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VIENIŠA TIESA, 1990 M. 
 

 

Scenarijaus autoriai: J.Ivanauskaitė, T. Ribaitis. Režisierius: 
T. Ribaitis Operatorius: R. Leipus 

 

Arvydo Juozaičio žodžiai iš filmo: 

„Aš nesuprantu tų žmonių, kurie sako: aš 

šeimoje vienoks, o visuomenėje kitoks ... kur 

reikia meluojame. Per daug silpni visi jaučiasi ir 
kas įdomiausia, kad labai savęs gaili žmonės. 

Daug yra dalykų dėl kurių gėda pačiam, bet 

supranti, kad yra tavo nuosavybė ta praeitis. 

Vienas iš svarbiausių žmogaus uždavinių yra 

išsaugoti sąmonės ir sąžinės vientisumą. 

Sokrato frazė daryk ir tu gyvensi yra unikali. Iš 
tikrųjų tu darai ir gyveni. Kodėl tu tą darai negali 

žinoti. Tiktai tikrini darbo vaisius pagal žmonių 

reakciją. 

Politika yra įvairus menas. Tai ir kompromisų menas, galimybių menas, tai ir menas susilaukti 

pasitikėjimo arba išsikovoti pasitikėjimą. Bet dar yra menas susimedžioti rėmimą, bet šito meno 

reikia bijoti kaip velnias kryžiaus. 

Vyksta lūžis ir to lūžio metu dabar reikia apsispręsti, ar tu lieki politikoje, kad būtum populiarus, 

ar tu bandysi pakeisti politiką, kad joje lemtų ne vien tiktai populiarumo ir pigaus palaikymo 
dėsniai. Tai aš apsisprendžiau. Aš negaliu likti, negaliu išduoti tų principų vardan kurių aš ėjau į 

Sąjūdį. 

Pats supratimas yra laiko reikalaujantis dalykas ir nereikia bijoti, kad nesupranta iš karto. Svarbu, 

kad tu galėtum atsakyti už savo žodžius. Ir jeigu sąžinė vientisa, ilgalaikė, tu už tuos žodžius galėsi 

atsakyti...“ 

Tuomet atrodė, kad Lietuva negrįžtamai pasuko valstybingumo keliu. Šiandien Lietuva suka 

išvalstybinimo keliu... Privalome susigrąžinti tai, ką turėjome Baltijos kelyje. 

 

SUEIGA 

Sambūrio „Lietuva yra ČIA“ steigiamoji sueiga vyks 2019 m. vasario 2 d., šeštadienį,  
nuo 12 iki 15 val., Senajame arsenale, Vilniuje. 

Rengiantis Sueigai, numatomi Apskričių rėmėjų grupių darbiniai susitikimai, kuriuose dalyvaus 
A. Juozaitis ir bus aptariamos Sambūrio programinės nuostatos bei Sueigos organizavimo 

klausimai, tame tarpe, delegavimo į Sueigą tvarka. 

Susitikimai vyks: 

Kaunas – 2019-01-16 

Alytus – 2019-01-18 

Klaipėda – 2019-01-22 

Panevėžys – 2019-01-25 

Šiauliai – 2019-01-26 

Susitikimų vieta ir laikas dar bus patikslinti.  

Prašome elektroniniu paštu dalia.eigirdiene@gmail.com teikti klausimus, į kuriuos norėtumėte 

gauti atsakymus. Taip pat laukiame Jūsų pastabų ir pasiūlymų. 

 

 

Daugiau informacijos apie Arvydą Juozaitį galite rasti interneto svetainėje arvydasjuozaitis.lt  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=rXxvpbPTKKQ
https://www.arvydasjuozaitis.lt/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=rXxvpbPTKKQ
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IDĖJA LIETUVAI? 

Ar dar kas mena metų pradžioje valdžios sumanytą, o DELFI 

ir LRT surengtą šou-pompą – TRIS IDĖJAS LIETUVAI? 

Net balsuota Nacionaliniu mastu... 

Praėjo vos pusmetis, ir absurdas akis išdrėskė. 

