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ŽINIOS TRUMPAI

Pritarta minimalios mėnesinės algos didinimui

Socialiniai partneriai pritarė pasiūlymui nuo 2016 m. sausio 1 d. iki
350 eurų didinti minimalų mėnesinį atlyginimą (MMA) ir iki 2,13 eurų
didinti minimalų valandinį atlygį.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija informuoja, kad Trišalėje
taryboje buvo suderintas sprendimas nuo sausio 1 dienos 7,7
procentais didinti minimalų mėnesinį atlyginimą ir 8,3 procentais –
minimalų valandinį atlygį. Galutinį sprendimą dėl šio pasiūlymo dar turi
priimti Vyriausybė. Skaičiuojama, kad minimalų atlyginimą gauna apie
300 tūkstančių dirbančiųjų: apie 60 tūkst. biudžetinių įstaigų darbuotojų
ir apie 240 tūkstančių dirbančiųjų privačiame versle.

Panaikinta tarnybinė nuobauda automobilyje sėdėjusiam
policijos patruliui

Klaipėdos apygardos administracinis teismas panaikino Tauragės
apskrities vyriausiojo policijos komisariato patruliui skirtą tarnybinę
nuobaudą dėl sėdėjimo tarnybiniame automobilyje. Lietuvos profesinės
sąjungos „Sandrauga“ teisininkams pavyko įrodyti, kad pareigūnas
tinkamai atliko savo pareigas, o sėdėjimas automobilyje – nėra
nusižengimas.
Policijos pareigūnui tarnybinė nuobauda buvo skirta už tai, kad
patruliuodamas nakties metu tarnybą vykdė ne stovėdamas greta
tarnybinio automobilio, o sėdėdamas jo viduje. Nesutikdamas su tokia
nuobauda, jis kreipėsi į profsąjungos teisininkus, o šie - į teismą.
Pareigūną atstovavusi LPS „Sandrauga“ teisininkė pasakoja, kad
Klaipėdos apylinkės teisme teko aiškintis, kokiomis aplinkybėmis
patruliai tarnybos metu turi teisę įsėsti į tarnybinį automobilį, bei
įrodinėti, kad tarnybą vis dėl to jie atliko prideramai.
„Pastaruoju metu pastebime, kad policijos pareigūnams keliami itin
aukšti reikalavimai, o tarnybinės nuobaudos skiriamos už tokius menkus
„nusižengimus“, kad juos nusižengimais nelabai net negalima pavadinti.
Jau pradedame juokauti, kad netrukus turėsime ginti neteisingai
įkvėpusius, kreivokai žvilgtelėjusius ir šiaip, kažkam iš veido
nepatikusius pareigūnus“ – atkreipia dėmesį LPS „Sandrauga“
pirmininkas K. Juknis bei pažymi: „Suprantame, kad tokioje svarbioje ir
sudėtingoje tarnyboje kaip policija privalo būti taisyklės. Tačiau tokios
bylos kaip ši, ar panašūs pavyzdžiai signalizuoja, kad artėjama prie
visiško absurdo“.
Rūta GELEŽINĖ

Kyla grėsmė viešosioms paslaugoms

Europos viešųjų paslaugų profesinių sąjungų federacija (EPSU)
paskelbė ataskaitą apie tai, kokį pavojų viešosioms paslaugoms
(švietimui, sveikatos apsaugai, ilgalaikei socialinei globai ir pan.)
kelia derybos tarp ES ir Kanados bei JAV dėl tarptautinių prekybos
sutarčių. Kyla pavojus, kad privačių įmonių pelno siekiui gali būti
paaukotos žmonių teisei gauti viešąsias paslaugas, tokias kaip
vanduo, elektra, sveikatos apsauga, socialinė globa. Viešosios
paslaugos gali būti liberalizuotos, jų teikimas atsidurti privačių
įmonių rankose. Tai gali turėti neigiamos įtakos galimybei naudotis
tam tikromis paslaugomis dėl išaugusių paslaugų kainų arba dėl to,
kad tam tikrų paslaugų išviso gali nelikti, nes jos bus nepelningos.
Taip pat yra daromas spaudimas, liberalizuoti darbo santykius,
mažinti darbuotojų teisių apsaugą. Viešosioms paslaugoms
Europos Sąjungoje (ES) kelia grėsmę derybos dėl tarptautinės
prekybos – kyla pavojus vyriausybių galimybėms reguliuoti ir
piliečių teisėms gauti tokias pagrindines paslaugas kaip vanduo,
sveikata ir energija, viską aukojant dėl korporacijų pelno.
ES išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo su Kanada
(CETA), ratifikavimas gali prasidėti kitais metais. Derybos tarp ES
ir JAV dėl Transatlantinės prekybos ir investicijų partnerystės
susitarimo (TTIP) dar vyksta.
Inf. LPS „Solidarumas“

Ilgos darbo valandos sukelia priešingą efektą
Lietuviai didžiuojasi esantys darbšti tauta, o dirbti daug ir sunkiai –
laikoma garbingu elgesiu. Tačiau moksliniai tyrimai atleidžia
priešingas išvadas – kuo ilgesnės darbo valandos, tuo prastesni
tokio darbo rezultatai. Tuo tarpu pasekmės dirbančiojo sveikatai –
didelės ir neigiamos. Tai patvirtina ir Harvard business review
publikuota analizė, dar kartą primenanti, kad dirbti ilgiau – nereiškia
dirbti geriau.

Harvard business review žurnalistė Sarah Green Carmichael
peržvelgė mokslinius tyrimus apie persidirbimą, kurie atskleidė: kuo
ilgiau dirbsi, tuo daugiau darysi kvailų klaidų atlikdamas užduotis,
kurios ilgainiui atrodys vis labiau beprasmės.
Ši išvada tampa
kaip niekad aktuali dabar, kai Lietuvoje planuojama priimti naują
darbo kodeksą įtvirtinantį leidimą dirbti iki 60 val. per savaitę (su
viršvalandžiais).
Rūta GELEŽINĖ

Aurimas DRIŽIUS

2015 m. spalio 17 d. “Laisvo laikraščio” redaktorius
Aurimas Drižius priimtas į “Drąsos kelias” politinę
partiją.
Sveikiname ir džiaugiamės tuo, kad šis
žmogus žino, kokią vertę turi teisingumą bei tiesą
spausdinamas laisvas žodis, kuris Aurimui Drižiui yra
kainavęs daug sveikatos ir vos ne gyvybę.
Tikimės kūrybingo bendradarbiavimo su “Laisvu
laikraščiu”, siekiant teisingumo ir tiesos visose Lietuvos
gyvenimo srityse, o ypač, kuriose ciniškas melas
skverbiasi į įstatymo raidę.

Jonas VARKALA
“Drąsos kelias” politinės partijos pirmininkas

SVEIKINAME

Informacinio leidinio “Darbininkų balsas” redakcinė
kolegija su džiaugsmu sutiko šią malonią žinią ir
sveikina laisvo žodžio kovotoją Aurimą Drižių įstojus į
“Drąsos kelias” politinės partijos gretas. Sekmės ir
ištvermės Jums, Aurimai!

