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Prelato dr. Juozo Prunskio 
65-erių metų kunigystės 

ir 90 metų amžiaus sukakčiai

ALDONA VASILIAUSKIENĖ
Kokia maloni staigmena — 

Borders knygų krautuvės istori
jos skyriuje ant naujos knygos 
nugarėlės lietuviška trispalvė! 
Ji juodame fone skiria žodžius 
Krickus ir Showdown. Knygą 
nuėmus nuo lentynos pamatai, 
kad viršelyje matyti garsioji 
Sausio tryliktosios nuotrauka, 
kurioje vyrų būrys bando nu
stumti tanką nuo jo suvažinėtos 
mergaitės prie Vilniaus radijo ir 
televizijos bokšto. Vėl lietuviška 
trispalvė ir raudonoji vėliava su 
geltonu kūju ir pjautuvu. Dide
lėmis raudonomis raidėmis 
Showdown, tada antrinė an
traštė The Lithuanian Rebellion 
and the Breakup o f the Soviet 
Empire, autoriaus pilna pavar
dė: Richard J. Krickus.

Autorius mums pažįstamas 
savo straipsniais The Common- 
weal, politiniame ir kultūrinia
me JAV katalikų savaitraštyje. 
Kriokaus straipsniai pasirodė 
Lietuvos atgimimo išvakarėse ir 
žurnalo skaitytojus supažindino 
su Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
padėtimi ir Lietuvos Katalikų 
Bažnyčios kronikų leidimu. Tai 
buvo svarbus įnašas Lietuvos 
atgimimui.

Richard J. Krickus šiuo metu 
yra Mary Washington College 
Distinguished Professor of Po- 
litical Science. Jo bakalauro 
laipsnis yra iš College of Wil- 
liam and Mary, magistro laips
nis iš University of Massachu- 
setts, o daktaratas iš George- 
town University. Kartu su kun. 
Geno Barone įkūrė National 
Center for Urban Ethnic Af- 
fairs. Buvo saugumo klausimų 
tyrinėtojas Hudson Institute ir 
turėjo H.L. Oppenheimer Chair 
for Warfighting Strategy U.S. 
Marine Corps University. Jo 
straipsniai yra pasirodę Wash- 
ington Post, Wall Street Jour- 
nal, Christian Science Monitor. 
Jį matome televizijoje, komen
tuojantį įvykius Rytų Europoje.

Sovietų Sąjungos suaižėjimą 
Krickus jau buvo pranašavęs 
1987 metais išleistoje knygoje 
Superpoįvers in Crisis: Implica- 
tions o f Domestic Discord. Da
bartinėje savo knygoje jis kau
pia dėmesį lietuvių tikrai svar
biam įnašui Sovietų Sąjungos 
sugriuvime. Autorius dalyvavo 
Lietuvos seimo rinkimų stebėto
ju 1990 metais, todėl pats yra 
istorinių įvykių liudinininkas. 
Jo įspūdžiai ir įžvalgos verti
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dėmesio. Pavyzdžiui, jis svarsto 
išeivijos reakciją į prezidentin
ius rinkimus:

“Landsbergio ir Lozoraičio 
vienas po kito pralaimėjimai 
pritrenkė Šiaurės Amerikos dia
sporą. Beveik penkiasdešimt 
metų kovoję prieš sovietinę val
džią savo senojoje tėvynėje, jie 
buvo pasibaisėję, kad ‘komunis
tai’ vėl sugrįžo valdyti. Egzilėje 
jie palaikė Lietuvos tautinį gy
venimą, kovojo prieš brutalią 
sovietinę valdžią ir teikė Sąjū
džiui kritinę paramą užsienyje, 
Būtų klaidinga pervertinti po
litinę Lietuvos diasporos įtaką. 
Jei 800,000 lietuvių kilmės as
menų būtų gyvenę ne JAV, bet 
kūriame kitame krašte, jų gali
mybės įtaigauti įvykius Sovietų 
Sąjungoje būtų būvę kur kas 
mažesnės — gal net nulis. Lie
tuvos ‘specialus statusas’ nebū
tų egzistavęs ir Gorbačiovo ‘Bal
tijos problema’ nebūtų tiek 
grėsminga jo režimui. Bet šioje 
kovoje lietuviai Amerikoje buvo 
gyvybiškai svarbūs, nes jie buvo 
pasaulio stipriausios valstybės 
piliečiai, kurioje svarbūs spau
dos ir valdžios žmonės sutiko 
būti sąjungininkais Lietuvos 
laisvės siekyje.

Visų pusių supratimas, kad 
Gorbačiovui buvo desperatiškai 
reikalingi artimi ir draugiški 
ryšiai su Washington’u, veikė 
lietuvių naudai. Yra racionalu 
galvoti, kad be diasporos Ameri
koje, Lietuvos laisvės sąjūdis 
būtų buvęs jėga išardytas, kad 
būtų buvęs pultas Seimas, kad 
Landsbergis būtų buvęs įkalin
tas ar net nužudytas. Kai Vikto
ras Nakas atsistatydino iš Lie-

Nepakartojami Lietuvos gam
tovaizdžiai: miškai, ežerai ir 
ežerėliai' upės ir upokšniai, vin
giuojantys tarp kalnelių ir ly
gumų — visko čia užtenka. Ne
veltui juk šis mažas kraštas 
vadinamas Marijos Žeme. O 
Utenos apskritis — išskirtinė: ji 
tarsi sutelkia tai, kas yra visoje 
Lietuvoje...

Iš Utenos, važiuojant Zarasų 
link, pravažiavus keletą kilo
metrų už Daugailių ir pasukus 
lauko keliuku į kairę, šone pali
kus Dūlių kaimą, privažiuojant 
pasiekiamas Žvilbučių dvaras. 
Šiandieną nedaug kas iš to dva
ro ir belikę, ilgai šeimininkavę 
svetimi nemokėjo tausoti, o tik 
griovė... Tačiau ir išlikę akme
niniai pastatai bei sovietmečiu 
petvarkytas gyvenamasis na
mas rodo buvusį Žvilbučių dva
ro didingumą.

O grįžtančių šeimininkų tebe
laukia kiekvieną pavasarį di
džiuliais žiedais pražystančios 
alyvos, ievos, šalia dvaro vingu
riuojantis upeliūkštis Šiekštė, 
kuris nuo sausros ir meliorato
rių išmonių dažnai pradingsta. 
Žemė čia itin akmeninga, tačiau 
žmonės ir iš tokios žemės mo
kėjo išauginti javą, išlaikyti gy
vulius. Šioje Žvilbučių akme
nuotoje žemėje ir vaikai išaugo 
tvirti kaip akmenys, o vyriau
siajam iš penkerių vaikų — 
Juozui 1997 m. gruodžio 22 d. 
suėjo 90 metų.

1900 metais šį dvarą, kuris 
kaip kaimelis buvo žinomas jau 

tuvos ambasados politinio pa
tarėjo pareigų protestu dėl 
Lozoraičio atleidimo, jis sakė: 
‘Be diasporos Lietuva būtų bu
vusi kita Gruzija. Niekas JAV 
nebūtų susirūpinęs, kad neprik
lausomybės sąjūdis būtų su
triuškintas!’ ” (pp. 198-199)

Knygos tematika aktuali, o ji 
pati būtų puiki dovana lietu
viškai neskaitantiems giminai
čiams ir amerikiečiams drau
gams. Ji atgaivina įtampos ir 
nuostabos pilnas taip neseniai 
įvykusio Lietuvos atgimimo die
nas. Autorius kalba kaip įvykių 
liudininkas Lietuvoje, bet taip 
pat užrašo istorijai svarbų JAV 
lietuvių veikėjų vaidmenį tuo 
Lietuvai didelių galimybių ir 
didelių pavojų metu.

(a. U.) 

nuo 17 amžiaus, o 19 amžiaus 
pabaigoje priklausė Francke- 
vičiams, pirko Juozas Prunskis, 
kilęs iš Biržų apskrities. Su 
žmona Elena išaugino tris sū
nus ir dukrą; vyriausias sūnus 
Petras tapo kunigu, jauniausias 
— Juozas apylinkėje išgarsėjo 
kaip veterinorius. 1904 metais 
jis vedė Oną Elzbietą Gineitytę 
(augusią septynių vaikų šeimo
je) iš Tauragnų dvaro. Juozo ir 
Onos tvarkomas dvaras tapo 
pavyzdiniu ūkiu: jo kaip pavyz
dinio, turinčio per 100 ha, nepa
lietė net žemės reforma. Deja, 
dabar — seniai nebėra šeimi
ninkų, tad koks gali būti ūkis...

Daktaras prelatas Juozas 
Prunskis — žinomas žurnalis
tas, publicistrs, rašytojas, vi
suomenininkas, itin išgarsėjęs 
savo mecenatoriška veikla ir 
dabar nepaliauja rūpintis Lietu
vos reikalais: dvasingumo, do
ros ir tikėjimo dalykais.

Juozo vaikystė, mokslo 
metai

Darbštūs, giliai tikintys Juo
zas ir Ona Prunskiai bei Juozo 
brolis kun. Petras Prunskis, 
buvo gyvi pavyzdžiai jaunajai 
kartai: Juozukui, Anelei, Vla
dui, Jonui ir Onytei. (Deja, iš 
penkių vaikų šiuo metu gyvi tik 
vyriausias ir jauniausioji.) Vai
kams, ypač vyriausiajam Juozu
kui, daug įtakos turėjo ir moti
nos tėvai Gineičiai, valdę Tau
ragnų dvarą. Seneliai jį išmokė 
tikėjimo tiesų, parengė pirmajai 
komunijai, kurią busimasis pre
latas priėmė Tauragnų bažny
čioje. O dėdė Pranas Gineitis 
(vienas Utenos „Saulės” gimna
zijos steigimo organizatorių ir 
iniciatorių) padėjo Juozukui pa
sirengti mokslams, kuris tada 
įstojo į Utenos „Saulės” gimna
zijos ( tada dar progimnazijos) 
antrąją klasę. Jau „Saulėje” 
Juozas Prunskis įsijungė į atei
tininkų bei skautų veiklą.

