaningful, mystified.  
It was thought to be 
miraculous.  
Lithuanians used to 
celebrate it as the Feast 
of Dew.  The Lithuanian 
author Vydūnas was 
quoted as saying,”Both 
men and women look 
forward to this solstice 
with the hope that their 
wishes and desires will 
be fulfilled.  Light, good 
fortune, joy – it seems 
everything passes 
through the gateway of 
life.”  Later, after 
Lithuania adopted 
Christianity, this feast 
was tied to the Feast of 
St. John. 

On the eve of June 24, in ancient times, women would 
gather medicinal herbs because it was believed that on that 
evening such herbs gathered on this date possessed certain 
healing powers.  Later, tea would be made from these herbs; 
they would stuffed into rafters and placed inside stables so that 
animals would remain healthy.  This women’s activity is 
known as “kupoliavimas,” or pole decorating. 

Probably no other feast has had so many different names 
associated with it than this Baltic feast:  Dew (Dewdrops), 
Johns, Pole, Wreath, Kresė (an herb).  Nowadays the most 
famous name for this feast is St. John’s.  The other names 
have slipped into obscurity or been forgotten entirely. 

Dewdrops – nature’s greatest metamorphosis.  After 
maximum greenness and fullness, everything returns to 
numbness and decline – just as days grow shorter after the big 

feast, so does one’s life.  But it’s also a time when good 
energies and powers come to life and evil spirits back off.  It is 
because of this that one CANNOT sleep that night – in order 
to become recharged with the earth’s positive energy. 

During Dewdrops, much attention was directed to water.  
On the eve of that feast or in the wee hours of the morning, 
before sunrise, people would go to bathe, wade through dew 
or swim in rivers or lakes, believing not only that would cure 
all ills, but also to recharge and rejuvenate.  Farmers would 
traverse their fields, asking spirits for a bountiful harvest.  
Dewdrops were also regarded as a battle of good vs evil feast, 
when spirits would be asked to protect not only the harvest, 
but also homes, families and animals. 

In ancient times, girls would utilize this feast to cast spells 
and predict the future while unmarried girls would be curious 

as to when they might 
marry.  It was believed 
that if a couple jumped 
through a bonfire while 
holding hands, they would 
get married that same 
year. 

Searches for fern 
blossoms on the shortest 
night abound in legends.  
It was believed that 
whoever found a blossom 
would acquire 
supernatural powers, learn 
all secrets, become 
clairvoyant and read the 
minds and language of 
people and birds.  One 
must search for fern 
blossoms ALONE and 

while going farther into the forest, not look back under any 
circumstances.  Evil spirits might throw you off or frighten 
you, various sounds might be heard, but don’t look back and 
don’t be scared. 

In Lithuania today, the terms Joninės and Rasos are nearly 
synonymous.  Joninės – a feast for the masses, where 
everyone named John, Janina or Jane are honored, bonfires are 
lit, wreaths are weaved and floated, there is dancing and 
singing, the future predicted and fern blossoms searched for, 
the sun seen off and greeted while Dewdrops – a continuation 
of ancient traditions. 

In 2003, Joninės or St. John’s was declared a holiday in 
Lithuania. 

 
Viktoras Kurgonas

L i e t u v o s K u l tūr a  i r  I s t o r i j a 
L i t h u a n i a n  Cu l t u r e an d  H i s t o r y  

	  

ST. JOHN’S DAY 
Shortest night and longest day 
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Sudėtinės dalys: 
Žele - kelių rūšių  
Kokoso drožlės - pagal poreikį 
Uogos - pagal poreikį 
Vaisiai - pagal poreikį  
 
Gaminimas: 
Šeimininkės tokius dalykus daro su tikrais kiaušinio lūkštais 
(http://viskopotrupineli.blogspot.com/2012/02/zele-
kiausiniai.html ), tačiau aš ne iš tų, kurios mėgsta kaupti tai, ką 
lengviau išmesti, todel man paprasčiau buvo nusipirkti 
vaikams skirtus plastmasinius kiaušinius, kurie skirti velykų 
saldainiams sudėlioti. Tai štai tokie plastmasiniai kiaušiniai 
dalijasi į dvi dalis ir gaunasi dvi puselės, kurios ir tapo mano 
formelėmis, kurias reiks tik užpildyti žele. Kadangi formeles 
jau turiu tai beliko sugalvot, kaip jas pritvirtint įvairiais 
kampais, kad žele būtų išlieta įvairiais kampais. Ir čia į 
pagalbą man "atėjo" mano skalbinių segtukai. Aš tiesiog 
susegiau formeles kokiais norėčiau ar kokiais išėjo pasvirimo 
kampais. Formos paruoštos. 

