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KOVO 11-oji -

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
ATKŪRIMO DIENA
Kovo 11-ąją sukanka 26 metai, kai buvo pasirašytas
nepriklausomos Lietuvos istorijai svarbiausias dokumentas –
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktas, pažymėjęs priespaudos,
pažeminimo, kančių, karų epochos pabaigą ir nepriklausomos
valstybės pradžią.
Mažutei valstybei, neturinčiai demokratinio valdymo patirties, Kovo
11-oji reiškė kur kas daugiau, nei Akto pasirašymą – jai tai buvo
nauja pradžia, naujos istorijos kūrimo atspirties taškas, naujas
kelias, kuriuo žengti nebuvo lengva, nes laisvė – taip pat
išbandymas.
Jei anksčiau žmones vienijo nepriklausomybės
troškimas – bendras tikslas, stipriau nei grandinės jungęs žmones,
tai kas mus vienija dabar? Kaip dabar sukurti bendrumo jausmą?..
Norėtume tikėti, kad Kovo 11-oji Lietuvos žmonėms – tai ne vien
raudonai nuspalvintas skaičius kalendoriuje, ne vien laisvadieniu ar
ilguoju savaitgaliu pažymėta šventė.
Nuoširdžiai tikime, kad Kovo 11-osios data visada žymės ne tik
erškėčiais apaugusio Lietuvos kelio į laisvę pabaigą, bet bus svarbi
šventė, primenanti apie laimėtą nepriklausomybę Tėvynei ir iškovotą
šviesią ateitį augančioms Lietuvos kartoms…
Rusija pripažino visišką Lietuvos nepriklausomybę 1991 m.
liepos 29 d., su Lietuva pasirašydama sutartį dėl tarpvalstybinių
santykių pagrindų.
Kovojant dėl Lietuvos nepriklausomybės, bene svarbiausias
buvo Ribentropo-Molotovo pakto ir jo slaptųjų protokolų atskleidimas
visuomenei bei visam pasauliui.
Visame pasaulyje Lietuvos nepriklausomybė buvo pripažinta po
1991 m. rugpjūčio 19-21 d. įvykusio GKČP pučo Maskvoje.
Inf. „Darbininkų balsas“

Europos Komisija rengia
Darbuotojų mobilumo
paketą

2016 m. sausio 20 d. Europos ekonomikos ir socialinių
reikalų komiteto (EESRK) Lietuvos delegacijos nariai susitiko
su Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje
ambasadore Jovita Neliupšiene bei Albinu Zananavičiumi,
ambasadoriumi ypatingiems pavedimams.

Šengeno erdvei kyla pavojus

Susitikime kalbėta apie Europos Sąjungos politikos aktualijas
– kaimynystės politiką, karo pabėgėlių bei migrantų
problematiką. Kyla pavojus Šengeno erdvei ir tiek metų kurtai
Europai be sienų, kurios viena iš pagrindinių vertybių buvo –
laisvas asmenų judėjimas. Šengeno erdvė pradėta kurta 1985
metais, kai penkios ES narės nusprendė panaikinti vidaus
sienų kontrolę. Dabar Šengeno erdvei priklauso 26 Europos
šalys. Į Europą toliau plūstant karo pabėgėliams bei
migrantams, vis daugiau politikų kalba apie būtinybę griežtinti
vidaus sienų kontrolę. Tačiau tai labai apribotų ES gyvenančių
žmonių galimybes laisvai judėti. Pirmiausia reikėtų stiprinti ES
išorės sienų kontrolę. Lietuva turi patirties saugant savo sieną
rytuose ir gali pasidalinti patirtimi apsaugant ES pietines
sienas.

Bus peržiūrima Darbuotojų komandiravimo direktyva

Pasidomėjau Europos Komisijos iniciatyvos “Darbuotojų
mobilumo paketas” (Labour Mobility Packet), - eiga. Europos
Komisija dar gruodžio mėnesį planavo paskelbti komunikatą,
tačiau suderinti šalių interesus nėra paprasta. Planuojama, kad
Komunikatas turėtų pasirodyti vasario mėnesį. Darbuotojų
mobilumo paketas turėtų padėti darbuotojų laisvam judėjimui
ES. Jis apims geresnį socialinės apsaugos sistemų
koordinavimą,
geresnį bendradarbiavimą tarp Europos
užimtumo tarnybų (EURES). Be to, numatoma peržiūrėti
Darbuotojų komandiravimo direktyvą (Posting of Workers
Directive). Nors vos prieš keletą metų buvo priimta Direktyva

dėl darbuotojų komandiravimo direktyvos įgyvendinimo, ES
kyla nesutarimų darbuotojų komandiravimo srityje. Europos
Komisijos pirmininkas yra paskelbęs vienu iš savo
pirmininkavimo prioritetų – kovąsu socialiniu dempingu bei
laikosi pozicijos, jog už tą patį darbą, visoje ES turėtų būti
mokamas vienodas atlyginimas.
Europos Sąjungos šalių pozicijos išsiskiria. Kadangi šalių
ekonominės, finansinės galimybės yra skirtingos, kalbėti
apie vieningą rinką yra sudėtinga.
Maži atlyginimai neretai laikomi šalieskonkurenciniu
pranašumu. Viešai deklaruojant vienybę ir siekimą sukurti
bendrą rinką, realiame gyvenime susiduriame su
konkurencija. Vienos šalys konkuruoja sugebėjimu imtis
inovacijų, investuoja į technologijas, didina daro našumą,
kitos gi, tarp jų ir Lietuva – neretai konkuruoja, mokėdama
darbuotojams mažesnius atlyginimus.
Naujoje darbuotojų komandiravimo direktyvoje, EK
norėtų išplėsti komandiruojamų darbuotojų sąvoką
irkomandiruojamiems darbuotojams prilyginti tolimųjų reisų
vairuotojus.
Tai, anot A. Zanavičiaus, turėtų neigiamą poveikį
Lietuvos vežėjams, krovinių pervežimas yra svarbi
Lietuvos ūkio šaka, sukuriant apie 11 proc. BVP.
Lietuvos vežėjai darbdaviai nebus pajėgūs konkuruoti su
Europos Sąjungos šalių vežėjais. Pinigų yra tiek kiek yra,
darbdaviai moka tokius atlyginimus, kokius gali.
Tačiau žvelgiant iš darbuotojų perspektyvos, manau, jog
galimybės teisingiau perskirstyti pelną tikrai yra.
Akivaizdu, jog Lietuvoje neišnaudotos ir socialinio
dialogo galimybės.
Būtinos atviros diskusijos tarp verslininkų ir darbuotojų,
ieškant sprendimų, kurie tenkintų abi puses, tiek derantis
dėl darbo užmokesčio, tiek dėl darbo laiko, darbo saugos ir
sveikatos klausimus.
Daiva KVEDARAITĖ
Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų
komiteto narė

Nelegalus darbas - nevok
savo teisių!

