Mūsų jėga – vienybėje!
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Jungtinio demokratinio judėjimo Klaipėdos
skyriaus aktyvistai paminėjo Garliavos
mergaitės trijų mėnesių pagrobimo sukaktį
2012 m. rugpjūčio 17 d. suėjo trys mėnesiai nuo tragiškų gegužės 17 d.
įvykių Garliavoje, kai iki dantų ginkluotų 240 sukarintos paskirties būrio
policininkų brutaliai įsiveržė į Kedžių namus ir pavartodami smurtą bei jėgą
išplėšė iš senelių rankų anūkę Deimantę Kedytę ir išvežė nežinoma kryptimi.
Pedofilijos byla atskleidė, kad Lietuva tėra bananų respublika, kurioje
teisėsauga ir teisėtvarka gali laisvai prievartauti vaikus, žudyti juos
bandančius apginti tėvus, ir sodinti į kalėjimą juos ginančius senelius.
Bjauriausia, kad visos šios parodijos viršūnėje sėdi prezidentė Dalia
Grybauskaitė, su kuria žmonės siejo tiek daug vilčių. Prezidentė savo
darbais įrodė, jog ji tarnauja šiai pedofilinei mafijai. Žmonės klausia, kodėl
prezidentė leidžia atvirai terorizuoti nukentėjusius senukus Kedžius ir
Neringą Venckienę? Tyla... Prie prezidentūros piketuojantys žmonės
kasdien perduoda laiškus D. Grybauskaitei, prašydami tiesos ir teisingumo...
Vėl tyla. Dėl buvusios teisėjos, o dabar kandidatės į Seimą Neringos
Venckienės politinio persekiojimo, Lietuvos teisininkai ir žmogaus teisių
gynėjai, buvę disidentai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, visuomenės veikėjai,
Nepriklausomybės atstatymo akto signatarai, Bažnyčios atstovai kreipėsi į
JAV ir ES valstybių vyriausybes.
Virginija JURGILEVČIENĖ
JDJ Klaipėdos skyriaus aktyvistė

Valstybinės darbo inspekcijos informacija dėl Rugsėjo 1-osios
Šiais metais Rugsėjo 1-oji, Mokslo ir žinių diena, kuri skelbiama Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatyme, bus šeštadienį. Švietimo ir mokslo ministerija mokyklų
bendruomenėms šiemet suteikė teisę pačioms pasirinkti, kada rengti mokslo metų pradžios šventę: ar šeštadienį, ar pirmadienį-rugsėjo 3 dieną.
Valstybinė darbo inspekcija, siekdama, kad būtų išvengta įvairaus įstatymų traktavimo numatomais dvejopais pasirinkimų atvejais, primena kai kurias Darbo kodekso
nuostatas. Jei mokyklos mokslo metų pradžios šventę rengtų rugsėjo 1-ąją, šeštadienį, tą diena dirbsiantiems mokytojams turėtų būti apmokama kaip už darbą poilsio
dieną. Darbuotojo pageidavimu, ši diena taip pat gali būti kompensuojama suteikiant jam kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų. Nuo šių
metų Darbo kodeksas buvo papildytas dar viena lengvata asmenims, auginantiems vaikus-darbuotojams, auginantiems bendrojo ugdymo mokykloje besimokantį vaiką
iki 12 metų, suteikiama ne mažiau kaip pusė darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus pirmąją mokslo metų dieną, mokant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį.
Kadangi ši garantija sietina su mokslo metų pradžios švente, ja turės teisę pasinaudoti ir tėvai, kurių vaikams iki 12 metų mokslo metų pradžios šventė jų mokykloje
rengiama rugsėjo 3-ąją.
Primintina, kad ši garantija taikytina tik tiems darbuotojams, kurie neturi teisės į visą papildomą poilsio dieną per mėnesį, t.y. netaikytina darbuotojams, auginantiems
LR Valstybinė darbo inspekcija
du vaikus iki 12 metų ar neįgalų vaiką iki 18 metų.

Ar nustos "valdžiažmogiai" trypti žmogaus
teises, garbę ir orumą?

