
       2018 metai Lietuvai ir visiems lietuviams yra ypatingi. Švenčiame 

nepriklausomos Lietuvos atkūtimo 100-metį. Kiekvienam lietuviui tai didelė 

šventė. Visi susibūrėme, tapome vieningesni. O mums, gyvenantiems šiapus 

Atlanto, tai dar viena proga prisiminti senelių, tėvų žemę, jos nuostabią istoriją, 

tradicijas, nepakartojamas dainas ir šokius.  

 JAV LB  Švietimo tarybos surengtame rašinių konkurse svarbiausia taip pat buvo 

Lietuva. Nuo pat mažiausių klasių iki mokyklos vyriausiųjų, visi rašė apie Lietuvą. 

Mažiausi mokinukai bandė įsivaizduoti, kokia galėtų būti Lietuva po šimto metų. 

Kai kurie net eilėraštukus sukūrė Lietuvai. Vyresni prisiminė Lietuvos istoriją, jos 

kovų kelią iki šių dienų. O patys vyriausieji aprašė savo santykį su Lietuva, jos 

perspektyvas ir pokyčius, kuriuos norėtų padaryti, kad Lietuvoje būtų geriau... 

  Į rašymo konkursą savo darbus atsiuntė 16 lituanistinių mokyklų. Komisija, kurią 

sudarė Vida Rupšienė (Čikagos lituanistinės mokyklos direktorė), Vilma Poliuvienė 

(Čikagos lituanistinės mokyklos pavaduotoja) ir Simona Norgėlaitė (Čikagos 

lituanistinės mokyklos lietuvių klb. mokytoja) turėjo rimtai padirbėti. Ilgai skaitė, 

tarėsi, rinko geriausius, nuoširdžiausius... 

 Nugalėtojais tapo - 

     2 – 3 klasių tarpe: 

I vieta   Rokas Bilevičius 2Bkl., Čikagos lit. m-kla,IL 

II vieta  Andrius Harton  3kl.  K. Donelaičio lit. m-kla,VA 

III vieta  Benas Antanavičius 3kl. Dr. V. Krėvės lit. m-kla,PA 

      Paskatinamieji: 

Vestina Davidonytė 3kl. K. Donelaičio lit. m-kla,VA 

Briana Jaskevičius 3B kl. Maironio lit. m-kla,Lemont, 

Joris Pranckus  3kl. Čikagos lit. m-kla,IL 

 



       4 – 6 klasių tarpe: 

I vieta  Ilona Kudirka 4kl. Maironio lit. m-kla,Lemont. 

II vieta  Izabelė Vilimas 6kl. Lietuvių m-kl Washingtone, 

III vieta  Matilda Petkus 6kl. Gedimino lit. m-kl,IL. 

           Paskatinamieji: 

Samanta Padkamaris  4kl.  Saulėto kranto lit. m-kla, 

Vytas Vitkus  6kl.  Šv.Kazimiero lit. m-kla,CA 

Greta Pavilonytė  4kl.  Maironio lit. m-kla, 

Paula Juzėnas  4kl.  Čikagos lit. m-kla,IL 

 

           7 – 8 klasių tarpe: 

I vieta  Adelė Beleckaitė  7kl. Indianapolio lit. m-kla,IN 

II vieta  Darius Hayden 7kl. Šv.Kazimiero lit. m-kla,CA 

III vieta  Urtė Bazevičius 7kl.  Dr.V.Kudirkos lit. m-kla,NJ 

III vieta  Aleksandra Jackson  7kl.  Gedimino lit. m-kla,IL. 

           Paskatinamieji: 

Gabrielė Keegan  7kl.  Bostono lit. m-kla,MA 

Nia Petrauskaitė  7kl.  Dr.V.Kudirkos lit. m-kla,NJ 

Rokas Skirpa  7kl.  K.Donelaičio lit. m-kla,VA 

 

            9 – 10 klasių tarpe: 

I vieta  Deimantas Gilys  10kl.  Čikagos lit. m-kla,IL 



II vieta  Aras Daulys  9kl.  Maironio lit. m-kla,Lemont 

II vieta  Emilė Kajotaitė  10kl.  Šv.Kazimiero lit. m-kla,CA 

             Paskatinamieji: 

Nicholas Devoe   8kl.  A.Kazickienės lit. m-kla,NY 

Dominykas Gaidys   9kl.  Šv.Kazimiero lit. m-kla,CA 

 

             Rašiniai anglų kalba: 

I vieta  Kristina Anelė  Vidziūnas   Aušros lit. m-kla, 

II vieta  Laura Tribulauskaitė 7kl.  Bostono lit. m-kla,MA 

III vieta Rachel Victoria Bartunek  Lietuvių mok. Washingtone. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

2 – 3 klasių tarpe   

I VIETA  Rokas Bilevičius 2B kl., Čikagos lituanistinė m-kla, IL 

  „Mano Lietuva po 100 metų“ 

 Nors aš negyvenu Lietuvoje, bet man labai įdomu, kaip Lietuva atrodys po šimto 

metų. Po šimto metų Lietuvos prezidentas bus Ąžuolas, nes jis stiprus ir galingas. 

Lietuvą saugos devyngalvis slibinas. Niekur nebus mašinų, o žmonės skraidys 

kilimais. Jie net galės nuskristi į kitą planetą. Lietuvoje žmonės valgys vaisius ir 

daržoves. Žmonės gyvens palapinėse ir keliaus po visą Lietuvą. Jie gyvens 

draugiškai ir niekada nesipyks.                                                                                          

Aš norėčiau gyventi tokioje Lietuvoje. 

