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„Draugui“ – 100. Už tikėjimą ir lietuvybę

Prel.dr.JuozasPrunskis.
Dvasininkas,žurnalistas,visuomenės

veikėjas,mecenatas
Dr.AldonaVasiliauskienė

Dva si nin kas Juo zas Pruns kis (1907-
2003), ku rio pa sto ra ci nę veik lą aukš tai 
įver ti no Šv. Tė vas, pa kel da mas jį pre la tu 
(1987), ku riuo didžiuo ja si kraš tie čiai, pa-
gar bos žen klan jam su tei kę Ute nos mies to 
Gar bės pi lie čio var dą (1997), ir ku riam dė-
kin ga Lie tu vos vals ty bė su tei kė Di džio jo 
Lie tu vos ku ni gaikš čio Ge di mi no tre čio-
jo laips nio or di ną (1999), gi mė Žvil bu čių 
kai me (Dau gai lių pa ra pi ja) 1907 m. gruo-
džio 22 d. Jis bu vo vy riau sias Onos Elz bie-
tos Gi nei ty tės (1887-1984) ir Juo zo Pruns-
kio (1874-1942) šei mo je. Be jo šei mo je 
au go Ane lė, Vla das,  Jo nas ir Ona. Bai gęs 
Ute nos „Sau lės“ (ta da dar pro gim na zi jos) 
pen kias kla ses (1918-1922) mo kė si Ro kiš-
kio gim na zi jo je (1922-1925), po rą me tų 
(1925-1927) mo ky to ja vo Du lių pra džios 
mo kyk lo je (Dau gai lių pa ra pi ja). 1927-
1932 m. stu di ja vo Kau no ku ni gų se mi na-
ri jo je ir li cen cia tu bai gė VDU Te olo gi jos-

fi lo so fi jos fa kul te to Te olo gi jos sky rių. 1932 m. ge gu žės 22 d. ar ki vys ku pas Juo-
za pas Skvi rec kas jį įšven ti no ku ni gu. Pir mą sias šv. Mi šias au ko jo An ta liep tės 
Šv. Kry žiaus At ra di mo baž ny čio je. 

Po rą me tų (1932-1934) dir bo vi ka ru Ku pišky je, ei da mas ir ka pe lio no pa-
rei gas vi du ri nė je mo kyk lo je, po rą me tų (1934-1936) gy ve no ir svei ka tą stip ri no 
Pa žais lio vie nuo ly ne. Tą lai ką jis iš nau do jo moks lui: VDU klau sė tei sės bei fi lo-
so fi jos pa skai tų. 1936-1940 m. bu vo Švč. Jė zaus Šir dies tar nai čių kon gre ga ci jos 
ka pe lio nas. 

Jau stu di juo da mas, nuo 1929 m., pra dė jęs ra šy ti spau do je plunks nos ne-
be pa dė jo vi są gy ve ni mą, net ir sun kiai sirg da mas... Kun. J. Pruns kio žur na lis-
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ti niai su ge bė ji mai bu vo greit pa ste bė ti. Pa kvies tas į „Mū sų laik raš tį“ ta po re li-
gi nio-ide o lo gi nio sky riaus va do vu – re dak to riu mi. Po me tų ta po „XX amžiaus“ 
re dak to riu mi (1936-1939). Vė liau žur na lis ti nę veik lą kaip in for ma ci jos biu ro 
ve dė jas (1939-1940) tę sė Ka ta li kų vei ki mo cen tre. 

Lie tu vo je, o vė liau ir iš ei vi jo je jis ra šė in for ma ci nius straips nius, re da-
ga vo laik raš čius, pa ra šė ne vie ną de šim tį kny gų. Itin ver tin gi ku ni go pa ra šy ti, 
su da ry ti ar re da guo ti dar bai, skir ti na cių bei bol še viz mo ge no ci dui. Be tūks tan ti-
nių straips nių, ku rių gau su ne tik lie tu viš ko je iš ei vi jos spau do je, pre la tas pa ra šė, 
iš ver tė, su da rė ar re da ga vo 39 kny gas. Tarp jų – dar bai, skir ti dva si nei at gai vai 
– dva si niam as mens to bu li ni mui, dar bai, at sklei džian tys oku pan tų – so vie tų bei 
na cių – žiau ru mus, ki ti įvai raus po bū džio vei ka lai.