Kai Klaipėdos miesto savivaldybė užsiima ne savo darbu...
Visuomenininkas Germanas Čepas jau kelerius metus renka informaciją apie
paplūdimų priežiūrą, gelbėtojų stoties darbą, pastoviai raštu kreipiasi į savivaldybę dėl
netinkamos paplūdimių priežiūros, mokesčių mokėtojų lėšų švaistymo... Klaipėdos
savivaldybės klerkams nusibodo tokia aktyvaus piliečio G. Čepo veikla ir jie nusprendė
apskųsti teisėtvarkai, kad jam iškeltų bylą.
Klaipėdos VPK 1-ojo policijos komisariato tyrėja paprašė vienos aktyvios
visuomenininkės atvykti į komisariatą ir kaip liudytoja duoti parodymus prieš G. Čepą. Ji
rugpjūčio 14 d. bendravo su policijos tyrėja ir pasirašė po liudytojo apklausos protokolu.
Klaipėdos m. savivaldybės administracija skambino į Vilnių Nevyriausybinių
organizacijų vadovams ir domėjosi Germano Čepo asmenybe, ar ten jį pažįsta. Tokios
pat informacijos norėjo gauti ir iš Klaipėdos Jungtinio demokratinio judėjimo pirmininko
Vito Žiliaus. Miesto visuomenininkams nepatiko Klaipėdos savivaldybės administracijos
kišimasis į Nevyriausybinių visuomeninių organizacijų vidaus reikalus bei veiklą.
Klausimas pamąstymui. Negi Klaipėdos m. savivaldybės administracija ir meras neturi ką
veikti, jog kaip policininkai domisi tais, kurie gina klaipėdiečių viešą interesą ir pasirašo po
reikalavimais bei pareiškimais, ragindami miesto valdžią, kad ši imtųsi priemonių tvarkyti
miesto ūkį, aikštes, gatves ir privažiavimo kelius, pasidomėtų, kokiu šiukšlynu esanti
liberalų valdžia pavertė miesto centrą. Tokios apleistos Atgimimo aikštės nepamatysime
net provincijoje. Ar ne laikas miesto merui bei jo bendražygiams mesti dūdą į šalį ir
pradėti vykdyti rinkėjams duotus pažadus?
Lina LAPĖGINIENĖ
Informacinio leidinio "Atgimimo aikštės žinios" atstovė

Nesibaigiantys Lietuvos valdžios teisėsaugos institucijų išpuoliai prieš
politikę Neringą Venckienę, kuri nuo politinės partijos "Drąsos kelias"
dalyvauja šių metų spalio 14 d. vyksiančiuose LR Seimo rinkimuose
kandidate, panaudojant Panevėžio miesto prokurorus, bandoma kištis į
N. Venckienės gydymo procesą, neleidžiama jai ir kitiems partijos nariams
ruoštis rinkiminei kampanijai.
Vyksta kandidatės į Seimo narius ir jos giminių, taip pat ir kitų partijos
narių politinis persekiojimas. Peržengtos visos ribos ir mūsų nuomonė
turime apie tai garsiai ir viešai prabilti.
Visuomenėje, kurioje per 20 metų didėjo atotrūkis tarp tų, kurie pasijuto
Dievo pateptaisiais ir išrinktaisiais bei pasivadino save Lietuvos "elitu",
"valstybininkais",- šiandien jie šią visuomenę vadina "minia", "runkeliais",
"šunauja", "patvoriniais" ir panašiai. Tokia visuomenė, valdant vadinamam
"elitui", negali būti nei saugi, nei demokratiška, nei teisinga.
Jau penkeri metai, kai Lietuvos teisėsauga bando užgniaužti
rezonansinę pedofilijos bylą, susijusią su mažos mergaitės iš Garliavos
tvirkinimu bei prievartavimu. Bylą, kuri nusinešė keturių žmonių gyvybes.
Esantys dabar valdžioje, dar liaudyje vadinami "valdžiažmogiais", mėgina
mūsų piliečiams plauti smegenis ir melu įtikinti, kad Lietuvoje neegzistuoja
valstybinis pedofilų klanas, kad visa tai išgalvota istorija. Tačiau visi
matėme šių metų gegužės 17 d. tragiškus įvykius Garliavoje, sukrėtusios
Lietuvą ir pasaulį. Matėme, kaip iki dantų ginkluotų 240 sukarinto būrio
policininkų puolė beginklius žmones ir naudodami prievartą atėmė vaiką.
Matėme, kaip valstybės vadovai nereaguoja į Konstitucijos ir įstatymų
pažeidimus. Matome, kaip žeminami mes visi ir mūsų valstybė. Šiandien
skleidžiamas valdžios melas jau peržengė visas padorumo ribas. Valdžios
globojamo pedofilų klano grėsmė mūsų vaikų laisvei, saugumui ir gerovei
per visą dvidešimtmetį išliko iki šiol. Dabar ji dar labiau išryškėjo, nes iškilo
pačiu bjauriausiu, atviro melo ir šantažo pavidalu.
Kas šiandien kaltas už tautos pažeminimą, už netvarką, korupciją ir
kontrabandą, už badaujančius pensininkus ir vaikus, už smurto ir baimės
propagandą, už valdžios autoriteto praradimą? Dabar, kai visa jėga
imamasi triuškinti nužudyto D. Kedžio seserį Neringą Venckienę, padorūs
žmonės turi stoti jos pusėn. Vargu, ar Lietuvos žmonės gali toliau
normaliai gyventi su atvirą gegužės 17-osios žaizda savo dvasioje?

