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Mes tikime Lietuvių Fondo veikla
Kasmet į Lietuvių Fondą (LF) su įvairiais pa-

siūlymais, siųsdami au kas ar įsteigti fon-
delį, administruojamą LF, kreipiasi ne

vienas žmogus. Šiemet tarp tokių besikrei-
piančiųjų buvo ir Lietuvos Respublikos Seimo ir
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) komisi-
jos pirmininkas, Lie tuvos Respublikos garbės
konsulas Aspen, CO, dr. Jonas Prunskis kartu su
žmona dr. Terri Prunskis. Jie pasiūlė LF pa-
skelbti Dr. Jono ir dr. Te ri Prunskių „Atitikimo do-
vanos” lė šų rinkimo vajų (The Drs. Jonas and Ter-
ri Prunskis matching gift drive). Apie šį J. Pruns-
kių šeimos suma nymą ir kalbamės su Jonu
Prunskiu.

– Ką Jums ir Jūsų šeimai reiš kia aukojimas? Ar esa-
te LF narys? 

– Sakoma, kad aukodamas žmogus ne tik padeda
kitiems, bet ir praturtėja pats.  Mes su Terri esame
Lie tuvių Fondo nariai, tad norime paskatinti visus
dalyvauti labda rin goje veikloje. Ir nebūtinai remti
tik šią garbingą organizaciją. Kiekvie nas gali pa-
sirinkti, kokiai lietuviškai organizacijai – ateiti-
ninkams, skautams ar dar kuriai nors – padėti. O gal
kas norės paremti šokių ar dainų šven tes? Puiku. Jei
norime išlikti svečioje šalyje lietuviais, turime
rem ti vienas kitą, aukotis vieni dėl kitų. 

– Jei gerai suprantu, tokiu savo pasiūlymu nutarėte
paskatinti žmones aktyviau aukoti LF. Pa skelbdamas dr.
Jono ir dr. Terri Pruns kių ,,Atitikimo dovanos” lė šų rinki-
mo vajų parodėte, kad Jums svarbu, jog LF išsilaikytų. Ko -
dėl?

– Esu įsitikinęs, kad LF svarbu iš laikyti, kaip
svarbu išlaikyti ir ki tas lietuviškas organizacijas.
Lietu vių Fondas yra organizacija, kurios pagrin-
dinis tikslas – išlaikyti ir rem ti lietuvišką kultūrą,
švietimą, lietuviškos veiklos centrus Jungtinėse
Amerikos Valstijose, Lietuvoje ir vi same pasaulyje.
Mes su žmona Terri tikime Fondo veikla ir jo pir-
mininku Mariumi Kasniūnu, todėl jam  ir aukoja-
me.

– Savo laiške LF rašote, kad iš savo paaukotų pini-
gų norite įs teigti net tris  dr. J. ir T. Prunskių fon delius,
kuriuos administruos Lietuvių Fondas. Gal jau esate nu -
matę, kokie tai bus fondeliai? 

– Mes apie tai nemažai kalbė jo mės ir esame  kai
ką numatę, tačiau tiks liai, kokie fondeliai bus
įsteigti, pasakysime 2014-aisiais.

– Ilgą laiką JAV lietuviai Jus pažinojo kaip gerą skaus-
mo medicinos specialistą (net 6 kartus pa tekote į geriausiųjų
šių specialistų sąrašą), tačiau popieriaus lape reik tų ne-
mažai vietos ir Jūsų lie tuviškos veiklos titulams išvardin -
ti. Kuo Jus, žinomą gydytoją, kuriam, atrodo, nieko ne-
trūksta,  trau  kia lietuviška veikla?

– Gražų įsitraukimo į lietuvišką veiklą pavyz-
dį mačiau savo šeimoje. Drąsiai galiu pasakyti, kad
meilė Lie tuvai  gimė būtent šeimoje. Ma čiau, kiek

daug lietuviškoje veikloje dirbo šviesaus atminimo
mano mama dr. Albina  Pundytė-Prunskienė. Be
visų ki tų lietuviškų darbų ji yra Lietuvos našlaičių
globos komiteto steigėja. 

Plačiai savo mecenatoriška veikla buvo išgar-
sėjęs ir mano dėdė pre latas Juozas Prunskis, visą
savo gyve nimą pašventęs Dievui ir Lietuvai. Jų dar-
bai įvertinti ir Lietuvoje – abu jie buvo apdovanoti
Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinu.
Atsi me nu, kai mama, lipdama į sceną at siimti ap-
dovanojimo, man tyliai pa sakė: ,,Jie žino tiktai
mažą dalį mano darbų.” Iš jos išmokau, kad aukoti
rei  kia tyliai ir iš širdies. 

Žinoma, nemažai meilės Lietuvai įskiepijo man
ir  mano seneliai, Si bi ro tremtiniai. Dažnai pagal-
voju, kiek jie daug kentėjo. Džiugu, kad šiandien ma-
tome Lietuvą išsivysčiusią, laisvą šalį kitų Europos
šalių apsuptyje.    

