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Acknowledgement of Country 

We acknowledge the Bidjigal people (also known as Bediagal), a clan group of 

the coastal Dharug people of the Sydney region, traditional custodians of the land 

where we meet, who have lived here for over 60,000 years. Their land covers Salt 

Pan Creek, Revesby and the estuarine surrounds north of Georges River.  

We pay respects to their Elders past and present. 

SVEIKI! WELCOME! 

“Here we see a glimpse into Aboriginal life before dispossession resulting from British 

occupation in 1788. The perennial fresh-water streams provided enough fish, eels, shellfish 

(oysters, mussels), fruits, vegetables, game (wallabies, possums, birds) and honey that 

allowed one to go fishing in the morning, hunting in the afternoon and to ‘write’ poetry at 

night.” -  Leanne Tobin 2020. 

We thank you for your support and trust that you will enjoy 

the sharing of our Lithuanian heritage & culture. 

ALD2022 Organising Committee 

to the 31st Australian Lithuanian Days Festival 2022 

at the Revesby Workers’ Club, Sydney 
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENŲ ORGANIZACINIO 

KOMITETO PIRMININKĖS SVEIKINIMAS 

Sveiki atvykę į XXXI Australijos Lietuvių Dienas 

ir LXX Lietuvių Sporto Šventę. 

Šie renginiai yra labai svarbūs mums išlaikant ir 

perduodant lietuviškumą sekančiomis kartoms. 

Susirinkome iš įvairių Australijos vietovių susitikti 

senus draugus ir užmegzti naujas pažintis ir 

draugystes. Stebėsim chorų koncertus, šokius, sporto 

varžybas, klausysimės poezijos, apžiūrinėsime meno kūrinius, dainuosime, šoksime, 

rungtyniausime. 

Viliuosi, kad kiekvienas atvykęs džiaugsis renginiais ir buvimu kartu. Kuo 

nuoširdžiausiai noriu padėkoti ruošos komitetui už pasiaukojantį indėlį ruošiant 

Australijos Lietuvių Dienas. 

Ypatingas dėkui Aidai Abromas, Maritsai ir Romui Cibams, Jurgitai Černiauskaitei. 

Jūs nuvertėte kalnus! 

Taip pat atskirų renginių užsiėmimų kuratoriams: Sauliui Stepuliui, Danutei 

Ankienei, Gitai Gilvydis, Liudai Popenhagen, Kristinai Rupšienei, Zitai Šukys, 

Jurgitai Bieri ir Justei Stonienei. 

Sporto šventės organizatoriams Peter Gustafson ir Peter Andriejūnas ir jų 

padėjėjams. Australijos lietuvių fondui ir Sidnėjaus lietuvių klubui “Dainava” už 

finansinę paramą. 

Dalyviams iš Adelaidės, Brisbano, Džilongo, Melburno, Naujosios Zelandijos ir 

žinoma iš Sidnėjaus. Visų jūsų dalivavimas padarė renginius žavius. 

Visiems linkiu džiaugsmingų, laimingų ir sveikatos pilnų Naujųjų Metų. 

 

Birutė Aleknaitė 
Birutė Aleknaitė 

ALD Organizacinio Komiteto Pirmininkė 
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS KRAŠTO 

VALDYBOS SVEIKINIMAS 

Jau 31-mą kartą lietuviai Australijoje renkamės kartu 

džiaugtis ir didžiuotis savo  lietuvybe, lietuvių šaknimis 

Lietuvių Dienose. Bet pirmiausiai primenu, kad rinksimės 

Sidnėjuje Bidjigal genčių tradicinėse žemės ir reiškiame 

pagarbą jų buvusiems ir esamiems ir būsimiems seniūnams. 

Per pastaruosius trejus metus pandemije stipriai paveikė mūsų 

lietuvišką veikla visuose bendruomenėse. Prieš dviejus metus 

negalėjome susirinkti nes Australijos Lietuvių Dienos turėjo 

būti atšauktos. Bijojome pandemijos pasekmių kai visa mūsų 

gyva veikla buvo sustabdyta. Nežinojome kas bus toliau - ar vėl grįš į chorus, 

ansamblius, tautinius šokius, sporto klubus jų nariai. Bet nepaskendome – vis dar 

gyvi, plaukiam neramiam pasaulyje, taip besiskiriančiame nuo to, kuriame 

susitikome 2018 metais. Todėl šios Australijos Lietuvių Dienos buvo ypač 

laukiamos. Tai puiki proga ir vėl susitikti gyvai, atnaujinti draugystes, pažintis, 

dainuoti, šokti, sportuoti ir pasitarti apie mūsų Australijos lietuvių veiklą ir ateitį. 

Tikrai turime džiaugtis ir didžiuotis kad mūsų bendruomenė gyvuoja 72-metus. 

Tikimes, kad šios dienos uždegs lietuviškumo ugnelę jaunesniojoj kartoj ir paskatins 

naujai atvykusius įsijungti į lietuvišką veiklą.  

ALB Krašto Valdyba nuoširdžiai sveikina visus, susirinkusius į šias Australijos 

Lietuvių Dienas taip pat visus, kurie negalėjo atvykti, bet dalyvaus kartu širdimi ir 

mintyse. Linkime visiems atvykusiems smagiai, linksmai ir darbingai praleisti dienas 

Sidnėjuje bei pasisemti ir parsivešti naujos energijos, entuziazmo ir įdėjų stiprinti 

mūsų veiklą plačiai išsibarsčiuose bendriomenėse visoje Australijoje. Dėkojame 

Birutei Aleknaitei ir visam ALD ruošos komitetui rengiant šias ALD Sidnėjuje. 

 

 

Rasa Mauragiene  
Rasa Mauragienė  
ALB Krašto Valdybos pirmininkė 
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ALD – graži tradicija, sukurta pirmųjų lietuvių Australijoje, bei 

išpuoselėta sekančių kartų dėka. Ir tai ne tik graži tradicija, ALD 

metu vykstantis  Krašto Tarybos susirinkimas yra nepaprastai 

svarbus savo pagrindine funkcija – padėti visoms lietuviškoms 

organizacijoms Australijoje spręsti rūpimus klausimus kartu. 

Paskutiniai keleri metai Sydnėjaus lietuvių bendruomenei pateikė 

daug iššūkių. Iš pagrindų atnaujinta bendruomenės valdyba, bei pačios 

bendruomenės nariai atsakingai kibo į ALD pasiruošimo ir oragnizacinius darbus. 

Pagalbos Sydnėjaus lietuviai sulaukė ir iš kituose Australijos miestuose įsikūrusių 

lietuvius apjungiančių organizacijų. Šiemet šventes dalyviai renkasi atlikti savo 

pasirodymus Sydnėjuje, tai svarbus renginys visai ALBS, kurios nariais palengva 

tampa ir jaunoji lietuvių karta, atvykusi į Australiją per paskutinius dešimt metų.  

ALBS sveikina visus Australijos lietuvius, prisijungiančius viena ar kita veikla prie 

šio gražaus ir labai mums visiems svarbaus renginio Australijoje. 

Jurgita Černauskaitė 

ALBS Pirmininkė 

SYDNĖJAUS APYLINKĖS SVEIKINIMAS 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ FONDO SVEIKINIMAS ALD DALYVIAMS 

Sveikinu valdybos vardu parengimų dalyvius ir stebėtojus. 

Draugų susitikimas bei susipažinimas naujų, tesuteikia 

tolimesnio pasiryžimo lietuviškos veiklos tęstinumui 

Australijos Lietuvių Bendruomenėje ir glaudaus ryšių 

palaikymo Lietuvos globalizacijoje. Mūsų vieningumas yra 

svarbus tautiniuose siekiuose. Dėkojame Sydney 

Bendruomenei už sutikimą rengti atidėtų ALD, skirtingose 

sąlygose, nebeturint savo klubo patalpų. Fondo valdybai buvo pristatyta rengimo 

sąmata, pagal patalpų nuomos specialų susitarimą. Fondas sutiko padengti išlaidas 

ir suteikti vienodą paramą parengimų dalyviam kelionės ir apsigyvenimo 

išlaidom. Paraginame įstoti Fondo nariais, nes metinio susirinkimo metu buvo 

iškelta mintis, kad ne Fondo nariam parama ALD parengimų dalyviam nebūtų 

skiriama, ar jos būtų mažesnės negu nariam. Apgailestauju kad pirmą kartą 

negalėsiu dalyvauti ALD ir linkiu malonaus lietuviško laiko.  

Algirdas Šimkus OAM 

Pirmininkas 
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 Australijos Lietuvių Sporto Federacija (ALFAS) nuoširdžiai 

sveikina visus dalyvius, teisėjus ir svečius, susirinkusius į 70-tą 

Australijos Lietuvių   Sporto Šventę Sidnėjuje. Ši Šventė, kuri 

vyksta 70-tą kartą tolimame pasaulio kampelyje, toli nuo 

Tėvynės, rodo visai Pasaulio Lietuvių Bendruomenei, kad lietu-

viška kultūra pasireiškia ir gyvuoja sportuojant. 

    Taip pat kaip Šiaures Amerikos Lietuvių Sporto Sąjunga, mes irgi galime 

didžiuotis mūsų Federacija, kuri yra ilgiausiai veikianti sporto Federacija        

pasaulyje už Lietuvos ribų. 

    Sveikiname visus, kurie prisidėjo praeityje ir dabar prisideda prie šios Šventės. 

Ir toliau entuziastingai švęskime savo lietuvišką kultūrą per šią Šventę ir per   

ateities Šventes. 

Geriausios sėkmės visiems varžovams ir smagios sporto Šventės dalyviams. 

Saulius Balnionis 

ALFAS Pirmininkas         

ALFAS SVEIKINIMAS -  

70-toji Sporto Šventė Sidnėjuje 2022 m. 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ KATALIKŲ KAPELIONO SVEIKINIMAS  

     Sveikinu visus  susirinkusius į XXXI Australijos Lietuvių Dienas Sidnėjuje. 

