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KRUVINASIS PENKTADIENIS ARBA „SAVI ŠAUDĖ Į SAVUS“...

Valstybės pradžia ir pabaiga. Tarp sausio 13-tosios ir sausio 16-tosios
Šiandieną, praėjus 23 metams nuo Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo ir artėjant 1991 metų sausio 13-tosios įvykių metinėms, mes turime nepamiršti
dar vienos sausio mėnesio datos bei su ja, prieš ketverius metus susijusių įvykių – 2009 m. sausio 16 d. Vilniuje, prie parlamento rūmų profsąjungų organizuotos
protesto akcijos bei vėliau kilusių riaušių. Ši data jau yra įrašyta į atkurtos Lietuvos valstybės istoriją ir šio fakto, nors ir kaip jis nepatiktų Lietuvos valdžios sistemai, iš
istorijos ištrinti neįmanoma. Sausio 16-tosios įvykius Vilniuje svarbu prisiminti jau vien todėl, kad Lietuvos valdžia, ta pati, kuri 2009 metais šiuos įvykius išprovokavo,
šiandien visais būdais stengiasi ją „ištrinti“ iš Lietuvos piliečių atminties, ir su ja susijusių įvykių svarbą menkinti arba ignoruoti.
Ir tada ir šiandien situacija, atrodo, yra atvirkštinė: valstybė bando išgyventi piliečių sąskaita, reikalaudama, Kubiliaus žodžiais tariant „veržtis diržus“. Praėjo 23
metai nuo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, daugiau nei 22 metai nuo liudnai pagarsėjusios ekonominės blokados, bei 9 metai nuo Lietuvos įstojimo į Europos
Sąjungą, tačiau šiandieną iš mūsų vis dar reikalaujama veržtis diržus! Lietuvių tauta yra kantri, istoriškai pripratusi kentėti, tačiau ir tokiam pakantumui yra ribos. Tai
parodė 2009-tųjų sausio įvykiai. Nepamirškime, kad prieš ketverius metus tarp susirinkusiųjų tą sausio 16 dieną prie parlamento rūmų buvo ne vienas, kuris toje
pačioje vietoje stovėjo sausio 13-tosios naktį 1991 metais.
Lietuvoje vyro keistas supratimas, kad 1991 metais atsikračius komunizmo, šalyje nebeliko darbininkų, profesinių sąjungų, kultūros darbuotojų ir kitų visuomeninių
organizacijų. Tai kurgi jie visi pasidėjo? Negi visi tapo verslininkais, įmonių vadovais, jaunais kapitalistais? Politiškai, darbininkus, jų ir kitas visuomenines
organizacijas bandoma sunaikinti nuo pat Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Užtenka prisiminti prieš keletą metų vykusius debatus dėl streikų įstatymo.

Didžiulę įtaką tam turi Lietuvoje įsikūręs Laisvosios rinkos institutas (LLRI), kuris ne tik formuoja teisinius ir teoretinius pagrindus profsąjungų ir jų judėjimų Lietuvoje
įtakai eliminuoti, bet taip pat kolja teoretinius pagrindus Lietuvoje klestinčiam verslo monopolizmui bei vyriausybės „komercializavimui“ pateisinti. Pasak Čarlzo
Volfsono, Latvijos Universiteto departamente tiriančio darbo jėgos rinkas Baltijos valstybėse, Lietuvoje praktiškai neįmanoma suorganizuoti streiko, kuris vienokiu ar
kitokiu būdu nepažeistų tam tikrų, su darbo kodeksu susijusių teisinių aspektų.

Sovietiniai kariai 1991 m. sausio 13-tąją prieš Lietuvos televizijos bokšto gynėjus

2009 m. sausio 16 d. Lietuvos policija šaudo į mitingo dalyvius prie Seimo

Kaip ir tarybiniais laikais, šiandiena Lietuvoje, visuomeninę, pilietinę iniciatyvą stengiamasi užgniaužti, ją eliminuoti. Tada tai buvo daroma paprastai, tiesioginės
represijos ir teroro būdu. Šiandieną tai daroma rafinuotai, „civilizuotai,“ pseudo „demokratiniu“ būdu, manipulioujant įstatymais bei normatyvinėmis politinėmis
sąvokomis, retoriškai-populistiškai apeliuojant į pilietiškumą, teisingumą ir moralę, arba, jei tai neveikia, tiesiog sodinant į kalėjimus arba ignoruojant pilietines ir
visuomenines iniciatyvas. Ar tiktai ne tokiame ignoravime reikėtų ieškoti 2009 m. sausio 16-tosios įvykių ištakų?
Mykolas GUDELIS, Niujorkas, JAV