Edvardas ŠALKAUSKAS
„Darbininkų balsas“ redaktorius

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 darbo
užmokesčio ir viešas įmonių, bendrovių,
organizacijų paskelbimas, kurioms pateikti
darbuotojų ieškiniai dėl uždelstų ir neišmokėtų
atlyginimų bei delspinigių išieškojimo

UAB „Rojaus virtuvė,“ UAB „Viršupio boulingas,“ UAB
„Algraižė,“ UAB „Comestata,“ AB „Lietuvos jūrų laivininkystė,“
UAB „Pentacom,“ UAB „Nidos smiltė,“ UAB „Ekskomisarų
biuras,“ UAB „Ecolink Baltic,“ UAB „Delijas,“ UAB „Lusona.“
UAB „Narsa LT,“ UAB „Orlista“, UAB „Soleris“ - Biržų rajono
socialinių paslaugų centras.
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos
darbo inspekcija

Socialinė įmonė įtariama
neįgalių darbuotojų
apgaudinėjimu

Generalinės prokuratūros
„banditai gavo per šikną“

2015 m. lapkričio mėnesį „Laisvo laikraščio“ redaktorius
Aurimas Drižius gavo 2015-10-01 atsakymą į užklausą apie
Neringos Venckienės gyvenamąją vietą Jungtinėse Amerikos
Valstijose. Gautame JAV Imigracijos tarnybos rašte sakoma:

„Išnagrinėta jūsų apeliacija dėl informacijos apie Neringą
Venckienę pateikimo,“ rašo Alan D.Hoghes, - „mes suprantame
ir tam tikra prasme simpatizuojame jūsų pozicijai dėl Neringos
Venckienės, tačiau net ir šiuo atveju, kai yra visuomenės
interesas, kuris sako, kad dokumentai apie N.Venckienę turi būti
pateikti, mūsų tarnybos pozicija yra tokia, kad ponios
N.Venckienės privatus interesas smarkiai nusveria visuomenės
interesą. Bet kokį ryšį su spauda Lietuvoje ar kur kitur turi
užmegzti pati N.Venckienė. Kitu atveju bet kokia informacija apie
N.Venckienę gali būti paviešinta tik su jos pasirašytu leidimu. Šį
mūsų sprendimą dar galima skųsti....“.

LPS „Sandrauga“ atstovai dalyvavo susirinkime su socialinės
įmonės darbuotojais sprendžiant susidariusią konfliktinę situaciją.
Į profesinę sąjungą nariai kreipėsi prašydami padėti tarp
darbuotojų kilusį smarkų susipriešinimą dėl gaunamo skirtingo
atlygio už tą patį darbą. Tačiau „Sandrauga“ teisininkams pradėjus
aiškinantis dirbančiųjų nesutarimų priežastis, paaiškėjo, kad
socialinėje įmonėje galimai yra pažeidžiamos neįgalių darbuotojų
teisės.
Nuo liepos 1 d. pakilus minimaliam mėnesio atlyginimai, vienoje
socialinėje įmonėje dirbantiems sveikiems darbuotojams truputį
pakilo atlyginimas. Tuo tarpu neįgalių darbuotojų pokyčiai nepalietė.
Neįgalieji piktinosi, kad dirba taip pat, kaip ir sveiki žmonės, o už tai
atlyginama jiems nėra. Tokia situacija išprovokavo darbuotojų
susiskaldymą į dvi konfliktuojančias grupes.
Situacija pasidomėjus LPS „Sandrauga“ teisininkams, įmonės
atstovė pateikė iš pirmo žvilgsnio įtikinamą paaiškinimą: nuo liepos 1
d. pakilo MMA, tuo tarpu neįgalūs socialinės įmonės darbuotojai
uždirba daugiau nei MMA, todėl jiems kelti algų neprivaloma ir nėra
galimybių.
Savaime suprantama, darbuotojų susiskaldymo toks paaiškinimas
neišsprendžia, juolab, kad nesant materialinių galimybių kelti
atlyginimus, neįgaliems darbuotojams galima atlyginti bei parodyti,
kad yra vertinami, galima ir kitais būdais.
Tad „Sandrauga“ teisininkai toliau sprendė situaciją ir siūlė
alternatyvius sprendimo būdus, kol netikėtai paaiškėjo kitas įdomus
dalykas: išanalizavus negalių darbuotojų darbo sutartis ir atlyginimo
lapelius susidarė įspūdis, kad … pilnas atlyginimas jiems niekada ir
nebuvo mokamas. Dėl šios priežasties ir buvo sušauktas
susitikimas, kurio metu profesinės sąjungos atstovai su nariais
aptarė tolimesnius veiksmus. Kaip baigsis istorija – informuosime
vėliau.
Rūta Geležinė

Šiuo metu N.Venckienė siekia pedofilijos bylos peržiūrėjimo
Vašingtono apygardos teisme. Toks žingsnis matyt reiškia,
kad ji jau gavo politinį prieglobstį JAV, o Lietuvos vyriausybė
tai žino, tačiau slepia.
Kitaip sakant, JAV Imigracijos tarnybai yra puikiai žinoma
N.Venckienės buvimo vieta ir jos stausas šioje šalyje, todėl
itin kvailai atrodo banditų iš Generalinės prokuratūros
aiškinimai, kad jie nieko nežino, kur yra Neringa Venckienė.
Dar labiau – JAV Imigracijos tarnyba oficialiai simpatizuoja
‚Laisvo laikraščio“ pozicijai, tačiau rašo, kad visa informacija
apie Venckienę yra privati, ir tik ji pati gali nuspręsti, kada
kreiptis į spaudą.
Aurimas DRIŽIUS
„Laisvo laikraščio“ redaktorius

