
Pas artimiausius kaimynus
Latvių Nepriklausomybės atkūrimo šventės 

ir 25-ių metų Latvijos Kultūros Centro Kolorade 
paminėjimas vyko 2011m. lapkričio mėn. 19 d. 
latvių salėje.

Minėjimą  pradėjo  
jaunuoliai įnešdami JAV 
ir Latvijos Valstybines 
vėliavas.  Buvo giedami 
JAV  ir Latvijos 
(“Dievs,svėti Latviju”) 
Valstybiniai himnai. 
Po invokacijos (Mac. 
Martinš Rubenis) buvo 
sveikinimo kalbos.  Mes 
pasveikinome Colorado 
Lietuvių Bendruomenės 
vardu. Atminimui 
įteikėme Baltų genčių 
plakatą, kadangi 
pasaulyje esame tik dvi giminingos baltų gentys, 
tai latviai ir mes, lietuviai. Jų prezidentė, Tita 
Jergensen, supažindino su latvių kultūrine 
veikla per 25 metus, o kviestinė viešnia Valda 
Levenšteina papasakojo ir demonstravo skaidres 
apie Liktendarzs projektą Koknese, Latvijoje.  
Tai yra memorialas apie 20-to amžiaus netektis 
Latvijoje, prisimenami tie, kurie kentėjo nuo 
totalitarinio režimo dėl savo politinių pažiūrų ar 
šeimos kilmės.

Linkime tolimesnės sėkmės broliams 
latviams!  
 
Rita Ančeravičienė 
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Visiting Our Closest Neighbors
A joint celebration of Latvia‘s independence 

and the 25th anniversary of the Latvian Cultural 
Center of Colorado was held on November 19 at 
the Cultural Center.

The event began 
with the flags of the 
United States and 
Latvia brought into 
the sanctuary followed 
by the singing of the 
national anthems of 
the U. S. and Latvia 
(“God Bless Latvia”).  
Following the invocation 
by the Rev. Martinš 
Rubenis, congratulatory 
speeches were made.  We 
personally greeted our 
friends on behalf of the 
Colorado Lithuanian 

Community. We presented a Baltic tribal poster, 
since there are only two Baltic tribes in the 
whole world, the Latvians and us Lithuanians. 
Their president, Tita Jergensen, presented a 
review of Latvian cultural activity over the past 
25 years, while guest speaker Valda Levenšteina 
showed slides while speaking about the “Garden 
of Destinies” project in Koknese, Latvia.  
Liktendarzs is a memorial to all those who 
perished Latvia in the 20th century - those who 
suffered from totalitarian regimes, were forced 
into exile, or who suffered based on their political 
views or family tree.  

Continued success to our Latvian brethren!
 

Rita Ančeravičienė

Latvių bendruominės 
pirmininkė Tita Jergensen 
su dovanotu Valdos 
Levenštein paveikslu

Latvian society president 
Tita Jergensen with a gift 
from Valda Levenštein 
painting



Kalnai moko džiaugtis gyvenimu

Denveryje viešinti žinoma alpinistė iš Lietuvos, gamtos 
mokslų daktarė, tautodailininkė Aldona Skėraitytė, maloniai 
sutiko pasidalinti mintimis apie kopimą į kalnus. Ji yra įkopusi 
daugiau kaip į 90 viršūnių Kaukazo, Pamyro, Tian-Šanio, 
Alpių, Himalajų ir Uoliniuose (Rocky) kalnuose. 2010 m. 
dalyvavo ekspedicijoje kopiant į Everesto viršūnę iš Tibeto 
pusės. Yra projekto ,,Lietuvės moterys aukščiausiose pasaulio 
viršūnėse“ vadovė. El. adresas:  aldona.alpina@gmail.com

Pasakojimus apie įspūdingus Kolorado valstijos Uolinius 
(Rocky) kalnus, gamtą, augmeniją, puikias slidinėjimo trasas 
buvau girdėjusi iš pažįstamų lietuvių, kurie gyvena šioje 
šalyje. Snieguotais kalnais galėjau grožėtis tik iš atvirukų ir 
nuotraukų, o apie kopimą į jų viršūnes – tik svajoti. Tačiau 
likimas pateikė malonią staigmeną. Po nesėkmingo kopimo į 
Everesto viršūnę (29,035 ft.) reikėjo atgauti sveikatą ir mano 
bičiulė, buvusi bendradarbė, alpinistė ir kalnų slidinėjimo 
aistruolė, Kolorado universiteto profesorė Dr. Laimutė Stewart 
pakvietė mane pasisvečiuoti.

Aktyvus poilsis kalnuose padėjo man iš lėto atgauti 
prarastas jėgas, padedant draugams galėjau priartėti prie 

Rockies teach us about happiness of 
life

On 2011 well known Lithuanian moutaineer, nature 
science doctor, folk artist Aldona Skėraitytė, visited Denver 
and agreed to share hers experience about Colorado Rokies. 
She have hiked more that 90 peaks in Caucasus, Pamirs, Tien-
Shan, Alps, Himalayas, Roky mountains. In 2010 joined an 
expedition hiking up the Mount Everest peak on the Tibet side. 
She is also a leader of “Lithunian woman on top of highest 
peaks“. Email: aldona.alpina@gmail.com

I had heard stories about the impressive Rocky 
Mountains, nature, vegetation and excellent ski trails from 
Lithuanian friends who live in this part of the country.  I 
could marvel at those snow-capped mountains only through 
postcards and photos, but could only dream about scaling their 
summits.  However, fate dealt a pleasant surprise.  Following 
an unsuccessful attempt to reach the summit of Mt. Everest 
(29,035 feet), I needed to recuperate and my good friend and 
former coworker, mountain climber and ski enthusiast, CU 
professor Dr. Laimutė Stewart, invited me for a visit.