 

  II VIETA  Andrius Harton 3 kl., K. Donelaičio lituanistinė m-kla,   Washington D.C. 

  “Mano Lietuva po 100 metų“ 

 Po 100 metų pasirodys fėja ir padarys, kad Geležinis Vilkas gimtų. O kai Geležinis 

Vilkas gims, Lietuva praturtės ir išsiplės jos teritorija iki Juodosios jūros. Geležinis 

Vilkas perstatys visą Gedimino pilį. Į Lietuvą atvažiuos daug turistų. Lietuvoje bus 

greičiausios transporto priemonės visame pasaulyje. Geležinis Vilkas įdės laiko 

kapsulę į Gedimino Kalną. 

 

   III VIETA  Benas Antanavičius 3kl., Vinco Krėvės lituanistinė m-kl, PA 

  „Mano Lietuva po 100 metų“ 

 Mano Lietuvoje po šimto metų bus labai daug mažų robotukų, kurių negalėsi 

matyti plika akimi. Maži robotukai gyvens žmogaus kūne. Lietuvos daktarai mokės 

kontroliuoti šiuos mažus robotus. Jie suremontuos sugedusias žmogaus kūno dalis 



pačiame kūne. Robotukai mokės pasiųsti signalą apie ateinančias ligas. Lietuvos 

žmonės bus labai sveiki. 

Paskatinamieji 

Vestina Davidonytė 3kl., K. Donelaičio lituanistinė m-kl, Washington D.C. 

„Mano Lietuva po 100 metų“ 

  Aš manau po šimto metų bus labai ilgi tiltai. Žmonės į Lietuvą galės važiuoti su 

mašinomis. Iš Lietuvos lengvai galės atvažiuoti pas mus į Ameriką. Aš manau, kad 

Lietuvoje po šimto metų bus taip gerai, kad žmonės, kurie dirba Amerikoje, grįš į 

Lietuvą. Aš norėčiau, kad jie grįžtų namo. 

 

Briana Jaskevičius 3Bkl., Maironio lituanistinė m-kl, IL 

„Mano Lietuva po 100 metų“ 

 Mano mylimiausia Lietuva po 100 metų atrodytų kitokia. Man atrodo, Vilnius 

turės didesnius pastatus ir technologijos bus geresnės. Gal kažkas padarys 

naujausią ir didžiausią kompiuterį. Ir žmonės kitaip elgsis. Manau Šiauliai turės 

daugiau stipresnių ir geresnių pastatų. Taip atrodys Lietuva po 100 metų. 

 

Joris Pranckus 3kl., Čikagos lituanistinė m-kla, IL 

„Mano Lietuva po 100 metų“ 

 Aš įsivaizduoju save Lietuvoje po šimto metų. Man nereikėjo skristi lėktuvu, nes 

aš jau turėjau savo skraidančią mašiną. Aš Lietuvoje atsiradau labai greitai. Dabar 

Lietuvoje ne trys milijonai, o devyni milijonai gyventojų. Lietuvoje aš mačiau naujų 

pinigų, kurie buvo labai gražūs. Aš susitikau su savo pažįstamais ir grįžau atga. 

 

 



   4 – 6  klasių  tarpe 

  I VIETA  Ilona Kudirka 4kl., Maironio lituanistinė m-kla, IL 

  „Ką rastume atvėrę senolių kraičio skrynią“ 

 Lietuviai pačius brangiausius dalykus laikydavo kraičių skryniose. Mūsų šeimos 

kraičio skrynia yra mano proseneliai Juozas ir Maria Plačai. Noriu apie juos 

papasakoti. Mano proseneliams buvo labai svarbi lietuvybė, jie visą gyvenimą 

pašventė jaunų lietuvių ugdymui ir švietimui. Mano proseneliai buvo pedagogai ir 

kai jie apsivedė, dirbo įvairiose mokyklose ir gimnazijose. Po vieno posėdžio visi 

mokytojai sudainavo Lietuvos himną, kuris rusams nepatiko. Rusai surašė sąrašą 

mokytojų ir norėjo juos išvežti į Sibirą. Išsigandę mano proseneliai naktį išplaukė 

laivu iš Šventosios į Švediją, o vėliau atvyko į Čikagą. Prosenelis Juozas vadovavo 

Roseland lituanistinei mokyklai, vėliau dirbo ir vadovavo Dariaus ir Girėno 

mokyklai. Vėliau jis buvo Švietimo Tarybos pirmininkas. Prosenelis mirė dar man 

negimus.  Aš visada pagalvoju apie savo prosenelį, kai giedu Lietuvos himną. Jis 

mano kraičio skrynioje paliko meilę knygutėms ir lietuviškam žodžiui. Ir aš labai 

myliu Lietuvą ir seku savo prosenelių pavyzdžiu, nes jų gyvenimas buvo kaip didelė 

kraičio skrynia, kur tilpo visa lietuvybė. 

 

  II VIETA  Izabelė Vilimas 6kl., Lietuvių mokykla Washingtone, D.C. 

  „Ką rastume atvėrę senolių kraičio skrynią“ 

 Kraičio skrynia yra vienas iš seniausių turtų. Skrynia buvo gražiai išdrožinėta ir 

visom spalvom nudažyta. Atrakink močiutės skrynią ir pažiūrėk, kas viduje.         

