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Žmonių partijos premjerę Ingridą Šimonytę skandina
Niujorko teismo dokumentai
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Naujausi komentarai
ijunkite savo galvas
Ataka – vėl siekta
pažeminti Baltarusijos
prezidentę S.
Tichanovskają ir
paniekinti Lietuvą

IP 82.135.173.151 | 13:43:35

tik normalus skiepai gali padeti
sunaikinti virusa, nereikia buti
mediku kad tai suprasti. o ko
siekia kremlinai? isnaikinimo
tautos. matematika cia
elementari....

nors bet
IP 188.69.197.213 | 13:24:47

I. Šimonytės Vyriausybė
atvirai stengiasi kuo
labiau pakenkti
pasiskiepijusiems nuo
kortonaviruso, kodėl?
11

Į Rytų Niujorko apygardos teismo teismą kreipėsi dar 2012 m. Aandriaus
Kubiliaus vyriausybės (tuo metu finansų ministrės Ingridos Šimonytės)
užgrobto „Snoro“ banko akcininkai Antonovas ir Raimundas Baranauskas ir jų
lietuvoje.
Bankininkai nurodė, kad „eksproprijuodama“ Snorą, Lietuvos vyriausybė
pažeidė bent kelis Rusijos ir Lietuvos tarptautinės sutarties dėl investicijų
apsaugos punktus. Ši sutartis numatė, kad jeigu valstybė „nusavina“
investuotojų turtą, turi už jį tinkamai atlyginti. Tačiau LR vyriausybė už
užgrobtą beveik 8 mlrd. litų vertės banko turtą nepasiūlė akcininkams nieko,
tik privertė juos bėgti į užsienį.

peržengtos
IP 188.69.197.213 | 12:45:36

visos linijos, visi negrįžtamumo
taškai. Jau dabar strukturizuotis
konkrečioms valstybingumo
pozicijoms; kad staiga
pasikeitus padėčiai nebūtų
tampoma už rankovių; alternatyvi-šešėlinė-būsima
vyriausybė turi ryškėti...

Žmonių partijos lyderė Ingrida Šimonytė. Nuotr. facebook.com

advokatai, primena „Laisvas laikraštis“ apie vieną išraiškingesnių aferų

nors visos partijos vienodos, bet
šaikos mafijos huntos tėvynės
sąjunga ir simboliškai neša visų
pokyčių, ir rezultatų įvykdymoįtvirtinimo atsakomybę. Belfasto
nebus. Bastilijos nebus. Bus
Blinda....

Rugpjūčio 10 d. valdžios
organizuotos riaušės
prie Seimo prašosi
atsakomybės
6

šaika-mafija-hunta
IP 188.69.197.213 | 12:12:48

. . ....

Bankininkai pareikalavo, kad Rytų Niujorko apygardos teismas išreikalautų
šiame mieste įsikūrusio buvusio „Snoro“ administratoriaus Simon Freakley
dokumentus apie „Snorą“. Mat S.Freakley įsikūrė šiame mieste, ir įsteigė čia
naują įmonę „AlixPartners“.
Minėtų dokumentų bankininkams reikia tam, kad juos pateiktų Paryžiaus
arbitražo teismui, kuris nagrinėja „Snoro“ akcininkų daugiau nei 1 mlrd. eurų
pretenziją Lietuvos Respublikai dėl užgrobto banko. Bankininkai mano, kad
Freakley laikomi dokumentai apie banko padėtį jo užgrobimo dieną įrodytų,

Lietuva siekia išgelbėti
vertėjus, kurie talkino
okupacinėms pajėgoms
Afganistane
30

Kas atsakingas už neramumus
prie Seimo po 2021 m. rugpjūčio
10 d. mitingo?

kaip bolšveikai „eksproprijavo“ visą žmonių turtą.
Saimonas Friklis bandė išsisukinėti, pateikė apeliaciją, tačiau Niujorko teismas

Hibridinio karo strategai iš Minsko ir

ją atmetė.

dokumentus apie „Snorą“.
Būtų neįtikėtina, kad šis pilietis išdrįstų ką nors slėpti arba klastoti JAV teismui.
Mat šios šalies įstatymai numato, kad melavimas ar trukdymas teisingumui yra
laikoma sunkiu nusikaltimu, už kurį gali sėsti į kalėjimą 10 metų.