nuotraukose matytų kalnų, juos supančios gamtos, sutikti 
daug nepaprastai mielų, geraširdžių visada besišypsančių ir 
rūpestingų žmonių, mėgstančių keliauti, kopti į kalnus. Mane 
maloniai nudžiugino, čia jau seniai gyvenančios energingos 
lietuvės – ponios Vitalija, Marija, Daiva, Renata, Svietlana, 
kurios pavieniui ar susibūrusios į grupelę aktyviai keliauja ir 
kopia į kalnus. Jos pasiūlė ir man drauge keliauti. Supratau, 
kad šioje kalnuotoje Kolorado valstijoje, kuri pagal plotą 
beveik tris (iš tikrųjų keturis – red.) kartus didesnė už Lietuvą, 
o gyventojų daugiau kaip pusantro karto, žmonėms aktyvus 
poilsis kalnuose yra vienas populiariausių pomėgių. Tai galima 
matyti iš tobulai išvystytos kalnų turizmo infrastuktūros: 
teikiama informacija apie maršrutus, vykdoma keliautojų 
apskaita, žmonių ir gamtos apsaugos kontrolė ir kt. Mat, čia 
žmonės keliauja su mažais kūdikėliais, sėdinčiais kuprinėje ant 
tėčio ar mamos nugaros, garbingo amžiaus senjorai – grupėmis 
ir pavieniui, ir ypač daug jaunimo. Buvau sužavėta, kad 
žmonės labai mėgsta kopti į kalnus kartu su savo keturkojais 
augintiniais. Jie vedami su pavadėliais, apauti kopimo batais, 
turi specialias kuprines, kuriose nešasi vandenį, maistą, tualeto 
priemones. Čia niekur nepamatysi šiukšlių ar ekskrementų. 
Keliautojai mandagūs, geranoriški ir malonūs vienas kitam, 
nors kylant aukštyn trūksta deguonies, kiekvienas žingsnis 
reikalauja vis daugiau energijos, valios ir pastangų. Žmonės 
eina susikaupę ir tylūs link pasirinkto tikslo – viršūnės. 

Active recreation in the mountains enabled me to slowly 
regain my depleted strength by helping my friends I was 
able to get closer to those mountains that I had seen only in 
photos, surrounded by nature, meet many exceptionally dear, 
kind-hearted, smiling and caring people, climb them.  Several 
longtime resident Lithuanians made me pleasantly happy:  
Vitalija, Marija, Daiva, Renata and Svietlana, who either 
individually or as a group actively travel and go mountain 
climbing.  They asked me to go with them.  I understood 
that in this mountainous state of Colorado, which in terms 
of area is almost three (actually, four – ed.) times the size of 
Lithuania with about 1½ times as many people, mountain 
recreation is one of the most popular pastimes.  This can 
easily be seen judging from the well-developed mountain 
tourism infrastructure:  information on itineraries, traveler 
registration, safety control, etc.  You see, people travel here 
with infants sitting in a backpack on their mother‘s or father‘s 
back, senior citizens and especially many youth.  I was 
fascinated that people love to go mountain climbing with their 
adopted four-legged friends.  They are led on a leash, fitted 
with climbing shoes, special knapsacks containing water, food 
and toiletries.  You won‘t find any trash or excrement here.  
Travelers are polite, kind-hearted and pleasant to one another, 
although oxygen becomes scarce the higher you climb, every 
step requires more and more energy, will and effort.  People 



Tikriausiai aplinkui atsiveriantys vaizdai, gilūs tarpekliai ar 
platūs kalnų slėniai su vešlia augmenija, žydinčiais edelveisais, 
orchidėjomis, kaktusais, tolumoje melsvai tviskančiais 
ežerais, o dangumi plaukiantys debesys atrodo čia pat, ranka 
pasiekiami, suteikia žmogui naujų jėgų, padeda atsipalaiduoti 
nuo kasdienių rūpesčių, didingų kalnų apsuptyje pajusti 
gamtos gyvybingumą ir jos jėgą. Jeigu kopimas į kalnus yra 
malonumas, o ne kančia, žmogus švyti iš vidaus, jaučia vidinį 
pasitenkinimą, nors kūnas ir pavargęs. Tai pasiekiama per 
patirtį.

Manęs dažnai klausia: kodėl kopiu į kalnus, kada baigsiu, 
nes jau laikas pailsėti, jėgas patausoti, pataria geriau važiuoti 
pagulėti prie jūros. Tikslaus atsakymo nerandu iki šiol, esu 
realistė, galiu paaiškinti gana paprastai. Mane kalnai traukia 
vėl sugrįžti tarsi į Dvasių ar Dievų buveinę, pajusti ramybę ir 
saugumą. Tarytum ten, kalnuose, vis kylant aukštyn pranyksta 
civilizuoto pasaulio pyktis, melas, pavydas. Išėjęs į kalnus 
pasijunti tuo, kas iš tikrųjų esi – žmogus be titulų, pinigų, 
nuoskaudų, vargų ar skurdo. Esi tik Tu ir Tavo švarios, šviesios 
mintys, kurias papildai naujai įgyta patirtimi. Kopimas į 
kalnus, tai savęs pažinimas, meditacija, žmogaus ir gamtos 
ryšio suvokimas. Geriau pažinti save ir kitus, pamatyti savo 

go quietly with great concentration, focused on their chosen 
goal – the summit.  Chances are the surrounding views, 
deep ravines or broad mountain valleys with lush vegetation, 
blooming edelweis, orchids, cactuses, distant shimmering 
blue lakes and clouds floating in the sky appear to be an arm‘s 
length away, bestowing renewed strength to a person, enabling 
one to release themselves from daily worries, feel nature‘s  
vivaciousness and power among mountain surroundings.  If 
mountain climbing is a pleasure and not torture, a person 
shines from within, feels inner joy even though the body is 
tired.  That is reached through experience.