Skrynioje sudėti audimų rietimai. Palieti ir iš karto atsimeni, kaip močiutė meiliai ir 

švelniai mojavo pro langą, kai aplankei jos mažą trobelę Lietuvoje.                           

Tu pakeli audimus ir matai močiutės tautinius rūbus. Per šventes ar bažnyčioje 

močiutė būdavo pasipuošusi su karūna ant supintų plaukų, ilgu sijonu su prijuoste 

ir liemene. Prie tautinių rūbų guli gintarėliai. Atskrieja linksmas prisiminimas, kai 

tau buvo dešimt metų ir tu su seneliais vaikščiojai Palangos pajūriu, kur 

prisirinkote daug mažų gintarėlių. Senelis suvėrė gintarėlius ant lininio siūlelio ir 



padarė tau ir močiutei vienodas apyrankes. Prie skrynios dugno radai močiutės 

dienoraštį. Verti pageltusius lapus ir matai močiutės vestuvių datą  ir prie lapo 

priklijuotą nuotrauką, kur močiutė su balta suknele ir nuometu. Ant skrynios 

dugno matai nuotraukas, laiškus, dokumentus.                                                 

Užrakink močiutės skrynią ir paklausk jos pačios apie brangiausius prisiminimus. 

 

  III VIETA Matilda Petkus 6kl., Gedimino lituanistinė m-kl, IL 

  „Ką rastume atvėrę senolių kraičio skrynią“ 

 Lietuvos istorija yra labai sena ir labai svarbi. Ji turi daug švenčių, papročių ir 

tradicijų. Žmonės senovėje buvo amatininkai ir patys darė įrankius, puodus, 

drabužius. Jeigu atvertume kraičio skrynią, tai rastume spalvingus tautinius rūbus, 

gražius karolius, šukas, pinigų ir šeimos nuotraukas. Tautiniai rūbai buvo 

branginami, todėl kad reikėjo daug laiko juos pagaminti ir jais mergaitės 

puošdavosi. Ant tautinių rūbų užsidėdavo ilgus gintarinius karolius ir 

išsišukavusios ilgus plaukus mergaitės eidavo į bažnyčią.                                        

Mes didžiuojamės Lietuvos praeitimi ir norime išlaikyti lietuvišką kalbą, šventes ir 

tradicijas. Jos yra savitos, todėl mums labai brangios. Lietuva norėjo laisvės ir ją 

gavo. Dabar reikia ją išlaikyti. 

 

 

    Paskatinamieji 

Samanta Padkamaris 4kl., Saulėto kranto lituanistinė m-kla,  

„Ką rastume atvėrę senolių kraičio skrynią“ 

 Mano močiutės namuose radau seną skrynią. Kai atidariau skrynią, radau 

tradicinius tautinius drabužius. Aš parodžiau juos mano močiutei ir pasakiau, kad 

noriu juos užsidėti. Tai buvo ilgas raudonas sijonas, balti marškiniai ilgomis 

rankovėmis ir marga liemenė. Aš atrodžiau kaip tikra lietuvaitė. 



 

 

  Vytas Vitkus  6kl., šv. Kazimiero lituanistinė m-kl, CA 

  „Atgimusi Lietuva“ 

Aš skrendu 

Lėktuvu 

Toli, toli į  

Lietuvą. 

Ten gražu 

Aš noriu 

Pamatyti 

Lietuvą. 

 

Puiki šalis 

Mano širdis 

Plaka, myli 

Lietuvą. 

 

Einu gatve 

Plaukiu laive 

Čia smagu! Čia 

Lietuva! 



 

Platūs laukai 

Žali miškai 

Gintaro krantai, tai  

Lietuva. 

 

Grįžtu namo 

Valio! Valio! 

Sapnuoju apie  

Lietuvą! 

 

  Greta Pavilonytė  4kl., Maironio lituanistinė m-kla, IL 

  “Atgimusi Lietuva” 

Lietuva – tu man kaip paukštis 

Kritęs ir vėl kilęs per metus 

Po sparnais plačiais priglaudęs 

Tu gini savus vaikus. 

 

Kaip kregždutė rūpestinga 

Gražų namą vis lipdai 

Trispalve pasidabinus 

Tu skrendi aukštai aukštai. 



 

Nors esi maža zylutė 

Medyje plačiam pasaulio 

Čiulbi kaip lakštingalėlė 

Praeities giesmelę savo. 

 

Lyg balandis laisvės baltas 

Taiką žemėje skleidi 

Jau net visą šimtą metų 

Savo vardą garsini! 

 

   Paula Juzėnas  4A kl., Čikagos lituanistinė m-kla, IL 

   „Atgimusi Lietuva“ 

Kokia mažytė ir gležna, 

Esi tu mūsų Lietuva! 

Per amžių amžius skriaudžiama 

Šiandien atgimus ir laisva... 

 

Žaliuokite medžiai seni, 

Čiulbėkite paukščiai laisvi, 

Skambėkite žodžiai gimti, 

Naujosios kartos išausti. 



 

Aš saugoju ir branginu tave 

Savo mažutėj širdy, 

Šiandien atgimus ir laisva 

Žydėk ir gyvuok ateity! 

 

 

 

  7 – 8 klasių tarpe 

I VIETA  Adelė Beleckaitė 7kl., Indianapolio lituanistinė m-kl, IN 

“Nuo senų laikų lietuviai už laisvę kovojo” 

 Kas yra laisvė? Kodėl ji yra mums svarbi? Nuo senų laikų laisvė buvo svarbi 

lietuviams. Tai tikėjimo ir žodžio laisvė. Nors Lietuva buvo maža, lietuviai visada 

troško būti laisvi. Bet už laisvę reikia kovoti. 

