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LAIMA APANAVIČIENĖ

Kai, berods, pačioje praėjusių me tų pabaigoje Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Čika-
goje Mari jus Gudynas pakvietė Čikagos visuo menininkus, kultūrininkus, lituanistinių mo-
kyklų ir įvairių organizacijų vadovus į Balzeko lietuvių kultūros muziejų pasitarti, kaip či-

kagiečiai galėtų paminėti Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlanto vandenyną 80-metį,
pasiūlymų buvo įvairiausių. Tarp jų nuskambėjo ir Lietuvių filatelistų draugijos (LFD) ,,Lietuva” pir-
mininko Jono Variako jo mintis apie galimybę išleisti pašto ženklą šiai sukakčiai paminėti. Man, sė-
dinčiai šiame posėdyje, kilo mintis surengti JAV lituanistinių mokyklų mokinių piešinių konkursą šiai
svarbiai datai paminėti ir išleisti šio kon kurso nugalėtojų pašto ženklus ir vokus. Pasiūlymui pritarė
LFD pir mininkas. Trys organizacijos –  JAV LB Kultūros taryba, LFD ,,Lietuva” ir Čiurlionio galerija
– suvienijo jėgas ir kibo į darbą. Čiurlionio galerija ,,Drauge”, ,,Amerikos lietuvyje” ir ,,Či kagos aide”
paskelbė konkurso sąlygas, JAV LB Kultūros taryba ėmėsi ieškoti finansavimo, o draugija ,,Lietu va”
– būdų šio projekto galutiniam įgyvendinimui. – 2 psl.

Dariaus ir Girėno
skrydžio 80-mečiui –
moksleivių sukurti pašto
ženklai ir vokai 

RAIMUNDAS MARIUS LAPAS

Jis gimė 1960 m. Los Angeles. 1995 m. baigė medicinos moks-
lus, po metų stojo į JAV karo aviaciją. Išvyko į Enid, Oklahoma, kur
1996–2000 m. dirbo Vance AFB aviacijos bazėje la kūnų apmokymo
skyriuje (71st Flying Training Wing). 1997 m. jam teko vertėjauti Lie-
tuvos kariūnams ir karininkams, taikos palaikymo pra tybose Ft.
Polk, Louisiana. Pana šios pareigos teko ir 1998 m. Camp Lejeune,
NC, dirbant su Klaipėdos dragūnais. Jis paruošė kariškų termi nų žo-
dyną ir už tas pastangas buvo įvertintas generolo Jono Kronkaičio
padėkos laišku. 2000 m. išėjo į atsargą ir pasirinko šeimos medici-
nos rezidentūrą Portland, OR. Taip pat dirbo mediku JAV Aviacijos
939 Rescue Wing padalinyje. Skraidydavo C-130 lėktuvais. 2002
m. perėjo į 446 Air Re serve Wing, Joint Base Lewis-McChord –  tar-
navo ten kaip aviacijos medikas.

Tai – dr.  Arūnas Banionis, neei li nis mūsų straipsnio herojus.

Kartu su žmona Leslie jis augina tris sūnus: Adomą (16), Mykolą (13)
ir Avą (7). Nepaisant itin judraus gy venimo, jis atranda laiko ir po-
mėgiams – tarp jų filatelijai. Tačiau jis ženklus ne tik renka, bet ir ku-
ria. Jo sukurtą Stepono Dariaus ir Stasio Girėno pašto ženklą ne-
trukus ant laiškų vokų klijuos Lietuvos gyventojai. – 10 psl.

Reikėjo berniukams 
padangių gilių

Vestos Visockas, Luko Mikulėno ir Saulės Vėgėlytės ženklai – nugalėtojai.



