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DRAUGAI MANO
TĖVAS STANISLOVAS – mūsų sielų vedlys. Vaidila. Dabar padoriai gyventi be jo neįmanoma.
Kada buvo įmanoma? Niekad, kol jis mynė savo sunkiomis pėdomis žemę. O ir dabar? Ir dabar tuo
labiau neįsivaizduojama, nes jis jau lengvomis pėdomis eina debesimis. Virš mūsų galvų. Vadinasi,
ir sielomis.
Įžengęs į jo celę 1981 metais, iš jos, regis, nebeišėjau.
Paberžė ir Dotnuva – ne tik Lietuvos geografinis vidurys. Tai ir mūsų klajonių inkaras.
Prisiminkime, neužmirškime, kad ir Tėvui Stanislovui, ir Naujajai Lietuvai šiemet – 100.
Šie metai buvo labai turtingi, labai dosnūs gaivinama atmintimi. Jie parodė, kad praeitis niekur
nedingsta – ji nesibaigia.
Arvydas Juozaitis

Tėvas Stanislovas. Stotis tyloje

ARTIMIAUSI RENGINIAI
2018-12-18, 18 val. Šiauliai,
Saulės
koncertų
salėje
St. Šalkauskio gimnazijos 80metis

Režisierių A. Juozaičio ir A. Bugvilionienės filmas.
Scenarijaus aut. A. Juozaitis, operatorius R. Valuckas.
LRT, 1997.

2018-12-19, 14 val. Susitikimas
III a. universitete. Alf. Lipniūno
pagrindinė mokykla., Klaipėdos g.
138, Panevėžys

SUSITIKIMAI SU A. JUOZAIČIU
2018-12-17, 13 val. Ramygalos
biblioteka
2018-12-17, 15 val. Naujamiesčio
biblioteka
2018-12-17, 17 val. Panevėžio raj.
sav. biblioteka (Beržų g. 50)
2018-12-18, 15 val. Krekenavos
biblioteka
2018-12-19,
gimnazija
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val.

Pumpėnų

2018-12-19, 17:30 Panevėžio m.
sav. viešoji biblioteka (Kniaudiškių
g. 34)

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/11322/tevas-stanislovasstotis-tyloje

