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„Skautybėskelias“
AlėNamikienė

Kaip lais vo jo pa sau lio vals-
ty bės po II Pa sau li nio ka ro ati da rė 
du ris sa vo kraš tų ne te ku siems, taip 
ir „Drau go“ Chi ca go je pus la piuo se 
prie globs tį ra do nau jai at vy ku sių jų 
or ga ni za ci jos.

La bai svar bus mums bu vo tas 
prie globs tis!

Kaip bū tu me ži no ję, kad esa-
me kvie čia mi į su ei gą, jei 1948 m. 
lap kri čio mėn. „Drau ge“ ne bū tų 
pa si ro džiu si Liū to Gri niaus ži nu-
tė: „Se sės ir bro liai skau tai, kvie-
čiu...“?

Kaip bū tu me ži no ję, kad Chi-
ca gos Mar qu et te Par ke 1949 m. lie-
pos 30 d. su lieps nos lau žas, prie ku-
rio, ga li ma sa ky ti, už gims lie tu vių 
skau tų tun tai?

Ir taip jau 60 me tų, kai „Drau go“ pus la piuo se esa me kvie čia mi, su tin ka-
mi, į sto vyk las iš lei džia mi, pa gi ria mi, pa mo ko mi bei į Am ži no jo Tė vo na mus 
iš ly di mi...

1949 m. rug pjū čio 25 d. Chi ca go je vei kian čios jau ke lios lie tu vių skau tų 
drau go vės, su jun gia mos į „Žal gi rio“ tun tą (nuo 1951 m. sau sio 5 d. – „Li tu a ni-
ca“). Va do vy bė je, ša lia tun ti nin ko s. Bro niaus Gu rė no bei ki tų va do vų – skau tas 
vy tis Alf. Va lat kai tis, spau dos sky riaus va do vas.

Apie skau ty bės ke lio pra džią „Drau ge“ 1957 m. iš leis to je kny go je „Li tu-
a ni ca – Či ka gos Skau tų Tun tas“ (red. ps. Vy tau tas Šliū pas), ps. Bro nius Juo de lis 
ra šo:

„1949 m. ru de nį, ga lu ti nai su si for ma vus Či ka gos skau tų tun tui, ku riam 
tuo me tu va do va vo tun ti nin kas s. Br. Gu rė nas, vie na me tun to va di jos po sė dy je 
bu vo iš kel ta min tis kon den suo ti į ku rio nors lie tu vių laik raš čio kam pą vi so kias 
ži nias ir pra ne ši mus, lie čian čius skau tų gy ve ni mą Či ka go je, tuo su da rant mū-
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sų spau do je at ski rą skau tiš ką jį sky rių, 
gre ta ei nan čio „Skau tų ai do“.

Tun to va di jos na rių dau gu mai 
pa si sa kius už „Drau gą“ bu vo kreip-
ta si į jo re dak ci ją su pra šy mu leis ti 
„Drau ge“ įves ti skau tiš ką jį sky rių, 
au to no miš kai tvar ko mą tun to va di-
jos pa kvies to re dak to riaus. Šiuos tun-
to va di jos no rus pa dė jo įgy ven din ti 
„Drau go“ re dak ci jo je dir bąs kun. dr. 
J. Pruns kis, iki pat ku ni gų se mi na ri jos 
lai kų pats bu vęs Lie tu vių skau tų bro-
li jos auk lė ti nis.

Pats sky rius bu vo pa va din tas 
„Skau ty bės ke lio“ var du, o pir muo ju 
re dak to riu mi bu vo pa kvies tas s.v. Alf. 
Va lat kai tis. Pir mą jį kar tą „Skau ty bės 

ke lias“ pa si ro dė „Drau go“ dien raš ty je 1949 m. spa lio mėn. Nuo 1954 m., tar-
pi nin kau jant Bro li jos va di jai, „Skau ty bės ke lio“ pri klau so my bė ir glo ba bu vo 
ati duo ti Chica gos skau ti nin kų,-ių Ra mo vei“.

1951-1952 m. „Skau ty bės ke lią“ re da ga vo ps. Bro nius Juo de lis, o to liau 
– po me tus ar dau giau šį dar bą pe rė mė s. Sta sys Ru dys, vėl ps. Alf. Va lat kai tis, 
s. Al fon sas Ke re lis, vėl Bro nius Juo de lis, s. Pra nas Ne dzins kas su fil. Kęs tu čiu 
Je čium, fil. Ro mas Vis kan ta. Apie 1965 m. sky rių ruo šė re dak ci nis ko lek ty vas: 
v. sl. Ire na Re gie nė, ps. Juo zas To liu šis ir v.s. Pra nas Ne das.

Nuo 1967 m. „Skau ty bės ke lią“ re da ga vo v.s. Ire na Re gie nė; iki 2006 m., 
kai jai, sun kiai ser gan čiai, į pa gal bą at ėjo ps. Auš ra Ja sai ty tė Pet ry (nuo 2005 
m.).

Nuo 2007 m. „Skau ty bės ke lią“ re da guo ja Chi ca go je gi mu si, nuo mažens 
lie tu viško je skau ty bė je au gu si ps. Auš ra Ja sai ty tė Pet ry.

„Skau ty bės ke ly je“ bu vo ir te bė ra spaus di na mi Lie tu vių skau tų są jun gos 
va do vy bės bei at ski rų vie ne tų pra ne ši mai, ide o lo gi niai straips niai, vie ne tų skau-
tiš ka veik la, sto vyk lų ap ra šy mai, nuo trau kos. Šį dar bą at li ko ne su skai čiuo ja mai 
daug ben dra dar bių.

Lie tu vių skau tų są jun go je vi sa da bu vo me iš ti ki mi Die vui-Tė vy nei-Ar ti-
mui ir su dė kin gu mu mi ni me kar tu su mu mis bu vu sius, mums dar bą dirb ti pa-
dė ju sius.
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