Jei dirbate statybose ar siuvykloje, kavinėje, bare, remontuojate
automobilius, kertate mišką, apdorojate medieną, dirbate sezoninį
ar kitą darbą be darbo sutarties ar kitaip oficialiai neįforminę savo
darbo - dirbate nelegaliai!
Dirbant be darbo sutarties darbdavys jums gali neatlyginti už
darbą. Susirgę negausite pašalpos, susižalojus darbe nebus
atllyginama žala. Žuvus darbo vietoje, artimieji ne tik netektų
brangaus žmogaus - jie negautų ir piniginių išmokų.
Nelegalus darbas padaro darbuotoją tik beteisiu gyvenimo
žaislu.
NETYLĖKITE!
Jei darbe pažeidžiamos Jūsų teisės, praneškite Valstybinei darbo
inspekcijai pasitikėjimo telefonu (8-5) 2139750 arba Klaipėdos
miesto ir apskrities profesinės sąjungos darbo inspekcijai adresu:
S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21, LT-92254 Klaipėda
Tel. 8-46-411019, 8-46-217825, mob. tel. 8-686-17406
El. paštas: kmapsp@gmail.com.
Antanas SUGINTAS
KMAPS darbo inspekcijos viršininkas
_______________________________________________________

Darbo ginčai bylose dėl neišmokėto atlyginimo,
viešas įmonių, bendrovių, organizacijų
paskelbimas, kurioms pateikti darbuotojų ieškiniai
dėl uždelsto ir neišmokėto darbo užmokesčio bei
delspinigių išieškojimo
UAB „Kuro granulės,“ UAB „MDK logistika,“ UAB „Algraižė,“
UAB „Eidvita,“ UAB „Arctic Fishing,“ SIA „SunBaltic“ filialas,
UAB „Čia Market,“ Všį „Amžiaus žiedas,“ UAB „Alvarsas,“
UAB „Heuverlingo chemijos grupė LT,“ Gintaro Razmos
įmonė,
UAB „Orlista,“ UAB „Kaj Madsen Kaunas,“
UAB „Lauvėja.“
Klaipėdos miesto ir apskrities
profesinės sąjungos darbo inspekcija

Neringos Venckienės laiškas iš
Jungtinių Amerikos Valstijų

kitoks gyvvenimas, likimas ir mirtis. Mes, gyvieji, ateiname į šį
pasaulį būti ir veikti. Veikti prasmingai, ir – ne. Kaip
bepasibaigtų mano gyvenimas, aš tiksliai žinau, kad jis nebus
beprasmis. Aš nei karto nesigailėjau, kad gelbėjau
nuskriaustą brolio vaiką. „Aš žinau, kokius sumanymus turiu
dėl jūsų”, – sako Dievas.
Sumanymus jūsų gerovei, o ne
nelaimėms, ir ateitį su viltimi.
Neringa VENCKIENĖ
________________________________________________

Darbo ginčų komisija
patvirtino taikos sutartį

Į užsienio teismą persikels mano, Neringos Venckienės,
pavojingiausios visų laikų Lietuvos kaltinamosios – 40 kriminalinių
veikų – istorija. Taip pat persikels ir visa neištirta tragiška pedofilijos
byla. Su neatliktais būtinais ikiteisminio tyrimo veiksmais, su Seimo
išvadomis apie aplaidų pedofilijos bylos tyrimą prokuratūroje, su
tragiškomis mirtimis, su mano brolio dukrelės, pripažintos
nukentėjusiąja pedofilijos byloje, grobimu 2012 m. gegužės 17 d.,
nepradėjus nagrinėti pedofilijos bylos, su mano tėvų, giminaičių,
kaimynų, pažįstamų ir kitų žmonių, kurie buvo neabejingi vaiko ir jo
tėvo skausmui ir pagalbos šauksmui, persekiojimu, gąsdinimu ir
vertimu nusikaltėliais.
Papasakosiu apie matytą baisumą ir šlykštumą „vykdant teismo
sprendimą” „perduodant vaiką” „be prievartos” ir reikalausiu iš
Lietuvos valstybės vaizdo įrašo dėl smurto ir klaikaus teroro.
Paviešinsiu kaip dabartiniuose teismų procesuose Lietuvoje
mergaitę apklausų metu už rankos laiko Černiauskas, išnešęs ją
kojomis į priekį iš gimtų namų, apie vaiko nežinojimą kurioje klasėje
jis mokosi ir atsakymus už jį teismui duodančiu Stankūnaitės gynėju.
Stengsiuosi parodyti kas padaryta iš Lietuvos per
Nepriklausomybės laikotarpį: visiškai supuvusi teisėsauga,
korupcija, iškrypėlių gynimas, aukų persekiojimas…
Priminsiu Drąsiaus žodžius ir jo pagalbos šauksmą: „Aš nežinau,
gal būdamas tėvas kitomis akimis žiūriu ir kitaip suprantu mergaitės
žodžius, kuriuos ji kartojo apklausų, ekspertizės metu.“
Bet gal yra Lietuvoje žmonių, kurie tokių vaiko žodžių kitaip
suprasti nebegali – tai yra pati šlykščiausia prievarta, išsigimėlių,
iškrypėlių, pedofilų orgijos…”
Įrodysiu, kad kerštas už mano pastangas siekti tiesos ir viešinti
iškrypėlių melą skatino korumpuotą teisėsaugą kurti vis daugiau ir
daugiau neva mano padarytų „nusikaltimų”.
Žinau, kad ir kaip besistengtų tikrieji nusikaltėliai, tiesa vieną dieną
paaiškės. Tai - tik laiko klausimas. O šiuo metu man reikalinga Jūsų,
mane palaikančių, parama. Mums visiems yra skirtas vienoks ar

Vežėjų profesinės sąjungos narys P.M. dirbo UAB „Visi
Logistikos Sprendimai“ vairuotojo ekspeditoriaus pareigose
nuo 2015-10-23 iki 2015-11-27. Atleidimo iš darbo dieną UAB
„Visi Logistikos Sprendimai“ nesumokėjo vairuotojui darbo
užmokesčio, dvigubai už darbą švenčių dieną ir 100 eurų
dienpinigių.
2015-12-07 Vežėjų profesinė sąjunga surašė reikalavimą
darbdaviui patekti komandiruočių įsakymų, kelionės lapų
nuorašus, informuoti apie priskaičiuotas ir išmokėtas darbo
užmokesčio sumas, atskaičiuotus mokesčius, sumokėtus
dienpinigius, pažymą apie vidutinį darbo užmokestį, tačiau
atsakovas visos prašomos informacijos netiekė, tačiau
bankiniu pavedimu 2015-12-10 sumokėjo vairuotojui 698,37
eurų darbo užmokestį. Profesinė sąjunga surašė prašymą
darbo ginčų komisijai priteisti dar vidutinį darbo užmokestį už
pavėluotas atsiskaityti 13 kalendorines (9 darbo) dienas pagal
Darbo kodekso 141 str. 3 d. ir kitas sumas.
2016 m. sausio 27 d. Valstybinės darbo inspekcijos
Klaipėdos teritorinio skyriaus 1-oji darbo ginčų komisija
patvirtinto taikos sutartį, pagal kurią UAB „Visi Logistikos
Sprendimai“ direktorius Laurynas Juzva įsipareigojo
nedelsiant sumokėti P.M. 310 € priklausančią piniginę sumą.
Petras GRĖBLIAUSKAS
Teisininkas,
Lietuvos vėžėjų profesinės sąjungos pirmininkas
Tel. 8-686-17391
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Visuomenei neskelbtas
pranešimas (diskusija)
teisėjų etikos klausimais „Dėl