„Saulėje” tebuvo tik penkios 
klasės, tad 1922 metais jas bai
gus, tėvas nuvežė Juozuką į 
Rokiškio gimnaziją. Be mokslo, 
Juozukas aktyviai įsijungė į 
veiklą — dalyvavo skautų orga
nizacijos įkūrime, buvo išrink
tas skiltininku, dalyvavo ir atei- 
tininkijos veikloje. Po 70 metų 
prelatas rašė: Abi šios organi
zacijos labai svarbios ir daug 
davė mano dvasiniam brendi
mui ir charakterio ugdymui”. 
Su Rokiškio skautų delegacija 
Juozas Prunskis 1924 metais 
dalyvavo skautų atstovų suva
žiavime Kaune. Jau besimoky
damas Rokiškio gimnazijoje, 
parašė pirmuosius literatūri
nius darbus; dramą ir eilėraš
tį... 1925 metais su pirmąja Ro
kiškio gimnazijos abiturientų 
laida mokslus baigė ir Juozas 
Prunskis.

Sveikiname gerbiamą prelatą dr. Juozą Prunskį, 1997 m. 
gruodžio 22 d. sulaukusį 90 metų!

Darbas pradžios 
mokykloje, studijos Kauno 

kunigų seminarijoje

Baigus gimnaziją Juozui 
Prunskiui iškilo dvi problemos: 
lėšos ir pašaukimas. Dėdė Pra
nas Gineitis tuo metu jau buvo 
mokyklų inspektorius, tad pa
skyrė jį dirbti mokytoju į tėviš
kės kaimynystėje esančią Dūlių 
pradžios mokyklą.

Dūlių mokyklėlė buvo nedi
delė (apie 30 mokinių), tad Juo
zas Prunskis buvo ir mokytojas, 
ir mokyklos vedėjas. Gyveno 
Žvilbučiuose, į pamokas važinė
jo arkliuku, o vėliau — nusipir
ko dviratį. Jaunas mokytojas 
mokėjo ir noriai bendravo su 
vaikais, rengdavo vakarėlius — 
gautas lėšas panaudojo vaizdi
nių priemonių įsigijimui... Vai
kams gilų įspūdį palikdavo, kad 
mokytojas kartu su jais eina į 
bažnyčią, kartu atlieka išpa
žintį...

Dvejus metus dirbdamas Dū
lių pradžios mokykloje, Juozas 
Prunskis pastoviai lankėsi An
talieptėje. Čia Lietuvių moterų 
kultūros draugija (Seserys šir- 

Nuolatinis mokslinių ir kultūrinių renginių lankytojas prelatas Juozas Prunskis (viduryje)...
A. Gulbinsko nuotrauka

dietės) buvo įsteigusi mokyklą. 
Juozas Prunskis čia įsteigė 
skautų organizaciją, jo iniciaty
va buvo leidžiamas skautų laik
raštis Žalioji vėliava.

Mokytojaudamas . Dūliuose, 
Juozas Prunskis vieną savaitę 
pašventė ateities apmąsty
mams. Visų pirma nusprendė, 
kad Dievas yra. Ir jeigu Jis yra, 
tai verta Jam aukoti ir savąjį 
gyvenimą. Ir taip Juozas Pruns
kis nutarė tapti kunigu. „Iš 
pradžių sau giliai išsiaiškinęs 
Dievo buvimą, nusprendžiau, 
kad religiniams idealams verta 
aukoti gyvenimą, ir įstojau į 
Kauno kunigų seminariją” — 
rašo sukaktuvininkas.

Seminarijoje busimasis prela
tas ir mokslininkas artimai su
sipažino su ateitininkijos atkū
rėju išeivijoje, tada dar klieriku, 
Stasiu Yla, kun. Alfonsu Lip- 
niūnu, kun. Alfonsu Sušinsku, 
Baliu Chomskiu, Kazimieru 
Kuzminsku ir daugeliu kitų. 
Čia jis klausė Maironio, istoriko 
Prano Penkausko, Jono Toto
raičio, Prano Dovydaičio, Juozo 
Ereto ir kitų žymių to meto 
mokslininkų paskaitų.

Seminarijoje Juozas Prunskis 
buvo uolus mokinys. Prelatas 
prisimena, kad jis visada ruoš
davo tas pamokas, kurios buvo 
tą dieną užduotos, ir kartodavo 
tas, kurios bus kitą dieną. Tad 
pamokoms buvo visada pasiren
gęs. Visą atliekamą laiką skyrė 
knygų skaitymui.

Juozas Prunskis seminarijoje 
buvo sudaręs savo dienotvarkę, 
ją parodė profesoriui kun. Bene
diktui Andriuškai. Šis gi pasi
džiaugė, kad klierikas turi 
smulkią, dvasią keliančią die
notvarkę, pagyrė ir niekuo ne
galėjo papildyti.

Kauno kunigų seminarijoje 
veikė slapta Šv. Tomo draugi
jėlė, kurios tikslas — dvasinis 
ugdymas, vieni kitiems pade
dant, siekimas tobulybės. Apie 
šią draugijėlę Juozas Prunskis 
rašė: „Apie dvylika mūsų bu
vome susimetę į slaptą šv. To
mo draugijėlę, stengdamiesi 
padėti vienas kitam ugdyti cha
rakterį, įskelti daugiau vidinės 
ugnies į mūsų uždaros įstaigos 
gyvenimą. Čia buvo Alfonsas 
Lipniūnas, vėliau vyskupas An
tanas Deksnys, prelatas Vytau
tas Balčiūnas ir kiti. Kadangi 
kai kas iš mūsų buvo bibliote
kos ‘tarnautojai’, tai lengvai ga
lėdavome susimesti į tas užda
ras patalpas konfidencialiems 
pasitarimams. Toks biblioteki-
ninkas buvo ir Stasys Yla”.

Juozas Prunskis priklausė ir 
Kunigų seminarijoje veikusiai 
visuomenininkų sekcijai. Jie 
atostogų metu dirbdavo su an
gelaičiais, ateitininkais, pava
sarininkais, organizuodavo kon
gresus, ne vieną jų organizavęs 
ir sukaktuvininkas. Prelatas 
šiltai prisimena ir savo veiklą 
ateitininkų „Šatrijos” meno 
draugijoje ir bendradarbiavimą 
spaudoje.

Jau nuo 1929 metų pasirodė 
Juozo Prunskio straipsniai 
spaudoje. Rašė į įvairius laik
raščius: Rytas, Skautų aidas, 
Panevėžio balsas, Darbininkas, 
Tiesos kelias ir kitus. Be tikro
sios pavardės pasirašinėjo J. 
Žvilbučio, J. Daugailio slapy
vardžiais (tai gimtųjų vietų 
įamžinimas), o ir dabar sukak
tuvininkas vartoja šiuos slapy
vardžius, kartais sutrumpinda
mas: Daugail., J., Juoz. Pr., J. 
Pr., J. Prunsk. ir panašiai. 1931 
metais kartu su klieriku Alfon
su Sušinsku iš rusų kalbos iš
vertė J. Douillet knygą Maskva 
be kaukės (mat ji iš prancūzų

(Nukelta į 2 psl.)
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kalbos jau buvo išversta į rusų 
kalbą).

1932 m. gegužės 22 d. arki
vyskupas Juozapas Skvireckas 
įšventino Juozą Prunski kuni
gu. Primicijos — iškilmingos 
pirmosios šv. Mišios buvo auko
jamos Antalieptėje.

Jauno kunigo darbai 
Lietuvoje 1932-1940 metais

Lietuvoje kun. Juozas Pruns
kis dirbo tik aštuonerius metus
— 1940 metais sovietinė okupa
cija jį privertė pasitraukti iš 
tėvynės.

Iš šio laikotarpio dvejus me
tus dirbo Kupiškyje vikaru bei 
vidurinės mokyklos kapelionu, 
dvejus metus gyveno Pažaislyje
— gydė sveikatą, gilino studi
jas, ketverius metus gyveno 
Kaune (trejus metus dirbo XX 
amžiaus redaktoriumi ir metus 
Katalikų veikimo centre).

Apie savo kapeliono darbą 
Kupiškyje prelatas rašė: „Čia 
mes išvystėme slaptą ateitinin- 
kijos veikimą, nes tada autori- 
tatyvinis Antano Smetonos reži
mas buvo gimnazijose ateiti
ninkus uždaręs. Labai nuošir
džiai susidraugavome su ryžtin
gais moksleiviais ateitininkais 
ir plėtėme slaptą veiklą, kartais 
net pasikviesdami prof. Praną 
Dovydaiti, kun. Alfonsą Lipniu- 
ną .

Gyvendamas Kupiškyje Juo
zas Prunskis prenumeruodavo 
vokiškus žurnalus, kur rasdavo 
pakankamai informacijos apie 
katalikybės padėtį Europoje. 
Šią medžiagą panaudodavo mo
kinių rekolekcijoms, o taip pat 
straipsniams Panevėžio balse. 
Vyskupo Kazimiero Paltaroko 
sprendimu, kun. Juozo Pruns- 
kio straipsniai Panevėžio balse 
buvo spausdinami atskirais la
peliais ir skleidžiami vyskupi
joje.

Dirbdamas Kupiškyje Juozas 
Prunskis dalyvavo Panevėžyje 
vykusiame jaunimo kongrese ir 
pasakė pamokslą, kurio pagrin
dinės mintys buvo išspausdin
tos 1934 metais Tiesos kelyje 
(Nr. 10). Kupiškis buvo visų 
plačių Juozo Prunskio veiklos 
sričių darbo pradžia.

Sušlubavus širdžiai Juozas 
Prunskis, vyskupo leidimu, iš

Jono Tamulaičio nuotrauka

Žurnalistas ir visuomenės veikėjas prelatas Juozas 1 
mas Amerikos Lietuvių Tarybos centre, kur dirbo A 
rektorium.

