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Liberalų križe
Kaltinimai korupcijos byloje
Eugenijus Gentvilas Seime surengtos
spaudos konferencijos metu pasakė, kokį
nematerialų kyšį iš koncerno „MG Baltic“
gavo Eligijus Masiulis.

15min.lt: Pareiksti įtarimai buvusiam Liberalų pirmininkui Eligijui Masiuliui esą sis paeme kysį pini-

gine ir nematerialia forma. Įtariama, kad E.Masiulis, veikęs partijos naudai ir interesais, is koncerno „MG Baltic“ viceprežidento R.Kurlianskio už koncernui palankių ir finansiskai naudingų politinių
sprendimų priemimą, savo ir partijos naudai prieme 106 tukst. eurų kysį grynaisiais, taip pat kysius
nematerialia forma. Įtarimai pareiksti ir Darbo partijai priklausanciam Šarunui Gustainiui - esą
jis paeme 8,7 tukst. eurų kysį, užmaskuotą kaip paramą viesajai įstaigai, organižuojant partijos narių
mokymus.
Lzinios.lt: Vilniaus miesto tarybos valdanciajai koalicijai priklausancio „Lietuvos sąraso“ lyderis
bei frakcijos seniunas Darius Kuolys nuogąstauja, kad liberalų sprendimas nebedirbti drauge su

konservatoriais paskatinti grįžimą prie ankstesnes kadencijos praktikos, kai sprendimus lemdavo
ne idejos, o interesai.
Vz.lt: Vilniaus mero Remigijaus Šimasiaus vadovaujami liberalai paskelbe sostines valdžioje stabdantys bendradarbiavimą su konservatoriais. Vietoje jų į koaliciją greiciausiai bus kvieciama Lenkų
rinkimų akcija. Anot Šimasiaus, „tai tikriausiai nera staigmena stebejusiems Vilniaus savivaldybes
tarybos darbą is arti – su konservatoriais tam tikrų projektų kurimas buvo tarsi plaukimas laivu
ismetus inkarą“: „Kantriai toleravome viesojo transporto atnaujinimo, svietimo kokybes kelimo,
strateginių pletros ir kitų projektų stabdymą, neatsakingą miesto biudžeto skirstymą, taciau tai ne-

gali tęstis visą kadenciją. Norime pereiti į kitą lygį ir tam turime visas galimybes.“
Delfi.lt: Liberalų sąjudžio pirmininko pirmasis pavaduotojas Eugenijus Gentvilas Šeime surengtos
spaudos konferencijos metu pasake, kokį nematerialų kysį is koncerno „MG Baltic“ gavo Eligijus
Masiulis..E. Masiulis susitare su Raimondu Kurlianskiu, kad dalyvaus LNK televižijos laidoje „Alfa
savaite“ ir tai yra traktuojama kaip neteiseta parama partijai ir nusikalstamas partijos veikimas“, –
aiskino E. Gentvilas. Anot jo, butent si laida ir buvo įvardyta kaip nematerialus kysis. Ji vyko 2015
m. lapkricio 4 d.

M. Riomerio universiteto politologė Rima Urbonaitė
Lietuvos Respublikos liberalų sąjudis (LRLŠ) įkurtas 2006 metais. Lietuvoje liberaližmo ideologiją atstovaujancių partijų buta ne vienos, jos skildavo, isnykdavo, rasdavosi naujos. Taciau butent
LRLŠ pavyko tapti pagrindine liberalų partija, kuri pastaruosius trejus rinkimus sugeba patekti į Šeimą, peržengiant 5 proc. barjerą, leidžiantį partijai dalyvauti mandatų dalybose. (Šiuo metu LRLŠ turi
14 mandatų Šeime.)
Taciau rugsejo pabaigoje LRLŠ buvo pateikti kaltinimai korupcijos byloje. Šįkart tai jau ne kaltinimai korupcija atskiram partijos nariui (kaip buvo Eligijaus Masiulio atveju), bet kaltinimai ir paciai partijai. O tai labai rimtas issukis, ką pripažįsta ir LRLŠ nariai.
Bet butų naivu manyti, jog vienai partijai pareiksti kaltinimai korupcijos byloje neatsilieps ir
visų partijų įvaiždžiui. Is vienos puses, reikia pripažinti, jog Lietuvoje (ir net senosiose demokratijose) partijos kiek pamirso, kas yra rinkejų interesų atstovavimas, skaidri politika. Jos primirso partijų
funkcijas, tarp kurių yra rysio tarp valdžios ir rinkejų palaikymas, politinio elito formavimas, atrenkant geriausius. Partijos ignoravo ir tai, jog nors daliai rinkejų veikia pažadai „isrink mus, gyvenimas
bus saldus kaip medus“, kartu tai lemia ir nuolatinį rinkejų nusivylimą partijomis, politikais, jų suvienodejimą ir atveda vis naujas partijas, kuriomis veliau irgi nusiviliama.
Bet jei LRLŠ isgyvena križę, tai nereiskia, jog neliko žmonių, kurių pažiuros yra liberalios. O be