Nuotr. Edvardas Šalkauskas skaito pranešimą Klaipėdos miesto
apylinkės teismo, apygardos ir rajonų teismų teisėjams.

teismų darbo gerinimo, teismų
tarėjų bei darbo teismų
steigimo“
2011 m. spalio 21 d.
Klaipėda

„Gerbiami Temidės tarnai, jau 18 metų mūsų valstybėje vyrauja
išsigimusi teisėsaugos ir teisėtvarkos sistema bei jos teisinis
nihilizmas, kuris kenkia ne tik Lietuvos įvaizdžiui visuomenėje,
tarptautinėje arenoje, bet ir neleidžia piliečiams realizuoti savo
teisių.
Atsakykite į klausimą, kas teisia Lietuvos žmones? Ar
lietuvių tauta, kaip Europos Sąjungos bendrijos visuma turi kokią
nors įtaką teismų sistemai Lietuvoje? Žinoma ne.
Visuomenė klausia: Kodėl šiandien Lietuvoje egzistuoja teisėjų,
notarų, antstolių bei advokatų klanas? Kodėl teismuose piliečiams
atimta teisė dalyvauti vykdant teisingumą? Ar Lietuva turi pasekti tų
šalių, kurios leidžia savo piliečiams dalyvauti teisingumo vykdyme,
pavyzdžiu? Ar pradės veikti Lietuvos teismuose tarėjai,
priesiekusiųjų žiuri ir panašiai?
Tyrimai rodo, kad Europos Sąjungos valstybių tarpe Lietuva
atsidūrė paskutinėje vietoje pagal visuomenės pasitikėjimą
teismais. Savo nepasitikėjimą teismais visuomenė pradėjo reikšti
teismų sprendimų nepaisymu. Tai jau aiškus teismų, o tuo pačiu ir
valstybės degradacijos požymis.Teismų reformos klausimai,siekiant

renkamą Seimą bei Prezidentą nieko nesupranta! Ar iš Temidės
tarnų varpinės žiūrint protinga taip gyventi, kaip gyvena jie? Be
abejo taip. Juk vertinant pačiam save, objektyviu išlikti
neįmanoma. Neseniai Lietuvos Konstitucinis Teismas eilinį kartą
įrodė, kad Konstitucija jam tėra žodžių rinkinys, kurių prasmę
nurodo ne visuomenė priėmusi šią Konstituciją, o prieštaringos
reputacijos veikėjo Egidijaus Kūrio iškviestos ir sėkmingai Lietuvą
teisiančios „konstitucinės dvasios.“
Pasirodo, būtent tos „dvasios“ nustato, kaip mes turime gyventi ir
tvarkytis savo valstybėje.
Sakau jums, gerbiami Temidės tarnai, teisingumas yra bet
kokios tautos gerovės pagrindas. Nėra teisingumo, nebeliks ir
tautos. Politikai arba valstybės biurokratai gali pridaryti daug žalos,
bet žmogui būtina žinoti, kad yra arbitras, nešališkai sprendžiantis
visus iškylančius ginčus. Būtent todėl Temidės skulptūra yra
užrištomis akimis, laikanti svarstykles. Teisingumas negali vertinti
pagal savo įsitikinimus, sąžinę, savo protą ir teisingumo suvokimą.
Tokį nešališkumą savo piliečių atžvilgiu mes galime pasiekti tik
suteikę teisę priimti sprendimą prisiekusiųjų teismui, o teisėjus,
kaip ir kitas valdžios struktūras, pradėjus rinkti visuotinai.
Visuomenė mato, kad toliau tęsti konstruktyvią diskusiją apie
teismų pertvarką neįmanoma, nes tai nepriimtina Seimo
daugumai, nors 62 Seimo nariai palaiko nuostatą dėl visuomenės
atstovų dalyvavimo teismų sistemoje. Lieka vienas, konstitucinis
kelias šios problemos sprendimui - pačiai Lietuvos visuomenei
imtis iniciatyvos demokratizuoti vieną iš pagrindinių valdžios
struktūrų - Teismą. Tokią teisę visuomenei suteikia Lietuvos
Respublikos Konstitucijos 147 straipsnis. Šiuo metu ruošiamas
LR Konstitucijos pateisų įstatymo projektas. Su paruoštu įstatymo
projektu bus supažindinta visuomenė. Į Konstitucijos pakeitimą bei
papildymą numatoma įtraukti tokias nuostatas: renkami teisėjai,
renkami tarėjai-visuomenės atstovai, renkamas Aukščiausiasis
teismas, renkamas Generalinis prokuroras.“
Edvardas ŠALKAUSKAS
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos
pirmininkas

Su kovo 8-ąja!

Mielos Moterys,

Su pirmaisiais pavasario varpeliais,
Su pirmąja vyturėlių giesme.
Laimės, džiaugsmo, sveikatos, energijos
Linkime kovo 8-osios proga.
Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos bei
Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjungos
vyrų kolektyvas

Neimk vokelio, o sužinojęs
pranešk, nes kitaip:
*jau rytoj tave apgaus tavo darbdavys;
*įvykus nelaimingam atsitikimui, daugiau mokėsi
už gydymą;
*susirgęs neturėsi už ką nusipirkti vaistų;
*atostogausi be pinigų;
*negalėsi gauti paskolos ir pirkti išsimokėtinai;
*tavo vaikai negaus tinkamo švietimo;
*senatvėje gausi mažą pensiją.
Vokelyje alga – gyvenimas skurde!
Mokesčių inspekcijos pasitikėjimo
telefonas: 1882