Sausio 13-oji – Lietuvos gynėjų diena
Amžina šlovė už Lietuvos laisvę žuvusiems!
Loretai ASANAVIČIŪTEI, Virginijui DRUSKIUI, Titui MASIULIUI, Dariui
GERBUTAVIČIUI, Rolandui JANKAUSKUI, Rimantui JUKNEVIČIUI, Alvydui
KANAPINSKUI, Algimantui Petrui KAVOLIUKUI, Alvydui MATULKAI, Vidui
MACIULEVIČIUI, Apolinarui Juozui POVILAIČIUI, Ignui ŠIMULIONIUI, Vytautui
VAITKUI, Vytautui KONCEVIČIUI.
Kraujas ant sausio gridinio
juodo.
Kraujas, kraujas ir Judo
naktis.
Lietuva, laisvės paukšteli
žaizduotas,
Kur Tu per vėtrą baisią
skrendi?

Ant Tavo rankų žuvę
didvyriai
Giesmę Tėvynei amžiams
sudėję.
Kančių vainikas galvą
lininę
Sopulio aura Tau apipynė.

Kraujas ant sausio grindinio
juodo.
Pyktis juodasis ir geležis.
Lietuva, laisvės paukšteli
žaizduotas,
Per baisią vėtrą laisvėn
skrendi.
Antanas GINTAUTAS
1991 m. sausio 19 d.

Prie Prezidentūros 2012 m. gruodžio 17-ąją
Lietuvos piliečiai reikalavo tiesos
Nuo Garliavos antpuolio, kurio metu iki dantų ginkluotų 240 sukarintos
paskirties policininkų, pasitelkę ašarines dujas, elektra, ginklus ir kitas ypatingas
priemones, smurtavo prieš taikius piliečius, praėjo aštuoni mėnesiai.
2012 m. gegužės 15 d.
žiniasklaidai išplatintame vaizdo įraše Lietuvos
prezidentė Dalia Grybauskaitė teigė: „Visi esame sujaudinti įvykių Garliavoje.
Visos atsakingos institucijos privalo ištirti, ar prieš vaiką nebuvo naudota
prievarta. Prievarta vaiko atžvilgiu negalima. Turi būti imtasi reikiamų
priemonių mergaitės saugumo užtikrinimui ir jos interesų gynybai.“
Deja, Dalios Grybauskaitės atsakingos institucijos iki šiol nieko neištyrė.
Jau aštuonis mėnesius Lietuvos piliečiai, susirenkantys S. Daukanto aikštėje
reikalauja, kad prezidentė Dalia Grybauskaitė atsakytų visuomenei: kam įsakius ir
kam pritarus buvo imtasi masinio smurto Garliavoje.
Aštuonis mėnesius piliečiai ragina Prezidentės pasirūpinti advokato Gintaro
Černiausko iš gimtųjų namų prievarta išnešto klykiančio vaiko likimu, nutraukti jos
totalią socialinę izoliaciją, leisti su jos sveikatos būkle susipažinti vaikų
gydytojams. Garliavos mergaitė vienintelis vaikas atkurtoje Lietuvos
Inf. DB
Respublikoje, kurios likimas oficialiai paverstas „valstybės paslaptimi.“
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Seminaras darbo ginčų
komisijos nariams
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARĖS
NERINGOS VENCKIENĖS PADĖJĖJAS

ЭДВАРДАС ШАЛКАУСКАС

EDVARDAS ŠALKAUSKAS

ПОМОЩНИК ЧЛЕНА СЕЙМА ЛИТОВСКОЙ
PЕСПУБЛИКИ НEРИНГИ ВEНЦКЕНЕ

Piliečius priima:
antradieniais nuo 08 val. iki 12 val.
penktadieniais nuo 13 val. iki 16 val.
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinės sąjungos būstinėje adresu:
S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21, LT-92254 Klaipėda, durų kodas 38
Tel. (8-46) 411019, 217825, (8-686) 17406
El. paštas: kmapsp@gmail.com