 Ir nuo senų laikų lietuviai kovojo dėl laisvės. Viduramžiais, kad išlaikyti savo 

teritoriją, lietuviai kariavo su kryžiuočiais. Kariauti nebuvo lengva, nes visi, lietuviai 

ir kryžiuočiai, kariavo su kardais. Nors kryžiuočių armija buvo skaitlingesnė, 

lietuviai, vedami Vytauto Didžiojo nugalėjo juos gudrumu ir laimėjo Žalgirio mūšį. 

 Lietuva be galo daug kentėjo nuo Rusijos okupacijos. Daugybė lietuvių buvo 

ištremti į Sibirą. Mano seneliai taip pat buvo išvežti į Irkucko kraštą. 

 Lietuviai nepasidavė. Jie ėjo į miškus partizanauti. Mano močiutės brolis Petras 

buvo partizanas. Kaip ir mano prosenelis Juozas Vitkus Kazimieraitis, kuris 

vadovavo partizanų pasipriešinimui ir kovojo už Lietuvos laisvę. Nebuvo lengva. 

Labai daug žmonių žuvo. Mano prosenelis taip pat buvo nušautas rusų. 



 Bet lietuviai niekada nepasidavė ir visada turėjo viltį, kad Lietuva bus laisva. Aš 

labai džiaugiuosi, kad šiais metais Lietuva ir visi pasaulio lietuviai švenčia Lietuvos 

Nepriklausomybės 100-tąjį gimtadienį! Aš linkiu, kad Lietuva visada būtų laisva ir 

niekada neturėtų priešų. 

 

II VIETA  Darius Hayden 7kl., šv. Kazimiero lituanistinė m-kla, CA 

„Aš ir Lietuva“ 

 Lietuva – tai mano mamos ir senelių kraštas. Praeitą vasarą mes aplankėme šį 

mums brangų kraštą. 

Kaune, Vytauto Didžiojo muziejuje, gali pasimokyti apie didingą Lietuvos istoriją.                               

Muziejuje gali pamatyti senovės ginklus, Dariaus ir Girėno lėktuvą, gali apsivilkti 

lietuvos karininko uniformą. Prieš muziejų esančioje aikštėje stovi Laisvės 

paminklas visiems, kovojusiems už Lietuvos laisvę. 

 Vilniuje būtinai turi aplankyti gražiausią šventos Onos bažnyčią. Miesto centre 

stovi Gedimino pilis ir Valdovų rūmai. Rumuose gali pamatyti, kaip senų senovėje 

gyveno lietuviai, kai Lietuva buvo didžiausia valstybė europoje.  

 Kernavėje, pirmoje Lietuvos sostinėje, galima pamatyti kaip žmonės gyveno 

karaliaus Mindaugo laikais. Gali net mesti ietį į šerną, kaip metė senovės 

medžiotojai. 

 Druskininkuose galima pailsėti, užkopti į kalną, kur matosi gražus vaizdas: upės ir 

tankūs miškai.  

 Palanga – gražus Lietuvos kurortas. Gali pasivaikščioti pajūriu ir paieškoti gintarų, 

palydėti saulę ant tilto ar pasivažinėti dviračiu... Visa tai ir yra mano Lietuva. 

 

III VIETA Urtė Bazevičius 7kl., Dr.V. Kudirkos lituanistinė m-kl, NJ 

„Nuo senų laikų lietuviai už laisvę kovojo“ 



 Lietuviai nuo senų laikų kovojo už laisvę. Jie saugojo savo teritoriją, kovojo prieš 

kitas valstybes, buvo tremiami į Sibirą, kovėsi su Rusija. 

 Kai kūrėsi Lietuvos valstybė, daug kitų valstybių norėjo užimti tą žemę. Buvo daug 

mūšių: Žalgirio, Saulės, Durbės mūšiai. Nors ir daug reikėjo kariauti, lietuviai 

nepasidavė ir išsaugojo savo teritoriją. 

 Lietuviai buvo tremiami į Sibirą. Ten buvo sunku išgyventi. Buvo labai šalta, mažai 

maisto ir labai sunkus darbas. Bet žmonės žinojo, kad vyksta karas ir yra galimybė 

būti išlaisvintiems. Tas žinojimas davė vilties ir padėjo išgyventi. 

 Per sausio 13-tąją lietuviai neleido rusams užimti svarbių pastatų. Žmonės buvo 

pasiruošę net numirti. Jie savo kūnais, be ginklų, saugojo savo valstybę. Žmonės 

susikibę rankomis stovėjo ir dainavo. 

 Per visą Lietuvos istoriją lietuviai kovėsi už laisvę ir nepriklausomybę. Mums 

svarbu, kad kitos šalys su mumis elgtųsi teisingai, kad galėtumėme turėti savo 

teisingus istatymus. 

 

III VIETA Aleksandra Jackson 7 kl., Gedimino lituanistinė m-kla, IL 

„Aš ir Lietuva“ 

 Esu gimusi Amerikoje, bet vis tiek suprantu, kad Lietuva yra mano tėvynė. 

