
Pirmininko Žodis
Sveikinu visus Kolorado Lietuvių 
bendruomenės narius su Naujaisiais 
2009-siais metais! Lai šie visiems atneša geros 
sveikatos, daug energijos, sekmės darbuose ir 
šilumos namuose.

Mūsų bendruomenės kalendorius jau 
sustatytas. Dar kartą noriu pasibelsti į 
visų „tautinės sąžinės duris“ ir paraginti 
visus aktyviai dalyvauti bendruomenės 
renginiuose! Tik jūsų gausus dalyvavimas 
užtikrins sėkmingą mūsų bendruomenės 
ateitį. Taip pat norėčiau pakviesti daugiau 
žmonių į bendruomenės valdybą. Atsinešite 
naujų minčių, naujos energijos, padėkitė 
esamai bendruomenės valdybai įgyvendinti 
užsibrėžtus užmojus!

Neseniai „Kolorado vabalams“ teko groti 
Denverio Lenkų klubo Naujametiniam 
pobūviui ir mums nuo pat renginio pradžios 
iki galo teko stebėti, kaip yra dirbama mūsų 
kaimynų bendruomenėje. Mūsų veiklose 
yra daug panašumų, tačiau yra ir skirtumų. 
Galiu pasakyti, kad lenkų susibūrimai yra 
daug gausesni, valdybos nariai susilaukia 
daugiau pagalbos iš bendruomenės. To 
pasekoje, Lenkų klubas gali praleisti daug 
daugiau pinigų bendruomenės reikalams, 
kad pobūviai būtų daug iškilmingesni. Na 
žinoma, jų bendruomenė yra daug gausesnė, 
nei CO Lietuvių, bet narių aktyvumo mums 
tikrai galima pavydėti.

Štai kad ir mūsų paskutinis renginys 
– A.Mamontovo koncertas – net gėda 
prisipažinti... Pati ryškiausia žvaigždė 
Lietuvos scenoje, o nesurinkome nei 100 
žiūrovų! Čikagoje bilietai buvo parduodami 
po $70 ir jau prieš dvi dienas iki koncerto 
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President’s Message
Greetings to all Colorado Lithuanian 
Community members and a Happy New Year! 
May it bring everyone good health, much 
energy, success at work and warmth in your 
homes.

Our community calendar is all set. Once 
again I want to knock on everyone’s “national 
conscience door” and encourage everyone 
to participate in our community activities! 
Only your active participation will ensure a 
successful future for our community. I would 
also like to invite more people to join the board. 
Bring new thoughts and new energy; help the 
present board realize plans already in place.

Recently “Kolorado Vabalai” performed at 
the Denver Polish Club on New Year’s Eve 
and from start to finish we observed how our 
neighboring community operates. There are 
many similarities in our functions; however, 
there are also differences. I can say that 
Polish gatherings are better attended and that 
board members receive greater help from the 
community. Because of this, the Polish Club is 
able to spend much more money on community 
events so they can be more festive. Of course, 
their community is much larger than the 
Colorado LAC, but their members’ activity is 
something we can envy.

On that note, our most recent event – the 
A. Mamantovas concert – was downright 
embarrassing. The brightest star on the 
Lithuanian entertainment scene, and we didn’t 
even draw 100 people! In Chicago, tickets sold 
for $70.00 and were sold out two days before 
the concert. If this keeps up, no one will want 
to come here to perform. Keep in mind that 
geographically we are not in the most ideal 
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spot for concert tours, so we need to be happy just to have these 
concerts in Denver. Or perhaps we should take a break from 
staging concerts, so that people will miss them?