Be sie lo va di nio dar bo – pla ti žur na lis ti nė veik la. Be veik ket vir tį am žiaus 
(1948-1972) dir bo „Drau go“ re dak ci jo je. Čia dirb da mas jis dar re da ga vo ir ma-
ri jo nų mėn raš tį an glų kal ba „The Ma rian“ (1964-1969). Iš ėjęs iš „Drau go“ ėmė-
si re da guo ti „Kris taus Ka ra liaus lai vą“ (1972-1974), ta čiau su „Drau gu“ jis bu vo 
tar si su au gęs – net ir at si sa kęs dar bo re dak ci jo je jis šiam dien raš čiui ra šė straips-
nius, kol lei do svei ka ta.

Prel. J. Pruns kio ini cia ty va 1951 m. „Drau gas“ pra dė jo leis ti mė ne si nį 
prie dą „Ar chi tek tū ra, tech ni ka ir ūkis“, o 1954 m. pra dė jo reng ti lie tu viš ką ra di-
jo pro gra mą, ku riai pats ir va do va vo (ra di jo sto tis vei kė nuo 1951). Pa žy mė ti na, 
kad nuo 1955 m. per ra di ją J. Pruns kis pra dė jo sa ky ti pa moks lus Lie tu vai, dva-
siš kai stip rin da mas tė vy nė je vargs tan čius tau tie čius.  

Už žur na lis ti nę veik lą pa gerb tas Žur na lis tų są jun gos pre mi ja tam pa tarp-
tau ti nio raš to žmo nių sam bū rio „Gy vų jų ra šy to jų ga le ri jos“ na riu (jis – sep tin tas 
lie tu vis!). J. Pruns kis ben dra dar bia vo be veik vi so je lie tu viš ko je spau do je Va ka-
ruo se ir an glų kal ba lei džia muo se laik raš čiuo se: iki 1985 m. bu vo iš spaus di nęs 
per 10 000 straips nių, o iki 1992 m. laik raš čiuo se ir žur na luo se pa si ro dė dau giau 
kaip 11 000 J. Pruns kio straips nių, re por ta žų, ap žval gų, re cen zi jų. Straips nius 
jis pa si ra ši nė jo vi sa ar su trum pin ta pa var de, ar tik ini cia lais ar sla py vardžiais: 
Ci ka gi nis J., Dau gai lis J., Daugl. J., Juo zas Pr., Juoz. Pr., J. Prunsk., J. Pr., Žvil-
bu tis J.

Prel. J. Pruns kis ne tik pats dir bo žur na lis ti nį dar bą, bet troš ko iš ug dy ti 
ir jau ną pa mai ną – Pe da go gi nia me li tu a nis ti kos ins ti tu te dės tė žur na lis ti ką, ge-
bė da mas pa jus ti ir at si liep ti į ak tu a li jas bū si mie siems žur na lis tams su da rė ir re-
da ga vo kny gą „Žur na lis ti ka“. Čia 30 au to rių, daž niau be si reiš kian čių spau do je, 
pa ra šė 32 straips nius. Pa ties J. Pruns kio straips niai – „Laik raš ti nin ko ar chy vas“ 
ir „In ter viu“. 
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Išeivijoje

1940 m. lie pos 22 d., gel bė da ma sis nuo bol še vi ki nio te ro ro, pa li ko Lie-
tu vą. Iš Vo kie ti jos 1940 m. gruo dy je pa sie kė Chi ca gą. Ten jis ku rį lai ką glau dė-
si pas prel. My ko lą Le o ną Kru šą. Vė liau, pa dir bė jęs sa vo ini cia ty va at kur ta me 
Ka ta li kų spau dos biu re, iš vy ko stu di juo ti į Ame ri kos ka ta li kų uni ver si te tą Was-
hing to ne, D.C. (Cat ho lic Uni ver si ty of Ame ri ca), ku ria me 1945 m. už di ser ta ci ją 
„Ly gi na mo ji stu di ja tarp Lie tu vos kon kor da to ir vals ty bės įsta ty mų“ (an glų kal-
ba) jam bu vo su teik tas baž ny ti nių tei sių dak ta ro laips nis. 

