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LAIMA APANAVIČIENĖ

Kai kas  tikriausiai dar pamena pašto ženklų konkursą,
skirtą S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio per Atlantą 80-
mečiui paminėti. Konkurso nugalėtojų  darbai buvo
išleisti JAV veikiančiais pašto ženklais. Konkursas su-
kėlė didelį susidomėjimą, o dalyviams buvo įdomu,
kad buvo išleisti jų vardiniai pašto ženklai, galiojan-
tys JAV.

Baigiantis Lietuvos valstybės atkūrimo 100-me-
čio metams Čiurlionio galerija ir filatelistų
draugija ,,Lietuva” dar spalio mėnesį paskelbė

piešinių konkursą vaikams „Mano Lietuva”. Kon-
kurse dalyvauti buvo kviečiami lituanistinių mo-
kyklų mokiniai ir išeivijoje gyvenantys jaunieji
lie tuviukai nuo 5 iki 17 metų amžiaus. Dalyviai buvo
suskirstyti į 4 amžiaus grupes: 5–6 m., 7–9 m., 10–12
m. ir 13–17 m. Skelbime taip pat buvo  sakoma, kad
visų grupių nugalėtojų darbai bus išleisti JAV ga-
liojančiais pašto ženklais. 

Konkurso rengėjai piešinių laukė iki lapkričio
10 d. Konkursui atsiųsti 127 darbai iš „Baltijos” (Dal-
las, TX),  Bostono (Danvers, MA), Čikagos (Chicago,
IL), Colorado (Westminster, CO), Lietuvių mokyklos
Vašingtone (Vienna, VA  ), Maironio (Lemont, IL)
„Saulės” (Atlanta, GA), „Saulėto kranto” (Boynton
Beach, FL), Šv. Kazimiero (Los Angeles, CA), Vaivos
Vėbraitės (Cheshire, CT), „Žiburio” (Detroit, MI) li-
tuanistinių mokyklų. Asmeniškai darbus taip pat at-
siuntė Vilija Jurgutis, Saulius Tunkūnas ir Oman-
tas Bubėnas.

Vertinimo komisija – Čiurlionio galerijos di-
rektorė Viktorija Černičenko, Laima Apanavičienė
ir parodos kuratorius Audrius Plioplys – visus at-
siųstus darbus suskirstė į 4 grupes ir išrinko nuga-
lėtojus. Pašto ženklų konkurso „Mano Lietuva” nu-
galėtojais (pagal amžiaus grupes) tapo: 

A grupė (5–6 metų)
Lily Bryant, „Baltijos” lituanistinė mokykla (A

1 vieta) 
Elia Teel, Lietuvių mokykla Vašingtone (A 2 vie-

ta) 
Aideen Maloney, „Žiburio” lituanistinė mokyk-

la (A 3 vieta) 

B grupė (7–9 metų)
Luknė Balčikonis, „Žiburio” lituanistinė mo-

kykla (B 1 vieta) 
Ula Louise Olson, Lietuvių mokykla Vašingtone

(B 2vieta)
Mantas Janušaitis, Vaivos Vėbraitės lituanisti-

nė mokykla (B 3 vieta) 

C grupė  (10–12 metų)
Vanessa Orintaitė, Čikagos lituanistinė mo-

kykla (C 1 vieta) 
Roberta Beresnevičius, Maironio lituanistinė mo-

kykla, Lemont, IL (C 2 vieta) 
Julytė Udrytė, „Baltijos” lituanistinė mokykla (C

3 vieta)

D grupė (13–17 metų)
Kristupas Vorobjovas, Lietuvių mokykla Va-

šingtone (D 1 vieta)
Brigita Gedgaudaitė, Šv. Kazimiero lituanistinė

mokykla, Los Angeles, CA (D 2 vieta) 
Kristina Lina Hayden, Šv. Kazimiero lituanisti-

nė mokykla, Los Angeles, CA (D 3 vieta) 

Pagal nugalėtojų piešinius išleisti JAV galiojan-
tys pašto ženklai. Deja, susidūrėme su nenu-
matyta problema. Žinojome, kad piešiniuose ne-

galimi politiniai motyvai, tačiau vis tik 2 nugalėto-
jų pašto ženklų negalėjome išleisti. Pasirodo, kad ne-
spausdinami ženklai su bažnyčių vaizdu (D grupės
nugalėtojas Kristupas Vorobjovas nupiešė Vilniaus
katedrą). Pašto ženklų leidėjai atmetė ir vertinimo
komisijai patikusį labai originalų Brigitos Gedgau-
daitės (D grupės II vietos laimėtojos) piešinį su lie-
tuvybės ženklais. Vertinimo komisijos nariai ir pa-
rodos rengėjai apgailestauja dėl susidariusios pa-

dėties, tačiau patikina, kad numatyti apdovanojimai
abiems moksleiviams bus įteikti. 

Visi nugalėtojai gaus po savo sukurto pašto
ženklo bloką, pinigines premijas (I vieta – 100 dol.;
II vieta – 50 dol. III vieta –25 dol.). Pirmos vietos nu-
galėtojai gaus filatelistų draugijos „Lietuva” pa-
ruoštą tarpukario Lietuvoje išleistų pašto ženklų rin-
kinį, kurį jiems dovanos šios draugijos vicepirmi-
ninkas Jonas Variakojis.

Čiurlionio galerija nuoširdžiai dėkoja rėmė-
jams: filatelistų draugijai „Lietuva”, dr. Audriui
Pliopliui ir Lietuvių Fondui. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems konkurso daly-
viams ir mokytojams, paskatinusiems mokinius da-

lyvauti šiame konkurse. Tikime, kad laimėtojams
bus smagu siųsti naujametinius sveikinimus ant
voko užklijavus savo sukurtą asmeninį pašto ženk-
lą. 

Parodos atidarymas ir nugalėtojų apdovanojimai
Čiurlionio galerijoje (5620 S. Claremont Ave., Chicago,
IL 60636) vyks 2018 m. gruodžio 1 d., šeštadienį, 2 val.
p. p. Nugalėtojams, negalėjusiems atvykti į parodos
atidarymą,  laimėjimai bus nusiųsti į mokyklas. Pa-
ro dą bus galima aplankyti iki gruodžio 15 d. kasdien,
išskyrus antradienius ir trečiadienius, nuo 12 val. p.
p. iki 6 val. v.
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