LRLŠ kitos alternatyvos kol kas nera. Rinkejai (nors jų ir labai nedaug) nori partijos, kurios veikla
butų skaidri, kuri atstovautų jų interesus, turetų jai priklausancius profesionalius politikus ir nuosekliai laikytųsi liberaližmo nuostatų.
Artimiausiu metu LRLŠ bus sunku atriboti partijos pavadinimą nuo žodžio „korupcija“. Šiai
partijai truksta ir naujų, profesionalių bei pasitikejimą keliancių politikų, kurie galetų keisti partijos
veidą. Bet keisti partijos pavadinimą, kas buvo siulyta kaip galimas problemos sprendimas, taip pat
nera tikslinga. Partija – tai ne pavadinimas, partija – tai žmones, idejos ir konkreti veikla.
Bet ar gali atsirasti visai nauja politine partija, kuri turetų kitą pavadinimą, ir visai neturetų
nieko bendro su LRLŠ? Šusidarusi situacija gali buti įvertinta, kaip nisa naujai liberalų partijai. Ta-

ciau sukurti partiją, kuri butų nevienadienis reiskinys ir turetų potencialą tapti rimta politine jega,
nera taip paprasta. Tam reikia finansų. O sugriežtintos 2012 m. partijų finansavimo taisykles nera
palankios naujiems dariniams. Tam reikia ir žmonių, kurie turetų potencialą pritraukti rinkejus ir
vesti partiją naujuose rinkimuose, bei žmonių, kurie palaikytų partijos veiklą ir regionuose. Pats
LRLŠ taip pat niekur nedings, o dviejų liberalų partijų egžistavimas ir konkurencija gali kenkti joms
abiems. Todel naujam dariniui butų labai nelengva tapti rimta politine jega.
Taigi LRLŠ sis laikotarpis sudetingas. Jo metu partija gali susilpneti, prarasdama rinkejus, kurių
dalis net gali visai neiti balsuoti, arba, priemusi tinkamus sprendimus ir įtikinusi rinkeją partijos
veiklos principų pasikeitimu, isliks gana svarbiu politiniu dariniu Lietuvos partineje sistemoje.

Mark Adam Harold Vilniaus miesto tarybos narys

Egle Šamoskaite
- Šocialdemokratų partijos komunikacijos vadove

Gabrielius
Landsbergis Tevynes Šąjungos
lyderis

Ausrine Armonaite
- Šeimo nare
(Liberalų Šąjudis)

Vytautas Šinica vienas samburio
"Propatria" steigeų

Klausimai moksleiviams:
1. Kas įvyko, kad kalbama apie Liberalų sąjudžio "laidotuves", partijos pabaigą? Apibendrinkite.
2. Ką žinote apie liberalias partijas Lietuvoje? Kokią vietą Parlamente po paskutinių rinkimų užima Liberalų sąjudis?
3. Kokios yra vertybines liberalų nuostatos? Įvardinkite bent 3 pagrindines. Kokią kitą Lietuvos
partiją galetų rinktis liberalų rinkejai? Kodel?
4. Kaip deretų pasielgti dabartiniam partijos vadovui Remigijui Šimasiui ir kitiems liberalų lyderiams?
5. Kuo sis politines korupcijos skandalas ypatingas? Kokių tokio tipo skandalų žinote dar? Kuo jie
baigesi?
6. Kas turetų įvykti, kad partijos ir politikai butų atsparesni korupcijos pavojui, o rinkejai atgautų
pasitikejimą partijomis?

Rinkimai Vokietijoje
Įtaka Lietuvai ir galimi pokyčiai
A. Merkel vadovaujama Krikščionių
demokratų sąjunga sekmadienio rinkimuose
užėmė pirmąją vietą, gavusi 33 proc. balsų.

