Vytis - Lietuvos ir lietuvių
Išeivijos indėlis kuriant modernios valstybės simbolius

Kai gyvenimo tikslas buvo lietuvybė,
kai simboliai reiškė kovą ir nesusitaikymą
Mano karta vaikystėje jau nematė Lietuvos. Mes gimėme perkeltųjų asmenų stovyklose Vokietijoje ar jau Amerikoje, kur persikėlė tėvai jau praradę viltį grįžti į savo namus, į savo darbovietes,
į savo gimtus sodžius. Mums Lietuva turėjo būti tik gražus sapnas
iš gimdytojų pasakojimų.
Galbūt, tomis svajonėmis besiremdami, mes išaugome nesusitaikę su neteisybe. Matydami aplinkui jau demokratinę bendruomenę, mes šaukte šaukėme, kad taip negali būti. Neturint nieko
kito, tėvų Tėvynės dalimi buvo daina, šokis, rašytas žodis. Lietuviška skautija, šokių būreliai, jaunimo organizacijos vienijo tūkstančius mūsų. O dar labiau mus vienijo simboliai - Vytis, Gedimino
stulpai, Geležinis vilkas, nemirtingi kunigaikščių vardai. Tai buvo
mūsų dievybės, mūsų stabai. Nes jie mums buvo reikalingi.
Pirmą Lietuvių jaunimo biuletenį mes jau puošėme Vyčiu ir
Geležiniu vilku. Toliau jie abu lydėjo mano gyvenimą. Net ir draugams pasukus į verslą, aš laksčiau po lietuviškas kolonijas, vežiodamas spaudą, grąžindamas į lietuvybę nutolusius.
Bostonas visada buvo JAV lietuvių kultūros židiniu - čia gimė
Juozo Kapočiaus Enciklopedija. Mano bendražygiais buvo dabar
žinomi Lietuvoje žmonės - Mykolas, Drunga, Benius Gudelis.
Mano įsteigta Bostono kompanija „Baltic Enterprises“ (vėliau
- „Baltic Associates“) ieškojo naujų išraiškos priemonių, vis siekėme senųjų ženklų modernizavimo.

Šį lietuviško paveldo katalogą Gintaro Karoso kompanija „Baltic Associates”
(„Baltic Enterprises”) 1979-1985 metais išleido milžinišku 40 tūkstančių
tiražu. Jis pasiekė visus lietuviškus Amerikos žemyno kampelius.

Kai šiandien pagalvoju, nuo aštuntojo dešimtmečio vidurio
mano firma sukūrė gal daugiau kaip pusšimtį Vyčio variantų (archyve yra išlikę bent 38 originalūs piešiniai), apie 20 skirtingų Geležinio vilko modelių. Mes tengėmės bėgti į koją su laiku - daryti
lietuviškus simbolius modernius, traukiančius jaunimą.
Mes žinojome, kad okupuotoje Lietuvoje tie simboliai buvo
uždrausti ir taip apsidžiaugėme, kai laisvėjančiame krašte staiga
prireikė mūsų produkcijos. Prasidėjo nuo „Žalgirio“ ir „Gimtojo
krašto“ lipdžių, o paskui į Lietuvą plūstelėjo jau tūkstančiai mūsų
vėliavų, vėliavėlių, šūkių. Iš pradžių reikėjo didelių manevrų, kad
įveiktum sovietinės muitinės žabangas, o paskui drąsėjome su pačia tauta - savo šūkiuose jau reikalavome Laisvės, Nepriklausomybės, svetimų tankų išvedimo.
Tai buvo didelis darbas, kuriame neskaičiavome nei laiko, nei
pinigų. Kai paskui sužinojome, kad kai kas perpardavinėdamas
mūsų kūrinius, susikalė nemažą turtelį, dėl to nepergyvenome.
Mes džiaugėmės kartu su tauta Pergale ir Laisve.
Kai rusų tankai išdardėjo, persiorientavome ir mes - ėmėme
galvoti, kuo padėti jau laisvu keliu žengiantiems tautiečiams. Mūsų
lipdės jau kviečia tuščiai neplepėti, nuoširdžiai dirbti, neimti kyšių,
neteršti brangiosios Lietuvos.
Lietuvos valstybei švenčiant gražius jubiliejus, mes galime tik
džiaugtis, kad krašto žmonės ėmė taip vertinti tautos simbolius.
Niekada nepūtėme savo darbų ir savo nuopelnų. Iškilus Lietuvos
menininkas prof. Juozas Galkus, išleidęs nuostabų albumą „Lietuvos Vytis“, įdėjo bent šešis mano ir mano firmos sukurtus darbus,
tegalėjęs parašyti, kad tai „nežinomų Amerikos lietuvių kūryba“.
Šiandien su mano (mūsų) Vyčiu važinėja bent keli šimtai „Lietuvos geležinkelių“ lokomotyvų, milijoniniu tiražu mūsų Vytį spausdina Lietuvos paštas ant savo ženklų. Jį geriems tikslams naudoja
Lietuvos policija. Mūsų Vyčiu pažymėti garsių Lietuvos lenktynininkų automobiliai.
Žinoma, civilizuota tvarka reikalauja, kad būtų gerbiamos autorių teisės, kad autorystės nesisavintų nieko bendro neturintys
asmenys.
Visa tai - antrareikšmiai dalykai, kurie turi susireguliuoti teisinėje ir demokratinėje valstybėje.
O šios parodos tikslas - parodyti svarbų išeivijos vaidmenį saugant tautos istoriją ir padedant Lietuvai išsilaisvinti. Užsienyje gyvenančius lietuvius ir tautos dalį Lietuvoje vienija tie patys ženklai.

