
J8/LY2iJ ir J8/UA4CC – antra mūsų kelionė su radijum į Karibus 

Planavimas 

Dar bebūnant pirmoj „ekspedicijoj“ (FS) Arkadijus pradėjo agituoti kitais metais važiuoti į J8 – vienintelę šalį 

Karibuose, kuri „visiems“ ant 160 reikalinga – G3TBK/J88DR beveik kas metai važinėjo, bet ant 160 nieko 

doro nenuveikė – vis kažkas jam trukdė, o gal ir noro ant 160 „kankintis“ gal per daug ir nebuvo. Aš dar 

bandžiau spyriotis, kad į sau naują nevažiuosiu, kol 300 nepasieksiu, bet per kelias savaites perkalbėjo. Laiką 

nusistatėm panašų – dvi kažkurias savaites su kelione,  kovo mėn.  Prasidėjo jau beveik įprastas skrydžio 

maršruto dėliojimas, vietos paieška. O vietos ten sudėtingos – pagrindinė saloj nieko net panašaus ir 

neradom, pasirinkom Bequia salą, nors ten irgi ne pyragai - paplūdimių vos keli, dar dauguma ne į tą pusę 

(ne į EU), viskas gerokai brangiau, nei FS, ar aukšti kalnai ir kur jie per googlių taip ir nesugebėjau suprasti. 

Liepos pradžioje jau viskas buvo sudėliota, pinigai pervesti, o iš kart po kelių dienų ir DL7VOG (J87GU), ir  

lenkai (J88HL) paskelbė, kad lapkričio mėn. irgi ten važiuos stipriai pasiruošę. Arkadijų stipriai nuliūdino – 

aišku kodėl, mane – irgi, bet iš kitos pusės neprarasiu naujos šalies 160. Su ta vila dar daug nuotykių 

apturėjom, bet gal kitą kartą, ar Arkadijus parašys. 

Tuo pačiu rūpinomės ir licencijų reikalais. CEPTas ten negalioja, vietinė RRT (valstybėj viso vos virš 100 000 

gyventojų) ataskakė, kad vietinių šaukinių laikinai neduoda, duoda tuos J8/... Reikia užpildyti anketą, pridėti 

turimus leidimus, sumokėti kažkiek ten pinigų – apie 50 USD už abu – ir gausit. Taip ir padarėm, dar ir 

kupiūrą vidun įgrūdom, kad pavedimo pinigus sutaupyti. Naivuoliai.. Po kokio 1,5 mėn gavom laiškelį, kad 

dokumentus gavo, reik dabar sumokėti – sąskaitos nr. toks ir anoks, bankas toks, tiek ir tiek East Caribean 

dolerių, pagal kursą tiek ir tiek USD. Susikaupėm, apsiraminom, padariau pavedimą iš tautinio banko, už 

kurį sumokėjau dar ar ne 33 USD. Tyla. Po kelinto paklausimo, po keliolikos savaičių gavom laišką, kad 

pinigai gauti, bet atskaičiavus banko mokesčius ir valiutos kaitaliojimus pritrūko 14,07 ECD. Jie mumis 

pasitiki, leidimus išduoda, bet reiks susimokėt. Nutarėm tai atlikti būnant vietoje. 

Didžiuosius Londonas-Barbadosas-Londonas bilietus mes jau buvom nupirkę, užsisakėm ir tuos mažesnius – 

BQU-BGI, bei iš Vilniaus į Londoną. Dar ir nakvynę Londone pirmyn ir 2 naktis į Barbadosą pažiūrėt 

važiuojant atgal. 

Aparatai 

Beveik tas pat, kas pernai. Abu po vieną K3 (pernai CC turėjo K2), apie 600 w galinukas KP500 – apie 14 kg, 

dvi 12m meškerės iš „spiderbeamo“, ir laidų dipoliams visokiems ant medžių ir krūmų sukabinti. 

