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| KALBA | ŠEIMA | ŠVIETIMAS | TEISINGUMAS |
BENDRAŽYGIAI,
Tęsiame mūsų žygį, kad Lietuva ne tik būtų, bet ir klestėtų ČIA.
Galėjome dar kartą įsitikinti, kokioje kreivų veidrodžių karalystėje gyvename, kai tik visuomenės
pasipiktinimo dėka laikinai pavyko sustabdyti tarnybų savivalę prieš ŠEIMĄ.
Gyvybingos regioninės politikos įgyvendinimas – prioriotetinė mūsų veiklos sritis. Todėl savivaldos
rinkimuose kviečiame burtis į visuomeninius komitetus „Lietuva yra čia“.
Pagaliau ir mūsų pastangos stabdyti masinį išpilietinimą, atrodo, sulaukė palaikymo.
Tad telkimės! Mūsų laukia darbai.
Nuoširdžiai Jūsų,
Arvydas Juozaitis

KAIP RENKAME PREZIDENTĄ
SUSITIKIMAI SU A. JUOZAIČIU
2018-11-05, 13 val. Jiezno kultūros ir
laisvalaikio centras
2018-11-05, 17 val. Birštono viešoji
biblioteka
2018-11-06, 15 val. Velžio (Panevėžio
raj.) kultūros įstaiga
2018-11-06, 18 val. Ukmergės Vlado
Šlaito viešoji biblioteka
2018-11-07,
18
val.
Kauno
V.Kudirkos vieš. bibl. Girstupio pad.
2018-11-08, 14 val. Susitikimas su
sporto veterenais ir sąjūdiečiais
Lietuvos Sporto muziejus, Kaunas
2018-11-08, 17 val. Kauno apskrities
viešoji biblioteka
2018-11-09, 12 val. Ariogalos viešoji
biblioteka
2018-11-09, 15 val. Šiluvos viešoji
biblioteka
2018-11-09, 17 val. 30 min. Raseinių
M. Martinaičio viešoji biblioteka.

Prezidentai LIETUVOJE išrenkami ne pinigų ir partijų
dėka, o vedami kultūrinių-politinių Tautos nuostatų. Tos
nuostatos iki šiol neįvardijamos racionalia politologų
kalba.
Lietuvos žmonės renka:
a) remdamiesi tautiniu vaizdiniu-prietaru,
b) remdamiesi visuotiškai suvokiama to meto reikme.

Pirmasis prezidentas — Algirdas Mykolas Brazauskas
buvo sveiko lietuviško proto figūra, kurios prireikė
ūkio griūties, pirminės privatizacijos šoko ir chaoso
sąlygomis; jis taip pat teikė viltį, kad sąmoningai
kuriama neapykantos visuomenė nebus sukurta;
Antrasis prezidentas — Valdas Adamkus buvo ypatingo
vaizdinio-mito fenomenas, kurio Tauta laukė nuo
baisiojo pokario, vadinasi, apie 50 metų; fenomenas
reiškė: „amerikonas ateis ir išvaduos“; jis nešė
vakarietiškos-JAV politinės kultūros viltį;

Trečiasis

prezidentas — Rolandas Paksas buvo
atsinaujinančios Lietuvos mito subjektas; išrinktas
stojimo į Europos Sąjungą (ES) vajaus metu, vadinasi,
kai žmonės iš ES laukė visko; kandidatas žadėjo viską,
be jokios atsakomybės; išrinktas „lyg sviestu pateptas“;
Ketvirtoji prezidentė — Dalia Grybauskaitė buvo Lietuvos,
laimėjusios ES komisijoje (vyriausybėje) „aukso puodą“,
t.y finansų komisaro portfelį, atstovė; ji sėkmingai
išaiškino lietuviams, kad Lietuva nepasiima iš ES lauktų
milijonų; ši taktika liudijo viltį ir atnešė sėkmę
rinkimuose.