Dabar pasiruošiu kelių spalvų žele (as gaminau iš 4 
spalvų) ir vėl galvoju 
kaip man čia gražiau ir, 
kad kuo mažiau 
išsipilstytų, paskirstyti 
žele į formeles. 
Sugalvojau, kad tam 
labai puikiai gali tikti 
pats paprasčiausias 
švirkštas (gerai kad 
namuose turėjau 
naujutėlaitį švirkštą). 
Tai štai su švirkštu 
prisitraukdama po vieną 
spalvą ėmiau pildyti 
formeles sluoksniais. Po 
kiekvienos spalvos 
pripildymo (sluoksnio) 
dedame į šaldytuvą 
kokiai 15 minučių. Po 
15 minučių formeles 
pakreipiame kitu kampu 
ir jau kitos spalvos žele pilame (kitas sluoksnis) ir vėl į 
šaldytuvą 15 minučių. Taip pilstome ir šaldome sluoksniais 
kol formelės pilnai užsipildo. Pilnai užpildžius formeles 
dedame į šaldytuvą ir paliekame iki patiekimo į stalą. Prieš 
patiekiant į stalą, perliejame puseles karštu vandeniu, kad žele 
lengviau išsiimtų iš jų. Į šviesesnius žele sluoksnius galime 
įdėti kokoso drožlių, uogų, vaisių. 
 
Skanaus! 

 
 
Ingredients: 
Jello – several flavors 
Coconut shavings – as needed 
Berries – as needed 
Fruit – as needed 
 
Preparation: 
Some people do this using real eggshells, but I found it easier 
to buy plastic eggshells for children that contain Easter candy.  
These plastic eggshells come in two pieces, which became my 
molds that simply need to be filled with Jello.  Since I already 
had the molds, it was a matter of coming up with ways to 
secure them at different angles so that the Jello can gel at 
different angles. And here is where my clothespins came in 
mighty handy.  I just secured the molds at the desired angle. 

I made several flavors of Jello (in four different colors) 
and pondered what would be less messy and result in less 
spillage while pouring it into the molds because I didn‘t have 
the right utensil.  I came up with the idea that a syringe would 

do the trick nicely (it‘s a 
good thing that I 
happened to have a brand 
new one).  And so by 
drawing one flavor at a 
time into the syringe, I 
poured enough into each 
mold to make one layer.  
After putting down each 
layer, put the molds in the 
refrigerator for 15 
minutes.  Then tilt the 
molds at a different angle 
and add another layer of a 
different color and once 
again put them in the 
refrigerator for 15 
minutes.  Repeat this 
process using each flavor 
until the molds are full.  
Once the molds are full, 

keep them in the refrigerator until they‘re about to be served.  
Just before serving, pour hot water over the molds and the 
Jello pops right out. Coconut shavings, berries and fruit can be 
included in each layer, if desired. 
 
Enjoy! 
 
Edita Buzėnienė

L i e t u v i š k i  G a r dumyn a i 
L i t h u a n i a n  F o o d  

	  
SLUOKSNIUOTI ŽELE KIAUŠINIAI JELLO EASTER EGGS	  
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Ka l e n d o r i u s 
C a l e n d a r 

	  

1

2015 gegužės 1-10 dienomis 
JAV Lietuvių Bendruomenės kongreso rinkimai 
Balsuoti asmeniškai bus galima š.m. gegužės 7d. 
lietuviškos mokyklos “Vyturėliai” Motinos Dienos 
šventės metu. 
 

 
2015 gegužės 7 d., 14 val. 

Lietuviškos mokyklos “Vyturėliai”  
Motinos Dienos Šventė 
Adresas: Latvių bendruomenės salė, 10705 W.Virginija 
Ave. Lakewood , CO 80226. 
Iėjimo mokestis:  
suaugusiems ir vyresniems nei 11 metų vaikams - 10$; 
vaikams 5-11metų - 7$,  
vaikams iki 5 metu - nemokamai. 
 

 
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 spalio mėn. (Tikslinama data) 
Prasidės šokių grupės “Rūta” repeticijos 15-tam 
Lietuvių Tautinių Šokių Festivaliui, kuris vyks 2016 
metais. 
 
 
2015 gruodžio mėn. (Tikslinama data) 
      Kalėdinė Eglutė 
 
 
2015 gruodžio 31d. (Tikslinama valanda) 
      Naujųjų Metų sutikimo šventė 

May 1 – 10, 2015 
      LAC National Congress elections 

In person voting on May 7th at Mother’s Day 
celebration 
 

 
 
 
May 7, 2015 2:00 PM 

“Vytureliai” School Mother’s Day 
Latvian Hall, 10705 W.Virginija Ave. Lakewood , CO 
80226 ) 

       Admission: Adults $10; Children $5 (below age 5: free) 
 
 
 
 
 
June 20, 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 (tba) 
      Basketball Event – European championships 
      We will organize meetings to watch games. 
 