juos demokratizuoti, integruojant visuomenės atstovus į šią
sistemą, buvo keliami dar nuo 2002-ųjų metų. Tačiau tam
įnirtingai priešinosi Seimas, Vyriausybė, dalis teisėjų, Teisės
instituto ir Teisės universiteto mokslininkai.
Pagrindiniai jų motyvai: „Lietuvos žmonės dar nesubrendę
tokiai reformai, nes neturi dvasinės kultūros,“ „Lietuva dar yra tik
pereinamajame laikotarpyje į demokratiją,“ „Kad tarėjų institucija
yra sovietinis palikimas,“ ir, „Kad tarėjų institucija nenumatyta
Konstitucijoje.“ Vėliau prezidento patarėjai „įrodė,“ kad Lietuva per daug maža valstybė, neturinti pakankamai lėšų, kad galėtų
naudotis tokia galimybe. Platesnių diskusijų šiuo klausimu
prezidentūroje, Seime, Vyriausybėje buvo vengiama, nes sunku
buvo pagrįsti diskriminacinį visuomenės atstovų pašalinimą iš
Lietuvos teismų sistemos, kai tuo tarpu demokratinėse valstybėse
neįsivaizduojami teismai be visuomenės atstovų.
Naujai išrinkto LR Seimo narių grupė (47 Seimo nariai), kaip to
reikalauja Konstitucijos 147 straipsnis, 2009 m. spalio 22 d.
pateikė Seimui svarstyti kai kurių Lietuvos Konstitucijos straipsnių
pakeitimo bei papildymo įstatymo projektą (reg. Nr. XP-2228 (2).
Tačiau Seimo Teisės ir teisėsaugos komitetas ignoravo Seimo
narių konstitucinę teisę ir bendru sutarimu nutarė klausimo
svarstymą atidėti neribotam laikui. Rezultatų nedavė ir ankstesnis
visuomenės atstovų kreipimasis į šalies prezidentę Dalią
Grybauskaitę. Prezidentės kanceliarijos atsakyme pabrėžiama,
kad Lietuvos Respublikos Konstitucijos keitimo iniciatyvos teisė
Prezidentei nėra suteikta. Kaip matome suvaržomos ne tik
visuomenės bet ir Prezidentės teisės ką nors pakeisti, kad teismai
būtų demokratiški.
Klausimas: Ar teisėjai atsakingi mums kaip sociumui už
sprendimus, įtakojančius mūsų visų gyvenimą ir likimus? Kas gi
vertina teisėjus?
Atsakymas: - Teismų taryba, kurios sudėtyje - 7 asmenys, iš
kurių 2 skiria Prezidentūra, 1 - Seimas, o net 4 - pati teismų
sistema. Trys prieš keturis. Šis faktas ciniškai parodo, kad
visuomenė neturi net teorinio šanso apsisaugoti nuo teismų
sistemoje įsigaliojusios iškreiptos teisės.
Klausimas: Kas gi turi įtaką tiems, kurie teisia, o tuo pačiu ir
valdo Lietuvą?
Atsakymas: - Teismų taryba. Tai yra, jie patys sau vertintojai,
teisėjai ir šeimininkai. Pasaulyje yra tik viena neatskaitinga savo
tautai valdžios forma, vertinanti pati save, tai - diktatūra. Ar gali
tauta gerai gyventi, kurią teisia teismai, priklausomi tik patys nuo
savęs? Pasakysite, kad teismų veiklos ribas, atsakomybę ir
kompetenciją nustato įstatymai ir Lietuvos Konstitucija. Nebūkime
naivūs. Tam teismų sistema yra apsisaugojusi nekintama
formuluote - teismas teisia pagal savo vidinį įsitikinimą,
vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijais.
Kokie gali būti vidiniai įsitikinimai pas tuos, kas gyvena virš
tautos ir valstybės? Ar jų sąžinė juos teisia dėl to, kad jie yra
atskaitingi tik patys sau?Juk pilietis prie kurio jie priskiria ir piliečių

Drąsos diena Lietuvos
teisėsaugoje

Ne kartą ir ne du esu girdėjęs sakant: „Jeigu Lietuvoje rastųsi
bent vienas drąsus prokuroras ar teisėjas, neteisybė mūsų šalyje
imtų trauktis“.
Ar nebus taip,kad tokia diena išaušo? 2016 m. sausio 27d.
Pirma, prokuroras Gintas Ivanauskas Lietuvos Aukščiausiajame
Teisme iškėlė klausimą dėl būtinumo apklausti šalies prezidentę
Dalią Grybauskaitę valstybės paslapties nutekinimo arba,
paprasčiau, prezidentės vyriausiosios patarėjos Daivos Ulbinaitės
byloje.
Antra, Konstitucinio Teismo teisėjas Egidijus Šileikis pareiškė
savo atskirąją nuomonę dėl valstybinių pensijų mokėjimo. Ir tai ne
pirmas kartas, kai šis teisėjas užima principingą poziciją.
Didelė Tautos dalis mano, kad teisėsauga yra įbauginta ir
nedrįsta kelti bylų, susijusių su aukščiausiais šalies pareigūnais,
nomenklatūros žmonėmis apskritai. Užtenka prisiminti Vito
Matuzo, Austėjos Landsbergienės privačių darželių ir mokyklų
atvejus. Paminėtina ir faktiškai užslopinta liberalų partijos galimo
balsų klastojimo byla Trakų rajone.
Prokuroro G. Ivanausko ir teisėjo E. Šileikio atvejai rodo
(nesiimsiu spręsti dėl tų bylų turinio), kad teisėsaugoje yra
profesionalų, kurie gali eiti prieš srovę, pasielgti pilietiškai.
Tokią profesinę drąsą reiktų įvertinti ir paremti. Ypač suvokiant,
kad nomenklatūra gali kontratakuoti, bandydama pastatyti
išdrįsusius „į vietą“. Visi, ypač žiniasklaida, turėtų palaikyti tokius
pilietiškumo, profesionalumo blyksnius teisėsaugoje.
Deja, kol kas deramo žiniasklaidos dėmesio šiems atvejams
nėra. Atvirkščiai, jie pasitikti beveik visiška tyla. Iškyla klausimas,
ar neatsiras norinčių atakuoti E. Šileikio ir ypač G. Ivanausko? Juk
išdrįsta rimtai tirti skandalingą, su prezidentūra susijusią valstybės
paslapties nutekinimo istoriją. Primenu, kad tose šalyse, kur veikia
teisės viršenybės principas, prieš įstatymą lygūs visi – nuo šalies
vadovo iki eilinio piliečio. Pas mus to dar nėra. Tačiau siekti šio
tikslo būtina.
Povilas GYLYS
Lietuvos Respublikos Seimo narys,
Profesorius, habilituotas ekonomikos mokslų daktaras
P. S. Siekiant garantuoti, kad niekas neįtakotų teismų priimamų
sprendimų, kad jie būtų teisingi ir nešališki, Lietuvos Konstitucijoje
ir Teismų įstatyme yra numatyta, jog teismai, vykdydami
teisingumą, yra nepriklausomi nuo jokių kitų valstybės valdžios ir
valdymo institucijų, pareigūnų, politinių partijų, organizacijų ir kitų
asmenų. Kišimasis į teismų veiklą užtraukia įstatymų numatytą
atsakomybę.
Kai teisėjai laikosi teisingumo, žmonės jaučiasi
saugūs. Senovės Izraelyje teisinga ir nešališka teisinė sistema
buvo pagrįsta Dievo įstatymu. Ar šiandiena viskas normalu mūsų
teismų sistemoje? Tegul Lietuvos visuomenė sprendžia pati.

Informacija visiems

2016 m. kovo 17 d. 12:00 val. šalies didžiųjų miestų bei
rajonų aikštėse, prie Prezidentūros ir kai kurių valdžios įstaigų
bus minima Lietuvos valdžios įvykdyta Garliavos šturmo bei
mergaitės Deimantės Kedytės pagrobimo iš jos senelių namų
46-to mėnesio sukaktis. Tuomet prieš mažą mergaitę ir savo
piliečius valdžia smurtavo 2012 m. gegužės 17 d. Garliavoje.
Visi, kas neabejingi ateikime paminėti šią Lietuvai juodą
sukaktį ir tarti NE! - valdžios vykdomam smurtui prieš savo
piliečius, siekiančius tiesos ir teisingumo.
Klaipėdoje Juodoji data minima Atgimimo aikštėje 12:00 val.
Virginija JURGILEVIČIENĖ

Lietuvos policija Klonio gatvėje padeda pedofilams
„gwaltavoti“ ir prievarta atimti iš senelių Kedžių jų sūnaus
dukrelę Deimantę.
Kitoje nuotraukoje – policija grindiniu tempia Klonio gatvėje
moterį, stebėjusią mergaitės pagrobimą ir policijos siautėjimą.