Planavau dar tranzistorinį galinuką su impulsiniu bloku įsigyti, bet taip nieks ir nespėjo pagaminti, vis dar visi 

žada. Pagal dėsnius turėtų po savaitės jau pradėti gaminti. Galinuko norėjau tam, kad be jo pernai taip 

normalių „peilupų“ taip ir nepavyko suorganizuoti, kol 3 ele ant 10 nepasidariau. Kvietė, bet tempas po 

valandos ir pasibaigdavo. 

Kelionė 

Šeštadienį 03:50 (beveik 02 UTC)Lietuvos laiku atsikėlėm, aerouostan, į Londono Liutoną, traukiniu per visą 

miestą iki Gatwicko ir vieną stotelę atgal – apie 8:00 UTC priėmė užsakytam viešbutukan. Iš kart ir 

išvažiavom miesto pažiūrėt – nebuvau iki tol buvęs, apie 19:00 grįžom, UA4CC su XYL ir Londone 

gyvenančiais sūnumi su marčia jau laukė. Pavakarieniavome ir miegoti. Ryte neskubant iki lėktuvo, 

paskridom apie 8 valandas, Barbadose beveik prie lėktuvo pasitiko vietinio lėktuvo atstovas, greit 

suregistravo. Lėktuvas mažiukas, gal 19 vietų ir piloto kabina atvira, skridom vos ilgiau valandą nedideliam 

aukštyje. Apie 17 val vietos laiku (13 UTC) jau vietoj, praėjom muitinės procedūras, pasveikino atvykus. Dar 

kelios minutės – ir jau namie, kuris tik už kokio kilometro nuo vietos. 



 

QTH 

 

Skrendant buvo šiek tiek neramu – ar gerą vietą parinkom – googliaus žemėlapyje pažymėtoje vietoje jokio 

namo nesimatė, o ir keliai visi baigiasi – ar tikrai ten, ar ten ne kokia pakalnė, ar nebus kokių QRM nuo 

aerouosto ar vietinės įrangos, kokių plazminių TV ir pan. Googlius nemelavo – tikrai ten, namas naujasnis už 

foto, vieta - šalia jūros. Tik ant kalno virš jūros – to nesugebėjau įžiūrėti, taip pat ir kalnų aplink. Bet nieko – 

teritorija baigiasi apie 30 m  skardžiu virš jūros, nuo jo už kokių 5-10 metrų – jau vanduo. Kalnai – iš kairės 

(rytų) ir iš dešinės (vakarų). Pietuose – irgi jūra, tik gal už puskilometrio horizontaliai. LY (35 laipsniai) – 

neužstota, kita EU – irgi, JA – 340 laipsnių - slepiasi už St. Vincento salos, Amerikonija (300-350) taip pat 

neužstota, bet tai ir nelabai svarbu. Kaip tik atvira aikštelė netoli namo, šiek tiek ant kalniuko, kaip tik 

160/80 vertikalui, nors juos visada ir rekomenduojama statyti beveik vandenyje, teks apsiriboti tuo, kas yra 

- 30 m nuo vandens horizontaliai ir 35  - vertikaliai. Klosim radialus, kol jėgų užteks, o kitą dieną pailsėsim ir 

toliau klosim, ir t.t..  

Vėliau supratom – vieta viena iš geriausių saloje, ten paplūdimių vos keli, visi ne toj pusėj ir/ar įlankose, kur 

reikiami horizontai užstoti. Visa sala staigiai kyla iš vandenyno, krantai statūs ir apaugę brūzgynais. Be to toli 

nuo visų kaimynų. 