 
October 2015 (tba) 

“Ruta” dance practices start for the 15th Lithuanian 
Folk Dance Festival 

  
 
 
December 2015 (tba) 
      Christmas Party  
 
 
Dec 31, 2015 (tba) 
 New Year’s Party 
 
 

2
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B e n d r u om e nės  N au j i e n o s  
C omm un i t y  News  

	  
 

UŽUOJAUTA 
     Su gilia užuojauta pranešame, kad netekome Adelės 
Mikelevičienės.  
     Adelė ilgą laiką buvo Kolorado lietuvių bendruomenės 
nare, dalyvaudavo šokių festivaliuose, prisidėdavo prie 
bendruomenės Kalėdinių renginių puošimo, vedė pamokas 
ir mokė puošti Denverio Kalėdinių renginių sales ir patį 
Denverio miesto centrą.  
     Reiškiame gilią užuojautą Adelės artimiesiems. 
 

PADĖKA 
     Kolorado Lietuvių Bendruomenė dėkoja Joe Yuknas už 
padovanotą “Encyclopedia Litanica”. Tai šešių tomų 
enciklopedija apie Lietuvą parašyta anglų kalba. Mes 
turėsime šią enciklopediją visuose Bendruomenės 
renginiuose, kad kiekvienas Bendruomenės narys galetų ja 
naudotis. 
 
 

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. 
 

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".  

 
 

LIETUVIŲ VERSLAS 
      Jeigu norite reklamuoti savo verslą “Žynio” laikraštyje 
ar Bendruomenės tinklalapyje, susisiekite su Arvidu 
Jarašiumi el. paštu arvjarasius@comcast.net. 
 

 
 
 
 

 
CONDOLENCES 

     We sadly announce the passing of Adele Mikeleviciene.  
     Adele was a long time member of the Community, 
participating in the dance festivals and being our leader in 
Lithuanian Christmas ornaments. She taught classes and for 
many years decorated the tree at Christmas parties and 
Christmas displays in downtown Denver.  
     Our heartfelt condolences go to her family. 
 
 

THANK YOU 
     A big thank you to Joe Yuknas for his donation to 
the Community of a copy of “Encyclopedia 
Lituanica”.  This is a six volume encyclopedia about all 
things Lithuanian printed in English.  We will bring it to all 
events so that Community members can make use of it. 
 
 
 

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, get together) and are looking 
for company, just post at “Kolorado Lietuviu Veikla”. 
 
 

LOCAL LITHUANIANS IN BUSINESS 
     If you would like to list your business in “Žynys” or 
community webpage, please send your information to 
Arvidas at arvjarasius@comcast.net. 
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SMALL COMMUNITY GROUPS 
     Who is ready to get together and share activities?  Our 
first three groups have officially started: 
1) Hiking, climbing and 14ers: contact Rytis Prekeris 
2) Liquors, Krupnikas and others: contact Arvidas Jarasius 
3) Basketball: contact Povilas Grincevicius 
     And we have these openings:  Cooking Lessons, 
Lithuanian History, History of Lithuanians in Colorado, 
Genealogy, Mushrooming, Hiking, Travel, Music, Singing, 
Traditions, Poetry, Opera and many more. 

If events are held at someone’s house or a rented 
meeting room, expect to pay an admission charge. Nothing 
is free anymore. 

 
 
 
 

LITHUANIAN SUMMER CAMPS 
     Did you know that there are Lithuanian summer 
camps?  The two most popular are Dainava in Jackson, MI 
and Neringa in Brattleboro, VT.  During the summer they 
feature 7 to 10 day camps for children and for families, 
some in Lithuanian and some in English focused on 
culture.  You can find more information 
at  http://www.dainava.org/ and 
http://www.neringa.org/index.html. 
	  

 
 
 
 
 
 

MAŽOS, BENDRAMINČIŲ GRUPĖS 
     Nežinote kur surasti bendraminčių? Trys mažos, 
turinčios bendrų interesų grupės jau susikurė: 
1) Gamtos turizmas, alpinizmas: susisiekite su Ryčiu 
Prekeriu 
2) Krupniko ir alaus gamyba: susisiekite su Arvydu 
Jarašiumi 
3) Krepšinis: susisiekite su Povilu Grincevicium 
 Gal yra mėgstančių maisto ar gėrimų gamybą, turistauti, 
genealogiją, dainuoti, skaityti poeziją ar prozą? Gal turite 
kokių kitų pomėgių? Susibūrę į vienminčių grupes 
galėtumėme pasidalinti patirtimi ar įspūdžiais.  
     Kur bevyktų grupių susibūrimai: pas ką nors namuose ar 
nuomojamose patalpose, bus renkamas grupės mokestis. 
 
 

 
LIETUVIŲ VASAROS STOVYKLOS 

Ar žinojote kad JAV kasmet organizuojamos Lietuvių 
vasaros stovyklos? Dvi pačios populiariausios tai: 
“Dainava” vykstanti Jackson, MI ir “Neringa” vykstanti 
Brattleboro, VT. Vasaros metu jos organizuoja 7-10 dienų 
stovyklas vaikams ir šeimoms. Stovyklos vyksta ir anglų, ir 
lietuvių kalbomis. Daugiau informacijos galima rasti 
http://www.dainava.org ir 
http://www.neringa.org/index.html. 
 
 
	  

B e n d r u om e nės  N au j i e n o s  
C omm un i t y  News  
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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 

	  

	  

	  

	  

	  

	  


