
Šiam asmeniui galite padėkoti už Korpiklaani grupės pasirodymo Vilniuje atšaukimą 
ir kitų metalo muzikos koncertų žlugdymą!..

Jonas 
Kompiuterio IP 78.63.168.14
Ferrum.lt ir Dangus.net slapyvardis: SynnRyder
Hell-music.lt slapyvardis: Sol_Invictus
E-paštas: supistasreikalas@yahoo.com

FAKTAI
Šio veikėjo žinutės Hell-music.lt diskusijose, tema „KORPIKLAANI 09-03-11“:

Sol_Invictus  80% tikimybė:

Sol_Invictus

True senbuvis 

Ir aš labai abejoju,kad ši šūdfolkio grupė atvažiuos ir sugros tame 
koncerte.Argumentų kol kas nedėstysiu,bet pagyvensim-
pamatysim. 80% jog jie negros šiame festivalyje.

Žinučių: 672 2009-01-10 17:04

Sol_Invictus „turėsi atsiprašyti“:

Sol_Invictus

True senbuvis 

„Shudinvictuso nuomone tai chia mazhiausiai 
svarbi :D Joke :D“

Jeigu neatvažiuos - turėsi atsiprašyti ir prie savo 
nicko prirašyti SHIT žodį :).

Žinučių: 672 2009-01-10 17:51

Sol_Invictus  „Šio  koncerto  atveju  nematau  jokios  priežasties  kažkam  kiaulinti.  Ypač  per  Kovo  11 
minėjimus“:

Sol_Invictus

True senbuvis 

Prašau :
„Dėl Sol_Invictus 80% kad neatvažiuos turiu 
hipotezę, kad ponas SI rašo skundų laiškus grupei su 
tekstu maždaug "fašistai organizuoja, fašistai gros, 
fašistai žiūrovai, nevažiuokite", kito varianto 
nematau.“
Hipotezė...Aš irgi daug hipotezių turiu,bet nekaltinu 
žmonių jeigu neturiu įrodymų,juolab nėra jokios 
priežasties tam.O pasakiau tik savo spėjimą.Su šia 
grupe jau buvo nesusipratimų kai jie turėjo atvykti į 
Lietuvą.Yra patikimos grupės ir nelabai.Reikia Pvz ? 
Du atšaukti GORGOROTH ir DARK FUNERAL 

http://www.hell-music.lt/forumas/naudotojas/80/
http://www.hell-music.lt/forumas/naudotojas/80/
http://www.hell-music.lt/forumas/naudotojas/80/
http://mail.ibt.lt/src/compose.php?send_to=supistasreikalas@yahoo.com


koncertai.CARPATHIAN FOREST...
„Bet jeigu paskutinę minutę iš Korpiklaani bus gauta 
žinia, kad jie nekoncertuoja, nes gavo info, kad 
Tėvynės koncetas yra "fašių darbas", tai kaltinti 
žinosite ką reikia.“
Vėl melas ir drabstymas purvu paremtas 
spėlionėmis.Grupė pati sprendžia kur jai groti o ne 
Sol_Invictus ar dar kažkas.
„Girdėjau gandus, kad SI panašių skundų rašymę jau 
turi patirties.“
Tiesa.Tai aš parašiau vieną laišką NAPALM DEATH 
vadyba užsiimančiai agentūrai.Bet tai susiję su tuo 
laikmečiu įtemptais santykiais su Ferrumo komanda 
ir noru jiems "pašikti".Šio koncerto atveju nematau 
jokios priežasties kažkam kiaulinti.Ypač per Kovo 
11 minėjimus.

Žinučių: 672 Redaguota 1 k. (paskutinį: 2009-01-15 11:28

Komentaras: Po to šis veikėjas grupės Korpiklaani vadybininkams pradėjo rašyti laiškus, vienas iš 
jų pateiktas žemiau...
Tai dar ne viskas. Toliau: 
Tema: „Jubiliejinis dešimtasis koncertas TĖVYNEI - Tūkstantmetis“

Sol_Invictus juokauja apie Månegarm:

Sol_Invictus

True senbuvis 

80% kad neatvažiuos :)

Žinučių: 672 2009-02-11 22:47
theFallen

True senbuvis 

Vėl laišką išsiuntei?