Esame pasklidę po Australiją. Pastaraisiai metais teko patirti daug išbandymų, 

negalėjome džiaugtis lietuvių bendryste. Nuostabu vėl matyti jus kartu iš įvairių 

vietovių, kartu melstis, dainuoti, šokti, žaisti ir rungtyniauti, dalintis talentais ir 

pramogauti.  

     Te bus šios dienos praleistos prasmingai ir draugiškai. Kad 

kiekvienas iš šios šventės sugrįžtų dvasiškai praturtintas.       

Te Dievas Jus laimina! 

Su pagarba ir meile,  

Australijos Lietuvių Kapelionas  

Kun. Juozas Deveikis 
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENŲ 2022 ŠVENČIŲ  

PROGRAMA 

Gruodžio 27d. 2022 

10.30am – Šv. Mišios / Holy Mass at St Joachim Catholic Church (Lidcombe) 

2.00 pm –  ALD Atidarymas / Opening at Revesby Workers' Club 

7.00pm –   Susipažinimo Vakaras / Meet & Greet – at Club Central, Menai  
 

Gruodžio 28d. 2022 

9.30am — Krašto tarybos sesija/ Federal Council session at Revesby Workers' Club 

1.00 pm –  Meno Paroda / Art Show opening at Revesby Workers' Club 

3.00 pm –  Literatūros Popietė / Literature Afternoon at Revesby Workers' Club 

6.00pm –   Jaunimo talentų vakaras / Youth Talent night at Revesby Workers' Club 
 

Gruodžio 29d. 2022 

9.00 am –  Šokių repeticija / Dance Festival rehearsals at Revesby Workers' Club 

10.00 am - Moterų Globos Draugijos Forumas/ Sydney Lithuanian Women’s Social 
Services Association’s Forum at Revesby Workers' Club 

1.30 pm -  Krašto tarybos sesija/ Federal Council session  at Revesby Workers' Club 

6.30 pm – Šokių Šventė / Dance Festival at Revesby Workers' Club 
 

Gruodžio 30d. 2022 

9.00am – Dainų šventės repeticija /Song Festival rehearsals at Revesby Workers' Club 

1.30pm - Krašto tarybos sesija/ Federal Council session at Revesby Workers' Club 

6.30 pm – Dainų Šventė / Song Festival at Revesby Workers' Club 
 

Gruodžio 31d. 2022 

9.30am - Krašto tarybos sesija/ Federal Council session at Revesby Workers' Club 

10.00am - Turgus / Market at Revesby Workers' Club 

1.00pm - Popietė su lietuvių kalbos mokytojais / Afternoon tea with Lithuanian 
language teachers at Revesby Workers' Club 

8.00pm – Naujų Metų Šventė / New Year’s Eve Party  at Revesby Workers' Club 

Sausio 1d. 2023 

12.00 pm — Naujametinės Šv. Mišios / New Year Day Holy Mass at St Joachim 
Catholic Church (Lidcombe) 

 Sausio 2—8d. 2023 

Australijos Lietuvių Skautų Rajoninė Stovykla at Baden Powell Scout Centre, Pomona 
St, Pennant Hills NSW 2120 
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70TH SPORTO ŠVENTĖS  

PROGRAMA 

Gruodžio 27d. 2022 Menai Indoor Sports Centre, 98 Allison Crescent, MENAI 

3.30pm  - Sporto Šventė registration 

4.00pm - Opening 70 oji - Australijos Lietuvis Sporto Šventė. Court 3 and 4 

4.45pm - 6.00pm - Basketball  

 
 

Gruodžio 28d. 2022 Basketball & Volleyball - Menai Indoor Sports Centre 

9.00am - Baskebtall  

2.00pm - Mixed Volleyball  

8.30am - Tennis - Singles and Doubles- Bangor Yala Rd Tennis Courts 

 
 

Gruodžio 29d. 2022 Basketball & Volleyball - Menai Indoor Sports Centre 

9.00am - Baskebtall  

1.00pm - Mixed Volleyball  

8.30am - Billiards tournament  - Revesby Workers Club   

11.30am - Golf  Competiton Day 1 - Massey Park Golf Course - Ian Parade, CONCORD  

6.00pm for 6.30pm start Darts - Revesby Workers Club 

 
 

Gruodžio 30d. 2022 Basketball & Volleyball - Menai Indoor Sports Centre 

9.00am – Nordic Walking - Rendezvous point - Akuna Oval Car Park - Goorgool Rd, MENAI  

10.00am - Baskebtall  

2.00pm - Mixed Volleyball  

8.30am - Golf  Competiton Day 2 - Massey Park Golf Course - Ian Parade, CONCORD 

11.00am - Table Tennis - Menai Indoor Sports Centre 

 
 

Gruodžio 31d. 2022 Basketball & Volleyball - Menai Indoor Sports Centre 

8.00am - Junior Swimming, Sutherland Leisure Centre 

10.00am - Baskebtall  

12.00pm - MEN’S BASKETBALL RINKTINĖ GAME 

1.00pm - CLOSING CEREMONY and TROPHY PRESENTATIONS 
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Lithuania’s first Ambassador to Australia, His Excellency 

Darius Degutis, will officially open the XXXI Australian 

Lithuanian Days festival of 2022, at the Revesby Workers’ 

Club, Sydney on Thursday 27 th December at 2.00pm in the 

Whitlam Theatre of the Function Centre. He will be 

accompanied by his wife, Mrs. Nida Degutienė. 

Notable guests include the President of Revesby Workers’ 

Club, Mr. Daryl Melham AM; the President of the 

Australian Lithuanian Federal Executive, Mrs. Rasa 

Mauragis; and the Diplomats, Presidents and Leaders of 

Lithuanian communities in various capital cities of 

Australia. 

Apologies have been received from the Federal Member for Blaxland and Minister 

for Education, the Hon. Jason Clare MP; the Premier of NSW, the Hon. Dominic 

Perrottet MP; the Minister for Multicultural Affairs and Minister for Seniors of 

NSW, the Hon Mark Coure MP. However, they have sent their greetings together 

with that of the Prime Minister, the Hon. Anthony Albanese MP, which are 

published herein. 

Apologies were also received from the Federal Member for Banks, the Hon. David 

Coleman MP; the Federal Member for Hughes, the Hon. Jennifer Ware MP; the 

Mayor of the City of Canterbury-Bankstown, Clr. Khal Asfour who nonetheless 

provided a donation towards the festival’s expenses. 

The programme will commence with an entry parade of the National Flags of 

Australia and Lithuania and the flags of various organisations participating in the 

festival, such as the Sports Clubs and Scouts. Speeches will start with the 

Acknowledgement of Country, followed by the invocation by Rev. Fr. Juozas 

Deveikis from Melbourne and greetings from community leaders. Entertainment will 

be varied and include baritone, Garry Penhall from Sydney; “Vaidilutė” ensemble 

featuring the traditional zither (kanklės) from Melbourne; Lithuanian folk song 

ensemble “Atspindys” from Sydney; the Sydney children’s folk dancing group 

“Avilys” and a performance by fire dancer and hula hoop artist Emilija “Magic 

Mandalas” from Sydney. 

The programme will be presented in Lithuanian by Saulius Stepulis and in English 

by Veronika Cibas. 

OFFICIAL OPENING 

ATIDARYMAS 

His Excellency Darius Degutis, 

Lithuanian ambassador to 
Australia. 
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KANKLIŲ ANSAMBLIS „VAIDILUTĖS“ 

„Vaidilutės“ kanklių ansamblis susikūrė 
Melburne 1979 metais. Daugumą 
ansamblio kanklių padirbo Stasys Eimutis, 
kuris ansambliui vadovavo iki pastarųjų 
metų. Jam įžengus į antrą savo šimtmetį, 
vadovavimą perdavė į Alekso Brovedani 
rankas.  

Aleksas ne tik ėmė vesti ansamblį, bet ir 
pradėjo dirbti kanklytes vaikams, kuriuos 
tikimasi įtraukti į ansamblį. “Vaidilutės” 
nariai ne profesionalai, skambina 
daugiausia žinomas lietuvių liaudies 
dainas, pasirodo įvairiuose lietuvių 
parengimuose. 2018 metais “Vaidilutė” 
dalyvavo Dainų Šventės koncertuose 

Stasio Eimučio 100 metų sukakties šventėje 2016 m. 

Stovi: Dr. Andrius Kaladė, Linas Kaladė, Mara 
Baumanė, Aleksas Brovedani  

Sėdi: Ieva Didžytė Aras, Dr. Nijolė Mališauskaitė 
Zdanius, Stasys Eimutis, Danutė Šukytė Brovedani, 

EMILIJA “MAGIC MANDALAS”  

GARRY PENHALL  

Emilija began her flow arts journey in late 2014, taking up hoop dance 

like a natural. As a trained dancer, she learned ballet from the age of 10 

and has since practiced different styles of movement, including all types 

of yoga, folk dancing and hip hop. She incorporates many styles of 

movement in her memorable performances. She has performed at a 

number of well-known festivals and events around Australia including 

Secret Garden Festival, Lost Paradise, Esoteric Festival, Dragon 

Dreaming, Subsonic, Electric Gardens, Festival of the Sun and 

Meatstock.  

In 2019, Emilija was poached and contracted to perform at the most  prestigious venue in 

Macau, China. 2021 has brought a range of opportunities leading Emilija to work at notable 

venues and events such as Sea Life Glow at Sea Life Aquarium (Sydney Solstice), Newcastle 

Fringe Festival, Circa 1876 (Hunter Valley), luxury estates as well as regular residencies at 

Since I Left You (Sydney CBD) and The Spot (Liverpool). With a taste for adventure and 

travel, Emilija’s dreams are limitless and she is looking forward to the next global 

opportunity.  

Garry Penhall is a singing lawyer with a history of pub piano sing 

along, jazz band keyboards and Sydney Conservatorium Opera 

School.  He has been a chorister with Sydney Choir Daina 

together with his wife Albina for many years, participating at 

national days with choir and solos.   
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LITERATŪROS IR DAINŲ POPIETĖ / LITERATURE AND MUSIC 

AFTERNOON  

 

Šiandienos Literatūros ir dainų popietėje pasirodys Australijos lietuvių rašytojai ir 

dainininkai. Į Australiją jie atvyko vaikystėje arba čia gimė, arba neseniai čia persikėlė 

iš Lietuvos arba atskrido iš Naujos Zelandijos. Jie keliavo iš Adelaidės, Brisbeno, 

Džilongo, Melburno, Sidnėjaus, ir Oklando pasidalinti su mumis savo kūryba ir 

interpretacijomis lietuvių kalba.  

