
5Darbas2022 m. balandžio 12 d. Nr. 41 (10332)

Kotryna KRAPTAVIČIŪTĖ

Nuo pat pirmųjų rungtynių mi-
nučių į priekį įšsiveržę aikštelės šei-
mininkai leido varžovams arčiausiai 
priartėti tik dviejų taškų skirtumu 
12:10. Didžiausią persvarą trenerio 
Manto Šerniaus auklėtiniai buvo 
įgiję antro kėlinio pradžioje ir įpu-
sėjus paskutiniajam ketvirčiui, kuo-
met komandas skyrė 15 taškų: 31:16 
ir 77:62. Iki finalinės sirenos likus 
kiek daugiau nei dviem minutėms, 
kelios iš eilės mūsiškių klaidos ir 
greitas rezultatyvus varžovų atsa-

Žaidimo vadžias laikė savo rankose
Pasvalio „Pieno žvaigž-

džių“ krepšininkai iškovojo 
šeštąją pergalę „Betsafe-
LKL“ pirmenybėse, šešta-
dienį namuose 8 taškų skir-
tumu 92:84 (29:14, 20:25, 
19:19, 24:26) įveikę Utenos 
„Uniclub Casino-Juventus“ 
ekipą. 

kas privertė sunerimti. Likus 27 sek. 
atotrūkis tarp ekipų sumažėjo iki 6 
taškų: 88:82. Laimė, keturi taiklūs 
Markell‘io Johnson‘o baudų metimai 
įtvirtino „Pieno žvaigždžių“ pergalę. 

Nugalėtojų gretose rezultatyviau-
siai žaidė 20 taškų pelnęs komandos 
kapitonas Žygimantas Skučas. Dau-
giausia naudingumo balų (26), surin-
ko amerikietis M. Johnson‘as – pelnė 
17 taškų, atkovojo 7 kamuolius ir at-
liko tiek pat rezultatyvių perdavimų. 
Jo tėvynainio Randy Culpepper‘io 
sąskaitoje – 19 taškų ir 4 rezulta-
tyvūs perdavimai. Arnas Beručka, 
Simas Jarumbauskas ir Dmytro Ska-
pintsev‘as pelnė po 8 taškus, Karolis 
Guščikas – 5, Kristaps Gluditis – 4, 
Paulius Danisevičius – 3.

Utenos ekipoje labiausiai pasi-
žymėjo 21 tašką pelnęs Patrick‘as 
Miller‘is. 

Mūsų krepšininkai varžovus 
visa galva pranoko atakuodami 

krepšį iš tolimų distancijų. Jie pa-
taikė 8 tritaškius iš 23 bandymų (35 
proc.). Tuo tarpu uteniškiai „šaudė“ 

pro šalį – iš 24 metimų taiklūs buvo 
vos 3 (13 proc.).

Surengtoje spaudos konferen-

cijoje „Pieno žvaigždžių“ strategas 
M. Šernius pirmiausia pasidžiaugė 
didele jo auklėtinių motyvacija ir 
noru iškovoti pergalę. Treneris pa-
žymėjo, kad per šį susitikimą dide-
lių taktinių gudrybių nebuvo, tačiau 
krepšininkams energijos užteko iki 
pat rungtynių pabaigos. 

Po 25 sužaistų rungtynių 
„Betsafe-LKL“ čempionate „Pieno 
žvaigždės“ savo sąskaitoje turi 6 per-
gales ir užima 9-tą turnyrinės lentelės 
vietą. Rytoj, balandžio 12 d., mūsų 
komanda Klaipėdoje susitiks su 
„Neptūnu“ (7 vieta, 12 taškų). Nuo 
18 val. 30 min. šį mačą transliuos 
BTV televizija. Antrąją Velykų die-
ną, balandžio 18-ąją, 18 val. „Pieno 
žvaigždės“ namuose priims Alytaus 
„Dzūkiją“ (8 vieta, 11 pergalių).