 

03-16 

Atvykom į vietą, susipažinom, apsižiūrėjom, įsikūrėm, pavakarieniavom. Uždėjom UK kištuką ant 

prailgintojo. Išsitraukiau savo K3 su priedais. Iš akies pasigaminom 30 m dipolį (apie 15 m ir be ruletės), 

užmetėm ant medelių šalia. Užrezonavo gerokai per žemai, bet su tiuneriu kol kas bus gerai – žinojau, kad 

ryte atsikelsiu anksti, galėsiu pažaisti, kol kiti prabus, kol normalias antenas pasidarysim. Dar pavaikščiojau 

aplink – minčių nekilo kur ir kaip visas antenas kabinsim, nutariau galvojimą atidėti rytdienai. Įsijungiau 

pliką radiją, pašaukiau CQ – 62 QSO per 28 min. Jausmas neblogas, šaukia neblogai, girdisi gerai – ir tik su 



laidu 2, gal 3 metrų aukštyje. Laikas – apie 01 UTC, bet ir EU, ir NA, ir net UA9 su UN. Laikas miegot. Ryt 

gausim mašiną, galima bus pasivažinėti, vietines teises jau gavom – galioja iki rugsėjo. 

03-17  

Kol kiti miegojo – vėl pajungiau radiją, padariau 15 QSO ant 30 – jau ir tie sunkieji poliariniai 4 JA ir net HS 

neišku trumpu ar ilgu keliu (tiesiai – 38⁰, 16500 km), po to dar nušokau į 10 m – tiuneris suderino, kvietimas 

prasidėjo. Dar labiau paaiškėjo, kad vieta tikrai gera, o ir J8 dar labai daug kam reik. Per tą laiką visi sukilo, 

pavalgėm. Pasistatėm stalą aparatams, nuėjom antenų daryti.  

Pradėjom nuo 160/80. 160 – 12m vertikalas su 2 apie 25 ūsais į medžius ir krūmus – taip pat iš akies 

matavom. Surinkom, laidus prijungėm, pastatėm, pririšom, UA4CC ataskingas už radialų klojimą. Vertikalaus 

laido apie 40 cm perteklius, tai tiesiai ant meškerės likutį suvyniojom – 5 vijos gavosi. Pamatavom, 

stebuklingai ten kur reik surezonavo. Tik VSWR >1 : 1.5.  R – apie 33 omai. Kažkaip įtartinai mažokai tiems 

15 pirmųjų radialų 15-30 m ilgio (nuo vertikalo iki tiek, kiek tilpo). Tuo pačiu užmečiau laidą į gretimą medį 

ir tolyn atitempiau – 80 m pasviręs inv L „vertikalas“. Šitą teko prailginti, kol 3.53 pasiekė. VSWR – vos ne 

1:1. Pabandėm abu lygiagrečiai sujungti – nieks nepasikeitė – šaunu – nerieks vaikščioti junginėti.  

Pakeliui ir minčių kilo apie kitas antenas – 30 m patrumpinom šį kartą moksliškai (viena pusė - 300/F/4* 

0,95) ir pakabinom žemyn į jūros pusę, t,y. į šiaurę. Aukštis – pradžioj 3 m nuo šlaito, gale – aukščiau, nes 

medis pasitaikė. 10, 12 ir 17 dipolius sukabinom tiesiai ant šlaito krašto „veidu“ į šiaurę, t.y. NA-JA-EU. Ne 

aukščiau 3-4 metrų, bet jei matuoti nuo gretimos jūros – ohoho. Pagal formulę sumatuotus nė vieno 

nereikėjo derinti, tik 10m panaudojom vibratorių iš pernykščių 3 ele – tą truputėlį teko ilginti. 

Pakeliui dar padarėm pertrauką, susitvarkėm stalą, pietums gavom sriubos ir padirbėjom 80 minučių – 240 

QSO – neblogai visai su 100 w.  

Vakare nuvažiavom į miestą pavakarieniauti, sala maža, bet iki centro nuvažiuoti – ne mažiau 20 minučių. 

Ne tik kad vairas ne toj pusėj, bet ir siaura, kreiva, kalnuota, nieko nesimato.  

Sugrįžus –apie 02 UTC 160 pabandžiau pusvalandį, apie 25 QSO, tik K/VE. Nors iki jų taip pat nearti – W4 > 

3000 km, W1/2 – 3500 km, W6/7 > 6000 km, VE7 – 7000 km, VE3 – 4000 km.  