I am often asked why I climb mountains, when I’ll be 
finished, because it’s time to rest, save your energy, am told 
it’s better to lie by the seashore.  I haven’t found a definitive 
answer until now, I’m a realist and can explain pretty simply.  
The mountains draw me to return once again as though to 
an abode of spirits or gods, to feel peace and safety.  It’s as 
if the anger, lying and jealousy of the civilized world vanish 
the higher one rises.  Going to the mountains, you feel as 
though you are who you truly are – a person without title, 
money, wrongs, hardship or poverty.  You are You and Your 
clean, clear thoughts which you enhance with your newly 
acquired experience.  Mountain climbing is knowing yourself, 



silpnąsias savybes geriausiai galima ekstremaliomis sąlygomis: 
aukštis, blogas oras, nuovargis, nelygiavertė (psichologiškai ar 
fiziškai) grupė, maisto trūkumas ir kita. Kalnuose turi pamiršti 
savo ego, ir nuoširdžiai pasirūpinti, kad kiti būtų saugūs. Kitaip 
konfliktinė situacija gali kartotis, kol žmogus nesuvoks, kodėl 
taip atsitinka. Kalnai – tai erdvė ir priemonė mokytis ir siekti 
dvasinio tobulumo. Amžiaus ribos šiems siekiams nėra. 

Uoliniai kalnai mane vėl išmokė džiaugtis gyvenimu. 
Kopiant į La Platos viršūnę (14,336 ft) sutikau energingą, 
nuoširdžią lietuvę – ponią Mariją, kuri pasiūlė kartu kopti 
į kitas viršūnes. Šią vasarą mes kartu sėkmingai, įkopėme 
į dešimt ,,keturiolika tūkstantininkų“ ir į kelias žemesnes 
viršūnes. Pasibaigus kopimo sezonui, kartu su p. Svietlana, 
Vitalija, Marija, Daiva, Renata, Rasa, vaikais ir paaugliais bei 
kitais draugais kalnuose nuėjome daugelį įdomių maršrutų, 
aplankėme nemažai istorinių ir kultūrinių objektų. Įgijome 
patirties ir žinių, kelionės teikė daug malonumo kiekvienam 
– mažam ir dideliam. 

Esu nuoširdžiai dėkinga poniai Laimutei, kuri daugiau 
kaip po 30 metų pertraukos vėl pastatė mane ant kalnų slidžių 
ir suteikė galimybę puikiai paslidinėti, taip pat Kolorado 
universiteto profesoriui Ryčiui Prekeriui už žygį su sniegbačiais 
ir kopimą į La Platos viršūnę ir visiems nuostabiems kelionių 
draugams bei bendražygiams.

Nekantriai laukiu savaitgalio, nes žinau, kad manęs laukia 
kalnai ir mieli žmonės. Ačiū Jums ir kalnams, į kuriuos mes 
galime eiti ir Jiems nusilenkti. 

Linkiu visiems Laimingų Naujųjų Metų, sveikatos, 
vidinės ramybės, gražaus ir prasmingo kopimo į savo svajonių 
viršūnes.

Pagarbiai, 

Aldona

meditation, a perception of the bond between man and nature.  
You get to know yourself and others better and see your own 
weaknesses under extreme conditions:  elevation, bad weather, 
fatigue, a diverse (psychologically or physically) group, food 
shortage and so on.  In the mountains, you have to forget your 
ego and sincerely ensure that others are safe.  Otherwise a 
conflicting situation can repeat itself while a person doesn’t 
perceive why that happens.  The mountains – space and a 
means of learning and seeking spiritual perfection.  There is no 
age limit for these aspirations.

The Rocky Mountains taught me once again to enjoy life.  
While climbing La Platos (14,336 feet), I met an energetic, 
charming Lithuanian – Marija, who suggested climbing other 
peaks together.  This summer we successfully scaled ten 
“14000-footers”) and several lower peaks.  When climbing 
season ended, along with Svietlana, Vitalija, Marija, Daiva, 
Renata, Rasa, their children and teenagers and other friends, 
we made many other trips, visiting numerous historical and 
archeological artifacts.  We gained experience and our trips 
brought much enjoyment for everyone – young and old.

I am sincerely grateful to Laima, who after a 30-year 
hiatus stood me up on skis and granted me the opportunity 
to enjoy some wonderful skiing, as well as CU professor Rytis 
Prekeris for our climb in snowshoes to the summit of La Platos 
and all of my wonderful friends and climbing companions.

I am anxiously looking forward to another weekend 
because I know that the mountains and many dear people are 
waiting for me.  Thanks to the mountains, too, to which we can 
go and bow down to.

To all, a happy New Year, good health, inner peace and 
happy and meaningful climbing to the summits of your 
dreams.

Best wishes, 

Aldona



Čia turim ką veikti!
Kiekvienas žmogus savo laisvalaikį pasirenka ir planuoja 

savaip. Nesvarbu, kur tu gyventum ir ką mėgtum: slidinėjimą, 
žygį į kalnus ar knygų skaitymą. Dabar ir mes jau įsitikinome, 
kad Colorade yra ką veikti.

Tačiau šis straipsnis bus kiek kitoks. Apie kitokį laisvalaikį 
-  medžioklę. Tikriausiai daugelis skaitančių  pagalvos, kad 
medžioklė nėra laisvalaikis. Tai greičiau gyvūnų žudymas 
vardan savo malonumo (trofėjų ar mėsos). Galiu atvirai 
pasakyti, kad taip nėra. Medžioklė - sunkus, bet suteikiantis 
daug nuostabių akimirkų užsiėmimas.