Lietuvoje esu buvusi porą kartų su mama ir broliu Matu. Ir vis pasiilgstu tų 

kelionių. Visada galvoju, kaip būtų smagu jeigu galėčiau vėl ten nuskristi. Net  

skridimas lėktuvu buvo smagus, žiūrėdavau į neaprėpiamą vandenyną. Prisimenu, 

kai mano senelis ir močiutė Lietuvoje linksmi kepdavo tūkstantį blynų man ir 

Matui.                                                                                                                                      

Net ilgai nebuvus Lietuvoje, aš vis tiek prisimenu koks įdomus tai kraštas. Aš esu 

laiminga, kad esu Amerikos Lietuvė. Kiekvieną šeštadienį einu į lietuvišką mokyklą 

ir man čia taip smagu! Čia daug draugų ir jaučiuosi kaip Lietuvoje. Vasarą  vykstu į 

Dainavos stovyklą, kur turiu tokias geras drauges, kurios man kaip sesės. Kai 

maudomės ežere, aš negaliu nustoti galvoti apie Baltijos jūrą. Kaip norėčiau 

pasinerti į jos bangas... 



  Lietuva yra ir visada liks mano širdyje. 

   Paskatinamieji 

Gabrielė Keegan 7kl., Bostono lituanistinė m-kla, MA 

„Aš ir Lietuva“ 

 Aš galiu pasakyti, kad man svarbi Lietuva. Kiekvieną šeštadienį aš važiuoju į 

Bostono lietuvišką mokyklą. Mes turime nuostabias mokytojas, kurios mus 

mokina lietuvių kalbos, gramatikos, istorijos. Visi mokykloje yra lietuviai ir mes 

esame viena didelė bendruomenė. Mes lankome dainavimą ir švenčiame 

lietuviškas šventes. Eglutės klube išmokstame šokių ir dainų. 

 Kiekvieną vasarą keliauju į Lietuvą. Aš matau kaip žmonės ten gyvena, kaip 

rengiasi, ką valgo. Maistas man Lietuvoje skanesnis nei čia. Žmonės rengiasi 

madingais drabužiais, mergaitės pinasi kasas. Per Jonines mes darom gėlių 

vainikus, šokam tautinius šokius, vaikščiojam po pievas. 

 Aš išmoksiu gerai kalbėti lietuviškai, išsaugosiu visas šventes ir tradicijas. Kai 

užaugsiu aš noriu gyventi ir dirbti Lietuvoje. Aš tikrai galiu pasakyti – aš ir Lietuva. 

 

Nia Petrauskaitė 7kl., Dr.V. Kudirkos lituanistinė m-kla, NJ 

„Aš ir Lietuva“ 

 Lietuva yra labai svarbi mano šeimos šalis. Mano mama ten gimė ir gyveno dalį 

savo gyvenimo. Ji gimė Kaune, bet vėliau persikelė į Jonavą. Mano mama vis dar 

kalba apie tai, koks nuostabus buvo jos gyvenimas.  Kokie puikūs žmonės gyvena 

Lietuvoje ir koks ten geras oras. Ir mano močiutė pasakoja, kokia puiki buvo jos 

vaikystė. Močiutė ir dabar tebegyvena Lietuvoje. 

 Aš žinau, kad tikriausiai negyvensiu Lietuvoje, bet galiu tvirtai pasakyti, kad turiu 

lietuvybę savo širdyje. Ir dabar ir ateityje saugosiu Lietuvos tradicijas ir 

didžiuosiuosi Lietuvos paveldu. Aš visada lankysiu močiutę Lietuvoje ir matysiu 

viską aplinkui. 



 Ateityje savo vaikams ir šeimai perduosiu visas žinomas Lietuvos tradicijas. Mano 

šeima ir mano draugai žinos, kad aš turiu lietuviškų šaknų. Aš tuo labai 

didžiuojuosi. Aš visa širdim myliu Lietuvą. 

 

Rokas Skirpa 7 kl., K. Donelaičio lituanistinė m-kl, Washington D.C. 

„Nuo senų laikų lietuviai už laisvę kovojo“ 

 Laisvė yra kai gali daryti kas tau patinka. Laisvė labai svarbi man. Laisvė svarbi 

Lietuvai. Nuo senų laikų lietuviai kovojo už laisvę. Kai Lietuva buvo užimta, žmonės 

negalėjo švęsti lietuviškų švenčių, bijojo daryti ką norėjo. Jie negalėjo kalbėti 

lietuviškai, negalėjo iškelti lietuviškos vėliavos, negalėjo būti lietuviais. Sausio 13-

tą mes kovojom už Lietuvos laisvę. Mes kovojome be ginklų, bet su didele meile 

žemei. Mes mylėjom Lietuvą ir todėl ją apgynėm. Laisvė daug reiškia lietuviams 

nuo senų laikų. Kažkada žmonės bijojo skaityti lietuviškas knygas, reikėjo slėptis. 

Lietuvą gazdino rusai. Lietuviai išsilaikė, nes kovojo ne su ginklais, o širdimi. 

Rusijos okupuotoje Lietuvoje lietuviai krepšininkai negalėjo žaisti už Lietuvos 

komandą, bet dabar visi su pasididžiavimu galime giedoti Lietuvos himną. 

 

 

9 – 10 klasių tarpe 

 I VIETA Deimantas Gilys 10kl. Čikagos lituanistinė m-kla, IL 

„Kuo aš naudingas Lietuvai?“ 

 Kiekvienas žmogus yra naudingas savo šaliai ir visai nesvarbu, ar jis yra savo šalies 

pilietis, ar gyvenantis svetimoje valstybėje. 

