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Valstiečių laikraštis

Pasaulis

Amerika parėmė Rusiją
Trečiadienį Maskvos pietvakarinėje dalyje, prie Federalinės
saugumo tarnybos (FST) akademijos, nugriaudėjo sprogimas. Tokie
sprogimai Rusijoje jau tampa kasdienybe. Jei nukentėjusiųjų nėra, į
juos beveik nekreipiama dėmesio.
Viena versijų – dabar teroristai norėjo sužaloti FST pareigūnus, tačiau sprogmuo suveikė per anksti.
Kita – tai protesto prieš FST ženklas arba įspėjimas tarnybai. Sutapimas ar ne – tą dieną Maskvoje viešėjo JAV viceprezidentas Džo
Baidenas.

B.Obama gali ir neatvykti
Nacionalinio antiteroristinio centro (NAC) duomenimis, sprogstamasis įtaisas sprogo apie 16 val. 30 min.
Maskvos laiku (15 val. 30 min. Lietuvos laiku) autobusų stotelėje. Nukentėjusiųjų nėra, šiek tiek apgadinti
netoliese stovėję automobiliai. Anot
tyrėjų, sprogmens galia prilygo 400
gramų trotilo. Pakete buvo įvairių geležinių daiktų. Po sprogimo Maskvoje sustiprintas saugumas.
Dž.Baidenas į Rusiją atvyko antradienį. Maždaug tuo pat metu prieš
dvejus metus JAV ir Rusija pasirašė strateginės ginkluotės mažinimo
sutartį, kuri buvo ratifikuota vasarį.
Naujoji sutartis pakeitė 2009 m. gruodį nustojusią galioti START 1 sutartį.
Dž.Baideno vizito tikslas buvo įtvir-

Dž.Baidenas savo vizito metu gyrė abu Rusijos lyderius: ir D.Medvedevą, ir
premjerą Vladimirą Putiną.
EPA-Eltos nuotrauka

JAV tempia Rusiją į PPO
Pagrindinis JAV viceprezidento
vizito tikslas – paremti Rusijos narystę Pasaulio prekybos organizacijoje
(PPO). Rusijos derybos dėl įstojimo
į PPO tęsiasi jau 17 metų. Tam, kad
šalis prisijungtų prie organizacijos,
būtinas visų 153 jai priklausančių šalių sutikimas.
Rusija yra vienintelė didelė pasaulio ekonomika, kuri dar nėra PPO
narė. Gruodį Europos Sąjunga (ES)
parėmė Rusijos narystę. Būdama
PPO nare Rusija privalės laikytis
laisvos prekybos taisyklių, todėl ES
tikisi, kad tada baigtųsi dujų prekybos

Rusijos derybos dėl įstojimo į Pasaulio prekybos organizaciją tęsiasi jau 17 metų.
tinti tuos naujus santykius. Anksčiau
Kremlius tvirtino, kad Dž.Baideno
vizitas Rusijoje – tai „apšilimas“ prieš
JAV prezidento Barako Obamos vizitą, planuojamą dar šiais metais. Tačiau
dabar abejojama, kad JAV prezidentas
atvyks paskatinti D.Medvedevą dalyvauti prezidento rinkimuose, kurie
vyks kitais metais. Dž.Baidenas savo
vizito metu gyrė abu Rusijos lyderius:
ir D.Medvedevą, ir premjerą Vladimirą Putiną.

politinis diktatas per „Gazpromo“
monopolį. Rusija privalėtų sutikti su
ES direktyva atskirti energetikos gamybos ir perdavimo įmones. Tai būtų
naudinga ir Lietuvai.
JAV yra viena iš valstybių, kuri dar
turi pritarti Rusijos narystei. Trečiadienį per susitikimą su JAV viceprezidentu Dž.Baidenu Rusijos prezidentas D.Medvedevas išreiškė viltį,
kad JAV padedama dar šiemet Rusija
taps PPO nare. D.Medvedevas taip

pat pridūrė manąs, kad Rusijos ir JAV
ekonominiai ryšiai galėtų būti kur kas
glaudesni, jei šalis taptų PPO nare.
Dž.Baidenas pažymėjo, kad Rusijos
narystė PPO yra labai svarbi Jungtinėms Valstijoms. Tačiau jis paragino
Rusiją pažaboti korupciją ir pagerinti
šalies investicinį klimatą. „Investuotojai nori būti tikri, kad Rusijos teisinė sistema jų atžvilgiu bus palanki ir
sąžininga“, – sakė Dž.Baidenas.

