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Šimtmetis Po Australijos Saule 

THE CENTENNIAL UNDER THE AUSTRALIAN SUN 

Nr 5  2018 m. sausio 6 d.   

 Pasididžiavimo Lietuva diena

Po pusryčių visi stovyklos dalyviai pasklido po 
stovyklavietę, kad kuo daugiau sužinotų apie Lietuvą. 
Jos gamtą, skaudžias istorijos akimirkas, Lietuvos 
šiokiadienius. 
Lietuvos pristatymo filmuke žinomas Lietuvos aktorius 
V. Rumša padėjo pamatyti kuo gali didžiuotis Lietuva. 
Turime daug gražaus jaunimo, daug pasiekimų, 
sporto, mokslo, kultūros srityse. Lietuvoje prie 
kiekvieno namo žydi gėlės, kyla ne tik gyvenamieji, bet 
ir nauji pramogų pastatai. 
Skautai ir prityrę skautai piešė ir diskutavo kuo 
didžiuojasi jų tėvų gimtinė - Lietuva. Tai nuostabi šalis, 
kur graži gamta, keturi metų laikai bei puikūs žmonės. 
Jie pradėjo piešinių ir pasisakymų 'drobę" apie 
Lietuvą, kurią vėliau pratęs visi stovyklos dalyviai. O 
taip pat jie gavo užduotį atpažinti žymiausius Lietuvos 
žmones.  
Jaunesnieji skautai dalyvavo susitikime su kunigu - 
skautu Viliumi iš Lietuvos, kur diskutavo apie 
skautiškas vertybes.  
Skautininkai, gintarės, budžiai, vyčiai ir vyr. skautės 
dalyvavo užsiėmime apie kavą, kur ne tik sužinojo 
kavos kelią nuo medžio iki kavos puodelio, bet ir 
mokėsi pasigaminti skanią kavą. Kiti suaugę skautai 
galėjo žiūrėti dokumentinį filmą "The Soviet Story" 
apie skaudžias Lietuvos istorijos akimirkas, kai liejosi 
kraujas, žmonės buvo tremiami iš gimtų vietų, žudomi 
be kaltės.  
Po pietų neįprastas karštis. Nepavargdama svilina 
saulė. Aikštėje vyksta 'Žalgirio mūšis" . Kaunasi trys 
pulkai: juodųjų, geltonųjų ir žaliųjų. Kulkas atstoja 
vandens balionėliai. Kiekviena komanda  gina savo 
skydą bei teritoriją. Įnirtingame mūšyje kovėsi visa 
stovykla. "Žalgirio mūšis" virto vandens mūšiu. 
Laimėjo žalioji komanda. 
Vakare linksmino folkloro grupė "Pamesta klumpė" . 
Džiaugėmės neįprastai pristatyta lietuviška daina.  
Prieš einant miegoti džiaugiamės šimtmečio šventiniu 

tortu.  

“Pride in Lithuania” was the main theme for 

Saturday’s activities. 

This was the day for expressions of pride in Lithuania 

and being Lithuanian. 

After breakfast there was a choice of sessions for 

scouts to attend, in which they learned about 

Lithuania’s tragic history, its nature and everyday life.  

Scouts viewed footage showing Lithuanian 

achievements in sport, science and culture, aimed at 

giving them some ideas for the various activities 

planned for the day.  Some scouts then busied 

themselves doing mural painting depicting landmarks, 

culture and symbols, whilst others identified famous 

Lithuanians and their achievements.  The younger 

ones met with Father Vilius to talk about scout values.  

Meanwhile some senior groups attended an 

informative coffee making session.  Others viewed the 

moving documentary, “The Soviet Story”, about the 

history surrounding the tragic fate of innocent people, 

victims of unspeakable atrocities, murder, or 

deportation from their homelands.    

In the afternoon, despite heatwave conditions under 

the burning sun, a re-enactment of the Battle of 

Žalgiris was waged.  Fortunately water bombs 

replaced the real ammunition and the whole event 

turned into a water fight with Green team defeating 

the Black and the Yellow. 

In the evening the camp was treated to a performance 

by the famed Melbourne folkloric group “Pamesta 

Klumpė”. 

To mark 100 years of  Lithuanian scouting a special 

anniversary cake was ceremoniously cut.  
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LSS Australijos Rajonas Dešimtoji Tautinė Stovykla 

Įsakymas Nr.  6     

Paragrafas  nr. 1.    

Džiugo Tunto Tuntininkui jūrų budžiui ps. Tadui 

Adamavičiui pristačius, žemiau išvardintam 

skautui ir skautėms kandidatėms išlaikusioms 

skaučių programą, leidžiu duoti įžodį: 

 

Eva Caldwell, Venta Imbrasaitė, Monika Wolf ir 

Kasius White.   

 
 

 

Paragrafas  nr. 2.       

Džiugo Tunto Tuntininkui jūrų budžiui ps. Tadui 

Adamavičiui pristačius, šioms jaunesniosioms 

skautėms ir skautui leidžiu duoti jaunesniųjų 

skaučių/skautų įžodį: 

 

Ruth Brown, Nina Kesminas, Nikita Hanson 

Zosė Domarkas, Rytis Imbrasas 

 
 

v.s. Henrikas Antanaitis, Stovyklos Viršininkas 

 

Wonga Park   - 2018 sausio mėn. 6 d. 
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Gyvūno konkuso rezultatai 

 
 

Milda Nutautienė. 

Marnie Wollaston 11 metų 

Kukarubos Kampelis 
 
Geriausias šūkis 
Šeštadienį sausio 6d 
Vyresnės skautės. 
jo jo vyr skaute gimiau, 
Šita dainą stofkei parašiau. 
Karščio nebijau, 
Tik dėl to atvažiavau. 
(Kai aš sakysiu 100 - Jūs sakykit 'metų') 
100---------------------metų 
100---------------------metų 
100---------------------metų 
 

Tvarkos mylėtojas rašo 
Brangūs Sesės, Broliai 
Šį šeštadienį būtų buvę labai įdomus vėliavų 
nuleidimas jei sesės ir broliai būtų atkreipę dėmesį į 
dienotvarkę. Tenai parašyta: "Vėliavos nuleidimas tik 
su šlipsais!"  Deja nieks nesilaikė tvarkos. 
Pasirašė:      Tvarkos Mylėtojas 
 
Eilėraštis 
Juokis, juokis kukabara, 
Kad tie skautai juokus daro, 
Jie lietuviškai nemoka, 
Jų gramatika nekokia, 
Juokis kukabara. 
Juokis kukabara, 
ir linksmai kvatoki, 
Tu pati nė žodžio 
lietuviškai nemoki. 
 
Parašė:       Aldona Sadauskienė

 