Kiekvienas medžiotojas turi gauti leidimą, kurį išduoda 
gamtininkai. Jie paskaičiavę sužino, kiek galima sumedžioti 
žvėrių. Taip gamtoje daroma atranka. Dar ne kiekvienas 
pamatytas gyvūnas yra sumedžiojamas. O jei ir pasiseka, tai 
nereiškia, kad jis paprasčiausiai nužudomas. Vieniems pasiseka 
daugiau, kitiems - mažiau. Būna dienų, kad tenka nueiti net po 
15 mylių ir nepamatyti nieko, išskyrus kalnų grožį. Kartais net 
po savaitės ilgumo medžioklės grįžtam namo tuščiomis. Bet tai 
nereiškia, kad turim nukabinti nosis. Kiekviena medžioklėje 
praleista diena yra pamoka ateičiai. Dar nebuvo medžioklės, 
kad kuriam nors iš mūsų nepasisektų. Sumedžiotas laimikis 
džiugina visus. Gerą nuotaiką pratęsia ir skani vakarienė, kuria 
palepina medžiotojų žmonos.

Dabar šiek tiek apie mūsų vyrus. Šiuo metu į bendrą 
lietuvių medžiotojų būrelį yra susibūrę apie 13 žmonių. Turim 
2 Petrus, 2 Ryčius, Aurelijų, Lori, Žilviną, Arnoldą, Adolių, 
Igorį, Edvardą, Ramūną ir Gintautą. Vieni iš jų  yra aktyvūs, 
kiti pasyvesni medžiotojai. Tačiau visi medžiodami daugiau 
ar mažiau patiria įvairių įspūdžių ir nuotykių. Savo būrelyje 
turime dar vieną žmogų, kuris nemedžioja, bet daug padeda 
sutvarkyti sumedžiotą laimikį. Tai mūsų mėsinininkas Kęstutis.

  

We Have Something to do Here!
Every person chooses and plans what to do with their 

leisure time in their own way.  It doesn’t matter where you live 
or what you enjoy:  skiing, mountain climbing or reading.  We 
are now convinced that there is plenty to do in Colorado.

That said, this article will be a bit different.  It’s about a 
different pastime – hunting.  Chances are most readers will 
think that hunting isn’t a leisure sport.  Rather, more like killing 
animals in the name of one’s pleasure (trophies or meat).  I can 
honestly say that’s not the case.  Hunting is difficult, but it’s an 
activity that provides many remarkable moments.

Each hunter must obtain a license which is issued by 
naturalists.  By counting the number of animals, they know 
how many of them can be hunted.  That’s how selection occurs 
in nature.  Not every spotted animal is hunted.  And even if 
successful, it doesn’t mean it simply gets killed.  Some have 
more success, others – less.  There are days when nothing is 
spotted even after walking 15 miles, except the beauty of the 
mountains.  Sometimes we’ll return home empty-handed even 
after a week of hunting.  But that doesn’t mean we have to hang 
our noses.  Every day spent hunting is a lesson for the future.  
There has not yet been a hunting trip in which one of us didn’t 
succeed.  A hunted prize lifts everyone’s spirits.  A hearty 
dinner, prepared by the hunters’ wives, makes that good mood 
last that much longer.

Now a word about our men.  Presently we have about 
13 members in our Lithuanian hunters’ group.  We have two 
Peters, two by the name of Rytis, Aurelijus, Lori, Žilvinas, 
Arnold, Adolius, Igor, Edward, Ramūnas and Gintautas.  Some 
are active while others are passive hunters.  However, everyone 
experiences various impressions and adventures while hunting.  
We also have in our group a gentleman who doesn‘t hunt, but 
helps dress our hunted prizes.  That would be our butcher, 



 Mūsų valstijoje medžioklė yra skirstoma į stambių ir 
smulkių žvėrių medžioklę. Stambių žvėrių ( briedžių, stirnų, 
elnių, meškų) medžioklė prasideda rudenį. Dažniausia 
medžiojame kalnuose. Smulkius žvėris ( kiškius) bei paukščius 
(fazanus, antis, žąsis ir kalakutus) medžiojame rytinėje ir 
pietinėje valstijos dalyje nuo rugsėjo iki kovo mėn. Turime 
daug entuziastų, kurie mėgsta ir šią medžioklę. Colorade 
populiari ir kalakutų medžioklė. Deja, joje dalyvavo tik 
Ramūnas.

 Per mūsų būrelio egzistavimo laikotarpį jau daugelis 
gali pasigirti savo laimikiais ir gan gražiais trofėjais. O ką jau 
bekalbėti apie patirtus įspūdžius ir pamatytus vaizdus. Juk 
ne kasdien tenka pamatyti saulėtekį ir saulėlydį. Tai žodžias 
nenupasakosi.   

Mes medžiotojai esame mėgėjai kartais kai ką pagražinti 
ar net pameluoti. Kadangi šiame straipsnyje nesinori meluoti, 
tai ir staipsnis nelabai įdomus. Pabaigai norėčiau medžiotojams 
palinkėti kuo geresnės sėkmės ir taiklių šūvių arba kaip 
medžiotojai sako “ nei tauko, nei plauko.”

Iki malonių!

Gintautas Sutkus

Kęstutis.
In our state, hunting is divided into large and small 

animal hunting.  Hunting season for large animals (elk, deer, 
moose, bears) opens in the fall.  Most often we hunt in the 
mountains.  Small animals such as rabbits and birds (pheasant, 
duck, goose, turkey) are hunted in the eastern and southern 
parts of the state from September to March.  We have many 
enthusiasts who like this type of hunting.  Turkey hunting is 
popular in Colorado.  Unfortunately, only Ramūnas has taken 
part in it.

Over the course of time that our group has existed, many 
can already boast about their prizes and impressive trophies.  
And talk about impressions experienced and sights that have 
been seen.  It’s not every day that one sees the sunrise and 
sunset.  Words can’t describe it.  

We hunters are fond of occasionally embellishing or even 
lying about something.  Since I really don’t want to lie in this 
article, it may come across as not being all that interesting.  In 
closing, I’d like to wish all hunters the best of luck and accurate 
shots or, as hunters say, “neither fat, nor hair.”