Delfi.lt/ Lrt.lt/ The National Review: Rinkimų režultatų reiksme. A. Merkel vadovaujama Krikscionių demokratų sąjunga sekmadienio rinkimuose užeme pirmąją vietą, gavusi 33 proc. balsų, taciau tai buvo blogiausias režultatas nuo partijos įkurimo 1945 m. Pasak J. Fundo, priežastis yra ta,
kad A. Merkel yra susilpnejusi ir greiciausiai bus priversta koaliciją sudaryti su skirtingoms politinio spektro pusems atstovaujanciomis Laisvųjų demokratų ir Žaliųjų partijomis.
Pasak politikos klausimais rasancio amerikiecių tinklarastininko Henry Olseno, Vokietijos
rinkimai turi panasumų su referendumo del „Brexit“ režultatais ir su D. Trumpo pergale JAV: „Del
tų pacių priežascių, del kurių leiboristų rinkejai balsavo už „Brexit“, o B. Obamos salininkai atsisake paremti Hillary Clinton, Vakarų politikoje vis ryskesne skirtis ne tarp kaires ir desines, o tarp
uždarumo ir atvirumo. Jei priklausote elitui, tiketina, kad paremete darbininkų klases atstovams

nepriimtiną politiką.“
„A. Merkel gali buti nepajegi įgyvendinti ekonominio liberaližmo ir kulturinio konservatižmo
nuostatų, už kurias, kaip galima spręsti is rinkimų režultatų, pasisake vokieciai, – teige H. Olsenas.
Nesugebejus pateisinti rinkejų lukescius, krikscionims demokratams teks ieskoti kito lyderio, kuris

Lrt.lt/ BNS: Įtaka Lietuvai ir galimi pokyciai. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos
mokslų (VU TŠPMI) instituto docentas Kęstutis Girnius BNŠ teige, kad Vokietijos parlamento rinkimų santykių tarp Vokietijos ir Lietuvos nepakeis. Tą patį tvirtino ir ytauto Didžiojo universiteto Po-

litikos mokslų ir diplomatijos fakulteto dekanas Šarunas Liekis. Vis delto populistine laikomos desiniųjų pažiurų partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) režultatas gali lemti A. Merkel pasistumejimą į
desinę.
„Galimas vienas pokytis – Europos Šąjungos darbotvarkes prioritetižavimas, nes daug kas mano, kad po sių rinkimų Emmanuelis Macronas (Prancužijos prežidentas – BNŠ) tikesis naujos valdancios daugumos, su kuria galetų įgyvendinti savo idejas, susijusias su tolimesne Europos integracija“, – kalbejo R. Vilpisauskas, VU TŠPMI vadovas.

Jis pridure, kad balsuodami už A. Merkel vokieciai sustiprino jos požicijas del islaidų gynybai didini-

mo, taciau atiduoti balsai už AfD reiskia, kad didele dalis salies buvo nepatenkinti jos sprendimais del
migrantų.
15min.lt: Kas balsavo už AfD? Krastutinių desiniųjų partijos „Alternatyva Vokietijai“ (AfD) sekme
(už juos balsavo kiek daugiau nei 12 proc. į rinkimus atejusių) sios salies parlamento rinkimuose
nereiskia, kad ims dominuoti radikalus desinieji. Taciau A.Merkel ir Krikscionių demokratų sąjungai (KDŠ) suformuoti stabilią koaliciją su ekonominį liberaližmą propaguojancia Laisvųjų demokratų partija ir žaliaisiais nebus lengva.
AfD, 2013 metais įkurta kaip platforma nepatenkintiems euru, į siuos rinkimus ejo kritikuo-

dama A.Merkel sprendimą užpernai atverti Vokietijos sienas daugiau nei milijonui pabegelių. Per
rinkimų kampaniją AfD atstovai įrodinejo kone nežinantys, kas yra žemas lygis – aiskinta, kad musulmonai atvykeliai yra teroristai ar kad tiesiog netinka Vokietijai.
Beveik keturi penktadaliai rinkejų pareme lengvai atpažįstamas pagrindines partijas. Škirtumas tik toks, kad centristinių pažiurų rinkejų balsus dabar issidalijo ne dvi ar trys, o keturios partijos. AfD geriausiai pasirode buvusioje Rytų Vokietijoje – migrantų ten atvyko nedaug, taciau vietos
žmones jaucia, kad turtingi buvusios Vakarų Vokietijos gyventojai juos visiskai ignoruoja.
Didžiausias pavojus siuo metu yra ne tai, kad Vokietijoje ims dominuoti radikalus desinieji, o gali-