The Lithuanian Independence and Millennium celebration is 
approaching. This is a very significant event for every Lithuanian 
and sympathizer for Lithuania. All of our active workers are 
feverishly preparing for this momentous event. A performance 
by the “Vyturėliai” school students is being put together. We 
will have several distinguished guests: Virginija Kochanskytė’s 
cultural program and LAC Cultural Council VP Birutė Bublienė’s 
introduction to the youth charity involvement program will 
fill out the official portion. Board elections will be held as well. 
Kugelis will be the featured manu fare (we need help in the 
kitchen) And after all that, we’ll all kick up our heels and dance 
during the Jūratė Miliauskaitė and Sekmadienis concert. We 
hope to have a good turnout this time because you’ve all missed 
dancing, haven’t you?

See you soon!

bilietai buvo išparduoti. Jei taip ir toliau bus, pas mus niekas iš 
vis nenorės važiuoti. Atminkite, jog geografiškai mes esame labai 
nepalankioje vietoje koncertiniams turams, taip kad kiekvienu 
koncertu Denveryje reikia tik džiaugtis. O gal reikia padaryti 
pertrauką koncertams, kad labiau jų pasiilgtute?

Artėja Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas ir Lietuvos vardo 
paminėjimo 1000-mečio jubiliejus. Tai labai svarbus įvykis 
kiekvienam lietuviui ir Lietuvai prijaučiančiam žmogui. Visi mūsų 
aktyvistai intensyviai ruošiasi šio įvykio paminėjimui. Rengiamas 
„Vyturėlių“ pasirodymas. Susilauksime ir daug įžymių žmonių: 
oficialiąją dalį užpildys aktorės Virginijos Kochanskytės meninė 
programa ir JAV LB KV vice pirmininkės Birutės Bublienės 
supažindinimu su jaunimo stažuotės labdaros programa. Taip pat 
bus rinkimai į Kolorado LB valdybą. Valgysime kugelį (reikalinga 
pagalba virtuvėje). Na, o vakaro pabaigoje galėsime smagiai pasišokti 
Jūratės Miliauskaitės ir „Sekmadienio“ koncerte. Tikiuosi šį kartą 
susilauksime gausios publikos, nes šokti juk visi pasiilgote, ar ne?

Iki greito pasimatymo!

Iš po kalnų kepurės

Valso ritmu 365 dienos apsuko kalendorinių metų 
ratą. Vidun iš miško atsitempėme dalį jo gyvybės 

- Kalėdinė eglutė švyti šaltomis spingsulėmis mūsų 
šiltuose namuose simbolizuodama mūsų šeimos židinį, 
prie kurio kasmet tuo pačiu metų laiku susibūria 
plačiai išsibarstę pasaulyje vienos šeimos vaikai. 
Toliausiai iškeliavę pakviečiami brangiais prisiminimais, 
istorijomis, pavieniais artimųjų pasakojimais - širdis 
sušildo širdį, kviesdama prie šeimos židinio senolių 
kažkuomet nesugriaunamai romu gyvenimo būdo 
atmintį, kuris diena iš dienos mūsų atmintyje blanksta, 
išsidildina tarytum kažkas, kas ilgainiui susidėvi ir pasimiršta.

Nepaisant nesulaikomos laiko tekmės, nuolatinėje kaitoje 
ir vėl gimsta žodžiai, jau mūsų artimiausiųjų, kurie kuria 
naujas dainas ir raudas, galbūt balades (ar jas pamiršome?), 
kuria naują poeziją ir prozą, kurioje visgi dar gyva mūsų 
senolių praeitis - vaikystė, paauglystė, branda, senatvė, 
kaip nuolatinės kaitos proceso atmainos kuria amžinybės 
sąvokas mūsų atmintyje. Kitų kartų atmintimi prisimename 
viską nuo ten ir tuomet, kur prasidėjome, kur egzistuojame 
tarytum šedevrai, kuriuos kasdien tobulino tapytojo-kūrėjo 
taiklūs potėpiai. Jis savo teptuku, kartais ir rašaline plunksna, 
įspausdavo kruvon sielvartą ir džiaugsmą, nepasitenkinimą 
ir dievišką sielos pakilimą, - žvilgsniai ir akimirkai sulaikyti 
žmogaus judėsiai įamžino kūrėjo drobėje, baltame popieriaus 
lape, niūniavimuose ir dainose mūsų egzistencija, įrėžė ta pačia 
plunksna mūsų begalinį nuovargį, pridėjo prie mūsų vos kelių 
ir sunkiai įmatomų juoko raukšlelių akių ir lūpų kampučiuose 
dar kelias raukšleles - kada pradėjome keistis, senti ir staiga 
nesutikti ir grumtis su tuo atvaizdu, į kurį pažvelgiame vos 
pabudę?