Regards,

Gintautas Sutkus



Halloween-Kaukių balius Latvių salėje  

2011 spalio 29 d. gražiai išpuoštoje salėje buvo 
jaunų ir pagyvenusių žmonių ypatingas suėjimas ir kartu 
pabendravimas, pasidalijimas gyvenimo patirtimi. Dauguma 
suaugusių ir jaunimo buvo apsirengę įvairiais kostiumais, tarp 
jų buvo įspūdinga vampyrų šeima, dvynukai, katytės, liūtas, 
gerosios raganos ir visi kiti. Visus 
globojo, laimino, žaidimus pravedė 
ir padėjo kam pagalbos reikėjo - tai 
kunigėlis. Puiku!

Kaukių balius praėjo labai 
gražiai, nors ir nedaug žmonių 
buvo, bet buvo labai smagu susitikti 
su senais draugais ir susipažinti su 
naujais. Maistas buvo labai skanus: 
senelio Jono virti kopūstai buvo labai 
skanūs, alus ir vynas labai gardus. 
Maisto užteko visiems pavalgyti, 
atsigerti, net ir namo galėjo parsinešti. 
Už tai didžiulė mano padėka Ritai ir jos šeimai, Rimui, 
Vitalijai, Narui! Ačiū, ačiū !

Gaila, labai gaila, kad nedaug dalyvių buvo. Neaišku, dėl 
ko. Seniau aš dainuodavau dainelę: „Ir žirgus tu turi, kelelį 
žinai, ar iš rūpestėlių ar kitų sumetimų mane užmiršai“.

Už viską rengėjams sakau ačiū, ačiū!  Nepavarkit ir dirbkit 
toliau! Mūsų visų tikslas išlikti lietuviais!

Pagarbiai
 

 Elena Sakienė-Sluder

Halloween Costume Ball at the Latvian 
Cultural Center 

On October 29, 2011, there was a gathering of both 
young and old and a chance to mingle, visit and share life‘s 
experiences.  Most of those in attendance were decked out in 
various costumes, among them a vampire family, twins, cats, 
a lion, good witches and others.  Even a priest looked after 
everyone, blessed them, led them in games and helped those in 

need.  Wonderful!
The costume ball went very well 

even though there weren‘t all that 
many people, but it was great to see 
old friends and make new ones.  The 
food was delicious:  Jonas‘s cabbage 
was great while the beer and wine 
were very palatable.  There was 
enough food and drink for everyone, 
even enough to take home.  My 
sincere thanks to Rita and her family, 
Rimas, Vitalija and Naras!  Thank you, 
thank you! 

It was a shame, such a shame that so few people attended.  
It‘s not clear why.  I used to sing a song, „You have steeds, you 
know the way, did you forget me because of concerns or other 
reasons.“

To the organizers I say thank you, thank you!  Don‘t tire 
and keep working! Our objective is to remain Lithuanians!

Best regards,
 

 Elena Sakienė-Sluder



 “Vyturėlio” išvyka į Disney ant ledo 
 Mūsų bendruomenės mokyklėlė “Vyturėlis” 2011 metus 

užbaigė smagia išvyka į Pepsi Centrą. Vaikučiams  ir kai 
kuriems tėveliams (iš viso 10 vaikų ir 13 tėvų) teko puiki proga 
pasigrožėti gražia Žaislų Istorijos 3 šokių ant ledo programa. 
Visiems labai patiko talentingi šokėjų judesiai ir jų meniškas 
artistiškumas. Žinoma, vaikams didžiausią įspūdį paliko 
didelės spektaklio dekoracijos ir nuostabūs aktorių kostiumai. 
Spalvų gausa puikiai suderinta su ryškiomis šviesomis ir 
istorijos siužetas sugebėjo sukaustyti netgi jauniausiujų žiūrovų 
dėmesį! Pertraukos metu visi dalinomės įspūdžiais  ir  bandėm 
nuspręsti kas labiausiai patiko, na o tie kurie norėjo, galėjo 
pasistiprinti Centro siūlomais užkandžiais ir įsigyti spalvingų 
suvenyrų atsiminimui. Aš manau, kad mokyklėlės ekskursija 
labai pasisekė- ir vaikai, ir tėveliai liko didžiai patenkti puikia 
galimybe pasigrožėti spalvinga ir linksma programa. Netgi 
oras buvo mums palankus, visa sekmadienio popietė buvo 
labai maloni ir graži. Tikiuos, kad ateityje mūsų vaikučiams 
bus dar ne viena proga apsilankyti ir pasigrožėti panašiais 
renginais! Juk tokių išvykų metų ugdomas vaikų bendravimas 
ir švietimas, taip pat atkreipiamas dėmesys į skirtingas menų 
rūšis, suteikiantis galimybę mažiesiems įgyti savitą skonį 
meniškoms vertybėms. 

 Didelis ačiū mokyklėlės vadovei ir mokytojoms už 
tokią gražią išvyką!!! Tai buvo puiki Kalėdinė dovana mūsų 
vaikučiams. 

Pagarbiai, Dalyvavusi mama,
Janina K. Shubert  

“ Vyturėlis” trip to Disney on Ice
Our Lithuanian Community school “Vyturėlis” ended 

last year with a fun trip to the Pepsi Center to see the latest 
show by Disney on Ice, Toy Story 3. Everybody, ten children 
and 13 parents alike, enjoyed the beautiful performance. The 
show was filled with colorful and fun life-size decorations, 
great music and amazing ice skating. The actors were brilliant 
at their craft, and the joyful characters brought happy smiles 
to many faces. Even the youngest viewers were fascinated by 
all the action! During the intermission everybody shared their 
opinions about the best moments of the performance. The ones 
who got a bit hungry were able to grab some snacks offered 
by the vendors, while the others did some souvenir shopping 
to remember this fun outing. I personally think that the trip 
was well worth it and a real treat for all. Even the weather that 
Sunday afternoon was perfect - very mild and beautiful!