Vykdoma nuo: 2021-08-14
Vykdoma iki: 2021-08-23

kad bankas buvo mokus ir buvo grubiai „eksproprijuotas“ valdžios, panašiai

Tai reiškia, kad S. Friklis turi pateikti, arba jau pateikė JAV teismui visus

Apklausa

Maskvos
Lietuvos teritorijos administratoriai

Fašizmas Lietuvai
truputėlį reikalingas,
skelbia M.
GarbačiauskaitėsBudrienės
vadovaujamas
transliuotojas
51

pasitelkę spec. tarnybas
Mitingo organizatoriai ir susirinkę
žmonės prie Seimo, pasitelkę Lietuvos
nusikaltėlių pasaulio atstovus ir
girtuoklius

Rezultatas

Tai ne lietuviškas „teisingumas“, kur net Seimo komisijai „Snoro“
administratorius išdrįso pareikšti, kad jis neteiks Seimui jokių dokumentų, „nes
komisija vis tiek nieko nesupras“.
Įdomu, kaip tokiu atveju elgtųsi, pvz., Kongresas, jeigu kažkoks apsišaukėlis
„verslynikas“ išdrįstų jam pasakyti, kad „ne jūsų reikalas“.
Kas skriaudžia
žiniasklaidą
5

Įvyko ypatingos svarbos
G. Landsbergio pokalbis
su W. R. Sherman
31

Renkuosi būti su
naikinamais
15

G. Nausėdos darbai
artinantys prie Gerovės
valstybės, nuveikti nuo
rugpjūčio 9 iki 15 dienos
23

Kitos apklausos

Prancūzijoje protestai
prieš koronaviruso
pandemija
prisidengiančios
valdžios veiksmus
8

APKLAUSA: „Kas
atsakingas už
neramumus prie Seimo
po 2021 m. rugpjūčio 10
d. mitingo?“
94

G. Landsbergis Vatikano
valstybės sekretoriui
papasakojo apie
Lietuvos rūpestį žmonių
teisėmis pasaulyje
34

Iš šio dokumento aiškėja, kad „Snoro“ bankininkų adokatai – garsi JAV
advokatų kontora ALSTON & BIRD LLP dar 2019 m. rugpjūtį kreipėsi į Rytų
Niujorko apygardos teismą, nurodydami, kad : „…Investuotojų užsienio šalyse
gynimo fondas (kuris ir atstovauja Antonovą ir Baranauską šioje byloje),
korporacija, kuri įgeistruota pagal Rusijos Federacijos įstatymus, pagarbiai
prašo teismo įsakymo gauti dokumentus iš bendrovės AlixPartners LLP
(AlixPartners), kuri įsikūrusi Rytų Niujorko apygardos teismo veiklos
teritorijoje, ir ir jos vykdančiojo direktoriaus pono Simon Freakley.
Teismo įsakymo prašome dėl pono Freakley laikino paskyrimo ir tyrimo dėl

Ar Lietuva turėtų
atjausti Švedijos
žmones, dėl jų valdžios
požiūrio į koronavirusą?
13

bankas „Snoras“.
Pareiškėjas siekia šių dokumentų dėl arbitražo bylos dėl Lietuvos ir Rusijos
tarptautinės investicijų apsaugos sutarties, pasirašytos dar 2004 m., kurią
prižiūri JT tarptautinės prekybos arbitražo taisyklės ( angl. United Nations
Commission on International Trade Law Arbitration Rules (UNCITRAL
Arbitration Rules), pagal kuriuos tuo metu didžiausias „Snoro“ akcininkas