Žinučių: 904 užvakar, 00:05
shomei

Senbuvis 

jis norejo pajuokaut galbut...

Žinučių: 283 užvakar, 00:21

Komentaras: Ši žinutė apie grupės Månegarm 80% neatvykimą parašyta neužilgo po to, kai iš jo 
kompiuterio buvo išsiųstas laiškas grupės Månegarm vadybininkams... (pateikta žemiau).

http://www.hell-music.lt/forumas/naudotojas/3201/
http://www.hell-music.lt/forumas/naudotojas/1598/
http://www.hell-music.lt/forumas/naudotojas/80/
http://www.hell-music.lt/forumas/1/2240/


Ką gi, mes patikrinome tą IP iš kurio rašomos žinutės ir ... rezultatas pateiktas žemiau, galit patys 
įsitikinti.... 

Šio veikėjo žinutės Ferrum.lt diskusijose, tema „Jubiliejinis dešimtasis koncertas TĖVYNEI - 
TŪKSTANTMETIS!“:

Synn_Ryder apie plakatą (BET JIS NĖRA PRIEŠ RENGINĮ) ir apie grupes, kurios pačios renkasi kur 
groti:
SynnRyder
Forumo 
aktyvistas

Parašyta: 2009.01.20 12:03 : IP: 78.63.168.14               
Organizatoriai su tokiais plakatais prisidirbs.Bent aš jau taip manau.Kvailai išrodo visa tai.Plius 
kažkas gali patraukti jus už nesantaikos kurstymą dėl kelių sakinių.Nesu prieš renginį,tik 
keista,kuomet patys organizatoriai(Šiuo atveju) provokuoja tiek žiniasklaidos tiek kitų kvailų 
institucijų tokių kaip Saugumo Departamento susidomėjimą.Prisipisti atsiprašant tokie ras bet 
kada.
_________________
Wimps and Posers, Leave the Hall!!! 

Skaniausias lietuvio patiekalas: Lietuvis

Gandras
Aktyvus 
dalyvis

Parašyta: 2009.01.20 12:13 : IP: 194.126.252.241     
80% kad neatvažiuos, 
organizatoriai su tokiais plakatais prisidirbs. 

Kodėl pas tamstą amžinai tokios niūrios prognozės?
_________________
Lietuva priklauso mums

SynnRyder
Forumo 
aktyvistas

Parašyta: 2009.01.20 12:19 : IP: 78.63.168.14         
Todėl Gandrai,kad "SUPER DUPER STATUSO" grupės irgi žiūri su kuo groti.Ne gi nemanai,kad jie 
tokie kvaili ir su bet kuo pasirašinėja sutartis.Žinoma,kad analizuoja.Ir nereikia čia ieškoti 
vidaus priešų.Jie patys sprendžia kur važiuoti ir sugroti o kur ne. Kodėl daviau tokį procentą 
atsakymą radai Hell-Music.
_________________
Wimps and Posers, Leave the Hall!!! 

Skaniausias lietuvio patiekalas: Lietuvis

Synn_Ryder logiškai aiškina 80% Korpiklaani neatvykimo tikimybę:

SynnRyder
Forumo 
aktyvistas

Parašyta: 2009.02.02 21:51 : IP: 78.63.168.14     
Vėl prasideda teorijos ir kaltų ieškojimai jei tie suomiai neatvažiuos? Shunsnukis tikrai ne mano 
klonas.Turėjau tik vieną botą kvailu nicku kurį ir taip visi žino.Be to vis dar manau,kaip ir 
skelbiau Hell-Music kad ši grupė 80% nepasirodys.Per trumpas laikas buvo suderinti viską 
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prisimenant topicą apie geriausią Suomijos grupę.Be to nei MySpace nei Oficialiame puslapyje 
apie koncertą tylima,nors organizatoriai jau kaip ir suderino detales.Tuomet jeigu viskas 
tvarkoje nematau priežasties to paskelbti savo puslapyje,o to nepadaryta.
_________________
Wimps and Posers, Leave the Hall!!! 

