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p a s k u t i n i s 
k e t v i r t i s  

nr. 2 skonietis
Naujienos ne vien pietinėje Švedijoje gyvenantiems lietuviams

REDAKTORIAUS 
ŽODIS
Sveiki, mieli mūsų skaitytojai! 
Štai jūs ir vėl laikote naują 
Skoniečio numerį, kuriuo mes ir 
vėl didžiuojamės!  iš tikrųjų nėra 
paprasta leisti laikraštį, nieko apie 
tai nežinant- su pirmu numeriu 
buvo gana daug kebeknės, 
nesusipratimų, viskas girgždėjo, 
strigo, vėlavo, pikti liežuviai 
linkėjo, kad tai bus pirmas ir 
paskutinis numeris, tačiau mes 
nepasidavėm ir štai jau judam 
toliau, daug sklandžiau, negu 
pradžioje. Kiek buvo išleista 
pirmojo numerio- dabar jau 
sunku ir bepasakyt, bandėm 
skaičiuot- nepavyko, tačiau kai 
laikraščio elektroninė versija 
buvo patalpinta svetainėje 
www.lietuviai.se, skaičiavimas 
tiesiog nebeteko prasmės, 
galima pasakyt tik tiek, kad 
tai buvo bene ieškomiausias 
spaudos leidinys ne tik Skonės 
apylinkėse, bet ir gerokai už jos 
ribų, gavome nemažai liaupsių, 
tačiau pasigirdo ir bambesių, 
kad mes rašom saviems apie 
savus, kad neaktualu ir panašiai. 
Gerbiamieji. Tai yra būtent taip 
ir ne kitaip. Mes tikrai rašom 
saviem apie savus. Nes apie 
tuos „kitus“, kur „aukščiau“ mes 
galim pasiskaityt bet kuriame 
naujienų portale ir susižinot 
viską- nuo kojinių spalvos iki 
atostogų tvarkaraščio. Tačiau 
apsidairykime- aplink mus aibė 
įdomių žmonių, kurie tikrai turi 
ką pasakyt arba parodyt. Apie 
juos mes ir rašome. Galbūt Jūs 
taip pat veikiate kažką daugiau, 
užuot gulėjęs su čipsais prieš 
televizorių? Tuomet susisiekite 
su mumis- mielai supažindinsime 
mūsų gausų skaitytojų būrį su 
nauja, neatrasta asmenybe!

VYTAUTAS ČYPAS:
yra Dešimt Dievo Įsakymų- 
laikykis jų ir neturėsi problemų 
ne tik Švedijoje, bet ir niekur 
kitur.

Plačiau skaitykite 5 puslapyje

Rimtų vyrų rimti 
žaidimai    13 puslapis

A n t m ū z o s s p a r n ų . . .
6  p u s l a p i s

Lietuviškas 
motojudėjimas
Švedijoje
14 puslapis

Lapkričio 20 dieną GUG restoranas 
švenčia savo antrų metukų jubiliejų! 
Maloniai kviečiami visi lietuviai ir 
ne tik! Šeimininkai žada švedišką 
stalą, atrakcijas ir staigmnas! 
Daugiau informacijos rasite 
restorano svetainėje http://www.
gunnestorpsgard.se/
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Koks leidžiamas alkoholio kiekis kraujyje vairuojant? 
Leidžiama vairuoti su daugiausia 0,2 promilės 
alkoholio kraujyje. Už  vairavimą išgėrus baudžiama 
baudomis arba laisvės atėmimu iki 6 mėnesių.
Koks yra sunkus vairuotojo girtumo laipsnis?
1,0 promilės alkoholio kraujyje traktuojama kaip 
sunkus girtumo laipsnis. Vairuotojas gali būti 
nuteistas iki 2 mėnesių laisvės  atėmimo bausme.
Kada policija gali suspenduoti vairuotojo pažymėjimo 
galiojimą?
Riba yra 0,15 (ne promilės !!!) miligramo alkoholio 
1 iškvepiamo oro litre.
Kaip vykdoma eismo dalyvių blaivumo kontrolė?
Pirmiausia policininkas paprašo vairuotojo pūsti į 
alkotesterį, kuris parodo,  ar vairuotojas neviršija 
leidžiamos alkoholio normos. Jeigu norma ties riba 
ar ją viršija, vairuotojas prašomas atlikti antrą pūtimo 
testą į specialų prietaisą, vadinamą evidenzeriu. 
Vairuotojas turi pūsti į evidenzerį 2 kartus  su 6-8 
min pertrauka. Dažniausiai šis testas atliekamas 
policijos nuovadoje arba policijos autobuse.
(Ryšium su programinės įrangos netikslumais, šiuo 
metu evidenzerio parodymai patvirtinami tik po 
papildomo kraujo tyrimo- red. past.) 
Ar turi teisę privatus asmuo paimti automobilio raktelius iš 
girto vairuotojo, kuris ruošiasi sėsti už vairo?
Tokios teisės privatus asmuo neturi. Matant 
besiruošiantį važiuoti girtą žmogų reikia pasistengti 
jį atkalbėti tai daryti ir jei tai nepadeda, skambinti 
pagalbos telefonu 112. Policininkai turi teisę paimti 
automobilio raktelius iš išgėrusio vairuotojo, taip 
pat apieškoti žmogų ir automobilį. Išskirtinais 
atvejais policija gali paimti ir automobilį.  

Baudos už greičio viršijimą:
Keliuose, kur didžiausias leidžiamas greitis yra 
50km/h
Viršyjama nuo 1 iki 10km/h ……….2000kr
Nuo 11 iki 15km/h………………………2400kr
Nuo 16 iki 20km/h………………………2800kr
Nuo 21 iki 25km/h………………………3200kr
Nuo 26 iki 30km/h……………………3600kr
Nuo 31 iki 40km/h……………………4000kr
Viršijus greitį daugiau nei 40km/h suspenduojamas 
vairuotojo pažymėjimas ir raportuojama 
prokurorui.
Greičio viršijimas kituose keliuose:
Viršijama nuo 1 iki 10km/h…………..1500kr
Nuo 11 iki 15km/h…………………………2000kr
Nuo 16 iki 20km/h…………………………2400kr
Nuo 21 iki 25km/h…………………………2800kr
Nuo 26 iki 30km/h…………………………3200kr
Nuo 31 iki 35km/h…………………………3600kr
Nuo 36 iki 50km/h………………………….4000kr

Greičio matavimo kameros
Iki 2010-ųjų pradžios Švedijoje pastatyta daugiau kaip 1000 
greičio matavimo kamerų, kurios sudaro tinklą 3000km kelių 
ruože. 
Policijos atsakomybė yra ištirti greičio viršijimo atvejus, kuriuos 
užregistruoja kameros.Švedijos keliuose, kuriuose buvo pastatytos 
greičio matavimo kameros, sunkiai sužeistų avarijose sumažėjo 
30%, mirčiu atvejų sumažėjo net 60%.
Kai automobilis artinasi prie kameros, jo greitis matuojamas 
kameroje įmontuotu radaru. Aktyvi kamera fotografuoja tik 
automobilius, viršijančius leidžiamą greitį. Nuotraukos iš kamerų 
apdirbamos rankiniu būdu, keleivio vieta nuotraukoje visada 
užtušuojama. Vėliau vykdomame tyrime naudojama tik tokia 
nuotrauka. 
Pagal nuotrauką policija tikrina automobilio registraciją ir jo 
galimus vairuotojus. Vairuotojo nuotrauka lyginama su policijos 
registruose esančiom pasų arba vairuotojų pažymėjimų 
nuotraukomis. Kai asmuo nustatomas, jam siunčiami pažeidimo 
tyrimo dokumentai ir bauda. Jeigu vairuotojo nepavyksta 
nustatyti, siunčiamas užklausimas automobilio savininkui, kas 
galėjo vairuoti jo automobilį.
Greičio pažeidimus tiria Rikspolisstyrelsen ATK skyrius Kirunoje. 
Čia taip pat yra centras, iš kurio nuotoliniu būdu aktyvuojamos 
ir neaktyvuojamos kameros. Kameras aktyvuoja pagal nelaimių 
procentą aktualiame kelio ruože arba pagal eismo intensyvumą.
ATK skyrius ištiria apie 230 000 pažeidimų per metus.
Iš karto kai tik greičio matavimo kamera užfiksuoja pažeidimą, 
nuotraukos duomenys, vieta, laikas, vairuotojas, automobilis, 
uzkoduojami kodais, kuriuos tik policijos ATK skyrius gali 
atkoduoti.
Priėjimą prie duomenų kodų turi tik ATK skyrius.
Kamerai užfiksavus lietuviškus reg.numerius bauda ne visada 
atkeliauja i Lietuvą. Vienas iš ATK skyriaus darbuotojų prasitarė, jog 
surasti pažeidėją jiems būtų ”per daug darbo”, tačiau tokia taisykle 
nevertėtų vadovautis. Jeigu jau bauda pasieks lietuvišką adresą 
tai labai tikėtina, kad šis švedų darbas jau bus įvertintas sąskaitoje. 
Taip pat gali būti, kad šios baudos nekeliaus šiukšliadėžėn, o tyliai 
kaupsis ir lauks savo valandos… 

Tęsinį skaitykite 4 
puslapyje
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Š v e d ų - l i e t u v i ų 
b e n d r u o m e n ė 
Kristianstade mus ir vėl 
lepina, padovanodami 
lietuviškų vaikiškų 
knygelių. Kol kas vaikai 
jas gali rasti GUG 
restorane.

Lituanistinė sekmadieninė ”Gintaro” mokykla
  2010 rudens semestras 
   Sekmadieniais 11.30 

Rugpjūčio 29, 
rugsėjo 12 ir 26, 
spalio 10  ir 24, 
lapkričio 7 ir 21, 

bei gruodžio 5 dienomis. 
Kalėdinė šventė - gruodžio 11 dieną. 

Šventėje svečiuosis Monoklio teatras iš Lietuvos su 
spektakliu, pastatytu pagal Kęstučio Kasparavičiaus 

knygą „Kvailos istorijos”. Spektaklyje vaidina trys 
aktoriai, du jų iš „Keistuolių teatro“. 