 Mano šeima išvyko iš Lietuvos prieš devynis metus ir aš ne savo noru tapau kitos 

šalies piliečiu. Bet tai nereiškia, kad aš nebūsiu lietuvis ir mano valstybė man 

nerūpi. Aš naudingas Lietuvai tuo, kad aš ją nešiojuosi savo širdyje ir visiems savo 

amerikiečiams draugams, kurie nieko nėra girdėję apie šią mažą šalį, pristatau ją, 



kaip nuostabiai gražią ir paslaptingą šalį. Pasakoju, kad Lietuvoje galima laisvai 

uogauti, grybauti, žvejoti ar tiesiog pievose skinti gėles. Visi amerikiečiai 

susidomėję klausosi, kaip mano šalyje stovi senovinės pilys, driekiasi miškai, 

žaliuoja pievos, teka upės, o vakarinę Lietuvos pakrantę skalauja Baltijos jūra. Aš 

manau, jei žmogus yra doras, sąžiningas, siekia mokslo, daro karjerą, rūpinasi savo 

šeima, stengiasi išlaikyti savo šalies tradicijas, švenčia šventes ir nepamiršta savo 

šaknų, toks žmogus yra naudingas savo šaliai.  

 Iš tikro aš labai pasiilgau savo šalies ir vis prašau mamos, kad grįžtume ten 

vasarai. Norėčiau aplankyti Vilnių, Kauną, Klaipėdą, Palangą ir savo gimtuosius 

Šiaulius. Kas žino, gal ateityje aš tapsiu kokiu nors kompiuterinių programų 

įkūrėju, o gal puikiu krepšininku. Tuomet mano lietuviška pavardė garsins Lietuvą 

ir čia už Atlanto. 

 

II VIETA Aras Daulys 9Bkl., Maironio lituanistinė m-kla, IL 

„Kuo aš naudingas Lietuvai?“ 

 Lietuvai aš naudingas, nes išlaikau lietuvybę per lietuvišką mokyklą, kur mes 

kalbame, dainuojame ir šokame lietuviškus šokius. Mokykloje mes mokomės 

lietuvių kalbos, literatūros, istorijos. Kai galiu, aš net angliškoje mokykloje su 

pažįstamais lietuviais kalbu lietuviškai. Aš esu ateitininkas, lankau moksleivių 

susirinkimus ir esu jaunučių padėjėjas. Vasarą aš važiuoju į Dainavos stovyklą 

Michigane. Tai labai smagi stovykla, kur susirenka daug vaikų ir šeimų. Aš taip pat 

esu ir prityręs lietuviškas skautas. Po lietuviškos mokyklos aš su draugais lankome 

skautų susirinkimus, kur sužinome daug svarbių dalykų apie Lietuvą. Skautai taip 

pat turi stovyklavietę, kur stovyklos vyksta visais metų laikais. Stovykla vadinasi 

Rakas. Šią vasarą stovykloje bus didelis minėjimas – Lietuviškų skautų šimtmetis. 

Stovykloje žada būti apie 1000 skautų. Aš būsiu vienas iš jų. 

 

III VIETA Emilė Kajotaitė 10 kl., šv.Kazimiero lituanistinė m-kla, CA 

„Kuo aš naudinga Lietuvai?“ 



 Aš esu naudinga Lietuvai, nes aš labai ją myliu. Kai aš esu su savo draugais, aš 

visiems pasakoju apie Lietuvą ir padedu jiems suprasti ką man iš tikrųjų reiškia 

Lietuva. Kai žmonės parduotuvėje ar šiaip lauke mūsų paklausia, kokia kalba mes 

kalbame, tada mes papasakojame apie Lietuvą ir jos istoriją. Mes papasakojame 

kaip mes čia atvykome ir kaip pasiilgome Lietuvos. Taip darydami, mes padedame 

išlaikyti Lietuvą, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie ją. Gaila, kad labai daug 

žmonių net nežino kas yra Lietuva ir kur ji randasi. Kai mes papasakojame, jie nors 

truputį sužimo apie mūsų šalį. Savo draugams aš daug pasakoju apie Lietuvą, kad 

jie jau nori išmokti lietuvių kalbą ir nori apsilankyti Lietuvoje, kad savo akimis 

pamatytų kaip ten gražu. Tada jie savo draugams pasakoja... Aš esu laiminga, kad 

galiu padėti garsinti Lietuvos vardą. Manau, kad tuo aš naudinga Lietuvai. 

 

   Paskatinamieji 

Nicholas Devoe 8 kl., A. Kazickienės lituanistinė m-kla, NY 

„Jei aš būčiau Lietuvos Prezidentas“ 

 Jei aš būčiau Lietuvos Prezidentas, aš norėčiau pagerinti Lietuvos turizmo 

industriją. Aš noriu, kad kuo daugiau žmonių pamatytų ir sužinotų apie Lietuvą. 

Lietuva yra labai įspūdinga ir graži. Aš noriu, kad visi pasaulio žmonės ją pamatytų. 

Jei tai būtų įmanoma, aš grąžinčiau Lietuvai priklausančias žemes. Tai 

Kaliningradas ir dalis Lenkijos. Aš norėčiau išpopuliarinti lietuvių kalbą.   

 Jei aš būčiau Lietuvos Prezidentu, aš visoje šalyje uždrausčiau rūkymą. Išvalyčiau 

nuo šiukšlių visas upes, ežerus ir jūrą. Bandyčiau riboti vienkartinės plastmasės 

naudojimą. Aš norėčiau pagerinti mokslo struktūrą Lietuvoje. 

