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RugpiūČio s<»p£tntcjl 'paskirta Lietuvos ukautl jos 30 ne tų sukakčiai ml- ’ 
• nėtl.Iki šiol sk&utai-ės tik. puošė ir tvarkė stovyklas.Dabar jie jau pasi

ruošę . sutikti svošlUfci ir jiems ksi ką gražaus parodyti; viskas originaliu ‘ 
būdu papuošta, padioa gsintoe teikiamomis medžiagomis dekoruota. Iš put ryto 

, kalnuose ^1 įkylą trl apeivį .Tūkstanti s skcutų-Čių savo maldau siunčia pas 
Aukščiausiąjį, prašydami laisvė® Savy Tėvyneij palaimos Tėvynėje likusiems 
broliams Ir amžinta ramybės.mirusiame bei nukankintiems• skautams.Iškil
mingas prmaldea atlaikė patu į^v. sosto delogatut) kan.E.Kapočius.
lšJtHmLafio.a ^Ojnatjį AkąuilJ.o& gyxaxixao^nKtn.sj.

Iškilmingąja minėjimo dalį atidarė Tarybos pirmininkas v.s.K.Ralčlauskaa. - 
į Garbės Presidiums., pagerbiant, tautai ir skuutljai nusipelniusius asmenis, 
pakviečiama viea’ollė garbingu žmonių, dabar vadovaujančių kovai dėl Lietu- 

•? vos lai avės au VLIKO pirmininku Pi'o f .M»Krupavi Slum priešaky, eilė skautljal 
nualjps Iniuaiu žmonių su Lietuvos skautų įkūrėju vyr.sktn. p. Jurgele vi člun, 
daugelis tarptautinio skautu Judėjimo vadu.

K»Palčiauakas savo įspūdingumą Žodyje atpasakojo Lietuvos skautljcs 
istorija, jos nuveiktus darbus ir erganiuaoijos uždavinius tremtyje,netekus 
savo Tėvynės. Skautės uždegė ugnį iš Lietuvos atvežtais degtukais, tuo sim- 
bolisuodaraoe garbinga krašto praeitį ir mūsų ryšį su Tėvyne.Perskaityta 
VLIKO pirmininko sveikinimo talėgrama.Kan*y.Kapočius pagyrė akautų pastangas 
Dievo,Tėvynės ir artimo tarnyboje.
Ap£^_sj£ajitABur^rM-iU^iraniiXkika,Ln^ u.-WdfQ. X^ar&»L» 
kalbėjo VLIK atstovas dlpi.agr^B.Geidžiūnus, prisimindamas netolimas okupąo 
oi Jas ir reuistenoinių kovų dienas.Siu iškėlė šilę konkrečių faktų, kaip 

. skautai padėjo Tėvynei nelaimės metu* ,.
Kai pirmosios boll.okupacijos rnotaia kovojančiai tautai reikėjo pasiųs

ti žmogų su labai svarbiomis Žiniomis į užsienį,šį pavojingą žygį atliką 
mergaitė* išėjusi skautų'markią. Arba, daž- prieš 3JS41 metų sukilimą, d&uge- 

.. lyja vietų vyrai iš skautų.eiklų išpildė Labai pavojingą uždavinį - ginklų 
transportą ii užsienio. legaliau, dar vi^nes episodėlist 1943 m. Gestapo 
buvo suimtas skautas, pogrindžio spaustuvėje spausdinęs patriotinį laikraš
tėlį. Rudųjų budelių jis buvo pakabintas už rankų ir nežmoniškai kankinamas, 
kad pasakytu savo bendradarbių pavardes. Jis neišdavė nė vieno, nea buvo

* išė jų ė-'skautišką mokyklą.
Skautai, anot lt Geidžiūnų, yra "pėdsakų šokėjai", VLIKO vardų tad ir ra

gino skautus nepamiršti pėdų. Vedančių į.Neprikl. Lietuvą. 1 .
paturėtieji skautai jįb^ikiaa^pave s^tuojsius. , ■- A" .. . •'< •- +•''
“ šnairų ’lkaut‘ų-iief’o pavaTaotojas gen»- “el)?ey priminė vienodą ;įayųr.gt^'. 
tautų • likimą, pažymėdamas,. kad buvimas tremty je suartina aų!s. .1^.

*. Ukrainiečių skautų atstovas ku$. Wėk. priminė tuos garbingus laikus^ kada 
r-- ištari ja Jungė mus į Vieną" valatybėi Gedimino, Kaributo, Algirdo, Kęstučio 

gadyną. Paskutinieji vargo metei turi mus danr labiau suartinti j "Kaip ^ums, 
taip lr( Jums, lietuviai, nebuvo galimybės ^kautijbs 3G metų jubi'.iejų švęsti
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