Skaniausias lietuvio patiekalas: Lietuvis

Synn_Ryder aiškina kas parašė skundą grupei Korpiklaani ir kaltina Gandrą kuriant sąmokslo teorijas:

SynnRyder
Forumo 
aktyvistas

Parašyta: 2009.02.03 11:05 : IP: 78.63.168.14     
Durnas tu Gandrai per visus galus.Paskundė Lietuvos gėjų sąjunga,Lietuvos žydų sąjunga ir 
Katalikų bažnyčia.Užpisai su savo išvedžiojimais.
_________________
Wimps and Posers, Leave the Hall!!! 

Skaniausias lietuvio patiekalas: Lietuvis

Gandras
Aktyvus 
dalyvis

Parašyta: 2009.02.03 11:12 : IP: 194.126.252.241     
O man atrodo tu ir ne tik man. Tavo braižas. Tikiuosi organizatoriai paviešins skundiko laišką, 
toks įdomus turėtų būti, kiek iš pasakojimų supratau.
_________________
Lietuva priklauso mums

SynnRyder
Forumo 
aktyvistas

Parašyta: 2009.02.03 11:21 : IP: 78.63.168.14     
Koks braižas ? Vadini mane šizofreniku,bet pats tokiu esi.Jums visuomet vaidenasi visokios 
teorijos , skundikai ir kas ne už mus tas prieš mus.
_________________
Wimps and Posers, Leave the Hall!!! 

Skaniausias lietuvio patiekalas: Lietuvis

Gandras
Aktyvus 
dalyvis

Parašyta: 2009.02.03 11:29 : IP: 194.126.252.241     
Skundikiškas laiškas buvo parašytas ir dar ganėtinai šlykštus. Laiško turinį Korpiklaani 
organizatoriams persiuntė. Žinant, kad skundimas tau nesvetimas, esi įtariamasis Nr. 1
_________________
Lietuva priklauso mums

SynnRyder
Forumo 
aktyvistas

Parašyta: 2009.02.03 12:01 : IP: 78.63.168.14     
Cha,cha.Svaik toliau su savo teorijomis laužtomis iš piršto.Kas antras įtariamasis? Žydai? O 
trečiasis? Gal STT ?
_________________
Wimps and Posers, Leave the Hall!!! 

Skaniausias lietuvio patiekalas: Lietuvis

Synn_Ryder cituoja Dangų ir skundžiasi, kad „mane kala prie kryžiaus nors NIEKAS NIEKO NEŽINO“:

SynnRyder
Forumo 

Parašyta: 2009.02.03 21:11 : IP: 78.63.168.14         
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aktyvistas Speige.Visi apie tą atvejį su ND čia Ferrume ir taip senokai žino.Bent jau senbuviai.Nėra tai 
jokia paslaptis.Tik pamiršai paminėti,kad dabar esu įtarinėjamas be jokio pagrindo.Galiu 
pacituoti pats ką parašiau Danguje. 

Citata:

ugn rašo: 
Nikas D. rašo: 
ferrume parašyta kad buvo nusiustas Korpiklaniams skundikiškas laiškas. idomu būtų 
jį paskaityti. 

ir kazkaip itariu galima net numanyt kas tai padare. kaip ten feruumo diskusijose, 
nekyla itartinumu? bent anksciau tai vienas metalheadinis veikejas mego ten parasyt 
sudu apie vienus ar kitus organizatorius grupems... 

Čia Jonas ir manau, Ugniau,kad nori įvardinti mane.Nereikia apsimetinėti.Aš 
niekuomet ir neslėpiau,kad buvo toks dalykas su NAPALM DEATH,bet tuomet buvo 
įtempta situacija su Ferrum komanda ir norėjau jiems pašikti(to net neslepiu).Bet ND 
atvažiavo.Dabartiniu atveju kažkas ieško atpirkimo ožio ir naudojasi buvusia 
situacija. Aš negaliu likti nuošalėje kuomet ant manęs pilamos pamazgos ir 
svaidomasi tokiais įžeidinėjimais.

