Darius ir Girėnas

Paskutinį kartą „Rate“ kalbėjomės apie legendinį Stepono
Dariaus ir Stasio Girėno skrydį, mat sausio 8 dieną buvo
Stepono Dariaus gimimo diena.
Ta proga jis pats vaikams ir papasakojo nepaprastą savo istoriją.
Prisistatęs ir susipažinęs su vaikais, mat šį kartą atėjo net keturi
naujokai, jis pasisakė buvęs lietuvis, bet gyvenęs Jungtinėse
Amerikos Valstijose, todėl, kaip ir „RATO“ lankytojai, kalbėjęs ne
viena, o bent jau dviem kalbomis. Jis sakė labai norėjęs ką nors
padaryti Lietuvos labui ir sugalvojęs nepaprastą savo skrydį per
Atlantą.
Kartu su draugu Stasiu Girėnu jis išplatino pranešimą, kuriame pilotai skelbė, jog tiek sėkmingas skrydis, tiek
ir galima katastrofa sustiprins „Lietuvos sūnų dvasią“, įkvėpdamas juos naujiems žygiams. Jiedu nusipirko
lėktuvą. Kadangi lėktuvas tolimam skrydžiui netiko, reikėjo 3000 dolerių, lėktuvui perdirbti. Pinigams telkti
buvo organizuotas rėmimo komitetas, rengiamos aviacijos dienos, kurių metu už aukas lakūnai skraidino jų
dalyvius. Iš Lietuvos ir JAV pašto įstaigų pirmąkart istorijoje gauti leidimai gabenti laiškus oro keliu. Lėktuvą
perdažę oranžine spalva, jį pavadino LITUANICA, įmontavo naują žvaigždinį variklį, propelerį, pagamino
naujus, ilgesnius lėktuvo sparnus.
Steponas prisipažino, kad 1933 metų liepos 15 d. pakildami į orą, lakūnai neturėjo nei radijo, nei parašiutų,
kurių negalėjo paimti dėl didelio svorio – lėktuvas ir taip buvo perkrautas. Draugai nenusileidę išbuvo ore 37
val. 11 min., perskrido Atlanto vandenyną, įveikė sunkausias kelio atkarpas, tačiau, Kauno taip ir nepasiekė.
Skrendant virš Vokietijos, pakilo audra ir, nežinia, ar vokiečių karių pašautas, ar tiesiog užkliuvęs už medžių
šakių, lėktuvas nukrito. Nepasiant to, tai buvo antrasis tuo metu skrydžio be nusileidimo rezultatas pasaulyje.
Papasakojęs šią sukrečiančią istoriją Steponas pasidomėjo, ar vaikai gerai moka vartoti prielinksnius ir juos
valdančius linksnius. Jis įlipo į lėktuvą, atsistojo už, prieš, ir prie lėktuvo. Pasikartoję prielinksnius trimis
laikais paasmenavome veiksmažodį „skristi“.
O po to, išsiaiškinę, kad Darių galima vadinti lakūnu ir pilotu, ėmėmės šių dviejų daiktavardžių linksniavimo.
Tai, pasirodė, labai sudėtinga, tačiau įveikiama užduotis. Pabaigai dar pažiūrėjome Gustavo Enciklopedijos
ištrauką apie Dariaus ir Girėno skrydį ir, nusilankstę popierinius lėktuvėlius, surengėme lėktuvų varžybas,
kurias laimėjo Robertas.
Pietaujant atšventėme Constance gimimo dieną ir labai maloniai pabendravome su ypatinga „Rato“ viešnia,
laikinąja LR reikalų patikėtine Berne, Virginija Umbrasiene. Labai ačiū, kad aplankėte! Tikimės, ne
paskutinį kartą!