„Lietuva, gal aš blogai perskaičiau, 11-os armijų jau
apmindyta šalis ir visuomet taip nuostabiai
atsikelianti. Jinai ir dabar, žinoma, kelsis. Dabar
mes labai esame depresijoje dėl to nelaimingo
ekonominio eksperimento, kurį mes padarėme. Tas
ekonominis eksperimentas slegia mus ir mūsų
sielą. Ir ką mes galime pranašauti, jokiu būdu mes
iš žemėlapio neišnyksime, tik va visa bėda, kad mes
norime įsilieti kažkur, taip fanatiškai skubame
įsilieti, o visiškai nėra reikalo.
Visas mūsų gyvenimas yra bėgimas, bėgimas,
bėgimas... O meditacija, reiškia stabdom save,
pagarbiai atsistojame. Kaip Biblijoje pasakyta –
TAME BŪK. Čia ir yra meditacijos susikaupimo
esmė.“
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ŠEIMA
Kručinskų drama – sapnuojame košmarišką karinio komunizmo sapną
Ne – tai tikrovė. Darnios šeimos, Gintaro ir Eglės drama – „vakarietiškų vertybių“ amoralumo
smūgis šeimų visuomenei, tautai.
Jeigu šios „vertybės“ nugalės, niekas nebepasakys, kuo žmogus skiriasi nuo „paslaugos“. Jau toli
nueita. Jau ir švietimas – paslauga, ir kultūra – paslauga, dabar laikas šeimai. Kaip paslaugų
fabrikui.
Norvegiškas laimės modelis turi atvesti į visuomenę be šeimų. Be tradicijų, be tautos atminties.
Natūralus vaiko pagarbos jausmas tėvams turi būti nužudytas.
Bus išdegintas gėdos jausmas. Be gėdos nebus ir savigarbos. O tada — tada jau yra: mokyklose to
jau pasiekta.
Ir tada viską užgoš mistiška „savivertė“, virstanti vaikų agresyvumu. Kokie monstrai užaugs!
Tamsiesiems „Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo “ rengėjams ir Seimo nariams, priėmusiems
šį įstatymą-nusikaltimą, leiskite priminti KOMUNIZMO pradininko Tomazo Kampanelos (Tommaso
Campanella) veikalo „Saulės miestas“ kraupiąsias mintis-nuorodas. Kūrinys parašytas 1602
metais. Pasigrožėkime:
„Valdovui-Meilei pirmiausia rūpi giminės pratęsimas; jam svarbūs darnūs vyro ir moters
santykiai, kurie duotų kuo šauniausius palikuonis… Taigi ten vieno ir to paties asmens žinioje
yra naujagimių auginimas bei auklėjimas, gydymas… rūpinimasis drabužiais ir lytiniais
santykiais. Visiems tiems reikalams tvarkyti jis turi daug nusimanančių vyrų bei moterų.“
Kas tas Valdovas-Meilė? Kas tie vyrai bei moterys? Atsakykime į šitai kiekvienas sau – pagal savąjį
sugedimo laipsnį.
----------Šį vakarą Kaune, Panemunėje aplankiau labai laimingą, pro
ašaras ir siaubą besivaduojančią iš lietuviško ValdovoMeilės nagų Eglę ir Gintarą Kručinskus. Jie gelbsti savo
mažylių moralę ir psichiką.
Klausytis jų ir matyti besiglaustančius prie jų vaikučius
buvo tikra kančia; ir baisi gėda – gėda, kad šitai gali nutikti
mūsų Lietuvoje. Tai bent laisvę iškovojome!
Kručinskų terorizavimas tęsiasi, Valdovas-Meilė neatsisako kėslų. Sausį numatytas „smurtautojosmotinos“ Eglės TEISMAS.
Gintaras tuo tarpu buvo verčiamas „prisipažinti esąs smurtautojas“. To verktinai reikėjo „vaiko
teisių apsaugai“, nes ji juk turi suploti delnais ir pareikšti: „Vivat, mes teisūs!“. Gintaras nepalūžo.
To maža.
Abu tėvai, bauginami prarasią vaikus amžiams, patyrę iš Valdovo-Meilės ir jo vyrų bei moterų vien
patyčias, buvo priversti klausytis „pozityvios tėvystės kursų“. Bet to moralinio smurto jau
nebeištvėrė ir pareiškė (DELFI):