Išeivijos jaunimas
Nesusitaikę su likimu

Vytis ir Geležinis vilkas - šie simboliai lydėjo Amerikos lietuvių skautiškas, saviveiklos, sporto, politines organizacijas. Lietuviško jaunimo pasišventimas patriotinei
veiklai stebino Amerikos bendraamžius, čiau jų išradingumas, darbštumas visada buvo aukštai vertinamas.

Išeivijos gyvenimas

Organizacijų ženklai

Lietuvių skautų organizacijos

Krikščioniško jaunimo organizacija

Lietuvos Vyčiai

Korporacija Neo-Lithuania

Išeivijos Lietuvos šaulių sąjunga

Lietuvių šokių ansamblis “Sūkurys”

Visose Amerikos lietuvių organizacijose, tautiniuose festivaliuose, lietuvių klubuose
buvo populiarus 1977 metais Gintaro Karoso kompanijos Bostone „Baltic Enterprises“
sukurtas patriotinis plakatas, sukoncentravęs daugelį Lietuvą primenančių legendų.

1977 metais Gintaro Karoso kompanijos Bostone „Baltic Enterprises“ sukurtas patriotinis
plakatas buvo skirtas ir Jungtinių Valstijų bendruomenei, kad primintų tą unikalią
Lietuvos istoriją, nelengvą, tačiau kūrybingą lietuviškos išeivijos Amerikoje veiklą toli
nuo Tėvynės.

Tautos simboliai
Vyčiai 1972 - 1976 metai

1972

1975

1975

1975

1976

Gintaras Karosas ir vienas jo pagalbininkų kun. Albertas Stalioraitis (dabar
dirba Danijoje, tada mokėsi Romos kunigų seminarijoje) kompanijos „Baltic
Enterprises“ būstinėje. 1976 m.

Tautos simboliai
Vyčiai 1976 - 1989 metai
1984

1976

Projektas Vyčio vitražui.

1985

1986

1989

Nepanaudotas piešinys Amerikos publikai ruoštai
komiksų knygos apie Žalgirio mūšį viršeliui.

1989

Projektuotas viršelis Vinco Kudirkos
„Tautiškos giesmės“ leidiniui.

Tautos simboliai

Sėkmingiausias Amerikos Vytis

Šis 1985 metais Gintaro Karoso kompanijos „Baltic Associates“ sukurtas Vytis buvo
populiariausias Jungtinių Valstijų lietuvių jaunesniosios kartos tarpe. Atgimimo metais jis
kirto vandenyną ir „geležinės uždangos“ tvoras ir greitai įsigalėjo Lietuvoje.