I really hope that in the future our school will have 
more fun trips to experience the wide variety of various 
performances offered in Colorado. It is a perfect opportunity 
to raise our children’s culture conscience and an amazing 
chance to show them the educational values of art.

I would like to express my gratitude to the school’s 
director and teachers for this great experience! It truly was a 
wonderful Christmas gift for our children. 

Sincerely,
Janina K. Shubert 



Kalėdinė Popietė Kolorade

Jau skamba varpeliai,
vaikučiai dainuoja.
Kalėdų Senelis
Pas mus atvažiuoja....

Ir tikrai, gruodžio 17-ą dieną Colorado Lietuvių 
Bendruomenės ir Vyturėlio Mokyklėlės vaikučių, jų tėvelių ir 
mokytojų surengtoje Kalėdinėje popietėje skambėjo varpeliai, 
vaikučiai ne tik dainavo, bet ir skaitė eilėraštukus, vaidino, 
šoko, ir kartu garsiai šaukė Kalėdų Senelį. Ir nors vis dar 
sunkiai sekasi rinkti lietuviškus žodelius, negali atsistebėti 
vaikučių noru ir ryžtu kuo geriau pasirodyti. O su kiekvienu 
pasirodymu matoma pažanga, vis didesnė mažųjų drąsa. Ir 
tada supranti, kiek darbo mokytojai ir tėveliai įdėjo, kad šis 
pasirodymas įvyktų.

Taigi pastangos nenuėjo veltui - Kalėdų Senelis išgirdo 
kvietimą ir atvyko į salę su tokiu dideliu dovanų maišu, kad 
prireikė net dviejų pagalbininkų tam maišui pakelti. Ir čia 
vaikučiai vėl vienas per kitą drąsiau ir gražiau deklamavo, 
dainavo, ar kitaip prisistatė Kalėdų Seneliui, kuris už tai 
dosniai dalino dovanas. 

O gausiai susirinkę žmonės, prie šventiškai išpuoštų 
stalų ne tik gėrėjosi šventės programa, bet ir vaišinosi mūsų 
šauniųjų šeimininkių paruoštu skaniu, sočiu maistu - mėsos 
suktinukais, bulvių koše ir nuostabiais raugintais kopūstais. 
Nuoširdus ačiū mūsų šeimininkėms, ir ypatingai seneliui Jonui 
- už kopūstus!

Taip pat prieš šventę vyko protokolo reikalaujanti oficiali 
CLB procedūra - buvo renkami nariai į Finansų patikros 
komisiją, bei į atsistatydinusių keturių Valdybos narių vietas. 
Rinkimai vyko sklandžiai. Žmonės balsavo ir elektroniniu 
būdu prieš šventę, ir šventės metu, slaptu balsavimu raštu. Ir 

Christmas Social in Colorado

Bells are ringing
Children are singing
Santa Clause
Is coming to us

 And in fact, on December 17, bells did ring, 
children not only sang but read poems, acted, danced and 
called out to Santa all together at the annual Christmas 
social of the Colorado Lithuanian Community and the 
Vyturėlis Lithuanian children’s school.  And while it’s still 
rough going trying to put Lithuanian words together, 
you can’t help but be amazed at their effort and desire 
to perform as well as they can.  With each performance, 
progress is evident, their courage continues to grow.  It 
is at that point where one understands how much effort 
was expended by teachers and parents alike to pull this 
performance off.

 And so their efforts weren’t for naught – Santa 
Clause heard  the invitation and arrived at the hall with 
such a huge bag of presents that two assistants were nee-
ded to help lift it.  At this point, the children once again, 
one by one, recited, sang or otherwise presented them-
selves to Santa, who in exchange graciously distributed 
presents.   Meanwhile the guests in attendance, seated at 
festively decorated tables, not only enjoyed the program, 
but feasted on sumptuous food prepared by our gallant 
hostesses:  meat, mashed potatoes and tasty sauerkraut.  
Our sincere thanks to our hostesses and especially for 
elder Jonas for the sauerkraut!  
 In addition, an official order of duty required by 
official LAC protocol was held prior to the performance 
– members were elected for the Finance Audit Commis-
sion as well as four new Board members to backfill those 
who had resigned.  The elections proceeded seamlessly.  



Finansų komisija, ir keturi nauji Valdybos nariai buvo 
išrinkti, komisijai susumavus balsavimo rezultatus. 
Sveikinimai Janinai Shubert, Gražinai Dagytei, Ellai 
Vaičiūnienei ir Egidijui Dvarionui, tapus naujaisiais 
Valdybos nariais. Rinkimų rezultatai buvo patvirtinti 
protokolu, kuris išsiųstas į Krašto Valdybą ir JAV LB 
Tarybą.

Na, o šventės metu žmonės dar turėjo galimybę 
pasiklausyti kelių Laisvido Kisieliaus ir Narimanto 
Gruzdžio atliekamų Kalėdinių giesmių.

Taip pat veikė Šventinė maisto mugė. Ačiū visiems 
už įdomius ir išradingus maisto mugės patiekalus, 
užkandžius, desertus ir net Kalėdaičius! O mugės metu 
surinkti pinigai buvo paaukoti Colorado Lietuvių 
Bendruomenei.

Tad, kaip ir visos šventės, Kalėdinė popietė 
pavyko, bet greitai praėjo, palikdama tik kuo geriausius 
įspūdžius ir prisiminimus. Dar kartą didelis ačiū 
visiems šventės organizatoriams, dalyviams, maisto 
gamintojams, o ypatingai didelis ačiū visiems, 
apsilankiusiems šventėje. Juk be Jūsų visų palaikymo bet 
kokios šventės organizavimas būtų beprasmiškas!