Pasižiūrėk kiek nepasvertų kaltinimų mano atžvilgiu ir jokio racionalaus paaiškinimo o vien tik 
kliedesiai,šmeižimas ir spėliojimai.
_________________
Wimps and Posers, Leave the Hall!!! 

Skaniausias lietuvio patiekalas: Lietuvis

speigas
Forumo 
aktyvistas

Parašyta: 2009.02.03 21:20 : IP: 84.240.25.208     
Na, Jonai, man asmeniškai tai tikrai nerūpi ar konkrečiai tu parašei ar kas kitas. Paprasčiausiai 
šlykštus faktas, kad kažkas taip gali mėginti kenkti ir taip nedideliam koncertų rengėjų ratui. O 
blogiausia, kad tai jau tampa tradicija. 

O, kad korpiu nebus, tai tik džiaugiuosi. Išskyrus Thundertale, nepabijokim to žodžio-rimtos 
grupės ir tie pajacai su savo girtom pseudopolkutėm. Tikiuosi, kad pasikeitimai bus tik į gera.

SynnRyder
Forumo 
aktyvistas

Parašyta: 2009.02.03 21:28 : IP: 78.63.168.14         
Citata:

Na, Jonai, man asmeniškai tai tikrai nerūpi ar konkrečiai tu parašei ar kas kitas. 
Paprasčiausiai šlykštus faktas, kad kažkas taip gali mėginti kenkti ir taip nedideliam 
koncertų rengėjų ratui. O blogiausia, kad tai jau tampa tradicija.

Žinoma,kad faktas šlykštus ir negarbingas.O visa ši košė užvirė nuo Hell-Music diskusijos 
kuomet atsakiau į vieno veikėjo nicku ASTAROTH iš Šiaulių postą(Jis taip pat buvo girdėjęs 
kažką apie neatvykimą).Bet po to prasidėjo puolimas prieš mane pagrįstas spėlionėmis ir 
gandais.Tai kaip reaguoti ir jaustis jei tave jau kala prie kryžiaus nors niekas nieko nežino?
_________________
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Wimps and Posers, Leave the Hall!!! 

Skaniausias lietuvio patiekalas: Lietuvis

Synn_Ryder Vasario 16-ą atsako į linkėjimus - išsodinsiu debilus, jei turit vaikų jie liks našlaitėliai ir jūsų 
bobas dulkins kiti...

SynnRyder
Forumo 
aktyvistas

Parašyta: 2009.02.16 01:19 : IP: 78.63.168.14     
Citata:

Linkėjimai Jonui iš Alytaus! 

Linkėjimai iš Dzūkijos.Pasiruoškite "sausainių".Yra įstatymai,o pas daugelį debilų teistumas 
likęs.Dievaži išsodinsiu jeigu bus smurtiniai išpuoliai."biografijos" pas jus kalbės pačios už 
save.Pas kažką ten vaikų dar yra? Liks našlaitėliai,nes tėvai neturi proto.Ir jūsų bobas dulkins 
kiti.
_________________
Wimps and Posers, Leave the Hall!!! 

Beat The SCUM

Šio veikėjo žinutė Dangus.net diskusijose, tema „TĖVYNEI“:

SynnRyder

Prisijungė: 
2009 01 06
Pranešimai: 
5

Parašytas: Antr. 02 03, 2009 7:28 pm    Rašyti temą: 

ugn rašo:

Nikas D. rašo:

ferrume parašyta kad buvo nusiustas Korpiklaniams skundikiškas laiškas. 
idomu būtų jį paskaityti.

ir kazkaip itariu galima net numanyt kas tai padare. kaip ten feruumo diskusijose, 
nekyla itartinumu? bent anksciau tai vienas metalheadinis veikejas mego ten parasyt 
sudu apie vienus ar kitus organizatorius grupems...