Daugiatautė Amerika
Lietuviškas stendas festivaliuose

Beveik pustrečio dešimtmečio - nuo 1974
iki 1999 metų Gintaro Karoso komanda išbnaudodavo kiekvieną galimybę pristatyti lietuvišką kuiltūrą, Lieruvos vargus okupacijoje,
o galiausiais - nepriklausomos valstybės žingsnius taptautiniuose etniniuose festivaliuose.
Ši galimybė - unikali Amerikos tautinių
grupių veiklos sfera. Dideliuose miestuose
(Bostone, Floridoje, Naujajame Džersyje, Sent
Luise) rengiami tautiniai festivaliai, sutraukiantys dešimtis tūkstančių daugiatautės Amerikos atstovų. Tai buvo puiki galybė lietuviškai
firmai. Ji ruošdavosi atsakingai - kviesdavo nagingus lietuvių meistrus pagaminti koplytstulpius, išdrožti rūpintojėlius, paruošti suvenyrų.
Gintaras Karosas stengėsi juos išsaugoti - kai
kada atsisakydamas net solidžių sumų. Lietuvių paviljonas dažnai užimdavo pirmas vietas,
būdavo premijuojamas.
Tautiniai festivaliai buvo ir galimybė sutelkti lietuvius, pranešti jiems paskutines žinias
iš Lietuvos, įtraukti į lietuvišką veiklą. Gintaras
Karosas prisimena, kad vykstant į Sent Luisą
jam sakė ten gyvenant vos kelis lietuvius, o festivalyje jis surado... penkis šimtus.
Lietuviai iš Bostono festivaliuose uždirbdavo ir lėšų savo veiklai - daugiausia pardavinėdami gražias įvairioms tautoms skirtas lipdes, dekoratyvinius mašinų numerių rėmelius.
Naujos galimybės susidarė jau po Sąjūdžio
atsiradimo, Lietuvos nepriklausomybės atgavimo.

Jau galima buvo įspūdingų taudarbių atsivežti iš Lietuvos. Per vandenyną konteineriuose iš Lietuvos
atkeliavę medžio drožiniai, stiklo vitražai, meniški audiniai stebino festivalių rengėjus. Tai buvo labai gera
proga pristatyti jaunos valstybės žygius, tvirtą žengimą. Dažnas festivalis
reklamuodavo būsimus susitikimus,
per televizijos kanalus rodydamas lietuviškus drožinius ar rankdarbius.
Kartu su rankdarbiais į festivalius
keliavo ir lietuviškos knygos. Amerikiečių mokslo įstaigos labai vertino
šešiatomę bostoniškę enciklopediją
anglų kalba.

Lietuvių firmos Bostone spausdinti
įvairių Amerikos tautų plakatėliailipdukai buvo puikus pajamų šaltinis
ir priemonė susisiekti su panašaus liko
tautų kolegomis. 1974-1989 m.

Tautos simboliai
Pristatyti Amerikai Lietuvą

Tautinių mažumų festivaliai buvo puiki proga pademonstruoti ir nagingus lietuvių
išeivius, mūsų meistrus ir kūrėjus, gaminančius nuostabius dirbinius su lietuvių
tautine simbolika. Kaip ši dekoratyvinė lėkštė, turėjusi didelę paklausą tautiniuose
festivaliuose ir vaizdavusią mūsų paruoštą Vyčio variantą. 1977 metai.

Šis aplankas su tautos istorijos elementais taip pat buvo sukurtas Gintaro Karoso namuose įsikūrusiam
Amerikos lietuviško jaunimo informacijos centrui. Jį nupiešė Gintarui tada talkinęs Norbertas Lingertaitis.
1971 metai.

Tautos simboliai
Kova už Amerikos politikus

Dar nuo politinės veiklos jaunystėje, tarnybos pas valstijos gubernatorių, nuo kovos už kėdę valstijos atstovų rūmuose Gintaras Karosas puikiai suprato, kad „Lietuvos byloje” labai svarbu pasiekti aukščiausų JAV politikų ausį. Iš esmės
jam pavyko tai, už ką dešimtmečiais kovėsi politinės išeivių
organizacijos.
„The New York Times” ir kiti didieji laikraščiai spausdino
nuotraukas, kuriose Amerikos prezidentai Ronaldas Reaganas ir George H.W. Bushas Sn. pozavo iškėlę šūkius „I love Lithuanians”. Kiekviena iš tų nuotraukų turi savo istoriją: vienu

atveju lietuvis jaunuolis pats padavė prezidentui svarbų šūkį,
kitu - paprašė tai padaryti Lietuvai simpatizuojantį valstybės
vadovo sargybinį. Tačiau visais atvejais Amerikos prezidentai
didžiuodamiesi demonstravo... Gintaro Karoso gaminius.
Tai buvo didelė politinė sėkmė, smarkiai pakėlusi išeivijos ūpą. Ar reikia dar ir priminti, kad būtent nuo prezidentų
Reagano ir Busho kietos pozicijos derybose su Kremliaus vadovu priklausė, kad Maskva neišdrįso jėga laikyti laisvei pakilusios Lietuvos savo jau atgyvenusioje imperijoje.