2 puslapis

Tėvynę reikia saugot, kurti
ir apginti!
Sugrįžk į manąjį minčių pasaulį,
Sušalusiu ir apledėjusiu taku sugrįžk.
Sugrįžk be skausmo, baimės , be apgaulės
Ir be ramentų širdyje sugrįžk.
Sugrįžk, kaip džiaugsies ar kentėsi,
Kai širdžiai priešinsis mintis tava.
Sugrįžk į Lietuvą, tu jei galėsi,
Ne vien tik skausmas, žingsniai tavo dovana.
(Motinos - emigrantams)
Yra patarlė, kai sakoma "Svetimo skausmo nebūna", man
priešingai, man ir svetimas skausmas labai skaudus, tai liečia ir
kitas "Motinų klubo" moteris ir, žinoma, turinčius gerumą širdyje,
vyrus. Visiškai neseniai emigranto skambutis: ,,Mane ištiko
nelaimė, vienoje šeimoje, skambina sūnus iš Anglijos, „Teta gal
galite padėti mano mamai ir t.t." Ir ką gi, vežėme pas gydytojus
(nors laukėme pagal naujus įstatymus kelias valandas priėmimo,
bet sulaukėme) ir, manau, jog padėjome (J. Č.) šeimai. Bet ir vėl
bet. Gerumas jau nyksta lietuvių širdyje, nes nutrūko žmonių gija siūlas, vedantis į tą gerumą. Nutrūko auklėjimas būti geram.
Valdžia pakeitė viską. Kai valdžią išsikovojo buvę genocido
vykdytojai ir jų palikuonys, savus ,,ubagų" vaikus išvarę į užsienius
ieškoti duonos kąsnio, o likusiems tėvams neliko net kam paduoti
vandens lašo. Ką daryti žmogui, ar tarybinėje Lietuvoje buvo
blogai, kai kaimuose, net kelis kartus važiuodavo autobusai.
Žmogui nebuvo vargo, ar tu senas, ar jaunas - visada lengvai už
kapeikas pasiekdavai reikiamus taškus. Visi žinome, kokias
privilegijas turėjome vienodai. Ir būstas, gydymas, mokymasis viskas nemokamai, ir į skriaudą, kokia ji bebūtų, buvo atkreipiamas
dėmesys. O dabar - registruokis kompiuteriu. Gal sakau, jau nuo
proto nušoko valdžia, ar senukas gali naudotis juo kaimuose. Bet
sakoma, kokia tauta, tokia ir valdžia. Tautą tokią padarė tie 25
metai, kai dingo auklėjimas, kai dingo pagarba žmogui, kai vietoj
tikro jausmo ištariama ,,Geros dienos" ir tuo baigiasi viskas.
Aš dirbau mokykloje ir ne kompiuteris šildė mano mokinių širdis, o
mano širdies šiluma, noras išmokyti žmogų, įdiegti gerumo jausmą
ir tą darė kiti pedagogai, pasirinkę mokytojo kelią, jausdami, jog jie
eis juo iki pabaigos, jie mylėjo ir gerbė savo darbą.
Dirbo ne dėl pinigų, auklėjo žmogų gerumu ir tam pritarė valdžia.
Jūs paklausykite anų laikų dainų, jos visos auklėjo žmogų, jos ir
melodija, ir žodžiais paliesdavo žmogaus širdį, kartais net ašaros
ištrykšdavo. Buvo ir trankesnių, persunktų gerumu ir lietuviškumu.
Stasys Povilaitis - kas jam neleido šaukti, kaukti angliškai, bet šis
žmogus didžiąja raide lietuvis, dainavo tik savo kalba ir lietuviškas
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dainas. Kas šiandien pakeis šį Lietuvos auklėtoją, lietuviškumo
didvyrį? Kol kas - niekas. Kažkas prasitarė apie Mikutavičių.
Juokinga. Jis kniaukia per nosį ir deklamuoja jam vienam
suprantamus išsireiškimus ir vienoj dainoj kartoja tą patį. Tai ne
dainininkas ir net ne tikras žurnalistas. Dabar Lietuvoje rodykim per
televiziją bezdžionę ir sakykim, kad ji prezidentė, ir lietuviui to
užteks, o tikras lietuvis patriotas išjungs televizorių, ką dauguma ir
daro. Dabartinis auklėjimas - tai smurtas, muštynės, peilis ir
grubumas, ką pasiima ir vaikai, jaunimas. O nematydami ateities ir
perspektyvos žudosi.
Nekvailinkit tautos, valdininkai, mes dar
pamename viską ir labai dėkingi mano sutikti žmonės ,,Laisvam
laikraščiui", jog dar skelbia žmonių tikras mintis, kovoja su melu,
nors per 10 metų redaktorius įrodė savo tiesą net korumpuotai
teisėsaugai. O kur prezidentė? O kur ponas didysis ,,tiesos"
vykdytojas Landsbergis? Dabar nauja tiesa, su kuria negali taikytis
Raseinių r., Pakruojo r. ir Šiaulių r. žmonės. Taigi, pirmas dalykas,
kodėl ponas Landsbergis nebuvo TSKP narys? Iš kitų šaltinių
sužinojau, jog slapti saugumiečiai, tokie kaip ,,dėdulė", nebuvo
komunistai, nes jie buvo slepiami ir paversti visiškai ,,neutraliais"
piliečiais.
Antras klausimas, kurį labai kelia žmonės ir jų vaikai, nors kai
kurie, palikę tėvynę - tai melas apie tarybinį genocidą, liečiančius
dabar labai gerbtinus ,,partizanus". Žmonės pasiruošia tiesos ne tik
reikalauti, bet ir vyti šalin grobuonių valdžią. Kodėl dabartiniai Seimo
nariai nemato ir nesmerkia, o gina žydšaudžius? Kas paviešina
dabar labai gerbiamus ir Vyčio kryžius nešiojančius žmogžudžius.
Kiti, jau atsisveikinę su šiuo pasauliu, tai skaudi ,,pagarba", kuri
kruvina, graužia mūsų nukentėjusiųjų vaikų , dar gyvų lietuvių širdis.
Taip, teisingai pripažino Europos žmogaus teisių teismas, baisus
genocidas buvo vykdomas Lietuvos kaime po karo ir tai vykdė
miškuose pasislėpę žydšaudžiai, tie patys šaudė ir visus nekaltus
lietuvius, kurie prijautė tarybų valdžiai. O kodėl jos nekęsti? Tik
tarybinė armija grąžino Vilnių ir jo kraštą Lietuvai, Klaipėdą taip pat.
O kodėl garbinate Smetoną, tai gobšuolis, kuris užgrobęs valdžią,
perversmu pašalino gerb. Grinių ir padovanojo mūsų širdį-sostinę
savo ,,uošvijai" Lenkijai. Lenkai ir dabar ten nerimsta. Kada rusai
pasakė, jog Vilnius mūsų, o lenkai kartoja ,,Wilno naša", kodėl jie
nepripažįstami okupantais, nors jie nieko teigiamo nepadarė
Lietuvai. Primenu Grybauskaitei. Ne žudikei Armijai Krajovai nešk
vainiką, o mūsų tėvams, kurie už Lietuvos laisvę lenkų kalėjimuose
buvo kankinami ir žudomi. Mes norime priminti istorijos ,,žinovei"
Daliai pasiskaityti V. Uždavinio knygas, gal atsivers ir pirminio
genocido vaizdai Lietuvoje, toliau vokiečių ir lietuvių baltraiščių
vykdytas genocidas karo ir pokario metais ir galutinis genocidas tai
savųjų trėmimas iš tėvynės, atimant mokslą, darbą sveikatą ir
laukiant, velnio pasiųstų, su savo tikslais atvykstančių pabėgėlių.
Bučiuok ,,dėdulei", Dalyte ir amerikonams tam tikras vietas ten kur
jie gyvena, o Lietuvoje amerikonų agentams, pasiųstiems į Lietuvą