Bai gęs moks lus grį žo į Chi ca gą. 1945-1993 m. sie lo va di nį dar bą dir bo Šv. 
Jur gio lie tu viš ko je, vė liau Šv. Sim fa ro zos bei Vi sa tos Ka ra lie nės ne lie tu viš ko se 
pa ra pi jo se. 

1960 m. sū naus rū pes čiu į Chi ca gą at vy ko mo ti na Ona Pruns kie nė. Čia ji 
iš gy ve no dar 24 me tus ir, su lau ku si 96 me tų, iš ke lia vo į Am ži ny bę. Mo ti nos pa-
pa sa ko tos kan čios bu vo svar biu sti mu lu ir dau ge liui J. Pruns kio kny gų: kan čių 
ir skaus mo, oku pan tų pa nie kos ir žiau ru mų ne va lia pa miršti.  

„Draugo“redaktoriaiAloyzasBaronas(sėdi)irprel.JuozasPrunskisredakcijoje
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Mecenatoveikla

Ku ni gas, gy ven da mas itin kuk liai, kau pė pi ni gė lius. Ga vęs stam bes nį pa-
li ki mą jau nuo 1954 m. pra dė jo skir ti smul kias pre mi jas: rė mė spau dos dar buo-
to jus, moks li nin kus, me ni nin kus, vi suo me ni nin kus – ka ta li kiš kos veik los ak ty-
vis tus. 

1954 me tai – pre la to me ce na tiškos veik los pradžia, o jau 1962 m., įstei gus 
Lie tu vių fon dą, kun. J. Pruns kis tam pa ak ty viu šio fon do na riu. Vė liau jo ini-
cia ty va skel bia mi įvai rūs kon kur sai, ski ria mos pre mi jos, ska ti nan čios lie tu viš ką 
bei ka ta li kiš ką veik lą. Pra džio je kuk lios pi ni gi nės pre mi jos grei tai au go: 1972-
1982 m. prel. J. Pruns kis su tei kė 34 pre mi jas, be veik vi sas po 1000 dol. Sa ky-
kim, 1978 m. jis sky rė pre mi ją „Už Lie tu vos gar si ni mą ki ta tau čių spau do je“.  

Ak ty viai rė mė Šv. Ka zi mie ro ko le gi ją Ro mo je, jau ni mo sto vyk las, At-
ei ti nin kų na mus, Lie tu vių fon dą, Vy čių fon dą, pre mi jo mis ska ti no ka ta li kiš ką 
– lab da rin gą veik lą. Tur tin ges ni lie tu viai, ma ty da mi pre la to me ce na tiš ką veik lą, 
te sta men tu už ra šy da vo da lį ar ba ir vi są pa li ki mą – ži no jo, kad tos lė šos bus pa-
nau do tos Lie tu vos la bui. 

Pre la tas dr. J. Pruns kis bu vo Lie tu vių ka ta li kų moks lo aka de mi jos na rys, 
tad rū pi no si šios ins ti tu ci jos veik la. Tai jo lė šo mis įteik tos pir mo sios pre mi jos 
Lie tu vių ka ta li kų moks lo aka de mi jos na riams už moks li nę, vi suo me ni nę bei žur-
na lis ti nę veik lą. Steng da ma sis pa ge rin ti Aka de mi jos lei dy bi nės veik los są ly gas 
1991 m. įkū rė sa vo var do fon dą su 150 000 do le rių, kad iš pa lū ka nų bū tų lei-
džia ma re li gi nė li te ra tū ra. Tai di de lė pre la to do va na Lie tu vai, ska ti nan ti jos dva-
si nį at gi mi mą. O ypač jo su kaup tais fon dais ga li pa si džiaug ti ne pri klau so my bę 
at ga vu si Lie tu va: be veik vi sos ka ta li kiš kos or ga ni za ci jos, drau gi jos, mo kyk los, 
spau da ir ra di jo va lan dė lės yra pa ty ru sios pre la to Juo zo Pruns kio dos nią ran ką 
ir dė me sin gą šir dį. Spau do je ne ma ža bu vo ra šy ta apie jo pa ra mą at si ku rian čiai 
„Sau lės“ gim na zi jai Ute no je (ta da ji bu vo pa va din ta Ute nos Ka ta li kiš kos dva-
sios „Sau lės“ vi du ri ne mo kyk la), tuo me tu pre la to lė šo mis jo je įreng tą uni ka-
liau sią Lie tu vo je fi zi kos ka bi ne tą… 

Prel. dr. Juo zas Pruns kis džiau gė si at gau ta Lie tu vos ne pri klau so my be, 
sie kė pa dė ti jai įsi tvir tin ti, ma te ria liai rem da mas vi są ka ta li kiš ką veik lą: as me-
nis, įstai gas, ins ti tu ci jas, ti kė da mas dva si niu mū sų tau tos su kles tė ji mu.     

