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AudronėV.Škiudaitė

Bu vęs sėk min gas Drau go fon do di rek to rių ta ry bos pir mi nin kas Bro nius 
Juo de lis, ku riam va do vau jant Drau go fon de su rink tas 1 mln. do le rių, gi mė Du-
se to se, Za ra sų aps., 1924 m. Pe da go gas, žur na lis tas, vi suo me nės vei kė jas. Mo-
kė si Du se tų pro gim na zi jo je ir Ute nos gim na zi jo je, 1947 m. bai gė Kemp te no, 
Vo kie ti jo je, lie tu vių gim na zi ją. 1948 m. stu di ja vo eko no mi ką Tu e bin ge no uni-
ver si te te. Vo kie ti jo je re da ga vo „Ge le ži nio vil ko bal są“ (1947), „Bal ti jos ban gą“ 
(1948), 1949 m. per si kė lė į JAV. 1950-1951 m. bu vo „Mū sų vy čio“ re dak to riaus 
pa va duo to jas, ben dra dar bia vo „Drau ge“, „Skau tų ai de“. 1955 m. bai gė Il li nois 
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uni ver si te tą (eko no mi kos moks lus), vė liau stu di jas gi li no De Pau l uni ver si te te 
Chi ca go je, IL. 1965 m. bai gė JAV aukš tą ją skau tų va do vų mo kyk lą. 1969-1972 
m. dir bo Chi ca gos švie ti mo ta ry bos ko or di na to riu mi, asis ten tu. 1972 m. Nort-
he as ter no uni ver si te te, IL, pel nė pe da go gi kos ma gist ro laips nį. 1972-1974 m. 
– Le mon to, IL, li tu a nis ti nės mo kyk los mo ky to jas. Penk to sios lie tu vių tau ti nės 
šo kių šven tės pir mi nin kas. 1973-1992 m. dės tė ko mer ci jos moks lus Chi ca gos 
aukš tes nio jo je ko mer ci jos mo kyk lo je. Nuo 1974 m. Pe da go gi nio li tu a nis ti kos 
ins ti tu to dės ty to jas (ped. sky riaus ve dė jas). 1976-1980 m. – JAV LB Švie ti mo 
ta ry bos pir mi nin kas, Kraš to ta ry bos na rys. 1976-1991 m. – Lie tu vių tau ti nių 
šo kių fes ti va lių kor po ra ci jos stei gė jas ir di rek to rių ta ry bos pir mi nin kas. 1981-
1984 m. – Lie tu vių žur na lis tų są jun gos cen tro val dy bos na rys, vi ce pir mi nin kas. 
1983 m. II Pa sau lio lie tu vių die nų pir mi nin ko pa va duo to jas. 1984-1985 m. – 
„Auš ros“ lie tu vių kul tū ros drau gi jos pir mi nin kas. 1985-1989 m. – JAV LB Kraš-
to val dy bos vi ce pir mi nin kas, 1990-1991 m. – sek re to rius. 1990-1994 m. – Li tu-
a nis ti kos ty ri mų ir stu di jų cen tro vi ce pir mi nin kas. Nuo 1993 m. – Drau go fondo 
di rek to rių ta ry bos pir mi nin kas. Lie tu vos laik raš čio „Lie tu vos ai das“ įga lio ti nis 
JAV (nuo 1990). Bu vo 10-ojo Pa sau lio lie tu vių moks lo ir kū ry bos sim po ziu mo, 
ku ris 1997 m. vy ko Chi ca go je, or ga ni za ci nio ko mi te to pir mi nin kas ir kt. 

Skau tas nuo 1938 m.: 1962 m. pa kel tas jū rų skau ti nin ku, 1963-1967 m. – 
Skau tų bro li jos vy riau sia sis skau ti nin kas, 1967-1970 m. – jū rų skau tų sky riaus 
ve dė jas, pa kel tas vy riau siuo ju jū rų skau ti nin ku. 

1993 m. Lie tu vo je išlei do pri si mi ni mų kny gą „Ke lio nė į ne ži nią“. Skau-
ti nin kų ap do va no tas vi sų ly gių ap do va no ji mais, tarp jų – ir „Ge ležinio vil ko“ 
or di nu (1977). 

Apie sa vo gy ve ni mą B. Juo de lis, lan ky da ma sis Lie tu vo je, „Apžval gos“ 
ko res pon den tei, šių ei lu čių au to rei, yra sa kęs: „Aš iš Lie tu vos iš va žia vau Ute-
nos gim na zi jo je bai gęs 7 kla ses. Vo kie ti jo je, pa bė gė lių sto vyk lo je, te ko baig ti 
gim na zi ją. Ban džiau stu di juo ti Vo kie ti jos uni ver si te te, bet jau bu vo at ėjęs lai kas 
emig ruo ti į Ame ri ką. Kaip vi siems, įsi kū ri mas Ame ri ko je bu vo sun kus. Rei kė-
jo pra dė ti vis ką, kaip sa ko ma, nuo ada tos. Pra dė jau nuo sun kaus fi zi nio dar bo, 
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ka dan gi rei kė jo už si dirb ti duo ną. Ma no at ve jis bu vo uni ka lus, nes aš bu vau vie-
nas. Ma no vi sa šei ma bu vo li ku si Lie tu vo je, vė liau iš vež ta į Si bi rą. Pats vie nas 
nak ti mis tu rė jau dirb ti, už si dirb ti pi ni gų stu di joms, die ną stu di juo ti“, – sa kė B. 
Juo de lis, ku ris už jau tė oku pa ci jos nu skriaus tus savo gi mi nes Lie tu vo je, įvai riais 
bū dais rė mė juos. Bū tent B. Juo de lis pa skai čia vo, kad Ame ri kos lie tu viai gi mi-
nėms Lie tu vo je rem ti oku pa ci jos me tais yra pa siun tę 3 mlrd. do le rių (tik gai la, 
kad di de lę da lį tos pa ra mos oku pan tai nu sa vin da vo – per ypač bran gų mui to 
mo kes tį, o stam bes nes au kas, pvz., au to mo bi lius, pa im da vo į fik ty vų jį „tai kos“ 
fon dą, pri gąs di nę gi mi nai čius Lie tu vo je, kad vi sai ne gaus, jei gu ne pa si ra šys, jog 
su tin ka pa im ti vie ną ru siš ką au to mo bi liu ką vie toj dvie jų už sie nie tiš kų).