Прем граждан:
по вторникам с 08 до 12 час., по пятницам с 13 до 16 час.
В штаб-квартире Клайпедского городского и окружного
профсоюуза по адресу:
ул. С. Дариаус и С. Гирено 21-21, LT-92254 Клайпеда
Teл. (8-46) 411019, 217825, (8-686) 17406
Эл. почта: kmapsp@gmail.com

2012 m. gruodžio 19 d. Valstybinės darbo
inspekcijos (VDI) Klaipėdos skyriuje buvo
vedamas seminaras profsąjungų atstovams,
kurie patvirtinti į Darbo ginčų komisiją prie VDI
Klaipėdos teritorinio skyriaus.
Kaip žinia, nuo 2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo
nauja darbo ginčų nagrinėjimo tvarka. Kad būtų
teisiškai ir kvalifikuotai sprendžiami darbo
ginčai tarp darbuotojo ir darbdavio (išskyrus
atleidimą iš darbo ir nušalinimą nuo darbo),
ginčus nagrinės tokios sudėties darbo ginčų
komisija: VDI teisininkas, profsąjungos ir
darbdavio atstovas. Lina URBONOVIČIENĖ

Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė sąjunga bei
Žemaitijos baldininkų darbininkų sąjunga priima:
- darbininkus, valstybės tarnautojus, mokytojus, ikimokyklinių įstaigų darbuotojus,
gydytojus, paslaugų sferos ir apsaugos darbuotojus, medžio ir baldų gamybos specialistus
bei kitų profesijų ir specialybių darbuotojus savo teisėms ginti bei socialinei padėčiai gerinti.

Atstovaujame savo narius visose teismo įstaigose ir darbo ginčų komisijoje:
- dėl darbo užmokesčio iš darbdavių ir savininkų išieškojimo;
- dėl neteisėto atleidimo iš darbo ir grąžinimo į darbą:
- dėl neteisėtų drausminių ir tarnybinių nuobaudų panaikinimo;
- dėl žalos už sveikatos suluošinimą darbe priteisimo.

S. Dariaus ir S. Girėno g. 21, LT- 92254 Klaipėda,(prieš Sporto rūmus,durų kodas 3 8)
Tel. (8-46) 217825; (8-46) 411019, mob. (8-686) 17406
El. paštas: kmapsp@gmail.com

Palaidotas teisingumas Lietuvoje
Nepartinio demokratinio judėjimo Klaipėdos skyriaus nariai 2012-12-05 piketavo
prie Klaipėdos m. apylinkės bei apygardos teismų. Piketai prie teismų vyko vienu
metu visoje Lietuvoje: Vilniuje, Kaune, Panevėžyje, Šiauliuose, Marijampolėje.
Tokių veiksmų imtis piketuotojus ir jų bendraminčius privertė 2012 m. lapkričio
30 d. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo paskelbtas nuosprendis, kuriuo
išteisintas pedofilija kaltintas Andrius Ūsas. Šią datą piketuotojai vadino Lietuvos
teisingumo laidotuvėmis.
Klaipėdos NDJ poziciją atspindėjo ant piketuotojų krūtinių sukabinti plakatų
užrašai: „Ne pedofilų senaties terminui!“, „Kas nužudė Drąsių Kedį ir kitus?,
„Vaistas pedofilams – kastracija“, „Teisėsauga su ištrinta sąžine“ ir panašiai.
Iškreipta tiesa pedofilijos byloje vadovavęsis teismas išteisino pagrindinį
įtariamąjį nusikaltimu A. Ūsą ir nuvylė Lietuvos visuomenės lūkesčius dėl
objektyvaus nagrinėjimo šioje pedofilijos byloje, neišsklaidė nerimo dėl mergaitės
saugumo.
Virginija JURGILEVIČIENĖ

Seimo narė Dalia Kuodytė
parlamentarams platina
homoseksualistų leidinius
„Dažytų lūpų“ Seime frakcijos narė Dalia
Kuodytė ėmė platinti gėjų lygos leidinius
bei jų pranešimus apie šių metų liepos
mėnesį Vilniuje planuojamą lesbiečių ir
homoseksualistų eitynes.
Seimo kanceliarija iš parlamentarams
skirtų pašto dėžučių išėmė visus gėjų
lygos leidinius ir juos konfiskavo.
„Dažytų lūpų“ partijos narė D. Kuodytė
šaukė gwaltą ir reikalavo klausimą
dėl
konfiskuotų
homoseksualistų
leidinių,
įtraukti į artimiausią LR Seimo Žmogaus
teisių komiteto darbotvarkę.