From Under a Mountain‘s Hat

Like a waltz, 365 days of the year comes full 
circle.  From the forest, we drag a Christmas 

tree indoors.  Shining with twinkling lights in our 
warm house — it symbolizes our family fireplace 
— with family members who gather from afar 
every year.  Each on having been invited by 
precious memories of events and stories passed on 
from loved ones. One heart warms another with 
stories by the family fireplace — an old memory 
of a simple way of life that has often faded in our 

memory, often dull like something worn out or forgotten. 

In spite of the irrepressible passage of time, constantly 
changing words are reborn from our loved ones, who compose 
new songs and stories, maybe ballads (have we forgotten 
them?), write poetry and prose in which our elders’ lives live 
on. Youth, young adulthood, maturity, old age, like phases in 
the process of constant change, create concepts of eternity in 
our memory. With memories of other generations we recall 
everything from that time and place — and where we began. 
We exist like masterpieces on canvas, improved daily by the 
painter-creator’s delicate brush strokes. With brush and pen, 
imprints of sorrow, joy, discontent and a godly soul’s ascension 
are frozen in an instant, immortalized on a painter’s canvas or  
a white sheet of paper. Our existence is then told in humming 
and singing. And, the same instrument which inscribed our 
stories adds the barely discernible laugh lines and wrinkles in 
the corners of our eyes and lips. When did we start to change 
… age… and suddenly disagree with and fight the image we see 
first thing in the morning? 

by Zita Podgurskis
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Kada pagaliau ramiai žvelgdami į save galbūt parduotuvės 
vitrinon supratome ne tik raukšleles, liūdesį, nuovargį ir staiga 
užplūstančią palaimą, bet kartu ir vogčiomis atitykojusią 
netektį. Akimirkai nuleidę galvas, sustojusia širdimi, sulaikę 
kvėpavimą, palydime vienas kitą anapus,  pasaulio - amžinybėn, 
kurią aš vadinu atmintimi. Taip nepaleidžiame vienas kito 
ilgainiui, kol patys dar esame čia, nepaleidžiame vienas kito 
tikron nežinomybėn, kurią kartais vadiname vienatve. Laikomės 
draugėje, kartu, nesvarbu, kur ir kada, kokiomis aplinkybėmis 
tai būtų. Kartu ir yra pati nuostabiausia vieta. Kartu ir yra ta 
dieviška ir žmogiška būsena, kuri įamžina ramybę, visišką 
pasitenkinimą, žmogiską šilumą, kurių kasdien trokštame, 
kuriais ir esame gyvi, kurie apibūdina mūsų visišką gyvenimo 
pilnatvę.

Kiekvienoje mano šeimos Kalėdinės eglutės spingsulėje 
matau savo mylimiausiųjų žmonių, brangiausių draugų 
ir jau naujų draugų žvilgsnius, kurie mane šildo tokią 
gergždžiančiai šaltą, bet gražią žiemos dieną. Kiekviena 
spingsulė, tarytum šerkšno išdabintu ornamentu, mano 
žvilgsnį patraukia savo neprilygstamu kitai žavesiu. Kiekviena 
turi savo pasaką ar istoriją, kurią aš prisimenu iš artimų 
ir tolimų skambučių, intymių pokalbių, rašytų laiškų ir 
elektroninių žinučių, pagalbos, kai jos baisiai reikėjo, kelių 
nuoširdžių, padrąsinančių žodžių, kai jų kažkam kitam reikėjo 
kaip stebuklo, kuriuo tikime ne tik Kalėdų naktį, bet kasdien ir 
iki galo po šiuo išbalusio dangaus baltumu žiema, jo begelmė 
mėlynė vasaros diena, jo vaivorykštė primenečia švytuoklę 
rudens popietę ir po jo lazurito spalvos skaidryne, kai visas 
pasaulis vėl iš naujo bunda. 

