

Laiškas skaitytojams
Šaunieji „Artumos“ skaitytojai ir bičiuliai,
pagaliau! Pagaliau galime pasveikinti vieni kitus, nes Seimas vis dėlto patvirtino Valstybinę šeimos
politikos koncepciją, dėl kurios, drauge su didžiuliu Jūsų palaikymu, taip sirgome. Iš tiesų dar pakankamai net nesuvokiame, kokią – neįkainojamą – dovaną ateities kartoms padarė sveikos nuovokos
nepraradę seimūnai. Ir mes patys padovanojome ją vieni kitiems, palaikydami būtent tokią Šeimos
koncepciją, kurią įgyvendindama Lietuva tikrai sustiprės ne tik morališkai, bet ir medžiagiškai! Paliudysime ne tik Europai, bet ir visam pasauliui, kad esame nors ir maža, tačiau sveika, gyvybinga ir
išmintinga Tauta! Džiaukimės ir didžiuokimės!
Ir toliau darbuokimės šia linkme. Mat oponentai nesnaudžia: arši jų kova byloja, kad jie gerai supranta šio dokumento vertę ateičiai! Stumiami nauji antišeiminiai projektai (pvz., prisidengiant kovos prieš smurtą šūkiais, norima
priimti Apsaugos nuo smurto šeimoje koncepciją ir taip smurtą susieti tik su šeima, lyg visos jo priežastys būtų šeimoje!?); nepaliaujama kovoti ir dėl Šeimos politikos koncepcijos: Seimo pirmininkas Č. Juršėnas iki paskutinės minutės
delsė ją pasirašyti, nors parlamento valia jau buvo aiškiai ir galutinai išsakyta, socdemai ką tik sužlugdė pirmuosius
Koncepcijos įgyvendinimo žingsnius – siekį įkurti Šeimos ir vaiko reikalų komitetą Seime ir t. t. Kadangi melaginga
informacija toliau skleidžiama, pateikiame Jums visą Koncepcijos tekstą: pamatysite, koks jis įdomus beigi teisingas;
ir patys pabandykite atrasti jame bent vieną diskriminacinį ar antikonstitucinį teiginį (būtent tuo kaltinamas šis dokumentas)! Taip pat pridedame ir balsavusiųjų pavardes, idant galėtume jiems tinkamai atsidėkoti.
Na, ir pagaliau – dvigubas „Artumos“ numeris, kurį bandėme parengti kuo vasariškesnį. Ir pagalvojome, kad
stabtelėjus po karštos dienos ar visų metų įnirtingų darbų būtų smagu paskaityti, pasvarstyti džiaugsmo tema.
Todėl žurnalo viršeliui šįkart parinkome palaimintojo Fra Angelico didžiulio paveikslo „Paskutinis teismas“
(1432–1435 m., tempera ant medžio) fragmentą, vaizduojantį Rojaus kampelį… Argi jis nevasariškas?! Argi ne
vasaros gaivuma bei atostogos yra bent spindulėlis mūsų būsimojo džiaugsmo Danguje?! Juk Viešpats mums
rengia nuostabiausio džiaugsmo Atostogas! Džiūgaukime!
Darius Chmieliauskas
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