
 

Skautijos Šimtmečio Stovykla X Tautinė Stovykla Australijoje 

Nr. 3    2018 m. sausio 4 d. ketvirtadienis 

ŠIMTMETIS PO AUSTRALIJOS SAULE 

THE CENTENNIAL UNDER THE AUSTRALIAN SUN 

SPORTO DIENA 
 

      Šiandien vyko sporto žaidynės, kurių tikslas 

suteikti galimybę visiems pajudėti.  Stovyklos 

dalyviai galėjo išmėginti savo jėgas įvairiose sporto 

šakose.  

      Puikiame žygyje į Currawong Bush parką 

dalyvavo skautininkai, vyčiai, vyr. skautės, budžiai 

ir kt.  Žygį paįvairino susitikimas su kengūromis.  

Patyrę skautai state piramides iš dėžių (crate 

stacking challenge), o po pietų  dalyvavo 

elektroninių lapių medžioklėje.  Skautai galėjo 

dalyvauti nusileidimo virve (abseiling) bei 

orientavimosi varžybose po stovyklavietę.  

Vietiniai mokė svečius australiško futbolo, o jaunos 

šeimos, su aguonėlėmis, paukštytėmis, gintarėliais, 

ūdrytėmis, dalyvavo kliūčių kelionėje bei žaidė 

“kanga” kriketą.   

      Today everybody was given the opportunity to 

take part in a choice of different sports.   

       A walk in Currawong Bush Park was enjoyed 

by the scout leaders and senior and sea scouts.  The 

highlight of their day was an encounter with the 

kangaroos which most of them had been hoping to 

see.  Venturers attempted the crate stacking 

challenge and after lunch they went on an electronic 

fox hunt.  Scouts were able to try abseiling and later 

some orienteering around the campsite.  Local 

scouts showed the visitors how to play Aussie 

Rules football, while young families with their 

young charges took part in an obstacle course and 

played kanga cricket.   

 

LSS Australijos Rajonas Dešimtoji Tautinė Stovykla 

Įsakymas Nr.  1    

Paragrafas  1.    

Sveikinu sesės ir brolius atvykusius iš Lietuvos, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados ir Australijos į 

Dešimtąją Tautinę Stovyklą Australijoje. Linkiu visiems jaunatviško entuziasmo, ir draugiškumo kad 

sudarytumėte naujas draugystes ir parsivežtumėte naujas idėjas į savo kraštus,   
 

Paragrafas  2.       

Prašau visų perskaityti Stovyklos Taisykles ir jų prisilaikyti, nes tai sąisto mūsų ir australų skautų taisykles 

naudojant šią stovyklavietę.  
  
Paragrafas  3. 

Visos stovyklos vadovybės vardu skelbiu šios jubiliejinės  dešimtosios Tautinės Stovyklos Australijoje 

atidarymą. 
 

v.s. Henrikas Antanaitis, Stovyklos Viršininkas 

 

Wonga Park   - 2018 Sausio 2-tra diena 

********************* 

 

 

 



 

LSS Australijos Rajonas  Dešimtoji Tautinė Stovykla 

Įsakymas Nr.  2   

Paragrafas  1.    

Stovykla nuoširdžiai dėkoja broliams kurie pastatė veliavų bokštą prie virtuvės: Remigijus Pozniakovas, 

Saulius Jurevičius, Šarūnas Montvilas, Antanas Milkintas 
 

Paragrafas  2 

Nuoširdi padėka broliams kurie pastatė stiebus vėliavos aikštėje: Matas Dominas, Domas Nutautas, Matas 

Biškys, Paulius Slapšinskas 
 

Paragrafas 3 

Stovykla už daugelio savaičių darbo prieš ir per stovyklą papuošiant stovyklavietę dėkoja šioms skautėms: 

Sesei Viktorijai Strazdauskaitei už visų stovykloje iškabintų stovyklos kelionės ženklų paruošimą 

Sesei Audrai Šimkutei, kuri papuošė vėliavos aikštę. 

v.s. Henrikas Antanaitis, Stovyklos Viršininkas 

Wonga Park   - 2018 Sausio 3-čia diena  

********************* 

 

Skelbimai/Notice Board 

 

Šeštadienį (sausio 6 d.) 10 val. vakaro akademikų pastate vyks Lietuvos ir JAV jaunimo programos 

pristatymas.  / Saturday (10th January) 10 pm in the Academics’ building there will be a presentation of the 

Lithuanian and USA youth program. 