Ir dabartinei valdžiai siūlome:
1) Iš visų žydšaudžių, buvusių „partizanų,“ žudikų turtą atimti ir
grąžinti jų rankomis nužudytųjų giminėms ir žydų tautai.
2) Pateikti ultimatumą Lenkijai, grąžinti skolą, kurią padarė
Lenkija Smetonos laikais užgrobusi Vilnių ir jo kraštą. Mes gyvi
vaikai ir nenurimsime, panelė prezidentė.
3) Mes reikalaujame teismuose pamatyti Deimantę Kedytę,
norime išklausyti jos pasisakymus, teiginius.
4) Taip pat reikalaujame panaikinti teiginį, jog Kaune pedofilijos
nebuvo ir kodėl neatsakyta į 50 Drąsiaus Kedžio laiškų.
5) Taip pat reikalaujame teisininkų Versecko, Kliunkos ir kitų,
teigusių, jog Drąsius Kedys žudikas, atsiprašyti jo šeimos, nes
tai neįrodyta.
6) Taip pat reikalaujame, jog žurnalistė A. Kuznecovaitė
nespardytų teismo salėje žmonių, neįžeidinėtų senolės
Laimutės Kedienės ir pripažintų, jog ji melavo ir dabar meluoja
rašydama straipsnius ,,Lietuvos ryte".
(Kalbos tekstas netaisytas)
Lietuvos emigranto žodžiai motinai:
Kiti jau vaikšto mudviejų takeliais,
Kitiems šiandien lietuviška daina.
Nenusiminki, mama, emigranto kelias
Mane išsivedė, o tu likai viena.
Už tai mes esam daug dar kam skolingi,
Tu tai žinai, bet norisi priminti.
Žinau, tėvynę maža tik branginti,
Ją reikia kurti, saugot ir apginti.

Birutė DILPŠIENĖ
„Motinų klubo“ narė
Šiauliai

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

Linksmų šv.Kalėdų ir laimingų
Naujųjų 2016 metų!

Estijoje profesinės sąjungos
atstovas atleistas iš darbo už
viešai išsakytus įsitikinimus

Estijoje profesinės sąjungos atstovas buvo atleistas iš darbo
krovos paslaugų įmonėje už, kaip įtariama, viešai išsakytus
įsitikinimus. Siekiant palaikyti atleistą darbuotoją ir jį atstovaujančią
profesinę sąjungą, internete paskelbta pasaulinė solidarumo akcija.

Gerbiami darbdaviai ir darbuotojai!

Kiekvienas turime svajonių, kurių išsipildymas
mus kelia vis aukščiau.
Linkime Jums drąsių svajonių ir laimėtojo
aukštumų –
Juk esame čia tam, kad galimybes
paverstume žingsniais į gerovę ir laimę.
Artėjančių šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga
Jus sveikina
Klaipėdos miesto ir apskrities profsąjunga
bei Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjunga

Estijos krovos paslaugų įmonės „Transiidikeskus AS“
darbuotojas ir minėtos įmonės profesinės sąjungos atstovas
Sergey Mastepan (liet. Sergėjus Mastepanas) darbą prarado, kaip
įtariama, dėl savo įsitikinimų ir profsąjunginės veiklos.
Taip manoma todėl, kad atleidimas įtartinai nutiko iš karto po to,
kai piketo metu S. Mastepan viešai prabilo apie prastas darbo
sąlygas ir profesinių sąjungų narių diskriminaciją savo
darbovietėje. Analogiškomis temomis jis yra kalbėjęs ir su šalies
žiniasklaida.
Virš 20 metų minėtoje įmonėje pradirbęs darbuotojas, viešai
prabilęs apie jo įmonėje pasitaikančius saugumo ir sveikatos
reikalavimų, bei esminių darbuotojų teisių pažeidimus, buvo
atleistas už menkaverčius ar suklastotus darbo sutarties
„nusižengimus“. Tad profesinė sąjunga ėmėsi teisinių veiksmų,
kad grąžintų jį į darbą. Profesinės sąjungos pranešime taip pat
yra pažymima, kad Sergėjus yra atsidavęs profesinės sąjungos
aktyvistas, besistengiantis pagerinti profsąjungos narių darbo
sąlygas Talino uoste. Būtent todėl negalima užmerkti akių prieš jo
diskriminaciją ir būtina užtarti tai, kas yra teisinga – t.y. užtikrinti,
kad Sergėjus atgautų darbą.
Palaikant atleistąjį profesinės sąjungos atstovą, organizuojama
pasaulinė internetinė kampanija, kurios metu visi neabejingi
diskriminacijai dėl narystės profesinėse sąjungose yra kviečiami
išreikšti savo solidarumą.
Rūta GELEŽINĖ

Informacija visiems

2015 m. gruodžio 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
43-ojo 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.
Virginija JURGILEVIČIENĖ

UAB „AKMEKA“
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

Sergey MASTEPAN

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

3 puslapis

Nemokama fizinė medicininė
reabilitacija

Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga bei
Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjunga savo nariams
organizuoja nemokamą penkių dienų fizinę medicininę
ambulatorinę reabilitaciją Všį Klaipėdos sveikatos
priežiūros centre (Taikos pr.76).
Sergantiem s:
kvėpavimo
sistemos,
nervų,
virškinamojo trakto, endokrininėmis ligomis, po
judamojo-atramos aparato pažeidimų.
Skiriam a: masažo, parafino, purvo, vandens, Šarko
dušo, povandeninio masažo procedūros.
Kreiptis į savo profsąjungų skyrių pirmininkus arba
į Klaipėdos niesto ir apskrities profsąjungą adresu:
S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21, Klaipėda (durų kodas247), Tel. (8-46) 411019, (8-46) 217825, 8-686-17406
Pirmininkas Edvardas ŠALKAUSKAS

Ataka prieš progresinius
mokesčius
Mūsų viešąją erdvę yra užkariavę įvairių rūšių ir atspalvių
liberalai. Jie vadovaujasi nuostata, kad verslas apima visą
ekonomiką ir kad valstybė yra, kad ir neišvengiamas, bet blogis.
Pagal šią logiką mokesčiai yra našta ekonomikai, suprask
verslui. Todėl jie švenčia laisvės nuo mokesčių dieną. Pastarąją
galima būtų pavadinti ir kitaip – laisvės nuo valstybės diena.
Išeitų, kad tie žmonės nesuvokia ar apsimeta nesuvokiantys, kad
mokesčiai yra finansinis viešųjų poreikių tenkinimo šaltinis. Juk iš
surinktų mokesčių finansuojamas švietimas, kultūra, sveikatos
apsauga, teisėsauga ir, pabrėžiu, krašto gynyba. Jeigu norime
visą tai turėti, turime mąstyti pilietiškai ir mokėti mokesčius. Jeigu
jų nenorime mokėti, neturėtume skųstis dėl svarbių viešųjų
gėrybių stygiaus ir kokybės. Turime jų tiek, kiek tam skiriame
išteklių. Šiomis dienomis vėl kilo triukšmas dėl pasiūlymo įvesti
progresinius mokesčius – sistemą, kurioje gaunantys didesnes
pajamas didesne tų pajamų dalimi prisidėtų prie valstybės
išlaikymo. Vos pasirodžius šiai iniciatyvai, verslo, taip pat ir
bankų, interesų lobistai pradėjo vos ne totalinį puolimą prieš šią
idėją. Deja, galimybės reikštis kitai – progresinius mokesčius
palaikančiai – nuomonei yra labai ribotos. Pagrindinės
žiniasklaidos priemonės intensyviai tiražuoja nuomonę, kad
progresiniai mokesčiai sužlugdys ekonomiką, jog pati idėja yra
iracionali. Kitą nuomonę turinčių argumentai nutylimi, ją
palaikantys asmenys blokuojami. Tą proga liberaliams
„ekspertams“, rinkos fundamentalistams apskritai priminčiau