Čia Jonas ir manau, Ugniau,kad nori įvardinti mane.Nereikia apsimetinėti.Aš niekuomet ir 
neslėpiau,kad buvo toks dalykas su NAPALM DEATH,bet tuomet buvo įtempta situacija su 
Ferrum komanda ir norėjau jiems pašikti(to net neslepiu).Bet ND atvažiavo.Dabartiniu atveju 
kažkas ieško atpirkimo ožio ir naudojasi buvusia situacija. Aš negaliu likti nuošalėje kuomet ant 
manęs pilamos pamazgos ir svaidomasi tokiais įžeidinėjimais.

Atgal į 
viršų
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Komentaras: Esant tokiai situacijai ir pilant anoniminį šmeižtą ant kovo 11 renginio bei jo 
organizatorių, teko patikrinti, kas iš tikrųjų rašo šmeižiančius laiškus užsienio grupėms. Paskaitykite 
anoniminio veikėjo žinutes ir palyginkite kompiuterio, iš kurio jos buvo siųstos, IP adresą...

ANONIMINĖS ŠMEIŽIANČIOS ŽINUTĖS KORPIKLAANI IR 
MÅNEGARM:

KORPIKLAANI

Buvo keletas e-mailų, bet jie visi labai panašūs į šitą:

>> Von: Ff Ff [mailto:supistasreikalas@yahoo.com]
>> Gesendet: Sonntag, 25. Januar 2009 15:55
>> Betreff: Warning about Lithuanian Gig
>>
>> Hello.I wrote to you one letter about warning about Lithuanian 
>> gig.this gig is organized by bikers club VORAI (They support neonazi 
>> and skinheads movement here).Also as I mentioned earlier there play 
>> NEONAZI band DIKTATURA. Check  this link www.diktatura.com .
>> See Gig Poster (I'll translate few sentencies)
>> THIS GIG DO NOT SUPPORT(It means ENEMIES)
>> Lithuanian catholic church
>> LITHUANIAN JEWISH COMUNITY
>> HUMAN RIGHTS INSTITUTE
>> LITHUANIAN GAY COMUNITY
>> So Please DO NOT SUPPORT NAZI SCUM.OTHERWISE Your band get negative 
>> reaction in whole world....

Komentaras: Tai yra grynas šmeižtas ir tyčia pateikta klaidinanti informacija. Visi puikiai žino, kad 
klubas VORAI MC neremia nei nacių, nei komunistų, nei jokių kitų sumautų politinių „judėjimų“ ir 
apskritai neturi su politika nieko bendro. Diktatūra yra PATRIOTINIO metalo grupė, ši informacija 
yra pateikiama visuose metalo muzikos portaluose. Viename iš pradinių plakato variantų buvę 
užrašai yra tyčia išversti priešingai (turėtų būti „Gig is not commercially supported BY“) – iš tikrųjų 
buvo tik pažymėta, kad Lietuvos katalikų bažnyčia ir kelios kitos oficialios organizacijos nėra 
komerciniai koncerto rėmėjai, tokiu būdu išsaugant plakatui panaudotos 1009 metų įvykio 
reprodukcijos autorines teises (kai kurios plakato detalės interpretuotos pagal bažnyčių ar 
vienuolynų freskas, taigi buvo nurodyta, kad jokios organizacijos neprisidėjo prie šios istorinės 
rekonstrukcijos). Žinoma, tam tikra prasme tai ir pokštas, bet tikrai nenorint nieko įžeisti...

Esame labai nusivylę, kad grupės Korpiklaani vadybos agentūros (daugumoje Vokietijos) išsigando 
anoniminio šmeižiko gąsdinimų apšmeižti pačią grupę jei ji dalyvaus Lietuvos vardo Tūkstantmečio 
minėjime ir rekomendavo atšaukti Korpiklaani dalyvavimą. Nors grupė abejojo šiuo šmeižtu, bet 
mes nenorėjome statyti jų į nepatogią padėtį ir primygtinai nereikalavome. Neslepiame, kad 
renginys dėl to patyrė daug nuostolių ir ne vien materialių, bet kas svarbiausia - moralinių.