MOKYTOJO PROFESIJA PRESTIŽINĖ? 

Etatinio apmokėjimo įskeltas chaosas parodė, kaip Lietuvos 

valdžia žvelgia į mokytojus – žvelgia lyg į bulvių maišą. 

 

PARAMA JAUNAI ŠEIMAI? – ėmus įgyvendinti terorizuojantį šeimas norvegišką įstatymą – 

siaubas pro ašaras. 

Liko DVIGUBOS PILIETYBĖS absurdas... 

Ir kas su mumis žaidžia? Globalizmas – globalizmo žaidėjai... 

 

KODĖL JUOZAITIS? – VYTAUTAS RUBAVIČIUS 

Su Juozaičio iškėlimu mes turime galimybę labai aiškiai suvokti savo egzistencinius iššūkius. 
Esame išnykstanti tauta. Ar turime galimybę tapti kitokia, tapti augančia, gyvybinga, gaivinančia 

savo lietuvybę, valstybingumo jauseną? 

 

Juozaitis kalba apie valstybę, tautą ir visuomenę, 

lietuvybę ir mūsų kultūrą. Valstybė pirmiausia kuriama 

kultūros ir švietimo pagrindu ir šitą Juozaitis puikiai 

supranta. Tai turime progą, kalbėdami apie Juozaitį, 
kalbėti apie skaudžiausius mūsų valstybę, tautą ir 

visuomenę ištikusius iššūkius. 

Kai galvoji apie Juozaitį, tai lygini jį su mūsų dabartinio 

politinio elito šviesuoliais ir su tais kandidatais, kurie jau 

bando patekti į Daukanto aikštės rūmus 

Lygini ir ką gi matai? Kas iš mūsų politinio elito didžiūnų ir tų kandidatų galėtų susilyginti su 

Juozaičio nuveiktais darbais lietuvybei, mūsų valstybei stiprinti, nepriklausomybei iškovoti? Juk 

jam Dievo duota ne tik politiko, kūrėjo, rašytojo, menininko, švietėjo talentas, bet ir sportininko, 

stipraus, kovingo, narsaus žmogaus. 

Tai kovotojas, karys sykiu mąstytojas ir doras žmogus. Tai tokios savybės būdingos kai kuriems 

graikų išminčiams, ant kurių pečių mes stovime, visiems didiesiems lūžių metų mąstytojams ir 

politikos veikėjams. 

 

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 banko pavedime reikia nurodyti asmens kodą. 

Jei turite klausimų, galite skambinti A. Juozaičio atstovui prie VRK Vidui Pociui 

+370 687 55091  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=206630446892065&set=a.106151126939998&type=3&permPage=1
https://www.idejalietuvai.lt/
https://www.arvydasjuozaitis.lt/2018/12/15/kodel-juozaitis-vytautas-rubavicius/
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ATGARSIAI 

Kas kliudo laimingai ir turtingai gyventi? 

Ištraukos iš prof. Gedimino Navaičio pranešimo, skaityto š. m. gruodžio 4 d. Vilniaus konferencijoje 
„Europos Sąjungos ateitis – suverenių valstybių sąjunga“. 

Pamėginkim žvelgdami į šių dienų pasaulį pradėti nuo aiškaus, nekeliančio abejonių pastebėjimo – 
žmonės norėtų būti laiminti. Tačiau moderniose visuomenėse net pačios laimės sąvokos vengiama. 

Bandoma gėrio sąvoką keisti efektyvumo, tiesos – verifikuojamais teiginiais, vietoj laimės vartoti 

subjektyvios gerovės ar panašias sąvokas.  

Laimę galima suprasti gana įvairiai, bet psichologo M. Seligmano nuomone, ji dažniausiai siejama 

su dviem išgyvenimų tipais: malonumu ir pasitenkinimu. Malonumo nereikia aiškinti. Kiekvienas 
žino kas tai yra, o pasitenkinimą lemia įsitraukimas, savirealizacija, gyvenimo prasmingumo 

suvokimas. Šiuolaikinė visuomenė siūlo daug būdų išgyventi malonumus, tačiau asmenybės 

poreikius prasmei, priklausomybei, bendrumui, nors ir neatmeta, bet reikšmingiau nebepalaiko. 