Išsamesnės informacijos ieškokite www.lietuviai.se

Nauji mokslo metai ,,Gintaro“ mokykloje

Skubantis laikas, alsuodamas rudeniška vėsa, dalina džiaugsmus ir 
rūpesčius, kurių svarbiausi yra mūsų vaikai.
Rugpjūčio 29 d. jau antrąjį rudens semestrą pradėjo lituanistinė 
mokykla ,,Gintaras“. Tądien gausiai susirinkusių ir žingeidumu 
spinduliuojančių vaikų akys vertė pasitempti ne tik mokyklėlės 

mokytojas, bet ir 
tėvelius. Į Folkuniversiteto 
patalpas susirinko didelis 
ir šaunus lietuvaičių būrys, 
kuriame galėjai pamatyti ir 
jau seniai pažįstamus tėvelių 
bei vaikų veidus, ir naujus, 
pirmą kartą apsilankiusius. 
Taip pat labai džiugu, kad 
ir lietuviškai nekalbantys 
tėveliai atvedė savo atžalas 
į ,,Gintaro“ mokyklėlę.
Mokyklėlės naujiena 
– speciali klasė, skirta 
įvairaus amžiaus vaikams, 
kurie namuose lietuviškai 
kalba labai mažai arba 
visai nekalba. Šiai klasei 

vadovauja mokyklėlės siela ir globėja Anna Jolanta Nilsson. Taip pat mokyklėlėje veikia vyriausiųjų (nuo 8 metų) 
klasė, vyresniųjų ( nuo 4 iki 7 metų) 
klasė ir mažųjų (iki 3-4 metų) klasė, 
kuri lankoma kartu su tėveliais. Čia 
darbuojasi visų mylimos ir gerbiamos 
mokytojos Aurelija Paleckienė ir Sonata 
Staniukynienė, o joms talkina Aistė 
Paltanavičiūtė. 
Jau gruodžio mėnesį yra planuojama 
Kalėdinė ,,Gintaro“ mokyklos šventė, į 
kurią yra pakviestas Monoklio teatras iš 
Lietuvos su spektakliu, pastatytų pagal 
Kęstučio Kasparavičiaus knygą ,,Kvailos 

 mokytojos iš kairės į dešinę- Aurelija, Jolanta, Sonata, Aistė 

istorijos“.
Nors užsiėmimai vyksta tik kas 
antrą sekmadienį, bet yra jaučiamas 
reikalingumas susitikti, išmokti, pažinti. 
Manau, kad neišmatuojama nauda yra 
visiems, ateinantiems į šią mokyklėlę, ir 
visi čia yra laukiami.

Aistė Paltanavičiūtė
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p – baudos Švedijoje
(Tai jokiu būdu NEagitacija nemokėti baudų, tiesiog faktai…)
Gavus baudą už neleistiną automobilio stovėjimą derėtų paskubėti ją susimoketi jeigu tai švediška mašina. Vairuojant Lietuvoje registruota 
automobili turi šansa rinktis: mokėti ar ne… 
Nors įvairių paieškų sistema tarp ES šalių sudaryta jau senokai, tačiau geriau ji veikia teoriškai, nei praktiškai. P-baudos yra mokestis, ne    
    nusikaltimas, tad joms netaikomi tie patys pažeidėjų paieškos metodai. Paprastai išsiunčiami priminimai susimokėti 
baudas ir į užsienio šalis, iš jų sumokami mažiau nei 40%, likusių nesuranda. Daugiausia priminimų siunčiama į Lenkiją, Vokietiją, Daniją. Lietuviškų 
automobilių savininkai pirmauja tarp savo kaimynų baltų nemokėdami P-baudų. Aišku, galima guostis, kad kaimynai lenkai 2009-taisiais mus 
lenkė 983 prieš 256         baudas...  ir čia tik Skonėje. 
Švedų P-kontrolė planuoja įsteigti atskirą skyrių, dirbantį tik su užsienyje registruotų automobilių baudomis, tad nebeilgai megstančius rizikuoti 
guos galimybė, kad jų nesuras…  
(iš asmeninės praktikos- P-baudas Švedijoje kontroliuoja privačios įmonės ir kiekiena renkasi išieškojimo būdus savaip- aš gavau įspėjimą Lietuvoje jau 
iš lietuviškų antstolių- red. past.)

Tęsinys 5 puslapyje

3000 km per tris 
su puse dienos
              Na ką, neplanavau kelionės 
iš anksto, bet seniai audžiau mintį 
padaryti nedidelį kruizą, nesvarbu kur 
ir per kur, taigi, kad neplaukt namo 
keltu, sugalvojom, jog labai smagu 
būtų namo parlėkt per Švedijos viršų- 
Suomiją-Estiją-Latviją, be to šią mano 
idėją labai palaikė mano ištikimas 
draugas Svajus.
             Tikslai:
 1. Kuo greičiau grįžt namo.
2. Per dieną pravažiuot 1000 km, nes 
kai kurie sakė, kad tai neįmanoma.
3. Pamatyt,,baltąją naktį”.
            Motociklai: Yamaha Roadstar 2004 
m. ir Honda Goldwing 1998 metų.
Kelionė prasidėjo penktadienį, 
14.00. Nors nelijo, dangus nieko gero 
nežadėjo ir pravažiavus apie 50 km 
pasipylė pirmieji lašai ir su kiekviena 
minute lietus vis stiprėjo.
Po galais, pagalvojau, kodėl taip būna- 
visą laiką saulė šviečia, o kai tik reikia kur 
išvažiuot, būtinai oras turi sugesti, bet 
sako- nėra blogo oro- yra netinkama 
apranga, ka gi, teks kentėti…
           Pirmas sustojimas po kokių 150 km, 
lyg buvo pasirodžius saulė, bet lietus 
nesiliovė. Užsipylus kuro ir sutraukus 
cigaretę, kilome toliau, šiandienos 
tikslas-Södertalje, tai Stockholmo 
priemiestis, ten gyvena pažįstamas 
Gunaradas, pažadėjęs mums nakvynę, 
o taip pliaupiant lietui- šilta lova tikrai 
nepamaišys, todėl spaudėm, kiek 
galejom, kad labai nesusivėlint, kartais 
užsukdavom rankeną net iki 170 
kmh (manau, tai nemažai važiuojant 

čioperiu, nors, važiuojant Goldwingu, 
Svajūnas sakė, kad visai smagu).
          Antras sustojimas pravažiavus 
Jönköping, sustojome gražioje 
aikštelėje iš kurios atsiveria vaizdas 
į Vättern ežerą, bet taip lyja, kad tik 
atsigeriam kavos, užsipilam kuro ir 
kylam tolyn.
          Trečias sustojimas- iki Stockholmo 
likus apie 160 kilometrų. Pagaliau liovėsi 
lietus, bet mano batai tiek prisigėrė 
vandens, jog einant iš paskos lieka 
šlapios pėdos. Vėlgi, užsipylus kuro 
ir jau pajuokavus (nes baigėsi lietus), 
vėl kilom į kelią įveikti paskutinės 
atkarpos. Södertalje pasiekėm 20.30, 
kol susitikom su Gunaradu (ačiū jam, 
kad mus priėmė) ir atvykom i nakvynės 
vietą, buvo 21.30, šiandien įveikta 600 
km. Keli lašai viskio, dušas ir einame 
miegot, nes rytoj laukia ilgas kelias.
          Ryte išjudam 09.30, gana vėlu, 
bet taip skaniai miegojosi, kad sunku 
ir atsikelt buvo. Būtų gerai kokius 800 
kilometrų pravažiuot, o dangus ir vėl 
nieko gero nežada.
         Važiuojant per Stockholmą  
pastebime, kad labai gražus 
senamiestis, kuris matosi tiesiog nuo 
autostrados, kitą kartą būtinai reikės 
pasižvalgyti šiame mieste.
        Pravažiavus sostinę pastebiu, kad 
Svajūnas įjungė avarinę signalizaciją.

        Na va- pamaniau- jau prasideda 
techninės problemos. Sustojus 
autostrados kelkraštyje, Svajus 
paaiškina, jog užsikirto avarinio 
jungiklis, todėl, ilgai neužtrukus, kylam 
tolyn. Ir vėl pradeda lyti.
        Jau važiuojant po pietų vis kilome 
aukštyn. Kylant į eilinį kalną pastebėjau, 
kad važiuojame tiesiai į debesį, 
maniau, bus rūkas, bet, pakilus dar 
aukščiau, pradėjo lyti, bet po kiek laiko 
pastebėjau, jog lyja, bet kelias sausas, 
tik tada supratau, kad važiuojame 
per debesį, o lašai tiesiog stovi vietoj, 
tik pravažiavus nuo mūsų arba nuo 
kitų mašinų lieka šlapios vėžės. Tokio 
dalyko dar nebuvau matęs.
Apie septintą vakaro horizonte 
pastebime ryškią dangaus šviesą, dar 
valanda ir pagaliau baigiasi lietus, 
eilinėje kolonėlėje užsipylus kuro, 
ieškome nakvynės vietos, įsukame į 
miestelį Råneå, įsitaisiusį prie ežerėlio, 
paklausus sutikto vietinio gyventojo, 
kur galėtume pernakvot, tas tiesiog 
nurodo vietą tiesiai prie upės, kuri 
išteka iš ežero šalia gyvenamųjų namų. 
Vieta pasakiška, ošia vanduo, žolynas 
nupjautas, stalas su suolais prie pat 
vandens. Ko mums daugiau bereikia, 
pasistatome palapinę, pasitaisome 
šiokią tokią vakarienę, dar paplepame 

tęsinys 16 puslapyje
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atkelta iš 4 psl
nutrenkus gyvūną
Kelyje nutrenkus laukinį gyvūną būtina nedelsiant skambinti pagalbos 
telefonu 112 ir apie tai pranešti. Taip siekiama sutrumpinti gyvūno kančią 
(jeigu jis dar gyvas) ir sumažinti avarijų riziką kitiems eismo dalyviams. 
Privalu apie įvykį pranešti jeigu pertrenkėte mešką, vilką, lūšį, elnią, stirną, 
šerną, erelį.
Įvykį privalu pranešti policijai net jeigu gyvūnas nubėgo be pastebimų 
sužeidimų. įvykio neraportavimas yra baudžiamas administracinėmis 
baudomis. 

 nemanau, kad atsiras daug žmonių, kuriems reiktų pristatinėt 
šį žmogų- tiesiog užtenka pasakyt „Vytelis“ ir iš karto visi žino, kad čia 
„aa, tas su kasa, kur nuo kelto“- tas, kuris ir padės, ir patars ir kava 
pavaišins- per tiek metų taip ir neteko apie jį išgirst blogo žodžio 
ir pagalvojau, kad... Išvis neteko išgirst nieko asmeniško, todėl 
surizikavau pasiciekavyt, pakalbint ir net pritūpiau, kai atgal gavau 
ne po kelis sausus sakinius į savo vienuolika klausimų, bet štai kiek 
minčių „iš dūšios“- skaitykite patys- viskas readaguota minimaliai, 
idant netyčia neiškreipt minčių gijos, taigi- važiuojam!