„Darbo“ inf.
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Varžovų krepšį atakuoja Markell‘is Johnson‘as.

Net ir juodžiausioje tamsoje yra 
šviesos – ši poeto Jurgio Baltrušai-
čio mintis tapo Kazimiero Vasiliaus-
ko gyvenimo leitmotyvu. Daugelį 
metų kalėjęs sovietiniuose lageriuose 
(apkaltintas „antisovietine veikla“), 
buvęs politinis kalinys ir tremtinys 
atlaikė sunkiausius gyvenimo išban-
dymus ir įstengė vadovautis kunigo 
pašaukimo principais. Monsinjoras 
sugebėjo atleisti: „Esu dėkingas so-
vietų valdžiai už lagerį, ten sutikau 
geriausius draugus, perskaičiau ge-
riausias knygas“, – yra sakęs. Šian-
dien, kai pašonėje vėl patiriame karo 
baisumus, pasaulį sukausčiusią ligą, 
taip pat – vertybių krizę ir persisoti-
nimą, monsinjoro figūra įkvepia – net 
iš baisiausios patirties galime išeiti 
nebūdami pikti, bevilčiai, sugniuždy-
ti. „Visą gyvenimą tvirtai tikėjau, kad 

Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko 
mokykla – nekaltinti tamsos,
uždegti bent vieną žvakę

„Jis buvo vaikščiojanti 
meilė“, – taip apie monsinjo-
rą Kazimierą Vasiliauską sakė 
poetas Justinas Marcinkevi-
čius. 2022-uosius Lietuvos 
Respublikos Seimas paskelbė 
šio dvasininko metais, minint 
gimimo šimtmetį. Monsinjo-
ro gimimo dienos išvakarėse 
(K. Vasiliauskas gimė 1922 m. 
balandžio 9 d. tuomečiame 
Vabalninko valsčiuje) Pasvalį 
aplankė jį artimai pažinoju-
si žurnalistė, dokumentinių 
filmų bendraautorė, rašytoja 
Ramunė Sakalauskaitė. Drau-
ge su kraštiečiams pažįsta-
ma aktore Olita Dautartaite 
Pasvalio Mariaus Katiliškio 
bibliotekoje jiedvi pristatė 
Ramunės knygą „Gyvenimas, 
koks jis buvo. Monsinjoro Ka-
zimiero Vasiliausko biografi-
ja“. Prisiminimus lydėjo Olitos 
skaitomos eilės ir knygos iš-
traukos. Taip pat, dalindamosi 
prisiminimais, viešnios kalbė-
josi – ko galime pasimokyti 
iš monsinjoro? Koks kunigo 
vaidmuo yra šiandien?

tikėjimo pagrindinė užduotis – padėti 
žmogui būti laimingam“, – galbūt 
ši, paprasta ir kartu tokia žmogui 
artima, monsinjoro idėja leido iš-
saugoti viltį bei įkvėpti jos kitam. 
Nuodėmė – kai atitolstame nuo ti-
krosios savo laimės, Dievo mums 
sukurto plano – fizinių ir dvasinių 
jėgų sužydėjimo, – tikėjo jis.

Ir Ramunei, ir Olitai, – abiem 
teko su šiuo dvasininku bendrauti, 
abiejų gyvenimą šis žmogus paveikė. 
Prasidėjus Dainuojančiajai revoliu-
cijai, į Lietuvą ėmė plūsti užsienio 
žurnalistai, norėję pakalbinti ne tik 
Sąjūdžio Seimo tarybos narius, bet 
ir žymius, daug patyrusius, Lietuvos 
žmones. Kolegas iš Japonijos Ramu-
nė palydėjo į Arkikatedrą, pas Kazi-
mierą Vasiliauską (jis buvo pirmasis 
atkurtos Vilniaus arkikatedros bazili-
kos klebonas ir vadovas) – nors tuo 
metu jo dar nepažinojo. Pokalbiui 
praėjus, kunigas paprastai paklau-
sė – gal šiaip kada užeisi? Tuo metu 
Ramunė buvo studentė. Dar nemanė, 
jog su dvasininku gali kalbėtis ne 
tik apie religiją... Tačiau užsimezgė 
neįtikėtina draugystė. Vėliau tapo ir 
jo šoferiu – keliaudavo į susitikimus, 
renginius. O ir žurnalistai dar ne sykį 
lankė šį kunigą.