Romanistai, poetai, dainų kūrėjai ir dainininkai buvo tarp atvykėlių į Australiją iš 

pokarinių dipukų stovyklų. Pavyzdžiui, Pulgis Andriušis, Vincas Kazokas, Juozas 

Almis Jūragis, Petras Pilkas, Marija-Magdalena Slavėnienė-Mykolaitytė, Liucija 

Šeštakauskaitė, Bronius Zumeris ir daugelis kitų buvo populiarūs autoriai Australijos 

lietuvių bendruomenėse. Pradėjus gyvenimą naujoje kultūroje jų lietuviški žodžiai 

puoselėjo prisiminimus ir svajones. 

Šiandien dainuojama ar kalbama lietuvių kalba yra priemonė išlaikyti mūsų paveldėtą 

kultūrą ir užtikrinti lietuvių kalbos išlikimą. Kai kalba išnyksta, išnyksta ir jos kultūra 

ir sukauptos žinios. Šią popietę švęskime unikalią lietuvių kalbą, pasiklausykime šių 

Australijos lietuvių atliekamų romanų, eilėraščių ir dainų. 

Gimusi Australijoje dalyvavo lietuvių veikloje nuo pat vaikystės. 

Baigus bakalauro studijas Sidnėjaus universitete įsigijo diplomą 

Paryžiaus tarptautinėje teatro mokykloje, ir doktarato laipsnį 

Kalifornijos universitete. Dėstė teatro meną ir prancūzų kalbą 

universitetuose ir konservatorijose Amerikoje, Australijoje, ir kaip kviestinė dėstytoja 

Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje Vilniuje. Parašė Nekrošius and Lithuanian 

Theatre (Peter Lang Publications), Australian Lithuanians (UNSW Press) ir apie 

lietuvių aktorius bei režisierius (Cambridge University Press). 

PRANEŠĖJA IR POPIETĖS RENGĖJA 

Liuda Apinytė Popenhagen 

PROGRAMOS DALYVIAI 

Valentinas ir Rita nuo pat jaunystės augo lietuviškoje dvasioje - 

dalyvavo sporto šakose, kultūrinėje veikloje Melbourne bei 

Geelong‘e. Abu yra dainavę įvairiose renginiuose lietuvių srityse ir 

šiuo metu priklauso Geelong‘o VILTIS choro šeimai.  

Rita ir Valentina Mačiulaičiai 
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Ričardas Bukis 

Ričardas Bukis (gim. Ričardas Bukevičius, bet tarp Australijoje 

gimusių lietuvių labiau žinomas kaip Spex, pirmasis iš jų akinius 

nešiojo nuo 10 metų, prieš 62 metus). 1973 m. baigė Sidnėjaus 

universitetą, įgijęs bakalauro laipsnį, su anglų/australų literatūros 

specializacijomis. Dvejus metus dėstė anglų kalbą ir dramą 

vidurinėse mokyklose, o aistrą muzikai sekė grodamas šalies 

grupėse aplink NSW naktį, ir subsidijų mokymą dieną. Dėstė anglų kalbą suaugusiems 

migrantams Kogarah TAFE 1996–1997m., taip pat dirbo senajame Sidnėjaus lietuvių 

klube barmenu. Jis Lietuvoje lankėsi penkis kartus ir yra labai sužavėtas jos istorija bei 

muzikine kultūra, užaugęs glaudžiai susietoje Sidnėjaus lietuvių bendruomenėje kaip 

tautinių šokėjas, skautas ir visapusis pramogautojas.  

Akvilina Cicėnaitė Charles – rašytoja, vertėja, aštuonių knygų autorė. 

Gimė Vilniuje. Vilniaus universitete baigė lietuvių filologijos 

bakalauro ir literatūros teorijos magistro studijas. Velingtono 

Viktorijos universitete baigė religijų studijų doktorantūrą. Už kūrybą 

apdovanota IBBY premija, keturios knygos yra patekusios į Metų 

knygų penketukus, romanas „Niujorko respublika“ pateko į LLTI 

kūrybiškiausių knygų dvyliktuką. Lietuvos rašytojų sąjungos ir Lietuvos literatūros 

Akvilina Cicėnaitė Charles 

Eglė Šimkevičiūtė-Kulvelis (g. 1986 m.) – teatro ir renginių 

režisierė, dramos mokytoja, keliautoja ir rašytoja. 2011-aisiais 

drauge su būsimu vyru išvyko į Vietnamą tvirtai tikėdama, kad 

pabus ten metus ir grįš, tačiau negrįžo. Vietnamas, vėliau ir 

Tailandas, įsuko juos į karščio, kvapų ir nesusipratimų 

sūkurį. Ketverius metus Eglė mokė vaikus dramos vietinėse ir 

tarptautinėse mokyklose, statė spektaklius su geriausiais Bankoko teatro aktoriais, rašė 

straipsnius intriguojančiomis temomis ir keliaudama po Pietryčių Aziją nesidrovėjo 

užeiti į vietinių namus. Kasdieniniai kuriozai ne tik atskleidė sudėtingą rytietišką kultūrą, 

bet ir padėjo geriau pažinti save bei priimti drąsiausius gyvenimo 

sprendimus. Pastaruosius septynerius metus Eglė su šeima – dukrelėmis Ona Dite ir 

Uršule bei vyru Aurimu – gyvena Naujojoje Zelandijoje.  

Eglė Šimkevičiūtė-Kulvelis  
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Jura gimė Adelaideje, Pietų Australijoje, ir daugelį metų Viktorijos 

valstijos vidurinėse mokyklose dėstė anglų kalbą ir istoriją. 1991 m. ir 

1995 m. Lietuvos švietimo ministras pakvietė ją dėstyti anglų kalbą. Rašo 

lietuvių ir anglų kalbomis. Be poezijos, pirmoji Juros knyga yra pagal jos 

Kauno tetų prisiminimus apie tremtį Sibire Vilkas prie mūsų durų, kurią 

galima įsigyti „Ebay“. Kitos dvi jos knygos, kurias galima įsigyti „Amazon“ yra 

istoriniai romanai. Circle of Amber veiksmas vyksta Lietuvoje ir Australijoje, o Sylvia‘s 

Book Smuggler veiksmas vyksta Čikagoje ir Lietuvoje ir yra paremtas jos seneliu, 

dalyvavusiu 1863 m. sukilime prieš carą, vėliau tapusiu mokytoju ir knygnešu. 

Naujausios Juro knygos skirtos vaikams: Laima‘s Lunch/Laimos Pietūs ir Lucky Lukas/

Laimingasis Lukas.  

Jura Reilly (Jūratė Vitkūnaitė) 

Kilęs iš Adelaidės, 1970 m. Tedas persikėlė į Viktoriją, kur šoko su 

„Klumpakoju“, kuriam vadovavo jo draugas Vytas Straukas. Daug metų 

Tedas dirbo anglų kalbos mokymo programų konsultantu. Įgijęs daktaro 

laipsnį, Tedas vėliau dėstė Viktorijos universitete, o 2003 m. Dana 

Levickienė pakvietė jį dėstyti anglų kalbos Lietuvoje. Tedas 10 metų 

dirbo Geelongo lietuvių bendruomenės sekretoriumi ir iki šiol gieda chore „VILTIS“. Be 

to, Tedas išleido Pirmąjį Sniegą (2004 m.), atsiminimus apie savo patirtį dėstant 

Lietuvoje, ir yra apdovanotas medaliu „Už nuopelnus Lietuvai“. Tedo apsakymų, 

poezijos ir prozos kūrinių publikuota anglų, lietuvių ir gruzinų kalbomis. Dešimt metų 

Tedas leido kasmetinį literatūrinį žurnalą Azuria, kuriame buvo pristatomi lietuvių ir kitų 

daugiakultūrinių šalių poezijos ir prozos autoriai. Jis yra vienas iš Geelongo rašytojų 

asociacijos steigėjų ir ilgametis Baltistikos plėtros asociacijos narys. Tedas taip pat 

organizavo daugybę baltistikos konferencijų ir kelias ALD literatūros popietes. 

Pastaruoju metu jis iliustravo dvikalbes Juros Reilly knygas vaikams ir dėsto U3A dailę 

Geelonge. 

Dr. Edward (Ted) Reilly 

Irena gimė Telšiuose, Lietuvoje. Būdama dar vaikas 1950 m. atvyko į 

Australiją. Turėjo didelę meilę dainai ir lavino balsą su Gladys Bailey. 

Dainavus su Šypsena, toliau studijavo su tarptautinio maistru tenoru Brian 

Gilbertson. Nuo to laiko ji koncertavo kaip kontralto solistė Lietuvos 

kultūros ir bažnyčios renginiuose, įskaitant daugybę Australijos lietuvių 

menų festivalių Adelaidėje, Melburne ir Sidnėjuje. Irena surengė rečitalį, siekdama 

surinkti lėšų Adelaidės lituanistinei mokyklai. Vienas iš svarbiausių dalykų buvo 

dainavimas Lietuvos nacionalinio laikraščio „Mūsų-Pastogės“ 70-mečio jubiliejaus 

šventėse. 

Irena Kalibatienė 
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Daktarė  Ieva (Eve) Puodžiūnaitė Wicks, knygos „Saulėje ir šešėlyje: 

pamąstymai apie lietuvių imigrantų gyvenimą“. In Sunshine and 

Shadow: reflections on Lithuanian Immigrant Life, autorė, yra 

Tarptautinės žodinės istorijos asociacijos 2021 metų Inauguracinio 

knygos apdovanojimo laureatė. Apdovanojimas pripažino jos 

darbo „naujoves, įkvėpimą ir meistriškumą“, taip pat ir kūrybiškumą ir poetinį 

išraiškingumą. Knyga buvo eksponuojama Vilniuje 2018 metų „Lietuvių menininkai 

pasaulio diasporoje“ parodoje.  

