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Lietuva turi socialdemokratus, konservatorius, 
liberalus. Turėjo Rolandą Paksą, Viktorą Uspaski-
chą. Turės Ramūną Karbauskį. Rūpesčių per akis. 
Kam dar jai Lietuvos Sąrašas?

Ir vis dėlto tai galima išeitis. Tai alternatyva 
dabartiniam uždaram, inertiškam Lietuvos valdy-
mui. Tai būdas žmonėms atgauti savo balsą ir ga-
lias valstybėje. Nes Lietuvos Sąrašas – politinis ju-
dėjimas, siekianti valdžios ne sau, bet piliečiams.

Lietuvos Sąrašą prieš ketverius metus subūrė 
mokslo, kultūros žmonės, visuomenininkai, norė-
dami atgaivinti demokratinę Lietuvos Respubliką 
ir sąžiningą politiką. Siekdami priminti laisvės, 
solidarumo ir bendro gėrio idealus, kurie mus 
telkė į tautą Sąjūdžio metais. 

Jūratė Zabielaitė,
advokatė
Kandidatuoja Naujamiesčio apygardoje Nr. 1.

Lietuvos pilie-
čiams, ben-
d r u o m e n ė m s 
būtina atgauti 
savisaugos ins-
tinktą ir kaip 
tikriems euro-
piečiams ginti 
savo teises. 
Turime atkurti 
Seimą kaip tau-
tos atstovybę, 
kuri užtikrintų mums teisingą valdymą, kuria 
pagaliau galėtume pasitikėti. Tai padarysime tik 
būdami reiklūs savo atstovams, savo valstybės 
tarnams.

Kristina PAULIKĖ,
Vakarų Lietuvos tėvų forumo pirmininkė
Kandidatuoja Marių apygardoje Nr. 21.

Jei nori išlikti, Lietuva turi atsigręžti į šeimą. 
Padėti jai auginti vaikus ir kurtis savo gerovę 
tėvynėje. Mūsų valstybės pareiga – apsaugoti 
vaikus ir šeimas nuo skurdo, nuo neteisybės, 
nuo priverstinės emigracijos. Tuščias politikų 
kalbas pagaliau turi pakeisti šeimos gerovei 
skirti sprendimai ir darbai. 

Gediminas Storpirštis,
aktorius, teatro pedagogas 

Lietuvos Sąrašas yra balsas žmonių, kurie 
iki šiol neturėjo balso. Tai yra vėl viltis. Mūsų 
programos pagrindinė nuostata - galių su-
grąžinimas žmonėms. Valstybė – ne vienų ar 
kitų mums primestas prievartos aparatas. Tai 
mūsų – Lietuvos žmonių – bendruomenė. Tai 
kiekvieno – Tavo ir mano – reikalas.

Audrys KARALIUS,
architektas

Lietuvos Sąrašas – tiesių ir atvirų atakuo-
jančių legionierių rikiuotė. Tai žmonės, kurie 
įkvepia mane tikėti savo genais ir genetika. 
Kai didžioji politika nuvilia galutinai savo 
susvetimėjimu, teatrališkais lipšnumais ir 
suvaidintu įsiklausymu į žmogų, atsisuki į tai, 
kas tikra. Į ramų ir nuoseklų mąstymą. Į pa-
stangas ir kantrų darbą. Į Lietuvą konstruo-
jančius, o ne buriančius. Į Lietuvą be loterijos.

Šalis, kuri nemato realių socialinių problemų ir 
nuolat didina skurstančiųjų skaičių, apkraudama 
per dideliais mokesčiais menkas samdomų darbuo-
tojų pajamas, yra pavojuje, nes kasdien netenka pi-
liečių. Neteisingumas, auganti pajamų nelygybė – 
blogis, kuris nestabdomas griauna mūsų valstybės 
pagrindus. Šalis, kur nuolat didžiausią skurstančių 
žmonių grupę sudaro vaikai, naikina savo ateitį. 
Tokią padėtį, jei norime išsaugoti savo valstybę ir 
laisvę, mums visiems reikia keisti.

Todėl Lietuvos Sąrašas ir siūlo atsisakyti neoli-
beralaus ekonominio modelio, kurį gina tradicinės 
partijos, ir pereiti prie socialinės rinkos ekonomi-
kos. Didžiausia grėsmė, kurią pagimdė neolibera-
lizmas – auganti pajamų ir turtinė nelygybė.

Mūsų ekonominė politika turi ne ardyti, bet sti-
printi visuomenę. Ypatingai  – vidurinę klasę kaip 
valstybės stuburą. Tas stuburas – tai smulkūs vers-
lininkai, mokytojai, gydytojai. Siūlome neapmokestinti pajamų, reikalingų asmeniui ir šeimos na-
riui išgyventi, didinti lengvatas šeimoms, auginančioms vaikus. Pasisakome už įstatymais ribojamą 
darbdavių savivalę, didesnes dirbančių žmonių saugumo garantijas, būsto prieinamumą jaunimui. 