Evangelijoje yra pasakojimas apie
septyniasdešimt du mokinius, ku-
riuos Jėzus siuntė pirma savęs,

kad paruoštų žmones priimti jo skel-
biamą Gerąją Naujieną apie Dievo kara-
lystę. Jėzus perspėjo mokinius, kad jiems
nebus lengva – „Štai aš siunčiu jus lyg
avinėlius tarp vilkų”, bet jie vis tiek turi
sutiktiems žmo nėms skelbti: „Jums čia
pat Dievo karalystė!” (Lk 10, 9). Galime tik
įsi vaizduoti, kokios nuotaikos tvyrojo jų širdyse,
kai jie iškeliavo į mieste lius ir kaimus pasakoti, ką
buvo matę ir girdėję iš Jėzaus lūpų. Tačiau tikrovė
atnešė daug džiaugsmo. Mo kiniai grįžo džiaugda-
miesi, kad net demonai jiems paklūsta dėl Jėzaus
vardo.

Tai, kas vyko Jėzaus laikais, aiš kiai matome
vykstant per visą istori nį krikščionybės kelią. Ge-
rąją Nau jieną skelbia ne tik vyskupai ir kunigai, bet
ir pasauliečiai katalikai, ku rie, pamilę Jėzų, liudija
apie savo ti kėjimą ir tai kartais atneša gausių vai-
sių. Kai Evangeliją skelbia kunigas, visuomet ga-
lima surasti argumentų norint atmesti jo mokymą.
Ga lima save ir kitus įtikinėti, kad kunigas kalba
apie tikėjimą, nes tokia jo pareiga, kad jo tarnystė
jį maitina. Tačiau kai Kristų įtikinamai liudija ar
skelbia pasaulietis, dalydamasis savo tikėjimo pa-
tirtimi, akivaizdu, kad tai jis daro be jokio sava-
naudiško išskaičiavimo. 

Neseniai į dangaus Tėvo namus iškeliavo Lie-
tuvoje plačiai žinomas Kanados lietuvis Vincas Ko-
lyčius. Per atgautos Nepriklausomybės lai ko tarpį
jis daugybę kartų lankėsi Lietuvoje ir dalijosi su
žmonėmis tuo dvasiniu turtu, kurio pilna buvo jo
šir dis. Kanadoje rinko lėšas, kad ga lėtų Lietuvoje

paremti reikalingus evangelizacinius sumanymus.
Jis buvo svarbiausias leidinio „Žodis tarp mū sų” rė-
mėjas.

Dar labiau į tuos septyniasde šimt du Jėzaus
mokinius yra panašūs nuolatiniai diakonai, kurių
Bažny čioje yra labai daug – Lietuvoje jie taip pat
pradėjo ruoštis šiai būsimai  tarnystei. Dauguma
nuolatinių dia konų dirba savo profesinį darbą, o
lais vu laiku tarnauja Bažnyčiai, skelb dami Dievo
žodį ir darydami gerus darbus, už tai negaudami jo-
kio atlygio. Jie yra tikra Dievo dovana ypač seku-
liarioje visuomenėje, kur dvasininkų darbas kar-
tais būna ma žai vaisingas.

Tik ką Kaune vyko Lietuvos jaunimo dienos. Iš
visos Lietuvos susi rinko į savo šventę apie aštuoni
tūkstančiai tikinčio jaunimo. Mes matė me juos ne
tik pilnus jaunatviško džiaugsmo, bet drauge labai
nuoširdžiai besimeldžiančius. „Žalgirio” arenoje jie
kalbėjo Rožinį, jie garbino Vieš patį, jie nuoširdžiai
priėmė Sutaiki nimo sakramentą. Šis jaunimas vien
savo buvimu kalbėjo apie tikėjimo svarbą jauno
žmogaus gyvenime. Jie liudijo, kad galima džiaug-
tis jaunyste be alkoholio ir visų kitų dirbtinių prie-
monių. Joks pamokslininkas įti kinamiau negalėjo
prakalbėti, kaip šis jaunimas.