Prelatas dr. Juozas Prunskis — daugelio minėjimų ir švenčių pagrindinis 
kalbėtojas...

vyko į Pažaislį (1934-1936 met
ais). Čia jis ne tik gydė svei
katą, bet ir gilino žinias: Vytau
to Didžiojo universitete Kaune 
klausė baudžiamosios teisės, ci
vilinės teisės bei filosofijos pas
kaitų, daug mokėsi iš vadovėlių. 
Tačiau disertaciją parašė žy
miai vėliau — 1945 metais, jau 
išeivijoje Catholic University of 
America, Washington’e. Juozas 
Prunskis negalėjo atsisakyti 
talkinti Mūsų laikraščiui — 
1935 metais jis buvo pakvies
tas šio ūkininkų laikraščio re- 
liginio-ideologinio skyriaus va- 
dovu-redaktoriumi (laikraščio 
redaktorius buvo Juozas Gru
šas). Religinio skyriaus vadovo 
pareigas perėmęs iš kun. Stasio 
Ylos, dirbo vienerius metus — 

kiekvienam numeriui rengė 
spaudos apžvalgą.

Tautininkų vyriausybei už
darius katalikų dienraštį Rytas, 
jo baze pasinaudojant, 1936 me
tais buvo pradėtas leisti XX 
amžius. Juozas Prunskis tapo 
vyriausiuoju redaktoriumi ir iš 
Pažaislio persikėlė gyventi į 
Kauną. Jis buvo paskirtas 
Švenčiausios Jėzaus Širdies tar
naičių kongregacijos kapelionu 
Aleksote įsikūrusiame vienuo
lyne — ten ir gyveno, gaudamas 
visą išlaikymą, kasdieną iš se
selių vienuolyno skubėdams į 
XX amžiaus redakciją.

O apie savo atėjimą į XX am
žių Juozas Prunskis rašė; „Kun. 
Stasys [Yla — A.V] pasiūlė man 
perimti nuolatinį redagavimo 
darbą. Atvažiavo tada kun. Sta
sys pas mane į Pažaislį, kur bu
vau kapeliono pavaduotojas ir, 
lankydamas specialų teisės kur
są, rašiau disertaciją. Ėmė pri
kalbinėti imtis redaktoriaus 
darbo. Pasakiau jam, kad netu
riu geros sveikatos, be to, tęsiu 
mokslą, bet, jeigu vyskupas leis, 
imsiuos ir to darbo. Berods dr. 
Dielininkaitis su dr. Ivinskiu 
nuvažiavo pas Panevėžio vys
kupą, kuriam priklausiau, gavo 
jo pritarimą ir po keleto dienų 
kun. Stasys paskambino telefo
nu tardamas: „Sveikas, redakto
riau!” Kolektyvo nariai ėmėsi 
didelės talkos. Kiekvienas iš jų 
po savaitę ar po dvi ateidavo 
darbuotis redakcijoje be jokio 
atlyginimo. Siūlydami naujas 
idėjas, įtraukdami svo pažįsta
mus bendradarbiauti, daug pri
sidėjo, kad katalikų dienraštis, 
anksčiau ėjęs mažiausiu tiražu, 
tapo didžiausias leidinys,..”

Visas XX amžiaus redakcinis 
kolektyvas buvo brendęs ateiti
ninkuos eilėse, aukštuosius 
mokslus ėję Vakarų mokyklose. 
Jie Vakarų pasaulio naujus ka
talikybės polėkius siekė įskie
pyti Lietuvoje. Jų pasišventi
mas, talentas, organizacinis su
brendimas man buvo didelis ug
dymo veiksnys ateitininkijos 
idealuose — vėliau rašys Juo
zas Prunskis.

Norėdamas pagerinti XX am
žiaus teikiamas informacijas, 
redakcija siekė žymesniuose 
Europos centruose surasti savo 

korespondentus. Tad ir Juozui 
Prunskiui teko vykti į ne vieną 
valstybę. Kaip XX amžiaus ats
tovas Juozas Prunskis dalyvavo 
Europos laikraštininkų suva
žiavime Budapešte, Europos 
laikraštininkų kongrese Pary
žiuje, 1939 metais Estijoje vy
kusioje Dainų šventėje...

Juozas Brazaitis (Ambraze
vičius) yra pabrėžęs tris Juozo 
Prunskio žurnalistinius bruo
žus; didelį judrumą — viską 
pamatyti savo akimis; pateikti 
skubią, tikslią ir efektyvią in
formaciją; mokėjimą sutelkti 
kuo daugiau bendradarbių laik
raščiui...

Nors XX amžių tautininkai 
griežtai cenzūravo, tačiau Juo
zas Prunskis gebėjo taip bend
radarbiauti, kad priešų turėjo 
nedaug — jam ne per daug rū
pėjo partinė laikraščio kryptis. 
Juozo Brazaičio nuomone, „laik
raščio kolektyvui trokštant tu
rėti aiškią, anomis sąlygomis 
galimai kovingesnę liniją, buvo 
viena priežasčių, kodėl ilgainiui 
kun. Juozas Prunskis, su entu
ziazmu dirbęs XX amžiuje pas
kui (1939 metais) perėjo į Kata
likų veikimo centro informacijos 
biuro vedėjus”. Kita priežastis 
— staiga pakitusi politinė pa
dėtis, prasidėjęs karas. Tad pas
kutinį kartą dienraščio redakto
riumi Juozas Prunskis pasirašė 
1939 m. rugsėjo 6 d., o rugsėjo 9 
dieną savo pareigas perdavė dr. 
Ignui Skrupskeliui.

Katalikų veikimo centre Juo
zas Prunskis dirbo beveik me
tus. Čia darbavosi dr. Juozas 
Leimonas, dr. Jonas Pankaus- 
kas. Katalikų spaudos biuras 
leido biuletenius, kuriais nau
dojosi laikraščiai, leido konfi
dencialius informacinius biule
tenius vyskupamš, Katalikų ak
cijos vadams apie planuojamus 
naujus įstatymus, Tiesos kelyje 
apžvelgdavo kitų krypčių spau
dą ir kitką.

Katalikų veikimo centro ini
ciatyva Juozas Prunskis keliavo 
į Latviją — norint sužinoti tik
rąją padėtį; kokią naudą duoda 
ten įvesta civilinė metrikacija, 
kurios įvedimo taip trokštama 
ir Lietuvoje. Šios kelionės rezul
tatas — knyga Ką Dievas su
jungė — žmogus teneišskiria. 
Paminėtina ir knyga Ką ir kaip 
rašyti į laikraščius — jau šiuo 
darbu Juozas Prunskis rengė 
busimųjų žurnalistų pamainą.

Priverstinis pasitraukimas 
iš Lietuvos

1940 metų liepos antroje pu
sėje kun. Juozas Prunskis pali
ko savo ir tėvų žemę. Apie tai 
vaizdžiai rašo knygoje Bėgome 
nuo teroro (1980). Į užsienį pa
vyko pasitraukti ir kitiems 
Prunskių vaikams tik vėliau, 
artėjant antrajai sovietinei oku
pacijai — 1944 m. rugpjūčio 1 d. 
ties Jurbarku pereina sieną 
Anelė su Jono šeima. O tėvai 
neišvengė Sibiro kančių: 1941 
m. birželio 13 d. iš Žvilbučių iš
vežė Juozo tėvus Juozą Pruns- 
kį ir jo žmoną Oną Gineitytę, 
tuo metu ten buvusį tėvo brolį 
kun. Petrą Prunskį bei seserį 
Onutę Prunskytę. Juozas 
Prunskis 1942 m. spalio 14 d. 
mirė Sibire, sulaukęs 68 metų 
amžiaus, Sibire mirė ir kun. Pe
tras Prunskis. Tik Onai Pruns
kienei, Sibire auginusiai našlai
čiais likusius brolio vaikus, pa
vyko pabėgti į Lietuvą, kur ji 
ilgą laiką slapstėsi, kol įvyko 
analogo neturintis dalykas. Ni
kitai Chruščiovui viešint Wa- 
shington’e, žurnalistas kun. 
Juozas Prunskis kreipėsi į sve
čią gražia rusų kalba, prašy
damas leisti motinai atvykti gy
venti pas savo vaikus. Chruš
čiovas prašymą išklausė, ir 
1960 metais Ona Prunskienė 
vėl susitiko su savo vaikais. 24 
metus išgyvenusi Amerikoje, 

rūpestingai globojama vaikų ir 
vaikaičių, mirė sulaukusi 96 
metų. O Daugailių kapinėse 
Onutė Prunskytė Garūnienė 
1996 metais pastatė atminimo 
kryžių ne tik įnirusiems Lietu
voje, bet ir nukankintiems Si
bire artimiesiems.

Pasiekęs, ąišku, su įvairiais 
nuotykiais, pabėgėlių lagerį 
Sleisgarbin’e, surado nemaža 
pažįstamų lietuvių. Stovykloje 
buvo ir Lietuvos slaptosios poli
cijos viršininkas Pranas Meš- 
kauskas-Germanas (German
tas). Jis buvo pažįstamas su vo
kiečių policija, ir ta jam pavedė 
sudaryti pabėgėlių, kuriuos rei
kia išleisti iš stovyklos, sąrašą. 
Į tą sąrašą buvo įtauktas ir Pra
no Meškausko pažįstamas Juo
zas Prunskis.

Iš pabėgėlių stovyklos Juozas 
Prunskis nuvyko į Berlyną ir 
ieškojo galimybių, kad jį iš
kviestų į Romą ar į Ameriką. 
Kartu įsidarbino kaip žurna
listas ir rašė straipsnius Drau
gui į Ameriką. Pagaliau prela
tas Antanas Krušas atsiuntė 
kun. Prunskiui laišką-kvietimą 
atvykti darbuotis Bažnyčios la
bui bei pinigų kelionei. Tad tik 
Kūčių dieną pasiekė Čikagą.