Esame reikalingi vienas kitam mažučiais ir dideliais 
žygdarbiais, nuolatine pagalba, nuosaikiu supratimu, užuojauta 
ir gebėjimu džiaugtis vienas kito kūriniais, sėkme, geromis 
naujienomis. Visuomet esame kartu su kažkuo, net jeigu tas 
kažkas nėra mūsų sielai artimas žmogus. Tai gali būti žvakės 
liepsna, žvaigždėmis išpuošta nakties tamsa tolumoje, sniegu 
užpūstyta eglių virtinė kalnų papėdėje, lango šviesa kitoje gatvės 
pusėje įsitaisiusiame name - viskas gali būti gyva tuomet, kai 
mums staiga atrodo, jog esame vienut vieni. 

Kai visas pasaulis aplink mus džiaugiasi švęsdamas baigtį 
ilgiausiųjų metų naktų, saulės pakilimą vis aukščiau ir aukščiau 
kasdien, tolimo bet ir netolimo pavasario žingsnelius, šiandien 
ir dabar mūsų sielos vėl veja lauk pasaulio tamsą ir kuria kėrintį 
grožį, Kalėdų stebuklą, atkuria save kaip stebuklą, kuriuo tikime 
kaip vaikai.

Iš po kalnų kepurės nusišypsokime artimam ir tolimam 
žmogui, nusišypsokime verkšlenančiam vaikui, nuleiskime 
žemai šią kepurę senoliams, kurių negalime pamiršti.

When we finally understand, perhaps while having caught 
a glance of ourselves in a store window, not just our wrinkles, 
but also our sorrow, fatigue and sudden inundating blessing, 
and secretly, sublimely our loss. In this instance, we lower our 
heads, our hearts stop and we hold our breath as we see each 
other across the world  — to eternity, which I call memory. In 
that way we don’t forget one another. As long as we are alive, 
we don’t let go of each other to the true unknown, which I 
sometimes referred to as solitude. We must keep company, 
together, regardless of where we are or what time it is. This is 
a most amazing place, a godly state, that immortalizes peace, 
total satisfaction, human warmth — which we thirst for daily 
and with which we become alive, characterizing our absolute 
fullness of life.

With every light on my family’s Christmas tree I see 
glances of my most beloved individuals. My dear friends as 
well as my new friends who warm me on a bitingly cold, but 
beautiful winter day. Each light, like an ornament adorned in 
hoar-frost, attracts my gaze by its incomparable charm. Each 
one has its own story or history, which I remember. From near 
and distant bells to intimate conversations, written letters and 
e-mails. There was the help when it was sorely needed, or a few 
sincere, encouraging words which were needed like a miracle. 
We expect this help and encouragement not only at Christmas 
time, but every day of the year — in winter under a pale white 
sky, or during the deep blue hue of a summers day; in autumn 
under a rainbow on a glistening afternoon or springtime when 
the whole world awakens anew.

We need one another for all our projects, big or small. The 
constant help, moderate understanding, condolences and ability 
to rejoice in each other’s creations, successes and good news. 
We are always with someone, even if that someone is not with 
us physically. Companionship can be a candle flame, a dark  
night decorated by stars, a snow-covered string of fir trees along 
the foothills, a light through a window of a comfortable house 
across the street — everything can be alive if we suddenly feel as 
though we’re all alone.

At this time the whole world around us joyfully celebrates 
the passage of the longest night of the year and the sun’s 
rising higher and higher each day. We rejoice in the not-so-
distant small steps of spring as our souls once again cast out 
the darkness of winter while the world creates beauty, truly a 
Christmas miracle. 