Per Krikštą mes tampame pilnateisiais
Jėzaus mokiniais, pašauktais rūpintis ne
tik savo amžinuoju likimu, bet nešti Jėzaus
Gerąją Nau jieną visiems, kurie yra atviri
ją priimti. Tačiau daugeliui atrodo, kad ši
pareiga priklauso tik vyskupams, kuni-
gams, gal vienuoliams, tik ne pa saulie -
čiams katalikams. Tai netiesa. Jėzus kvie-
čia visus nešti pasauliui tikėjimą į mus
mylintį dangaus Tėvą, nešti meilę ir viltį.

Būti Jėzaus Gerosios Naujienos nešėjais ir liu-
dytojais šiandien yra ypač aktualu, nes ten, kur
silpsta tikėjimas, suveši savanaudiškumas ir dep-
resija. O ten, kur gyvas tikėjimas, žmonėms ne -
trūks ta meilės, džiaugsmo ir vilties.

Jėzus kalbėjo, kad pjūtis didelė, o darbininkų
ma ža, ir kvietė prašyti pjūties Šeimininką siųsti
darbininkų į savo pjūtį (plg. Lk 10). Reikia melstis
ne tik prašant, kad atsirastų daugiau pašaukimų į
kunigystę ar Dievui pa švęstąjį gyvenimą, bet ir pra-
šyti, kad Viešpats pažadintų pasauliečius ka talikus
imtis atsakomybės už Evan gelijos plitimą. Reikia at-
sakingų tė vų, kurie, nelaukdami, kad mokyklo se
jų vaikams būtų atskleistas krikš čioniškojo tikė-
jimo grožis, patys savo vaikams perduotų tikėjimo
turtus. Reikia pasišventusių tikybos mokytojų ir
katechetų, kurie uždegtų jau nus žmones Dievo mei -
le. Per Lietuvos jaunimo dienas mes matėme daug
gražaus į Dievą tikinčio jaunimo ne atsi tik ti nai –
tai savo pareigas gerai atliekančių tikybos mo ky -
tojų ir parapijose tarnaujančių pasauliečių aki-
vaizdus darbo vaisius. 

Jėzus pažadėjo už tarnavimą Evan gelijos žo-
džiui gausų atlygį: „Jūs džiaukitės (...), kad jūsų
var dai įrašyti danguje” (Lk 10, 20). 
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Septyniasdešimt du
mokiniai

ARKIVYSK. SIGITAS TAMKEVIČIUS

Konkurso rengėjai norėjo pa ska tinti mokinius prisiminti šią
Lietu vos valstybei reikšmingą sukaktį, suvokti ir kūryboje atspin-
dėti S. Da riaus ir S. Girėno skrydžio per Atlan to vandenyną svarbą,
domėtis Lietu vos istorija ir jos mokytis. Balandžio pabaigoje jau tu-
rėjome 49 dalyvių piešinius. Savo darbus konkursui pa teikė Alek-
sandros Kazickienės (New York, NY), ,,Baltijos kranto” (Grand Ra-
pids, MI), Čikagos lituanistinės mokyklos (Chicago, IL), Dr. Vinco
Kudirkos (Elizabeth, NJ), Gedimino (Mundelein, IL) Maironio (Le-
mont, IL), ,,Saulutės” (St. Petersburg, FL), Šv. Kazimiero (Cleve-
land, OH) ir ,,Tėvynės žiburėlių” (Mentor, OH) lituanistinių mo-
kyklų mokiniai.

Pašto ženklo konkurso dalyviai buvo suskirstyti į tris amžiaus
grupes: ikimokyklinukai (šioje grupėje visus ,,laurus” nuskynė Ge-
dimino lituanistinės mokyklos, Mundelein, IL mokiniai), vaikai
iki 10 metų ir vy resni nei 10 metų moksleiviai. Vaikų darbus vertino
,,Meno parko” galerijos Kaune vadovas dailininkas Arvy das Žalpys
(gražiu sutapimu tuo metu kaip tik viešėjęs Čikagoje), LFD ,,Lie -
tuva” pirmininkas J. Variakojis, FFD ,,Lietuva” vicepirmininkė
Violeta Rut  kauskienė ir Čiurlionio galerijos direktorė Laima Ap-
anavičienė.