mybe, esą tradiciniai politikai, reaguodami į AfD žygį, perims sių issisokelių retoriką ir „užsklęs“
BNS: Rinkimai ir Rusija. Rusija turejo visus reikiamus ginklus užpulti Vokietijos kanclerę Angelą
Merkel – daugybę vogtų elektroninių laiskų ir dokumentų is sios salies parlamento ir kancleres
Krikscionių demokratų sąjungos (KDŠ). Šelektyviai juos suredagavęs ir nutekinęs, Kremlius butų
parodęs, kaip politikai vykdo politiką: kuria intrigas, apsimetineja ir nieksiskai elgiasi. Rinkejai
butų buvę sokiruoti. Panasiai buvo sužlugdyta kandidates į JAV prežidentus Hillary Clinton kampanija.
Anot Edwardo Lucaso, A.Merkel puolimas visu pajegumu greiciausiai butų buvęs bevaisis,
nes jis butų suveikęs kaip perspejimas Vokietijos visuomenei apie gresmę is Rusijos. Todel Rusija
pasirinko subtilesnę taktiką pasinaudodama savo komunistinių laikų žvalgybos tinklais, kurie per
pastaruosius desimtmecius buvo pleciami ir puoselejami.
Taigi dabar Rusija turi tris sau palankius politinius objektus busimai veiklai: vis pažeidžiamesnius socialdemokratus, prokremliskai nusiteikusius krastutinius kairiuosius „Die Linke“ („Kaire“) bei antiislamiską AfD. Dar galima priskaiciuoti ir Laisvąją demokratų partiją (FDP),
atrodo, linkusią pripažinti Krymo aneksiją.

VU TSPMI politologas dr. Romualdas Bakutis

Vokietijos kanclere Angela Merkel ir jos vadovaujami krikscionys demokratai po Bundestago rinkimų
issaugojo savo vadovaujantį vaidmenį salyje, taciau pasirode silpniau nei tikejosi – A. Merkel krikdemai gavo
beveik 9 procentiniais punktais mažiau balsų nei ankstesniuose rinkimuose ir neteko 65 vietų. Tai reiskia,
kad krikscionims demokratams nepakaks vienos koalicines partijos tam, kad jie galetų užsitikrinti parlamentinę daugumą. Šiuo metu realiausiai atrodo krikdemų bei dviejų mažesnių partijų – žaliųjų ir liberalų – busima sąjunga, kuri spaudoje del sioms partijoms priskiriamų spalvų (atitinkamai – juodos, žalios ir geltonos)
jau praminta Jamaikos koalicija.
Tai piesia dviprasmiską Vokietijos ateities raidos scenarijų. Viena vertus, kitos alternatyvos A. Merkel
valdžiai ateinancius ketverius metus salyje nebus, todel kanclere gales jaustis užtikrintai, taciau, kita vertus,
koalicijos partneriai neabejotinai bandys A. Merkel kantrybę keldami jai įvairius reikalavimus, kadangi buvimas krikscionių demokratų seselyje praejusią kadenciją jų sąjungininkams socialdemokratams kainavo dar
vieną pralaimejimą siemet, o pries ketverius metus buvę krikdemų koalicijos partneriai liberalai tada apskritai nepateko į parlamentą. A. Merkel moka pražudyti savo sąjungininkus, tad sįsyk jie sieks žutbut buti pastebeti. Be to, nereikia pamirsti ir žaliųjų bei liberalų tarpusavių nesutarimų – pirmieji palaiko investicijas į atsinaujinancius isteklius, geroves valstybes pletrą, imigrantų priemimą bei federaližuotą Europos Šąjungą, o antrieji visais siais klausimais skeptiskesni.
A. Merkel teks atlaikyti kritiką ir is savų tarpo. Bavariska Krikscionių socialine sąjunga jau kurį laiką
kritikuoja kanclerę del jos pernelyg liberalios politikos pabegelių priemimo atžvilgiu, o tai, kad tokia požicija
nera priimtina nemažai daliai vokiecių (ypac buvusioje komunistineje Rytų Vokietijoje), rodo ir krastutines
desines požiciją užimancios partijos „Alternatyva Vokietijai“ Bundestago rinkimuose užimta trecia vieta. Del
to sią kadenciją is A. Merkel galima tiketis griežtesnes požicijos migracijos klausimais.
Galiausiai bus įdomu stebeti Vokietijos valdžios užsienio politiką – cia didžiausias issukis A. Merkel bus
suvaldyti savo kolegos Prancužijos prežidento Emmanuelio Macrono ambicijas isplesti Europos Šąjungos galias finansų, gynybos ir kitose srityse. Jo veiklumui veikiausiai nepritartų nei didesne dauguma vokiecių rinkejų, nei patys krikdemai, manantys, jog tokie pokyciai tiesiog reikstų didesnę finansinę nastą Vokietijai, kai
reformas pirmiausiai turetų daryti su savo finansais nesusitvarkancios valstybes.

