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Jonas Čepas:  „Vienas per Atlantą prieš 75 metus“ 

Dokumentinis dviejų dalių filmas „Vienas per Atlantą prieš 75 

metus“.  Autoriai-Jonas Čepas, Stasys Dargis. Trukmė 1 val. 7 min.  

 

Lietuvos aviacijos muziejaus iniciatyva 2010 metais Jonas Čepas ir Stasys 

Dargis sukūrė dokumentinį filmą skirtą Atlanto nugalėtojo Felikso 

Vaitkaus skrydžio 75 – mečiui.  

 

 Pirmoje dalyje pasakojama apie Felikso Vaitkaus gyvenimą nuo gimimo 

iki mirties. Muziejininkas Jonas Čepas jau penkerius metus  draugauja bei 

susirašinėja su F. Vaitkaus sūnumi Phillip Waitkus. Jis Lietuvos aviacijos 

muziejui atsiuntė unikalios medžiagos. Amerikos lietuvių pagalba buvo 

nufilmuotas Phillip Waitkus, kuris pasakojo atsiminimus apie tėvą bei skrydį. Čikagos lietuviai A.Dobrovolskienė 

ir T.Rudaitis unikalią medžiagą atvežė į Lietuvos aviacijos muziejų ir įteikė filmo autoriams. Šie kadrai yra 

naujajame filme. 

         Antros dalies trukmė yra 32 min. Filmo autoriai pasakoja apie F.Vaitkaus skrydžio įamžinimą nuo prieškario 

laikų iki šių dienų Lietuvoje ir pasaulyje. Tai pašto ženklai, meno kūriniai, knygos, paminklai, parodos ir jų 

autoriai. Filme panaudota originali kompozitorės Nerijos Čepaitės muzika. 

          Filmo premjera įvyko 2010.09.24 Lietuvos aviacijos muziejuje. Tuo pačiu metu 75-mečio jubiliejaus šventė 

įvyko ir Airijoje. 2010.10.26 filmas buvo demonstruojamas Ballinrobėje. Filmas buvo rodomas ir JAV, Čikagoje, 

Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos salėje.  

 

Štai kaip apie šį filmą atsiliepė Amerikos lietuvių inžinierių ir architektų sąjungos pirmininkė Aurelija 

Dobrovolskienė:  “Dauguma mūsų žiūrovų, nedaug žinojo apie F.Vaitkaus žygį. Sugebėjote pateikti viską labai 

idomiai, informatyviai ir tik per gerą pusvalandį. Puiki mintis atskirti atminimui skirtus ivykius kitoje DVD. Daug 

sužinojome apie antrą "Puntuką" ir apie Jūsų kovą dėl F.Vaitkaus atminimo, ir kad žmonės Lietuvoje taip gerbia ir 

vertina lakūno žygį. Jūs nusipelnote pagarbos ir padėkos už didžiules, atkaklias ir sėkmingas pastangas išsaugoti 

mums svarbių istorinių asmenybių ir ivykių atminimą!”. 

 

F. Vaitkaus sūnus Phillip Waitkus taip atsiliepė apie šį filmą atsiustame laiške: 

„Jus padarėt  nuostabų darbą išlaikant gyva Lietuvos Aviacijos istorija. Mano tėvas neabejotinai didžiuotusi 

įtraukiamas į šią istoriją. Jis būtų laimingas sutikti tavę ir kitus žmones parodytus filme. Jo didingas noras dėl jo 

skrydžio buvo ir tai kad jis norėjo sujungti Lietuvą , Airiją ir Ameriką. Jūsų pastangos stimuliuoti tėvo 

transatlantinį skrydį ir skleidžiant – garsinant jį Lietuvoj būtų vertę jį labai tuo didžiuotis. Už Jūsų nuostabu darbą 

mes, mano šeima siunčiame Jums širdingus linkėjimus ir padėką“ 

 

 Feliksas Vaitkus (angl. Felix Waitkus) – lietuvių kilmės JAV 

lakūnas, 1935 m. rugsėjo 21–22 d. lėktuvu Lituanica II 

 (Lockheed L-5B Vega) perskridęs Atlanto vandenyną.  
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