Nelabai kas pasiginčys, kad 
esi bene pats žymiausias 
pietų Švedijos lietuvis. Ar 
nevargina ta šlovės našta 
kasdieniniame gyvenime?

 Na, nežinau kuo 
aš žymus, bet ačiū už 
komplimentą. Šiaip tai 
aš ne iš Skånės, nelabai 
pritampu prie jūsų ,bet jei 
jūs taip nusprendėt- tegu 
ir bus taip…
 Kaip jau matosi 
iš mano pasireiškimų 
forume- esu pakankamai 
aktyvus. Čia prieš porą 
savaičių viena šeima iš 
Airijos buvo pas mus 
svečiuose ( tarp kitko, 
susipažinom irgi forume). 
Tai kai mane pamatė 
–buvo šokas. Sako, mes įsivaizdavom jauną energingą 
vyruką, o čia senis beveik nukvakęs…
 Ir visada randu laiko atsakyt į visas žinutes, nors ir ne 
man vienam  jos skirtos. Man pačiam tas yra naudinga- turiu 
gerų vadovėlių-  teisės, įstatymų  et cetera. Pats niekada 
neprisiversčiau jų pavartyt, nekalbant apie skaitymą.. O 
kai randu forume klausimą kokį- būtinai sėdu prie knygų 
su žodynu ir stengiuosi rast atsakymą. Taip per prievartą ir 
pats tobulėju.
 Gera atsakyti ir patarti žmogui ,kai jis klauso. Bet 
dauguma, tik  pradėjus aiškint, sako- aš geriau žinau, tu 
man patark kaip čia galima apeit įstatymą, nemokėt kokių 
mokesčių ar baudų. Va šito tai aš nepatarsiu ,net jei ir 
žinosiu.
 O šiaip tai mes labai komunikabilūs, tai prie mūsų 

niekada nestinga žmonių- ir pasigiria kai gerai sekasi ,ir 
pasiguodžia .Mes kaip kempinės sugeriame visą informaciją 
aplink. Bet aš turiu vieną gerą posakį: į kvailą klausimą aš 
turiu iš anksto paruošęs du kvailus atsakymus.Tai kaip 
klausia ,taip ir atsakau.
 Malonu, kai mieste ar parduotuvėje ar kur kitur 
sutinku lietuvius ir visi sveikinasi (aš tai visų negaliu 
prisimint ,o mane, pasirodo ,gerai įsiminė). Bet kai ryte 
kokią 6 val. skambina ir klausia ar bus šiandien keltas ir ar 

yra bilietų, tai norisi pasiųst toli, toli.
 irmus metus  tai visų gailėjau -negavai bilieto – 
važiuojam pas mus pernakvosi. Dabar  įsitikinau ,kad visam 
svietui geras nebūsi, reikia turėti ir kažkokio privatumo 
gyvenime- nebeatveriu durų kiekvienam sutiktam 
lietuviui.

 Trumpai apie save- kada ir ko vedamas atvykot Švedijon?

 Jau įpusėjo šešti metai kaip mes čia. Niekad negalvojau 
ir net jei kas būtų išpranašavęs ,kad aš gyvensiu Švedijoje 
–nebūčiau patikėjęs. Man atrodė ,kad ta Švedija kažkur 
šiaurėj – kad ten labai šalta ir baltos meškos vaikšto gatvėm. 
Visą laiką mano svajonių šalis buvo Vokietija. O kad aš 

negyvensiu visą gyvenimą Lietuvoje tai  
svajojau  visada. Bet ”geležinė uždanga 
” neleido nieko daugiau –tik pasvajot. 
Kai tik tapo įmanoma– išvažiavau į 
Vokietiją ir ten gyvenau du metus. Bet 
kaip  ir dabar– ten nėra laisvo darbo 
jėgos judėjimo. Per du metus niekaip 
negalėjau legalizuotis- o dirbti ”juodai 

toliau skaitykite 8 puslapyje
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Alina Tjell
 Pirmą sykį Aliną Tjell  pamačiau 
prieš tris metus, Höganäs bažnyčioje, 
kur ji, kartu su mano knygrišybos 
mokytoju violančelistu Per-Anders 
Hubner, koncertavo su kameriniu 
orkestru iš Halmstado “Capella Nova”. 
Alina smulkute, subtili, besišypsanti 
moteris jau spėjusi išauginti du 
sūnus, tąkart iškilmingai stovėjo prieš 
bažnyčios altorių, kukliai prabangia 
juoda ilga suknia ir virtuoziškai virkdė 
savąjį smuikelį. Buvau maloniai 
nustebinta, šalia įžymių pasaulio 
kompozitorių kurinių staiga išgirdusi 
lietuviškąją Naujalio “Svajonę“! 
Saulė švietė bažnyčios skliautuose, 
Alina šypsojosi ir žvilgsniu sekė savo 
kolegų judesius ir mažiausias tylias 
muzikinio “suokalbio” paslaptis.
 Po koncerto tarsi nutylau, 
nesilioviau žavėtis ir net nesinorėjo 
kalbėti. Susipažinau su Alina 
sekancią dieną, kai vėl dirbau 
Halmstado knygrišybos mokykloje, 
kur jos kvartetas toje pačioje 
patalpoje repetavo. Nepastebimai 
greitai prabėgo pokalbiai su muzike 
pertraukėlių metu prie kavos 
puodelio. Iš kur, kaip, kiek ilgai, su 
kuo, kas šiuo metu aktualiausia čia 
Švedijoje ir tėviškėj - šie klausimai, 
manau, visiems gerai pažįstami. 
Atradome net bendrų sąsajų: 
mano tolima giminaitė, pianistė 
Melita Diamandidi, buvusi Alinos 
mylima mokytoja Vilniaus Muzikos 

akademijoje. 
 Kaunietė Alina į Švediją atvyko 
2005 metais, kartu su savo dviem 
sūnumis Luku ir Andriumi. Po 2 metų 
jau sugebėjo, įtraukti į Halmstado 
kamerinio orkestro programą lietuvių 

bei estų kompozitorių kūrinius. 
Sugebėjo padirbėti Halmstad, 
Oskarshamn ir Falkenberg 
muzikos mokyklose ,Halmstad 
suaugusių lavinimo centruose 
ir Kulturverket, įsigyti apie 
20 privačių mokinių: jaunų, 
ir vyresnių. Taip pat Alina 
koncertavo daugelyje  šalių ir 
bažnyčių, grojo vargonais per 
mišias bei vadovavo chorui. 
Mano mokytojas knygrišys, 
violančelistas Per-Anders, 
tvirtai įsitikinęs, Alinos 
neeiliniais gabumais, nekartą 
juokais yra pastebėjęs: “Hon 
är för rolig!” - nežiūrint kalbos, 
švediškos tarmės klaidų, 
vidury repeticijos ji staiga 
sustabdo kvartetą: ”Nej nej nej!“. 
Mažiausia paklaida šokiruoja subtilią 
muzikės klausą. Tinkama tonacija, 
ritmas, tempas turi būti idealus net 
repetuojant su Alina. Ji tarsi apsėsta 
muzikos. Netgi jos gyvenimo draugas 
Olle Anders Nils Nóren, rodos 
nepraleidžia nei dienos be muzikos. 
Užklausus Alinos kaip jie susipažino, 
išgirstu galantiską istoriją, kaip Olle 
po Halmstad kamerinio orkestro 
koncerto, kur ji grojo pirmuoju 
smuiku, buvo iškilmingai pakviesta i 
restoraną ir, aišku, kalbama buvo vien 
tik apie muziką.. Šiuo metu jie kartu 
gyvena jaukiame moderniam bute 
ant Nissan upės kranto, kur ir as dažnai 
užsuku jų abiejų aplankyti. Namai pilni 
muzikos: CD, plokštelių, instrumentų. 
Olle taip pat turi neišgydomą aistrą 
muzikavimui. Šiuo metu jie jau turi 
8 gitaras, dvi iš jų akustines ir, aišku, 
smuiką bei fortepijoną. 
 Dažnai po darbo 
knygrišykloje,užsuku pas Aliną. Ji 
visada vaišina kava, užkandžiais, 
žavėdama savo nepailstamu 
entuziazmu, tačiau man visada knieti 
išprašyti Aliną pasmuikuoti. Rodosi, 
kad namie groti savo malonumui 
lyg ir nelabai suprantamas reikalas, 
nes kasdien repetuojant, atsiranda 
įsipareigojimas prieš kolegas, atlikti 
kūrinius kuo tobuliau, be klaidų, 
todėl ir muzika tampa ištisa darbo, 
repeticijų rutina, kur laiką pramogai 
reikia tiksliai apskaičiuoti. Alinos 
ir Olles namuose lengva įžvelgti 
šią discipliną, tvarką, harmoniją ir 
nenuilstamą Alinos poreikį dirbti, t.y. 