From under a mountain’s hat let us smile at those near and 
far, let us smile at a sobbing child or let us tip our hats to our 
elders, whom we shall never forget.
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Krepšinis, krepšinis

Puikią gruodžio 2-ios pavakarę Denveryje prie Pepsi 
centro vėl būriavosi geltoni-žali-raudoni. Taip, taip, 

tai Lino Kleizos palaikymo komanda! Gaila, kad šį kartą 
aistruolių nebuvo tiek daug, kaip praeitus kartus. Gal 
priešininkas (Toronto “Raptors”) nebuvo labai galingas, o gal 
krizė palietė ir mus, bet susirinko tik apie 40 entuziastų. O 
juk sąlygos buvo puikios! Ačiū Kenny Keblaičiui, specialiai 
šioms rungtynėms sukūrusiam internetinį tinklalapį, 
kuriame patogiai buvo galima užsisakyti bilietus asmeniškai. 
O ir bilietų nuolaida buvo pribloškianti: už $115 bilietus 
mokėjome tik po $25! Vietos buvo idealios: tiesiai ties 
aikštelės viduriu ir taip arti, kad galėjai, atrodo, pats pagauti 
kamuolį ir...

Na, bet tikri aistruoliai ir yra tikri aistruoliai! 
Vadovaujami Povilo skanduočiu, sukėlėme tokį triukšmą, 
kad vėl atkreipėme dėmesį į save. Pats “Nuggets” talismanas 
Rocky per kitų žiūrovų galvas užsiropštė pasisveikinti ir 
nusifotografuoti su mumis. Ir pravirkdė patį mažiausią mūsų 
sirgaliuką - Nojų!

Taigi, garsiai mūsų palaikoma “Nuggets” komanda 
iškovojo dar viena eilinę pergalę!

O vakaro kulminacija tapo susitikimas su Linu Kleiza 
jau artimesnėje aplinkoje. Susitikome “Blue Sky Grill” 
bare, kur Linas šiltai pabendravo su visais, išdalino galybę 
autografų ir nusifotografavo su visais norinčiais. Padėkojo 
mums už mūsų palaikymą, ir atsiprašė, kad dėl labai įtempto 
grafiko negali susitikti su mumis dažniau.

Na, o mes ir toliau pasirengę palaikyti mylimą žaidėją ir 
jo komandą! Ačiū visiems dalyvavusiems ir ypač Kenny už 
pukią galimybę!

—Narimantas Gruzdys

2008 metų šventinė programa

Prieš išeinant į sceną, visiems juk reikia gerai pasiruošti, 
turėti ką parodyti ir ką pasakyti. Vadinas, reikia mokytis, 

repetuoti, įdėti daug pastangų ir darbo. Ne vienas sunkiai 
atsidusęs paklaus: „Ar ir vėl reikės „kalti“ eilėraščių ir dainų 
tekstus, šokių judesius?“ Matyt reiks. Kol jie taps neįtikėtino 
spindesio deimančiukais, traukiančiais kiekvieno žiūrovo 
„akį“ ir „ausį“, reik dar juos ilgai „blizginti“. Lietuvių patarlė 
taip pat byloja, kad mokslo šaknys - karčios, bet vaisiai 
- saldūs. Tad, likus savaitei iki renginio, net ir didžiausi 
užsispyrėliai ir nenuoramos ima pirštus lenkti, skaičiuodami 
likusias dienas, kai niekieno netrukdomi galės pasidalinti 
„prinokusiais vaisiais“.