Daugiau 

vakarais ant 

160 

nebebuvau 

– Arkadijus 

budėjo, 

man rytais 

nesimiegojo 

Po to – 

miegoti. 

Arkadijus 

tuo metu 

160 bandė, 

17m dipolio centras yra kažkur čia

 



kitur nušokdamas, kai jau visai QSO neidavo, pirmus Europiečius padarė. 

03-18 

Prabudau ryte 04:23  vietos laiku. Bandysiu 160 iki saulėtekio 06:10 (10:10 UTC). Nieks neatsakinėja, 

pažaidžiau ant 80, ten irgi nyku – naktimis visi miega, po to 30 ir vėl atgal 160 – 17 QSO, bet keletas 6/7 tarp 

jų – neblogai. Saulei pakilus – 80, 4 QSO, iš jų 2 JA, turėtų būti gerokai retesni, nei KH6 pas mus daryti – 340-

345⁰ ir >14 000 km, panašu į FO/M ir FO iš mūsų. Po to – ant 30 – 113 QSO per 70 min, daugiausia JA 

drebančių, skambančių, aidinčių – tikrai sudėtinga trasa. Taip aš tuos JA ir pamilau – visiškai aišku, kad jiems 

J8 labiausiai ir trūko. Po to 100 QSO per 60 min ant 17, ir čia beveik „JA only“. 

Tada jau visi sukilo, papusryčiavom, grįžom prie antenų – Arkadijus radialus klojo, aš apie kažką priėmimui 

galvot. Krūmai – nepraeiti, beveik visi – mūsiškų agrastų pusbroliai, dar ir kaktusai, kurie tik vazonuose 

meilūs. Ilgokai pagaikščius liko vienintelė vieta, kur į panašią kryptį, kur reik ir beveik nesusižalojus praeiti 

įmanoma, bet gana netoli vertikalo. Gavosi apie 100 m ilgio. Čia „sportrackerio“ maršrutas, kaip nuo galo iki 

pradžios atviresniu keliu ėjau, pats laidas gana tiesiai nuo pradžios iki galo ėjo. Šiaurė – į viršų. Bet baigėsi 

laidas. Teko vietinio ūkvedžio prašyti, tai jis rado kažkokių elektros laidų galų, nepagailėjo – šaunuolis. 

Kabelio gale 5 radialai po metrus 4-5. Apkrovos gale – 4 po 5m. VSWR – gana plokščias, keletas įtartinų 

įkritimų – spėčiau, kad nuo to, kad 160/80 per arti. Bet baigėsi laidas. Po pietų pasistatėm antrą meškerę su 

40/20 dipoliais (ar inVee, jei kam tai labiau patinka), pagal formulę aną paskaičiuoti. 40 gavosi gerai, 20 – 

toli toli. Ar tai blogai numatavom, daugiau šansų – maitinami vienu kabeliu, tai 40-kė dvidešimkę išderino. 

Bet nenuleidinėjom. Pačią meškerę dirželiais prie vietinio „lazdyno“ pririšom be jokių atotampų, elementai 

kažkiek išlaikys. Aš tuose diapazonuose galų gale visai nedirbau – jie contestiniai, daug tų J8 ten būna, kam 

reikia – tikrai pasidarė. Pridėjus dar radialų 160 

VSWR dar pablogėjo – R nukrito iki 22 omų, už 60 m 

RG58 VSWR 1:2. Nieko paprasto suderinimui iš 

turimų resursų taip ir nesugalvojom, bet PA labai 

nesikeikė, tai taip ir palikom. 

Tuo antenų statyba ir baigėsi. 15 nieko nedarėm, 

galima su 20 ar 17 su tiuneriu ir 100 w padirbėti. 10 

ir 12 vėliau truputį patobulinom. 