PILIEČIAI!
Visi sutelkime savo jėgas ir ryžtą, vieningai ir drąsiai ateikime šių metų
spalio 14 dieną prie balsavimo urnų, ir balsuokime Seimo rinkimuose už
"Drąsos kelias" politinę partiją, už jos iškeltus kandidatus į Seimą.
Trečio - mums neduota. Būti ar nebūti, štai kur klausimas. Vardan savo ir
savo vaikų ateities, vardan tikros demokratinės ir socialiai teisingos
Lietuvos, ateikime.
Edvardas ŠALKAUSKAS
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos
pirmininkas
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TEISĖ RINKTI (-S). DRĄSOS KELIAI

Prezidentas Rolandas Paksas: "Paradoksaliai pasirinkta
Konstitucinio Teismo posėdžio data-Rugpjūčio 23-oji...
Būtent šią dieną 1939 metais du diktatoriai, Stalinas ir
Hitleris perdalino Europos žemėlapį ir milijonai žmonių
likimai, į vieną ar į kitą pusę, akimirksniu buvo nulemti..."
P.S. Įdomu, ar "konstitucinės dvasios" leis dalyvauti Rolandui
Paksui 2012 m. spalio 14 d. Seimo rinkimuose?

Inf. "L L"

MIELI LIETUVOS RESPUBLIKOS
PILIEČIAI,
Kviečiame tapti „Drąsos kelias“ politinės partijos rėmėjais. Jūs galite aukoti
partijai 39,99 Lt (40 litų be 1 cento) paprasčiausiai pervedant norimą sumą į nurodytą
sąskaitą.
Jei pageidautumėte partiją remti didesne suma, jūs tą galėtumėte padaryti
pervesdami ne daugiau 10 procentų savo praėjusių metų pajamų.
Šiuo atveju, jei dar nepildėte 2011 metų pajamų deklaracijos Valstybinėje mokesčių
inspekcijoje, tą reikėtų padaryti prieš aukojant jūsų pasirinktą sumą.
Maksimali aukojama suma negali viršyti 21 750 litų.

Rekvizitai: „DRĄSOS KELIAS“ POLITINĖ PARTIJA,
Kodas 302747527, Vytauto g. 57-2, Garliava, Kauno raj. LT- 53263
A/s. LT48 7300 0101 3227 7122 Swedbank AB, BIC (SWIFT kodas) – HABALT22
„DRĄSOS KELIAS“ POLITINĖ PARTIJA