Pagaliau atėjo ta diena, kai atlikėjai - scenoje. Šią 

Basketball, Basketball

On a gorgeous December 2 evening, a contingent wearing 
yellow-green-red once again descended upon the Pepsi 

Center. Yes, yes, it was Linas Kleiza’s own cheering section! 
It’s a shame that this time there were fewer supporters than 
before. Perhaps the opponent (the Toronto Raptors) wasn’t 
that formidable, or maybe we were affected by a crisis, but 
only about 40 aficionados turned out this time. Why, even 
the setting was perfect! Thanks to Kenny Keblaitis, who 
put together a special webpage just for this game, where 
we could easily order individual tickets. The discount was 
tremendous: we paid only $25.00 for $115.00 tickets! The 
seats were ideal – right in the middle of the arena and so 
close, it seemed you could catch the ball yourself and…

Now, true fans are indeed true fans! Led by Paul’s 
rhythmic chant, we raised such a racket that once again we 
drew attention to ourselves. The Nuggets’ talisman Rocky 
clambered up and over other people’s heads to say hello and 
pose for pictures with us. And he made our youngest sports 
fan, Nojus, cry!

Once again, thanks to our support, our Nuggets team 
notched a victory!

The culmination of the evening was getting to meet 
Linas Kleiza in cozier surroundings. We met at the Blue Sky 
Grill bar, where Linas warmly mingled with everyone, signed 
scores of autographs and posed for pictures with anyone who 
so desired. He thanked us for our support and apologized 
for not being able to meet with us more often due to his 
extremely busy schedule.

And so we are prepared to continue to support our 
beloved player and his team! Thanks to all those who 
attended and especially Kenny for making it happen!

—Narimantas Gruzdys

2008 Holiday Program

Before going onstage, every child needs to be well-
prepared for what to do and say. Therefore, each must 

study, rehearse and put in a great deal of time and effort. 
More than one child will ask, after sighing heavily, “Am I 
once again going to have to memorize a poem and song 
as well as dance?” Apparently so. Until the day of the 
performance when they become unbelievably brilliant little 
diamonds, drawing the eyes and ears of every spectator, 
they will still need practice to polish their acts. A Lithuanian 
saying tells us that the roots of studying are bitter, but 
the fruit is sweet. And so, with a week left before the 
performance, even the most stubborn and restless students 
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akimirką egzistuoja tik jie ir žiūrovai. Jaudulys - ir tas, 
pasitraukia į užkulisius, tik prieblandoje palikdamas 
sklindančius žodžius, muzikos garsus ir judesius. Tai kaip 
ir mažytis egzaminas, kurį galima laikyti tik vieną kartą, o 
perlaikyti leis tik kitais metais.

Programa pasibaigė. Dar vienas sėkmingas pasirodymas. 
Ir nieko nuostabaus: juk įdėtas 
darbas visada yra proporcingas 
sėkmei. Tai nenuginčijama taisyklė. 
Dėkoju, visiems vaikučiams, už 
gražų pasirodymą Kaledinės Eglutės 
programoje. Kaip atpildo, vaikai 
sulaukė Kalėdų Senelio, nešino 
dideliu maišu dovanų. Tai buvo 
džiaugsmo! 

Noriu padėkoti Gabrielei 
Skublickaitei už jos labai 
išradingai pastatytą namelį, kurį 
mes panaudojome kaip scenos 
dekoraciją. Gabrielės buvo ne 
vien tik šis sumanymas: mergaitė 
įdėjo ir daug kruopštaus darbo, 
kol jį pastatė. Romui dėkojame už 
dainas musų vaikams. Mes jų dar 
nebuvome girdėję.

Kai užgroja muzika, šokėjų 
visada atsiranda. Na, o tautinių 
šokių grupės „Rūta“ pasirodymas, 
kaip ir visada - mano pati 
smagiausia renginio dalis. Taigi, dar 
kartelį sakau, ačiū visiems renginio 
organizatoriams, dalyviams ir 
stebėtojams.