Laurynas Kasciunas Šeimo narys (Tevynes
Šąjunga)

Linas Kojala politologas

Robbie Gramer "Foreign Policy"
žurnalistas

"Naujiena: Merkel laimi Vokietijos rinkimus. Taciau tai užgožia naujiena, kad pirmą kartą nuo 1945 m. krastutines desines partija pateko
į Vokietijos parlamentą."

Mažvydas Jastramskis VU TŠPMI docentas,
mokslo darbuotojas

Carl Nasman - "Deutsche
Welle" žurnalistas

"Partijos "Alternatyva Vokietijai"
pirmininkė Frauke Petry pavadino
šiandienos rinkimų rezultatus
"politiniu žemės drebėjimu".

Klausimai moksleiviams:
1. Kaip vertinate tai, kad A.Merkel vadovaujama partija dar kartą užsitikrino daugumą par-

lamente?
2. Ką žinote apie ligsiolinę Kancleres lyderystę Vokietijoje, Europos Šąjungoje (EŠ)? Kokie
Lietuvos vadovų ir A. Merkel santykiai?
3. Kokios Kanclere laikosi požicijos Rusijos atžvilgiu? Kaip ji elgesi Krymo aneksijos križeje? Kodel Rusija galetų noreti susilpninti Kancleres požiciją? Padiskutuokite.
4. Kokią įtaką A. Merkel issrinkimas turi EŠ, santykiams su EŠ partneremis ir Lietuvai?
5. Ką reiskia iki tol daug balsų negaudavusių partijų - AfP, FDP, Die Linke - iskelimas rinkimuose? Kodel, Jusų nuomone, Vokietijos rinkejai už jas balsavo?
6. Merkel partija gavo mažiausiai balsų nuo 1945 m. Kaip manote kodel? Ar yra paralelių su
Brexit, rinkimais Prancužijoje ir Olandijoje?

Uraganai
Neigiama uraganų įtaka ekonomikai
D.Trumpo kontraversiška pozicija dėl
klimato kaitos padarinių

Tv3.lt: Per keturias savaites JAV sukrete keturi uraganai: "Harvis", "Irma", "Marija" ir naujausias Neitas. Pastarasis Centrineje Amerikoje (Hondure, Nikaragvoje ir Kosta Rikoje) nusinese 22 gyvybes.
Teigiama, kad sie metai gali tapti didžiausių nuostolių del stichinių nelaimių metais. Uraganas Neitas
- jau 11-ta katastrofa 2017 m.
Lrt.lt: Pirmasis is ketverto 4 kategorijos uraganas "Harvis" Teksaso valstijoje per savaitę nusinese
39 gyvybes, 7 tukst. namų buvo stipriai apgriauti, apie 7 tukst. visiskai sugriauti. 325 tukst. žmonių
prase pagalbos is federalines valdžios.

Lrytas.lt. JAV prežidento Donaldo Trumpo reakcija į klimato kaitą po mažiau nei per menesį saliai
smogusių dviejų uraganų („Harvey“, „Irma“). Nors paremti uragano „Harvey“ nualinto Teksaso jis
atvyko, taciau klimato kaitą laiko pramanu, kurį sugalvojo kinai, o kovą su ja – kenksminga JAV ekonomikai. Kiti jo sprendimai kaip birželį paskelbtas pasitraukimas is Paryžiaus klimato sutarties, elektros jegainių skleidžiamų siltnamio efektą sukeliancių dujų apribojimų atsisakymas ar atsauktas
įsakas teritorijose, kuriose yra potvynių pavojus, įrengti infrastrukturą atsižvelgiant į kylantį juros
lygį rodo galingiausios pasaulio valstybes lyderio požiurį į klimato kaitą. Taciau JAV prežidentas nera
vienintelis skeptikas del klimato kaitos. Amerikoje gausu politikų, daugiausia respublikonų, kuriems
klimato kaita – nei tikrove, nei prioritetas.