Penktasis prezidentas — atgimimo Prezidentas. Tas,
kuris gebės žadinti Tautos gyvybines galias, gaivinti
valstybės
ūkį,
panaudoti
globalizaciją
Lietuvos
stiprinimui,
pažaboti
superpelno
siekiančias
korporacijas, kad kapitalas nedidintų atskirties ir
skurdo. Prezidentas kaip niekad turės įkūnyti tikėjimą,
kad Lietuvos gyvybė – vienybėje.
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ŠEIMA
XX amžiuje iškilusios Lietuvos savastis ir esmė,
pasaulinė Lietuvos reikšmė paaiškinama trimis
žodžiais — KALBA — TAUTA — VALSTYBĖ.
Iš šios kone dieviškos triados išauga KETURIŲ
BOKŠTŲ valstybė: KALBA — ŠEIMA — ŠVIETIMAS
— TEISINGUMAS.
Nepastačius šių bokštų, mūsų valstybės nebūtų. Be
šių bokštų valstybė būtų tapusi pereinamuoju kiemu,
keturių pasaulio vėjų draskomu.
Tačiau valstybė, jeigu ji valstybė, pereinamuoju kiemu
virsti negali.
Keturi bokštai laiko sienas, sienos įrėmina kiemą. Valstybės kiemą — ūkį, sveikatos sistemą,
humanitarinę rūpybą ir jaunosios kartos ugdymą; pagaliau ir visa, kuo tampa valstybė, milijonų
rūpesčiu ir gyvenimo prasme, saugoma keturių bokštų. Antraip viską praryja perėjūnai.

Arvydas Juozaitis. Lietuvos šeima po kirviu
…
Mūsų Konstitucijos 38 str., sakantis, kad „šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas“, buvo įkištas į stalčių. Riebiu
brūkšniu perbrauktas ir konstitucinis šeimos būsto neliečiamumo principas. Dabar viskas bus kaip sukarinto komunizmo
sąlygomis: imsime, o paskui aiškinsime, kad šeimose – terorizmas.
Nuo šių metų liepos 1 d. pamatine visuomenės institucija tapo „mobilios komandos“, turinčios galingas teises. Jos pagal
anoniminius skundus, naudodamos policiją, gali įsiveržti net į mūsų namus. Maža to, jos turi teisę čiupti vaikus gatvėje,
plėšti juos iš tėvų glėbio. Stalino režimas šitai darydavo naktimis, o pas mus, demokratinėje laisvoje Lietuvoje, jau dieną.
Teisminė sankcija, leidimas? O ne, jo nereikia. Pagriebei, sužalojai moralę ir pasitikėjimą žmogiškumu. Po trijų dienų,
jei konvejerinis teisėjas susimylės, paleisi? O kas atsiprašys? Ir kam tas atsiprašymas bus reikalingas?
Trys dienos „atvejo vadybininkui“ leistos kaip grėsmės vaikui įvertinimas. Koks tos grėsmės „lygis“ leis nebegrąžinti
vaiko? O koks – grąžinti? Kas tas „vadybininkas“? Gal kas iš kokios „troikės“? Niekas neduos atsakymo.
Šis įstatymas, plačiau žinomas kaip Šakalienės-Majausko įstatymas, griežtai apribojo tėvų valdžią vaikams ir teises juos
drausminti. Ne tik rykštele, bet ir žodžiu. Sakoma: sutramdysime psichologinį smurtą. Kaip? Naudodami kitą. Kokį?
Nustatys „mobilioji komanda“ .
Dorą, savigarbą ir paprasčiausią žmogaus orumą palaužiančios normos, lyg kokioje Šiaurės Korėjoje. Įtarkime ir
gaudykime visus. Kažkas juk vis vien kaltas.
Šventa teisės norma, europietiškoji nekaltumo prezumpcija – jau prietaras. Nuo šiol visi Lietuvos tėvai kalti. Tie, kurie
šeimose dar augina savo vaikus.
Beje, o kaip įstatymo vertintini „mobiliųjų komandų“ veiksmai? Ar jie negali sukelti fizinio ir psichologinio smurto? O
kaip policijos veiksmai, kai vaikai išplėšiami iš tėvų glėbio plieninėmis rankomis – gal tai angelų veiksmai? Kaip kad
buvo šventi Ivano Rūsčiojo „opričnikai“ caro angelai.
Taip, tikrai taip: „mobiliosioms komandoms“ įstatyme drausminančių veiksmų sąvoka netaikoma. Įstatymo 2 d. sakoma:
„Fizine bausme nelaikomos valstybės legaliai taikomos bausmės ir kitokios poveikio priemonės nepilnamečiams“.
Valdžia rūpinsis, kad tėvai nesmurtautų, o kas pasirūpins, kad nesmurtautų valdžia?
Atvažiavome, prisigyveno Lietuvėlė.
Vadinasi, vaikų garbę ir orumą gali pažeisti tik tėvai, bet ne valdžia.
Vadinasi, visi tėvai – potencialūs nusikaltėliai. Jokios jums nebus, lietuviai, NEKALTUMO PREZUMPCIJOS – nei
žmogui, nei šeimai. Augini šeimoje vaikus? Tai ūmai tapo pavojinga.
…
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Lietuvos Konstitucijos 39 str. 1 d. skelbia: „Valstybė globoja šeimas, auginančias ir auklėjančias vaikus namuose, įstatymo
nustatyta tvarka teikia joms paramą.“
Tai taip dabar globoja.
Lietuvos 100-čio metais.