2012 m. gegužės 17 d. Garliava, Kauno rajonas.
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Su Šv. Velyk om!

Dauguma kasmet švenčiame Velykas, o ar žinome,
kokia šios šventės reikšmė? Velykos – kilnojama
šventė,
švenčiama
pirmąjį
mėnulio
pilnaties
sekmadienį po pavasario lygiadienio. Ji turi gilias
tradicijas. Vieni kalbininkai mano, kad Velykų
pavadinimas kilęs iš žodžio „vėlės“, mat mūsų protėviai
šiuo metu aplankydavo artimųjų kapus, nunešdavo
jiems kiaušinių.
Tikėta, kad mirusiųjų vėlės išlenda kartu su
atgimstančia gamta, bet paskui pasitraukia po pirmojo
Perkūno. Velykos mūsų protėvių buvo švenčiama kaip
gamtos atbudimo šventė. Kiti kildina šventės
pavadinimą iš baltarusių kalbos būdvardžio velikij
„didžiulis, didysis“.
Inf. „DB“

UAB „AKMEKA“

„Darbininkų balsas,“ 2016 m. kovo mėn.

Graikijoje netyla masiniai
protestai dėl pensijų
reformos

Pensijų reformai priešinasi visi kas tik gali: nuo ūkininkų iki
teisininkų, nuo slaugių iki žurnalistų. Nors esame pripratę apie
graikus galvoti kaip apie Europos tinginius, pripratusius gyventi iš
ES dirbančiųjų kišenės, vis dėl to graikų pyktis labai logiškas ir
suprantamas.
Pirmas dalykas krentantis į akį kalbant apie Graikijoje vykstančius
protestus, yra tai, jog socialinių garantijų reforma jaudina labai
didelę dalį visuomenės: įvairaus išsilavinimo, pajamų, amžiaus ir
profesijų.
Viena vertus, priešintis verčiami labiausiai socialiai pažeidžiami
žmonės. Net ir nuolatos mažinamos pensijos yra vienintelis pajamų
šaltinis ištisoms šeimoms, kuriose darbingo amžiaus žmonės
pamažu tampa ilgalaikiais bedarbiais, nerasdami sau vietos
ekonominės krizės kamojamoje šalyje.
Tuo tarpu buvę ir esami valstybės tarnautojai į gatves išeina, nes
jaučiasi apvogti. Sąžiningai mokėję mokesčius į valstybės biudžetą,
nes toks buvo susitarimas, jaučiasi apvogti, kai valstybė pareiškė,
kad savo „kontrakto“ dalies dėl socialinės apsaugos nesilaikys.
Gailiausiai trečioji grupė - ta laimingoji jaunimo dalis, kurie turi
darbą. Matydami vykdomas socialinės apsaugos sistemos
pertvarkas, jie puikiai supranta, kad valstybė yra nepatikima. Nėra
jokios garantijos, kad visą gyvenimą savo mokesčiais prisidedant
prie pensijų, ši „investicija“ atsipirka. Tad, kad ir kaip vertintume
Graikijos visuomenės požiūrį, veiksmus ir bendrą situaciją, tikrai
galima suprasti tuos žmones, kurie eilinį kartą stabdo šalies
gyvenimą, kad išėję į gatves su plakatais rankose gintų savo
socialines garantijas. O mums belieka palinkėti sau ir pasimokyti iš
Graikijos klaidų, kad netektų atsidurti jų situacijoje. Rūta GELEŽINĖ

Pensininkų godos

Daug metų prabėgo,
Daug prabėgo dienų,
Daug kart saulė tekėjo,
O aš dar gyvenu...
Buvo džiaugsmo ir laimės,
Buvo skausmo dienų,
Buvo visko po saule,
O aš vis gyvenu...
Daug man metų sukako,
Dar likimas atneš...
Tiktai nieks nepasako,
Kiek gyvensiu dar aš...
Kiek gyventi dar skirta?
Kiek praeis dar dienų?
Ko dar teks man patirti,
O dabar gyvenu...
Nežinau, kas dar laukia,
Kiek dar liko dienų
O tos dienos vis plaukia,
O aš vis gyvenu...

S. P.

„PILIES BARAS“

Gamyba iš akmens:
antkapiniai paminklai, židiniai,palangės, laiptai, stalviršiai ir kt.
Kapų tvarkymas:
-pamatų pylimas, plytelių klojimas, raidžių kalimas;
Laidojimo ir kremavimo paslaugos:
-Įvairūs karstai, įkapės: suknelės, kostiumai, avalynė, mirusiojo iš
namų visą parą išvežimas, parvežimas Lietuvoje ir už jos ribų,
katafalkų ir autobusų nuoma, dokumentų tvarkymas, salių
užsakymas, laidojimo duobių kasimas.
Kalvių k., Hugo Šojaus g. 5, Klaipėdos raj., LT-95409
Tel. 8-612-71977 (Jonas), tel. 8-657-58395 (Mantas)
Tinklapis: www.akmeka.lt,
el.paštas: akmekainfo@gmail.com

Erikas LESAUSKAS tel (8 683) 93951
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Jauki aplinka, dienos pietūs, banketai, furšetai.
Dirbame nuo 10:00 iki 22:00 val.
Adresas: Skerdėjų g. 10, LT-Klaipėda, Tel. 8-652-67916

„SPORTO BARAS“

Dienos pietūs tik 3,30 €. Užsakomi banketai, furšetai.
Dirbame kasdien nuo 10:00 iki 22:00 val.
Adresas: S. Dariaus ir S. Girėno g. 10, Klaipėda
(Sporto rūmai),
tel. 8-652-67916

Maloniai laukiame Jūsų!

Lietuvos pensininkai solidarizuojasi su Graikijos pensininkais

„Drąsos kelias“ politinės partijos
Klaipėdos skyrius

Europos
užgrobimas
(2)

Piliečius priima darbo dienomis nuo 8:00 val. iki 16:00 val.
Skyriaus būstinė adresu:

S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21, LT-92254 Klaipėda
(prieš Sporto rūmus, durų kodas -247)
Tel. (8-46) 217825, tel./faksas: (8-46) 411019
Mob. tel. 8-686-17406 (Omnitel), 8-607-00133 (Tele2)
El. paštas: klaipeda.drasoskelias@gmail.com

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIO
JONO VARKALOS PATARĖJAS-KONSULTANTAS

EDVARDAS ŠALKAUSKAS

Piliečius priima:
Antradieniais nuo 08 val. iki 12 val.
Penktadieniais nuo 13 val. iki 16 val.
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos būstinėje:
S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21, LT-92254 Klaipėda
Tel./faks. (8-46) 411019, (8-46) 217825,
mob. tel. 8-686-17406 (Omnitel), 8-607-00133 (Tele2)
El. paštas: klaipeda.drasoskelias@gmail.com