Lietuvių tauta ne kartą savo istorijoje rinkosi Drąsos kelią. Tai 1794,
1831, 1863 metų sukilimai. Lietuviai niekada nenorėjo gyventi priespaudoje.
Drąsos kelią žymėjo ir 1918 metų vasario 16-osios Nepriklausomybės
aktas, 1949 metų vasario 16-osios Lietuvos partizanų vadų Adolfo
Ramanausko-Vanago, Vytauto Gužo-Kardo ir kitų pasirašyta Deklaracija.
Drąsos kelias jungė ir Baltijos kelyje stovėjusius žmones, ir pasirašiusius
tautos vienybės aktą 1991 m. sausio 13-ąją. Išsilaisvinimo idėja, gimusi
žmonių širdyse ir protuose netruko materializuotis ir svajonės išsipildė Lietuva tapo nepriklausoma.
Tačiau kas atsitiko, kad šiuo metu lietuviai bėga iš savo Tėvynės, o pati
Lietuva tapo nykia, pilka ir niekam neįdomi Europos Sąjungos ir NATO
pasienio valstybėlė? Jeigu 1918 metų Nepriklausomybės akto signatarai
svajojo apie laisvą, demokratinę Lietuvą, tai 1949 metų Deklaracijos
signatarai aiškiai suvokė Nepriklausomybės praradimo priežastis. Tai
valdžios sugyvulėjimas, atitrūkimas nuo savos tautos, tai "kabinetinė ir
telefoninė teisė" bei "švogerių kultas".
Ar neina dabartinė Lietuva tuo pramintu keliu? Ar neveda mūsų išrinktieji į
tragišką 1940 metų vasarą? Istorija kartojasi. Valdantieji nuo savo tautos
atitrūkę per šviesmečius, teisėsauga negina piliečių, o juos persekioja.
Rašau ne apie save ir savo artimuosius, o apie tūkstančius neleistinai
pasiklausomų telefoninių pokalbių, apie kuriamus "teroristus", apie totalų,
tiesiog orvelišką visuomenės sekimą ir norą ją kontroliuoti.
Apie vėl atgimusią, iš sovietmečio prisikėlusią telefoninę teisę ir
kabinetinę tiesą. Visa tai veda į Nepriklausomybės praradimą. Jeigu
tarpukario Lietuva turėjo bent kariuomenę, dabar net jos nėra. Yra tik 11
generolų, 80 pulkininkų ir garbės sargybos kuopa. Visa šią "armiją" galime
pamatyti Šiluvos atlaiduose. Kilus grėsmei, mūsų išvis nebūtų kam ginti.
Mūsų vyrai ir moterys miškuose liktų vienui vieni.
Milžiniška socialinė atskirtis, nesaugumo jausmas, bedarbystė ir panieka
paprastam, sąžiningam žmogui verčia lietuvius bėgti iš Lietuvos. Tai yra
permanentinis Nepriklausomybės netekimas. Valstybė gali būti be miestų,
bet negali būti be žmonių. Statomi valdovų rūmai, jiems ištaškomi šimtai
milijonų. Bet kam tie rūmai, jeigu tuoj neliks lietuvių, kurie juos lankys? Kam
skirtas brangiausias Gedimino prospekto grindinys, jeigu ji mindys nebe
lietuvių pėdos?
Tomas Akvinietis savo traktate "Apie valdžią Kipro karaliui" ("De regno ad
regem Cypri") pabrėžia, jog "Karalius privalo siekti, kad visuomenė gyventų
gerai." Valstybė yra ne saujelė sintetinio elito, bet visuomenė. Visuomenė,
susikūrusi saugią valstybę. Socialiai teisingą valstybę. Valstybę, kuri
sugeba ginti ir saugoti. Valstybę, kurioje norisi gyventi, kurioje norisi gimdyti
vaikus. Mes turime teisę rinktis. Turime teisę norėti.
Ar norės rinktis Lietuvos žmonės, kad tauta galėtų gyventi saugioje,
teisingoje valstybėje? Jeigu taip, tai reikia rinktis dar vieną Drąsos kelią.
Drąsos kelias - tai kelias į šviesesnę, į teisingesnę Lietuvą. Lietuva turi būti
gera mama mums visiems. Todėl mes sakome: Broliai ir sesės, išdrįskime
Neringa VENCKIENĖ
keisti Lietuvą!

Pasirinkim drąsos kelią

Teismo kronika
2012 m. rugsėjo 4 d. Klaipėdos miesto apylinkės teisme vyks
parengiamasis teismo posėdis dėl Klaipėdos miesto ir apskrities
profesinės sąjungos tarybos nutarimo panaikinimo. Šioje civilinėje
byloje ieškovas – Klaipėdos dramos teatras (vadovas Gediminas
Pranckūnas) labai trokšta atsikratyti jam nepalankiais darbuotojais
– profsąjungos aktyvistais, todėl ir skundžia teismui profsąjungą,
kuri neduota jam sutikimo ir netenkina jo užgaidas atleidinėti iš
darbo sąžiningus ir ilgamečius teatro darbuotojus.
Bylą nagrinės teisėja Larisa Šimanskienė.
Edvardas ŠALKAUSKAS
Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos
pirmininkas