Tautos simboliai
Skatinti likti lietuviais

Dalyvavimas Amerikos tautiniuose festivaliuose, vienišų,
neorganizuotų tautiečių paieška atokiausiuose Jungtinių Valstijų kampeliuose, parama savaitgalinėms lietuviškoms mokykloms, knygų apie Lietuvos isrtoriją anglų ir lietuvių kalba platinimas turėjo skatinti ambicijas likti lietuviu, prisiminti protėvių
šaknis.
Laimei, to netrukdė Jungtinių Valstijų federalinė ar valstijų
valdžia, pati nuolat primindama, kad galingą Amerikos naciją suformavo imigrantai, perduodami krašui pačias geriausias
savo savybes.
Gintaro Karoso ir apie jį susibūrusių entuziastų grupė išaugo iš lietuviškų jaunimo ansamblių, kelionių po Amerikos pakraščius. Pats Gintaras (vis dėlto giminaitis kompozitoriui Jonui Karosui) pats grojo bent septyniais instrumentais ir buvo
daugelio „žygių į lietuvius“ siela.
„Baltic Enterprises“ ir vėliau - „Baltic Associates“ išsirutuliojo iš Amerikos lietuvių informacinio centro, tos pačios entuziastų grupės. Kad Gintaras buvo abiejų kompanijų įkūrėjas bei
savininkas - viskas buvo natūralu. Tik jis ir sugebėjo suburti šią
grupę, kurios sudėtis nuolat keitėsi (bendraamžiais greitai išėjo
į verslą, tobulino profesijas, jungėsi į Amerikos gyvenimą).
Lietuviška veikla buvo pati prasčiausia galimybė uždirbti,
praturtėti. Tokia veikla buvo pasiaukojimas.
Tačiau tokių nesavanaudžių labai reikėjo - kad Amerikos
lietuviai nenutautėtų, galvotų apie vargstančios Tėvynės reikalus ir už ją kovotų.

Šalies pavadinimas
Kaip kito mūsų spalvos

Pati pirmoji ir labiausiai „nekalta“ iš Bostono į Lietuvą keliavusi lipdė buvo „Žalgiris“. Matyt, Maskvos muitinė nesuprato
jos reikšmės. Jų „Baltic Associates“ per vandenyną išsiuntė dešimtis tūkstančių. Paskui įsidrąsinus buvo atspausdinta „Lietuva“. Jas į Vilnių vežė turistų grupės. Iš pradžių klijavo ant juos vežiojusių autobusų - kad turistai greičiau rastų savą transportą.
Paskui aptikta, kad jas sėkmingai galima palikti Vilniaus „Lietuvos“ viešbutyje. Bet Vilniaus turizmo administratoriai vis prašė
- tik neprovokuokite, kad nesupyktų „sargai“.

Todėl labai įdomu, kaip keitėsi tos lipdės su vienu vieninteliu žodžiu „Lietuva“.
Ant jų spausdino tas pačias tulpes, o spalvos buvo dvi geltona ir žalia. O netrukus, matant, kur krypsta žmonių mintys, plakatėlyje atsirado trečia spalva. Ir visi nesunkiai aptiko,
kad tai geltona-žalia-raudona, kad tai Tautos spalvos.
O 1988 metais jau ir slapstytis nustota - „LIETUVA“ jau
buvo tautinės trispalvės fone.

Mūsų parama atgimimui

Prašėme lauk svetimus tankus

Pirmuosius plakatus, smerkiančius sovietinę okupaciją Baltijos balstybėse, Lietuvoje vykdomus
žmogaus ir tautos teisių pažeidimus
Amerikos lietuviškasis jaunimas piešė ranka. Po to mūsų technika tobulėjo, ir „Baltic Enterprises“ ar „Baltic
Associates“ produkcija jau pasiekė
visus Jungtinių Valstijų kampelius,
skverbėsi į okupuotą kraštą.

Šis mūsų piešinys, smerkiantis Baltijos valstybes
pražudžiusį gėdingą Ribentropo-Molotovo aktą, buvo
vienas populiariausių jaunimo, o pagaliau ir visos išeivijos
tarpe platintos „velnių serijos“ plakatų.