Delfi.lt: Praužus uraganui "Marija" D. Trumpas kartu su žmona lankesi Puerto Rike. Teigiama, kad
siuo vižitu sieke užglaistyti savo pirminę reakciją, kuri buvo kritikuojama. Taciau ir sis vižitas susilauke kritikos: prežidentas lankesi turtingųjų rajone, susigincijo su salos pareigunais del pagalbos spartos, kritikavo Šan Chuano merę Carmen Yulin Cruž, leptelejo, kad Puerto Riko gyventojai
yra „nedekingi žmones, norintys, kad viskas butų padaryta už juos“ bei teige, kad sala turetų didžiuotis mažų aukų skaiciumi.

Vz.lt: Neigiama uraganų įtaka maisto sektoriui. Škaiciuojama, kad ekonomine stichijos padaryta

žala gali isaugti iki 300 mlrd. UŠD. Galimas poveikis maisto kainoms – Florida yra antra didžiausia
žemes ukio produkcijos augintoja JAV ir antra didžiausia apelsinų sulcių gamintoja pasaulyje. Analitikų manymu, „Irma“ gali sunaikinti net 20% salies citrusinių kulturų. Teigiama, kad del visiskai sunaikintų apelsinų paselių nuostoliai bus ne tik trumpalaikiai. „Irma“ gali tureti ir ilgalaikį
poveikį, kadangi prireiks kelerių metų, kol bus atkurti apelsinmedžių sodai. Floridoje be apelsinų
taip pat auginami pomidorai, greipfrutai, arbužai ir cukranendres.
Delfi/ ELTA: Neigiama uraganų įtaka ekonomikai. Vienas is padarinių – isaugusios naftos kainos. Forex.com analitikas Fawadas Ražaqžada sako, kad nafta gali pabrangti dar labiau, nes aud-

ros sutrikdo naftos perdirbimo objektų darbą. Nepaisant to, ekspertai sako, kad ankstesne naftos
kaina atsistato per keletą savaicių.

Alfa.lt/ Traders.lt: Įžvelgia ne tik neigiamas, bet ir teigiamas pasekmes. Pastarieji uraganai Amerikos ekonomikai tures tiek neigiamą poveikį, tiek ir teigiamų pasekmių, nes ilgalaikeje perspektyvoje padidins ekonominę veiklą, pareiske Amerikos Federalinio Režervų banko Niujorko
padalinio vadovas William Dudley. „Tikiuosi, kad iki to laiko kai pasieksime metų pabaigą ir
2018 metų pradžią, neigiami sios audros padariniai bus baigti ir mes pamatysime naudą ekono-

mikai is atstatymo veiklos“, – režiumavo Amerikos Federalinio Režervų banko Niujorko padalinio vadovas William Dudley.

"San Chuano (Puerto Riko sostinės)
merės ir kitų Puerto Rike gebėjimas vadovauti labai menkas, ji nesugeba gauti
pagalbos iš savo darbininkų. Jie nori, kad
kiti viską padarytų už juos, nors tai turėtų būti bendruomenės pastangos.
10,000 federalinių darbininkų saloje
nuostabiai atlieka savo darbą."