Tarp įvai ria pu sių B. Juo de lio po mė gių vie nas my li miau sių nuo pat 
jaunystės jam bu vo šokis. Di džiu lio pa si se ki mo su lau kė jo va do vau ta Penk to ji 
tau ti nių šo kių šven tė, vy ku si Chi ca go je 1976 m. ir su reng ta Ame ri kai šven čiant 
200 me tų su kak tį, į ku rią bu vo at vy ku si JAV pre zi den to For do žmo na Bet ty. 

DraugofondodirektoriųtarybospirmininkasBroniusJuodelis,DFkontrolėskomisijospirmininkėMa-
rijaRemienė(iškairės)irGražinaLiautaud,DFaukščiausiolaipsniogarbėsnarėDraugofondogarbėsnarių
lentosatidengimoiškilmėse



426

„Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę

Di dži ą ją tau ti nių šo kių šven tę Chi ca go je su tik da mas jos ren gi mo ko mi te-
to pir mi nin kas Bro nius Juo de lis pa reiš kė: „Mū sų tau ti niai šo kiai su kurs mums 
ma žą ją Lie tu vą kiek vie na me lais vo jo pa sau lio kam pe ly je tol, kol mes juos šok-
si me. Tad te gul penk to sios tau ti nių šo kių šven tės džiaugs mas at gai vi na vi sus da-
ly vius ir sve čius lyg ty ras šal ti nio van duo, be ke liau jant per gy ve ni mo dy ku mas. 
Tas džiaugs mas te pa lai ko mū sų tau ti nę są mo nę per dau ge lį me tų ir iš ug do nau-
jas ge ne ra ci jas, dir ban čias lie tu vių tau tos ge ro vei“ („Ai dai“, 1976 m. lap kri tis). 

Su di de liu en tu ziaz mu apie šią šven tę „Ai duo se“ ra šė kun. Juo zas Pruns-
kis, sa ky da mas, kad ren gė jams pa vy ko „su trauk ti gau sias šo kė jų gru pes“. Šo kių 
šven tė je da ly va vo ne tik JAV, bet ir Ve ne su e los, An gli jos, Ka na dos lie tu vių tau-
ti nių šo kių gru pės. Šven tė je da ly va vo ir jung ti nis 95 dai ni nin kų cho ras, tal ki nęs 
šo kė jams, ir jung ti nis in stru men tų an sam blis iš be veik 100 mu zi kan tų. Šven tę 
ste bė jo 10 000 žmo nių, o šo ko 2000 šo kė jų. Tvar kai pa lai ky ti iš 4 Chi ca gos tun-
tų pa kvies ta 150 skau tų. Spe cia lių šv. Mi šių pa moks le vysk. A. Deks nys pa žy-
mė jo, kad tau ti nių šo kių šven tė yra ne tik lie tu vių iš ei vių kul tū ri nis lai mė ji mas, 
bet ir at ei vių do va na Ame ri kai. 

Pa si bai gus pro gra mai Chi ca gos bur mist ro Da ley pa va duo to jas spe cia-
liems įvy kiams Chi ca go je pra si ta rė, kad tai bu vęs di džiau sias įvy kis, ko kį jam, 
esant to se pa rei go se be veik 50 me tų, te kę ste bė ti. Jis sa kė: „Ne ma nau, kad Chi-
ca go je yra ki ta to kia tau ti nė gru pė, ku ri ga lė tų pa kar to ti tai, ką lie tu viai pa da rė. 
Nie ka da gra žes nio da ly ko ne ma čiau, o man ten ka da ly vau ti Chi ca gon at vyks tan-
čių ka ra lių ir ki tų gar se ny bių pri ėmi me. Kal bu iš pa tir ties. Tai spal vin giau sias 
pa si ro dy mas, ku ria me man te ko da ly vau ti“. 

Į šią šo kių šven tę at si lan kęs vie nas įta kin gas ita las pri si pa ži no: „Mū sų, 
ita lų, Chi ca go je yra dau giau ne gu lie tu vių, bet mes to kio da ly ko ne pa da rė me ir 
ne pa da ry tu me“, – ci ta vo straips nio au to rius J. Pruns kis „Ai duo se“ ir baig da mas 
pri dė jo: „Šo kių šven tė bu vo sa vo tiš kas iš ei vi jos lie tu vių trium fas“. 

Ta me bu vo ir šo kių šven tės va do vo B. Juodelio nuo pel nas, jo ta len to pa-
si reiški mas.