groti smuiku, pianinu, gitara. Šiaip ar 
taip, ”Skoniečio” vardu prisidengusi 
išsiprašau mažo koncerto specialiai 
man... Natos, gražus kambarys su 
upės vaizdu per langą ir Bachas! 
Partita Adagio! Alina tarsi nėra tikra 
ar ji nori būti fotografuojama, mat ji 
mano vizitui tikrai nebuvo pasiruošusi 
ir teisinasi, visaip išsisukinėja, kad 
čia nėra pakankamai šviesos. Alina 
sugroja mums Blue Elektric, kūrinį, 
kurį ji atlieka smuikeliu kartu su CD 
instrumentuote (beje, už šio kūrinio 
atlikimą, Alina dar besimokydama 
švedų kalbos, yra gavusi pirmąjį 
talentų prizą). Skambant, šiam 
moderniam kūriniui, įžvelgiu pagarbų, 
besididžiuojantį Olles žvilgsnį, stebint 
grakščius, laisvus Alinos judesius ir jos 
virtuoziską smuikelio valdymą. Man 
čia viskas gražu! Ant sienos įrėminta 
Kjell Engman smuiko su nutrūkusia 
styga afiša, kurią jie abu nusipirko 
Krapperup`o meno galerijoje. Pasak 
Alinos, pinigelių menininko Kjell 
Engman stiklo skulptūrai jie dar 
neprisigyveno. 
 Aš laikau šviestuvą, kad pavyktų 
geriau apšviesti fotografuojamą 
smuikininkę, o Olle bando įamžinti 
Alinos kūrybines akimirkas. Fantastiski 
smuiko garsai priverčia  pamiršti 
kasdienybę ir sukuria pasakiską 
realybę, kurioje norisi pabūti kuo 
ilgiau.
Džiaugiuosi, kad čia Švedijoje, turime 
tokią talentingą kraštietę ir linkiu 
Alinai gausybės klausytojų.

Dalia Lopez Madrona
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Tapatybės lankstumo riba 
Vilma Kuzmienė | psichologė psichoterapeutė

 Teigiama, kad susipažįstant ir pažįstant asmenybę, 
viskas vyksta tam tikrais lygiais. Pirmiausia susipažįstama 
su žmogaus bruožais ir asmeniniais interesais. Antrasis labai 
svarbus lygmuo - tapatybė. Būtent tapatybė yra asmenybės 
pagrindas, teigia psichologas Danas McAdamsas. Tai “vidinė 
savojo aš istorija, į kurią integruojama rekonstruota praeitis, 
dabartis ir numatoma ateitis, kad gyvenimas taptų vientisas, 
tikslingas ir prasmingas”, teigia McAdamsas. Tapatybė yra 
tarsi pagrindinė ašis, susiejanti įvairius žmogaus patirčių 
elementus į vieną vientisą visumą. Ir sudaro ją daug dalių, 
daug elementų. Žmogus labai greitai ir lanksčiai gali ją 
praturtinti, pridėdamas kažką naujo. Tarkim, įsigiji Honda 
automobilį ir įstoji į Hondos klubą. Nes priskiri save prie šių 
automobilių fanų, taip sukurdamas naują savo tapatybės 
elementą.
 Beje, įvairių tapatybės elementų reiškmingumas gali 
svyruoti ir keistis keičiantis aplinkybėms. Tarkim, vienas 
tapatybės elementų yra tautybė. Kalbant apie savo tautybės 
pojūtį, jo svarbą, pacituosiu Sam Gosling:” Aš esu anglas, 
bet niekad nelaikiau to pagrindiniu savivokos elementu, kol 
nepersikrausčiau į Jungtines Valstijas, kur mano angliškumas 
staiga tapo kur kas labiau matomas. Mano akcentas kur kas 
labiau išryškėja Ostine nei Londone, ir aplinkinių (taip pat 
ir savo) akyse aš tapau visko, kas angliška, ambasadorius. 
Savivokai daug įtakos daro kontekstas. Pavyzdžiui, kol 
gyvenau Anglijoje, nelaikiau savęs europiečiu, nes šiuo 
žodžiu buvo vadinami žemyne, už Lamanšo, gyvenantys 
europiečiai. Tačiau kai atsidūriau čia, tas vandens lopinėlis 
tarp Anglijos ir Prancūzijos atrodo visiškai nereikšmingas. 
Net ir savo galvoje aš tapau Europos dalimi”.
 Manau kad taip nutinka visiems. Gyvendamas savoje 
šalyje tarp savo tautybės žmonių,kalbančių viena kalba, 
kur kas rečiau pagalvoji, kokios tu tautybės. Išvykęs svetur - 
pakeliauti, dirbti, gyventi, tautybę kaip tapatybės elementą 
iškeli gana aukštai. Nes taip susiklosto aplinkybės. To 
reikalauja ir aplinkybės - kai susipažįsti su naujais žmonėmis, 
pasakoji iš kur esi, kalbi su akcentu arba iš viso nemoki 
svetimos kalbos ir pan.
 Ilgiau gyvenant svetur, kai kurie žmonės susiduria 
su užaštrėjusiu būtent šiuo tapatybės aspektu- kas aš esu? 
Lietuvis, bet ir vokietis. Lietuvaitė, tačiau priėmusi ir Airijos 
tradicijas. 
 Labai įdomiai šia tema diskutavau su Jurga, kuri dabar 
gyvena Prancūzijoje, ir mielai leido pacituoti savo įspūdžius: 
„Visai neseniai buvau susitikusi labai puikų homeopatą. 

Jis man kalbėjo apie skirtingą kiekvienos šalies gyvenimo 
ritmą. Išeivis, atsidūręs kitoj aplinkoj, jaučiasi pasimetęs 
būtent dėl to. Vienas adaptuojasi lengviau prie kitokio 
tempo, kitas sunkiau, bet abejais atvejais abi asmenybės 
stengiasi toj pačioj aplinkoj susirasti savo tautiečių, kad 
būtent jų draugijoj atsigautų. Tarsi tautiečių sambūryje 
grįžtama į gimtinį ritmą, prie kurio visi užaugę, susiformavę. 
Tas deguonies gurkšnis būtinas, kad gyvenimas svetur 
neapkarstų. Štai kodėl visur azijiečiai buriasi į atskirus 
kvartalus, žydai taip pat buriuojasi kartu, ir štai kodėl visur 
pilna lietuvių bendruomenių. Tas homeopatas sakė, kad 
kartas nuo karto būtinai grįžčiau į Lietuvą arba bendraučiau 
su lietuviais. Štai kodėl dažnai naršau lietuviškas svetaines.  
Nesu ilgai gyvenusi svetur. Tačiau pritariu tam homeopatui. 
Keliaujant susitikus kokį pakeleivį tautietį, visada abipusiškai 
pradžiungam - ar buvot ten, ar matėt tą ir aną, ar senai jau 
keliaujat ir tt. Iš tiesų tai gan smagi „nacionalinė injekcija“. 
Paskui išliekanti net kelionės prisiminimuose: „o pamenat, 
kaip sutikom tą porelę kauniškių?“ . Vadinasi, tai iš tiesų 
svarbu. Ir tampa ypatinga vertybe ten, kur esi tarp kitakalbių 
kitataučių. Galbūt dėl to, kad randi su kuo susivienyti, kad 
tai savi, ir neklaus - palaukit, o kur ta Lietuva?
 Visi žinome, kad ne visi nacionaliniai bruožai yra tik 
teigiami. Ne visada užsienyje tau pasakys: “Oh, Lithuania-
Sabonis, Marčiulionis!!!!” Kiekviena tauta yra vertinama 
kitų tautų. Apie kiekvieną tautą yra sukurti stereotipai. Ką 
anekdotai pasakoja apie estus - kad kino filme „Matrica“ 
buvo naudotos estiškos kulkos - suprask tokios lėtos, 
flegmatiškos. Suomis, kuris atšliuoš slidėmis dešimt 
kilometrų iki artimiausio kaimyno trobelės pabendrauti - 
abu tylėdami išgers arbatos - ir suomis šliuoš atgal namo 
tuos dešimt kilometrų. Arba tas posakis „ramus kaip belgas“. 
Pamenat, kas dėjosi, kad vizito Belgijoje metu oficialiai 
buvo paminėtas šis posakis, ir belgai negalėjo jo suprasti, 
net nesuvokė, iš kur toks palyginimas, įsižeidė...
 Tautiniai stereotipai apjungia ir daugelį tradicijų, 
įpročių, priimtino ir nepriimtino elgesio elementų. Jei 
atvažiuosi viena minute vėliau nei sutarta - Šveicarijoje 
tai bus laikoma vėlavimu. O Brazilijoje bus visiškai 
priimtina. Niujorkiečiai vadinami neurotikais, kaliforniečiai 
atsipalaidavę, vakarų vidurio gyventojai - nuobodūs. 
Taigi, apibendrinant tapatybės tautinio elemento aspektus, 
ir vėl grįžtame prie tos homeopato idėjos apie tautinio 
rimto „injekciją“, kuri reikalinga, kad gyvendamas svetur 
jaustumeis harmoningai.
Tapatybės lankstumas turi ribas. 
Kiekvienas tapatybės elementas tavyje turi lankstumo 
ribas. 
Atrask savo tapatybės nišą.
Kitaip....
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”nenorėjau. Ir vėl grįžau i Lietuvą. Jau vienu metu buvau 
”nuleidęs sparnus” –nusipirkom namą, įsikūrėm neblogai. 
Turėjau gerą darbą.
 2004 metų rudenį mano žmonai pasiūlė viena 
pažįstama važiuoti į Švediją padirbti kelis mėnesius. Po tų 
”kelių mėnesių”  ir aš atvažiavau  čia. Na, turbūt nereikia 
aiškint, kokia sunki buvo pradžia. Mus visi giminės ir 
pažįstami laikė durnais, kad palikę Lietuvoje namą, verslą, 
gyvename čia žiemą kemperyje. Tik tiek gerai, kad darbą 
gavom nuo pat pirmos dienos legaliai, darbdavys sutvarkė 
visus leidimus gyvent ir visa kita. Už tai mes jam esame labai 
dėkingi. Dirbome EK BLOMMOR AB, pas tokį Martin Olson. 
Galit įsivaizduot, koks darbas, kai nemokame švediškai 
net pasisveikint, o mano žmoną pastato už prekystalio ir ji 

prekiauja gėlėm. Bet tokios stresinės situacijos ir užgrūdino 
mus.
 Rudenį pradėjom lankyt SFI, pasidarė lengviau 
bendraut, nors kiek pagaliau pradėjom suprast švediškai.