„Darbininkų balsas,“ 2015 m. gruodžio mėn.
keletą dalykų:
-visose išsivysčiusiose šalyse taikoma progresinė mokesčių
sistema;
-mūsų sistema dideliu laipsniu yra regresinė – joje pagrindinė
mokesčių naštos dalis užkrauta mažesnes pajamas gaunantiems;
-progresiniai mokesčiai užtikrina taip vadinamą vertikalų
teisingumą, kai prie valstybės išlaikymo daugiau prisideda tie, kurie
gauna didesnes pajamas, kurių galimybės šia prasme yra didesnės;
-progresiniai mokesčiai suteikia galimybę padidinti biudžeto
pajamas ir, tokiu būdu, geriau finansuoti viešųjų gėrybių kūrimą.
Pabaigai turiu du klausimus Lietuvoje veikiančių Vakarų bankų
vadovams. Pirma, ar tai, ką kalba Gitanas Nausėda, Nerijus
Mačiulis ir kiti bankų darbuotojai, yra tų bankų oficiali pozicija?
Antra, ar jų šalyse taikomi progresiniai mokesčiai tikrai nuskurdino
tas šalis?
Povilas GYLYS
Lietuvos Respublikos Seimo narys
_______________________________________________________________

Bankroto administratorių
grupuotėms - NE!

2015 m. lapkričio 13 d. LR Seime
vyko Lietuvos Nepriklausomybės
Akto signataro Zigmo Vaišvilos
spaudos konferencija „Dėl
nusikalstamo
susivienijimo,
vykdančio turto nusavinimą ir
kreditorių apgavystes, naudojantis bankroto bylomis teisme.“
Spaudos konferencijoje dalyvavo
Tarptautinio Prigimtinės Teisės
Tribunolo (TPTT) atstovė Rytų
Europoje Lina Helstein ir UAB
„Orbis Vita“ direktorius Arūnas
Banaitis.

Spaudos konferencijoje Seime buvo atskleista Lietuvos teismuose
veikianti bankroto administratorių grupuotė, kurios veikla atitinka
LR Baudžiamojo kodekso 25 ir 249 straipsniuose nustatyta
nusikalstamo susivienijimo sąvoką. Paskelbta Pasaulio banko
studija patvirtino, kad bankroto procedūros yra viena trijų
pagrindinių priežasčių, trukdančių Lietuvos pažangai. Prelegentai
aptarė prielaidas ir priežastis dėl kurių TPT Tribunolas pradėjo
bankroto bylų ir kitų bylų stebėseną Lietuvoje. Didžiąją jų dalį
Tribunolas įvardina kaip neteisėti įsiteisėję teismo sprendimai.
Ši problema Lietuvai aktuali, visų pirma dėl to, kad teismuose
įsivyravo neteisėtumas. Lietuvoje trūksta ne tik politinės valios, bet
ir teisės instrumentų tam, kad užkardyti šį neteisėtumą ir teisingumo
įgyvendinimo sistemos naudojimą ne pagal paskirtį.
Inf. DB“
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Darbuotojų –
profsąjungiečių dėmesiui!

Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga savo nariams ir
tiems, kurie nėra profesinės sąjungos nariai bei turintys asmeninius
lengvuosius atomobilius, UAB „Autobaltva“ remonto aptarnavimo
paslauga bus taikoma nuo 5 iki 10 proc. automobilio remonto
aptarnavimo nuolaida. Šia paslauga gali naudotis šių įmonių,
bendrovių, organizacijų darbuotojai: AB“ Klaipėdos mediena,“ AB
„Klaipėdos baldai,“ UAB „Germanika,“ UAB „Glassbel Baltic,“ Všį
Klaipėdos sveikatos priežiūros centro, Klaipėdos muzikinio teatro,
Klaipėdos dramos teatro, Klaipėdos l/d. „Žiburėlis“, UAB „Krovinių
terminalas,“ Pasienio valstybinės maisto veterinarijos tarnybos,
Klaipėdos l/d. „Pingvinukas,“ Všį Šilutės PSPC, Lietuvos Šaulių
Sąjungos, Klaipėdos vaikų laisvalaikio centro, UAB „Getelit,“ AB
„Šilutės baldai,“ UAB „ Lietuvos spauda“ Klaipėdos filialo, AB „Baltijos
Vakarų laivų gamykla“, UAB „Regseda“, Klaipėdos centrinio pašto,
Klaipėdos Universiteto, Adomo Brako dailės mokyklos. UAB „Konsolė“
Adresas:: Šilutės pl. 4, LT-91173 Klaipėda, tel. (8-46) 380969,
faksas: (8-46) 380970, mob. tel. (8-618) 49606, (8-610) 33738.
El. paštas“ info@autobaltva.lt
Internetinis tinklapis: www.autoservisasklaipedoje.lt

„PILIES BARAS“

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!

„Drąsos kelias“ politinės partijos
Klaipėdos skyrius
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