Šį kartą viešai skelbiamas ,,Ati tikimo dovanos”
vajus man ir mano žmo nai Terri yra neįprastas. Ne
kar tą esame žmonėms padėję, ne kartą aukoję, tačiau
tą daugiausia darydavome tyliai, garsiai nesi-
skelbdami.  Apie mūsų labdaringus darbus žinoda-
vo tik tie, kam reikėjo žinoti. 

– Gerb. Jonai, turite daug įvai riausių pareigų ir var-
dų. Ku rios Jums mieliausias? Kurios sunkiau sios?

– Galima sakyti, kad ir sunkiausios, ir mie-
liausios yra...  tos pačios. Priklauso nuo to, kaip pa-
žiūrėsi. Savo lietuviškoje veikloje išskirčiau atsa kin -
giausias pareigas – esu  išrinktas Lietuvos Respub-
likos Seimo/Pa sau lio Lietuvių Bendruomenės ko-
misijos pirmininku. Ne mažiau svarbios ir atsa-
kingos Lietuvos garbės konsulo Aspen, Colorado, pa-
reigos. Daž nus skrydžius iš Čikagos į Aspen taip pat
galiu priskirti ir prie sunkiau siųjų, ir prie mie-
liausiųjų mano pa reigų. 

Su malonumu einu ŠALFASS (Šiaurės Ameri-
kos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjungos)
Slidi nė jimo skyriaus pirmininko parei gas.

Jei pažiūrėsime iš profesinės pu sės – su žmona
Terri esame didžiausios intervencinio skausmo gy-
dymo klinikos ,,Illinois Pain Institu te”  Či ka goje sa-
vininkai, ir čia man tenka eiti atsakingas vyriausiojo
gydytojo pareigas. Tas darbas mielas širdžiai, tačiau
taip pat nelengvas.

Neseniai mano pagrindinės ligoninės – Nort-
hern Illinois Medical Cen ter, kurioje aš dirbu, Sky-
rimo (No minating) komitetas pranešė vi siškai man
netikėtą naujieną: esu jų išrinktas šios ligoninės vyr.
gydytoju ateinantiems dvejiems metams. Tai taip pat
didelė atsakomybė. 

– Kokia įprasta Jūsų diena? Kam skiriate daugiausia
laiko?

– Mano diena dažniausiai prasi deda telefoniniais
pokalbiais su Lie tuva. Toliau – darbas prie kom-
piuterio. Reikia atsakyti į gautus laiškus, rūpintis
savo klinikos bei medicinine veikla, lietuviškais bei
konsuliniais darbais.

Su pacientais paprastai dirbu 3 dienas per
savai tę, o kitą laiką ski riu savo – vyr. gydytojo – pa-
reigoms, rei kia gi ir administracinį darbą nu dirbti. 

Domiuosi sportu, seku sporti nius įvykius, pats
bent 3 kartus per sa vaitę sportuoju. 

Laiko reikia skirti ir šeimai bei draugams.
Nuolat susirašinėju su sa vo vaikais, kurie šiuo
metu mokosi Ry tų pakrantėje esančiuose universi-
tetuose: Vytas  Harvard University, Camb ridge, MA,
o Kristina-Bard College, New York, NY.

– Ne paslaptis, kad Jūsų žmona Terri – ne lietuvė, ta-
čiau Jūsų vai kai kalba lietuviškai. Kaip Jums pasi sekė savo
šeimą ,,pasukti” lie tuvybės keliu?

– Nieko nereikejo ,,pasukti”. Dar prieš vestuves
mano žmona suprato, kokia svarbi man lietuvybė.
Kalbėjo mės ir apie tai, kad mūsų vaikai kal bės lie-
tuviškai. Terri tam pritarė, jai lietuvybė taip pat
svarbi. Aš pats, kol vaikai nepradėjo lankyti darže-
lio, na muose su vaikais kalbėjau tik lietuviš kai. Kai
jie pradėjo lankyti litua nis tinę mokyklą, tikrinda-
vau, ar jie paruošė pamokas, o jei reikėdavo, tai ir
padėdavau jas ruošti. 

Esu be galo dėkingas savo žmonai, kuri, nesu-
prasdama, ką aš kalbu su vaikais, vis tiek skatino
juos lan kyti lituanistinę mokyklą, pritarė ma no lie-
tuviškai veiklai. O ir pati Ter ri truputį išmoko lie-
tuviškai.

Vaikų lietuviškam auklėjimui daug įtakos turėjo
ir tai, kad jie, kaip ir aš, priklauso puikiai  Šiaurės
Ame rikos ateitininkų organizacijai. Mūsų vaikai ne
kartą lankėsi Lietuvoje. Jie ten daug yra pamatė –
nuo našlaičių namų iki prezidento kabineto. Pabu -
vo jo ir Seimo rūmuose, kur aš dirbu.

– Ačiū už pokalbį.

Kalbino Laima Apanavičienė

Dr. Terri  ir Jonas Prunskiai savo antikvariniame ,,Porsche”.

Dr. Jonas Prunskis  ir Marius Kasniūnas.