Globalizuotame pasaulyje pagrindinėmis vertybėmis tampa individualizmas ir vartojimas, o 

galimybė įgyti paslaugų ir prekių, tampa būdu siekti asmeninio reikšmingumo. Šios vertybės yra ir 

vyraujančių ekonominių teorijų pagrindas, apibrėžia sėkmę ir laimę kaip prekių įgijimo, paslaugų 
gavimo rezultatą. Todėl atitinkantis reklaminius vaizdinius vartojimas tampa ne tik komfortiškesnio 

gyvenimo būdu, bet ir asmenybės vietą pasaulyje žyminčių simboliu. 

Šiandieną vidurinės klasės, tautinė tapatybė dar pripažįstamas vertybe, tačiau tuo pat metu nuolat 

neigiamas, išjuokiamas, o vietoj jo siūloma tapatintis su individualizmu, su gerove bei malonumais. 

Aukščiausia vertybe laikomos vis didesnės pajamos, kurios turi leisti įgyti vis daugiau daiktų ir 
gauti daugiau paslaugų be kurių asmenybė nebus vertinama, taigi negalės gerai jaustis. Tačiau 

vartoti taip kaip reklaminiuose paveikslėliuose vartoja milijardieriai tik jie ir gali. Todėl visi kiti 

nuolat jausis kažko neturintys, nebus laimingi. 

Nacionalinį tapatumą išreiškia bendri kultūriniai stereotipai, bendro likimo suvokimas ir socialinis 

pasidalijimas, leidžiantis nacijai egzistuoti kaip vieningai visumai. Visi šie nacionalinio tapatumo 

komponentai globalizuotame pasaulyje patiria spaudimą. Migracija leidžia atskiriems individams 
nebesieti savęs su valstybės ir nacijos perspektyvomis. Pagrindinės socialinės grupės gali prarasti 

savo vietą nacijos struktūroje. ... Itin griaunančiai nacionalinį tapatumą veikia nacionalinių 

dorovinių autoritetų nuvertinimas, jų keitimas multikultūriniais, kurie neišvengiamai sukuria ir 

naują nacijos esamos padėties bei jos istorinio kelio vertinimą. Čia tiktų priminti filosofo, F. Ničės 

mintį - niekada neišgyvens tauta, kuri mato savo istoriją kaimyno akimis. 

Nacionalinio tapatumo griovimas nėra nekenksmingas bandymas keisti jį kitokiu. Tai ir itin 

svarbios laimės sudedamosios dalies gyvenimo prasmės griovimas, nes save asmenybė įprasmina 

kartų sekoje, suvokia save kaip paveldėtoją ir būsimų kartų protėvį. Tai leidžia jai nesijausti 

atskirtai nuo tų, kurie ateis paskui ją, o tokia vienybė su gyvenimo tėkmę kuria tikrą prasmę ir 

laimę. 

Jau minėtas T. Pikety, rašydamas apie JAV ir Europą siūlo 1 proc. didesnius mokesčius turtui 
viršiančiam 1 milijoną eurų ir 10 proc. didesnius mokesčius turtui viršijančiam 1 milijardą eurų, 

kuris išspręstų daugumą šiuolaikinės visuomenės problemų. 

Kas galėtų įgyvendinti tokį apmokestinimą? Atsakymas aiškus – tik stipri nacionalinė valstybė. 

Todėl ji griaunama, o nacionalinis tapatumas niekinamas. Drauge griaunamas laimingo gyvenimo 

materialinis ir dvasinis pamatas, ugdoma neurotiška, vieniša asmenybė. 

 

 

Ramių, šil tų ir gražių švenčių!  

Susitiksime po Tri jų Karal ių .  
 

Redakci ja 

 

 

Pastabas bei pasiūlymus prašome rašyti el. p. adresu dalia.eigirdiene@gmail.com 