Darbas Amerikoje, 
studijos, disertacija

Atvykęs į Čikagą, kun. Juozas 
Prunskis kurį laiką talkino Šv. 
Jurgio parapijoje, gavo Ameri
kos pilietybę, bendradarbiavo 
spaudoje, 1941 metais kartu su
būsimu vyskupu Antanu Deks- 
niu įkūrė pirmąją ateitininkų 
kuopą Amerikoje. Juozo Pruns
kio iniciatyva 1942 m. rugsėjo 
19 d. Katalikų federacijos žinio
je atkuriamas Katalikų spaudos 
biuras. Juozas Prunskis — vie
nintelis Katalikų spaudos biuro 
tarnautojas, rašė informacijų 
biuletenius apie lietuvių kata
likų padėtį Amerikoje ir visame 
pasaulyje ir siuntinėjo laikraš
čiams. Biuras palaikė ryšius su 
amerikiečių spauda, išleido 102 
biuletenius, keturias brošiūras. 
1944 m. rugsėjo 23 d. Juozui 
Prunskiui išvykus studijuoti į 
Washington’ą, biuro veikla nu
trūko.

Bažnytinės teisės studijas už
baigęs Catholic University of 
America Washington’e, 1945 
metais J. Prunskis apgynė di
sertaciją Comparative Law: Ec- 
clesiastical and Civil in the Li- 
thuanian Concordat (Lyginamo

Juozas Prunskis — Dievo tarnas, kunigas. St. Symphorosa parapijoje, 
Čikagoje, teikia ligoniams palaiminimą.

Daugelio knygų autorius prelatas Juozas Prunskis Cleveland’e 1982 metų 
vasarį pasirašo savo knygą „Lietuviai Sibire” V. Januškiui

Vlado Bacevičiaus nuotrauka

ji studija tarp Lietuvos konkor
dato ir valstybės įstatymų).

Įgijęs mokslinį laipsnį Juozas 
Prunskis sugrįžo į Čikagą. Kurį 
laiką gyveno pas marijonus Šv. 
Jurgio parapijoje, vėliau buvo 
pakviestas į Šv. Simforozos pa
rapiją, paskui dirbo parapijoje. 
Iš čia atvyko į Ateitininkų na
mus Čikagos priemiestyje Le- 
mont’e, kur dabar gyvena rū
pestingos Genės ir Eugenijaus 
Stasiulių šeimos globoje.

Per daugiau kaip 50 metų 
trukusį laikotarpį Juozas 
Prunskis pasireiškė įvairiose 
veiklos sferose: nuo 1948 iki 
1972 metų jis dirbo Draugo re
dakcijoje. Jo iniciatyva Draugas 
ėmė leisti mėnesinį priedą „Ar
chitektūra, technika ir ūkis”, 
vėliau tai tapo kultūriniu-lite- 
ratūriniu priedu. 1954 metais 
Draugas pradėjo rengti lietu
višką radijo programą, kuriai 
vadovavo Juozas Prunskis. Nuo 

1955 metų per Amerikos radiją 
Juozas Prunskis pradėjo sakyti 
pamokslus Lietuvai...

Šalia darbo Drauge 1964- 
1969 metais redagavo mėnesinį 
marijonų žurnalą anglų kalba 
The Marian, o nuo 1972 metų 
— Kristaus Karaliaus laivą 
(dažniausiai jis buvo vadinamas 
tiesiog Laivu).

Juozas Prunskis redagavo ne 
tik laikraščius bei žurnalus. 
Nuo 1953 metų jis dirbo Lietu
vių enciklopedijos žurnalistikos 
skyriaus redaktorium.

Per ilgus metus sukaupęs 
žurnalistinio darbo įgūdžių, 
troško juos perteikti būsimiems 
žurnalistams: pedagoginio dar
bo mintis jį lydi visą gyveni
mą... 1959 metais Pedagoginia
me lituanistikos institute kun. 
Juozas Prunskis pradėjo dėstyti 
žurnalistiką. Vėliau — 1974 
metais jis parengė knygą Žur
nalistika (tai 30-ies autorių, 
dažniau besireiškiančių spau
doje, 32 straipsniai: mintys jau
niesiems pradedantiems žurna
listams — praktiškas vadovas).

Be gausių straipsnių — Juo
zas Prunskis jų parašęs per 
11,000, itin svarbios ir jo para
šytos, sudarytos, redaguotos 
knygos — jų beveik 40. Vienas 
jų parašė pats Prunskis, kitas 
parengė su kolegomis.

Visose Juozo Prunskio kny
gose ryškia gija nusitęsia dvi 
pagrindinės mintys: krikščio
nybės tikėjimo tiesų atskleidi
mas bei Lietuvos okupacinio re
žimo padarinių pavaizdavimas. 
Paminėsime keletą knygų: Prie 
Vilties kryžiaus (1948), Motina 
Gailestingoji (1957), Amžinybei 
ir tėvų žemei (1957), Aukštyn 
širdis (1957) — apie ją poetas 
Leonardas Andriekus rašė: „Ši 
knyga geriausiai padeda pažinti 
autorių kaip populiarų religijos 
apologetą”. 1958 metais pasiro
dė trys kun. Juozo Prunskio 
knygos: Motina, Meilė ir laimė, 
Metai su Dievu.

Svarbios ir Juozo Prunskio 
sudarytos bei redaguotos kny
gos: 1958 metais Rinktinės min
tys, Mano pasaulėžiūra, Lietuva 
bolševikų okupacijoje (1979), 
Ateitininkai, komunistų ir nacių 
kankiniai (1991) ir daugelis ki
tų.

Prelatas nešykštėjo dėmesio 
ir kitų kūrybai. Draugo pusla
piuose nuolatos randama jo pa-

(Nukelta į 4 psl.)
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Sukaktuvinis Mokslo ir 
kūrybos simpoziumas —jau istorija
Keletas bruožų iš Dešimtojo mokslo ir kūrybos simpoziumo ir jo metu vykusių renginių

JUOZAS KONČIUS

1997 metų Padėkos dienos sa
vaitgalį Čikagoje įvykęs Mokslo 
ir kūrybos simpoziumas prasi
dėjo renginiais, kurie buvo lyg 
ir įvadas į patį simpoziumą. 
Trečiadienio vakarą (11.26) Či
kagos bei iš toliau atvykę sve
čiai rinkosi Pasaulio lietuvių 
centre, Lemont, Illinois, Lietu
vių dailės muziejuje, į meno pa
rodos atidarymą. Parodoje šia 
proga buvo eksponuojami daili
ninko Romo Viesulo (1918- 
1986) grafikos darbai ir foto
menininko Algimanto Kezio 
„Moters” tema sukurtos foto
nuotraukos.

Atidarymas truputį vėlavo, 
nes buvo laukiama atvykstant 
autobuso su simpoziumo sve
čiais iš Lietuvos, kurie tik prieš 
keletą valandų buvo išlipę iš 
lėktuvo. Jų laukdami, dalyviai 
susipažino su parodos ekspona
tais bei pačiu Dailės muziejumi. 
Svečiams atvykus, parodą ati
darė muziejaus direktorė Dalia 
Šlenienė, o sveikinimo žodį tarė 
Mokslo ir kūrybos simpoziumo 
programos vedėjas dr. Vytautas 
Narutis. Sveikino susirinkusius 
ir dėkojo parodos rengėjams 
svečias iš Lietuvos, MKS rengi
mo komiteto pirmininko pava
duotojas (pirmininku yra Vy
tautas Landsbergis) profesorius 
Kazimieras Pyragas.

Po įvado ir sveikinimų, su 
dailininko Romo Viesulo gyveni
mu, jo mokslo eiga meniniais 
pasiekimais ir apdovanojimais 
lankytojus supažindino Leonas 
Narbutis. Fotomenininko Algi
manto Kezio paveikslų galerijos 
leidinį Moteris pristatė Aldona 
Jurkutė, paskaitydama ilgesnę 
Jacąues Prevert poemą “Meilė”. 
Kanklių muzika į poemos skai
tymą įsijungė Daiva Kimtytė.

Parodos atidarymą užsklendė 
pats fotomenininkas Algiman
tas Kezys, padėkodamas jį pris- 
tačiusioms menininkėms ir taip 
pat parodoje dalyvavusioms mo
terims, kurių išraiškas jis paga
vo savo nuotraukoje. Joms foto
menininkas įteikė po neseniai 
išleistą fotoalbumą Woman. Pa
rodai išleisti skoningai paruošti 
ir atspausdinti Romo Viesulo ir 
Algimanto Kezio darbų katalo
gai.

Ketvirtadienis (lapkričio 27 
d.) — Šiandien MK simpoziumo 
renginiai jau vyksta Jaunimo 
centre, Čikagoje. Vakaras buvo 
paliktas šeimyniniam pabend
ravimui. Jvyko parodos — „1941

X MKS garbės svečiai per simpoziumo atidarymą: Lietuvos ambasadorius JAV Stasys Sakalauskas, vyskupas 
Paulius Baltakis, Lietuvos Švietimo ir mokslo ministras Zigmas Zinkevičius, PLB pirmininkas Vytautas Kaman
tus, vyskupas Hansas Dumpys, prof. Kazimieras Pyragas ir JAV LB pirmininkė Regina Narušienė.

Zigmo Degučio nuotrauka

Zigmo Degučio nuotrauka

Vainiko padėjimas žuvusiems už Lietuvos laisvę prie Laisvės kovu paminklo Jaunimo centro sodelyje, Čikagoje, 
per X Mokslo ir kūrybos simpoziumą, 1997 m. lapkričio 30 d. Iš kairės: dr. Kazys Ambrazaitis, Stasė Petersonienė 
ir Pilypas Narutis, vadovavęs pagerbimui.

metų sukilimas ir rezistencija” 
atidarymas.