 

Penktadienį (sausio 5 d.) 3-5 val. po pietų ir 

šeštadienį (sausio 6 d.) 2-3 val. po pietų vyks 

Akademikų skautų sąjūdžio studijų dienos. 

Kviečiame visus, kurie nedalyvauja kitoje 

programoje. Daug sužinosite apie aborigenų kultūrą 

ir ASS istoriją 

 

Šeštadienį (sausio 6 d) 3.30 – 5 val. po pietų 

akademikai profesionalai organizuoja Karjerų 

kioską.  Registruotis stovyklos valgykloje. 

On Friday (5 January) 3 – 5 pm and Saturday (3 

January) 2-3 pm the Academic Scouts Association 

will be holding their study days sessions. 

Those not involved in other programs are invited to 

attend.  The sessions will deal with Aboriginal 

culture and the history of the ASS. 

 

On Saturday (6 January) 3.30 – 5 pm there will 

be Career Advice presentation by professionals 

from the ASS.  Register in the dining hall.  

  



 

STOVYKLOS ŠIOKIADIENIAI 

Glimpses of Daily Camp Life 

  

 

 

 

  

 

 

 



 

  

 

 

  

 



 

Laiškų apžvalga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTORANO „JUODAS PUODAS“ REVIU 
 

 Girdėjome, kad Wonga Park priemiestyje atsirado naujas vienos žvaigždutės restoranas „JUODAS 

PUODAS“.  Nubėgome paragauti skanėstų – aplankėme vakarienei sausio 2-trą dieną.  Restoranas 

daugiausiai po stogu, bet ir siūlo ‚al fresco‘ vieteles.  Jūsų korespondentė pasirinko stalą viduj. 

Nuotaika draugiška, visi sėdi prie ilgų stalų.  Staltiesių nesimato, baldai utilitariški, bet buvome šiltai priimti 

prie durų.  Maniau, kad ten stovi barmenas, bet ne – tai sargyba – tikrina rankas.  Na, truputį keista, bet gal 

tai koks australiškas paprotys – tikriausiai čia randasi visokių tropinių ligų, geriau būti pasiruošusiam 

perėjus per visus higieniškus reikalavimus ... 

 Toliau laukė „JUODO PUODO“ specialybės, kurių aptarnavimas bufeto stiliaus.  Porcijos vyriškos.  

Tikriausiai žmonės čia dirba sunkius darbus, daug mankštuoja, reikia energijos, tad tinka didesnės porcijos. 

Mūsų vakarienė buvo itališkos „fuzijos“ (Italian fusion) tema. Užkandžiai, daržovių sriubytė, ar gal 

mišrainė?  Ne labai aišku, bet skonis neblogas.  Makaronai normalūs, tik bolonjezo padažas – tai kas kita.  

Kas ten per prieskonis – gal krapų?  Kaip bebūtų, kažkas lietuviško, tad negali nebūti neskanu.  Nei 

vegetarai nebuvo pamiršti, nestokojo salotų ir egzotiškų žalumynų.  Priedų visokiausių – tik pasiimk 

garstyčių prie makaronų, čili padažo prie saločių ir, aišku vedžemaitas prie visko.  Pasirinkimas neribotas.  

Dezertui – vaisiai, ledai su saldžiu sirupu. 

 Žvaigždučių – bent viena  (už draugiškumą ir nuoširdumą). 

 Kaina – neapskaičiuojama ... 

 Ar grįšiu? – TIKRAI! 