Tikra politika gimsta mums kalbantis ir bendraujant. Ji atsiveria mūsų bendrystėje, iš kurios ir 
kyla stipri valstybė.Tęsinys 2 psl.

AušrA MALDEIKIENĖ:

SIŪLOME SOLIDArIOS
VISuOMENĖS KELIĄ

DArIuS KuOLyS:

Kam Lietuvai 
Lietuvos Sąrašas?

Politiko pareiga – sakyti žmonėms tiesą ir siūlyti visuomenei 
reikalingus sprendimus. Deja, Lietuvoje politika virto tuščių pažadų 
žaidimu, o tikros šalies žmonių bėdos lieka paraštėse. 

Kuo svarbios 
disidentų patirtys

LIEtuVOS SĄrAšAS 
SIŪLO
Aušra MALDEIKEINĖ

3 išgyvenimo punktai 

ko nepasakė dočys maldeikienei
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Remiu politines jėgas, kurios siekia laimėti rinkimus 
tam, kad pasidalintų valdžia su Lietuvos žmonėmis. 
Ką reikėtų daryti?

Pirma, keisti politinę sistemą, plečiant tiesiogi-
nės atstovaujamos demokratijos (savivaldos) sritį. 
Lisabonos sutartyje įrašytas pagrindinis europinės 
demokratijos principą – tiesioginis atstovavimas.

Antra, teisminę valstybę keiskime teisine vals-
tybe. Visuomenė ne tik turi, bet ir privalo dalyvauti 
vykdant teisingumą. Bendra teisingumo nuovoka bū-
tina gyvybingai socialinei sanglaudai palaikyti.

Trečia, turime suprasti, kad valstybė reikalin-
ga ne vien ekonomikai bei finansiniam kapitalui 
aptarnauti, o pirmiausia nacionaliniam tapatumui 
stiprinti. Patriotiškumas ir pilietiškumas kyla iš 
gimtinės jausenos. Kultūra kaip buvo, taip ir išlieka 
kertiniu valstybės akmeniu. Kultūra – ne grožybė, 
o valstybingumo ir bendrystės pamatas. Kultūros 

stuburas – švietimo sistema. Jos tikslas – išugdyti 
ir išlavinti laisvą, kūrybingą žmogų. Ekonomika glo-
bali, tik kultūra – nacionali. Tik kultūros plėtra padės 
mums gyventi pasaulyje kaip kūrybingai valstybinei 
tautai ir Lietuvos visuomenei.

Dr. Vytautas RUBAVIČIUS, filosofas

Kęstutis Subačius,
mokytojas lituanistas
Kandidatuoja Lazdynų apygardoje Nr. 9.

Mus, septynis 
draugus – Julių 
Sasnauską, Vy-
tautą Bogušį ir 
kitus – pašalino 
iš mokyklos už 
politinę, religinę 
veiklą. Studijuo-
damas įsitrau-
kiau į Lietuvos 
laisvės lygą, 
bendradarbia-

vau su Helsinkio grupe, veždavau dokumentus 
į Maskvą. Tuo metu tik Nepriklausomoje Lietu-
voje gimę žmonės tikėjo, kad Lietuva bus laisva.

Šiais laikais reikalingas toks pat stiprus 
tikėjimas, net įsitikinimas, kad Lietuvą įma-
noma paversti gerovės šalimi, kad galime 
valstybę kurti kartu, nebesižvalgydami į praei-
tį, bet nepamiršdami ir svarbaus disidentinės 
dvasios priesako – jokių kompromisų su są-
žine. Jokių.

Gintautas Terleckas,
istorikas
Kandidatuoja Fabijoniškių apygardoje Nr. 5. 

Užaugau re-
zistentų An-
tano Terlec-
ko ir Elenos 
šeimoje. Ilgą 
laiką maniau, 
kad tie, ku-
rie sprendžia 
valstybės val-
dymo klau-
simus, žino 
geriau už kitus 

ir mane, kaip tai daryti. Dabar galiu pasaky-
ti, kad taip nėra. Kam reikalingas tikras ar 
tariamas profesionalumas, jei jis nedera su 
bendruomenės interesais, poreikiais, visa-
verčiu gyvenimu? Kaip galėjo nutikti, kad 
ekonomistų, teisininkų valdyta Lietuva tapo 
tokia nesaugi? Politika Lietuvoje turi remtis 
socialinio teisingumo ir pagarbos asmeniui 
principais. Tuomet savo valstybėje, kaip na-
muose, jausimės saugūs.

Dr. Ramunė Jurkuvienė, 
gydytoja
Kandidatuoja Centro-Žaliakalnio apygardoje 
Nr. 13.

Mano tėtis, gy-
dytojas Povilas 
Butkevičius, po 
dešimties metų 
kalėjimo sugrį-
žo nepalaužtas, 
jis ir jo drau-
gai neatsisakė 
laisvės idėjos, 
netapo vergais. 
Jų patirtys ir 
gyvenimas iš-

mokė siekti savo tikslo, nepaisant kliūčių. 
Toks gyvenimo būdas išugdė gebėjimą at-
pažinti žmones – pasitikiu Lietuvos Sąrašo 
žmonėmis. 