Prieškalėdinė šventė ir mus, suaugusius, įtraukė į šį 
sūkurį, gramzdindama į gilias prisiminimų pusnis ir rišdama 
vaikystės užpūstytais takais į tuos metus, kai svajoti, reiškė - 
kvėpuoti, o imti - taip buvo natūralu, kaip ir gyventi, mainais 
atiduodant vaikišką krykštavimą ir juoką, jaunatvišką 
džiaugsmą ir begalinį tikėjimą. Gal buvom pernelyg dosnūs 
ir išdalinom savo juoką ir krykštavimus tada, kai ir mums 
Senelis dovanas traukdavo iš maišo? Dabar, atsidūrę prie 
Naujųjų metų slenksčio, likome stovėti kažkokie paniurę, 
kritikuojantys ir pikti. Tačiau, dar turime laiko atsiprašymui, 
atleidimui, susitaikymui, dosnumui parodyti, meiliems 
žodžiams ištarti, paguodai išsakyti, kaltėms išpažinti.Todėl 
linkiu Jums visiems peržengti šią metų sandūrą  švariems 
tiek siela, tiek ir kūnu, su šypsena veide ir meile jūsų širdyse.

Gerų Jums ateinančių 2009-jų metų!

—Ausma Skublickienė

were counting on their fingers the remaining days until they 
could share their “ripe fruit” without a mistake by anyone.

Finally the day arrived when the performers were 
onstage. This moment only exists for them and the audience. 
Nervousness remains backstage, leaving words, musical 
sounds and gestures diffusing in twilight. It’s like a miniature 

exam that can be taken only once, and 
is allowed to be repeated only next year.

And when all was said and done 
— another successful performance. 
Nothing unusual happened: the 
amount of work put in is always 
proportional to the program’s success, 
it’s an indisputable rule. Thanks to all 
the children for a lovely performance 
at the Christmas Social. They eagerly 
awaited the arrival of Santa Claus with 
his bag full of presents and there was 
great joy!

I‘d like to thank Gabrielė 
Skublickaitė for a very nice house 
which was used as a stage prop. This 
wasn’t her only project: she put in a 
lot of hard work to build it. Thanks 
to Romas for the children’s songs. We 
hadn‘t heard any of them before.

And when the music began to 
play, as always, dancers appeared. 
The performance of the Rūta dancers 
was, as always, my favorite part of the 
program. And so I say once more, 

thanks to the organizers, participants 
and spectators of this event.

This Christmas social drew all of us into its creation, 
plunging us deep into our memory banks and tying us to 
childhood paths. We drifted over to those times when to 
dream was to breathe and to take, as natural as living. We 
exchanged childish exultation, laughter, childhood joy and 
endless faith. Perhaps we were too generous and handed 
out our laughter and exultation as Santa pulls presents out 
of his bag? Now, having wound up on the threshold of the 
New Year, we are sometimes left sullen, critical and angry. 
However, we still have time for apologies, forgiveness, 
reconciliation, a showing of generosity, saying kind words, 
putting solace into words, confessing sins. And so I hope all 
of you will cross this junction with a clean body and soul, a 
smile on your face and love in your hearts.

Happy 2009 to all!

—Ausma Skublickienė



Upcoming Events
Ateinantys Įvykiai

Nepriklausomybės Šventė

Šių metų kovo 7 
dieną, šeštadienį, 

visus aktyviai kviečiame 
dalyvauti Lietuvos 
Nepriklausomybės 
minėjime ir atlikėjų iš 
Lietuvos koncerte. Pats 
minėjimas prasideda 14 
val. Švęsime Lietuvos 
tūkstantmetį, pasirodys 
lituanistinės mokyklos 
mokiniai, viešnia iš 
Detroito B. Bublienė 
ir akt. iš Lietuvos V. 
Kochanskytė. Taip 
pat bus naujosios 
valdybos rinkimai. 
Koncerte pasirodys 
Jūratė Miliauskaitė ir 
„Sekmadienis“.

Abu renginiai 
vyks Eagles Hall salėje, 
kurios adresas yra 1151 
S. Galena St., Aurora, 
CO 80247. Įėjimas – 10 
dol. į patį minėjimą (bus 
kugelis ir desertas) ir 25 
dol. į koncertą.