Jeigu testas yra

Vladimir Antonov (Mr. Antonov), įrodys, kad Lietuva daug kartu pažeidė minėtą neigiamas, negalima
investicijų apsaugos sutartį, įskaitant pretekstinį tyrimą dėl banko finansų,
kurio pabaiga buvo nuspręsta neleidžiant ponui Antonovui jame dalyvauti.

atmesti COVID-19
galimybės ir todėl testą
būtina kartoti
45

Pasirašo : advokatai
Alexander Yanos
Carlos Ramos-Mrosovsky
Rajat Rana
Hanna Robbins
ALSTON & BIRD LLP
Šių metų rugsėjo mėnesį Rytų Niujorko teismas patenkino minėtą prašymą, o
pono S Friklio apeliaciją atmetė. Taip nusprendė Niujorko apygardos teismo

Baltarusija hibridinės
atakos metu
nepasigėdyjo smogti ir
Vytautui Landsbergiui
33

teisėja Analisa Torres. Toliau pateikiamas minėtas teismo įsakymas (kas
netingi, gali jį išversti į lietuvių kalbą, nes tekstas labai sunkus ir pilnas teisinių
terminų ir persiųsti redakcijai – aut. pastaba) :

Aiškėja kokrečios
nusikaltėlių pavardės –
policijai tirti riaušes prie
Seimo aktyviai padeda
visuomenė
29

Po riaušių prie Seimo,
žvilgsniai krypsta į S.
Skvernelį
52

Nutekintuose
dokumentuose
atsiskleidžia karingas
Lietuvos charakteris ir
NATO ryžtas
12

Apie 2021 m. gegužės
21 d. ES pirkimo sutartį
su Pfizer ir Biontech dėl
vakcinos įsigijimo
28

Pokuroras siekė rekordo
– teismo prašė N.
Černiauskiekės suėmimo
iki 2022 m. sausio 21
dienos
9

Filosofas Alvydas
Jokubaitis DELFI eteryje
pasakė tai, ko negalima
kalbėti tokiuose
kanaluose
63

Po valdžios įvykdytos
provokacijos, šaika
Seime šalintina
5

Melo ir bukos
propagandos ruporai
vieningai pranešė, kad
nesustos
53

Ekspertai.eu komentaras

Lietuvos politikai
vieningai sutaria –
riaušėms prie Seimo
dirigavo Rusija su
Baltarusija
48

Bilotaitė pranešė apie
hibridinio karo metu
prieš Lietuvą
suklaidintus piliečius,
dalyvavusius mitinge
117

VSD: yra pagrindo
vertinti, kad
antivyriausybiniai
protestai virsta valstybę
destabilizuojančiais
veiksmais
19

Prievartaujama lietuvių
tauta nebesutinka tylėti
18

Zombių apokalipsė,
antžmogiai, dinozaurų
renesansas –
virusologijos
perspektyvos
10

Šaltinis: laisvaslaikrastis.lt
Susiję:
Niujorko teisme, svarstant „Snoro“ bylą, Lietuvos vyriausybė įkliuvo
meluodama teismui
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Komentarai
124. landzbergiu
kerstas
(2021-08-15 14:46:19)
(91.76.163.105) Parašė:

KGB arhyvus laiko paslepe nuo tautos net ta zmogu Paleckį
nuteise be jokios nusikaltimo sudetes o tik ....gali buti
....mes manome....tikriausiai.....ir is pirsto lauztais pedofilo
parodymais kaip dabar snoro vyrus nori nuteisti už akių
pagal tokio menkystos stanciko melagingus parodymus. Ta
politine byla aiskiai mums parodo kokia demokratija
lietuvoi....... Kas ne sutinka su lanzbergiu politika tai tie yra
priesai