Jūsų nuomone- per kiek laiko žmogus gali pilnai adaptuotis 
svečioje šalyje, dėdamas pakankamai pastangų?

 Kas liečia adaptaciją, tai labai priklauso nuo 
asmenybės- sunku pasakyt, kiek tas užtrunka. Mums tuo 
atžvilgiu ”nepasisekė”- kiekvieną dieną bendraujam su 
lietuviais, kalbam lietuviškai, kiekvieną savaitgalį pilni 
namai lietuvių- kaip čia žmogus adaptuosies! Dar ir amžius 
toks, kad nebenueisi i klubą ,nepabendrausi su švedais 
prie alaus bokalo. Jaunimui yra žymiai lengviau –mūsų 
vaikai, nors atvažiavo metais vėliau už mus, jau yra pilnai 
adaptavęsi. Dirba švediškuose kolektyvuose, kartu su 
švedais leidžia laisvalaikį. Ir kalba,  sakyčiau,  jau tobulai. O 
anūkas tai švediškai geriau kalba negu lietuviškai.
 Manau, kad didelė klaida yra čia važiuojant iš Lietuvos 
vežtis VIASAT'ą, kad žiūrėt lietuvišką televiziją. Žinoma, 
įdomu kas ten už jūros darosi, bet tas tikrai neigiamai 
veikia-ypač moteris, kurios įninka į tuos serialus ir nieko 
nemato Švedijoje.
 Pradžioje aš  galvojau, kad po kokių trijų metų aš jau 
būsiu pakankamai prakutęs čia, bet dabar manau, kad dar 
reikės kokių penkių metų, kad pilnai pritapčiau švediškoje 

bendruomenėje.

5 dalykai, kurių turėtų atsisakyt lietuvis, atvykdamas čionai 
visam laikui?

 Penki dalykai?
 Net nežinau nuo ko čia pradėt vardint. Paprasčiausiai 
reikia užmiršt viską ,ką Lietuvoje žinojai, mokėjai, mėgai.
Pirmiausia apranga- jei Lietuvoje madinga tas ,ką praėjusią 
savaitę atvežė iš Kinijos i Gariūnus, tai čia tą tikrai reikia 
užmiršt. Čia kiekvienas drabužis turi savo paskirtį, vietą ir 
laiką. Tikrai juokingai atrodo treningai ir gedai ant stogo. 
Moterims tuo labiau. Su kablais po miestą taukši tik lietuvės 

ar lenkės ( ir tai tik pirmus metus čia).
 Antra –mandagumas. Tik lietuvis 
užėjęs i patalpą, kur yra žmonių ”sugeba net 
nesukriuksėt”. Bet užtai parduotuvėje rėkauja 
visu garsu- kieti tada jie ,niekas gi nesupranta, 
ką jie kalba.
 Trečia– turbūt darbo kultūra. Apsirengę 
kuo pakliuvo ( geriausiu atveju vestuviniu 
kostiumu, kurio Lietuvoje nesunešiojo ).Eini 
pro sali ir girdi kaip lietuviškai su rusiškais 
keiksmažodžiais rėkauja. Tik vienetai sugeba 
( kiti gal nenori?) dirbt švariai ir tvarkingai.
  Ketvirta-vairavimo kultūra ir 
automobiliai. Jei mane kelyje lenkia, tai net 
nežiūrėjęs į numerį žinau, kad lietuvis arba 
lenkas. Nesvarbu, kad iš kelto jau reikia ant 
virvės ištempt –bet bent jau AUDI A6. O kad 
girti važinėja, tai čia jau vieša paslaptis.

 Penkta- išmeskim iš galvos, kad Lietuva yra ”pasaulio 
bamba” ir mes, lietuviai, esame kažkokia Dievo išrinkta 
tauta. Juokingai skamba, kai ateina jaunas vyrukas ir sako- 
ten kažką kalba paukščių kalba, aš nesuprantu. Tai jie 
ne paukščių kalba kalba, jei turi savo kalbą, kurią myli ir 
gerbia. Tai gal ir mes, jei čia esame, turime gerbti ir jų kalbą 
ir kultūrą ir papročius.
 Na būtų galima tuos punktus vardyti iki begalybės, 
bet kaip rašiau –geriau viską pamiršt ir mokytis iš naujo .
 Tiesa, užmiršau- pats svarbiausias dalykas- užmiršti 
kas yra ”blatas”, kyšiai ir visa, kas su tuo susieta Lietuvoje- 
čia to neprireiks. Žinoma, kai kas sako, kad čia irgi yra kai 
kas daroma per pažintis. Taip, bet tai visai kitas reikalas, 
čia pažintys- tai kai kur nors gerai užsirekomenduoji ir 
apie tave eina ”geras garsas”. Tada lengviau ir darbą rast, 
ir kreditą pasiimt  (taip, kad gaut didelį kreditą iš banko 
užtenka, kad švedas pasakytų, kad tu geras žmogus. Bet 
reikia kad jis tą PASAKYTŲ)

Savo darbe sutinkat minias tautiečių- kaip apibūdintumėte 
statistinį lietuvį?

 Na, apie statistinį lietuvį... Tai čia jau ir anekdotai 
pasakojami, ir patys lietuviai žino, kokie jie yra. Nors 
kiekvienais metais skiriasi tas vadinamas statistinis lietuvis- 
prieš keturis- penkis metus tai buvo vyras, turintis

toliau skaitykite 10 puslapyje
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Prie arbatos puodelio
     Ir vėl žvelgiu į skriejančius dangumi debesis...Šuorais lėkdamas vėjas skrodžia netgi mintis...Rudenėja... Išskrendantys paukščiai širdies gilumoje pasėja nerimą, nors ausyse vis tebeskamba raminanti svirplių gaida.
     Rugpjūčio žolynų kvapais alsuojanti žemė ieško atokvėpio. Gurkšteliu arbatos...O kaip gera paskęsti vis ryškėjančiuose rudens žvaigždynuose... Kaip gera jausti gamtos dosnumą ir galėti juo dalintis...
     Jaučiu, kad laiko galia stipresnė už mane, todėl lieku prie savo vis tuštėjančio arbatos puodelio, apimta vis gilėjančių rudeninių jausmų. 

A.Paltanavičiūtė

Keletas įdomių faktų 
apie lietuvius
 Pagonybės laikotarpiu lietuviai 
nesižudė (o jei koks bėdžius ir 
atsirasdavo, apie juos faktų nėra 
išlikę). Savižudybės atėjo kartu su 
džiaugsmo religija – krikščionybe 
„kodėl gyventi žemėje, jeigu rojus 
danguje“, o pats didvyriškiausias 
masinės savižudybės aktas lietuvių 
istorijoje – 1366 m. susideginimas 
Pilėnuose.

 Praėjus lygiai 200 metų nuo 
masinio susideginimo, pradėta 
deginti po vieną (pirmoji ragana 
Lietuvoje sudeginta 1566 m.). „Šetono 
bendrininkės“ buvo labiau mylimos 
mūsų krašte nei kitur Europoje, nes 
lietuviai, kaip anksčiau į krikščionybę, 
taip vėliau į deginimo ritualą, žiūrėjo 

įtariai. Šiandien 
galime pasidžiaugti, 
jog lietuvaitės buvo 
vienos gražiausių 
moterų kontinente, 
kuo vokiečių tauta, 
uoliai spirginusi 
suvedžiotojas, negali 
pasigirti.

 Geležinio Vilko 
kunigaikštis Gediminas 
nesusapnavo. XVI 
amžiuje valdovų 
patarėjai buvo ne ką mažiau 
sumanesni nei šiandien. Pranašystė 
Lizdeikos sumanyta, nes valdovas 
užsimanė pilies ant kalvos. Dar 
daugiau, anot metraštininkų, 
Aukštutinė pilis jau buvo pastatyta, 
tad Gediminas tik Žemutinės pilies – 
Papilio šeimininkas.

 Prieš keletą šimtmečių 
seksualumo raiška buvo griežtai 
disciplinuota: 1588 metų Lietuvos 
Statutas numatė mirties bausmę 
(pakariant) už svetimoteriavimą.

 Manote, kad  kapinių niekinimas 
– pavieniai šiandienos vandalizmo 
aktai? LDK religinių neramumų metu 
katalikai niekino kitatikių lavonus. 
1682 m. Vilniuje, įsiveržę į evangelikų 
kapines, žmonės mirusiųjų kūnus 
iš karstų išiminėjo; mirusiųjų vyrų 
kūnus ant ištekėjusiųjų moterų 
guldė, kalbėdami: „crescite 
et multiplikamini“ (aukite ir 
dauginkitės). Kone juodojo jumoro 
epogėjus!

 Tyrimai skelbia, jog lietuviai 
– viena netolerantiškiausių 
tautų Europoje. Gėjų paradams 
„ne“, kaimynams alkoholikams, 
narkomanams, kitatikiams – „ne“. Bet 
koks kitoniškumas buvo smerkiamas 
ir praeityje. Apie pederastijos 
fenomeną rašoma XVII a., kuomet 
valdovai, dažniausiai dėl politinių 
priežasčių, buvo apkaltinami per 
didele meile ganimedams (jauniems 
vyrams). Teigta, jog tuo nusikaltę 
Lietuvos-Lenkijos didikai: karalius 
Vladislovas IV, Mykolas Kaributas 
Višnioveckis, karalaitis Jokūbas 
Sobieskis.

 Čia pateikiami tik epizodiniai 
lietuvių istorijos etiudai. Svarbu 
pažymėti, jog XIV-XVII a. politika, 
religija, seksualumo raiška – visa 
buvo sumišę. Galime kalbėti apie 
lietuvių sąmoningumo formavimąsi 
kaip apie tęstinį procesą, suvokiant, 
jog istorinių įvykių grimasos yra 
nelyginant veidrodis, atspindintis 
mūsų tautos charakterį.