Per pietus pasilinksminome 80 minučių – aš ant 10 - 

240 QSO – jau neblogai. Ar su PA, ar be – nepamenu 

– bandau viską prisiminti į LOGą žiūrėdamas :) 

Prieš vakarienę dar kelis ryšius padarėm ir aš pirmą 

kartą prie jūros nuėjau – kitaip galima ir nespėt... 

Po vakarienės, apie 00 UTC dar keli QSO , šį kartą 12 

ir 17 m, vėl su nemaža JA dalimi. Gal tą vakarą 

sugalvojau, o gali ir ateinantį,  kad 10 m reikia 

reflektorių prikabinti – turėjom nuo tų 3 ele „laisvą“. 

Pakabinom prie namo kolonų už kokių 2 m nuo 

vibratoriaus, gal metru žemiau. Tiesiog arba taip, 

arba niekaip. Be to geras F/B nesvarbus, norėjosi 

turėti stiprinimą į priekį. VSWR pablogėjo vos vos, 

tai patrumpinom tą anksčiau prailgintą vibratorių. 

Bent jau dažių juosta tai susiaurėjo, bet liko vis vien 

labai plati.  21:30 nuėjau miegot.  



03-19 

Antenos jau paruoštos, tai linksminomės. Tą dieną daugiausia QSO ir padariau. 

Prabudau 04:33 vietos laiku. Pabandžiau 160 – nieko, nušokau 80 nieko gero irgi – 20 qso per pusė 

valandos, tarp jų 3 JA ir 1 ZL – tiesa jis už JA arčiau ir kryptis dėkinga – 230⁰, bet už tai kalnas užstoja. Po to – 

40 min – iki saulėtekio – ant 160. Pirmas QSO – su VK4MA – tikrai neblogas – 16000 km = antena veikia. Visi 

kiti – amerikonai ir 2 LU. Po to 80-30 ir iki pusryčiu 3 valandas ant 10 – 470 QSO, po to iki pietų – 3:30 560 

QSO, po to dar pabandžiau kelias valandas SSB, kol EU pasibaigė ir JA prasidėjo. Nuo tos dienos visus 

vakarus JA ant 10 ir skyriau. Saulės maksimumas. Arkadijus ir galinio tam reikalui negailėjo (iki kol EU ant 

160 neprasidėdavo, jei praėjimas superinis). O tą dieną jis buvo tikrai ypatingas. JA kai supuolė, visi 

barškantys, žvangantys, aidintys, susiplakantys ir vienodai garsūs – visiems reik – tempas krito, krito iki 90 

QSO nukrito. Teko plėstis klausytis iki 8 kHz, po to pastebėjau, kad jie visi paskui mane bėgioja, teko pradėti 

šokinėti – padarai QSO – suki rankeną aukštyn kažkiek, po to vėl kur nors ir kiek nors, tai įvedus šiokią tokią 

sumaištį pavyko iki 140-150 prisikasti, bet QRQ negali – viskas aidi, o kuo labiau reik, tuo daugiau kartų visi 

savo šaukinius kartoja, nors seniai priimtas, o dar ir kokio taško šaukinyje pritrūksta, ir iš vis JA disciplina 

nuėjo į EU lygį. Bet kiek tų JA yra! 10 buvo atsidariusi bent 6 valandas po saulėlydžio, tik gale aš jau PA 

atidaviau – bet ir su 100 w kažkiek dar padariau. 

03-20 

Ryte vėl nesimiegojo – nuo 80 pradėjau, 32 QSO su  13 JA, VK2 ir UA0CW, kuris taip pat toli, kaip JA, tik dar 

šiauriau – Beveridžas dirba – tie tolimesnieji su juo ir krapštėsi. Po to 40 min iki ryto 160, bet ten nieko 

ypatingo – 3-4-5-8 zonos. Po to 17 – vėl JA, Eu manęs jau nebemyli, bet ta trasa tokia sudėtinga – 157 QSO 

per 75 min, tik 47 iš jų ne iš 19-25-32 zonų. Tikrai nebemyli. 