Konkreti istorija – liūdna pabaiga

Vis dažniau kyla klausimas, ar vieninga Europos rinka ir keturios
laisvės (laisvas prekių, paslaugų, kapitalo ir darbuotojų judėjimas)
yra problema, ar galimybė? Pastaruoju metu į Europą plūsta daug
migrantų iš pietų šalių. Tai dar vienas iššūkis, kurį reikės perprasti
visai visuomenei, politikams, darbdaviams, profesinėms sąjungos.
Lietuva, tapusi Europos Sąjungos nare, aktyviai veikia padėdama
kitoms Rytų Europos šalims artėti prie Europos Sąjungos. Armėnija,
Azerbaidžanas, Baltarusija, Gruzija, Moldovos Respublika, Ukraina
– tai yra šešios šalys, kurios bendradarbiauja su Europos Sąjunga
per Rytų partnerystę. Gruzija, Moldova, Ukraina yra labiau priarėję
ir pasirašė, taip vadinamas, asociacijos sutartis taip pat Prekybos
sutartis. Lietuvos užsienio politikos svarbus prioritetas – geri
santykiai su
Rytų partnerystės šalimis bei pagalba joms
įgyvendinant politines, ekonomines, socialines reformas.
Kaip žinia, į ES atvyksta daug migrantų, bėgančių nuo karo,
nedarbo tiek iš pietuose esančių, tiek ir rytų kaimynystėje esančių
šalių. Lietuva yra patraukli darbo ieškantiems Rytų partnerystės
šalių žmonėms, dėl to, kad beveik nėra kalbos barjero, sieja
kultūrinė, istorinė praeitis.
Transporto sektorius yra svarbus Lietuvos, tiek visos ES ūkio
Tel. (8-46)
217825,
411019,
sektorius,
tolimųjų
reisų (8-46)
vairuotojų
nuolat(8-686)
trūksta,17406
trūkstamas darbo
vietas užpildo į Lietuvą atvykstantys darbuotojai, daug jų ukrainiečių. Kaip ir neseniai palaidotas J.S., žmogus, kuris prieš
metus atvyko į Lietuvą iš Lugansko, ieškodamas darbo, nes reikėjo
užsidirbti, kad galėtų suremontuoti namą, kuris per susišaudymus
buvo gerokai apgriautas.
Įsidarbino žmogus tolimųjų reisų
vairuotoju ( vienoje UAB). Deja, žadėto 1000 eurų per mėnesį
atlyginimo, J.S. negavo nei karto. Pirmus keturis darbo mėnesius
praleistus važinėjant Europos keliais ir gyvenant krovininiame
automobilyje, J.S. uždirbo 1100 eurų, vėliau mėnesį praleido
namuose Ukrainoje, dar už tris darbo mėnesius - 500 eurų.
Š.m. rugsėjo 3 dieną J.S. po reiso grįžo į garažą, jam pasidarė
bloga, bendradarbis iškvietė greitąją pagalbą. Santariškėse J.S
buvo atlikta širdies operacija. Deja, po mėnesio praleisto komoje,
spalio 19 d. J.S. mirė. Spalio 21 d. susitikau su J.S. našle, kuri visą
mėnesį praleido Lietuvoje, budėjo ligoninėje prie vyro. Deja, nei
Vilniaus, nei Lietuvos nepamatė. Išvyko iš Lietuvos skausme. Kokią
žinią apie darbo santykius, darbdavių elgesį ji išsivežė iš Lietuvos?
Švelniai tariant, ne patį geriausią. Kai paaiškėjo, kiek realiai uždirba
vyras ir kokiomis sąlygomis jam tenka dirbti, moteris nekartą vyrą
ragino mesti viską ir sugrįžti į Ukrainą. J.S. vis tikėjosi, kad reikalai
pagerės. J.S. našlės laukė nemalonūs išgyvenimai ir pokalbiai
buvusioje vyro darbovietėje. Galų gale, įmonė skyrė pašalpą.
Atrodo, jog ši istorija dar nesibaigė. Gali būti ir teisminių ginčų. Ir
tai yra nevienas atvejis, kai krovininio transporto bendrovės sumoka
mažesnį atlyginimą, nei buvo žadėta, vairuotojams tenka gyventi ir
dirbti įtampoje, nepakankamas poilsio režimas, miegojimas
transporto priemonės kabinoje, - visa tai sekina organizmą.

Gyvenimas kelis mėnesius sunkvežimyje ir šalia jo, be galimybių
arba turint ribotas galimybes pasinaudoti sanitarinėmis patalpomis,
gauti karšto maisto ir pan., pažeidžia Europos Sąjungos
pagrindinių teisių chartijos 31 str., kuriame nustatyta, kad
„kiekvienas darbuotojas turi teisę į saugias, jo sveikatą ir orumą
atitinkančias darbo sąlygas“.
Daiva KVEDARAITĖ
Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narė
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Taikėsi į valytojas, pataikė
į teismą

LPS „Sandrauga“ pradėjo teisminį ginčą su vienu Lietuvos
kultūros centru. Ginčo priežastis – įstaigos vadovybės priimtas
įsakymas, kuriuo norima valytojoms pavesti ir nieko bendro su jų
darbu neturinčias pareigas. „Už ačiū“, žinoma.
LPS „Sandrauga“ kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti vieno
Kultūros centro vadovybės įsakymą valytojoms dirbti papildomą
darbą – rūbininkėmis. Profesinės sąjungos teisininkų teigimu, šis
įsakymas buvo priimtas ne tik nesuderinus su darbuotojų
atstovais, tačiau ir ryškiai pažeidžia pačių valytojų interesus.
Šiuo įsakymu norima darbuotojoms, be tiesioginių pareigų,
priskirti ir papildomą darbą rūbininkėmis. Tuo tarpu papildomo
apmokėjimo, darbo laiko sutrumpinimo ar kokio nors sąlygų
pagerinimo už tai nėra numatyta. Kitaip tariant, įsakymo principas:
„nuo šiol jūs dirbsite daugiau, nes aš taip pasakiau“.
Profesinė sąjunga jau yra išmėginusi šią problemą spręsti
socialinio dialogo būdu. Prieš mėnesį buvo įvykęs susitikimas su
įstaigos vadovybe, kurio metu buvo detaliai aptarta, kodėl minimas
įsakymas yra žalingas ir kokiais būdais pažeidžia LR teisės aktus
ir darbuotojų interesus.
Nors susitikimo metu dialogas vystėsi gana produktyviai ir
atrodė, kad bendrą sutarimą pavyks surasti, tačiau praėjus
mėnesiui laiko įsakymas taip ir nebuvo atšauktas ir profesinei
sąjungai neliko kitos išeities, nei kreiptis į teismą.
R. Geležinė

4 puslapis

„Darbininkų balsas,“ 2015 m. gruodžio mėn. Nr. 12 (268)

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
ginčiuose ir derybose su darbdaviu, o darbo bylose Darbo
ginčų komisijoje, teismuose.
Savalaikė narystė yra vienas iš savarbiausių saugiklių, saugant
ne tik savo darbo vietą, bet ir darbo užmokestį bei kitas
Susisiekti su mumis galite:
socialines garantijas.