Vaida Meidutė
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 gerą specialybę ir norintis uždirbti daugiau, negu moka 
Lietuvoje.
 O dabar važiuoja tokie, kurie Lietuvoje nepritampa 
dėl alkoholio, tingėjimo, nevalyvumo.
 Kaip nekeista, pagrindinis argumentas, kodėl jį reikia 
priimt į darbą- tai ne diplomas, ne darbo patirtis. Pagrindinis 
argumentas –AŠ UŽSIKODAVĘS! Nežinau, ar verta tokiais 
dalykais girtis, bet turbūt daugiau nėra kuo..

Bėgant metams, kaip pasikeitė jūsų požiūris į tautiečius, 
gyvenančius čia?

 Požiūris pasikeitė ne į tautiečius gyvenančius čia, bet 
į lietuvius bendrai.
Gal aš bendravau  Lietuvoje su kitokiais žmonėm,bet čia 
esu pakraupęs nuo lietuvių elgesio. O gal pro mūsų uostą 
daugumoje tik tokie ir važiuoja- kaip ne kaip ir tas  keltas ne 
verslo klasės.
 Neturėjau omenyje visų lietuvių ,bet kaip sako liaudies 
išmintis- ir šaukštas deguto sugadina bačką medaus. Taip ir 
čia -užtenka vienos kompanijos pagiringų ir prasmirdusių 
prakaitu, kad  visiems, laukiantiems kelto, sugestų nuotaika. 
Kas plaukiojat dažniau- matot, kaip tautiečiai kelte save 
veda. Ir”normaliam” žmogui norisi užsidaryti ir nieko nei 
matyti, nei girdėti. Galiu “rėžti” visą teisybę- tie, apie kuriuos 
čia kalbu, tikrai neskaitys šio laikraščio.
 O čia lietuvius tai griežtai galima skirstyti į atvažiavusius 
užsidirbt pinigų ir čia gyvenančius.Tai žmonės skiriasi kaip 
diena nuo nakties.
 Yra ratas draugų, su kuriais bendraujam. Kadangi čia 
gyvena dukra su šeima ir sūnūs, tai turim su kuo bendraut 
savam rate- nebeieškom naujų pažincių.
 Labai liūdna, kad  ne visi čia važiuoja dirbt- kiekvieną 
savaitę deportuoja lietuvius, kurie čia apsivogė ar dar ką 
netikusio padarė. Ir kada kaimynė ateina su laikraščiu rankoj 
ir klausia ar aš  žinau tokį miestą Lietuvoje  iš kurio pagavo 
vagis- tai tikrai nėra malonu.

Ar svajojate kada nors grįžti Lietuvon? Kodėl?

 Kolei kas esam įsitikinę, kad čia gyvensim iki gyvenimo 
galo ir čia būsim palaidoti.
 O  argumentas tam yra paprastas– mes pradirbom visą 
sąmoningą gyvenimą Lietuvoje ,mokėjome mokesčius, bet, 
deja, nebetikime, kad Lietuva mumis pasirūpins senatvėje.
Nors Švedijai mes būsime sumokėję mažiau mokesčių, bet 
tikimės čia sulaukt ramios ir sočios senatvės.

toliau skaitykite 10 puslapyje

Gal galite trumpai papasakot linksmą ir liūdną istorijas apie 
tautiečius, atvykstančius ieškot darbo?

 inksmų, gal daugiau juokingų istorijų tai yra daug. 
Beveik visos yra dėl nesusikalbejimo.
Viena moteriškė dirbo pas švedą, kažką reikėjo padaryti iki 
tam tikro laiko. Ji,nemokėdama švedų kalbos, rodo į ranką, 
kur turi būti laikrodis ir klausia lietuviškai ”kelintai valandai 

reikia padaryti?” Švedas suprato, kad ji neturi laikrodžio 
ir duoda jai 100kr. Ji neima, mosuoja rankom- švedas dar 
šimtą prideda.
 O liūdniausia istorija nutiko vienam keleiviui- atplaukė 
iš Lietuvos-pachmielingas- tai ne tas žodis. Tamposi, kratosi 
visas. Atvažiavo jo paimt darbdavys, o jam tuo metu 
prasidėjo epilepsijos priepuolis. Iškvietė greitąją, suleido 
vaistų ir išsivežė. Tas darbdavys ir nelaukė, kol jį paleis iš 
ligoninės. Po kelių dienų klausia manęs, ar nemačiau to 
žmogaus, gal į Lietuvą išplaukė?..
O po poros mėnesių rado suirusį kūną jūros pakrantėje…

Kaip leidžiate laisvalaikį?

 Kad labai nedaug jo turim – keltas kiekvieną dieną 
,tai ir mes kasdien  lekiam į darbą- net į kalendorių nereikia 
žiūrėt, kokia savaites diena.
 O šiaip mėgstam pakeliaut, apvažiavom nemažai 
Švedijos, buvom Norvegijoj, į Kopenhagą  nulekiam 
pasigrožėt senamiesčiu kartas nuo karto. Per  Velykas buvom 
Stockholme, bet buvo šaltoka, tai nekažkiek po miestą 
pavaikščiojom. O dabar tai po darbo vos ne kasdien  lekiam 
grybaut- abu užkietėję grybautojai. Turiu dar namuose 
darbų, tai šiemet likom be atostogų- tikiuosi kitąmet kur 
nors toliau nulėksim (gal net  į Tailanda?..)

Jei būtų galimybė viską pradėt iš naujo- ką nors keistumėt?

 Ką keisčiau? Jei būčiau nors prieš metus žinojęs, 
kad važiuosiu į Švediją- būtinai būčiau mokęsis nors kiek 
švedu kalbos. Jei reikėtų dabar ieškot kito darbo- ieškočiau 
būtinai švedų kolektyve. Visų pirma dėl integracijos į švedų 
bendruomenę. Antra-lietuviai yra gerai, bet kai jų per daug- 
pavargsti nuo bukų klausimų ir pragertų veidų. 
Na bet kaip yra, taip yra. Ne kiek man jau liko iki pensijos 
,tikiuosi pradirbti toje pačioje kavinėje.
Na ir ką palinkėtumėt mūsų skaitytojams?
 Lietuviai, nusileiskite ant žemės- nesame mes pati 
protingiausia, pati kultūringiausia, pati darbščiausia ir t.t. 
patipati tauta. 

                        toliau skaitykite 12 puslapyje
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įSpūDŽIAI

 Iki šių Joninių visi baikeriai man buvo tik eismo dalyviai, 
dažnai net ”patrakėlių” etikete jiems kabindavau. Kad būti 
baikeriu yra gyvenimo būdas tolygus religijai, neturėjau nė 
menkiausio supratimo. 
Likus 3 savaitėm iki 
Joninių, paskambino 
Andraika ir, nelaukdamas 
mano atsakymo, pasakė- 
”darom bikeshow GUGe”. 
Nedaug suprasdama, kuo 
pati galėčiau prisidėti 
prie tokio tipo renginio, 
sutikau būti renginio 
vedėja. Programą tokiam 
renginiui galima tik 
numatyti, planuoti ir 
visada turėti B planą, 
kuris gelbėtų norint 
išlaikyti įsisiautėjusios 
minios dėmesį. Pirmom 
paskelbtom rungtim: 
lėčiausias ir greičiausias 
važiavimas, motociklistai noriai registravosi. Tuos, kurie 
kuklinosi, draugai užregistravo ir galiausiai sąrašas dalyvių 
pravardžių buvo labai ilgas. Susirinkusiųjų aktyvumas ir 
gera nuotaika glostė organizatoriams širdis. Man minutei 
nusukus žvilgsnį nuo starto linijos, prie jo jau stovėjo 
greičiausio važiavimo rungčiai pasiruošė du automobiliai! 
Žiūrovams tai sukėlė didžiulį azartą. Merginos nei kiek 
neatsiliko nuo savo baikerių vyrų ir drąsiai sėdo ant 
motociklų rungtyniauti.
 Rungtys užsibaigė virvės traukimu, kur į vieną jos galą 
kibo visi baikeriai, o į kitą -  vyrai, pasivadinę ”statybininkų 
komanda”, beje, jie ir laimėjo, nes traukikų skaičiaus 
sukontroliuoti jau nebepavyko. 
 Bendraudama su šventės dalyviais, stebėjausi kaip iš 
toli kiti buvo atvykę: Švedijos vidurys, Lietuva, Norvegija… 
 Užkalbinau prie įėjimo į Aleksandro Makejevo 

koncertą nesiryžtantį užeiti vyruką. 
Papasakojo, kad pavargęs nuo kontorinio 
kelių metų darbo Lietuvoje, sėdo ant dviračio 
ir ”išmynė į Europą”! Esą visiškai atsitiktinai 
”pataikė” į šį restoraną ir į ”toookias lietuviškas 
Jonines”. Atsitiktinai užsukusi ir Kristianstado 
švedų-lietuvių bendruomenės narė Laima 
Andersson negalėjo atsistebėti susirinkusių 
lietuvių skaičium ir linksmybėmis. 
 Ryto sulaukę prie laužo džiūgavom, kad 
ir liepsna, ir aušra ir paparčio žiedai lygiai tokie 
pat kaip ir Lietuvoj tik uodų čia nėra. Visi Jonai 
ir Janinos šventėje buvo surasti ir pasveikinti, 
Joninės tradicinės nebuvo, tačiau tradicijas 
kuriame juk mes patys. 
 