Be to ryte mano K3 sugedo – žinoma pirmųjų partijų bėda – 12V jungtis 100w moduliui „surūdija“. Maniškis 

jau nukeliavęs gal 60 000 km, daug visokių agresyvių šiltų pajūrio tropikų iškentėjęs, tai prieš 2 dienas vieną 

kartą „ERR 12V“ parodė ir į QRP režimą peršoko, bet išjungus/įjungus atsigavo, prieš dieną – 2 kartus taip, o 

tą rytą – nebeatsigavo. Teko rašyti laišką Elecraftui, kad atsiųstų detalų aprašymą ką ir kur užtrumpinti, 

lituoklį buvau pasiėmęs. Dar padirbėjau su 11,9 vato ir PA – apie 150-200 w 

ir po pusryčių išvažiavom į pagrindinę – St.Vincent salą. Gavom taksistą, per tris valandas nuvežė visur, kur 

tik įmanoma – anglų fortą, vietą, kur „Karibų piratus“ filmavo ir botanikos sodą. Dar pavalgėm, į RRT 

nuvažiavom – skolą susimokėjom, 

paieškojom suvenyrų parduotuvių. 

Lengva nebuvo – kruizinis laivas 

užsuka kas 2 savaites, sezonas jau 

baigiasi, pačioj saloj atostogaujančių 

nėra, arba jie labai gerai pasislėpę. 

Pas mus Bequijoj žymiai daugiau. 

Radom tą vieną parduotuvę, tik ten 

pasirinkimo nelabai. Po to dar radom 

ir kioskelius, kur kruizinis švartuojasi, 

bet kuo visko mažiau, tuo brangiau. 

 



Keltu grįžom atgal per bangas pasišokinėdami. 

Grįžus (apie 23 UTC arba 19 J8TC) sugalvojau, kad dar ir 12-kai reikia reflektoriaus, tai moksliniu būdu – iš 

galvos – nusprendžiau, kad turi būti 10-15% ilgesnis už vibratorių, ir lyg prisiminiau, kad 0,1-0,3 bangos 

atstumu nuo jo, t.y. 1,2 – 3,5 m. Prikabinom prie medžio ir lietvamzdžio, ne visai lygiagretus vibratoriui ir 

dar ant pavėsinės medinio stogelio nugulė. VSWRas nepablogėjo, tik juosta susiaurėjo – vadinasi kažką 

veikia. Tada padariau kelis QSO ant 12 – taip, taip, žinoma, 28 QSO iš jų 1 ne JA. Ir amerikonai manęs jau 

nebemyli.. Po vakarienės susikaupiau – informacija iš Elecrafto jau buvo – 1,5 val ir K3 sutvarkiau. Bet kaip 

nemalonu ir nedrąsu į aparato vidurius lįsti tokiomis sąlygomis. Po to – 10m JA, tik tą dieną jie buvo silpni ir 

2 valandomis anksčiau baigėsi, nei vakar. Po to dar ant 30, nelabai ten laikas geras apie 02 UTC, tai po 50 

QSO nuėjau miegot. 

3-21 

Ryte – keli amerikiečiai ant 160 ir ZL3IX su neblogu signalu, po to 80 – nieko ypatingo, po to jau beveik 

rutina – 17 (šį kartą dauguma EU su keliais JA/VK) ir 10m, kur jau nutariau susikoncentruoti galutinai. Iki 

pusryčių 380 QSO ten per 2:20 val, vien EU kaip ir visada rytais. Po to išvažiavom pažiūrėti į kitą salos galą, į 

vėžlių fermą. Po to, jau beveik kaip rutina – radijas-baseinas-radijas-valgyti-radijas-prie jūros-radijas-10m 

JA-miegoti. Japonai vėl anksti pasibaigė. 