ЭДВАРДАС ШАЛКАУСКАС

СОВЕТНИК-KOHCУЛЬТАНТ ЧЛЕНА СЕЙМА ЛИТОВСКОЙ
PЕСПУБЛИКИ ИОНАСА ВАРКАЛЫ

Прием граждан:
по вторникам с 08 -12 час. по пятницам с 13-16 час.
в штаб-квартире Клайпедского городского и окружного
профсоюза по адресу:
ул. С. Дариаус и С. Гирено 21-21, LT-92254 Клайпеда
Teл. (8-46) 411019, (8-46) 217825,
moб. тeл. (8-686) 17406 (Omnitel), (8-607) 00133 (Tele2)
Эл. почта: klaipeda.drasoskelias@gmail.com

Vytautas ČEPAS

Tai, kas nūnai vyksta Europoje, sveiku protu sunku paaiškinti.
Vieni Europos Sąjungos (ES) veikėjai kažką vapa apie saugumo
didinimą, kiti - kaip apsisaugoti nuo mus užgriūsiančių ligų, tačiau
absoliučiai nieko, išskyrus tai, kad nuo imigrantų reikia laikytis per
ištiestos rankos atstumą, nesiūlo.
Bet visus perspjauna integracijos specialistai: "Aiškinsime
įstatymus, mokysime kalbos, amato, supažindinsime su papročiais,
religija, trumpai kalbant, integruosime ir net asimiliuosime!"
Britai tik šiemet išsiaiškino, kad reta musulmonė moka angliškai.
Tel. (8-46) 217825, (8-46) 411019, (8-686) 17406
Nors gimė ir augo Jungtinėje Karalystėje. Kaip mums tai primena
dar neužmirštus rusų "internacionalistų" laikus! Ir niekam neįdomu,
kodėl musulmonai taip nesiintegruoja į Europos kultūrą, o apie
asimiliaciją net juokinga kalbėti. O Europos musulmonai, vedę
europietes, tuojau pat integruoja jas į savąją kultūrą, priverčia
priimti islamą, papročius, gyvenimo būdą. Be jokių išlygų, be
užuominų į žmogaus teises ar laisves ištrinama europietiška jų
tapatybė ir moterys asimiliuojamos į islamišką kultūrą. Ir tai ne kur
nors Saudo Arabijoje ar Sirijoje, bet čia pat - Europoje!
Europa dar prieš mums praveriant į ją duris jau buvo virtusi
ištisu Senojo žemyno idealų kapinynu.
Papročiai, kadaise puikiai reguliavę žmonių tarpusavio santykius,
beveik visur paversti įstatymais, iš religinių simbolių ir apskritai iš
krikščionybės viešai tyčiojamasi, nes negalima varžyti žodžio
laisvės. Daroma beveik viskas, kad išnyktų tradicinė šeima, vietoje
jos siūlant surogatus - sugyvenimą (kohabitaciją) ar net vienalyčių
asmenų santuokas. Kėsinamasi net į "tėvystės-motinystės" institutą
keičiant jį "partneriais" ir "globėjais". Užkliūva ir lytiškumas. Dėl to,
pasirodo, būtina berniukus rengti mergaičių rūbais, o mergaites berniukų. Na, o jau apie tautiškumą ir užsiminti yra nekorektiška,
net asmens dokumentuose žmogaus tautybė nebeįrašoma. Jei nori
tai "Aš europietis! Mano Tėvynė - Europa!" - jau skalambija
naujosios tvarkos pirmeiviai. Kaip tai viskas girdėta, pergyventa.
Prisiminkite: "Mano adresas ne gatvė, ne namas, mano adresas
- Sovietų Sąjunga!
O musulmonai turi paprastus, bet kartu labai aiškius ir
nepajudinamus idealus, papročius, kurių tvirtai laikomasi. Jie turi
religinius simbolius, kuriuos šventai gerbia ir to reikalauja iš kitų.

Jiems šventa ne tik šeima, bet ir giminė, vaikai auklėjami
išimtinai šeimose nuo mažų dienų skiepijant jiems islamiškas
tradicijas, seni žmonės gyvena didžiulėje pagarboje...
Ką tokiai gerai veikiančiai sistemai galime priešpastatyti mes?
Multikultūralizmą, toleranciją, žmogaus teises, kosmopolitizmą?..
Be abejo, tai vertingi žmonių bendro gyvenimo konstruktai, jei tik
laikomasi saiko, jei neperžengiamos sveiko proto ribos. Bet ar jos
neperžengiamos?
Nejau niekas nemato, kad toks multikultūralizmas, į kokį dabar
yra įklampinta Europa, be kraštutinio radikalizmo atgaivinimo ir
įtampos didinimo kontinente, daugiau nieko nedavė ir, akivaizdu,
kad neduos. Žmonės pasimetę jiems priskirtų svetimų ir sunkiai
suprantamų vertybių šabakštyne. Jie pasiklydo savo tapatybėje,
pradėjo bodėtis tuo, kas visais laikais buvo vertybė, kas būrė
šeimas ir tautas, leido joms išlikti sunkiausiais istoriniais
laikotarpiais. Žmogaus teisės, įkyriai lendančios į paprastų,
kasdienių žmogiškų santykių sferą, tapo tų pačių žmonių
terorizavimo instrumentais. Tolerancija iki sukvailėjimo uolių
veikėjų dėka pavirto precedento neturinčiu visuotiniu ištižimu.
Vienintelis idealas, kuriam europiečiai meldžiasi uoliau nei
musulmonai Alachui, yra vartojimas.
Dėl jo jaunosios europiečių kartos pasiruošusios paaukoti ne tik
gimtąją kalbą, šeimos vertybes, tapatumą, bet ir savo valstybę. Kai
yra taip, vargu ar dera labai stebėtis, kad atvykėliai diktuoja savo
sąlygas, reikalauja paklusti jų teisei, tradicijoms, papročiams.
Sakote, taip nėra? Klystate! Štai Alytaus dydžio mieste netoli
Londono - beveik pusė gyventojų yra musulmonai. Nepatenkinti
vietos policijos veiksmais minios jų skanduodamos "Alach akbar"
(Dievas yra visų didžiausias) pabiro į gatves. Degino Jungtinės
Karalystės vėliavas, pačiais šlykščiausiais žodžiais keikė policiją,
įžeidinėjo moteris... Vietinės gyventojos britės paklaustas jų
dvasinis vadas į televizijos ekranus tiesiai šviesiai rėžė, kad jiems
vietinė tvarka bei įstatymai negalioja ir jie jų niekada nesilaikė bei
nesiruošia laikytis, nes pripažįsta tik islamo teisę. Ko ne valstybė
valstybėje? Tiesa, dar niekieno nepripažinta.
Na, o pačiame Londone gyvena toks garsus imamas, kuris
mečetėje ragina "tikrojo tikėjimo brolius" nesilaikyti Jungtinės
Karalystės įstatymų, žudyti kitatikius, nesislėpdamas skelbia
džihadą. Paradoksas, bet Vyriausybė nieko jam negali padaryti,
mat neturi teisės varžyti žodžio laisvės. Negali net išsiųsti jo į
kilmės šalį, nes ten karingasis imamas už panašius veiksmus jau
yra nuteistas už akių mirties bausme, o britų įstatymai draudžia
deportuoti žmogų į šalį, kur gresia pavojus jo gyvybei. Labai tauru,
nors dar labiau akivaizdu, kad tai prasilenkia su sveiku protu!
Dar galima prisiminti Belgiją, kur jau aukščiausiu lygiu
svarstoma, ar neuždraudus krikščionims švęsti Velykų, nes tai
labai dirgina šalyje gyvenančius musulmonus. Ir visa ši savinieka
yra vadinama tolerancija tautinėms mažumoms! Pagaliau - visų
imigrantų išsvajotoji Švedijos Karalystė.
Nukelta į 4 pusl.
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Šiandien tavo gynėjas –
profesinė sąjunga!

Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga bei Žemaitijos
baldininkų darbininkų sąjunga į savo gretas priima darbuotojus
savo teisėms ginti, dėl darbo sąlygų, darbo apmokėjimo bei
socialinei padėčiai gerinti. Nemokamai surašome ieškinius ir
prašymus teismams bei Darbo ginčų komisijoms prie
Valstybinės darbo inspekcijos. Atstovaujame savo narius
ginčuose ir derybose su darbdaviu, o darbo bylose Darbo
ginčų komisijoje, teismuose.
Savalaikė narystė yra vienas iš svarbiausių saugiklių, saugant
ne tik savo darbo vietą, bet ir darbo užmokestį bei kitas
socialines garantijas.
Susisiekti su mumis galite:

S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21, LT-92254 Klaipėda
(prieš Sporto rūmus, durų kodas: 247)
Tel. (8-46) 217825, (8-46) 411019, (8-686) 17406
El. paštas: kmapsp@gmail.com

Pirmininkas Edvardas ŠALKAUSKAS

Kovo 10 dieną LR Seimas
„kramtys“ naujojo Socialinio
modelio - Darbo kodekso
projektą

Greitai prasidės pavasarinė Lietuvos Respublikos Seimo sesija.
Viena iš aktualijų, kurias Seimas imsis spręsti – naujojo Darbo
kodekso projektas. Jau užkeikimu tapęs Darbo kodekso
pavadinimas, virto aistrų, menkinimo ir pažadų objektas. Koks
scenarijus laukia pavasarį? Racionalus, ar toks, koks buvo pernai
– menkinant profesines sąjungas, kalbant netiesą, netgi šmeižiant?
Inf. „Darbininkų balsas“

„Europa tampa tarsi „juodąja
skyle“, kurioje auga išpuoliai
prieš profesines sąjungas“
Gali riboti laisvą asmenų judėjimą

2016 m. vasario 1 d. Briuselyje vyko Europos Ekonomikos ir
socialinių reikalų komiteto Darbuotojų grupės (GR II) neeilinis
posėdis. Posėdyje dalyvavo Europos profesinių sąjungų
konfederacijos (ETUC) generalinis sekretorius Luca Visentini. Jis
kreipėsi į profesinių sąjungų atstovus, kviesdamas aktyviai veikti,
bendrauti su politikais tiek nacionaliniu tiek Europos lygiu, dėti
visas pastangas, kad nebūtų uždaryta Šengeno erdvė. Šengeno
sutarties veikimo sustabdymas reikš ir laisvo darbuotojų judėjimo
apribojimą Europoje. Tai reikš, kad vėl atsiras sienų kontrolė ES
viduje. Vasario mėnesį įvyksianti Europos Sąjungos vadovų
taryba gali priimti sprendimą šiuo klausimu. Gali tekti bent keletui
metų uždaryti Šengeno šalių zoną, jeigu nebus įveikta migrantų
krizė. Laisvas asmenų judėjimas, galimybė laisvai keliauti bei
dirbti bet kurioje ES šalyje buvo viena iš svarbiausių priežasčių ir
Lietuvos žmonėms. Viena vertus galima sakyti, jog Lietuva
prarado labai daug gyventojų, sumažėjo jos intelektualinis
pajėgumas, jau nekalbant apie demografines problemas, antra
vertus, galimybė išvykti iš šalies, kai joje nėra darbo arba, kai yra
darbas, bet nėra pagarbos žmogui, buvo gera galimybė daugeliui
žmonių pradėti naują gyvenimą.

Didžioji Britanija – būti ar nebūti?

Dar viena aktuali tema, - tai Didžiosios Britanijos politika, kurios
pernelyg liberali darbo rinkos politika atveria ne tik galimybes
augti ekonomikai, bet ir kelia daug grėsmių socialinei Europos
dimensijai. Dabar daug diskutuojama dėl referendumo, kurį vyks
Didžiojoje Britanijoje, dėl išstojimo iš ES. Darbuotojų grupės
posėdyje pasigirdo nuomonių, jog ES neturėtų nuolaidžiauti
Didžiosios Britanijos premjerui. „Šios šalies politikai kažkada vos
nepribaigė profesinių sąjungų šalyje, tai dabar kyla grėsmė, kad
gali nebelikti profesinių sąjungų visoje Europoje“. Didžios
Britanijos profesinės sąjungos deda daug pastangų, kad
susigrąžintų žmonių pasitikėjimą. Didžiausias galvos skausmas, tai plintanti darbo sutarčių įvairovė, iš kurių pati žalingiausia ir
labiausia skriaudžianti darbuotojus, tai, taip vadinamos, „nulio
valandų darbo sutartys“ arba, dar vadinamos, neapibrėžto darbo
laiko sutartys. Naujajame Lietuvos darbo kodekso projekte, taip
pat buvo įrašyta tokia darbo sutarčių rūšis, tačiau po diskusijų su
socialiniais partneriais, profesinių sąjungų spaudimo, projekte
šios sutarčių rūšies neliko.

Europoje ribojamos darbuotojų teisės

Luca Visentini sakė, jog labiausia neramu, kad Europa tampa ta

vieta, kurioje prasideda profesinių sąjungų persekiojimas,
pradedama riboti teisė stoti į profesines sąjungas, teisė
streikuoti. Ispanijos profesinių sąjungų aktyvistai laukia teismo
sprendimo, jie nubausti už streiko organizavimą. Net gi,
Suomijos profesinių sąjungų lyderiai, kreipėsi į kolegas Lotynų
Amerikoje, prašydami solidarumo paramos.
„Europa tampa tarsi „juodąja skyle“, kurioje auga išpuoliai prieš
profesines sąjungas, beveik nėra ekonomikos atsigavimo, darbo
vietų. Griūva visi pamatiniai elementai, kurie sudarė Europos
socialinį modelį“,- sako Europos profesinių sąjungų konferderacijos generalinis sekretorius Luca Visentini.
„Tai, kaip apsaugoti darbuotojų teises, kaip atkurti demokratiją
Europoje. Kaip pasiekti, kad tarp žmonių būtų daugiau
solidarumo ir atsakomybės“, - retoriškai klausė ETUC generalinis
sekretorius.
ETUC planuoja visuomenės informavimo kampanijas. Taip pat
imsis iniciatyvos, kuriant naujų narių organizavimo į profesines
sąjungas, bendrą strategiją.
Akivaizdu, jog labiausia reikia entuziastingų ir tikinčių tuo, kad
galima pasukti politikų bei kapitalo savininkų veiksmus kita
linkme, žmonių.
Airijos profesinių sąjungų atstovai sakė, jog profesinės
sąjungos šalyje po truputį atkovoja pozicijas, atgauna žmonių
Daiva KVEDARAITĖ
pasitikėjimą.
Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų
komiteto narė

Pensininkų, nukentėjusiųjų
nuo Lietuvos valdžios veiksmų
dėmesiui!