Ieva (Eve) Puodžiūnaitė Wicks 

Lidija dvikalbė poetė ir vertėja. Gimė Lietuvoje. Vaikystę 

praleido pabėgelių stovyklose, Vokietijoje. Atvyko į Australiją 

1949. Išleido trys lietuvių, vieną anglų ir dvyliką dvikalbių 

rinkinių (įskaitant vertimus į vokiečių, lenkų ir 5 japonų kalba). 

Plačiai publikuota žurnaluose / antologijose. Jos poezija - 

išversta į aštonioliką kalbų; panaudota muzikos kompozijose (įskaitant Sidniejaus operos 

rūmuose 2015). Modernaus šokio ir teatro spektakliuose Lietuvoje, Australijoje, 

Ukrainoje, Dž. Britanijoje ir kitur. Dalyvavo poezijos festivaliuose –atstovavo Lietuvą, 

Europos Literatūros Fest. Japonijoje 2020; Jos poezijos apžvalga buvo pristatyta 

„American Assoc. for the Advancement of Baltic Studies” 2022. Įtraukta į Prof. J. A. 

Krikštopaičio Iškilių asmenybių gyvenimo ties, 2016; LT šimtmečio Visuotinėje lietuvių 

enciklopedijoje, Kas yra kas, 2020. www.ace.net.au/lidija 

Lidija Šimkutė Pocienė 

Nemira pradėjo akompanuoti Adelaidėje dar būdama mokinė. 

Studijuodama Adelaidės Elder Konservatorijoje pianino klasėje, 

grojo ne tik solo bet ir solistams, instrumentalistams, vėliau 

„Lituania“ chorui, bei kitų tautų solistams. Taip lietuvių 

bendruomenėje, taip muzikos mokykloje, teko pačiai diriguoti ir 

prie pianino dirbti su įvairiais ansembliais ir dirigentais, jū tarpe, 

su Bronium Budriūnu, kuris lankėsi Adelaidėje ir dirigavo savo kantatą. Ji yra sakiusi 

kad dirbti su muzikos mylėtojais yra didžiulio džiaugsmo ir pasitenkinimo šaltinis.   

Nemira Stapleton (akompanuoja Ireną) 
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Lietuvių moterų globos organizacijos įsikūrė Australijos didmiesčiuose pirmaisias 

metais po antro pasaulinio karo kai lietuvės atvyko iš dipukų arba displaced persons 

stovyklų. Adelaidėje Moterų Sekcija sukurta 1952 m., Kanberoje Socialinės Globos 

Skyrius sukurtas 1955 m., Melburne Moterų Globos Draugija sukurta 1952 m., ir 

Sydnėjuje Moterų Globos Draugija sukurta 1956 m. Jų tikslai buvo prižiūrėti 

gyvenimo nuskriaustų bendruomenės narių, slaugti ligonius ir įkurti senelių namus 

bei sodybas. O moterys savanorės nenuilstamai dirbo. Jos organizavo lėšų rinkimo 

renginius – blynų balius, kugelines, loterijas, kulinarinius užsiėmimus, sveikatinimo 

paskaitas ir kt. Šios moterų globos organizacijos egzistuoja iki šių dienų. Įvairiuose 

miestuose organizacijų bei narių skaičius sumažėjo.  

Per ALD forumą diskutuosime kokios yra mūsų pareigos šiais laikais, kokias 

problemas turime dabar spręsti, ir kaip pritraukti daugiau narių. Laukiame visų.    

MOTERŲ GLOBOS ORGANIZACIJA AUSTRALIJOJE 

Nuotraukoje iš kairės:  
 
Judita Watson (Lėšų rinkėja), Liuda Popenhagen (Sekretorė), Irena-Dana Stumbrienė 

(Engadine Sodybos vadovė), Loretta Grybauskas (Pirmininkė), Regina Lašaitis 
(Iždininkė), Lolita Kalėda (Socialinių paslaugų atstovė), Lidija Augustinienė (Narė), 

truksta Nijolės Chan (Narė).  
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The Australian Lithuanian Archive 

The Archive contains records 

created by the Lithuanian 

community in Australia that are 

worthy of permanent 

preservation.   The primary 

collection dates from 1947 and 

includes minutes, reports, 

correspondence and other material 

from various clubs, groups and 

organisations in Australia.  We hold 

personal items, documents, diaries and photographs from community members 

and records relating to individuals of Lithuanian heritage with a connection to 

Australia. 

 

OUR GUIDING PRINCIPLES 

 To actively collect material relevant to the Lithuanian community in 
Australia. 

 To maintain the collection to a high standard. 

 To increase community knowledge of and appreciation for history. 

 To provide public programs, publications and information services. 

 To promote the community’s history locally and to the wider audience. 

 

 

Follow us on Facebook. https://www.facebook.com/australianlithuanianarchives  

From Left to Right Adelaide Archive team 

 Daina Pocius, Edita Meškauskaitė, Birutė Beal, 
Jūratė Grigonis, 2021. 

AUSTRALIAN LITHUANIAN ARCHIVES  
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DAINŲ ŠVENTĖ  

 
„ATSPINDYS“ 

     “Atspindys” - penkių draugių, mylinčių lietuviškas liaudies dainas, grupė.  

Būdamos jaunos, jas dainuodavo laužo skautų stovyklose. Laikui bėgant,  lankant 

Lietuvą dar labiau susižavėjo liaudiškomis dainomis.  Merginas taip pat įtakojo ir 

įkvėpė Sydnėjaus daininikių grupė “Sutartinė”. Jų dainuotos sutartinės  su Veronika 

Povilioniene joms  paliko labai didelį įspūdį. “Atspindžio” narės susirenka 

padainuoti kai tik yra  galimybė — bent  kartą per porą mėnesių. Per 15 metų, 

“Atspindys”, dalyvavo Sydnėjaus Lietuvių bendruomenės susiėjimuose, ir  Australų 

tarptautiniuose renginiuose “Eurofest”  bei “Oktoberfest”. Nors nei viena narė nėra 

gimusi Lietuvoje, visos jaučia gilią meilę Lietuvai.  

The folkloric singing group, “Atspindys”, is a relative newcomer to the Lithuanian 

community. Although officially naming their group in 2008, this group of friends 

has been singing together from a young age. They enjoy singing old folk songs from 

various parts of Lithuania, trying to keep the melodies and dialect as authentic as 

possible.  

Though none of the group members were born in Lithuania, they all have a deep 

love for Lithuania and her culture. “Atspindys” can be roughly translated into 

English as “reflections”, and through their songs, the group wishes to share with 

you the beauty and richness of their cultural treasure.  

iš kairės:  Kristina Virgeningaitė, Virginija Barker (Cox), Marina Taylor 
(Cox)   Linda Bieliūnaitė ir  Kristina Rupšienė (Cox).  
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GEELONGO LIETUVIŲ CHORAS „VILTIS“ 

GEELONGO LIETUVIŲ CHORAS gyvuoja nuo 1956m 

ir perėjęs per 9 dirigentų rankas. Pirmomis dienomis 

choras tapo tik bažnytiniu; vėliau pasirodė įvairiose 

šventėse ir renginuose, o 1991m įsigyjo vardą VILTIS.  

Choristai dalyvauja Australijos Lietuvių Dienose, ir su 

ypatingu malonumu prisijungia su kitais dainininkais 

atsovauti Australiją Dainų Šventėse Lietuvoje. 

Apačioje iš kairės: Irena Skerytė-Luscombe, Stasė Lipšys, Aldona Scano, Vytas Mačiulis, 

Zigrida Rumbens, Lilly Obeliūnas, Ted Reilly, Juris Rumbens, Valentinas Mačiulaitis, Dane 

Tutton, Artūras Gružauskas  

Nuotraukoje Trūksta: Kajetonas Starinskas, Birutė Šutas, Jason Kisielis 

Geelong‘o choro VILTIS 
dirigentė/akompanistė  

Rita Mačiulaitienė. 
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Iš kairės:  

Priekinė eilė – Rasa Statkuvienė, Saulius Bakaitis, Birutė Kymantienė, Dona Gaylard, Dr Kazys 
Zdanius, Birutė Prašmutaitė (Vadovė), Zita Prašmutaitė, Marytė Igaunienė, Algis Šimkus OAM, 
Danutė Lynikienė. 

Antra eilė – Ona Prašmutienė, Martina Bikuličienė, Dalia Kaladienė, Laima Ray, Monika Mack, 
Jūratė Šimkienė, Janina Svažas, Bronė Staugaitienė, Gaila Adamavičienė, Vilia Dukas, Dr Rasa 
Ruseckaitė-Petraitienė. 

Trečia eilė – Tomas Adamavičius, Paulius Petraitis, Eugenijus Klimas, Algis Klimas, Šarūnas Žiedas, 
Gediminas Statkus, Valentinas Mačiulaitis, Vytas Čelna, Dr Andrius Vaitiekūnas, Girutis Kymantas. 

MELBOURNO „DAINOS SAMBURIS“ 

Melbourno Dainos Samburis 2019 metais atšventė savo 70-tąjį 

jubiliejų. Po to, dėl Covid pandemijos, choros mažai repetavo ir tik 

po vieną kartą į metus dainavo minejimuose. Du metus nebuvo 

metinio koncerto, tačiau šiemet choras ir vėl suruošė savo koncertą. 

Choras pasirodo bendruomenės suruoštose minėjimuose ir 

Pabaltiečių koncerte. 

 

Choras dabar turi 23 dainininkus. Apie pusė choristų dalyvaus Dainų Šventėje 

Sydnėjuje. Vadovė ir dirigentė yra Birutė Prašmutaitė, choro valdybos pirmininkas     

Dr. Kazys Zdanius ir dirigentės padėjėja ir akompanistė yra Zita Prašmutaitė. Dalis 

choristų ir vėl planuoja dalyvauti Lietuvos Dainų Šventėje 2024 metais, kuri vyks 

Lietuvoje, ir tikisi toliau puoselėti lietuvišką chorinę muziką Australijoje. 