Narimantas Gruzdys

People voted electronically before the festivities and 
by secret ballot during the social.  Members for both 
the Audit Commission and the Board were elected 
once the ballots were counted.  Congratulations to 
Janina Shubert, Gražina Dagytė, Ella Vaičiūnienė 
and Egidijus Dvarionas, who became the newest 
members of the Board.  The results were confirmed 
by protocol which was sent to the National Board 
and Supreme LAC Board.  Finally, everyone had a 
chance to listen to Christmas carols performed by 
Laisvidas Kisielius and Narimantas Gruzdys.
 A holiday food fair was also held.  Thanks to ever-
yone for all the interesting and resourceful dishes, 
snacks, desserts and even Christmas wafers found 
at the fair!  Monies collected at the fair were turned 
over to the Colorado Lithuanian Community.
 And so, as with all other events, the Christmas 
Social was a success, but went by quickly, leaving 
only pleasant impressions and memories.  Thank 
you once again to all of the organizers, participants, 

food preparers and a very special thanks to all those who 
attended.  After all, without your support, organizing any 
such event would be pointless!

Narimantas Gruzdys

Tautinių Šokių Šventė
XIV-oji Išeivijos Tautinių Šokių Šventė įvyks sekmadienį, 

liepos 1 d. Bostone, Bostono Universiteto Agganis Arenoje.  
Rūtos šokėjai ruošiasi joje dalyvauti.  Visa informacija 
(nakvynės, bilietų kainos ir pan.) yra šventės 
elektroninėje svetainėje  HYPERLINK “http://www.
sokiusvente2012.org” www.sokiusvente2012.org

Folk Dance Festivalt
The 14th Lithuanian Folk Dance Feastival abroad will take 

place on Sunday, July 1 in Boston, at the Agganis Arena on the 
Boston University campus.  The Rūta dancers are currently 
getting ready for it.  All pertinent information including 
accommodations and ticket prices can be found at the festival 
website  HYPERLINK “http://www.sokiusvente2012,org” www.
sokiusvente2012,org.



It is with great sadness that we announce that John 
Stewart, husband of Laima Tarasevičienė, passed away on 
December 29.  Funeral services were held on January 3, 2012 
at 11:00 AM at Montview Boulevard Presbyterian Church in 
Park Hill.  We extend our deepest sympathies to Laima and her 
daughter, Agnė.

Su giliu liūdesiu pranešame, kad š. m. gruodžio mėn. 29 
d. mirė Laimutės Tarasevičienės-Stewart vyras John Stewart.  
Laidotuvės įvyko 2012 m. sausio mėn.3 d. 11 val. Montview 
Bouleward Presbyterian Church.  Nuoširdžiai užjaučiame 
Laimą ir jos dukrą, Agnę.

Nuoširdžiai sveikiname Elena Sakiene sulaukus gražaus ir 
garbingo 90 metu Jubiliejaus

Susikaupė širdy ir išmintis, ir patyrimas,
ir nueitų dienų graži rimtis.
tai, kas praėjo, kas jau buvo -
tai kraitis, dovana arba lemtis.

o laikas eis…vėl neš dienų margumą,
vėl sielą ir ugnim, ir vandeniu bandys…
o būsimieji metai tegul būna -
tų, jau praėjusių, brandus ir ilgas tęsinys!

Our warm congratulations to Elena Sakiene who recently 
celebrated her beautiful and honorable 90th year jubilee.

Accumulated in the heart and the wisdom and experience,
and a nice quiet day to go.
what passed, what has been -
a dowry, a gift or destiny.

and the time will go back for the day ... diversity,
again in the soul and fire, and water will try to ...
future years and let it be -
those already in the last, mature and long continued!

Sveikiname - Congratulations

Sandra Stonkutė ir Gytis Aleksandravičius susilaukė 
dukrytės Gretos.

Ligita Krašauskaitė ir Mindaugas Malukas susilaukė 
sūnaus Mato.  

Ligita Krašauskaitė and Mindaugas Malukas welcomed 
their son, Matas.

Sandra Stonkutė and Gytis Aleksandravičius welcomed 
their daughter, Greta.

Antanina (Toni) Bulotienė, dabar esanti globos namuose, 
labai laukia lietuvių svečių. Norintieji aplankyti, ją galite rasti 
adresu:

Carelink Assisted Living
2602 E. Weaver Ave.
Centennial, CO  80121
Prieš atvykdami, pasiskambinkite telefonu 303-794-6530 

ir praneškite apie planuojamą atvykimą. Kiekvienas yra labai 
laukiamas.

Antanina (Toni) Bulota, now living in an assisted care 
facility, is eagerly awaiting Lithuanian guests.  For those of you 
wishing to visit her, the address is:

Carelink Assisted Living
2602 E. Weaver Ave.
Centennial, CO  80121
Please call 303-794-6530 before arriving and let the 

caregiver know you are coming.  Everyone is most welcome.

Užuojauta - Condolences

Vita ir Žilvinas Makauskai susilaukė dukrytės Emilijos. Vita ir Žilvinas Makauskas welcomed their daughter, 
Emilija.