Independence Celebration

We invite everyone to 
actively participate 

in this year’s Lithuanian 
Independence Celebration and 
concert by performers from 
Lithuania on Saturday, March 
7. The celebration itself will 
commence at 2:00 p.m.  We 
will be observing Lithuania’s 
millenium; also performing 
will be students from our 
Lithuanian school, B. 
Bublienė, a guest from Detroit 
and actress V. Kochanskytė 
from Lithuania.  In addition, 
elections will be held for our 
new Board. The concert will 
feature Jūratė Miliauskaitė and 
“Sekmadienis.”

Both events will be held 
at the Eagles Hall, 1151 S. 
Galena St., Aurora, CO 80247. 
Admission will be $10.00 for 
the independence celebration 
(kugelis and dessert will be 
served) and $25.00 for the 
concert.

2009 Kalendorius 2009 Calendar
Vasario 8 Lietuviškų filmų demontsracija ir Open Stage 

Jam
Feb. 8 Lithuanian Film demonstration and Open 

Stage Jam

Kovo 7 Nepriklausomybės šventė March 7 Independence celebration

Balandžio 5 Bendras renginys su Latvių Bendruomene April 5 General event with the Latvian Community

Gegužės 3 Motinos Dienos minėjimas May 3 Mother’s Day Celebration

TBD Pancake Supper TBD Blynų Balius

Birželio 20d Joninės kalnuose June 20 Joninės in the Rocky Mountains

Rugsėjo mėn Europos Festivalis 2009 September European Festival 2009

Rugsėjo 26 Alaus Balius September 26 Beer Tasting

Spalio 24 Krupniko Pamoka October 24 Krupnikas Lesson

Gruodžio 12 Kalėdinis Balius December 12 Christmas Social
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2008 metų Lietuvių Bendruomenės Biudžetas / 2008 LAC Budget
Date / Data Event / Įvykis Collected / Surinkta Spent / Išleista

2/17/2008 Nepriklausomybės šventė / Independence celebration $   830.00 $   682.37

2/17/2008 Žvagulio koncertas / Žvagulis concert $3,635.00 $3,360.00 

4/6/2008 Rūtos šokių grupės koncertas / Rūta dance group concert $   540.00 $   778.00

5/3/2008 Motinos Dienos šventė / Mother’s Day celebration $   129.00 $   185.50

9/8/2008 Europos festivalis / European Festival $   307.00 $   293.43

12/7/2008 Kalėdų eglutė / Christmas social $   218.00 $     89.59

12/7/2008 Mamantovo koncertas / Mamantovas concert $2,100.00 $2,190.00
 

 

 

 

Svetainės Šeimininkavimas / Website Hosting  $   115.79 

Žynio spausdinimas ir siuntimas / Žynys printing & mailing  $   493.13

Nario mokestis / Membership dues $1,015.00  

Mokestis JAV Lietuvių Bendruomenei / LAC dues  $   290.00

 Biudžetas visiems metams / Budget for the entire year $8,774.00 $8,477.81 

Photo Gallery Additional photos from the holiday program and basketball night.



FIRST CLASS

LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ – LIETUVIAIS NORIME IR BŪTI!

16733 E. Prentice Circle
Centennial, CO 80015

Lithuanian-American Community Annual Dues Notice
Please check the applicable rate below for 2008 membership and mail your check to the address below.  

Enjoy various membership benefits, including our newsletter Žynys, which is mailed 4 times per year.  
Issues 2,3 and 4 are only sent to paid members. Other benefits include discounts to functions, information on  

LAC activities and translation services.

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

Name: ____________________________________________________________________________________________

Address (if changed in the past year): ___________________________________________________________________

City: _________________________________________________________________ State ______  ZIP ______________

E-mail address _____________________________________________________________________________________

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

Name of Spouse: ___________________________________________________________________________________

Names of Children: __________________________________________________________________________________

Make checks payable to Lithuanian American Community and mail to: 
Rytis Prekeris, 16733 E. Prentice Circle, Centennial, CO  80015