Birutė Prašmutaitė 
(Vadovė),  
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Artėjo 2018-tieji metai! Kilo noras dainuoti savajam mieste, Adelaidėje, 

Dainų Šventėje. Ir tai, Nemiros Masiulytės-Stapleton iniciatyva, į 

dirigentų įr akomponatorių vietas įstojo Nemira ir Jonas Pocius. 

Vasario mėn., „Lituania“ choras vėl prabilo po kelių 

metų tylos. Nauji dainininkai, jau nebevisai jaunatvėje, 

noriai pradėjo repetuoti pasiruošti  artėjančiai Australijos 

Meno Dienų Dainų Šventei! Tais metis, per karščius ir 

šalčius rimtai dirbo gerai pasirušė, gražiai sudainavo ir 

sekančiais metais susibūrė dirbti toliau. 

Net ir Corovirusas nesustabdė repeticijas; sedėjo nustatytu atstumu, kai 

kas ir su kaukėm, bet rinkosi ir dainavo. O pasirodymų skaičius augo, tai 

Nepriklausomybės šventė, tai Gedulo ir Vilties minėjimas tai Mindaugo Karūnavimo 

šventė! 

2021-tais metais atšventė choro 70 metų sukaktį su mielais svečiais iš Melbourno ir 

Geelongo o sekančiais, po metų pertraukos, jau vėl dainavo su Latviais ir Estais Baltijos 

Kelio šventėje. Skaičius choristų po truputi didėja; galim saktyi kad Adelaidėje daina dar 

„skamba“! 

ADELAIDĖS CHORAS „LITUANIA“ 

Nemira Masiulytė
-Stapleton  

Jonas Pocius 

Back row: Stacey Chechurova, Julia Della Flora, Lucia Vaičiulevičius, Algis Laurinaitis, Eugene 
Pocius, Jonas Verbyla, Keith Thulin, Petras Jačiunskis. 

Middle Row: Kristina Gudelis, Vida Thulin, Edita Meškauskaitė, Cea-Cea Moller. 

Front row: Nemira Masiulytė-Stapleton, Maria Irvine, Vita Bardauskas, Irena Rupinskaitė, Gaila 
Dunda, Marytė Verbyla, Rūta Pocius, Jonas Pocius.  

 Absent: Ann Kubilius, Regina Veress, Violetta Vanagaitė, Darius Kalibatas, Povilas Kazla. 



30 

 

„ŽILABARZDŽIAI“ 

Jonas Lipšys ir Aleksas Brovedani abu gimė Melburne ir jau daugiau nei 10 metų 

dainuoja kartu su grupe „Pamesta Klumpė“ kaip bosas ir baritonas. 2022 metų 

pabaigoje jie nusprendė įkurti duetą „Žilabarzdžiai“. Iki tol jie dainuodavo tik 

didelėse grupėse ar su kitais atlikėjais, niekada nekoncertavo kartu kaip duetas, o 

šioje ypatingoje Australijos Lietuvių Dienų šventė jie su nekantrumu nori 

pristatyti savo duetą. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad kartais jie turi barzdas, 

kurios kartais būna pražilusios. 

 

 

Jonas Lipšys and Aleksas Brovedani were both born in Melbourne and started 

singing together in the Lost Clog over 10 years ago as bass and baritone 

respectively. In late 2022 they decided to form the duo „Žilabarzdžiai“. Up until 

this point they had only ever sung in large groups or with others, never together as 

a duo, and at this very special švenetes they are excited to show you why. Also 

note that sometimes they have beards which are sometimes grey. 
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ŠOKIŲ ŠVENTĖ  

 

Sidnėjaus tautinių šokių grupė “Sūkurys” įsikūrė 1975m vadovaujamas p. 

Marinos Cox (sn). Nuo pat įsikūrimo pražios, “Sūkurys” dalyvavo beveik 

visose Australijos Lietuvių Šokių Šventėse. 

Dabartinę “Sūkurio” grupę  sudaro  šokėjai mylintys lietuvių liaudies šokius. 

Prie matytų veidų (ty. “senos kartos Sūkuriečių” užaugusių vaikų) prisijungė 

"naujai atvykę" lietuvaičiai gyvenantys Sidnėjuje. Mūsų tikslas yra susiburti 

drauge, pabendrauti ir smagiai praleisti laiką kartu šokant bei pratęsiant turtingą 

lietuvių liaudies šokio meno tradiciją Australijoje.  

„Sūkurys“ dalyvauja įvairiuose lietuvių bendruomenės renginiuose, keleta metų 

iš eilės pasirodė metiniame tarptautiniame renginyje “Eurofest”, o šiais metais 

dalyvavo ir Ukrainiečių Festivalyje „UkiFest“ kuris vyko Darling Harbour.  

ŠOKIŲ GRUPĖ „SŪKURYS“ 

Nuotraukoje iš kairės:  
Lukas Kains, Mantas Mikalajūnas, Rimantas Pultinavičius, Joel Tedesco, Joe Drury, 
Brianna Taylor, Nerija Jaraminienė, Daniela Taylor, Rasa Pirutavičiutė, Adelina Barker, 
Alina Tamošiūnaitė, Emilija Rupšytė, Kristina Rupšienė,  Alija Barker 

Nuotraukoje Trūksta : Kristina ir Ramūnas Bakšiai,  Elvis Jaraminas 
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The Adelaide Dancing Group was established in January 1949 and officially 

named Žilvinas Dancing Group in 1969.  At this time, Vytautas Straukas was the 

leader and remains our “sage of dance” to this day!  Our group consists of both 

male and female participants some of whom have been dancing on and off for over 

45 years. We are a small, dedicated group and vary in ages, but we work 

together beautifully and enjoy our rehearsals every Sunday at Lithuanian House.  

ADELAIDĖS „ŽILVINAS“ 

Back Row: Lina Jablonskyte, Isabelle Lintern, Tomas Anderson, Alexas Talanskas, 
Max Lintern, Eugene Baltutis, Kristina Gudelyte, Edita Meškauskaite, Brayden 

Fallavollita 

Front Row:  Edward Domeika, Illandra Fallavollita, Emilija Anderson, Minija 
Valuzyte, Irena Rupinskaite, Amelie Dundaite, Georgina Domeika 

Adelaidės šokių grupė buvo įkurta 1949m. Sausio mėnesį, o 1969m. oficialiai 

pavadinta „Žilvinas“ Dancing Group. Tuo metu Vytautas Straukas buvo grupės 

vadovas, net ir šiai dienai jis musų vedlys! Šokių grupė „Žilvinas“ sudaryta iš 

vyrų ir moterų, kai kurie nariai šoka jau virš 45 metų. Nors grupė ir nedidelė, 

nariai labai skirtingo amžiaus, bet visi atsidavę ir kartu puikiai dirbame ir 

mėgaujamės laiku praleistu repeticijose kiekvieną sekmadienį, Lietuvių 

Namuose, Adelaidėje 
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At these Lithuanian Days you will see something different from Geelong: an all girl group! As 

our male dancers are unable to take leave from work and other commitments in this difficult  

Covid and post lengthy lockdown era particularly in our home state Victoria, 10 lovely ladies 

will be representing us! For our solos we will perform the lively “Hakeriu Polka”and an  

elegant waltz-step dance: “The Klaipeda Waltz”. A general dance that all the groups will be  

goining in performing is very suitable for our group; the lovely, bridal ladies dance “Sadutė” 

not seen at an ALD festival since 2006 in Geelong!  

Looking forward to seeing you all in Sydney!.  

GEELONGO ŠOKIŲ GRUPĖ „LINAS“ 

Šioje Australijos Lietuvių Šventėje Geelongas pasirodys kiek kitaip — grupė sudaryta 

iš vien tik merginų! Mūsų vyrukai negali dalyvauti dėl darbo sąlygų po sudėtingų Covid 

ir ilgalaikio “uždarymo” mūsų valstyjoj - Viktorijoje, bet vietoj jų atvyksta 10 

gražių lietuvaičių! Atlliksime du solo šokius: linksmą “Hakerių Polką” ir “Klaipėdiškių 

Valsą” sukurtą Geelonge! Gražus bendras moterų vestuvinis Šokis “Sadutė” mums irgi 

labai tinkamas, paskutini kartą jis šoktas ALDienose  prieš daugelį metų—2006 

Geelonge!  

Iki pasimatymo Sydnėjuje!  
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Avilys dancing group was formed in September 2022 by Zita Sukys with the help of Venta 

Thompson, Juste Stoniene, Kristina Rupsiene, Dalia Mickute Cimbaly and the Sydney 

Lithuanian Club. The group was formed to encourage a new generation of dancers to 

participate at the Sokiu Svente and increase participation within the community. „Avilys“ was 

the name of the Sydney Lithuanian School and was adopted by the dancing group, as dancing 

was part of the school Lithuanian cultural program. The group have come a long way in a 

short period of time and the dancers have committed to rehearsing weekly and are looking 

forward to dancing at the upcoming Svente!  

SIDNĖJAUS VAIKŲ ŠOKIŲ GRUPĖ „AVILYS“ 

Zita Sukys started dancing for Melbourne Gintareliai at the age of 8. She then 

went on to dance for Malunelis and then Melbourne Gintaras. Zita became 

Vadove of Melbourne Gintaras and Gintareliai for a number of years and lead 

a group of Australian Lithuanian dancers to the televised Dainu Svente at 

Zalgiris stadium in Vilnius where she connected with fellow Lithuanian 

dancing groups and danced amongst 15,000 dancers. Zita later directed the Melbourne 

Sokiu Svente in 2010 and is now teaching her own three children at this years Svente.  

Vaikų šokių grupė 

„Avilys“ susikūrė tik šių 

metų Rugsėjo mėnesį. 

Grupė buvo sukurta 

Zitos Šukys iniciatyva 

padedant V.Thompson, 

J.Stonienė, K. Rupšienė, 

D. Mickutė-Cimbaly ir 

Lietuvių Klubo. 