Karinis tranzitas į
Afganistaną
Dž.Baideno vizito metu D. Medvedevas pasirašė karinio tranzito per
Rusijos teritoriją į Afganistaną įstatymą. 2009 m. liepos 6 d. Maskvoje
pasirašytas Rusijos ir JAV susitarimas
suteikia teisinį pagrindą per Rusijos
teritoriją gabenti ginkluotę, karinę
techniką, karines medžiagas ir personalą, skirtą operacijoms, kurias vykdo
Tarptautinės paramos saugumui pajėgos Afganistane.
Pakeliui į Rusiją Dž.Baidenas
aplankė Suomiją. Pasak suomių žiniasklaidos, vienas Dž.Baideno tikslų
buvo gauti iš Suomijos informacijos
apie Rusiją. JAV nori, kad Suomija ir visa ES dalyvautų vadinamame
JAV ir Rusijos santykių „perkrovimo“ procese.
VL, Eltos inf.

Libijos diktatorius perėjo į puolimą

EPA-Eltos nuotrauka

Europos Sąjungos (ES) šalių diplomatijos vadovai ir NATO valstybių gynybos ministrai vakar Briuselyje aptarė padėtį Libijoje. Libijos

sukilėliai prašo, kad tarptautinė bendruomenė įteisintų skrydžių draudimą virš šios Šiaurės Afrikos šalies.
Jei Libija būtų paskelbta neskraidymo zona, Libijos diktatoriaus Muamaro el Kadafio lėktuvai, iš kurių
mėtomos bombos sukilėlių užimtose
teritorijose, galėtų būti numušti. Diktatorius pareiškė, kad skrydžių draudimas reikštų pradėtą karą prieš jo šalį.
ES ieško galimybių didinti spaudimą M.el Kadafiui, kad šis nutrauktų kruviną kovą su sukilėliais. Vakar
vykusiame ES viršūnių susitikime
valstybių vadovai tarėsi dar kartą
paraginti M.el Kadafį atsistatydinti.
Ir ES, ir NATO siūlo, kad skrydžių
draudimas būtų paskelbtas tik gavus
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Aktualijos

Jungtinių Tautų ( JT) Saugumo Tarybos mandatą bei pritarus kitoms
regiono šalims. Manoma, kad Rusija
ir Kinija tokią iniciatyvą vetuos.
ES užsienio reikalų ministrai kalba
apie Bendrijos paramą visam regionui. Numatoma finansinė ir praktinė
pagalba pabėgėliams iš Libijos bei demokratizacijos proceso rėmimas Tunise ir Egipte. O kol pasaulis neranda
priemonių, kaip išspręsti M.el Kadafio problemą, jo karinės pajėgos baigia
atsikovoti opozicijos užimtas Libijos
teritorijas. M.el Kadafiui ištikimos pajėgos pradėjo operaciją prieš sukilėlius
visoje šalyje. Jos naudoja tankus, raketas ir karinius lėktuvus.
VL, Eltos inf.

Analoginė televizija
greitai bus išjungta
Lietuvoje po gero pusmečio bus
pradedamas analoginės televizijos išjungimas. Daugiau nei 50 metų veikusi mums įprasta analoginė televizija
užleidžia vietą naujos kartos skaitmeninei televizijai.
Skaitmeninės televizijos įvedimas
daugeliui žmonių sukels nepatogumų, nes jų televizoriai nustos rodyti.
Tai taps problema visiems, o ypač kaimo gyventojams, kurie neteks savo
pagrindinio informacijos ir naujienų
gavimo šaltinio.
Alytaus rajone gyvenantis Petras
Ramoškaitis nuogąstauja, kad senasis
televizorius 2012 m. nustos rodyti ir
ūkininkas negalės žiūrėti savo mėgstamų laidų. Bendrovė SELTEKA siūlo
sprendimą – nedidelius, patikimus ir
nebrangius TV priedėlius. Jis leis Petrui
ir toliau žiūrėti įprastas laidas, vaizdas
bus dar kokybiškesnis, o, svarbiausia,
matys kur kas daugiau TV kanalų nei
matė iki šiol.

Skaitmeninei televizijai
žiūrėti būtinas TV
priedėlis
Skaitmeninė televizija nuo įprastinės skiriasi tuo, kad jos vaizdas ir garsas perduodamas skaitmeniniu signalu. Šiam signalui priimti ir pereiti prie
skaitmeninio turinio, kiekvienam ekranui reikalingas TV priedėlis. Įsigijus TV
priedėlį, skaitmenine televizija naudotis
labai paprasta. Žiūrovo jau turimas televizorius prijungiamas prie nedidelio
priedėlio ir lauko antenos.
Šalia Latvijos sienos gyvenanti Birutė
Petraškienė džiaugiasi įsigytu TV priedėliu. „Latvijoje ir Estijoje analoginė televizija jau išjungta, todėl nusprendžiau
nebelaukti 2012 m. ir įsigyti SELTEKOS TV priedėlį jau dabar. Visada
matau gražų ir ryškų vaizdą, televizorius su priedėliu visus kanalus
rodo daug geriau“, – teigia Birutė.
O Zofijai Skurdienei, gyvenančiai
Žiežmarių seniūnijoje, Stoniavos kaime, SELTEKA pagelbėjo dar labiau, nes moteris
dėl vietovėje esančios daubos negalėjo be trikdžių pasižiūrėti net žinių. „SELTEKOS darbuotojai labai
maloniai man padėjo ir sumontavo reikalingą įrangą, pristatė TV priedėlį iškart į
namus, esu labai patenkinta“, – sakė Zofija. Ekologiniame ūkyje gyvenančiai moteriai nuo šiol nekyla problemų vakarais
pažiūrėti ne tik žinias, bet ir mėgstamus
lietuviškus serialus.