MÅNEGARM
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Komentaras: Apačioje parodyta anoniminė e-pašto žinutė išsiųsta po 1 val. 40 min., kai Ferrum.lt 
diskusijose pasirodė nuoroda į MÅNEGARM puslapį ir informacija apie grupės dalyvavimą kovo 
11 jubiliejiniame koncerte „Tėvynei – Tūkstantmetis!“... Galima pridurti, kad prie absurdiškų 
kaltinimų „nacizmu“ pridėti video vėl yra grynas šmeižtas, nes koncerto organizatoriai nėra susiję su 
ten rodomais įvykiais. Įdomu, kad galiausiai pats laiško autorius pasirodė esąs susijęs su kažkokių 
neonacistinių organizacijų kūrimu...

Subject:  WARNING!!! Manegarm play in Nazi organized gig 2009.03.11
From:  "Ff Ff" <supistasreikalas@yahoo.com>
Date:  Tue, February 10, 2009 10:29 pm

To:  contact@blastcorpsepromotion.de
Priority:  Normal
Options:  View Full Header |  View Printable Version  | Download this as a file

Hello.I must warn your agency and band MANEGARM because you'll be fooled by
organizers(Nazis) and play in Neonazi organized gig.If you do not believe me ask
band KORPIKLAANI why they cancealed date  this year.Gig Booker Slibinas played 
in Nazi-racist band DIKTATURA.Here links :

http://en.wikipedia.org/wiki/Diktatura

http://www.diktatura.com

Also check out these videos.All these neo-nazis going to this Tevynei Gig 
2008.The same will be this year,because organizers support this march.They shout 
Lithuania for Lithuanians,Juden Raus.I hope you'll understand situation and do 
not support nazi movement here.Also please do not say from where you'll got this 
email and info because they hunt people here in Vilnius.You better contact 
KORPIKLAANI band.

http://www.youtube.com/watch?v=kLmLXw-Crh4

http://www.youtube.com/watch?v=eo2WEG2HB_Q

Thanks for your time.

Lithuanian Antifascist Action.

Užfiksuota žinutės siuntimo detali informacija (ištrauka):
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Įrodymai: Šmeižikiškos žinutės Korpiklaani ir Månegarm grupėms yra siųstos iš to paties e-pašto 
supistasreikalas@yahoo.com ir to paties kompiuterio, kurio IP 78.63.168.14 (pateiktoje 
ištraukoje paryškinta raudonai). Tai yra asmeninis aukščiau nurodyto asmens (Jonas, slapyvardžiai 
SynnRyder ir Sol_Invictus) kompiuteris, iš kurio taip pat rašomi čia cituoti pranešimai į diskusijų 
forumus. Patvirtinimas gautas keliais skirtingais būdais, bet nenorėdami varginti koncerto žiūrovų ar 
skaitytojų siūlome pasinaudoti pačių žinučių autoriaus siūlytu labai paprastu patikrinimu – įveskite į  
Google tą IP adresą ir pateksite į tų pačių Ferrum.lt diskusijų SynnRyder pranešimus...

Išsiaiškinę žinučių autorių mes pasidomėjome jo asmenybe, kadangi tai liečia tiek organizatorius,  
tiek ir visą Lietuvos metalinę sceną.

Ar žinote, kad ...
Garsusis  kovotojas prieš rasizmą ir nacizmą metalhead‘as Jonas-Sol_Invictus-Syn-Ryder 
maždaug prieš 8 metus buvo ... skustagalvis, vadino save skinhead‘u ir teigė įkūręs 
organizaciją „Blood&Honor“. Tiesa kiti skinai jį jau tuomet skeptiškai vertino, todėl pasekėjų jo 
įkurta “organizacija“ nesulaukė. Sklido gandai, kad net vienas kitas skinas jam ir stuktelėjęs  
yra. Turbūt nuo tų laikų ir laiko pyktį savyje Lietuvos Blood&Honor įkūrėjas.
 