„Bažnyčia ir Šv. Raštas moko, kad vaikai turi gerbti tėvą ir motiną, kad jiems gyvenime gerai
sektųsi ir kad jie ilgai gyventų žemėje. Mums teikiamuose mokymuose perteikiamą pozityvios
tėvystės esmę sudaro <…> jų (tėvų – DELFI) reikšmingumo vaikų gyvenime sumenkinimas
skleidžiant žinią, jog vaikai tarsi nepriklauso savo tėvams“.
Gal mes tikrai sapnuojame košmarišką karinio komunizmo sapną? Ne, nesapnuojame. Ką tik
Kauno savivaldybės taryba leido miesto mokyklose platinti skandinavišką anketą. Su jos turiniu
nesupažindino net balsavusių tarybos narių. Gėda balsavusiems? Taip. Bet ir tarybos valdžiai.
Apie jokią laisvą valią, valdžios gerą valią nebėra ko ir kalbėti. Prisivertė save, dabar prievartaus
visus.
Atsakinėdami į tariamai anonimiškas anketas, vaikai privalės suabejoti mamos ir tėvo meile. Ir imti
vertinti savo brangiausius žmones per „paslaugos man“ prizmę. Be gėdos ir sarmatos.
Tai – pragaro ruošimas namuose. Valstybėje.
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LAIŠKAS IŠ PANEVĖŽIO
Dar prieš prasidedant kandidatų į prezidentus kėlimui, klausiau savęs: kas iš matomų žmonių
galėtų juo būti? Iš tų, kurie buvo matomi, kažkaip nieko nesimatė, o kai prasidėjo partinių
prezidentų kėlimosi metas viltis dar labiau pradėjo blėsti. Pagalvojau, kad vėl bus tas pats, o gal
net blogiau...
Kai išgirdau, kad Arvydas Juozaitis apsisprendė iškelti savo kandidatūrą, aš patikėjau, kad Jis gali,
bet nesu toks patiklus, todėl pradėjau domėtis kokiomis idėjomis dabar žmogus gyvena ir kokią
Lietuvą mato. Man visada reikia įsitikinti.
Taigi pradžioje norėjau daugiau sužinoti apie Arvydą Juozaitį, bet per savaitę pavyko tai patirti ir
daugiau betarpiškai. Susipažinimo savaitė buvo įdomi ir dinamiška.
Kandidatas nėra tas, kuris intensyviai dalyvauja TV programose ir debatuose, todėl iš tiesų labai
daug davė peržiūros internete. Čia susidariau pilnesnį vaizdą apie Jo mąstymą ir Lietuvos matymą
istoriniame ir dabartiniame kontekste. Mane patraukė gilus vertybinis požiūris, tautos šaknų
pažinimas ir jų svarbos supratimas. Matau, kaip gilios istorijos žinios ir platus filosofinis mąstymas
leidžia daug plačiau ir aiškiau matyti vykusius ir vykstančius procesus, suprasti mūsų santykius
ir bendrabūvį su kaimynais.
Gyvas susitikimas mokykloje suteikė dar daugiau aiškumo. Praktiškai be papildomų klausimų
pateikė beveik visus reikalingus atsakymus.
Dar vienas, daug gilesnis susitikimas įvyko autobuse, vykstant į mitingą dėl Miškų išsaugojimo.
Turėdamas laiko paėmiau informacinį biuletenį, kuris prieš savaitę ,,neužkabino‘‘ – tuomet
sugebėjau matyti tik paviršutiniškai. Dabar jį skaičiau visai kitaip. Visuose žodžiuose mačiau jau
daug gilesnę prasmę. Taip po truputį atėjo gilesnis matymas ir supratimas, link kurio aš pats ėjau.
Arvydas Juozaitis kalba ramiai ir įtikinamai. Pirmas žingsnis į supratimą – ramiai Jį išklausyti.
Jei norite susidaryti savo, o ne kitų įpirštą nuomonę, nepatingėkite patys paklausyti šiuos įrašus
internete: biografijos faktai; apie apsisprendimą (15 min); apie lietuvių kalbą ir tautą iš dabarties
perspektyvų; apie kaimynus ir besikeičiančią Europą; apie D. Trampą, BREXIT ir globalizaciją.
Bet geriausia – pasinaudokite galimybe pažinti Arvydą Juozaitį susitikimuose: betarpiškai ir gyvai.
Raimondas

