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„Skautybės kelias“
Alė Namikienė

Kaip laisvojo pasaulio vals
tybės po II Pasaulinio karo atidarė
duris savo kraštų netekusiems, taip
ir „Draugo“ Chicagoje puslapiuose
prieglobstį rado naujai atvykusiųjų
organizacijos.
Labai svarbus mums buvo tas
prieglobstis!
Kaip būtume žinoję, kad esa
me kviečiami į sueigą, jei 1948 m.
lapkričio mėn. „Drauge“ nebūtų
pasirodžiusi Liūto Griniaus žinu
tė: „Sesės ir broliai skautai, kvie
čiu...“?
Kaip būtume žinoję, kad Chi
cagos Marquette Parke 1949 m. lie
pos 30 d. suliepsnos laužas, prie ku
Alė Namikienė
rio, galima sakyti, užgims lietuvių
skautų tuntai?
Ir taip jau 60 metų, kai „Draugo“ puslapiuose esame kviečiami, sutinka
mi, į stovyklas išleidžiami, pagiriami, pamokomi bei į Amžinojo Tėvo namus
išlydimi...
1949 m. rugpjūčio 25 d. Chicagoje veikiančios jau kelios lietuvių skautų
draugovės, sujungiamos į „Žalgirio“ tuntą (nuo 1951 m. sausio 5 d. – „Lituan i
ca“). Vadovybėje, šalia tuntininko s. Broniaus Gurėno bei kitų vadovų – skautas
vytis Alf. Valatkaitis, spaudos skyriaus vadovas.
Apie skautybės kelio pradžią „Drauge“ 1957 m. išleistoje knygoje „Litu
anica – Čikagos Skautų Tuntas“ (red. ps. Vytautas Šliūpas), ps. Bronius Juodelis
rašo:
„1949 m. rudenį, galutinai susiformavus Čikagos skautų tuntui, kuriam
tuo metu vadovavo tuntininkas s. Br. Gurėnas, viename tunto vadijos posėdyje
buvo iškelta mintis kondensuoti į kurio nors lietuvių laikraščio kampą visokias
žinias ir pranešimus, liečiančius skautų gyvenimą Čikagoje, tuo sudarant mū
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sų spaudoje atskirą skautiškąjį skyrių,
greta einančio „Skautų aido“.
Tunto vadijos narių daugumai
pasisakius už „Draugą“ buvo kreip
tasi į jo redakciją su prašymu leisti
„Drauge“ įvesti skautiškąjį skyrių,
autonomiškai tvarkomą tunto vadi
jos pakviesto redaktoriaus. Šiuos tun
to vadijos norus padėjo įgyvendinti
„Draugo“ redakcijoje dirbąs kun. dr.
J. Prunskis, iki pat kunigų seminarijos
laikų pats buvęs Lietuvių skautų bro
lijos auklėtinis.
Pats skyrius buvo pavadintas
„Skautybės kelio“ vardu, o pirmuoju
j.v.s. Irena Regienė, 1967-2006 m. „Skautybės ke
redaktoriumi buvo pakviestas s.v. Alf.
lio“ redaktorė
Valatkaitis. Pirmąjį kartą „Skautybės
kelias“ pasirodė „Draugo“ dienraštyje 1949 m. spalio mėn. Nuo 1954 m., tar
pininkaujant Brolijos vadijai, „Skautybės kelio“ priklausomybė ir globa buvo
atiduoti Chicagos skautininkų,-ių Ramovei“.
1951-1952 m. „Skautybės kelią“ redagavo ps. Bronius Juodelis, o toliau
– po metus ar daugiau šį darbą perėmė s. Stasys Rudys, vėl ps. Alf. Valatkaitis,
s. Alfonsas Kerelis, vėl Bronius Juodelis, s. Pranas Nedzinskas su fil. Kęstučiu
Ječium, fil. Romas Viskanta. Apie 1965 m. skyrių ruošė redakcinis kolektyvas:
v. sl. Irena Regienė, ps. Juozas Toliušis ir v.s. Pranas Nedas.
Nuo 1967 m. „Skautybės kelią“ redagavo v.s. Irena Regienė; iki 2006 m.,
kai jai, sunkiai sergančiai, į pagalbą atėjo ps. Aušra Jasaitytė Petry (nuo 2005
m.).
Nuo 2007 m. „Skautybės kelią“ redaguoja Chicagoje gimusi, nuo mažens
lietuviškoje skautybėje augusi ps. Aušra Jasaitytė Petry.
„Skautybės kelyje“ buvo ir tebėra spausdinami Lietuvių skautų sąjungos
vadovybės bei atskirų vienetų pranešimai, ideologiniai straipsniai, vienetų skau
tiška veikla, stovyklų aprašymai, nuotraukos. Šį darbą atliko nesuskaičiuojamai
daug bendradarbių.
Lietuvių skautų sąjungoje visada buvome ištikimi Dievui-Tėvynei-Arti
mui ir su dėkingumu minime kartu su mumis buvusius, mums darbą dirbti pa
dėjusius.
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