Kolektyvas pavadintas 

„Aviliu“ kaip ir Sidnėjaus 

vaikų Mokyklėlė, nes tai iniviatyva papildomų mokyklėlės užsieėmimų. Vaikai 

intensyviai ruošiasi kiekvieną savaitgalį repetuodami ir laukia nesulaukia Šokių Šventės.  

Kolektyvo Vadovė Zita Šukys pradėjo šokti Melburno „Gintarėlyje“  kai jai buvo 8-eri, 

vėliau daugelį metų šoko su kolektyvais „Malūnėlis“ ir „Gintaras“ ir vyko į Lietuvos 

„Dainų Šventę“ su Australijos Lietuvių Šokėjais. Šventė vyko Vilniaus „Žalgirio“ 

Stadijone, o joje dalyvavo per 15,000 šokėjų. Zita taip pat organizavo „Šokių Šventę“ 

2010 metais, o dabar moko net ir savo tris vaikučius moko šokti su grupe „Avilys“  
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POPIETĖ SU LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJAIS  

 

Gruodžio 31 d. 13:00 / December 31st 1 pm 

Revesby Workers Club Popietė, rankdarbiai su 

lietuvių kalbos mokytojais / Afternoon tea and 

crafts with Lithuanian language teachers  

Ateikite susipažinti su Autralijoje veikiančiomis 

lietuviškomis mokyklomis. Vaikai ir suaugusieji 

lietuvių kalbos, tradicijų ir kultūros gali mokytis 

visuose didžiuosiuose miestuose. Sužinokite 

daugiau!  

Antroje renginio dalyje mokysimės gaaminti 

tradicinius šiaudų sodus. Jie naudojami ne tik 

puošti kalėdines eglutes. Sužinokite apie juos 

daugiau. 

  

 

Come and meet Lithuanian language 

teachers in Australia. Children and adults 

can learn Lithuanian language, traditions 

and culture in all biggest cities. Find out 

more! 

 In the second part of the event we will be 

making traditional straw Sodai. They are 

used not only to decorate Christmas trees. 

Learn more about them.  
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The Lithuanian language study group “Spindulys” runs 

from Brisbane Lithuanian Community Club and offers 

Lithuanian language classes to children and adults. It 

offers three study groups:   

- Spinuliukai, a children’s class up to age 3, where they 

learn dancing and singing.   

- Spinduliai, a children's class from 4 to 12 years of age, 

where more focus is given to pronunciation and writing of 

Lithuanian words as well as teaching about the Lithuanian 

customs.  

Every year some students from Lithuanian universities come over to complete their 

internships and help teaching.  The regular classes are run by volunteer Lithuanian 

mothers living in Brisbane.  

- Spindulėnai, classes for adults beginning Lithuanian language journey and those 

willing to refresh their Lithuanian language skills.  

LITUANISTINĖ KALBOS STUDIJA „SPINDULYS“ 

Lituanistinė kalbos studija Spindulys yra 

įsikūrusi Brisbano Lietuvių bendruomenės 

klube ir nuo 2017 metų 

siūlo lietuvių kalbos 

pamokas vaikams ir 

suaugusiems. Studija turi 

tris mokinių grupes:  

- Spinduliukai, mažylių klasė skirta vaikams iki 3 metų, čia mažieji 

šoka ir dainuoja.  

- Spinduliai, vyresnėlių klasė skirta vaikams nuo 4 iki 12 metų, jos 

metu daugiau dėmesio yra skiriama lietuviškų žodžių tarimui, rašymui ir susipažinimui 

su lietuvių kultūra. Praktiką atliekti atvyksta studentai iš Lietuvos. Reguliarias pamokas 

veda savanorės lietuvės mamytės, gyvenančios Brisbane. 

- Spindulėnai, suaugusiųjų grupė skirta pradedantiesiems mokytis lietuvių kalbos, taip 

pat visiems norintiems patobulinti lietuvių kalbos žinias.  

Visus norinčius prisijungti kviečiame susisiekti su mumis: 

E-mail: lithuaniankidsschoolbrisbane@gmail.com 
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Sydney Lithuanian Children school was established 

in 1949 by the priest Jonas Tamulis as a part of the 

Catholic center to serve the needs of Displaced 

Persons who came to Australia between 1946 and 

1955. As time passed by, the school's pupils and 

teachers changed, just like its location. Nowadays 

Sydney Lithuanian Children Club-School "Avilys" 

is based on the premises of the Latvian Club 

together with Lithuanian Club in Parnell street, 

Strathfield. From 12 to 14 pupils attend our school. 

Teacher Justė Stonienė is in charge of the school. She organizes classes for children from 2 to 

12 years old. These classes are aimed to teach the Lithuanian language, traditions, and 

customs. Zita Andrejunas teaches folk dances. Interns from Lithuania come to the school 

during their study exchange and help a lot to organize the school's activities. "Avilys" is a 

place for children and families to learn Lithuanian and foster Lithuanian traditions. Our goals 

are to teach children to read and write in Lithuanian, to introduce them to Lithuanian folklore, 

traditional Lithuanian dances, and games, and to give children the possibility to make friends 

and speak in Lithuanian with their peers.  

SYDNĖJAUS LITUANISTINĖ KALBOS MOKYKLĖ „AVILYS“ 

Sidnėjaus lietuvių mokyklėlė veikia 

nuo 1949 metų, kai buvo įkurta 

kunigo Jono Tamulio prie 

Katalikų centro iš Lietuvos 1946-

1955 metais atvykusių lietuvių 

„dipukų (Displaced Persons) 

bendruomenės poreikio pagrindu. 

Bėgant metams mokyklėlėje keitėsi 

mokiniai ir mokytojai, keitėsi jos 

vieta. Dabar Sidnėjaus lietuvių vaikų klubas-mokyklėlė „Avilys“ veikia Latvių klubo 

patalpose kartu su Lietuvių klubu Parnell st. Strafield. Mokyklėlę lanko apie 12-14 

mokinių. Mokyklėlei vadovauja mokytoja Justė Stonienė. Organizuojamos pamokėlės 

vaikams nuo 2 iki 12 metų amžiaus lavinančios lietuvių kalbą, mokančios tradicijų, 

papročių. Vyksta tautinių šokių pamokos su mokytoja Zita Andrejunas. Per 

studijų mainus iš Lietuvos atvyksta praktikantai, kurie labai padeda organizuoti 

mokyklėlės veiklą. „Avilys“ yra vieta, skirta vaikams ir šeimoms, norinčioms mokytis 

lietuvių kalbos ir puoselėti lietuviškas tradicijas. Mūsų tikslai - mokyti vaikus rašyti ir 

skaityti lietuviškai, tautosakos, tradicinių lietuviškų šokių ir žaidimų, sudaryti vaikams 

galimybę susidraugauti ir kalbėtis su bendraamžiais lietuviškai.  
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Perth Lithuanian School „Baltu Salele“ – not-for-

profit association was established in 2019 by Perth 

mums Jūratė Kušeliauskienė and Ingrida Peleckaitė-

Radzivanienė. We have 30 students in 2022. „Baltu 

Salele“ also offers online classes for children all over 

Australia, as well as in-class Lithuanian language 

courses for adults. Classes are held every Sunday 

during WA school terms. Jūratė Kušeliauskienė is a 

head of school as well as a teacher. Kristina 

Tamošauskaite is a teacher and a school secretary 

who has been devoting her energy and time to school 

community for the third year. 

Our school takes part in a student internship exchange program where arriving 

students from Lithuania complete their internship at our school: teaching, organising 

school activities and events. At school students learn the Lithuanian language and 

culture, history and geography of Lithuania. The school community celebrates 

traditional festivals and important national holidays. 

PERTO LITUANISTINĖ MOKYKLA „BALTŲ ŠALELĖ“ 

Perto sekmadieninė lituanistinė mokykla 

„Baltų šalelė“ buvo įkurta 2019 metais 

kaip pelno nesiekianti organizacija, Perto 

mamų - Jūratės Kušeliauskienės ir 

Ingridos Peleckaitės-Radzivanienės - 

iniciatyva. 2022 metais mokykloje 

mokosi 30 mokinių. Mokykla turi 

nuotolinę klasę, kurioje mokosi vaikai iš 

visos Australijos, taip pat mokykloje 

organizuojami lietuvių kalbos kursai suaugusiems. Dirbame kiekvieną sekmadienį 

Vakarų Australijos mokslo metų laikotarpiu. Mokyklai vadovauja ir mokytoja dirba 

pedagogė Jūratė Kušeliauskienė. Jau trečius metus mokyklai savo energiją ir laiką skiria 

mokytoja ir mokyklos sekretorė Kristina Tamošauskaitė.  

Perto „Baltų šalelė“ dalyvauja švietimo mainų programoje ir priima studentus-

praktikantus iš Lietuvos, kurie prisideda prie mokyklos veiklų bei renginių 

organizavimo. Pamokose mokiniai mokosi lietuvių kalbos, susipažįsta su Lietuvos 

krašto kultūra, istorija, geografija. Mokyklos bendruomenė švenčia kalendorines ir mini 

svarbias valstybines šventes. 
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MELBURNO  LITUANISTINĖ MOKYKLA „PELĖDA“ 

Lituanistinė mokykla/ būrelis "Pelėda" yra 

isikūręs Melburno lietuvių klube. Adresu : 

North Melboure , 44 Errol st. )  

Mokyklėlę 2019 m. gegužės mėn įkūrė Aušra 

Brazaitis, kuri savanoriauja ir kaip mokytoja 

iki dabar. 

Mokyklėlėje yra 25 vaikai, 8 iš jų pradinukai. 2 - mokytojos, Aušra dirba su pradinukais 

online sutartu laiku. Lina Didžytė veda ikimokyklinio amžiaus vaikų grupę Melburno 

lietuvių klube. Užsiėmimai vyksta kas antrą sekmadienį. 

Būrelio tikslas - supažindinti vaikus su lietuvių kalba, lietuviškomis šventėmis, 

tradicijomis, kultūra. Užsiėmimo metu mes kalbame tik lietuviškai, 

šokame, dainuojame, klausomės, piešiame, švenčiame, vaidiname. 