VU TSPMI politologas Linas Kojala
Jungtines Amerikos Valstijas sį rudenį kamavo stichines nelaimes - pirmą kartą nuo 2005 metų
įvyko net keturi uraganai, kurių metu vejo greitis virsijo 200 km per valandą. Didžiausias is jų, pavadintas Marija, rugsejo 20 dieną niokojo Puerto Riko salą - JAV teritoriją Karibų juroje.
Ši nelaime nusinese per 80 gyvybių bei padare nuostolių, kurie vertinami 50 milijardų JAV dolerių. Kilo ir politine kontroversija: kritikų teigimu, JAV administracija, kuriai vadovauja Prežidentas
Donaldas Trumpas, nepadare visko, ką galejo, kad padetų nukentejusiesiems. Jų teigimu, velavo butinų maisto produktų, vaistų siuntos, ilgai nepavyko atkurti elektros tiekimo, truko pagalbą galincių
suteikti žmonių, neskirtas pakankamas finansavimas. Klausta, ar Trumpui apskritai rupi Puerto Rikas, kadangi si sala priklauso JAV, bet nera formaliai inkorporuota.
Pats Prežidentas tą neige ir tikino, jog Administracija susidorojo su križe pavyždingai. Be to, jis
pats buvo nuvykęs į salą įvertinti situacijos. Tiesa, Trumpas savo ruožtu negailejo kritikos vietos pareigunams, teigdamas, kad daugelis problemų kyla del jų negebejimo susidoroti su situacija.
Apklausos rodo, jog amerikieciai Trumpo atsaką į nelaimę vertina kritiskai - požityviai pasisake 32 proc. apklaustųjų, negatyviai - 49 proc. Tad si tragedija atsilieps ir Prežidento populiarumui.
Šios stichijos taip pat paastrino platesnes diskusijas apie klimato kaitą ir jos įtaką uraganų for-

mavimuisi. Baiminamasi, kad ateityje tokių katakližmų tik dauges. Visgi Trumpas nekeite savo požicijos, kuri neneigia klimato kaitos fakto, bet abejoja, kiek prie sio proceso prisideda žmogaus veikla.
Butent del sios priežasties pries keletą menesių Trumpo administracija nusprende pasitraukti is Paryžiaus klimato kaitos susitarimo, kurį pasirase 195 pasaulio valstybes. Juo siekiama sumažinti neigiamą žmonijos poveikį gamtai ir suletinti klimato atsilimą. Trumpo manymu, JAV sis susitarimas
nenaudingas ekonomiskai.

"Kai Pitbull (atlikėjas) yra geresnis
nei išrinkti politikai. Pitbull siunčia
savo privatų lėktuvą į Puerto Riką
pervežti vėžiu sergančius žmones į
JAV".

"Jei kas domisi, taip atrodo
lyderystė. San Chuano merė
vandenyje padeda miesto
žmonėms."

Statistika apie tai, kiek amerikiečių žino, kad
Puerto Riko gyventojai yra JAV piliečiai.
"Apie pusę amerikiečių nežino, kad Puerto
Rikas yra JAV dalis. Iš tų kurie žino, 81 proc.
pritaria pagalbai Puerto Rikui, iš tų kurie
nežino, 44 proc. pritaria pagalbai."

Donaldas Trumpas - JAV prezidentas - nepatenkintas žiniasklaidos
komentarais apie jo reakciją į uraganą Puerto Rike
"Wow, kiek netikrų naujienų šiandien. Nesvarbu, ką darau, ar sakau, jie niekada nerašo, nesako
tiesos. Netikrų naujienų žiniasklaida nebekontroliuojama!"

Klausimai moksleiviams:
1. Ką žinote apie stichines nelaimes, siejamas su klimato kaita, ir jų padarinius? Pasidalinkite su klase.
2. Pasidalinkite nuomonemis, kurios salys ir jų gyventojai nuo klimato kaitos padarinių kencia labiausiai? Kodel?
3. Kokia Jusų nuomone del dažnejancių stichinių nelaimių? Jusų nuomone, ar tai laikytina klimato kaitos padariniais?
4. Kodel stichine nelaime gali buti netgi naudinga salies ekonomikai? Ar visoms salims tokia perspektyva įmanoma?
5. D. Trumpas yra skeptiskas klimato kaitos idejos atžvilgiu. Jis nera visiskai įsitikinęs, kad del klimato
kaitos kalta žmogaus veikla. Ar sutinkate su jo nuomone? Padiskutuokite.
6. Kaip turetų elgtis salies lyderiai istikus stichinei nelaimei? Padiskutuokite, koks pavyždys butų tinkamas.

KONKURSAS
Mokytojai yra kvieciami dalyvauti konkurse!
Jei esate mokytojas, fotoaparatą galite laimeti parasę, kaip savo pamokose pritaikote naujienlaiskį. Jei galite, labai kvieciame pasidalinti ir nuotraukomis! Tekstus siųskite į
aktualiju.pamoka@gmail.com.
Konkurse galima dalyvauti nuo 2017 m. rugsejo 15 d. iki 2017 m. gruodžio 5 d. Mokytoją laimejusį fotoaparatą paskelbsime gruodžio menesį.