Prisiminėme šiaurietiškas K. Vasi-
liausko šaknis, tremties siaubą nuga-
lėjusią viltį, meilę literatūrai ir ypač 
poezijai, jaukius susibūrimus pas 
monsinjorą (o ir prieš tai jo butas 

Šv. Rapolo bažnyčios palėpėje buvo 
tapęs disidentų bei rezistentų susiti-
kimo vieta) – jis betarpiškai, šiltai ir 
laisvai bendravo su jaunimu, studen-
tais, pokštavo, šnekėjosi apie gyve-
nimą... Svarbiausias jo gyvenimo 
siekis buvo – ieškoti kiekviename 
žmoguje grožio. „Dieve, kokia didelė 
paslaptis yra žmogus“, – sakydavo.

Susirinkę pasvaliečiai domėjosi, 
turėjo klausimų – kai kuriems taip 
pat yra tekę su monsinjoru susitikti. 
Vėliau įsigijo aptartą knygą, ben-
dravo su autore. Susitikimo metu 
kalbėjomės, jog šiais laikais mums 
ypač trūksta tokių dvasininkų kaip 

K. Vasiliauskas, – kurie, visų pirma, 
yra paprasti, nuoširdūs žmonės. Ku-
rie, Ramunės žodžiais tariant, spin-
duliuoja dvasine šiluma, neklausia, 
kur dirbi ir kiek uždirbi, už kurią 
partiją balsuosi. Kuriam kiekvienas 
žmogus yra didelis ir nesuprastas 

pasaulis, vertas meilės ir pagarbos. 
Kuris net vagiui, į namus įsiveržu-
siam, užpliko arbatos, šnekteli ir 
pažada padėti rasti darbą...

K. Vasiliauskas mokėjo laiku ir 
vietoje pajuokauti, gebėjo subtiliai, 
neįžeisdamas, išsakyti kritiką. Ku-
nigas Ričardas Doveika, monsinjoro 
mokinys, knygoje dalijasi prisimi-
nimu: „Man šis žilagalvis senelis 
yra moderniškiausias kunigas. Jam 
derėjo „ir tancius, ir rožančius“, ir 
pieno gėrimas su vaikais, ir karališka 
palyda. Vienai karalienei Arkikate-
dros požemyje rodydamas Barboros 
Radvilaitės kapavietę ir jos kaukolę 
su karališkąja karūna sakė: „Jūsų 
Didenybe, taip praeina žemiškas 
grožis.“ Tik jis galėjo taip pasakyti.

Išlydėjęs karališkąją palydą, jis 
vėl sėdo į klausyklą ir klausė močiutės 
išgyvenimų. Nors mums, vaikams, 
juokaudamas sakydavo: „Einu pas 
tas davatkas“, apsikabinęs jas, ben-
draudavo kaip lygus su lygiomis. Tuo 
metu konkretaus žmogaus patirtis jam 
buvo svarbiausia.“ (196 p.)

Dainiaus VAREIKOS nuotr.

Apie monsinjorą Kazimierą Vasiliauską kalbėjosi aktorė Olita 
Dautartaitė (kairėje) ir žurnalistė Ramunė Sakalauskaitė.

Kazimiero Vasiliausko figūra, spinduliavusi viltį ir atjautą, ypač 
svarbi šiandien – kai pasaulį kausto negandos.