 
RūpestisLietuvoslaisve

Vi sos pre la to pa rašytos, re da guo tos, su da ry tos ar re cen zuo tos kny gos tu ri 
dvi kryp tis – du tiks lus: iš kel ti oku pan tų žiau ru mus, ak cen tuo ti krikš čio ny bės 
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svar bą mū sų tau tai. Dva si niam ug dy mui skir tos kny gos: „Mo ti na Gai les tin go ji“ 
(ge gu žės mė ne siui skir ti trum pi skai ty mai), „Aukš tyn šir dis“, „Me tai su Die vu“ 
ir kt.  De ra pa ste bė ti, kad iki 1954 me tų iš ei vi jo je apie Lie tu vą bu vo iš spaus din ti 
34 lei di niai ki to mis kal bo mis: 19 – an glų, 6 – pran cū zų, 5 – is pa nų ir 4 – vo kie-
čių. Tarp jų 1943 m. Chi ca go je išleis ta J. Pruns kio kny ga „Fif te en Li qou i da ten 
Priests in Lit hu a nia“ (15 Lie tu vo je nu žu dy tų ku ni gų). Šio, kaip ir ki tų, lei di nių 
tiks las – „lai mė ti iš si lais vi ni mo ko vai tarp tau ti nės vie šo sios opi ni jos pa lan ku-
mą, so vie ti nio ge no ci do siau bu lais vo jo pa sau lio są ži nę, pa ža din ti jo są mo nę 
bol še viz mo pa sau li nei grės mei su vok ti... O pa grin di nis gin klas šio je ko vo je – 
spaus din tas žodis“.

Mi nė ti nos ir an glų kal ba Chi ca go je išleis tos in for ma ci nio bei pa žin ti nio 
po bū džio kny ge lės: 34 psl. „Lit hu a nia“ (Lie tu va) (1976, 1978 ir 1982) ir 48 psl. 
„Lit hu a nia‘s Jews and the Ho lo caust“ (1979). De ra pa ste bė ti, kad nuo 1970 m. 
J. Pruns kis – ALT In for ma ci jos biu ro di rek to rius. Jo veik lu mą liu di ja pe ri odiš-
kai leis ti in for ma ci niai biu le te niai, kar tą per me tus pa reng ta ra di jo pro gra ma, 
pa ra šy tos bro šiū ros. Vien tik 1981-1982 m., kaip 1996 m. pa sa ko jo pre la tas šio 
straips nio au to rei, jis iš lei do 20 biu le te nių lie tu vių ir 13 an glų kal bo mis. Jis la-
bai džiau gė si bro šiū ra, skir ta Lie tu vai, su lau ku sia ne vie no lei di mo ir lei du sia 
ki ta tau čiams su si pa žin ti su jo Tė vy ne. Jis pri si mi nė, kad žy dams pra dė jus kel ti 
teis mus Ame ri kos lie tu viams už jų per se kio ji mus, an glų kal ba pa ra šė kny ge-
lę apie Lie tu vą ir žy dų ho lo kaus tą, ku rio je mo ty vuo tai gy nė lie tu vių tau tą nuo 
kal ti ni mų. Siek da mas ap si sau go ti nuo ga li mų žy dų prie kaiš tų vi sus duo me nis 
ėmė iš žy dų bib lio te kos Chi ca go je. Pa si ro džius kny ge lei po vie ną eg zem plio rių 
iš siun tė į pa grin di nius Chi ca gos dien raš čius (vie nas jų net pa ra šė ve da mą jį, kad 
ne ga li ma lie tu vių tau tos kal tin ti), vie ną eg zem plio rių au to rius nu siun tė Iz ra e lio 
kon su lui Chi ca go je. Šis gi, su si pa ži nęs su me džia ga, pa kvie tė dr. prel. J. Pruns kį 
į pri ėmi mą. Kon su las J. Pruns kio dar bu bu vo pa ten kin tas: lei di ny je bu vo iš kel ti 
ir žy dų eko no mi niai lai mė ji mai Lie tu vo je, ra šy ta to le ran tiš kai – dėl vie no iš si-
šo kė lio ne ga li ma kal tin ti tau tos. 