Su TV priedėliu –
nemokama skaitmeninė
televizija
Pasak lietuviškų skaitmeninės televizijos priedėlių gamintojos SELTEKA direktoriaus Arūno Vizgaičio, dabar kiekvienas, net ir pačiame atokiausiame
Lietuvos kampelyje gyvenantis žmogus gali naudotis nemokama kokybiška
skaitmenine televizija. Įsigijus TV priedėlį, nemokamai galima žiūrėti iki 14 televizijos kanalų: „Lietuvos ryto televiziją“,
LTV, LTV2, LNK, SPORT1, „Liuks“, BTV,
„Info TV“, TV1, TV3, TV6, „Balticum“,
„BBC World“ ir „TV Polonia“. Jeigu pirkėjas nori matyti daugiau kaip 14 nemokamų programų, jis gali įsigyti SELTEKOS priedėlį kartu su kortele „Skaitmeninė GALA“. Jau senokai vyksta akcija, kada pirkėjai, įsigydami SELTEKOS

priedėlį, gauna galimybę nemokamai 3
mėnesius žiūrėti iki 40 puikios kokybės
programų. Tereikia išsirinkti vieną iš 3
siūlomų SELTEKOS modelių, pažymėtu
specialiu lipduku. Šiuo metu tokiais lipdukais pažymėtų SELTEKOS priedėlių
dar galima įsigyti visuose Lietuvos pašto skyriuose arba „Senukų“, „TECHaso“,
„Maximos“ prekybos centruose.
A.Vizgaitis ragina nelaukti, kol bus
išjungta analoginė televizija. „Norėtųsi,
kad žmonės jau šiandien matytų daugiau TV kanalų, džiaugtųsi savo mėgstamomis laidomis be trikdžių, bet kokiu oru. Dabar jau galime net kaimo
sodybose gyvenantiems vartotojams
pasiūlyti patikimus SELTEKOS TV priedėlius“, – teigia A.Vizgaitis. SELTEKOS
įmonės darbuotojai pasirūpina net ir
atokiausiai gyvenančiais žmonėmis.
„Jums nereikia specialiai važiuoti į rajono ar miesto centrą. Norėdami įsigyti
TV priedėlį ar jam tinkamą anteną, tai
galite padaryti ir artimiausiame savo
Lietuvos pašto skyriuje“, – primena UAB
SELTEKA vadovas.

SELTEKOS TV priedėliui –
net 3 metų garantija
„Esame tikri dėl mūsų gaminamų TV
priedėlių kokybės ir patikimumo, todėl
vieninteliai Lietuvoje suteikiame didesnę
nei įstatymai numato – 3 metų – garantiją“, – sako A.Vizgaitis. SELTEKOS priedėlių vaizdo kokybė ir patikimumas išbandytas daugiau nei 100 vietovių, įvairiuose Lietuvos kampeliuose. Šiandien
ne tik miesto, bet ir atokiausių kaimelių
ir vienkiemių gyventojai gali džiaugtis kokybišku skaitmeninės televizijos

vaizdo signalu. SELTEKOS TV priedėliai yra patikimi, pasižymi patogiu valdymu, patrauklia kaina ir
tuo, kad šis įrenginys sukurtas ir gaminamas Lietuvoje. SELTEKOS TV priedėliai sertifikuoti Vokietijoje, Anglijoje, jie
saugūs vaikams, todėl bet kur Lietuvoje
gyvenantis žmogus gali būti tikras, kad
garantuotai matys savo mėgstamus kanalus ir neturės dėl to jokių rūpesčių.
SELTEKOS TV priedėlio meniu yra lietuvių, rusų ir lenkų kalbomis.
TV priedėlius galite įsigyti prekybos
centruose ir elektronikos parduotuvėse. Daugiau informacijos ir tikslesnį parduotuvių sąrašą rasite apsilankę SELTEKOS interneto svetainėje www.patikimaspriedelis.lt. Atokiau gyvenantys
Lietuvos miestelių ir kaimų gyventojai
SELTEKOS TV priedėlius ras ir Lietuvos
pašto skyriuose.
Prekyboje pasirodžiusius lietuviškus
skaitmeninius priedėlius įvertino ir Lietuvos pirkėjai, ir nacionalinio konkurso
„Inovacijų prizas“ komisija, trejus metus iš eilės UAB SELTEKA buvo apdovanota nacionaliniu inovacijų prizu.
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