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

Peržengę
tautos
supratimo ribas
Ričardas KALYTIS
Taip kai kuriose valstybėse formuluojami nepageidaujamų
rašytojų kūrinai, skleidžiantys kitokią nei valstybėje jau įsigalėjusi
valstybinė ideologija tam tikrose srityse. Na, kas skleidžia
valstybinę ideologiją yra aišku. Pirmučiausia tai svarbūs valstybės
veikėjai kalbantys tautai. Juos seka paklusnūs partneriai rašytojai,
sklinda jų knygos, kino filmai. Šitaip formuojamos „valdiškos“
žmonių supratimo ribos. Kai pasklinda ši nuostata po visą šalį,
įsiterpti kitaminčiui tampa sunku. Tačiau tikroji riba vyraujanti
tautoje toli gražu yra ne ta.
Žana Ranaitė, žydaitė išgelbėta lietuvių, vėliau įvykdžiusi daug
žygių vokiečių kariuomenės širdyje-štabuose, kalėjusi Stalino
lageriuose, parašė rankraštį knygai. Tačiau Izraelio leidyklos
atsisakė ją išleisti. Nes knyga „buvo peržengusi tautos supratimo
ribas“. Kas tai? Ogi „perdaug meilės lietuviams“. To valstybinėje jų
ideologijoje nebuvo numatyta. Siūlė pakoreguoti. Principinga
rašytoja nesutiko ir atvyko į Lietuvą.Kreipėsi į „Švyturio“ vyriausiąjį

redaktorių Juozą Baušį. Tas susidomėjo ir netrukus žurnalo lėšomis
išleido romaną: Žana Ranaitė-Černienė „Neįtikėtina tiesa“,
„Švyturys“ 1994. Vėliau tą knygą išleido ir anglų kalba - Jeanne
Ran-Tcharnyi „The unbelievable truth“. Romanas pasklido po visą
pasaulį. Tai toks šių žmonių indėlis į Lietuvos ir žydų istoriją.
Lietuvoje „tautos supratimo riba“ taipogi valdžios nubrėžta –žydas
turi būti tiktai geras. Realiame gyvenime visose tautose to nebūna.
Atsiranda dvasinių iškrypėlių, kurie sutepa balčiausios tautos sielą.
Dėka nubrėžtos ribos rašytojas nebegali parašyti gyvo, įtikinamo
romano. Gal dėl to jų ir nerašo, saugodami nukraujavusios tautos
ramybę. Bet ar tai ramybė? Ne, kol šis klausimas uždarytas
keliomis spynomis, jis gyvas ir šnabžda, ir cypia. Pažiūrėkite į
komentarus portaluose. Kaip mes jį nuraminsime? Einame
pavojingu keliu, prisiėmėme žydšaudžių tautos vardą. To vardo
nuolatos kartojamas ir gilinimas neša priešingus vaisius.
Pasinaudosiu 2015 rugsėjo 24 d. Virginijaus Savukyno vedama
LRTV „Aktualijų studija“. Čia jau viskas nuspręsta, niekas
nebesiginčija, viskas aišku, niekam neleidžiama net cyptelti. Tiktai
bjaurinamasi lietuvių galvažudžių veiksmais. „Žydo kaimynas,
norėdamas pasigriebti žydo turtą, nueina, nužudo ir pasiima jo
turtą.“ Negaliu būti tų laikų liudininku, per mažas buvau, kaime
gyvenau, bet man atrodo, jog žudė ne kaimynai, bet buvo sudarytos
komandos, kurių sąrašai yra išlikę.
Seimo narys Emanuelis Zingeris pagėdino mūsų tautą, kad blogai
atgailauja, kad vokiečiai tą daro geriau (tartum mūsų kaltė tokia
pati), kad paskutinių žudymų šioje žemėje nebuvo nuo kryžiuočių
laikų. Ne, tai buvo dar vakar, kai buvo sunaikintas visas valstybės
aparatas net iki seniūno. Buvo areštuojami, kankinami, tremiami
mūsų geriausi valstybės žmonės. Per vieną naktį buvo susodinta ir
ištremta į mirtį 30 tūkst. geriausių kaimynų, mokytojų, šaulių šeimų.
Kelių amžių nusikaltimas, neprilygstantis net Rusijos imperijos
okupacijos šimtmečio ilgio nusikaltimams. „Gerai, kad atsirado
išvaduotojas ir nutraukė bolševikų kruviną puotą“, – džiaugėsi
vokiečių sulaukę žmonės. Jie manė sulaukę 1914 metų vokietį.
Ne, tai buvo kitas vokietis.
Tauta, nesenai tapusi valstybe, šokiruota, sugluminta, pažeminta,
pasimetusi, pritvinkusi keršto... Kas yra didžiausias kaltininkas?
Žinoma, tai jau iš tamsiųjų Viduramžių, aišku – žydai. Hitleris savo
tautą jau įtikinęs, kad žydai kalti dėl Pirmo pasaulinio karo
pralaimėjimo. O mūsų tamsią, dar prisimenančią baudžiavą, liaudį
nėra nieko paprasčiau įtikinti. Juoba, kad pagalbinės medžiagos
buvo ne maža. Ką reiškė vien mūsų tautos budelio Sniečkaus štabo
sąrašas. Mes per 20 metų nedaug prisiauginom protų, bet tie buvo
pirmučiausia sunaikinti. Vien 300 tūkstančių ištremtųjų turėjo
gimines, kaimynus, pakako pasekėjų, keršytojų. Radijas, laikraščiai,
parodos dirbo savo juodą darbą, darbas sekėsi. Tais, palyginus
tamsiais laikais, izoliuotoje vietovėje formuoti bjaurią nuomonę
nebuvo sunku. Grįžtant į šiuos laikus, pilnus informacijos priemonių,

Vladimiras Putinas per pusmetį brolišką tautą padarė „fašistais“,
pelnydamas negirdėtą pasitikėjimą. Ir jie eina ne su šautuvais, o
su tankais ir raketomis žudyti ukrainiečių, kurie net mažiausio
nusikaltimo Rusijai nesugebėjo primesti. Visų okupantų taktika
– priešinti nuskriaustas mažumas su valstybe, duodant postų,
privilegijų, lengvatų, o svarbiausia ginklų. Lietuviai priėmė
baisiausią dovaną. Vargas prisidėjusiems prie stipriojo ir
priėmusiems šias dovanas. Jos atsiliepia per kelias kartas.
Vienokias ar kitokias dovanas tą metą priėmė visos pusės, kas
ir sukėlė nesibaigiančius kerštus.
Mes viešai išsakysime visai tautai žinomą tiesą – Lietuviai
1941 metais keršijo žydams už bolševikmetį. Tai yra juoda
apgailėtina tiesa. Turtas? Tikrai jis buvo grobstomas, kaip
visada per suirutes. Bet jis buvo grobstomas ir mūsų tremtinių.
Kaip vėliau sužinojome, mes dar buvome vagonuose stotyje, o
mūsų artimieji kaimynai jau „tvarkė“ mūsų sodybas. Tai irgi
apgailėtina tiesa. Neklijuokime šlykštaus vardo visai tautai, nes
tai buvo tiktai atskira nuomonė, nes veiksmų ėmėsi tiktai labai
maža tautos dalis. Šiame didžiuliame tvaike atsirado
šviesuoliai, kurie, rizikuodami sava gyvybe, gelbėjo kitų
gyvybes. Ir tokių buvo daug. Visa tauta pasipriešino naujam
okupantui neidama į nusikalstamas SS gretas, prarasdama
Hitlerio pasitikėjimą ir pasmerkimą po jo įsivaizduojamos
pergalės prieš visą pasaulį. O tas šlykštus vardas ėmė sklisti iš
užjūrių pajutus mūsų Atgimimo judesius. „Žydšaudžių tauta
neverta nepriklausomybės“.
„Vadinami partizanai – tai besislapstantys nusikaltėliai,
vengiantys nusipelnytos atsakomybės“. Mums tai buvo labai
pavojinga. Reikėjo rasti atsakymus. Bandėm rasti paneigimų,
rašėme, teisinomės. Aš, vaikystės ir paauglystės laikus
gyvenęs kaime, mačiau tikrą tiesą. Regėjau einančius naivokus
bernelius į mišką „ginti tėvynės“ ir tragiškus jų likimus. Neigiau
skleidžiamą šmeižtą iš užjūrių. Parašiau romaną „Karklų rožės“
– “Gražiai numirusiems mūsų apylinkės bernams“. Čia
pagrūmojau šmeižikams pagal mūsų tautos patarlę „Ne aš
vienas vogiau, ir dėdė vogė“. Neperdėjau, rašiau teisybę labai
atsargiai, tiktai konstatuodamas, nevaizduodamas veiksmų.
Tokia buvo ano meto vienintelė galima gynyba, palaikoma
valstybės (suteikta leidyklai Alma Litera parama). Nepatikėsite
kas atsitiko vėliau, biurokratijai nubrėžus „tautos supratimo
ribas“. Tapau „izgojumi“, LRT pašalino pjesę „Verksmo vieta“
pagal mano romaną (Žemaitės literatūros premiją). Neleido
išleisti „Karklų rožių“ antros laidos, primenant mūsų
kareivėliams anksčiau kovotą varganą karą su tuo pačiu priešu.
Žinoma, praėjus 15 metų, leidžiant antrą leidimą korekcija buvo
reikalinga. 50 metų vergijos, vienintelis kovų romanas ir tas
apšlapintas. Tamsuoliai. Literatūrą, knygas, rašytojus degina.
Dar pridursiu. Tai gal neskubėk padėti tėvynei, nesikarščiuok,