Parodą atidarė rezistencijos 
aktyvus dalyvis Pilypas Naru
tis, supažindindamas dalyvius 
su parodos medžiaga. Padėkojo 
parodos rengėjams Alei ir Vy
tautui Namikams ir pristatė 
kalbėtoją, 94 metų amžiaus is
toriką Joną Dainauską. Tarp 
įvairių pareigų, kurias Lietuvo
je jam teko eiti, Jonas Damaus
kas buvo Neumanui ir Sassui 
iškeltos 1934-35 metais Klai
pėdoje už nacinę veiklą bylos 
reikalų vedėjas. Jautriai ir 
įspūdingai istorikas nužvelgė 
okupacijos metų rezistenciją, 
kuri 1941 metų birželio mėnesį 
išsivystė į visą kraštą apėmusį 
sukilimą. Tauta, kuri turi vi
ziją, kritiškais momentais paro
do savo veidą, ir kuo didesnė vi
zija, tuo stipresnis pasiprieši
nimas, kalbėjo istorikas. Paro
dos atidarymą Pilypas Narutis 
užbaigė, parafrazuodamas Mar
tyno Mažvydo žodžius: „Imkite 
mane ir žiūrėkite”.

Parodoje vyravo su LAF rezis
tencija bei 1941 metų sukilimu 
susijusios nuotraukos: sukili
me žuvusiųjų veidai, okupacinio 
laikotarpio fotografijos, Červe
nės kankiniai, okupacinės val
džios ir kolaborantų nuotrau
kos, Rainių miškelio kankiniai. 
Buvo galima susipažinti su tą 

periodą nušviečančia spauda, 
knygomis, dokumentų kopijo
mis ir kita medžiaga.

Toje pačioje Čiurlionio galeri
joje buvo galima apžiūrėti ir 
Martyno Mažvydo 450 metų pir
mos lietuviškos knygos sukak
čiai paminėti surengtą ir dau
gelį lietuviškų vietovių apkelia
vusią, po to vėl į Čikagą su
grįžusią parodą. Jos organizavi
mu rūpinasi Lietuvių Bendruo
menės Kultūros tarybos sudary
tas specialus Katekizmo minė
jimo komitetas.

Šia proga reikėtų paminėti ir 
keletą kitų simpoziumo metų 
vykusių parodų. Jaunimo cent
ro mažojoje salėje vyko generolo 
inžinieriaus Antano Gustaičio 
sukonstruktuotų prieš karą Lie
tuvoje ANBO lėktuvų paroda. 
Parodoje buvo įvairūs ANBO 
modeliai, kurie kasmet keitėsi 
ir tobulėjo. Parodoje buvo maty
ti daug šeimos nuotraukų, avia
cijos karininkų nuotraukos, 
ANBO lėktuvų eskadrilės. Vie
na nuotrauka yra su Lietuvos 
prezidentu Antanu Smetona, 
skrydžio aprangoje, 1936 me
tais. Šios parodos sudarymu rū
pinosi Vytautas Peseckas su 
draugais, o iš Kauno Technolo
gijos universiteto parodą su
rengti padėjo profesorius Anta
nas Žiliukas, kuris taip pat 
simpoziumo sesijoje apie gene

rolą Antaną Gustaitį padarė 
pranešimą. Apie Antaną Gus
taitį taip pat kalbėjo parodos ir 
sesijos vadovas Vytautas Pesec
kas ir dukterys Jūratė Gustai- 
tė-Evans ir Rasa Gustaitytė.

Toje pačioje salėje dar vyko 
Inžinierių ir architektų sąjun
gos paroda, apimanti įvairius 
inžinerijos projektus bei dar
bus. Kita pąroda pristatė EPĄ 
penkto regiono projektus, bro
šiūras, knygas, schemas ir at- 
siekimus. Kitoje vietoje spalvo
tos nuotraukos supažindino su 
Kauno Technologijos universite
tu: pastatai, klasės, auditorijos, 
šventiniai renginiai, studentų 
gyvenimas.

įeinant į mažąją salę buvo ga
lima apžiūrėti amerikietiškais 
pagrindais organizuojamo ūkio 
medžiagą: nuotraukos, laikraš
čių straipsniai, pavyzdinio ūkio 
organizacijos nuostatai. Šis pa
vyzdinis ūkis Lietuvoje yra ku
riamas. inžinieriaus Vytauto 
Šliupo iniciatyva. Ūkis yra prie 
Kuršėnų, netoli Šiaulių.

Platesnio masto buvo 75 metų 
architektūros katedros įsteigi
mui paminėti paroda, apimanti 
visą pirmo aukšto sieną. Tai 
irgi spalvotų nuotraukų rinki
nys, kuriame matyti įvairūs 
statybos projektai, kurių dauge
lis buvo apdovanoti įvairiomis 
premijomis bei pažymėjimais; 
buvo ir architektūros studentų 
darbų, atrinktų šiai parodai. 
Rinkinys buvo centrinėje Jauni
mo centro vietoje, tad ir žiūrovų 
gan daug susilaukė.

Simpoziumo atidarymas

Čikagos oras nelabai palan
kus simpoziumo dalyviams, 
ypač atvykusiems iš toliau. Jau 
iš pat ryto lietus pylė be gai
lesčio, o vakare ir naktį rūkas. 
Dėl rūko svečiai iš Lietuvos ne
buvo nustebinti. Pas juos, sako, 
kai užeina migla, tai nosies galo 
negali matyti. Ką gi, mums ir 
tai nerimą kelia.
Skubu per lietų į simpoziumo 

atidarymą. Bet skubėk nesku
bėjęs: gatvėje per geležinkelio 
pervažas judėjimą sustabdo 
traukinys, vos juda. Nors imk 
išlipęs iš mašinos ir pastūmėk. 
To negana, užeina iš priešingos 
pusės kitas prekinis, ir tas vos 
juda. Atskubu į atidarymą, bet 
jau pavėlavęs. Architektas Al
bertas Kerelis, MKS Tarybos 
pirmininkas, jau baigia savo 
sveikinimo žodį. Klausiu kaimy

no, sėdinčio šalia, kas čia vyko 
prieš tai. Jis mane apšviečia. 
Sako, kad atidarymą pradėjo 
MKS organizacinio komiteto 
pirmininkas Bronius Juodelis, 
jis ir vadovauja jam. Himnus 
sugiedoti pakvietęs solistus 
Margaritą ir Vaclovą Momkus, 
o invokaciją sukalbėjęs vysku
pas Hansas Dumpys.

Ant scenos, prie garbės stalo 
buvo pakviesti vyskupas Han
sas Dumpys, vyskupas Paulius 
Baltakis, Lietuvos ambasado
rius Washington’e Stasys Saka
lauskas, Švietimo ir mokslo mi
nistras profesorius Zigmas Zin
kevičius, Lietuvos garbės kon
sulas Čikagoje Vaclovas Kleiza, 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas Vytautas 
Kamantas, Muzikos akademijos 
rektorius dr. Juozas Antana
vičius, Vytauto Didžiojo univer
siteto rektorius profesorius Vy
tautas Kaminskas, Lietuvos 
Mokslo tarybos pirmininkas 
profesorius Leonas Kadžiulis, 
Kauno Technologijos universite
to rektorius Kęstutis Kriščiū
nas, Vilniaus Pedagoginio uni
versiteto rektorius profesorius 
Antanas Pakerys, Klaipėdos 
universiteto rektorius profeso
rius Stasys Vaitekūnas, JAV 
LB Krašto valdybos pirmininkė 
Regina Narušienė, Draugo re
daktorė Danutė Bindokienė, 
Vilniaus Pedagoginio universi
teto katedros vedėjas profesori
us Kazimieras Pyragas (jis taip 
pat ir Lietuvos MKS rengimo 
komiteto pirmininko pavaduoto
jas, o pirmininkas — Vytautas 
Landsbergis), MKS Tarybos pir
mininkas Albertas Kerelis ir 
MKS programos tvarkytojas dr. 
Vytautas Narutis. Scenos gilu
moje kabojo užrašas “Mokslas ir 
kūryba — tautos ateitis”. Ant 
stalo, dekoratyvioje medžio žva
kidėje buvo įstatyta žalios spal
vos žvakė, kuri sekmadienį per 
pamaldas Švč. Mergelės Mari
jos Gimimo bažnyčioje degs ant 
altoriaus ir bus vyskupo Pau
liaus Baltakio pašventinta. Žva
kė simbolizuoja: Šviesą — Tiesą 
—Mokslą. Simpoziumo pabai
goje ši žvakė bus perduota par
vežti į Lietuvą ateinančiam 
simpoziumui, 1999 metais. Sim
poziumą irgi sveikino Lietuvos 
Respublikos ambasadorius Wa- 
shington’e Stasys Sakalauskas, 
taip pat Švietimo ir mokslo 
ministras profesorius Zigmas 
Zinkevičius ir Švietimo, mokslo 
ir kultūros komiteto pirminin
kas Seime dr. Žibartas Jac
kūnas. Dar sveikino PLB pirmi
ninkas Vytautas Kamantas, 
JAV LB Krašto valdybos pirmi
ninkė Regina Narušienė, profe
sorius Kazimieras Pyragas. Už
baigiant atidarymą, simpozi
umą pasveikino ir palinkėjo 
sėkmės Programos pirmininkas 
dr. Vytautas Narutis. PLB pir
mininkas Vytautas Kamantas 
buvo pakviestas uždegti simpo
ziumo žvakę — švyturį, su ku
rio šviesa Tarybos pirmininkas 
Albertas Kerelis paskelbė De
šimtąjį mokslo ir kūrybos sim
poziumą atidarytu.

Prelegentai ir klausytojai pa
siskirstė po didesnes ar mažes
nes auditoijas. Kai kuriose iš jų, 
vėliau įėjus, pritrūks ir sėdimų 
vietų. Nežinia, ar blogas oras 
lauke padėjo, ar pakenkė sim
poziumui. Gal ir padėjo, nes 
žmonių buvo pilnas Jaunimo 
centras, kur beeitum. Lietuvija 
dar gyvuoja. Registracijos komi
sijos pirmininkė Birutė Vinda- 
šienė patikino, kad iš viso buvo 
užsiregistravę apie 600 dalyvių. 
Ji mano, kad buvo ir neužsi
registravusių. Dešimtojo moks
lo ir kūrybos simpoziumo pro-

I. Kriaučeliūnienės nuotrauka

Leonardas Andriekus

NE VELTUI MELDĖMĖS Į ŠVENTĄ DVASIĄ

Mes būsim amžinai palaiminti,
Kad vis tikėjome šventai,
Jog vėl atgausime pirminę atmintį,
Ir daiktus jau vadinsime tikrais vardais.