Vaida Meidutė    

Paparčio žiedas, persunktas benzino kvapu

Planuojate krikštynas, 
vestuves, gimtadienį? 
Svajojate apie asmeninę 
ar šeimos fotosesiją? 
Padėsiu jums įamžinti 
nuostabiausias jūsų 
gyvenimo akimirkas, 
jausmus, emocijas. 
Susiekite su manimi 
ir mes suderinsime 
smulkmenas.
Edvardas

Tel. 0739-178850
sillwio@gmail.com



12

SpORTAS  
Reikėjo kregždutėms padangių gilių...
Ugnė Šauklytė, 17 metų, Kaunas/Höganäs
Šeima: mama, tėtis, brolis Jokūbas
Jau beveik 5 metai Švedijoje
Veikla: Mokosi Kulla gimnazijoje, Höganäs

Ugnės šypseną pažysta visi, bent kartą apsilankę lietuviškame restorane GUG. 
Gimnazijos pirmūnė, spėjanti visur: pagelbėti restorano virtuvėje, už baro, pažaisti 
su mažu broliu Jokūbu ir atradus laisvą minutę skambinanti pianinu, šį kartą 
nustebino tėvelius pasirinkdama lėktuvų pilotavimo kursus. Skraidymo mokykla 
Nordvästra Skånes Flygklubb kiekvienais metais rengia minikursus gimnazistams, 
16-20 metų moksleiviams, į kuriuos ir buvo pakviesta Ugnė. Kursuose moko 
aerodinamikos, meteorologijos, navigacijos pagrindų bei apie žmogaus savybes 
ore... Baigiamoji kursų dalis - skrydis iš Höganäs iki Malmö Sturup orouosto ir atgal 
skirtingais keliais. Jo metu mokiniai turi galimybę pajusti lėktuvo valdymo ore 
ypatumus. Ugnė sako, jog būtent tai ir priviliojo ją užsirašyti, aukščio baimės esą 
neturėjusi niekad. 

-  

Daug pamokų kurse yra gryna fizika, 
bet manęs tai neatbaidė, anaiptol, man 
ji labai patinka. – sako Ugnė. - Artimųjų 
nuomonės apie kursus labai išsiskyrė 
- tėčiui pasirodė smagu, mama neitų į 
tokius kursus net jei jai pinigų primokėtų, 
draugas irgi rūpinasi panašiai kaip mama. 
– šypsosi septyniolikmetė.
Jaunieji pilotai skraidys su Piper PA28-181 
ArcherII, normalklass- modelio lėktuvu. 
- Tai yra mažas keturtaktis lėktuviukas, 
ne akrobatinis, ne karinis, ne "ultralätt", 
tiesiog idealus privačiam naudojimui – 
paaiškina Ugnė. 

Besiruošianti studijuoti mediciną mergina savo ateities planų su skraidymu nesieja, bet džiaugiasi turėdama galimybę 
išmokti bent truputį pilotavimo meno. 
- Jei būčiau galėjus pasirinkti, tai būčiau gimusi su "mechaniko genais", - vėl šypsosi Ugnė, aiškiai išsiduodama, jog 
juokelį taikė savo tėčiui, pagarsėjusiam technikos mylėtojui. - Technika nesudėtinga jei tik ją pamatai ir supranti kaip 
veikia... O suprasti ir išmanyti smagu!

Kalbino Vaida Meidutė

Pigių skrydžių aviakompanija Ryanair 
nuo šių metų lapkričio 3d. pradeda 
skrydžius iš Gioteborgo į Kauną. Bilietų 
kainos nuo 5 sek (be mokesčių), Švedų-
lietuvių bendruomenė Kristianstade mus 
ir vėl lepina padovanodami lietuviškų 
vaikiškų knygelių. Kol kas vaikai jas gali 
rasti GUG restorane. juos galima medžioti 
jau dabar www.ryanair.com arba www.
goteborgairport.se internetiniuose 
puslapiuose.    

atkelta iš 10 psl.
 Tik sąžiningu darbu  galima užsitarnauti pagarbą. Nereikia galvot 
,kad švedai durni- moka už valandas, tai galima ir pasėdėt, ir parūkyt. 
Lai nenustemba tie  lietuviai, kai švedas kitą rytą pasako- šįmet daugiau 
nieko nebedarysiu, nes pasibaigė pinigai. Ne pinigai pasibaigė- pasibaigė 
pasitikėjimas lietuviais…
Kalba, kalba ir dar kartą kalba!  99% visų nesusipratimų ir man ir kitiems buvo 
tik dėl kalbos nemokėjimo arba nepakankamo mokėjimo.
 Kai lietuviai prasižengia ir sako-nežinojau Švedijos įstatymų, tai aš 
atsakau: yra Dešimt Dievo Įsakymų- laikykis jų ir neturėsi problemų ne tik 
Švedijoje, bet ir niekur kitur.

Kalbino Andraika
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Rimtų vyrų 
rimti žaidimai
 Ne be reikalo sakoma, kad 
vyrai- tai tik dideli vaikai ir su 
amžium žaislai neišnyksta iš jų 
gyvenimo,  keičiasi tik žaislų kaina. 
Du gyvi pavyzdžiai- Šarūnas Papečkys 
ir Andrius Šimkus, jau nebe pirmus 
metus dalyvaujantys Švedijos bekelės 
trial ir challenge tipo čempionatuose. 
 Šiek tiek informacijos- challenge 
varžybos yra sudarytos iš, tarkim, 
dešimt greičio ruožų, kuriuos reikia 
susirast GPS pagalba besiorientuojant 
kad ir viešuose keliuose, gale važybų 
sumuojami rezultatai, baudos taškai.   
Trialas- kai viskas kita- vienoje vietoje, 
dažniausiai kokiame nors apleistame 
karjere yra parengiama tam tikras 
skaičius ruožų, kiekvienam ruožui įveikti 
skiriamos penkios minutės, taisyklės- 
kiekviename ruože yra tam tikras 
skaičius vartų, dažniausiai būna treji, 
nesileidžiant į plonybes, kiekvienus šių 
vartų reikia tam tikra tvarka pravažiuot, 
baudos taškai skiriami už atbulinį bėgį, 
vartų palietimą, nugriovimą ir kitas 
išdaigas, iš mašinos išlipti draudžiama. 
Visas cinkelis tame, kad vartai, 
kaip taisyklė, būna sukalti tokiose 
vietose, kur sveiko proto žmogus net 
savom kojom neliptų, nekalbant jau 
apie automobilius. Ir stena geležis 
kamuojama, trūkinėja traukės, 

trupa ašys, laksto purvini iki ausų 
mechanikai, bet... smagu. Labai smagu. 
Svarbu būna kiekviena smulkmena- 
protektorius, oro slėgis padangose, 
prošvaisa, išsukimo kampas, pats 
važiavimas užima mažesnę varžybų 
dalį, daugiausia laiko ruožuose knibžda 
ekipažai, planuodami ir skaičiuodami 
idealias teritorijas, kurias, visgi, varžybų 
metu dažnai pakoreaguoja ne vietoj 
nusiritęs rąstas, išmalta ir sklidina 
vandens duobė ar koks pusantros 
tonos riedulys, sugalvojęs pasiridinėt 
varžybų metu..
 Egzistuoja 5 automobilių 
klasės- original- automobiliai tiesiai iš 
parduotuvės, kaip taisyklė, ir trasos jiems 
kaip pamalti koliūkio laukai, standart- 
padidinta prošvaisa, apsaugos, žodžiu, 
tiuningas, kurį galima atlikti pas save 

garaže. Modifierad- automobilis, kuris 
gali būti sudarytas iš įvairių skirtingų 
agregatų- skirtingų firmų kėbulas, 
ašys, variklis et cetera. Pro-modifierad 
skiriasi nuo modifierad tuo, kad turi 
vairuojamuosius stabdžius, t.y., gali 
stabdyti du vienos pusės ratai. Na ir 
paskutinės klasės monstrai- prototipai. 
Šie..na.. vorai automobilius primena 
tik keturiais gigantiškais ratais, kurie 
gali sukinėtis į skirtingas puses, 
kilnotis, leistis, vienu žodžiu- tą reikia 
pamatyt, aprašymui reiktų skirti atskirą 
straipsnį.
 Lietuviai važiuoja modifierad 
klasėje willy CJ2 džipu, kuriame 
sumontuoti volvo, suzuki bei range 
rover agregatai. Ir ne tik važiuoja, bet 
iš dažnų varžybų grįžta ne tuščiomis 
rankomis- pernai Švedijos mastu 
savo klasėje Šarūnas ir Andrius 
užėmė antrąją vietą, šiemet- trečiąją. 
Nepasisekė paskutinėse šio sezono 
varžybose- neapskaičiavus šlaito 
kampo teko nusirist žemyn ir susirinkt 
baudos taškus, laimei, be didesnių 
traumų, tęsiant varžybas koją dar 
pakišo lūžęs priekinis pusašis, taigi šių 
metų rezultatai buvo kuklesni. 
Besidomintys šia tikrai įspūdinga 
sporto šaka daugiau informacijos gali 
rasti tinklapyje http://www.biltrial4x4.
se/ arba www.sork.org

Andraika
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REnGInIAI  

 Mintis suburt į krūvą motocikluojančius lietuvius 
Švedijoje brendo jau seniai. 2009 rudenį su Almantu 
nusprendėme pabandyti suburt vienminčius vietiniam 
sezono uždarymui. Kadangi pylė kaip iš kibiro, uždarymas 
visai pavyko- susirinko netgi trys motociklai ir du 
automobiliai! 
Pasidžiaugę vienas kitu, nusprendėme pavasarį rengti 
sezono atidarymą- rezultatai pranoko visus lūkesčius! 
Susirinko visi 15 ekipažų! 
 Paskatintas sėkmės bei brolių iš motoklubo 
VORAI MC, surizikavau užsiimt avantiūra ir pamėgint 
suorganizuot Švedijos lietuvių suvažiavimą per 
Jonines, vieta buvo pasirinkta GUG restoranas ir jo 
apylinkės, šeimininkas Virgis išskyrė vietą kempingui  
ir rungtims, po kurių restorano salėje susibūrusius 
dalyvius bei smalsuolius linksmino garsus Lietuvos 
bardas Aleksandras Makejevas, vyko šokiai pokiai 
iki pat ryto, susirinko ne vien motociklininkai bei 
jiems prijaučiantys bet ir geroka minia smalsuolių, 
pavydžiais žvilgsniais lydėjusių kelis šimtus metrų 