 

3-22 (šeštadienis) 

 

 



Vėl prabudau, atsirado dideli QRN 160-80. 160 - 80 - dar patamsyje pasibeldė vietinis – sako – „medyje 

kažkas dega, kai jūs dirbat, vakar ir vakare taip buvo“. Iš karto įtarimas, kad 80 antenos galas šakose pradėjo 

degti  

savo įtampos pūpsnyje. 80 nebedirbau. 160 – 80 – 17 – 10 – pusryčiai. Perdarėm 80, kad laidas atviroj vietoj 

kabėtų, šiek tiek zigzagas gavosi ir VSWRas pablogėjo – R – apie 25 omus, bet nedaug ir liko – pakaks. Po to 

- jūra – 12 - pietūs - 12SSB – 10 - 12_JA(vakarienė incl.). Tą vienintelį vakarą JA-10 nedariau. 

Per patį SSB darbo įkarštį iš miestelio grįžo mūsų moterys ir atvežė lauktuvių – būtų labai gerai, tik 

klaviatūra pilna kokosų pieno ir nelabai patogu viena ranka laikant kita vienu pirštu spausdinti dar ir po 3 

QSO per minutę kalbant. 

 

3-23 (sekmadienis) 

Tas pat, QRN ai dideli, visa diena prie radijo – savaitgalis, tik pietums buvome išvažiavę. 10m SSB pirmą 

kartą, CW jau kviečiančiųjų primažėjo. JA 10 vėl vidutinis, ne toks kaip pirmą dieną. 

 

3-24 rutina 

160-80 vis dar QRN, nieko ypatingo. 17 JA vėl daug, 10 CW ir SSB EU, radijas – jūra – radijas – baseinas – 

radijas – valgyti – kaip jau įprasta, JA ant 10 buvo, bet vėl neypatingai. O ir jau beveik 1000 skirtingų 

padaryta – nedaug ir „liko“. Paskutines 2 dienas ir naktis buvo labai vėjuota, bet viskas išlaikė. 

 

3-25 toliau tas pat 

160 – vis dar QRN, bet jau mažiau, keli 7, ZL3NW ilgai šaukęs galų gale iššoko, 80 – dirba, bet norinčių 

beveik nėra. 30-17-12-10 jau pradėtų nusibosti, bet visai iki 10 000 QSO tetrūksta. JA ant 10 buvo ilgai, taip 

pat, kaip ir tą pirmąją gerąją dieną, tik jau norinčių gerokai apmažėjo – vadinasi misija įvykdyta. Tuo pat ir 

10 k pasiekiau su pakartotais. Rytdienai liko tik 400 QSO padaryti, kad 10k grynų būtų. Vakare jau pradėjom 

tartis kaip, kada ir kokias antenas nurinkinėsim. 

 

3-26 paskutinė diena 

Vis dar pabudau pats, be žadintuvo. Tie patys 12-

15 QSO prieš saulėtekį ant 160, vėl lėti skambantys 

JA ant 30, po to 10 CW, kur norinčių visai nebeliko, 

todėl nušokau 12 SSB. Ten 260 QSO iki pusryčių per 

1,5 val. Vis dar visiems reikia, šaukia, bet EU leido 

padaryti 6 VK, kažkiek UA0, vieną JA – visi LP ir 

keletą LY – visada labai malonu. Taip 

nepersistengdamas ir pasiekiau tuos grynus 10 

000. 

Po to mes išvažiavome į Mustiq salą pažiūrėti kaip 

turtuoliai gyvena, o Arkadijus pasiliko padirbėti, tik 

– o likimo ironija! – elektrą išjungė – teko jiems 

pliaže gulėti, dėl ko jo žmona Nataša visai 

 



nesupyko, žinoma. Su greitaeigiu laiveliu pasiplaukiojom, apžiūrėjom mūsų QTH iš jūros iš abiejų pusių, tą 

„moon hole“ ir tą sąlą. Ekskursija buvo tokia šiek tiek neįprasta – „čia to ir ano vila, savaitė xx  000 USD, o 

čia tokio ir va šitokio – kaina anoooookia...“ ir t.t. Grįžom vakare, suvyniojau 30 dipolį, nurinkom 20/40 ir 

sutemo. Pavakarieniavus prisėdau ant 10, ar tai norinčių nebebuvo, ar praėjimų, o gal abiejų, tai nušokau 

ant 12 – K/VE/JA ir ZL su FO. Pasibaigus nurinkau 10 ir 12 – visai prie namo, tai apšvietimo visai pakako. 