Lietuvos Žmogaus teisių gynimo asociacijos (LŽTGA)
pirmininko pavaduotoja Nijolė Orentaitė inf. leidinyje
„Darbininkų balsas“ skelbia pranešimą, jog surado
teisininką-advokatą, kuris sutiko imtis bylos ir
atstovauti dirbančių pensininkų interesus, kuriems per
krizinį laikotarpį valstybė nusavino ir iki šiol negražino
pensijas. Advokatas atstovaus juos ne tik Lietuvos
teismuose, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teisme.
Pensininkus, kuriems Lietuvos valstybė neteisėtai
nusavino pensijas, sutiko atstovauti atsidavęs ir
entuziastingas teisininkas, turintis didelę teisinę patirtį
Erikas Pavlovičius, dirbantis Kauno miesto advokatų
kontoroje adresu: K. Donelaičio g. 24/Gedimino g. 47,
LT- 44239 Kaunas, tel./faksas: (8-37) 20 72 85
Mob. tel. (8-623) 29022
El.paštas: info@advocokaunas.lt

Atkelta iš 3 pusl.

Europos užgrobimas

Kovo mėnesį
sveikiname
mūsų jubiliatus
- profesinės
sąjungos narius

(2)

75-erių metų jubiliejaus proga

Genadij MICHAILOV
Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos narį

70-ties metų jubiliejaus proga

Rūtą KORKUZIENĘ
Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos narę

60-ties metų jubiliejaus proga:

Zofiją SOKOLOVĄ
Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjungos narę
Nadeždą ZBARAZSKAJĄ
Lopšelio-darželio „Pingvinukas“ darbuotoją

40-ties metų jubiliejaus proga

Liną GRIKPĖDIENĘ
AB „Klaipėdos mediena“ darbuotoją

Gimtadienio proga kovo mėnesį
sveikiname profsąjungos narius

Nataliją Kaliman, Larisą Rybakovą, Ingą Urnikytę, Vladislovą
Raštikį, Artiom Petrov, Jolantą Červinskienę, Igor Brančel,
Ričardą Šaltį, Darių Turauską, Airidą Jonušienę, Stasį Mažeikį,
Svetlaną Morozovą, Ingridą Malinauskienę, Živilę Matonienę,
Aušrą Mieleikienę, Reginą Rudinskienę, Birutę Vaškienę, Zitą
Zaicevą, Jeleną Goltfeld, Natalija Tarasovą, Montvydą Poškų,
Albiną Juknių, Laurą Butenytę, Reginą Gaidienę, Daną Pumputį,
Aurimą Paulauską, Antaną Razgauskį, Dianą Tamsevičienę,
Andrį Adamovičs, Modestą Saudargą, Jolantą Randienę, Joaną
Untulienę, Olgą Solopovą, Dianą Mikutienę, Rimą Tunaitį,
Sergėjų Poliakovą.

Te gimimo dienoj, kaip skambiausioj dainoj
širdis džiaugsmu suvirpės.
O per metų dienas, per tamsias ir šviesias
Te visad Jus laimė lydės.

30-ties metų jubiliejaus proga:
Silvą SKRINSKAITĘ
UAB „Germanika“ darbuotoją
Aivarą VUOSAITĮ
UAB „Konsolė“ darbuotoją

Edvardas ŠALKAUSKAS
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos
pirmininkas

„DARBININKŲ BALSAS“ redakcija
Steigėjas ir leidėjas Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga
Kodas: 193431871
S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21, LT- 92254 Klaipėda (durų kodas – 247)
Tel. 8-46-217825, tel./faksas: 8-46-411019, mob. 8-686-17406
El. paštas: kmapsp@gmail.com
Internetinis tinklapis www.kmaps.lt
A/sąsk. LT81 7300 0100 0232 9702 „Swedbank“. Banko kodas: 73000
*Pasirašyti straipsniai nebūtinai sutampa su redakcijos nuomone
Tiražas 100 egz.

Informacinis leidinys platinamas nemokamai

Jos Vyriausybė, skatinama gausių visuomeninių organizacijų
ir per TV mielaširdystės raudančių ministrų, į šalį prisileido tiek
lengvo gyvenimo ieškotojų, kad miestuose jau seniai
susiformavo getai, į kuriuos net ginkluota policija nosies nekiša.
Ten veikia islamo įstatymai, islamiška tvarka, ten jau
susiformavo kol kas dar nedidelės islamo valstybėlės.
Ir nieko čia nepadarysi, nes nevaržomas žmonių judėjimas,
žmogaus teisės, žodžio laisvė yra fundamentalios Europos
vertybės. Vargu ar kas nors išdrįs tam prieštarauti. Tačiau savo
akimis matome, ką su Europos valstybėmis ir vertybėmis daro
tas visiškai laisvas judėjimas, "Raganų kūju" virtusios žmogaus
teisės, daug kartų jokių stabdžių ir atsakomybės neturinčių
veikėjų išprievartauta žodžio laisvė.
Beje, ar kam nors reikia tokios laisvės? Juk kai patys
nebesugebame apsibrėžti savo gyvenamosios erdvės, savo
pakantumo, savo laisvės ribų, tą labai greitai padaro kiti. Tada
taip mūsų godota laisvė nepastebimai pavirsta pančiais ir jau
niekas nebeklausia, ar tai mums patinka ir apskritai ar mes to
norime.
Nesibaigiantys teroro aktai, šimtai žuvusių yra baisu. Tačiau
ne mažiau baisu yra kiekvieną dieną matyti gatvėse ginkluotus
policininkus, įdėmiai stebinčius praeivius, prakaituoti iš baimės
metro, kavinėse, kitose žmonių susibūrimo vietose, girdėti, kaip
skelbiami vis didesni teroro aktų pavojai, matyti, kaip vaikantis
teroristus apsupami ištisi miestų kvartalai, evakuojamos
mokyklos, teatrai, drebėti, kad tau į nugarą kas nors nesuvarytų
peilio... Ar ne per daug tokios laisvės? Net jei manome, kad
nesibaigiančio laisvėjimo tryda yra didžiausia Europos vertybė,
vis dėlto reikia sustoti. Juk beribė yra tik visata, visa kita, net ir
laisvė, privalo turėti ribas.
Už jų - begalybė, kitaip sakant, bedugnė, į kurią, jei ir toliau tik
vėpsosime, netruksime nugarmėti.
Vytautas ČEPAS
Straipsnio pradžia „Vakarų ekspreso“ 2016-01-30 numeryje.
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