Gaidelis & Vištelis

Nuo vaikystės imponuoja žymūs politiniai veikėjai.
Tik paaugęs sužinai, kad kai kurie iš jų yra gėjai.
Pasakyk man, mama, kas yra tie gėjai?
Būna tik ministrai, ar būna ir šlavėjai?

60-ties metų jubiliejaus proga
SVEIKINAME
Gediminą ŠAULĮ
AB “Klaipėdos mediena“ Žemaitijos baldininkų
darbininkų sąjungos narį

Jakateriną ŠUTOVĄ
Klaipėdos lopšelio-darželio „Pingvinukas“
profsąjungos skyriaus tarybos narę
Klaipėdos miesto ir apskrities profesinė
sąjunga bei Žemaitijos baldininkų darbininkų
sąjunga

Gimtadienio proga profesinės
sąjungos narius sausio mėnesį

SVEIKINAME
Arvydą Grubliauską, Stanislovą Požę, Aidą
Juodzevičių, Liną Šimonskį, Gediminą Šaulį,
Algirdą Žlibiną, Aleksandrą Svešnikovą, Liną
Jonušienę, Simoną Lymontą, Kęstutį Kniuipį,
Nataliją Derevianko, Laimutę Pavilonienę,
Almą Jočienę, Tomą Paulauską, Loretą
Belovą, Zigmą Petreikį, Dalią Asmolovienę,
Ildefoną Jockų, Andrių Bruzdeilyną, Vaidą
Pimpę, Edmundą Vaičių, Saulių Luką, Pavel
Rubičev, Audrių Puškorių, Žydrūną Rupainį,
Dianą Litoš, Danutę Pušinskienę, Jakateriną
Šutovą, Ilmą Seniukienę, Tatjaną Dygalo,
Gintautą Markevičių.
Žiemos taku gimtadienis atėjęs
teatneša daug laimės, džiaugsmo
valandų,
Lai sunkios dienos pralekia lyg vėjas,
o laimės valandos lai slenka pamažu.
KMAPS – ŽBDS taryba

Nuo 2013 m. sausio 1 d.
didinama minimali mėnesinė alga
Lietuvos Vyriausybė, pritarius Trišalei taryba
nuo š.m. sausio 1 dienos didina minimalią
mėnesinę (MMA) algą darbuotojams iki 1000 litų.
Valandinis minimalios algos tarifas – 6,06 litai.
Atskaičius mokesčius nuo MMA, darbuotojas į
rankas gaus 824,50 litų.
MMA padidinimas palies apie 200 tūkstančių
darbuotojų, tarp jų – 50 tūkst. biudžetinių įstaigų
darbuotojų.
Inf. „Darbininkų balsas“

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.

„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

Su 45-tuoju gimtadieniu sveikiname
Žydrūną RUPAINĮ – Všį Šilutės Pirminės sveikatos
priežiūros centro profsąjungos skyriaus tarybos narį

Su 40-tuoju gimtadieniu sveikiname
Ilmą FENIUKIENĘ – Klaipėdos lopšelio-darželio
„Pingvinukas“ profsąjungos skyriaus tarybos narę

Su 35-tuoju gimtadieniu sveikiname
Simoną LYMONTĄ – AB „Klaipėdos baldai“ Žemaitijos
baldininkų darbininkų sąjungos narį
Saulių LUKĄ – UAB „Glassbel Baltic“ profsąjungos
skyriaus tarybos narį

Su 30-tuoju gimtadieniu sveikiname
Tomą PAULAUSKĄ – Baltijos Vakarų laivų gamyklos
darbininką, profsąjungos tarybos narį

Su 25-tuoju gimtadieniu sveikiname
Edmundą VAIČIŲ – UAB „Glassbel Baltic“ profsąjungos
skyriaus tarybos narį

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.
ADRESAS: S. Dariaus ir S. Girėno g. 21-21, Klaipėda
Tel. 8-46-411019, 8-46-217825, 8-686-14706

Pirmininkas Edvardas ŠALKAUSKAS
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