besidriekiančią griaudžiančią paradinę koloną. Akis, kaip 
galit pamatyt iš nuotraukų, buvo galima paganyt ne vien tik 
į plieninius žirgus. Dalyvavo ne vien laisvieji motociklininkai 
bet ir kitų Lietuvos klubų atstovai- gausus būrys brolių iš 
VORAI MC,  taip pat ROAD TRIBE MC , VORŲ BROLIAI MCC, 
HELLIONS MCC bei LEGION MCC. Laisvai liejosi ne tik alus, 
bet įvairiausių spalvų ir stiprumo skysčiai, vyko gyvas ir šiltas 
bendravimas- ligi šiolei tokių renginių niša Skandinavijoje 

bolavo balta dėme, todėl žmonės, atvykę iš toliau, tikrai 
turėjo apie ką pakalbėt ir kuo pasigirt. Renginio niekaip 
negalima buvo pavadint lokaliu- buvo lietuvių ir iš Lietuvos, 
ir iš Stokholmo ir iš pačios Norvegijos. Iš kažkur naktį net 
atsirado girtas diedukas su armonika, neklusniais pirštais 
raitydamas liaudiškas meliodijas, prisirinko vietinių švedų 
ir vakarėlis įgavo gaivališką ir nekontroliuojamą pagreitį, 
apie ką ryte bylojo kaugės neiaiškios paskirties daiktų ir 

dūsavimai bei vaitojimai, sklindantys iš  
kempingų miestelio :) Smagu, kad gamta 
nesikaprizino ir blizgino šiltais saulės 
spinduliais, nors jau yra kaip nerašyta 
taisyklė, kad Skonėje per Jonines būtinai 
lyja. kiek teko girdėt atsiliepimų- renginys 
pavyko tikrai puikiai, buvo nuspręsta daryt 
jį kasmetiniu, netgi yra tylių ambicijų daryt 
Skandinavijos lietuvių sąskrydį, na bet 
laikas parodys, nesinori švaistytis tuščiais 
pažadais iš anksto. 
Atskiras ačiū Virgiui, Vaidai ir Almantui už 
visokeriopą pagalbą- be jūsų būtų buvę 
kur kas liūdniau!

Andraika
VORAI MC Nomads

prospect

P.S. Atskiras ačiū Virgiui už 
naujai išfrezuotą nulūžusią 
Obliaus pėdą- dar kartą 
pasitvirtino posakis, kad 
neturėk šimto pinigų, o 
turėk šimtą draugų!!!
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pRIE BARO    
Auksiniai žodžiai prie baro:

“Buvau užėjęs į naujai pastatytą bendrabutį asocialams 
Alytui, ir ką tu manai – jie ten geriau gyvena, nei žmonės!”
“Norint, kad triušis nieko negraužtų, juos reikia auklėti kaip 
vaikus: pakeli už ausų ir duodi į kailį”.

Kalba vaikai:
”Mama, tu visa kvepi kaip kaka (vert.pyragėlis)”. Ugnė P. 7,5 
metu
”Aš žinau, kodėl ką tik gimę beibiai verkia. Todėl, kad 
nepažysta tėčių”. Nathalie, 6m.
Ultra garso kabinete ketverių metų mergaitė, pažiūrėjusi į 
sesutę mamos pilve, klausia: ”Mama, ar galim ją pavadinti 
Lady Gaga?” Laura, 4m.

Vieno emigranto pokalbis 
su Mokesčių inspekcijos 
valdininke
 Daug kilo triukšmo ir aistrų dėl Lietuvoje privalomu 
padaryto sveikatos draudimo mokesčio, ypač išeivių 
tarpe. Grįžęs į Lietuvą tautietis nuėjo į Mokesčių 
inspekciją sužinoti daugiau… 
 Emigrantas: Dvylika metų gyvenu užsienyje ir 
ten dirbu. Kokie mokesčiai mane slegia Lietuvoje kaip 
Lietuvos pilietį?
 VMI: Jei ten dirbate, privalėsite pristatyti tai 
patvirtinančius dokumentus. Jei nedirbate, privalomąjį 
sveikatos draudimą teks mokėti Lietuvoje.
 Emigrantas: Norite pasakyti, jog privalėsiu 
reguliariai vien dėl to važiuoti tokį kelią, kad pristatyčiau 
jums “įrodymus”?
 VMI: Taip. Priešingu atveju, skola tik augs.
 Emigrantas: Ką daryti, jei staiga aš ar mano žmona 
liktume be darbo?
 VMI: Skubiai važiuoti į Lietuvą ir registruotis darbo 
biržoje.
 Emigrantas: Lietuvos darbo birža pasiūlys man 
darbą užsienyje?
 VMI: Nusišnekate. Ji nepasiūlys jums darbo net 
Lietuvoje… Bet tokia yra Lietuvos tvarka.
 Emigrantas: Vaikus išsivežėme dar mažus. Dabar 
jiems 19 ir 20 metų. Šiuo metu abu nedirba.
 VMI: Vadinasi, jie jau dabar skolingi Valstybinei 
mokesčių inspekcijai už 2009 metus.
 Emigrantas: Jūs nejuokaujate?
 VMI: Ne.
 Emigrantas: Tai ir jie privalo atvažiuoti į Lietuvą bei 
užsiregistruoti biržoje?
 VMI: Taip.
 Emigrantas: Todėl, kad jie Lietuvos piliečiai?
 VMI: Taip.
Nors visi keliai veda į Romą, eik bet kur – vis tiek bus 
Lietuva...

 Pagaliau pasirodė paskutinis filmas iš H.Mankell`io 
klasikinės kolekcijos apie komisarą Wallander`į, pavadintas 
„Vittnet“ („Liudytoja“).
 Filmas įdomus tuo, kad jame pirmajį aktoriškąjį 
debiutą padarė nemažai lietuvių aktorių – mėgėjų, 
dirbančių ir gyvenančių pietinėje Švedijoje. Beje, ir filmo 
veiksmas visuose Wallander`io filmuose vyksta Ystad`e bej 
jo apylinkėse.
 Būtent paskutinysis šios kolekcijos filmas yra apie 
lietuvių imigrantus, kurie gyvenimo duoną užsidirba 
nelegaliai dirbdami per jugoslavų tarpininkus bei 
gyvendami skurdžiomis gyvenimo salygomis ir neturedami 
jokių garantijų ateičiai.
 Stabybos  aikštelėje įvyksta nelaimingas atsitikimas 
su tragiškomis pasekmėmis. Jo liudininke tampa vieno 
nelegalaus lietuvio darbininko sesuo, kuri turi slapstytis 
tiek nuo jos ieškančios teisesaugos pareigūnų, tiek ir nuo 
tragedijos pasekmės bandančio užglaistyti darbdavio/
boso. Filme išlieka intriga iki galo, taigi filmas tikrai vertas 
dėmesio.
 Be pagrindinių švedu aktorių filme vaidina šie 
lietuviai: Žaneta Zelba, Tadas Rudavičius, Vitalijus Zelba, 
Mantas Rudavičius, Almantas Klimčiauskas.
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apie šiandienos nuvažiuotą kelią, jau pirma nakties, o dar vis šviesu, tik dabar supratome, kad tai ir yra baltoji naktis. Ką 
gi, laikas miegot, šiandien įveikėm 1100 kilometrų, per vieną dieną du tikslai pasiekti.
         Ryte kylam anksčiau, šiandien norime netoli Helsinkio įsikurt nakvynei. Oras puikus, šilta ir šviecia saulė, šito jau 
buvau pasiilgęs.
       Atvažiuojam į Haparandą. Tai paskutinis mūsų taškas Švedijoje. Sočiai papusryčiaujam, dar nusiperkam šiek tiek maisto 
vakarienei ir įvažiuojam į Suomiją. Iškart keičiasi vaizdai, man Švedijoj labiau kažkodėl patiko… Po kiek laiko baigiasi 
autostrada ir pradedam tampytis su visais lygiai, tik kur platesnis kelias- suomiai praleidžia motociklus, taip visą dieną, keli 
kilometrai autostrados ir vėl paprastas kelias, man jau ir kantrybė baigtis pradėjo, aplenkti neina, kojos ir užpakalis tirpsta, 
o sustot nesinori, nes tą, ką aplenkei, vėl tave gali aplenkt ir vėl viskas iš naujo... Pagaliau sustojame kažkokioj aikštelėj 
iki Helsinkio apie 200 kilometrų, šešios vakaro, nusprendžiame dar šiandien lipti į keltą ir keltis Estijon. Po nedidelio 
paklydinėjimo ir vos nepasibaigusio benzino, vietinio baikerio lydimi, pagaliau atvažiavom į uostą, kaip tik į paskutinį 
keltą. Išlipame jau Estijoj, pirma nakties, pavažiavus už Talino vietomis kyla rūkas, nusprendžiame artimiausioj aikštelėj 
stot nakvynei. Antra nakties, palapinės nestatome, nes labai šilta. Šiandien įveikta kiek daugiau nei 900 kilometrų.
Išaušo paskutinė kelionės diena. Kylam jau gerai įsidienojus, dar užsukam užsipilti kuro, papusryčiaujam ir po keliasdešimt 
kilometrų mes Latvijoj. Čia buvome labai maloniai nustebinti Latvijos vairuotojų- vos tik priartėji, jie iškart užima dešinę 
kelio pusę, kad tik motociklas galetų važiuot pirmyn, praktiškai per visą Latviją pervažiavom nenuleisdami rankos, vis 
dėkojom už vietą kelyje. Dar papietaujam ir štai jau kertam Lietuvos sieną, o nuo čia jau ir namai netoli. Tik Šiauliuose kiek 
pasiklydau, Svajūnas iš manęs po to juokėsi, sako, Švediją ir Suomiją be žemėlapio pravedžiau, o Šiauliuose pasiklydau, 
bet nieko- pasitaiko…  Dar pora valandų ir mes jau namie.
       18.00 jau garaže,  pravažiuota 3200 kilometrų, nuotaika puiki, tik mano užpakalis kiek užtirpęs. Tikslai įgyvendinti. 
Kitą metą norime vėl važiuoti, bet šį kartą tai būtų turistinė kelionė, nes Skandinavijos gamta- nuostabi, todėl norisi kitą 
kartą jos daugiau pamatyti.
       Ačiū technikai ir Draugams, kurie mums padėjo ir mus palaikė!

Vaidas, Hellions MCC


