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Skautijos Šimtmečio Stovykla X Tautinė Stovykla Australijoje 

Nr. 1    2018 m. sausio 2 d.  

Šimtmetis Po Australijos Saule 

THE CENTENNIAL UNDER THE AUSTRALIAN SUN 

 

Dešimtosios tautinės stovyklos 

viršininko Henriko Antanaičio žodis 

 Mieli broliai ir sesės!  

 Sveikinu visus atvykusius į Dešimtąją 

Tautinę Stovyklą iš visų pasaulio kraštų. 

Suskridote pilni jaunatviško entuziazmo, 

draugiškumo, gamtos meilės, skautiško 

veržlumo, norėdami užmegzti naujų 

draugysčių, turėdami daug vilčių patobulėti ir 

kaip skautai, ir kaip žmonės, parsivežti namo 

naujų įdėjų ir vilčių. To pasieksite ir stovyklos 

pasisekimą užtikrinsite duodami viską, ką 

galite - savo žinias, patyrimą, kantrybę ir 

skautišką nuotaiką. 

 Nesvarbu, kuriame krašte jūs gimę ar 

augę mus visus jungia tamprūs skautybės ir 

lietuvybės ryšiai. Visų mūsų tikslas yra skautų 

šūkio "Dievui, Tėvynei ir Artimui" pilnas 

supratimas ir vykdymas. 

Stovykla prasidėjo 

 2018m. sausio 02 - 12 dienomis 

Australijoje, Viktorijos valstijoje, Melburno 

apylinkėse, Wonga parke prie Jaros upės 

vyksta X tautinė skautijos šimtmečio stovykla. 

Šių metų stovykla neeilinė - ne tik Lietuvos 

Skautija švenčia šimto metų sukaktį, bet ir visa 

Lietuva nepriklausomybės Jubiliejų. 

 Vakar jau atvyko dvidešimt devynių 

žmonių delegacija iš Lietuvos, du iš Kanados, 

trys iš JAV ir nemažas būrys iš Australijos. 

Visi pasiruošę įdomiai ir prasmingai praleisti 

laiką. Čia jų laukia įdomios išvykos, naujos 

pažintys ir daug nepakartojamų iššūkių. 
 

 

 

A Welcome from Camp Chief Henrikas 

Antanaitis 

    Dear brothers and sisters! 

    Welcome to our Tenth National Lithuanian Scout 

Jamboree here in Australia.  You have come from all 

corners of the globe full of youthful enthusiasm with 

your love of nature to make new friends and gain new 

ideas and scouting experiences.  By sharing your 

knowledge and love of scouting you will ensure the 

success of this camp and take home a wealth of useful 

and happy memories. 

      Regardless of where you were born or which 

country you have come from, we are united in our 

Lithuanian heritage and love of scouting.  We have the 

traditional common aim to serve God, country and 

fellow man. 

        Opening Day 

 

The Tenth National Lithuanian Scout Jamboree is 

taking place by the river Yarra at Wonga Park, Victoria 

on Jan 02 - 12  2018. This camp is special as it  
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Redaktoriai prašo 
 Stovyklos laikraščio išleidimui buvo 

sudaryta redakcija. Stovyklos laikraštis ne vien 

redaktorių darbas, jis yra mūsų visų 

: nuo jaunesniųjų iki žilo skautininko. Visus 

stovyklautojus redakcija kviečia būti šio 

laikraščio bendradarbiais. 

 

Konkursas! 
 Kiekviename numeryje kviesime 

dalyvauti konkurse - sukurti ar nupiešti  istoriją 

apie dienos gyvūną. Pirmasis gyvūnas yra 

Emu. Gyvūnų nuotraukas galima rasti 

redakcijoje arba ant dėžutės valgykloje. 

Kiekviename numeryje bus atrenkama 

geriausia istorija. Istorijas galite nešti į 

redakciją arba įmesti į specialią dėžutę 

valgykloje iki 8,00 valandos vakaro. 
 

Kalbamės su Lietuvos skautijos vyr. 

skautininke Ieva Brogiene 
 

Kokia jūsų delegacijos sudėtis? 

 Mūsų delegacijoje yra 29 broliai ir sesės iš 

įvairių Lietuvos kraštų. Delegacijoje turime ir 

3 jūrų skautus. 

 

Kokie pirmieji įspūdžiai? 

Karšta. Gražu. Norime pamatyti kengūras :). 

 

 

Ką įdomaus (gyvūnų, paukščių) jau pamatėte? 

Papūgas, koalas, vorus ir driežus. 

 

Kas daugiausiai kelia baimę? 

Vorai ir gyvatės. 

 

Ko tikitės stovykloje? 

Aš tikiuosi, kad šioje stovykloje mes daug 

kalbėsime lietuviškai, kad galėsime mūsų 

brolius ir seses išmokyti daug dainų ir mazgų, 

ir kad visi susitiksime tautinėje stovykloje 

Lietuvoje "Laužų karta". 
 

 
 

 

celebrates not only 100 years of Lithuanian scouting 

but also coincides with a century since the Declaration 

of Lithuanian Independence in 1918. 

Yesterday saw the arrival of 29 scouts from Lithuania, 

2 from Canada, 3 from USA and several from 

Australian locations. All are looking forward to 

enjoying meaningful experiences, excursions and 

making new friends. 

Editors requests 

The newspaper editors would love to have 

contributions from every camper from the youngest to 

the oldest. Please be our reporters on the ground. 

Competition! 

In each edition there will be a competition to write a 

story about or draw a picture of the Animal of the Day. 

The first animal will be an Emu. Winning entry will be 

announced and published tomorrow. Entries will close 

at 8,00 p.m. Place entries in the box in the dining hall 

or bring it to the editorial office. 
 

Interview with Snr. Scout Leader Ieva 

Brogiene from Lithuania 
 

Describe your group. 

We have a group of 29 scouts from various districts in 

Lithuania.  Three of them are sea scouts. 

 

What were your first impressions? 

It's hot, beautiful. We want to see the kangaroos. 

What have you seen so far? 

Parrots, koalas, spiders and lizards. 

What are you most scared of? 

Spiders and snakes 

What are you hoping for at this camp? 

I'd like us to speak Lithuanian, and I hope we will be 

able to teach lots of new songs and knots. Looking 

forward to meeting everyone again in Lithuania at the 

National Camp "Laužų karta".   

 