Lig šiol gi patys sau melavome,
Kol buvom dar neapšviesti. —
Net ir dabar kitoks jau marių mėlynavimas, 
Kitokia nerimo naktis...

Ne tai, kad ji jau būtų deimantinė
Ir marios — Fra Angelico melsvos spalvos. —
Ak, nesupras to mūsų džiaugsmo minios 
Ir padėkos Te Deum negiedos.

Tik aš ir tu gal tesuprasi, 
Kodėl jau žemės, kaip giesmė. —
Ne veltui meldėmės į Šventą Dvasią,
Ieškojom savo nerimui prasmės...

PRIE KETURIOLIKTOS STOTIES

Yra, yra net ir per daug vilties,
Kad palengvės žmogaus gyvenimas. —
Prie Kryžiaus Kelio keturioliktos stoties
Paliksim savo nerimą

Ir jausimės jau visiškai laisvi,
Viskuo patenkinti, laimingi, ramūs:
Staiga skaisčiu saulėtekiu sušvis 
Gimtosios žemės panoramos.

Tiktai, ar atsiminsime, kur buvome, ką lankėme, 
Ką matėm, jautėm bei girdėjome,
Kol pagaliau šios laimės susilaukėme 
Už savo meilę, viltį ir tikėjimą.

•

gramoje buvo įrašytos keturios 
plenarinės sesijos ir 31 mokslo 
sekcija. Iš viso buvo įrašyti 163 
prelegentai. Tačiau šis skaičius 
nėra tikslus, nes ne visi įrašyti į 
programą svarstybose dalyvavo. 
Iš Lietuvos dalyvavo daugiau 
kaip 70 prelegentų.

Visose svarstybose dalyvauti 
ir išklausyti visus prelegentus, 
žinoma, nebuvo įmanoma, nes 
daug sekcijų vyko tuo pačiu 
metu. Reikia manyti, kad jei ir 
ne visi prelegentai, tai bent da
lis, teiksis prisiųsti spaudai 
savo referatus, kad jų mintys 
pasiektų kuo platesnį skaičių 
tautiečių.

Pirmiausia užsukau paklau
syti apie dabartinę demografinę 
padėtį Lietuvoje. Kalba profeso
rius Stasys Vaitekūnas iš Klai
pėdos universiteto. Pastarai
siais metais gyventojų prieaug
lis Lietuvoje vis dar mažėja. 
Tam priežasčių yra daug ir 
įvairių. Sukūrę šeimas, dauge
lis stengiasi pirma įsikurti mat
erialiai, pagerinti gyvenimo są
lygas, o po to laukiasi šeimos 
prieauglio. Yra daug ir kitų va
riantų. Didelis skaičius netekė

jusių moterų susilaukia prie
auglio, kurio negali tinkamai 
išauklėti šeimyniniam gyveni
mui; jie tampa socialine našta. 
Kaime gimstamumas yra dides
nis ir šeimos normalesnės, negu 
miestuose, kur gyvena didžiau
sias gyventojų skaičius. 1939 m. 
gyventojų prieauglis buvo 8.8%, 
o 1990 metais priartėjo prie nu
lio. Bandoma šią problemą 
spręsti valstybiniu mastu. Ar 
nedingsta lietuvių tauta, kai 
parduodama daugiau karstų 
negu lopšių? Vyksta ir emigraci
jos procesas: išvyksta daug jau
nų žmonių į Vakarus; išvyksta į 
gimtuosius kraštus ir nemažai 
Lietuvoje gyvenusių svetimša
lių. Prošvaisčių demografinės 
padėties pagerinimui yra, bet 
reikia, kad jų atsirastų dau
giau, būtų parodoma daugiau 
iniciatyvos valstybiniu mastu.

Lietuvos integracijos į Europą 
sekciją moderavo dr. Vėjas Liu- 
levičius, Tennessee universiteto 
profesorius. Jis šią temą gvilde
no itoriniu-filosofiniu požiūriu: 
į kokią Europą Lietuva grįžta? 
Istorijos bėgyje yra buvę įvairių 

(Nukelta į 4 psl.)
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Europos vizijų, net ir tokių, 
kaip Stalino ar Hitlerio kūri
mas savos Europos kitų są
skaita. Kokia yra Europos Są
jungos vizija, į kurią taip ryž
tingai bando patekti Lietuva? 
Ar tai yra Lietuvos išganymas? 
Daugelis taip mano, bet yra ir 
skeptikų. Ar ne per daug retori
kos girdime apie šią sąjungą? 
Yra ir rūpesčius sukeliančių 
bruožų šioje organizacijoje: biu
rokratinė struktūra, stoka kryp
ties ir vizijos, stoka atsakomy
bės, įsipareigojimo, korupcija 
vyrauja ir joje plačiu mastu: 
didelė biudžeto dalis nuplaukia 
neaiškiais kanalais, stokojama 
demokratijos jos struktūrose. 
Reikia reformų, bet trūksta jė
gos iš vidaus, kuri stumtų rei
kiamas reformas. Prelegentas 
taip pa., pažvelgė ir į Rusijos 
kaitos raidą: kaip ji supranta 
save ir pokyčius aplink ją. Rū
pesčių jai kelia gyentojų skai
čiaus sumažėjimas iš vienos 
pusės ir gyventojų daugėjimas 
Kinijoje parubežiais iš kitos. 
Visi šie klausimai gali turėti 
įtakos ir į Lietuvos gyvenimą, 
jei ne šiandien, tai ateinančia
me šimtmetyje.

Dr. Stasys Vanagūnas, Ar- 
kansas Statė universiteto politi
kos mokslų profesorius, kalbėjo 
apie valstybės valdymo struktū
ras, skirtingus valdininkijos 
sluoksnius: valdininkus eksper
tus, valdininkus politikus ir 
kaip jie paveikia valstybinį gy
vėjimą, Jis kėlė taip pat valdi
ninkų kvalifikacijų klausimą, 
užsienio kalbų žinojimo svarbą. 
Lietuvoje dar jaučiama koman
dinės valdymo sistemos paliki
mas iš sovietuos laikų: biuro
kratiją. užsilikę nemalonūs 
įprųįįąi, kurie šiandien slegia 
dar viešąjį gyvenimą. Teks dar 
gerokai palaukti, kol valstybė 
galutinai atsikratys nomenkla
tūrinių įgūdžių.

Darius Furmonavičius, Brad- 
ford universiteto, Anglijoje, 
daktarantas, kalbėjo tema “Lie
tuva grįžta į Europą”. Klausimą 
jis kėlė dviejų pagrindinių orga
nizacijų — NATO ir ES — kon
tekste ir kokie sunkumai sutin
kami, norint patekti į šias 
organizacijas. Rusijos parla
mentas — Dūma daro visoke
riopą spaudimą, kad Lietuva at
sisakytų noro stoti į NATO. 
Kaip tą klausimą išrišti, kad 
Lietuvos priėmimas mažiausiai 
erzintų Rusiją, yra opus klausi
mas, kurio išsprendimui iš Lie
tuvos diplomatijos pareikalaus 
dar daug apgalvotų ėjimų. Ka
raliaučiaus srities demokratiza
ciją ir demilitarizaciją prelegen
tas laiko svarbiu Europos stabi
lumui išrišti klausimu. Ekono
minis, kultūrinis, etninis ben
dradarbiavimas šioje teritorijoje 
yra ilgalaikių perspektyvų ke
lias Lietuvai.

Plenarinė sesija apie 1941 
metu birželio mėnesio suki
limą vyko didžiojoje salėje, kuri 
apypilniai prisipildė klausyto
jais. Šiai sesijai vadovavo suki
limo rengimo ir jo vykdymo vie
nas iš pagrindinių veikėjų inži
nierius Pilypas Narutis. Šios se
sijos tema buvo “Lietuvos Laiki
noji vyriausybė siekia nepri
klausomybės”, o joje kalbėjo gy
vi ano meto liudininkai. Profe
sorius dr. Adolfas Damušis kal
bėjo apie okupacijos meto rezis
tencijos gaires ir taktiką: bran
dinti tautinę savigarbą, laisvės 
meilę, skirti ir taupyti jėgas 
nepriklausomybės atstatymui. 
Esant okupuotiems, svarbus 
buvo demokratinio pasaulio in
formavimas apie įvykius Lietu
voje. Lietuvos Aktyvistų frontas 
pašaukė tautą sukilimui, tai ji 
atliko, bet nėjo į Hitlerio in
teresų sferą. Naciai nepripažino 
sukilimo metu sudarytos vyri
ausybės, tačiau kurį laiką ją to
leravo. Jiems reikėjo gyventojų 
ramybės, o kariuomenei maisto.

X MKS Pirmajai lietuviškai knygai skirtos akademijos koncertinės programos dalyviai: (iš kairės) pianistė Sona
ta Zubovienė, aktorė Karilė Baltrušaitytė ir pianistas Rokas Rubovas.

Zigmo Degučio nuotrauka

Vėliau vyriausybės veikla buvo 
suspenduota; prasidėjo nacinis 
teroras, kacetai ir kalėjimai.

Dr. Juozas Meškauskas kal
bėjo apie sukilimus ir jų reikš
mę. Rezistencija yra ne naujas 
dalykas Lietuvos istorijoje. Ji 
prasidėjo su Lietuvos valstybės 
kūrimu ir - kova su Lietuvos 
priešais. Lietuva skyrė Rytų 
imperiją nuo Vakarų, tačiau 
Vakarai ignoravo Lietuvą, ypač 
po unijos su Lenkija, vien Len
kijos vardas vyravo. Vakarai 
niekada nebuvo Lietuvos drau
gais. Tai turėtume prisiminti 
bandydami stoti į NATO ir ES.

Baigiant šią sesiją, Pilypas 
Narutis dar peržvelgė, kaip 
vyko pats sukilimas.