1985 me tais pa si ro dė kny ge lė „Gel bė ji mas trem ti nių iš Mask vos le te nos“. 
Šio je ne di de lė je, vos 14 pus la pių kny ge lė je, prel. J. Pruns kis do ku men tuo tai 
ra šo apie ALT veik lą po ka rio me tais gi nant pa bė gė lius nuo bol še vi kų pa stan gų 
juos su grą žin ti į jau oku puo tus kraštus.

Svar bus ir ver tin gas dr. J. Pruns kio re da guo tas do ku men ti nis rin ki nys 
„Lie tu va bol še vi kų oku pa ci jo je“, ku rį 1979 m. iš lei do Jū rų šau lių kuo pa „Klai-
pė da“ Chi ca go je.

Pre la tas J. Pruns kis su rin ko ir iš tė vy nės iš blokš tų jų at si mi ni mus „Bė go-
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me nuo te ro ro“. Be veik 300 pus la pių ap iman čio je kny go je – 38 au to rių at si mi-
ni mai. Tarp jų – ir J. Pruns kio bei jo se sers Ane lės Pruns ky tės. 

Ame ri kos lie tu vių bib lio te kos lei dyk la Pra nui Gi nei čiui at min ti iš lei do 
di de lio al bu mo for ma to J. Pruns kio re da guo tą kny gą „Lie tu viai Si bi re“. Čia vėl 
re dak to rius nu ro do, kad pri va lo me įam žin ti tą bai sią tra ge di ją, į Si bi rą gy vu li-
niais va go nais ve ža mų tau tie čių iš gy ve ni mus, at mi ni mus. Kny ga pa rei ka la vo 
daug kan try bės, at kak lu mo. 

1988 m. pa si ro dė J. Pruns kio, A. Ke ru lio ir M. Va liu kė no re da guo ta kny-
ga „Lie tu viai tau ti nin kai – ko mu nis tų kan ki niai“. J. Pruns kio ini cia ty va, kar tu 
su Le o nu Ke ru liu ir Pi ly pu Na ru čiu pa reng ta kny ga „At ei ti nin kai ko mu nis tų ir 
na cių kan ki niai“ (šią kny gą J. Pruns kis ir re da ga vo). Kny gos var dy ne abė cė lės 
tvar ka pa tei kia mi 514 at ei ti nin kų – ko mu nis tų kan ki nių ir 37 at ei ti nin kų – na-
cių kan ki nių gy ve ni mo bei veik los ap ra šy mai. Pa žy mė ti na, kad šia te ma ti ka dar 
1952 m. Bro ok ly ne bu vo išleis ta 436 psl. kny ga „Lie tu vos ar chy vas. Bolševiz-
mo me tai“, ku rią taip pat pa ren gė dr. J. Pruns kis. 

Apie oku puo tą ir ken čian čią Lie tu vą J. Pruns kis ne tik ra šė, bet ir kal bė jo. 
Tar kim, 1982 m. Mad ri do kon fe ren ci jo je. Pa ste bė ti na, kad J. Pruns kis, Ame ri-
kos lie tu vių ta ry bo je dirb da mas su lie tu vių de le ga ci jo mis, yra da ly va vęs svar-
bio se tarp tau ti nė se kon fe ren ci jo se Mad ri de, Lon do ne, Vie no je... 1982 m. ALT 
pa siun tė jį į Mad ri dą. Čia ku ni gas su si ti ko ir kal bė jo si su ke tu rio li kos ša lių am-
ba sa do riais, dau ge liu de le ga tų bei žur na lis tų. J. Pruns kis pir mą kar tą to kiai gau-
siai ir įvai riai vi suo me nei su tei kė iš sa mių ži nių apie Lie tu vą. Lie tu vos rei ka lais 
jis įtei kė ALT me mo ran du mą.