Gruodžio mėnesį
sveikiname
mūsų jubiliatus profesinės
sąjungos narius

65-erių metų jubiliejaus proga

Gimtadienio proga gruodžio mėnesį
sveikiname profsąjungos narius

Natašą JANKAUSKIENĘ

Klaipėdos lopšelio-darželio „Žiburėlis“ darbuotoją

50-ties metų jubiliejaus proga
Liudmilą AKSENOVĄ

Klaipėdos lopšelio-darželio „Pingvinukas“ darbuotoją

40-ties metų jubiliejaus proga
Simoną GIRDVAINIENĘ

Všį Šilutės Pirminės sveikatos PC GMP darbuotoją

30-ties metų jubiliejaus proga
Jevgenij ARCHIPENKO

Marių Kvietkų, Tomą Bumbulevičių, Stanislavą Urniežienę,
Saidą Tarozą, Jūratę Jakienę, Vilgelminą Čenokol, Aurimą
Rumšą, Olgą Solovjovą, Janiną Kromelienę, Tatjaną Prolisko,
Tamarą Ozerskają, Nataliją Vasiljevą, Milaną Kolesnikovič, VidąMają Moisenko, Vytautą Paulauską, Arūną Golšteiną, Stanislavą
Alsienę, Mindaugą Kairevičių, Egidijų Končių, Rolandą
Šimkevičių, Alą Šliachovskają, Olgą Koroviną, Vytautą Kymantą,
Gediminą Ramanenko, Raimondą Karbauskį, Evaldą Petrauską,
Liną Zaleckienę, Saulių Gricių, Remigijų Šimkų.

Prabėgo metai, nuskambėjo
Ant slenksčio stovi jau kiti.
Tegul jie būna jums laimingi,
Daug džiaugsmo, laimės kupini!

UAB „Glassbel Baltic“ darbuotoją

25-erių metų jubiliejaus proga
Natalija BRAZAUSKAITĘ
UAB „Germanika“ darbuotoją

Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos taryba
Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjungos taryba

Edvardas ŠALKAUSKAS
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos
pirmininkas
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Informacinis leidinys platinamas nemokamai

ateis laikas, būsi pats apšlapintas tos pačios tėvynės? Ne,
nenusivilk, dirbk! O kokie mūsų santykiai su žydais? Nebereikia
mūsų taikyti. Mano karta jau senai esame susitaikę.
Mes esame atsivėrę ir išsikalbėję net su pokario tardytojais ir
jiems atleidę. Mes dirbome kartu, supratome vienodai mūsų
laikmetį ir valdžios melagystes. Žinojome ir gėrėjomės žydų
anekdotais. Paskutinius anekdotus išgirsdavome mūsų instituto
partorgo Kimo Josifovičiaus kabinete. O kai atėjo laikas jiems
išvažiuoti, mes susėsdavome prie kuklaus stalo ir įteikdavome
lietuviškas dovanėles. Gaudavome laiškus.
O mano vaikai jau nebesupranta kadaise buvusios problemos
tarp mūsų. Važinėja į Paryžių pas gerus draugus, o tie
atvažiuoja vasarai pas juos į Vilnių. Tiktai gerai vaikus
paklausinėjus, tarp kitko primeni „tai jie - žydai, bet moka po
keturias kalbas“. Tautybė vaikams nebesvarbi. Juos jungia
architektūra ir Vilnius. Nebereikia mūsų taikyti, mes susitaikę.
Nebe mūsų jėgomis priversti mūsų vaikus ir vaikaičius versti
muštis į krūtinę ir atgailauti, jie to nedarys, nes nebesupranta.
Jie savų maldų nebemoka. Tą gali padaryti tiktai gera literatūra.
Tuščią darbą daro komisijos, vadovaujamos politikų, ieškančių
kaltų nesenoje istorijoje. Jais niekas netiki.
Bereikalingi
pasenusių pažiūrų filosofų, profesorių, politikų kolektyviniai
laiškai, jie atsilikę nuo esamo laiko, ir nutolę nuo jaunimo
dvasios. Paklausykite savų vaikų, vaikaičių, jei turite. Jeigu
neturite, patylėkite. Pavarykite savo laikrodžius į XXI amžių.
Vokiečių rašytojas ir filosofas Novalis rašė: „Istorijoje išlieka tik
tai, ką parašė poetai“. Meskite, tamsuoliai, valdę literatūrą,
pasitelkę artefaktą – tuščiadarbę Lietuvos Rašytojų sąjungą.
Laisvoje šalyje taip nedaroma. Duokite rašytojams laisvę, jie
tegali išgelbėti žmonių sielas. JAV apie vergiją yra parašyti du
genialūs, tačiau prieštaringi romanai iki šiolei gerbiami ir
skaitomi: Hariet Bitcher Stove „Uncle Toms Cabin“ ir Magaret
Mitchel „Gone vith the vind“ Tai jie atlieka svarbiausią sielų
gelbėjimo darbą. Neveltui JAV ambasadorius Johnas Teftas per
kurjerį man atsiuntė į namus padėką už romaną „Karklų rožės“.
Mat, kaip ten gerbia rašytojus! Kada Dievas mano šalį apšvies?
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