Finansinę
paramą
kandidatui
į
prezidentus Arvydui Juozaičiui galite
teikti banko pavedimu, nurodydami:
GAVĖJAS: Arvydas Juozaitis
BANKAS:

Medicinos bankas

GAVĖJO SĄSKAITA (IBAN formatu):
LT97 7230 0000 8371 5478
Kokia suma galima paremti:
1) Nedeklaravus turto ir pajamų – iki 12
eurų;
2) Deklaravus turtą ir pajamas už 2017 metus – iki 10 VDMU (vidutinių mėnesinių darbo
užmokesčio dydžių), t. y., iki 8850 eurų, tačiau neviršijant 10 procentų deklaruotų pajamų.
Pagal VRK reikalavimus aukojant virš 12 € banko pavedime reikia nurodyti asmens kodą.
Jei turite klausimų, galite skambinti A. Juozaičio atstovui prie VRK Vidui Pociui
+370 687 55091
Daugiai informacijos apie Arvydą Juozaitį –
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ATGARSIAI
„Lithuania first“ – Pirmiausiai Lietuva!
Jūsų dėmesiui ištraukos iš Vokietijos Bundestago deputato Hansjoerg Mueller kalbos, kurią jis ketino
skaityti š. m. gruodžio 4 d. Vilniaus konferencijoje „Europos Sąjungos ateitis – suverenių valstybių
sąjunga“, tačiau neatvyko dėl ligos.
... Didieji koncernai neturi tėvynės, o turėdami valdžią ir pinigus yra pajėgūs kiekvienoje šalyje
daryti savo įtaką politikai. Tuo jie atsakingus politikus priverčia tarnauti koncernų interesams, t. y.
prieš savo šalį ir savo tautą.
Priešinga strategija, kuri gali atnešti sėkmę, reikalauja, kad kiekvienoje šalyje politikoje ir
ekonomikoje atsirastų naujas patriotiškai nusiteikusių jėgų elitas, kuriam nacionaliniai interesai
būtų svarbiausi.
Verslininkų sluoksnis turėtų priklausyti viduriniąjai klasei, nes tik vidurinioji klasė jaučia tamprų
ryšį su savo Tėvyne.
Donaldas Trampas parodė pavyzdį, pasakydamas „America first“. Aš norėčiau visame Europos
kontinente girdėti: Germany first, Poland first, Estonia first, Latvia first and - last but not least –
Lithuania first!
Kaip Lietuva ir Vokietija gali ekonomiškai sėkmingai bendradarbiauti?
Lietuva turi didingą istoriją, iš kurios dabartinė lietuvių karta gali pasisemti jėgų. Vėlyvaisiais
viduramžiais Lietuva buvo didžiausia Europos valstybė: ji driekėsi nuo Baltijos iki Juodosios jūros.
Prisiminkite tai, mieli lietuviai, kiek daug audrų savo garbingoje istorijoje jau patyrėte ir dar
patirsite.
Neskatinkite savo jaunosios kartos emigruoti į Vakarus. Suteikite savo jaunimui geras galimybes
dirbti ir gyventi jūsų nuostabioje šalyje. Tam būtina sukurti darbo vietas, kurios užtikrintų stabilias
pajamas.
Kaip turėtų būti kuriamos darbo vietos? Pavyzdžiui, skatinant užsienio įmones investuoti Lietuvoje,
o ne kur nors kitur. Ir nepamirškite sukurti savo viduriniąją klasę, nes tik viduriniosios klasės
atstovams priklausančios įmonės lieka ištikimos savo šaliai.
Lietuvos vyriausybė turėtų kurti specialiasias programas, skatinančias savo viduriniosios klasės
vystymąsi, ir kurios būtų naudingos tik lietuviškoms įmonėms. ...
Nuosekliai vykdykite „Pirmiausiai Lietuva“ politiką, nesileiskite klaidinami „lygiateisės“ Europos
didžiųjų šalių simfonijos trenksmo. Stabdykite, kur tik galite, gerovę griaunančius Briuselio
centralistus.
Mes, vokiečiai, ir mūsų viduriniosios klasės įmonės tame mielai norėtume būti jūsų partneriais.

Dar viena šalis traukiasi iš Globalaus Migracijos pakto susitarimo
Išrinktasis Brazilijos prezidentas pareiškė, kad Brazilija pasitrauks iš Globalaus Migracijos pakto
iš karto po prezidento inauguracijos sausio mėnesį.

Kalėdų antrą dieną leisiu su politologais
Su pelėmis – politologais (LRT TV
„Dviračio žinios“) pasirodymas bus
antrąją Kalėdų dieną, gruodžio 26 d.,
19.30 val.
Dėkoju
Haroldui
Mackevičiui,
prodiuseriui ir šio politologinio šou
rengėjui
–
išprovokavo,
sugundė,
apžavėjo.
Apžavėjo mus keturis – regimus ir
matomus, medžiojamus TV žvėriukus.
Pastabas bei pasiūlymus prašome rašyti el. p. adresu dalia.eigirdiene@gmail.com
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