Kita plenarinė sesija — “Lie
tuvos integracijė į Europą” irgi 
vyko didžiojoje salėje. Šiai sesi
jai vadovavo profesorius Tomas 
Remeikis ir nušvietė politinį ir 
ekonominį Europos foną, ku
riame dabar yra Lietuva pake
liui į NATO ir ES. Vakarai į 
naujus narius žvelgia atsargiai, 
su nepasitikėjimu. Ką Lietuva 
ir kitos pokomunistinės valsty
bės turi daryti, kad patektų į 
šias organizacijas? Šis klausi
mas buvo paliestas kitų prele
gentų.

Paul Goble dėl ligos pats ne
galėjo dalyvauti, tad jo prane
šimą perskaitė Edvardas Tus- 
kenis. Paul Goble vardas tur
būt daugeliui lietuvių yra pa
žįstamas iš spaudos, jis dažnai 
buvo sutinkamas nepriklauso
mybės atstatymo laikotarpiu. 
Paul Goble tuo metu dirbo JAV 
Valstybės departamente, Rytų 
Europos skyriuje ir daug pasi
tarnavo mūsų veiksniams ke
liant Lietuvos nepriklausomy
bės klausimą Washington’e. Sa
vo referate jis peržvelgė sunku
mus, kuriuos dabar Lietuva su
tinka iš Rytų ir Vakarų; iš 
krašto vidaus ir kur link ji turi 
eiti, norėdama sukurti laisvą ir 
demokratinę bendruomenę. Lie
tuva ir toliau turi bandyti įsi
jungti į NATO, plėsti santykius 
su JAV, tačiau Lietuva turi su
prasti, kad nei NATO, nei ES 
jos problemų neišspręs; ji pati 
turi kurti demokratines institu
cijas, eidama į demokratiškai 
besivystančią bendruomenę. 
Lietuviai turi būti tokie stiprūs, 
kokiais jie buvo 1991 metais 
sausio mėnesį prie televizijos 
bokšto ir parlamento rūmų Vil
niuje.

Dr. Gediminas Vitkus iš Vil
niaus universiteto svarstė, ką 
Lietuvai reikėtų daryti, nega
lint patekti į NATO. Tuo atveju, 
ji turėtų bandyti patekti bent į 
ES. Tam mažiau prieštarautų 
Rusija. O taip pat turėtų bandy
ti toliau plėtoti dvišalius san
tykius su kitomis regioninėmis 
valstybėmis. Mums reikia taip 

pat “lobbyists”, kurie įtaigautų 
rusų parlamentarus, kad būtų 
patvirtinta dvišalė sienų sutar
tis. Jis taip pat tęsė Paul Goble 
mintį, kad mūsų problemų nie
kas neišspręs, tik mes patys.

Dr. Valdas Samonis iš Toron
to universiteto mąstė, kad 
mums reikia būti realistais, 
kurti gerą rinką, plėsti gamybą. 
Turėtume būti ne euroentuzias- 
tais ar skeptikais, bet eurorea- 
listais, kaip jis grupavo lietuvių 
nusiteikimus Europos struktū
rų atžvilgiu. Su kompiuteriais, 
Internet’u, keičiasi technologija 
ir atsiranda daugiau galimybių 
ir mažiems kraštams. Pasaulis 
prieina prie globalinės ekonomi
kos, plinta investicijų politika, o 
tai atveria ir naujų galimybių 
lauką Lietuvai.

Profesorius Julius Šmulkštys 
iš Indiana universiteto peržvel
gė NATO paskirtį Europoje. 
Naujos po šaltojo karo NATO 
funkcijos, tai Europos stabilu
mas, saugumas, o to siekiant 
reikia įtraukti į šią organizaciją 
visas Europos valstybes. Rusi
jos integravimas į NATO turėtų 
padėti Lietuvai. JAV svoris Eu
ropos saugumui yra labai dide
lis, tad mum reikia bandyti pa
veikti JAV valdžios struktūras 
ir Kongresą, kad Lietuvos klau
simai būtų sprendžiami mums 
palankia kryptimi. Mums reikia 
laviruoti su Rusija lygių valsty
bių santykiu. Mes galime Rusi
ją mylėti, ar ne, bet negalime 
jos ignoruoti.

Profesorius Zigmas Zinkevičius 
Zigmo Degučio nuotrauka

Dešimtojo mokslo ir kūry
bos simpoziumą akademiją - 
koncertą didžiojoje Jaunimo 
centro salėje pradėjo Lietuvos 
Respublikos garbės konsulas 
Vaclovas Kleiza. Jis priminė, 
kad lietuviai paskutinieji priė
mė krikščionybę, bet priėmę ją 
gynė — ėjo į kalėjimus, tremtį. 
Pirmą spausdintą knygą irgi ne 
pirmieji išleidome, bet už ją 

taip pat kovojome, kentėjome 
priespaudą, bet nepasidavėme.

Ministras profesorius Zigmas 
Zinkevičius kalbėjo apie mūsų 
rašomąją kalbą, kokios yra jos 
ištakos ir apie Martyno Mažvy
do kalbą jo Katekizme. Mažvydo 
kalba turėjo du sluoksnius: vie
ną prigimtą žemaitišką, o antrą 
pasisavintą aukštaitišką, pavel
dėtą iš motinos. Jo motina buvo 
aukštaitė, ištekėjusi už žemai
čio Mažvydo. Jo poteriuose, ku
riuos jis išmoko iš motinos, nėra 
jokių žemaitybių.

Ar Mažvydas buvo pirmas, 
rašęs lietuviškai? Be abejo, ne, 
tik maža kas yra išlikę <iš tų 
laikų: maža dalis pavienių fra
zių, poterių tekstai, kurie buvo 
įrašyti ranka lotyniškų mišiolų 
paraštėse ar tuščiuose lapuose. 
Tos knygos priklausė pranciš
konams, atvykusiems į Lietuvą 
Mindaugo laikais ir apsigyvenu
siems Vilniuje. Nuo kada buvo 
pradėta rašyti lietuviškai? Prof
esorius mano, kad nuo kara
liaus Mindaugo laikų, nuo jo 
krikšto. Kad galėtų pakrikšty
tuosius mokyti poterių, reikėjo 
juos išversti iš vokiečių kalbos 
ir užrašyti. Vertimą irgi tikriau
siai atliko pranciškonai.

Koncertinę akademijos dalį 
atliko pianistai Rokas ir Sonata 
Zubovai, o poetines interpreta
cijas deklamavo aktorė Karilė 
Baltrušaitytė.

Apie meninę akademijos dalį 
galima būtų pasakyti, kad sim
poziumo dalyviams tai buvo 
dvasinė atgaiva po ilgos dienos 
paskaitų bei svarstybų. Koncer
tinę dalį publika išklausė su 
ypatingu atydumu, absoliučia 
tyla ir ilgam išsinešė ■ nepa
mirštamų fortepijono garsų ir 
su artistiška išraiška perduotą 
poetinį lietuviško žodžio grožį. 
Bisui Rokas ir Sonata Zubovai 
kartu paskambino dar vie
ną žaismingą kūrinėlį. Dekla- 
matorei ir pianistams buvo 
įteiktos gėlių puokštės. Jonui 
Vazneliui priklauso padėka už 
surengimą Mokslo ir kūrybos 
simpoziumui skirtos kūrybingos 
kultūrinės programos. Vertėtų 
paminėti, kad per programą 
scenos gilumoje kabojo dekora
tyvinis užrašas: “X Mokslo ir 
kūrybos simpoziumas — lietu
viškai knygai 450".

(Tęsinys ateinantį 
šeštadienį)

ATITAISYMAS

Gruodžio 20 dienos numeryje 
prie dr. Jurgio Gimbuto straipsnio 
“Dvi Žemaičių monografijos” buvo 
sukeisti parašai po klišėm: po vir
šutine turėjo būti “Grūstės ka
pinėse varpinė ir medinė koplyčia”, 
po apatine “Seda — šventoriaus ko
plyčia ir nauji kryžiai”.

LRD premija Kosto Ostrausko 
„Ketvirtajai sienai”

PAULIUS JURKUS

Gruodžio 12 dieną telefonini
ame posėdyje New York’e pa
skirta Lietuvių rašytojų draugi
jos metinė premija rašytojui- 
dramaturgui Kostui Ostrauskui 
už jo knygą Ketvirtoji siena. — 
“Šiame trumpų dramų, kritikos 
straipsnių ir pokalbių rinkinyje 
autorius savitai gvildena san
tykius tarp literatūrinės ir ne
literatūrinės tikrovės, išplečia 
kritinio literatūros tyrimo ri
bas.” — Taip sakoma premijos 
paskyrimo akte. Knygą išleido 
Algimanto Mackaus knygų lei
dimo fondas Čikagoje.

Ši premija skiriama metų ga
le už praėjusius metus; šiemet 
paskirta už 1996 metų grožinės 
literatūros geriausią veikalą. 
Premija — 2,000 dolerių. Jos 
mecenatas — Lietuvių fondas. 
Jis ir pageidavo premiją skirti 
tokiu laiku. LRD valdyba su to
kiu pageidavimu sutiko, nes 
premija didelė parama ir paguo
da išeiviui rašytojui

LRD valdyba premijai skirti 
sudarė komisiją iš trijų žmonių, 
kurie pareigom pasiskirstė taip: 
pirmininkas Leonardas Andrie- 
kus, sekretorė Alina Staknienė, 
narys Algirdas Landsbergis.

Kiek sunkiau buvo sudaryti 
išleistų knygų sąrašą. Nei auto
riai, nei leidyklos paprastai į tai 
nekreipia dėmesio ir LRD val
dybai nesiunčia savo išleistų 
knygų. Galėtų bent pranešti, 
kad tokia knyga išleista ir kaip 
galimąją gauti.

Dabar LRD valdyba kreipėsi į 
Tėviškės žiburių redakciją, į re
daktorių kun. dr. Praną Gaidą. 
Jis ir atsiuntė tą sąrašą, kuris 
šiais metais buvo gana kuklus. 
LRD valdyba šia proga dėkoja 
kun. dr. Pranui Gaidai už pa
slaugą.