Galerija Fructus Artis/Galery Fructus Artis
   Fructus Artis - lotynų kalba reiškia „autoriniai darbai“, „meno kūriniai“, „meno vaisiai“.
Šią veiklą pasirinkome todėl, kad vertiname estetiką ir harmoniją - spalvų derinį tapyboje, formų puikumą skulptūroje, linijų žaismą grafikoje. Galerijos 
„Fructus Artis“ tikslas - pristatyti žinomus ir jaunus Lietuvos menininkus ir jų autorinius darbus, o taip pat padėti patogiai juos įsigyti. Taip pat Jūsų 
patogumui prekybą autoriniais darbais vykdome internetu www.fructusartis.lt
Nuo š.m. balandžio mėn. pasiūlysime Jums autorinių darbų reprodukcijų – magnetukų-suvenyrų. Esame vienintelis platintojas Lietuvoje, kuriam suteiktos 
teisės atstovauti galerijoje esantiems autoriams, vykdant magnetukų-suvenyrų prekybą. Galerija „Fructus Artis“ atstovauja profesionaliems Lietuvos 
menininkams, Lietuvos dailininkų sąjungos nariams, LATGA-A nariams.
    Fructus Artis – Latin for “Author’s works,” “works of art,” “fruits of art.”
We chose this activity because we appreciate esthetics and harmony – color combinations in painting, perfection of form in sculpture, playing on lines 
in graphics.The objective of the “Fructus Artis” gallery is to present famous, young Lithuanian artists and their works, and at the same time help acquire 
them easily.  In addition, for your convenience, these author’s works are available online at www.fructusartis.lt. Beginning this April, we will be offering 
reproductions of original works – magnets and souvenirs.  We are the only distributors in Lithuania who have been granted rights to represent the artists in 
our gallery, carrying out the magnet-souvenir trade.
The  “Fructus Artis” Gallery represents professional Lithuanian artists, members of the Lithuanian Painters’ Association and members of the LATGA-A.
Galerijos atstovaujami dailininkai/Artists representing the gallery:
TAPYBA/PAINTING:
Algirdas Petrulis (1915-2010) - Nacionalinės premijos laureatas. Juzefa Čeičytė (Juta) (1922)- Vyriausybės premijos laureatė. Vladas Karatajus (1925) - 
Valstybinės premijos laureatas. Silvestras Džiaukštas (1928) – Valstybinės premijos laureatas. Aloyzas Stasiulevičius (1931) - Vyriausybės premijos laureatas. 
Leonardas Tuleikis (1939). Rimas Zigmas Bičiūnas (1945). Jonas Daniliauskas (1950). Gražina Vitartaitė (1942). Algimantas Stanislovas Kliauga (1943). 
Genovaitė Skrabulienė (1950). Klaudijus Petrulis (1951). Juozas Pranckevičius (1952). Eugenijus Raugas (1965). Simonas Skrabulis (1976).
AKVARELĖ/WATER COLORS:
Viačeslavas Sokoleckis (1938). Dalia Makaraitienė (1946). Ramunė Kmieliauskaitė (1960).
GRAFIKA/GRAPHICS:
Antanas Kmieliauskas (1932) - Nacionalinės premijos laureatas. Irena Daukšaitė Guobienė (1942). Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė (1942). Augustinas 
Virgilijus Burba (1943).  Nijolė Šaltenytė (1946). Valentinas Ajauskas (1948). Arvydas Pakalka (1957). Birutė Zokaitytė (1968). Agnė Juršytė (1979).
KERAMIKA/CERAMICS:
Juozas Adomonis (1932) - Vyriausybės premijos laureatas. Giedrė Masiulytė Burbienė (1944). Džiuljeta Raudonienė (1950). Virginija Jasiūnaitė Juršienė 
(1950). Ona Petkevičiūtė (1951). Gvidas Raudonius (1952). Dalia Laučkaitė Jakimavičienė (1958). Rasa Justaitė Gecevičienė (1970) Saulius Jankauskas .
SKULPTŪRA/SCULPTURE:
Henrikas Orakauskas (1948). Aleksandras Aleksejevas (Alex) (1963). Edvinas Busarovas (1973).
Esame mobilūs erdvėje, greiti - laike, patikimi - darbų ir paslaugų kokybe.
Galerija FRUCTUS ARTIS linki Jums sėkmės ir yra pasirengusi bendravimui su Jumis virtualioje erdvėje bei susitikimui Vilniuje.
Su linkėjimais, galerijos savininkė Aušra Linartienė.
We are prompt, on time, reliable – both work and service-wise.
The Fructus Artis gallery wishes all of you the best and is ready to do business with you in cyberspace as well as meeting you in Vilnius.

With best wishes, Aušra Linartienė, gallery owner.

Kovo 18    Nepriklausomybės šventė
   Balsavimas dėl CLB finansinės patikros komisijos
Gegužės 6  Motinos Diena
Gegužės 25-26  Pasų keitimo misija
Birželio mėn  Joninės
Liepos mėn  Tautinių Šokių Šventė Bostone
Rugp. 25  Europos festivalis
Rugsėjo mėn  Alaus ragavimas
Spalio mėn  Kaukių balius
Gruodžio 15  Kalėdinė Eglutė

March 18 Independence celebration
 Vote on the CLB financial review comission
May 6 Mother‘s Day Celebration
May 25-26 Passport exchange mission
June  St. Johns Feast
July   Folk Dance Festival in Boston
August 25 Eurofest
September Beer tasting
October Costume ball
Dec. 15 Christmas social

Aeinantys Įvykiai - Upcoming Events



FIRST CLASS

LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ – LIETUVIAIS NORIME IR BŪTI!

940 Milwaukee St. 
Denver CO 80206

Lithuanian-American Community  
Annual Dues Notice

Please check the applicable rate below for 2011 membership and mail your check to the address below. Enjoy various  
membership benefits, including our newsletter Žynys, which is mailed 4 times per year. Issues 2,3 and 4 are only sent to  

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

 ®  Family (2 adults)  $20.00 ®  Single or student  $13.00 

 ®  Retired Family  $13.00 ®  Donation _______________

Name: _______________________________________________________________________________________________________

Address (if changed in the past year): _______________________________________________________________________________

City: ____________________________________________________________________________ State ______  ZIP ______________

E-mail address ________________________________________________________________________________________________

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

Name of Spouse: ______________________________________________________________________________________________

Names of Children: _____________________________________________________________________________________________

 

Make checks payable to Lithuanian American Community and mail to: 
Grazina Dagyte (Treasurer) 76 Benthaven Pl., Boulder, CO 80305