123. Nu jo…
(2021-08-05 13:27:33)
(91.76.163.105) Parašė:

Kad jau ir dabar šiandien PIŠas nuotraukoj prastai atrodo

122. Negaliu patikėti Šimonytė kaip buvo tupa Kubiliaus kasininke ankstesnėje
(2021-07-15 23:09:39)
(91.76.163.105) Parašė:

konservatorių Vyriausybėje, taip ja ir liko… net buhalterės
lygio ji niekada nebuvo pasiekusi. Tai kaip galejo tokia tuščia
ir tupa būtybe tapti šios vyriausybės MP??? Manau, tai įvyko
tik todėl, kad konservatorių partijoje yra visiška lyderio
katastrofa!… Ir tai tiesa, nes Anūkas apgamai yra tuščia
vieta

121. Taip
(2021-07-13 23:02:14)
(91.76.163.105) Parašė:

120. Lietuviškas
teisingumas
(2021-07-13 22:59:58)
(91.76.163.105) Parašė:

Už Snoro banko sunaikinimą reikia teisti Grybauskaitę ir
Kubilių.

Yra posakis ranka ranką plauna. Šioje istorijoje teismai
prokuratūrai užpakalį su konstitucija šluosto. Jeigu surenki
sumą prokurorui, tai surinksi ir jo nutarimą tikrinusiam
"teisingumui"...

119. Snoras buvo
užsakytas

Ar pensininke Tulpę kvies į teismą už akių? Pagoglinkit
straipsnį – „Liudininkas iš Lietuvos banko: “Snoro“ šturmą

(2021-07-13 22:36:44)
(91.76.163.105) Parašė:

laimino prezidentė“. Ir viskas jums taps aišku.

118. ŠIMONYTEI

KADA AFERISTE ŠIMONYTE GRAŽINSI LIETUVAI SKOLAS

(2021-06-04 00:52:34)
(188.123.231.98) Parašė:

?.... KOVO mėnesį Lietuva turėjo sumokėti paskolą I.
Šimontės pasiskolintą per pirmąją krizę 2010 m. , iš kurios
pelnėsi KGB ku-r-va Grybauskaitė nusipirkusi valstybinių
popierių slaptuose aukcionuose su 12 procentų palūkanų …..
PIRMAS MOKĖJIMAS … 1099 000 000 eurų… 1 milijardas 99
milijonai … Dabar visa Lietuva srėbs pasekmes 2010 m.
brangiūjų paskolų kurios išvogtos ... O galima buvo skolintis
ir be procentų , siūlė lengvatinėmis salygomis , tik EU būtų
kontroliavę kur eina pinigai .... TURBŪT jau sumokėta vėl iš
visų mūsų kišenės , iš skolintų pinigų pademijos pasėkmėms
švelninti … KODĖL APIE TAI ŠIMONTĖ SLEPIA INFORMACIJĄ
?...

117. Šimonytė
šiandien sako, jog
mūsų laukia unikali
krize?...

Unikali krizė? Tai reiškia ne tokia kaip 2008 m., kai
Konservatoriai pasiėmė paskolą už didžiausias palūkanas,
sužlugdė Snoras banką ir sumažino pensijas? Dabar

(2021-05-20 23:53:14)
konservatoriai pasiėmė rekordinę paskolą, tokios didelės
(188.123.231.105) Parašė:

skolos Lietuva niekada neturėjo. Kad grąžinti šią skolą, visi
mes turėsime dirbti iki 72 m., ilgiau nei vidutinė gyvenimo
trukmė - tai nauja EKONOMINĖ/SOCIALINĖ KRIZĖ. Žinome,
kad 210 milijonų ketinama skirti privačiam Landsbergio
žmonos verslui- tūkstantmečio mokyklos, o valstybiniams
mokyklas ketinama uždaryti - tai ŠVIETIMO KRIZĖ. Visi
girdėjome, kad iš žmonių ketinama atimti galimybę rinkti
valdžios atstovus - tai DEMOKRATIJOS KRIZĖ. Manau eilinį
kartą Valdantieji apsiskaičiavo

Psl.: Pirmas 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
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