Kaip pasidarė ši premija?

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais Lietuvių rašytojų draugijos 
rūpesčiu valstybinė literatūros 
premija pradėta skirti nuo 1935

Prelatas dr,
Juozas Prunskis
(Atkelta iš 2 psl.)

ruoštas knygų, išspausdintų 
Lietuvoje, pristatymas. Ir vi
siems kun. Juozas Prunskis ne
gaili gero, nuoširdaus, skati
nančio veikti žodžio.

Tačiau bene svarbiausias — 
jo mecenatoriškas bruožas. Ju
biliato mecenatorystei išreikšti 
reikėtų išsamios studijos... Nė
ra nė vienos katalikiškos veik
los srities, kuri nebūtų pajutusi 
Prelato dėmesio; tai ir mokyk
los, laikraščiai ir žurnalai, ir 
leidyklos, draugijos, organizaci
jos, visuomeninės bei mokslinės 
institucijos. Lietuvių fonde pre
latas įkūrė ne vieną savo vardo 
premijų fondą. Jo premijos išei
vijoje skatino kūrybai, moksli
nei veiklai, padėjo garsinti Lie
tuvos vardą tais sunkiais Lietu
vai laikais. Net ir vienos premi
jos pavadinimas — Už Lietuvos 
vardo garsinimą kitataučių 
spaudoje — rodo kun. Prunskio 
rūpestį gimtąja Lietuva.

Prelato pagerbimas

Prelato dr. Juozo Prunskio li- 
teratūrinė-kūrybinė veikla buvo 
įvertinta jau 1952 metais. Jis — 
plačiai žinomas žurnalistas, vie
nas Draugo dienraščio redakto
rių — kviečiamas nariu į tarp
tautinį rašto žmonių sambūrį 
„Gyvųjų rašytojų katalikų gale
riją” (The Gallery of Living 
Catholic Authors). Juozas 
Prunskis — septintas lietuvis, 
sulaukęs tokio amerikiečių pa

Kostas Ostraukas
Teresės Gaidelytės nuotrauka

metų. Premija buvo 5,000 litų. 
Sovietams 1940 metais okupa
vus Lietuvą, įvesta jų tvarka, 
uždaryta Lietuvių rašytojų 
draugija, jos vietoje įkurta jiem 
ištikima Lietuvos rašytojų są
junga.

Karo metu 1944 metų vasarą 
dauguma rašytojų pasitraukė į 
Vakarus, ir 1946 sausio 25-26 
dienomis buvo jų suvažiavimas 
Tuebingen’e, Vokietijoje. Daly
vavo 100 rašytojų. Ten atgaivin
ta Lietuvių rašytojų draugijos 
veikla. Pirmininku išrinktas 
Stasys Santvaras.

Iš Vokietijos didžioji rašytojų 
dalis suvažiavo į Ameriką. Čia 
1950 m. gegužės 6 d. Boston’e 
įvyko rašytojų susirinkimas, 
įtvirtinta Lietuvių rašytojų 
draugijos veikla, pirmininku iš
rinktas Jonas Aistis. Nuo 1950 
metų draugija skiria premiją už 
tų metų geriausią grožinės lite
ratūros kūrinį. Tai buvo prisi
minimas ir pagerbimas buvu
sios valstybinės premijos. Tuo 
ši Draugijos premija buvo pre
stižinė.

Tai šiemet paskirta 46-oji 
Lietuvių rašytojų draugijos pre
mija. Pradžioje toji premija bu

gerbimo.
Ne kartą Juozą Prunskį pa

gerbė Aidai, minėdami įvairius 
jubiliejus 1957 metais — jo ku
nigystės 25-metį, 1977 metais
— jo amžiaus 70-metį. 1982 me
tais Lietuvių rašytojų sąjungos 
suvažiavime Cleveland’e kun. 
dr. Juozui Prunskiui už nenu
ilstamą darbą ir paramą lietu
viams mokslininkams — rašy
tojams, visuomenininkams bei 
leidykloms, buvo suteiktas Lie
tuvių rašytojų sąjungos garbės 
nario vardas.

1987 metais labai svarbūs ku
nigo Juozo Prunskio gyvenime
— Šventasis Tėvas jį pakėlė 
prelatu. Tais pačiais metais už 
ilgametę žurnalistinę veiklą 
jam buvo įteikta Žurnalistų są
jungos premija. 1990 m. gegu
žės 2 d. Lemont, Illinois įvyku
sioje III Lietuvių respublikonų 
lygos popietėje „Už ilgametę ir 
šakotą lietuvišką veiklą” prel. 
dr. Juozas Prunskis buvo pa
gerbtas šios lygos žymeniu.

Garsėja kun. Juozas Prunskis 
savo rūpesčiu bei dėmesiu jau
nimui: ateitininkams, skau
tams. Tad ne veltui 1991 metais 
VII Pasaulio Lietuvių jaunimo 
kongrese prelatui Juozui Pruns
kiui buvo įteiktas Pasaulio lie
tuvių Jaunimo sąjungos garbės 
mecenato diplomas.

Lietuvoje plačiau Juozo 
Prunskio vardas nuskambėjo, 
minint jo 85-ąsias gimimo me
tines: pasirodė nemaža straips
nių spaudoje, kalbėta radijo lai
dose, o Lietuvių katalikų moks
lo akademija 1993 m. vasario 
27 d. Vilniuje, Šv. Kazimiero 
bažnyčios salėje suorganizavo 
jam skirtą vakarą, kuriame da

vo 500 dolerių. LRD valdybai 
teko pinigus jai suorganizuoti. 
Kai sustiprėjo įsikūręs Lietuvių 
fondas, jis pasidarė šios premi
jos mecenatu. Pradžioje skirta 
1,000 dolerių, vėliau — 2,000. 
Jau bus 20-25 metai, kaip tos 
premijos mecenatu yra Lietuvių 
fondas. Šia proga Lietuvių rašy
tojų draugijos valdyba ir visi ra
šytojai dėkoja Lietuvių fondui 
už šią premiją, už tą konkrečią 
paramą lietuvių literatūrai.

Kas tas laureatas?

Šių metų laureatas Kostas 
Ostrauskas yra gerai žinomas 
rašytojas - dramaturgas, išlei
dęs keletą knygų. Jo dramos 
modernios, trumpos, kupinos 
naujų idėjų, staigių sprendimų, 
dažnai vaizduoja istorinius 
žmones, jų gyvenimo iškarpas, 
įvesdamos nemažai humoro. Jo 
dramos: “Pypkė”, “Kanarėlė”, 
“Žaliojoj lankelėj”, “Gyveno kar
tą senelis ir senelė”, “Duobka
siai” — buvo vaidinamos JAV ir 
Kanados lietuvių teatruose.

Priminti verta šiek tiek jo bio
grafijos. Gimė 1926 m. balan
džio 5 d. Veiveriuose. Gimnaziją 
lankė Šančiuose, Kaune. Baigęs 
6 klases, 1943 įstojo į Kauno 
Jaunimo teatrą, buvo aktorius, 
drauge lankė teatro studiją. 
Pasitraukęs į Vokietiją, 1946 
metais baigė Luebeck’o lietuvių 
gimnaziją, iki 1949 lituanistiką 
studijavo Pabaltijo universitete 
Pinneberg’e, kartu lankė ir dai
navimo studiją.

Atvyko į Ameriką 1949 me
tais. Philadephijoje University 
of Pennsylvania studijavo bal
tistiką ir slavistiką, specializa
vosi lietuvių literatūroje pas 
Vincą Krėvę. Studijas magistro 
laipsniu baigė 1952 metais, fi
losofijos daktaro laipsnį gavo 
1958 metais.

Įvairios spaudos bęądrądar- 
bis, nuo 1954 metų ‘ daug . ra
šė Lietuvių enciklopedijoje apie 
muziką, literatūrą. Nuo 1952 
metų dirbo U Penn bibliotekoje, 
nuo 1958 metų — Muzikos bib
liotekos vedėjas. Šių metų pra
džioje persikėlė gyventi į St. Pe- 
tersburg Beach, Florida.

Tegu ten ramios pensininko 
dienos prie Atlanto ... virsta 
gražia vertinga kūryba!

lyvavo gausūs dvasininkijos at
stovai, giminaičiai, mokslinin
kai ir šiaip besidomintys savo 
krašto kultūra žmonės.

Dabar, jo 90-mečio proga, pre
lato Juozo Prunskio vardąs dar 
plačiau suskambo, garsindamas 
ir savo gimtąjį kraštą — Uteną.

Šių metų liepos 20 dieną iš
kilmėms Daugailiuose (Utenos 
rajone) pradėtas renginių cik
las, skirtas prelato dr. Juozo 
Prunskio 65-erių metų kuni
gystės ir 90 metų amžiaus jubi
liejams. Rugsėjo 24 dieną, jubi
liatui buvo suteiktas Utenos 
miesto garbės piliečio vardas, o 
lapkričio 17-18 dienomis vyko 
mokslinės konferencijos Uteno
je ir Kupiškyje. Čia buvo prista
tyta ir šio straipsnio autorės tik 
ką pasirodžiusi knyga Gyveni
mas Dievui ir Lietuvai. Rengi
nių ciklas Zarasuose, Rokiškyje, 
Telšiuose, Kaune ir Vilniuje bus 
tęsiamas 1998 metais. O dauge
lyje Lietuvos bažnyčių tikintieji 
dėkos Dievui už tautai atsiųstą 
neeilinę asmenybę Juozą 
Prunskį, prašydami Aukščiau
siojo visokeriopos palaimos. Į 
šių maldų pynę įsijungs ir 
straipsnio autorės padėkos mal
da.

• Vilnius. Gruodžio 3 d. Tri- 
napolio rekolekcijų namuose 
adventiniam susikaupimui su
sitiko Vilniaus arkivyskupijos 
kunigai. Konferencijoms vado
vavo Vilniaus arkivyskupas A.
J. Bačkis ir jo pagalbininkas 
vyskupas J. Boruta, SJ. Susi
tikime dalyvavo apie 40 ku
nigų.
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