Arvydas Juozaitis: Vienintelė tikra priegloba vaikui yra
#ŠEIMA. Atplėšimas nuo jos, nesant tikrai rimtų, o ne melu
grįstų priežasčių – nusikaltimas. Šį nusikaltimą privalu
stabdyti
kiekvienam
mūsų,
–
antraip
tampame
bendrininkais. Ir mes tai sustabdysime. Susivieniję
apginsime savo namus ir savo vaikus. STOP tarnybų
smurtui prieš vaiką ir šeimą.

Mitingas prie Seimo: reikalaujama nutraukti valdžios vardu vykdomą smurtą prieš vaikus ir šeimas

ARVYDO JUOZAIČIO
VISUOMENININKUS

KREIPIMASIS

Į

LIETUVOS

MIESTŲ

IR

RAJONŲ

2018-10-28
Artėja savivaldos rinkimai. Piliečiai ieško alternatyvos neveiksniai politinei sistemai, ieško
bendro telkimosi ženklo. Į judėjimo „Lietuva yra čia” koordinacinę tarybą iš visos Lietuvos kreipiasi
žinomi visuomenininkai, bendruomenių atstovai, kultūros ir švietimo veikėjai, siūlydami sudaryti
bendrą frontą ne tik Lietuvos Respublikos Prezidento, bet ir savivaldos rinkimuose, ten, kur sąlygos
tokiai sąveikai ir bendradarbiavimui yra pribrendusios.
Mūsų judėjimo pamatinė nuostata – keisti Lietuvos valdymą pirmiausia nuo apačios,
įgalinant bendruomenes, kuriant šalyje dvipakopę savivaldą, įgyvendinant tikrą regioninę politiką.
Stabdysime miestelių socialinės infrastruktūros griovimą ir jų tuštėjimą. Švietimo, kultūros,
sveikatos apsaugos, pašto ir kitos įstaigos bus atrama lietuvių sugrįžimui – valstybei ir
savivaldybėms kuriant paskatas įsilieti į gyvas miestelių ir kaimų bendruomenes, kurti šeimas,
lengvatinėmis sąlygomis įgyti būstą bei valstybinę žemę, plėtoti verslus, vystyti žaliąją ir dalijimosi
ekonomiką.
Laiko nebeturime. Privalome imti valstybės ir savivaldos reikalus į atsakingas rankas. Todėl
savivaldos rinkimuose kviečiame kurti visuomeninius komitetus „Lietuva yra čia“. Apsisprendusieji
telktis į visuomeninio komiteto iniciatyvinę grupę, prašome kreiptis į mūsų sambūrio „Lietuva yra
čia“ koordinatorius. (Iki to laiko, kol jie bus paskelbti, rašykite šiais el. p. adresais:
dalia.eigirdiene@gmail.com arba arunas.eigirdas@gmail.com.)
Sambūrio „Lietuva yra čia“ koordinatoriai jums padės susisiekti su Arvydo Juozaičio
atstovais kiekvienoje savivaldybėje, telkti komitetą, rengti programines nuostatas, konsultuos dėl
rinkimų tvarkos.

Rinkiminės kampanijos koordinatoriaus (ar atstovo savivaldybėje) pagrindinės veiklos sritys:
1.
2.
3.
4.
5.