Kadangi daugelis konkurso daly vių ant piešinio nepažymėjo,
kam siunčia piešinį – pašto ženklo ar voko konkursui, tai verti-
nimo komisija savo nuožiūra atrinko 3 labiausiais tinkamus vokui
piešinius ir laimėji mus skyrė: I vietą – Vestai Visockas (A. Kazic-
kienės lituanistinė m-la, New York, NY), II vietą – Lukui Mikulė-
nui (Dr. Vinco Kudirkos lituanistinė m-la, Elizabeth, NJ) ir III
vietą – Saulei Vėgėlytei (ČLM, Chicago, IL). 

Pašto ženklų piešinio konkurse I grupėje laimėtojai pasiskirstė:
I vieta – Emilija   Siman; II vieta – Ma tilda  Petkus; III vieta –

Ema  Ada kauskas (kaip minėta anksčiau, vi sos mergaitės yra
GLM, Munde lein, IL, darželio klasės mokinės).

II grupėje nugalėtojais tapo: I vieta – Andrius Dalakūras
MLM, Lemont, IL; II vieta – Paulius Gustys, ČLM, Chicago, IL; III
vieta – Kotryn Haynes, ,,Saulutės”  m-la, St. Petersburg, FL.

Vyriausiųjų grupėje laimėjimai teko: I vieta – James O'Meara,
,,Tėvynės žiburėliai”, Mentor, OH;  II vieta – Ūlai Baranauskaitei,
MLM,  Lemont, IL ir III vieta – Indrei Dukauskaitei, ČLM, Chi-
cago, IL. 

Paskelbti nugalėtojus – tai tik vienas darbas. Atrinkus pieši-
nius, rengėjų dar laukė didžiulis darbas – paruošti piešinius pašto
ženklų ir vo kų spausdinimui. Pašto ženklų maketus pagal vaikų pie-
šinius sukūrė V. Rutkauskienė, vokų – Ina Stankevi čienė. Visi dar-
bai atlikti laiku, pašto ženklai ir vokai, skirti gražiai datai paminėti,
jau atspausdinti. Pirmieji juos pamatys ir galės įvertinti čika giečiai
liepos 14 d. vyksiančio Da riaus ir Girėno skrydžio 80 metų sukak-
ties minėjimo Čikagoje metu. Rugsėjo viduryje (tikslią datą pra -
 nešime vėliau) Čiurlionio galerijoje, Jaunimo centre vyks šio kon-
kurso dalyvių darbų parodos atidarymas. Žiūrovai čia galės pama-
tyti konkursui atsiųstus vaikų piešinius ir pagal juos pagamintus
bei išleistus pašto ženklus ir vokus. Visi konkurso nu galėtojai do-
vanų gaus pačių sukurtus asmeninius pašto ženklus ir vokus, ku-
riuos galės panaudoti siųsdami laiškus draugams bei giminaičiams.
Norintys įsigyti šių tikrai puikių paš to ženklų ir vokų, gali kreip-
tis į J. Variakojį el. paštu: jonasvariakojis@gmail.com arba į V.
Rutkauskie nę el. paštu: aviv2008@att.net.

Konkurso rengėjai nuoširdžiai dėkoja mecenatui – Lietuvių
Fondui, parėmusiam šį konkursą ir pa dėju siam išleisti JAV litua-
nistinių mo kyklų mokinių sukurtus pašto ženklus ir vokus, bei
sveikina visus kon kurso nugalėtojus. 

Atkelta iš 1 psl.

Dariaus ir Girėno skrydžio 80-mečiui – 
moksleivių sukurti pašto ženklai ir vokai 