 Leigu būčiau Prezidentu, pasiūlyčiau Lietuvai sugrąžinti litus vietoje eurų. Dar 

norėčiau padidinti vėjo jėgainių, hidroelektrinių ir saulės energijos naudojimą. Aš 

taip pat rekomenduočiau visiems Lietuvos žmonėms tapti vegetarais, todėl kad 

mėsos vartojimas ir jo produkcija teršia gamtą. 

 



Dominykas Gaidys 9kl., šv. Kazimiero lituanistinė m-kla, LA 

„Kuo aš naudingas Lietuvai?“ 

 Lietuviai užsienyje yra labai brangūs mūsų kultūrai. Lietuvių bendruomenė, 

gyvenanti užsienyje padeda išplėsti lietuvišką kultūrą. Aš gyvenau Lietuvoje 

aštuonis metus, bet dabar, gyvendamas užsienyje, aš galiu ir pats pasakyti, kad 

esu naudingas Lietuvai. Naudingas todėl, kad padedu Lietuvai ir jos kalbai bei 

kultūrai. Lankydamas šeštadieninę lietuvišką mokyklą Los Angeles, aš padedu 

išlaikyti lietuvių kalbą, nes aš ją mokausi. Kiekvieną šeštadienį aš su savo draugais 

kalbu lietuviškai. Aš esu Lietuvos skautas ir dalyvauju jų užsiėmimuose. Aš taip pat 

šoku tautinius šokius. Dalyvaudamas visuose renginiuose aš padedu išlaikyti 

lietuvišką kultūtą Los Angeles. Mokykloje, skautų būrelyje ir namuose aš kalbu 

lietuviškai. Taip aš padedu išlaikyti lietuvių kalbą ir kultūrą. 

 

 

 

 

Iš rašinėlių anglų kalba 

I VIETA Kristina Anele Vidziunas  Aušros lituanistinė m-kla, OH 

„Aš ir Lietuva“ 

  What Lithuania Means to Me? 

  To put into words what Lietuva means to me is a difficult task. However 

indescribable joy and immense ownership and pride are a few feelings which 

come to mind. Although I have not been directly involved with the community for 

a long period of time, the rich traditions and morals have been engrained in me 

since childhood. 



  Some of my fondest memories have arisen from holiday traditions of my 

heritage. From the coveted Kucios to making marguciai, I always counted down 

the days to the next holiday. Being Lithuanian has allowed me to understand the 

importance of family and because of this value, I have learned to cherish the 

moments we have together. Even as a child with a young and inexperienced mind, 

I guarded the time-honored traditions of being with family. Many of my friend’s 

families lacked this discipline, hosting parties on Good Friday or having a quick 

dinner on Easter or Christmas, not thinking twice. These faith-based holidays, 

however, not only connected me to family but also to God. 

 The Roman Catholic faith many Lithuanians share has aided me through 

multiple dark moments in my life. Ever since I can remember, I have gone to 

church every Sunday; a habitual devotion practiced by many other Lithuanians. 

The simple routine was no chore, yet I was very puzzled after learning that my 

friends rarely attend any sort of mass. The strong presence of faith that both my 

grandparents and parents taught me was all due to our Lithuanian background. At 

the small age of 10, I turned to God often to help me deal with my mom’s cancer, 

dad’s move to Chicago, and our move to my grandma’s house. In the times I felt 

most vulnerable and weak, I was able to fall back on my faith to give me strength 

for my next day. A cross and angel always accompany my room, a presence which 

will remain forever. I vividly recall watching my grandma recite the rosary each 

day. Her habitual action had me in awe and her devotion to her faith did, and 

continues, to inspire me. I dream of the day I will be able to visit the Hill of 

Crosses in Lietuva and be welcomed with an overwhelming sense of love, faith, 

and home. 

 Even as a young girl, my grandparents have held my highest respects, 

alongside my parents. My mom’s parents, the Aukstuoliai, helped raise my 

brothers and I here in Cleveland. My grandpa served in Lithuania’s army during 

World War II and helped forge paperwork for the Jewish in the Lithuanian 

Underground. Even though he did not describe many of his experiences, the sheer 

bravery and selflessness it took amazes me. When he came to the U.S., he met my 

grandma, a fiery, ambitious woman. Genevieve served in the U.S. Navy as a 

W.A.V.E. and later became a meteorologist, then a teacher. As a young woman in 



the workforce during this time, she was often disregarded but her perseverance 

and determination allowed her to have a prosperous life. Together, these two 

incredible and intelligent people married, which allows me to have the honor of 

calling them my grandparents. The two together embodied the definition of 

immigrants who came to the United States to live the American Dream. Their 

kind, yet firm hearts nurtured my brothers and I into the people we are today. 

My grandfather unfortunately died when I was 6 years old, taking with him many 

memories and information we could have shared. However, my grandma and I 

shared a close bond. During the years my family lived with her, I had the most 

difficult time adjusting. Both my grandma and I share a stubborn personality, and 

we clashed occasionally. It was not until my parents and I moved out, that our 

close bond formed. As I began to mature, I realized how cultured and special my 

grandma was. I would often talk with her about her life experiences, eagerly 

waiting to soak up as much information and advice as possible. Later, I would 

personally drive up to sit and talk with her, even if she was having a difficult day 

with her dementia and mobility issues. Our special bond never ceased, even after 

she passed last August, and I continually drive up to the cemetery when I can, just 

so I can talk with her about anything that’s on my mind. The respect I have for my 

grandparents, however, is all due to our Lithuanian background. The sheer 

amount of difficulties they have overcome – their perseverance – is due to being 

Lithuanian. 