Rytui liko tik 160/80 ir 17. 

3-27 išvažiavimas 

Pirmą kartą ryte žadintuvas pažadino. Paskutiniai 14 QSO ant 160 ir 7 - 80, po to paskutinės 25 min ant 17 – 

vėl krūva norinčių susirinko – 61 Q ir išsijungiau. Kol kiti prabudo – susitvarkiau 17m, atkabinau 160/80 

galus, nurinkau Beveridžą ir jau karšta pasidarė – 8 ryto. Dar liko laiko aparatams atjungti ir supakuoti, o po 

to, jau dviese – ir 160/80 meškerę nurinkom, radialus Arkadijus nurankiojo.  

BQU aerouostas „didžiulis“, skraido net 6 aviakompanijos, lagaminai skanuojami rankiniu būdu, bet reikia 

atvykti prieš 2 valandas.  

 

3-27..29 8P 

Atgal į civilizaciją. Daug viešbučių, restoranų, barų, parduotuvėlių ir didelių parduotuvių, smėlėtų 

paplūdimių. Ir juntamai pigiau, nei J8. Praleidom 2 naktis.  

Po to 7,5 val skrydis į Londoną, 8 val, per kurias pervažiavom į Liutoną, iš kur jau ir namo netoli. 

 

 

Eteryje 

Lyginsiu su pernai, su FS. Kviečiančių buvo daug. Šalis – retesnė, mūsų signalas stipresnis – geresnė lokacija, 

praėjimai gerokai geresni, ypač 10-12. Pernai pašaukdavo valandą, na – pusantros. Ir baigdavosi. Dabar ir 4, 

ir 5 valandas pastoviai, pradžioj 2-4 kHz (tik pirmą kartą JA iki 8 išsiplėtė), gale – 1-2. Ir paskutinę dieną, ir 

daug kur net nebandžiau. 

Patyrimo daugiau. Tik tempo ypatingo nesigavo. Iki 200 tik kartą pritraukė, daug šaukiančių trukdo. Savo 

šaukinius kažko vis kartoja ir kartoja, nors seniai priimta. Kažkas net vardus bandė perdavinėti, tai ant 

viršaus „TU“ – ir tegu perdavinėja, jei jam reikia, kai kiti šaukia. Su amerikonais gal būtų greičiau, bet taip 

niekur jų grynų ir negaudžiau, be to ir jiems nelabai aktualu. 

Su Japonais iš vis sunku – trasa sudėtinga, aidi viskas, koks taškas prasprūsti vis taikosi. Didžiausias greitis – 

iki 150 – gaudavosi, kai praėjimai baiginėjosi – po vieną kviesdavo. Tik nevisi viską girdėjo, tai vėl po kelis 

kartus savo šaukinį – o kokie tie visų JA šaukiniai ilgi.... 

Lietuviai – visi geri operatoriai – į fazę kviečia, nieko nereikalingo, užtikrintai ir stipriai. Netgi kas su 100 vatų 

ir be antenų ypatingų – ačiū. 

 

Data, local 
time QSO su dupe      

       

       



16.Kov 62  Atvažiavom   

17.Kov 347  Statėm antenas   

18.Kov 772  Statėm antenas   

19.Kov 1861      

20.Kov 346  ekskursija į St.Vincent, remontavau K3  

21.Kov 1493      

22.Kov 1538      

23.Kov 1339      

24.Kov 1359      

25.Kov 965      

26.Kov 602  ekskursija į Mustiq, nurinkom dalį antenų 

27.Kov 82      

Grand Total 10766      

 