Pradinukai mokosi kalbos ir gramatikos, susipažįsta su vietovėmis, 

papročiais, žymiais Lietuvos žmonėmis, muzika, menu. 

Taipogi vienas iš tikslų yra kurti naują ateities lietuvių bendruomenę 

išsaugojant Lietuvos tautiškumą.  

Perth Lithuanian School „Baltu Salele“ – not

-for-profit association was established in 

2019 by Perth mums Jūratė Kušeliauskienė 

and Ingrida Peleckaitė-Radzivanienė.  

We have 30 students in 2022. „Baltu Salele“ 

also offers online classes for children all over 

Australia, as well as in-class Lithuanian language courses for adults. Classes are held 

every Sunday during WA school terms. Jūratė Kušeliauskienė is a head of school as 

well as a teacher. Kristina Tamošauskaite is a teacher and a school secretary who has 

been devoting her energy and time to school community for the third year. 

Our school takes part in a student internship exchange program where arriving 

students from Lithuania complete their internship at our school: teaching, organising 

school activities and events. At school students learn the Lithuanian language and 

culture, history and geography of Lithuania. The school community celebrates 

traditional festivals and important national holidays. 



40 

 

 

Lietuvių kalbos, kultūros ir istorijos pamokos suaugusiems, jaunimui ir vaikams. 

Pamokos vaikams vyksta sekmadienio rytais, o suaugusiems – antradienio vakarais. 

Pradedantiesiems: tiems kurie žino labai mažai lietuvių kalbos ir norėtų išmokti 

esmines frazes apie maistą, spalvas, apsipirkimą, kūno dalis, skaičius, laiko pasakymą, 

šalis bei sveikinimus.  

Jau kalbantiems lietuviškai: Užsiėmimai skirti Australijoje gimusiems ir suaugusiems 

žmonėms, kurie kalba lietuviškai, tačiau norėtų išmokti daugiau žodžių ir išsireiškimų, 

pagerinti savo ištarimą ir rašybą, ar tik šiaip smagiai pabendrauti lietuviškoje 

aplinkoje.    

MELBURNO LIETUVIŲ KALBOS MOKYKLA „MANO KALBA“ 

Online Lithuanian  language, culture and history classes for beginners and advanced of 

all ages (adults and children alike). Children’s classes are held Sunday mornings, all 

other classes are on Tuesday evenings. New students are especially invited to join these 

Lithuanian language lessons. All levels are catered for, from beginners interested to 

learn the basics to those who already speak Lithuanian but want to improve. One-hour 

beginners’ lessons are ideally suited for those wanting to travel to Lithuania and begin 

interacting with local Lithuanians here or abroad. All books and teaching material are 

provided. 

Intermediates: These lessons are targeted for those born and raised here in Australia 

who somewhat understand and talk Lithuanian already, but want to expand 

their vocabulary, improve their pronunciation, study Lithuanian grammar and 

practise their language skills with fellow Lithuanian intermediates. 
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JAUNIMO TALENTŲ VAKARAS 

ALD organizuoja Vaikų ir jaunimo talentų šou. Čia pasirodys grojantys, 

šokantys ir dainuojantys, pasakojantys istorijas ir geriausius anekdotus. 

Šiame renginyje bus 

puiki galimybė 

susirasti naujų draugų, 

išbandyti komandines 

užduotis, laimėti gerų 

prizų ir tiesiog gerai 

pasijuokti, bei svarbiausia - susipažinti 

ir gerai praleisti šventes Sidnėjuje. 

Daugiau informacijos ALD Facebook 

puslapyje arba susisiekus su Jurgita 

Bieri (juraist@hotmail.com,  

0423133179).  

Registruotis pasirodymams, galima 

paskutinę minutę.  

Jurgita Bieri 

ŠVENTINIS TURGUS  

  

 

Gruodžio 31d.  

10.00 am   

vyks  

Šventinis Turgus / 
Market  

at Revesby 
Workers' Club 

 

 

Dėl daugiau informacijos  jei 
norėtumėte prekiauti susisdiekite su 

Jurgita Černauskaite 0450402306  

J.cernauskaite@gmail.com 
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SPORTO ŠVENTĖ 

70 TH ANNIVERSARY OF SPORTO SVENTE IN  

AUSTRALIA 

 

Leonas Baltrunas arrived to Australia in 1949 with a formidable reputation as a 

Lithuanian basketball player and coach. He was part of the Lithuanian national 

basketball team that won two gold medals during Eurobasket 1937 and 1939. In 

1949 Leonas was appointed by ‘Vyriausias Lietuviu Fizinio Auklejimo ir Sporto 

Komitetas’, based in Germany to promote Lithuanian culture in Australia to the 

Lithuanian youth through sport. As a result, the first Australian Lithuanian Sporto 

Svente was held on the 8 th July 1950, in Melbourne, with teams from Adelaide, 

Sydney, Canberra and Melbourne. 

Since 1950, Lithuanian immigrants established themselves throughout Australia, 

mainly in the capital cities, and Lithuanian sports clubs sprang up in those cities. 

The Sporto Svente became an annual event with the 69 th consecutive Svente held 

in 2019, in Terrigal, NSW, before Covid-19 restrictions lead to cancellation of the 

event in 2020 and 2021. 

By 1990, the Australian Lithuanian sporting community was not without it’s 

issues, and some would say that the annual Sporto Sventes were losing their 

Lithuanian cultural focus. Smaller clubs had been allowed to supplement their 

basketball teams with non-Lithuanians, and by the 1990’s, with the majority of the 

teams for Svente being allowed to be made up of non-Lithuanians, the Lithuanian 

cultural aspect became of secondary importance, with fielding a superior 

basketball team the primary focus. 
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In 2010, I was elected as President of ALFAS (Australijos Fizinio Auklejimo 

Sajunga), and with a deep sense of Lithuanian pride, appealed to all clubs to re-

establish the Lithuanian cultural aspect as the most important and primary focus of 

our annual Sporto Sventes for the youth of tomorrow. This was agreed to by clubs 

and now we have a flourishing sporting community, eager to participate in our 

annual Sporto Sventes as a celebration of ‘Lietuvybe’ in their lives through sport in 

Australia. 

Since 1990, the year Lithuania re-established independence from the Soviet Union, 

the Australian Lithuanian sporting community has enthusiastically participated in the 

World Games which were now held in Lithuania. One of the largest contingents was 

sent to the 1991 World games, and each World Games has been a wonderful 

opportunity for Australian Lithuanians to connect with their ‘Tevyne’. 

The Lithuanian cultural promotion by the current ALFAS through Spoto Svente, to 

the Australian Lithuanian sporting youth is true to the very ideals of the first Sporto 

Svente held in 1950. It is just as relevant today as then, when Leonas Baltrunas 

commented on participants at the first Sporto Svente in an 1950 editorial, saying 

‘leidzia jam (jaunimui) pajusti, kad jis yra lietuvis ir turi gerbti savo teveliu kalba, 

paprocius ir viska kas yra susije su musu tevyne Lietuva,’ translating to ‘that through 

sport, through Sporto Svente… this allows our youth to breathe and respect, all 

aspects of their Lithuanian heritage.’ 

 

Saulius Balnionis 

ALFAS Pirmininkas 
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SYDNEJAUS LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS „KOVAS“ 

Founded in 1951, Sydnejaus Liėtuvių 

Sporto Klubas KOVAS has been 

promoting Lithuanian culture through 

sport for over 70 years.  Our current 

SLSK Kovas committee comprises Peter 

Andriejunas, Peter Gustafson, Rita 

Kasperaitis, Gediminas “Official” Sauka, 

Louise Sliogeris, Peter Burokas and 

Anthony Gustafson.   

Since the last Sporto Šventė in 2019 

which was hosted by Kovas on the NSW Central Coast, the club has endured a 

challenging three-year period through the COVID pandemic. Since December 

2019, Kovas had to cancel four different social and fund-raising events as we 

complied with government health orders. We were unable to organise training and 

our teams were mostly prevented from playing. We also had the 70th Sporto 

Šventė cancelled twice due to travel and social distancing restrictions. 

Sadly, during this time, Kovas also lost a number of our most loyal members, 

many of whom were life members and part of the very fabric of our club and 

responsible for organising, supporting and making Kovas vibrant. Unfortunately, 

with COVID restrictions in place, many of these fiercely loyal Kovas members 

were unable to be farewelled with the support and love that we would have hoped. 

We take a moment to reflect on the passing of Nita Wallis, Dimitrias Krausevicius 

(Jumbo), Aistis Bieri, Algis Cerkesas, Robbie Liniauskas, Kestutis Protas, Valdis 

Vaiciurgis, Irvis Venclovas and Janina Strannan. Their loss has been a heavy 

burden for Kovas to bear and our prayers continue for their eternal life and in 

support of their families. 

Rita Kasperaitis (Secretary), Peter 
Andriejunas, Louise Sliogeris, Gediminas 
Sauka, Peter Burokas, Anthony Gustafson 
(Vice President), Peter Gustafson (President).  
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Despite these challenges, as 2022 has progressed, Kovas is very proud of our 

ability to organise over 35 children aged 5 to 15 years old to attend basketball 

trainings and who will be participating at the 70th Sporto Šventė in Sydney in 

December 2022 in both an Under 10 and Under 16’s competition. Kovas also has 

one men’s team playing in a weekly competition, and it is pleasing that this is a 

team of recently arrived Lithuanian’s who have become Kovas members and are 

excited to also participate at šventė. We have finally been able to hold a social 

event, with a hugely successful fund-raising dinner held in October 2022. Kovas 

has also launched its own website – www.kovas.net.au which allows the Sydney 

Lithuanian Community to keep up to date with all of our events, training sessions 

and news about community activities.  

A final note about the 70th Australian Lithuanian Sporto Šventė being hosted by 

SLSK Kovas in 2022. Kovas is extremely proud that it will host this Platinum 

Anniversary of the Sporto Šventė. We have gone to great lengths to try and 

include sports that will encourage Lithuanians young and old to participate and 

share in the joy of our shared Lithuanian heritage. We are especially pleased to be 

building on the participation of children at šventė. We are aware that over 40 

children will participate in basketball and swimming including 35 children from 

the Sydney community. Many of these children will participate for their second 

šventė, demonstrating their enjoyment of the carnival and the chance to form life 

long friendships. These children are our future and it is immensely satisfying to 

know that Kovas is helping the Australian Lithuanian community to retain and 

grow its love of our Lithuanian heritage. 