Although I am not able to speak Lithuanian, this has not deterred me from 

seeking a future in Lithuania. As a senior in high school, I have – and continue – to 

look into options regarding either a career or school in the Homeland. Kent State 

University has a sister school in Lietuva, along with an extensive collection of 

Lithuanian literature. The thought of living in such an independent, proud country 

intrigues me. If I do not spend all four years in Lithuania, I am certain that I will 

study abroad there in college. Furthermore, if it is possible, I would be fully 

invested into minoring in Lithuanian, or devoting some of my time to learning the 

language. Despite being one of the oldest languages, and most difficult to learn, 

the challenge intrigues me, as I believe that this will help strengthen my 

connection with my culture. I have attended several classes at Ausra’s Lithuanian 



High School, however I hope to take the studies more seriously in college by 

devoting an entire chunk of time to it. 

If given the opportunity to go to Lietuva, I would go in a heartbeat. I will be 

attending Sokiu Svente in July with Svyturys; however, I will not be able to do 

much sight-seeing with all the practices. Lithuanians are adventurous, free, and 

want to get the most out of life, which are all characteristics I hope to experience 

in Lithuania. The breathtaking nature and historical sites of her past seem to call 

my name as I count down the days until I will be able to return to the Motherland. 

The sheer joy, pride, and empowerment of being Lithuanian can be seen on 

everyone’s faces. My friends have even pointed out that they have not seen a 

culture who is so close-knit and involved. Together as Lithuanians, we embody a 

unified front with the world, happy to share our culture. Together, we are free. 

We are independent. We are Lithuanian. 

  

II VIETA Laura Tribulauskaitė 7kl., Bostono lituanistinė m-kla, MA 

„Aš ir Lietuva“ 

 I am Lithuanian. I don’t live there but am still Lithuanian. I am Lithuanian 

because I go to Lithuanian school. I make friends there and learn Lithuanian. The 

whole school dances and sings about traditional songs. We learn Lithuanian 

history, money, food, dress, culture, etc. 

 I am Lithuanian because I do concerts and I talk in Lithuanian. There is 

Neringa Camp, where you can learn Lithuanian culture because you dress up like 

Lithuanians and sing and dance like Lithuanians, and most of all be like 

Lithuanians. 

 Being Lithuanian is the best because when you meet a new Lithuanian it’s 

like you knew them a long time ago. I am Lithuanian because I can’t change who I 

am. I am Lithuanian because I love being Lithuanian. Being Lithuanian means 

doing their holidays, like dance concerts and making food. Painting eggs are for 

Easter and not eating meat on a holiday called Kucios. 



 There is a holiday that Lithuanians celebrate called Uzgavenes, where you 

scare away winter so spring can come. You eat pancakes, dance, and make masks. 

I celebrate these because I am Lithuanian. All these holidays are Lithuanian. 

Lithuania is where my grandma and grandpa both live. They have a garden. 

Almost all Lithuanians have gardens. Nature and flowers are a big part of their 

lives. Lithuanians go mushroom picking and they know which ones are good 

mushrooms and which ones are bad. 

 I am Lithuanian because of all of these reasons. I love being Lithuanian with 

all the culture, food, and dresses. Being Lithuanian means you have a language 

that you can speak in that most people wouldn’t understand. Lithuania is a small 

place and if you are a Lithuanian, you are lucky because not a lot of people are 

Lithuanians. Those are all the reasons why I am and why I love to be Lithuanian. 

  

III VIETA Rachel Victoria Bartunek Lietuvių mokykla Washingtone, D.C. 

„Aš ir Lietuva“ 

 My name is Rachel Bartunek. Ever since I was little, my Mom spoke a secret 

language. Since then, I’ve been fascinated to learn what this secret language was. 

My Mom promised me that she would teach me too. When I was four years old, I 

started going to Lithuanian school. I realized that language is not only about 

sounds. It opened the door to so many beautiful stories, songs, and traditions. 

Most importantly, I met new friends who helped me through my Lithuanian 

journey. We even taught our little dog Kevin some Lithuanian. My Mom has really 

helped through this journey. Every year she celebrates all the traditions the 

Lithuanian way. She also makes Lithuanian meals for me like Kugelis and Tynginys 

and much more. My Grandmother lives in Lithuania and she is a doctor there. 

When I grow up I want to follow in her footsteps and be a doctor too. I will go and 

study with her in Alytus and she’ll teach me everything she knows. 

 Lithuanian school has helped me a lot. The teachers there are wonderful. 

Ms. Victoria is my singing teacher who helped me learn Lithuanian through music. 

Last year my Lithuanian friends and I all went to Baltimore to dance to Lithuanian 



music in traditional Lithuanian clothes. There were a lot of people there, but we 

did it and we were great. When I was really little my Mom took me to Lithuanian 

and it was beautiful. The castles were gorgeous and the lakes were blue and the 

history was so rich. It felt amazing to be in my how town. When I grow up and 

have kids I am going to teach them Lithuanian and show them the wonderful 

world of this little country, just like my Mom did and her Mom and her Mom and 

so on. I want to share to the world how beautiful, amazing, historical, and friendly 

Lithuania is. I am so proud to be a Lithuanian. 