Gimtadienio proga
profsąjungos
narius rugsėjo m ėnesį

SVEIKINAME

Antaniną Danilovą, Bronių Koščicą, Evaldą
Bružą, Raisą Starostiną, , Viginijų Mockų, Ingą
Žinienę, Michailą Kiseliovą, Danutę Puplesienę,
Gintarą Vainutį, Nataliją Potapovą, Ingridą
Simanauskaitę,
Jeleną
Kozlovą,
Jarą
Valiukėną, Laimą Vaičiulienę, Kostą Stasiulį,
Ireną Proškinienę, Virgilijų Mockų, Donatą
Norvaišą, Artūrą Stralchanovą, Romą Želvį,
Saulių Juškevičių, Kostą Norkų, Loretą
Razmienę, Julių Stončių.
Vėl prabėgo lyg šešėlis metai pasverti lemties,
Pasivyti taip norėtum... Bet nėra vilties.
Tad kiekvieną naują dieną pasivykit su viltim,
Nors sugrįžti ji negali, te ilgiau bus su Jumis.
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga

„DARBININKŲ BALSAS“ redakcija
Steigėjas ir leidėjas Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga
S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21, LT- 92254 Klaipėda (durų kodas – 3 8)
Tel. 8-46-217825, faksas: 8-46-411019, mob. 8-686-17406
El. paštas: kmapsp@gmail.com
Internetinis tinklapis www.kmaps.lt

* Pasirašyti straipsniai nebūtinai sutampa su redakcijos nuomone

Šiandien mums Aukščiausio duota
Psirinkt laisva valia,
Ar kovot, ar pasiduoti,
Būti Lietuvai, ar ne!
Kas į balą nusiritom
Išpažinkime kaltes!
Glauskimės prie vienas kito,
Tieskim viens kitam rankas!
Vykdykime Dievo valia,
Nepraraskime galvos.
Nepamirškime birželio!
Nepamirškim laisvės kelio!
Neišduokim Lietuvos!

Profsąjungos nariams
nemokama Fizinė medicininė
reabilitacija
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga bei
Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjunga savo
nariams organizuoja penkių dienų fizinę medicininę
ambulatorinę
reabilitaciją
Klaipėdos
sveikatos
priežiūros centre (Taikos pr. 76) sergantiems:
kvėpavimo sistemos, nervų, virškinamojo trakto,
endokrininėmis ligomis, po judamojo-atramos aparato
pažeidimų. Skiriama:
masažo, parafino, purvo,
vandens, Šarko dušo, povandeninio masažo
procedūros.
Kreiptis į savo profsąjungų skyrių pirmininkus
arba į Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungų
būstinę adresu: S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21,
Klaipėda (prieš Sporto rūmus-durų kodas 3 8).
Tel. 8-46-217825, tel./faks. 8-46-411019, mobilusis
tel. 8-686-17406.
PASTABA: Profsąjungos narys, kuriam reikalinga
medicininė reabilitacija, turi gauti savo šeimos
gydytojo išrašą iš medicininių dokumentų (pažymą),
atvykti į profsąjungų būstinę ir paimti nukreipimą į
Klaipėdos sveikatos priežiūros centrą.

Be doros tauta pražūva.
Meilės ir tiesos vardu
Burkimės į vieną krūvą,
Kelkimės visi kartu.

Materialinės pašalpos skyrimo tvarka
Profsąjungos nariams pašalpa skiriama šiais atvejais:
1. Artimųjų mirties atveju (tėvas, motina, vyras, žmona, vaikas);
2. Daugiau kaip mėnesį serga profsąjungos narys;
3. Gimus profsąjungos nario vaikui;
4. Mirus profsąjungos nariui (skirti vienam iš jo artimųjų);
5. Gaivalinės nelaimės atveju (gaisras);
6. Leidžiant vaiką į pirmą klasę.
Pašalpai gauti reikalinga:
Prašymas skirti pašalpą, mirties liudijimo ar vaiko gimimo
liudijimo kopiją, nedarbingumo pažymėjimo kopija, gaisro atveju
- priešgaisrinės apsaugos tarnybos pažyma, mokymo įstaigos
pažyma, kad vaikas mokosi pirmoje klasėje.
Tel. 8-46-411019, 8-46-217825, tel. 8-686-17406

Pirmininkas Edvardas ŠALKAUSKAS
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