Restorano reviu atsiuntė s. fil. Eglė Garrick [Kalba netaisyta] 

 

  

  

Plaukia laivelis, 

Supas ramiai, 

Čia jūrų skaučių 

Tikrai nemažai 
 

Išeivijoje jūrų skautės šiuo laiku veiklios Kanadoje ir Čikagoje.  Šioje stovykloje 

galima mus greit surasti rikiuotėje – mes su šviesiai mėlynom uniformom 
 

Stovyklose jūrų skautės praleidžia daug laiko prie vandens: buriuojame, kanojomis 

ir baidarėmis, plaukiame ir mokomės savo jūrinę programą  
 

Nuoširdžiai dėkojame Australijos lietuvių skautams už paramą ir galimybę 

atšvęsti skautų šimtmetį dešimtoje Tautinėje stovykloje.   

Gero Vėjo!  

j.v.s.fil. Taiyda Chiapetta 

 

 

 

j.v.s.fil. Taiyda Chiapetta iš Čikagos  [Kalba netaisyta] 

 

 



 

  

 

STOVYKLOS 

DIENOTVARKĖ   
Sausio 4 d. ketvirtadienis 

 

ISTORIJOS FILMAVIMO 

DIENA 

 

 

 

 

CAMP  

DAILY TIMETABLE 
4th January Thursday 

 

HISTORY FILMING  

DAY 
 

6.30 val  

 

Šv. Mišios – [kas nori] 
 

  

Holy Mass – [optional] 

7.00 val Stovykla keliasi 
 

 Camp rises 

7.10 val Mankšta  

Pasiruošti patikrinimui ir Vėliavos 

Pakėlimui 
 

 Morning exercises 

Prepare for Inspection and Flag Raising 

7.45 val Vėliavos Pakėlimas [Pilna uniforma] 
 

 Flag Raising [Full uniform] 

8.00 val Patikrinimas 
 

 Inspection 

8.15 val Pusryčiai 
 

 Breakfast 

9.30 a.m.  1.   Robert Baden Powell – 

Apgula, berniukų mokymas skautiškų įgūdžių, 

pvz. pirmoji pagalba, pėdsekystė, orientavimasis 

pagal žemėlapį ir kompasą, žvaigždžių stebėjimas, 

apytikris atstumų apskaičiavimas ir t.t. 

Stovykla Brownsea saloje. 

Plėtra į Lietuvą – Petras Jurgėla 

Baden Povelio apsilankymas Palangos stovykloje 

su prez. Smetona – [Svečiai] 

Lietuviškai – Algis Karazija 
 

2.  Darius ir Girėnas – [Skautai] Pasiruošimas 

JAV [skrydžio tikslai], išlydėjimas, skrydis, 

dingimas/sudūžimas, Lietuvos žmonių 

reagavimas. [Skautai/ės / Jaunos Šeimos] – 

Sarah Petrašiūnas 
 

3.  Knygnešiai – rusai prieš lietuvius – Motinos 

moko vaikus skaityti – [Jaunesnieji] – Alex 

Tigani 
 

4.  Rusų okupacija – Skautavimas uždraustas 

Lietuvoje.  Ištrėmimai į Sibirą – pabėgėliai palieka 

Lietuvą, iškeliauja į svetimas šalis, sueigos ant 

laivų, atvykimas į naują kraštą, be kalbos, 2 metai 

darbo kontraktas [cukraus nendres kirsti, kasyklos, 

geležinkelius tiesti, hidroelektrines statyti, fabrikai 

ir t.t.]  Kvalifikacijos nepripažintos.  Įsikūrė 

išeivijos lietuvių skautai, tebeveikia šiandien. 

[Prit. Skautai] – Judrina Kymantaitė 
 

5.  Baltijos Kelias  - 1989 m. rugpjūč 23 d. 

Pabaltijo valstybių [Lietuva, Latvija, Estija] 

gyventojai įvykdė žygį pavadinta Baltijos Keliu 

 1.  Robert Baden Powell – Siege, teaching boys 

scouting skills like first aid, tracking, map and 

compass, reconnaissance, star gazing, estimating 

distances, etc.  

Camp at Brownsea Island, 

Spread to Lithuania – Petras Jurgėla 

Baden Powell‘s visit to Palanga camp with Pres. 

Smetona – [Visitors] 

In Lithuanian – Algis Karazija 
 

 
 

2.  Darius and Girėnas – [Scouts] Preparation in 

USA [reasons for flight], send off, flight, 

disappearance/crash, reaction of people in Lith. 