Telkti savivaldybėje A. Juozaičio rėmėjus;
Organizuoti ir koordinuoti parašų rinkimą savivaldybėje, kitas akcijas;
Padėti organizuoti susitikimus su kandidatu A. Juozaičiu;
Rinkiminės agitacinės medžiagos platinimo organizavimas;
Organizuoti stebėtojų ir rinkimų komisijų narių paieškas bei koordinuoti jų darbą.
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ATGARSIAI
Arvydas Juozaitis. Dvigubos pilietybės referendumas – kas tai? Kreipimasis į Jos
Ekscelenciją Dalią Grybauskaitę
Spalio 22 d. Sąjūdžio pradininkas, rašytojas, filosofas, kandidatas į Lietuvos Respublikos
prezidentus Arvydas Juozaitis viešai kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentę Dalią Grybauskaitę
dėl Seimo nutarimo skelbti dvigubos pilietybės referendumą. Jis paragino vetuoti Referendumo
įstatymo pataisas, mažinančias reikalavimus referendumui dėl pilietybės ir išplečiančias dvigubos
ir net daugybinės pilietybės turėtojų ratą.
„Spalio 18 d. Seimas paskelbė referendumą, kuriame klausiama, ar Lietuvos piliečiams, įgijusiems
euroatlantinius kriterijus atitinkančios valstybės pilietybę, bus leista pasilikti ir Lietuvos
Respublikos pilietybę. Priimtos ir Referendumo įstatymo pataisos, skirtos manipuliuoti piliečių
valia. Visa tai žadina rimčiausią nerimą dėl referendumo teisėtumo. Kviečiu Jūsų Ekscelenciją
vetuoti šias Referendumo įstatymo pataisas“, – DELFI paskelbtame kreipimesi rašo Arvydas
Juozaitis.
Jis primena, kad, „Referendumo paskelbimas, lygia greta su Referendumo įstatymo pakeitimais
(organizuojant jį su dviejų savaičių pertrauka, neskelbiant rezultato po „pirmojo turo“) iškraipo ir
radikaliai pažeidžia konstitucinį piliečių valios reiškimo principą“.
Pasak Arvydo Juozaičio, Seimas ėmėsi šios iniciatyvos tarsi turėdamas kilnų tikslą – padėti išlaikyti
išeivių ryšį su savo Tėvyne. „Tačiau ar įmanoma to pasiekti, ardant valstybės pamatą – nutraukiant
pareiga ir atsakomybe paremtą santykį su savo valstybe, atsisakant išimtinio lojalumo ir pareigos
savo šaliai?“ – klausia Arvydas Juozaitis.
Pasak jo, teikiamomis pataisomis Seimo nariai siūlo kurti ir plėsti nuo pareigų savo valstybei
atleistų, privilegijuotų piliečių luomą.
„Seimas svarsto projektą, kuriuo siekiama sumažinti referendumo sprendimo priėmimo
konstitucinę apsaugą. Iki šiol privalomo referendumo sprendimas buvo galiojantis, kai už jį
balsuodavo daugiau kaip 50 procentų rinkimų teisę turinčių piliečių. Dabar gi Seimo valdantieji
siekia, kad pakaktų ir 40. Ar tai riba? Šis antivalstybinis precedentas leidžia svarstyti ir 30 ar net
20 procentų ribą.
Visos šios manipuliacijos liudija Lietuvos valstybės naikinimą.

Jūsų Ekscelencija, Jūs stovite mūsų Konstitucijos
sargyboje. Jūs galite padėti Seimui atsikvošėti.“

Prezidentė: Konstitucijos žinių reikia visiems:
„Net šiandien, Konstitucijos dieną, Seime bus pakartotinis bandymas kėsintis į Konstitucijos I
skirsnio apsaugą. Šis skirsnis įtvirtina pamatines, svarbiausias tautai ir valstybei vertybes. Tokias
kaip kalba, vėliava, teritorijos vientisumas, sostinė, valstybės suverenitetas. Todėl tai yra ne tik
neatsakinga, bet ir labai pavojinga“, - reaguodama į Seime pateikiamą Referendumo įstatymo 7
straipsnio pataisą pabrėžė Prezidentė.
Pastabas bei pasiūlymus prašome rašyti el. p. adresu dalia.eigirdiene@gmail.com
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