Tautos simboliai
Kaip Lietuva tapo laisva

Barbara ir George H.W. Bushai Kennebunkporte (Maino valstija) dalyvauja lietuvių šventėje,
laikydami Gintaro Karoso spausdintą plakatą. 1988 metų liepos 11 diena.

Visa išeivija dešimtmečiais kovojo už Lietuvos laisvę ir laukė jos. Tačiau net ir labiausiai laukiamas rezultatas kartais būna
netikėtas.
Iš esmės taip atsitiko ir su laisvės šaukliais iš Bostono. Nuo
1970 metų Bostone įsikūręs Amerikos jaunimo informacinis
centras, viena kitą keitusios Gintaro Karoso kompanijos „Baltic
Enterprises“ ir „Baltic Associates“ kvietė išeiviją, apeliavo į tarptautines organizacijas protestuodamos prieš žmogaus teisių
pažeidimus, reikalaudamos laisvės okupaciją kenčiančių Baltijos kraštų tautoms.

Vienu metu nuo radikalių antisovietinių lipdžių dingo autorystė - autoriai suprato, kad gamindami ir siųsdami į Tėvynę
tokio turinio plakatus, jie pasirašo sau nuosprendį. Nuosprendį
būti niekada neįleidžiamiems į okupuotą Lietuvą.
Šiandien Gintaras Karosas su šypsena prisimena 1990-ųjų
kovą. Kai Lietuvos Aukščiausioji Taryba paskelbė atstatanti
valstybingumą, jau buvo per vėlu spausdinti naujus plakatus.
O iliustracinės medžagos prašė visi.
Tada paėmė senus, dar 1980 metų plakatus „LITHUANIA
WANTS FREEDOM“, rašalu užtepė nereikalingas raides ir rezultatas buvo daugiau nei puikus - „LITHUANIA IS FREE“.

Mūsų parama atgimimui

Produkcija - Lietuvos pakilimui

Gintaras Karosas buvo nuoširdus bene svarbiausios Atgimimo tribūnos - savaitraščio
„Gimtasis kraštas“ rėmėjas. Kaip ir visa to meto produkcija iš Bostono į Vilnių
keliavo nemokamai.

Amerikos lietuviai delikačiai priminė Lietuvos žmonėms kuo
greičiau atsikratyti negerų sovietinio gyvenimo įpročių: mažiau
taukšti, o daugiau dirbti, saugoti gamtą, neteršti Lietuvos. 1988 m.

Naktinėje eisenoje Vilniuje iš karto po Sąjūdžio pirmojo suvažiavimo virš žmonių galvų
šuoliavo originalus „Baltic Associates” Vytis. Gintaras Karosas tuo metu per turistines grupes iš
Jungtinių Valstijų sugebėjo perduoti šimtus naujos išvaizdos vėliavų ir plakatų, bei 30 tūkstančių
Persitvarkymo sąjudžio lipdukų. 1988 metų spalis. Vytauto Daraškevičiaus nuotrauka.

Mūsų parama atgimimui

Produkcija - Lietuvos pakilimui

Sako, kad Gintarui Karosui mintis apie Lietuvos avialinijas kilo dar 1988-aisiais, skrendant lėktuvu iš Maskvos
į Vilnių. Smalsų tautietį lakūnai pasikvietė į savo kabiną, ir Gintaras tikrai nustebo, kad visas ekipažas buvo
lietuviškas, kad lietuvių lakūnų yra daug ir skraido visomis kryptimis. Grįžęs į Bostoną, tuojau atspausdino lipduką
apie svajonę - „Skriskite Lietuvos avialinijomis“. Tada jis nežinojo, kad išpranašavo tai, kas paskui ir atsitiko. Liūdna
tik tai, kad lipdės pergyveno pačias „Lietuvos avialinijas“. Lipdės dar nesudūlėjo, o aviacijos kompanija jau užsidarė.

Kalnų slidinėjimo Lietuvoje reklama - tai daugiau pokštas. Viename iš Amerikos tautinių festivalių Gintaras Karosas
pamatė grynai kaip pokštą atspausdintą plakatą „Leiskis slidėmis nuo Nebraskos kalnų“. O kalnų Nebraskoje tai nėra.
Sekančiame festivalyje „Baltic Associates“ jau platino lipdukus, reklamuojančius kalnų slidinėjimą Lietuvoje. Turizmo
firmos, ieškančios naujų maršrutų, tiesiog plėšė jas iš rankų - kas tai per šalis, kokio aukščio kalnai, kokie ten viešbučiai,
ar geras maistas? Gal kokias dešimtis turtingų amerikiečių ir atsivežė slides į Lietuvą. Reklama yra reklama...