[Scouts / Young Families] – Sarah Petrašiūnas 
 

 

3.  Booksmugglers – Russians v Lithuanians – 

Mothers teaching children to read – [Cubs] – 

Alex Tigani 
 

 

4.  Russian Occupation – Scouting banned in 

Lith. Deportations to Siberia – refugees leaving 

Lithuania, trip to new countries, scouting on the 

boats, arrival in new country, no Language, 2-year 

work contract, (cutting sugarcane, mines, 

railways/tracklaying, hydroelectricity, factories, 

etc.]  No qualifications accepted.  Lithuanian 

Scouts formed in exile to present day.  

[Venturers] – Judrina Kymantas  
 

5.  The Baltic Way  - On 23 August 1989 the 

populations of the three Baltic States [Lithuania, 



 

atminti Molotovo-Ribentropo pakto 50-metį.  

Kovoje dėl Nepriklausomybės nukentėjo ir žuvo 

žmonės, Sausio 13-toji, Sąjūdis vedamas Vytauto 

Landsbergio veda šalį į Nepriklausomybę.  Tai 

pirmoji šalis nuvertusi geležinę uždangą.  Atsidarė 

durys lietuviams ir kitiems laisvai lankytis 

Lietuvoje, pamatyti gimines, garsias vietoves, kaip 

Kryžių Kalnas, Trakų Pilis, Gedimino Pilis, 

Vilniaus Katedra ir kt.  [Skautininkai] – visa 

stovykla – Mark Bakaitis su padėjėjais. 
 

Vyčiai, Vyr. Sk. ir Budžiai – padeda kur reikia ir 

dalyvauja sudarant minių vaizdus.  [padeda 

sukuriant butaforiją, kostiumus, pataria, ypač 

jauniesiems]   

Latvia, Estonia] staged a protest campaign called 

the Baltic Way to commemorate the 50th 

anniversary of the signing of the Molotov-

Ribbentrop pact.  In their struggle for 

Independence lives were lost, e.g. January 13, but 

“Sajudis”, led by Vytautas Landsbergis, brought 

Lithuania to Independence.  They were the first 

country to bring down the Iron Curtain.  In 

achieving this Lithuanians and others were now 

free to visit Lithuania and see their relatives and 

famous places like the Hill of Crosses, the Castle 

of Trakai, the Castle of Gediminas, Vilnius 

Cathedral and so on.  [Scout Leaders] – the 

whole Camp – Mark Bakaitis with assistants. 

     Senior Scouts and Sea Scout Leaders – help 

any group and participate in crowd scenes. [assist 

in making props, costumes, advice, etc., especially 

the younger ones] 

4.00 val 
 

Pavakariai  Afternoon tea  

4.15 val 
 

Maudymasis / žaidimai – jei yra 

 

 Swimming / games – if any 

5.15 val 

 

Pasiruošimas Vėliavos  Nuleidimui 
 

 Prepare for Flag Lowering 

5.30 val 
 

Vėliavos Nuleidimas  Flag Lowering 

6.00 val Vakarienė 
 

 Dinner 

7.30 val Pasiruošimas Laužui 

Pastovyklių laikas 
 

 Prepare for Campfire 

Sub-Camps time 

8.30 val 

 

Laužas / jeigu spės parodyti –  

 skautų video filmai 
 

 Campfire / if time allows – show videos made by 

scouts 

10.00 v.  

 
 

Naktipiečiai 

Tyla [Jaunesniems Skautams] 
 

 Supper 

Silence [for Cubs] 

10.30 v.   Tyla  [Visa Stovykla]  Silence [for whole Camp] 

   

 

  



 

Konkurso rezultatai 
 

 

Šios dienos gyvūno konkursą laimėjo sesės Emma Rook ir  Ivy Foster. 

 

Are the snouts of Echidnas too long? 

A hush fell over the štabas table as Brolis Henrikas suggested that the snout of the echidna is too long.  

This motion was strongly opposed by Sesė Rasa, who claimed that echidna snouts were, in fact, far too 

short and should be grown longer.  The rest of the štabas continues to wait for the outcome of the dispute 

Anonimas 

 

Fotografijų autorius Vytenis Lietuvninkas 