Jis pastoviai bando sukelti problemų kitiems žmonėms – pastoviai būna girtas ir kelia muštynes 
koncertų metu bei yra galvos skausmas koncertų apsaugai, kuri dažnai būna tie patys šio koncerto 
organizatoriai VORAI MC. Manome, kad tai ir yra priežastis, kodėl jis jų nekenčia ir bando jiems 
dabar padaryti panašių problemų, kaip anksčiau kitiems organizatoriams.

Šis asmuo pasižymi neadekvačiu elgesiu - pernelyg didelis nervuotumas, įsiūčio 
priepuoliai ir pan. Šiaip realybėje jis yra bailys konkretus, ne kartą yra 
bėgęs, atsiprašinėjęs, „lindęs į šikną“ ir keitęs savo "pažiūras".

Šis pilietis ne kartą yra pripažinęs, kad rašė šmeižikiškus laiškus NAPALM DEATH grupės vadybai 
užsiiminėdamas panašiu šantažu... Palyginus Napalm Death ir Korpiklaani adresuotus laiškus kai 
kurie sakiniai yra praktiškai netgi identiški. Apie kelių kitų grupių koncertų atšaukimus, deja, dabar 
galima tik spėlioti. Faktas tai, kad čia nurodytas asmuo, prisistatantis metalo muzikos „ekspertu“ 
panašiu būdu yra šmeižęs ne vienus Lietuvos metalinių koncertų organizatorius. Spėjame, kad tai jis 
darys ir ateityje...

Koncerto organizatorių pastabos:

Čia aprašytas veikėjas puikiai supranta, kad „nazi“ aplinkybės yra labai jautri tema bet kuriai grupei  
ir bando tai panaudoti šiuo savo būdu šmeiždamas kitus žmones, kurių jis nemėgsta dėl priežasčių, 
žinomų jam vienam. Mes manome, kad yra neteisinga, kai kažkoks menkysta šmeižia kitus žmones 
ir sprendžia kas turi atvažiuoti į Lietuvą groti, o kas ne. Paviešindami šią informaciją mes norime 
padėti užsienio metalinėms grupėms, kurios ateityje bus įvairių organizatorių kviečiamos į Lietuvą ir  
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anoniminio šmeižiko eilinį kartą bus priverstos pasirinkti: ar padėti LIETUVOS METALINEI scenai 
ar ligotai asmenybei, kuri nori ją sunaikinti.

Manome, kad pateiktų faktų užtenka, jog įsitikintumėte kam galite padėkoti už vienos žymiausių 
Suomijos grupių Korpiklaani pasirodymo atšaukimą Vilniuje. Kitos informacijos neskelbsime, nes 
„kiekvienas asmuo turi teisę į privatumą“, taip pat mes nekomentuosime šio asmens parašo, buvusio 
Ferrum.lt forume „Skaniausias lietuvio patiekalas: Lietuvis“, nes jis jį pagaliau pasikeitė pats. Šio 
veikėjo bausti ar išsireikalauti iš jo renginio nuostolių atlyginimo nesiruošiame, nes abejojame ar jis  
yra psichiškai sveikas.

SPRENDIMAS

Nuo šiol šio asmens (Jonas, internetiniai slapyvardžiai SynnRyder, 
Sol_Invictus, e-paštas supistasreikalas@yahoo.com) įėjimas į 
VISUS klubo VORAI MC organizuojamus ir saugomus renginius 
UŽDRAUSTAS. Siūlome ir kitiems metalinių koncertų organizatoriams 
pasielgti taip pat. Manome, kad veikėjas neleidžiantis šimtams kitų žmonių 
pamatyti norimų muzikos grupių pasirodymo, meluojantis ir specialiai 
šmeižiantis kovo 11 dienos šventinį koncertą, pats nenusipelno būti 
JOKIUOSE Lietuvoje vykstančiuose metalo muzikos koncertuose.
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