Kovas welcomes and wishs all participants at the 31-oji Australiijos Lietuviu 

Dienos and 70-oji Australijos Lietuvis Sporto Šventė an enjoyable and memorable 

event in our home, Sydney. 
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BRISBANE LITHUANIAN SPORTS CLUB „BALTIJA“  

Brisbane „Baltija“ was established in 1985 

and accepted as a member club into the 

Australian Lithuanian Sports Federation 

(ALFAS). There were two earlier short-lived 

predecessors, Tauras (1953) and Ausra 

(1969).  

The mainstay of the club has been a mens 

basketball team, currently playing in the 

Southern Districts Basketball Association 

under captain-coach Karolis Hakas. 

Over the years „Baltija“ has also had at some stages womens, boys and girls 

junior basketball teams, a mixed volleyball team and a golfers group. The 

„Baltija“ club has participated in all Australian Lithuanian Sports Carnivals 

(Sporto Sventes) since its inception, both with teams, and in individual sports, 

even winning the coveted mens basketball trophy. It held very successful Sports 

Carnivals in Brisbane (2005) and on the Gold Coast (2013 and 2015). It has 

hosted the 100 plus member delegation from Lithuania for the 1994 World 

Masters Games in Brisbane, billeting the visitors with private families. In 2005, it 

also similarly hosted a visit by the Sarunas Marciulionis Basketball Academy. 

 Since its inception, the club presidents have been Vaidas Stankunas (1985-1997), 

Raimondas Malisauskas (1997-2002 and 2007-2008), Rimas Vitkunas (2002-

2004), Paul Daugalis (2004-2007), John Kalnins (2007-2016), Paul Adomavicius 

(2016-2018), Algimantas Milvydas (2018-2022) Karolis Hakas (current). The 

longest serving committee member has been Algimantas Milvydas (continuously 

since 1987).  

Baltija has one life member, Vaidas Stankunas, and Algimantas Milvydas is an 

ALFAS life member. The current committee consists of Karolis Hakas president, 

Algimantas Milvydas treasurer, Dalia Daugalis secretary, Paul Adomavicius and 

Viktoras Adomavicius members.  

Baltija Committee (Paul Adams, Karolis Hakas 
- centre, president, Dalia Daugalis, missing 
Algimantas Milvydas and Viktoras Adomavicius 
with part victorious mens basketball team.  
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         Sport, especially 

basketball, seems to run 

through the blood of many 

Lithuanians. With the arrival 

of the first post-World War 

II immigrants, Lithuanians 

began playing basketball in 

Adelaide.  

        It did not take long before 

the sports club was officially 

formed on March 25th 1950 and it was decided that the name should officially be 

christened Adelaide Lithuanian Sports Club VYTIS. 

      Adelaide VYTIS are proud to have participated in the first Sporto Svente held in   

Melbourne in 1950. 

      We have now celebrated over 70 years as a sports club, an outstanding 

achievement and we continue our commitment to promote and foster sports in the 

Lithuanian community.  

      Currently Vytis have women’s and mixed basketball teams running in social 

competitions in Adelaide, and also have men’s and women’s basketball teams and a 

mixed volleyball team compete at the Baltic Games held annually in Adelaide. 

      Our current committee are: 

President: Geoff Vaitkus, Vice-President/Treasurer/Women’s sport: Sara Krivickas, 

Secretary: Alex Talanskas, General Committee: Deb Frick, Darryl Vaitkus 

ADELAIDĖS SPORTO KLUBAS „VYTIS“ 

From Left to Right 

Sara Krivickas, Darryl Vaitkus, Alex Talanskas, Geoff 
Vaitkus, Deb Frick 
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MELBOURNE LITHUANIAN SPORTS CLUB „VARPAS“ 

Mieli Australijos lietuviai, svečiai ir sportininkai, 

Labai džiugu kai Australijos 

Lietuvių Sporto Šventė sutampa 

su Australijos Lietuvių 

Dienomis. 

Pirmasis sportininkų susibūrimas 

Australijoje įvyko Melbourne 

1950 metais spalio mėnesį. 

Praėjus septyniasdešimt dviems 

metams, mes susirinkome į 

Sydnėjų tęsti šią gražią tradiciją, 

kurią pradėjo melbourniškis 

Leonas Baltrūnas.  

Didelis būrys šventės dalyvių bei svečių rodo Australijos lietuvių meilę ir 

ištikimybę savo kultūrai, tradicijoms, o taip pat norą išlaikyti lietuvybę Australijos 

žemyne ateinančioms kartoms. Tai – įkvėpiantis pavyzdys jaunajai kartai. 

Melbourno sporto klubas “Varpas” sveikina sportininkus ir svečius atvykusius į 

70-tą Australijos Lietuvių Sporto Šventę ir linki garbingų sportiškų pergalių.

Justinas P. Rutkauskas 

M.L.S.K. “Varpas”

Dear Australian Lithuanians, guests and participants, 

It is very exciting when the Australian Lithuanian Sports Festival 

and Cultural Days coincide. The very first Australian Lithuanian 

Sports Festival was held in Melbourne in 1950. Seventy-two years 

later we meet in Sydney to continue this great tradition that was 

initiated by the Melburnian, Leonas Baltrunas. 

This year’s 70 th Australian Lithuanian Sports Festival will see an 

influx of Australian Lithuanians from interstate and abroad. This demonstrates the 

commitment Lithuanians have to their culture, traditions and desire to maintain Lithuanian 

heritage - providing inspiration to younger generations. On behalf of the Melbourne 

Lithuanian Sports Club “Varpas” I would like to wish everyone a successful and enjoyable 

festival. 

Justinas P. Rutkauskas 

M.L.S.K. “Varpas”
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MENO PARODA
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Pachamama is a Latin American style 

band from Canberra that was established 

by Cicilia Kemezys & her Chilean born 

partner Jorge Bontes. Cicilia is the 

daughter of now deceased Lithuanian 

immigrant Kazys Kemezys & Western 

Australian born Mary Kemezys. She 

studied jazz and classical flute at the 

ANU School of Music where she has 

been tutoring in recent years in the Jazz 

Girls Program.  

Cicilia’s interest in music of other 

cultures has led her to travel to and 

perform in many parts of the world 

throughout her long career. In 1991, she 

performed in France & Spain with Paris 

based Lithuanian Australian folk singer 

Jolanta Vaicaitis. Cicilia’s interest in 

Latin American music has resulted in various musical projects in the last decade including 

performances in Brazil, Chile, Cuba and Ecuador.  

After a quiet year during Covid 2021, Pachamama has bounced back with a vengeance, 

performing at the 2022 National Folk Festival, The Nimmitabel Steampunk Festival, among 

numerous other venues and events. They have also just released a mini CD album that 

features 5 of their most popular songs. Pachamama consists of 5-6 members and various 

exotic folk instruments such as the Andean charango, mandolin, the Cuban Tres, the congas, 

the Banjo bass & the quena. The members of Pachamama are Marisol Pacheco, Jorge Bontes, 

Mathew Armstrong, Tony “El Gringo del Monaro” Hunter and guest percussionist Sinuhe 

Pacheco. 

Pachamama also performed at the 70th Anniversary of Musu Pastoge event at the Lithuanian 

Club in 2019 where they thrilled everyone with the inclusion of some Lithuanian songs for the 

occasion. 

NEW YEAR’S EVE—„PACHAMAMA“ 
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AUSTRALIJOS LIETUVIŲ SKAUTŲ RAJONINĖ STOVYKLA 

„UŽUPIS“ 

Šiemet Australijos Lietuvių Skautų Rajoninė Stovykla vyks BADEN POWELL 

SCOUT CENTRE - Pomona Street, Pennant Hills, NSW 2120  

Iškart po naujų metų Sausio 2d. Laukiame visų užsiregistravusiųjų atvykstant,  

stovykla tęsis iki Sausio 8d.  

Kaina : Full-time 1st person $250 , 2nd $220, 3rd $200 

Under 7yrs free with full paying adult 

Daily rate $40 (inc 3 meals) with overnight stay $50 

10% surcharge for unannounced  

Stovyklos viršininkė: v.s. Kristina Rupšienė 

Klausimai : coxrupsys@bigpond.com 



52 

 

LEIDINĮ IŠLEIDO 

AUSTRALIJOS LIETUVIŲ DIENŲ 2022 SYDNEY  

ORGANIZACINIS KOMITETAS  

Stovi iš kairės: Liuda Popenhagen, Maritsa Cibas, Justė Stonienė, Kristina Rupšienė, 
Jurgita Bieri, Gita Gilvydis, Dana Ankus ir Peter Andriejūnas. 

Sėdi iš kairės: Romas Cibas, Jurgita Černauskaitė, Birutė Aleknaitė (Pirmininkė), Aida 
Abromas. 

Australian Lithuanian Communities Association (ALCA) Federal Council, during its 2018 

Sessions  awarded the 2020 ALD Festival to Sydney. Due to the COVID-19 pandemic Sydney 

2020 was cancelled early in 2020. However, in 2021, the Federal Council decided to resume 

the ALD Festival tradition in 2022 and re-awarded it to Sydney.  

ALD 2020 Sydney Festival was well advanced in preparations. Key activities were to be held 

at the Lithuanian Club in Bankstown. However, the impact of the pandemic accelerated the 

decision to sell the Club’s premises. It was not all smooth sailing. We had to find an alternative 

venue for the ALD Festival, even before the Club had been sold. We were fortunate to come 

across the Revesby Workers’ Club, which suited most of our needs. 

When the Club did sell and relocate to the Latvian House in Strathfield, we again had a con-

venient meeting and rehearsal place.  

I am grateful to all members of the Organising Committee for volunteering their time and ex-

pertise, in these disruptive circumstances, to put on a display of our Lithuanian culture for all 

to enjoy.  

Birutė Alekna, 

President. 
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