„Baltic Associates“ atvirukas Karžygio
tematika. 1979 m.

Tautos simboliai
Geležinis vilkas 1970-1978 metai

Nepanaudotas piešinys „Gedimino sapnas”
(„Baltic Enterprises”, 1976)

Sėkmingiausias bendrovės „Baltic Associates” Geležinio Vilko
piešinys, plačiai naudotas Amerikos lietuvių jaunimo bei visos
emigracijos, sėkmingai pasiekęs kovojusią bei išsilaisvinusią Lietuvą,
ligi šiol teisėtai ir neteisėtai platinamas mūsų krašte. 1977 metai.

Atvirukas „Gedimino Vilkas”
(„Baltic Enterprises”, 1978)

Piešinys su Geležiniu Vilku marškinėliams iš Amerikos
lietuvių jaunimo informacinio centro laikų. 1970 m.

Nepanaudotas piešinys „Lietuva ir jos Geležinis Vilkas”
(„Baltic Enterprises”, 1978)

Parama naujai Lietuvai

Darbui, susitvarkymui, gyvenimui

2016 metų sausį akcinė bendrovė Lietuvos paštas net 1 milijono
tiražu išleido ženklą sumūsų Vyčiu iš 1989 metų Sąjūdžio vėliavos.

Išeivijoje sukurtas Vytis buvo vienas gražiausių elementų ir žymint Atkurtos valstybės 100-metį. Štai
Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis 2018 metų liepos 6-ąją, Valstybės dieną, jo fone atidaro
visuomenei Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmus. Valdovų rūmų nuotrauka.

Parama naujai Lietuvai
Vytis ant eiklaus lokomotyvo

2017 metų vasarą Gintaras Karosas buvo maloniai nustebintas - paskelbta, kad Vyčiais pasipuoš keli šimtai „Lietuvos geležinkelių” lokomotyvų. Kai pamatė nuotraukas
dar labiau pradžiugo - Vyčiai buvo jo, daugiau kaip prieš tris
dešimtmečius gimę jo „Baltic Associates“ bendrovėje.
Pats Gintaras tokiu eikliu ir puošniu traukiniu dar nevažiavo - bandys šį pavasarį. Kaip kūrėjas nori pasitaupyti
gerą jausmą bei įspūdį. Tai tikrai didelis džiaugsmas, kurio
daug kas pavydėtų.
Bet Gintaras džiaugiasi ir Dailės akademijos profesoriaus Juozo Galkaus pagiriamuoju žodžiu: garsusis Lietuvos

grafikas dar Lietuvos vardo 1000-mečiui išleido puikų albumą „Lietuvos Vytis“ ir įdėjo net penkis Gintaro Karoso
bei „Baltic Associates“ sukurtus Vyčius. Jų tarpe yra ir dabar
skriejantis šalies plieno bėgiais.
Gintaras Karosas padarė šaliai, kurią ir kurios žmones labai myli, didelę dovaną. Šis Vytis nėra etaloninis. Bet jį kurdamas turėjo savo principą - kad karys balne būtų jaunas,
o žirgas tvirtas. Ir kad karžygis su žirgu ne šokinėtų beprasmiškai vietoje, o eikliai veržtųsi į priekį. Tai tarsi palinkėjimas
visai valstybei, kurios pasą Gintaras Karosas labai norėtų...
turėti.

Spalvinimo knygos
Lietuviškai vaikystei

1977 metais Gintaro Karoso kompanija „Baltic Enterprises“ išleido
„Mano lietuviška spalvinimo knygą“ (redagavo Mykolas Drunga ir
Gintaras Karosas), skirtą diegti lietuvišką dvasią patiems mažiausiems.

Spalvinimo knygos
Tautos istorijos supratimui

1979 metais Gintaro Karoso kompanijos -„Baltic Enterprises“ išleista
antroji „Mano lietuviška spalvinimo knyga“ (redagavo Mykolas
Drunga ir Gintaras Karosas) buvo skirta Lietuvos istijai populiarinti.