Laisvę išsikovojome, kai buvome drąsūs, 
vieningi ir nepaperkami. Vilties! Pasijutę Lietu-
vos šeimininkais, nebedejuokime ir burkimės 
bendram tikslui – siekti visų Lietuvos žmonių 
gerovės. Būkime bendruomeniški ir demogra-
finę krizę paverskime galimybe.

Be demokratinės vaLstyBės 
tauta neišLiks

Esminiai klausimai šiandien yra vertybiniai, morali-
niai. Politiko pareiga klausti: ar tai, kas gera kažkam, 
yra gera ir visuomenei? Deja, dabartinė politinė sis-
tema nesugeba stabdyti tautos jėgų menkėjimo. Ji 
nepajėgi spręsti mums iškilusių istorinių uždavinių.

Mūsų bėda, kad neliko sąžiningo demokratinio 
politinio žaidimo taisyklių. Be jų kova su korupcija ir 
oligarchija negali būti sėkminga. Todėl pirmiausiai 
turime įtvirtinti taisykles, kurios užtikrintų visuo-
menės dalyvavimą priimant politinius sprendimus. 
Ir tai privalo padaryti patys piliečiai, spausdami 
„valdantį elitą“, kuris linkęs suvokti valstybę ir mus 

kaip valdomą 
objektą. 

Mums reikia 
ne tik atgauti is-
torijos veikėjo, 
šalies šeiminin-
ko sąmonę, bet ir išdrįsti elgtis kaip savarankiškam 
veikėjui. Demokratija nėra kieno nors dovana. Ji iš-
sikovojama ir saugoma ją branginančių žmonių pa-
stangomis. Iki šiol piliečiai vis kreipdavosi į valdan-
čias partijas. Mes sakome: laikas piliečiams gręžtis 
į save, jungtis ir racionaliai veikti.

Prof. Antanas KULAKAUSKAS, 
istorikas, politologas, LS kandidatas į Seimą

PiLiečiams reikia jungtis 
ir racionaLiai veikti

Nida Poderienė,
lituanistė, valstybės tarnautoja
Kandidatuoja Justiniškių apygardoje Nr. 7.

Šiandien turime galvoti apie atramas – dėl 
ko verta Lietuvoje gyventi. Nes nelaimėliai 

savo valstybės 
kurti negali. 
Vien negerovių 
vardijimas ir 
kaltinimai veda 
į destrukciją ir 
niekada pro-
blemų neiš-
sprendžia, tušti 
šūkiai – taip 
pat. Gyvenimo 
matavimas ne 

prasme, o nauda lemia pilką gyvenimą šaly-
je – be jėgos, vizijos ir krypties. Kad veržliai 
eitume į priekį, mums trūksta ne technokra-
tų, o valstybiškai mąstančių idealistų, kurie 
imtųsi politikos iš pareigos, kaip prieš pu-
santro tūkstančio metų rašė Platonas. 

Nesame nei maži, nei silpni. Turime at-
gauti savisaugos ir savivertės jausmą – būti 
savimi, oriais lietuviais.

Kuo svarbios disidentų patirtys

TęSINyS.
Pradžia 
1 psl.

Darius Kuolys, partijos Lietuvos Sąrašas pirmininkas

Pirmąkart dalyvaujame Seimo rin-
kimuose. Keliame įvairią gyvenimo 
patirtį turinčių ir tarnauti visuomenei 
einančių žmonių sąrašą. Siūlome pro-

gramą, kuri skiriasi nuo tradicinių partijų progra-
mų. Jos esmė – pilietinė savikūra. 

Neaiškiame dabarties pasaulyje kviečiame 
stip rinti savo visuomenę ir valstybę. Kviečiame 
sutelkti šalies ir užsienio lietuvių protus, kad 
Lietuva įgytų ateities perspektyvą, aktyviai gintų 
savo nacionalinius interesus.

Kad piliečiai atgautų pasitikėjimą valstybe, 
siūlome keisti politinę sistemą  – įtvirtinti tikrą 
savivaldą, užtikrinti teisingumą valstybėje. Mūsų 
valstybės institucijos, mūsų viešieji finansai turi 
būti reikliai piliečių prižiūrimi.

Norėdami sumažinti visuomenę griaunančią 
nelygybę, siūlome pereiti nuo neoliberalaus eko-
nomikos modelio prie solidaresnės socialinės rin-
kos. Dirbantys žmonės ir jų vaikai neturi skursti. 

Mes valstybės prioritetu laikome švietimą, 
mokslą ir kultūrą. Nes dabarties pasaulyje svar-
biausia  – stiprinti visuomenės kūrybines galias: 
nuo jų priklauso mūsų gerovė ir laisvė.

Šiandien partijos, veikdamos uždarai, yra iš-
stūmusios į paraštę ir į užsienius Lietuvos protus. 
Be jų dalyvavimo politikoje negalime tikėtis Lie-
tuvos sėkmės. Mes siekiame piliečius, kūrybingus 
žmones sugrąžinti prie valstybės reikalų.

Su mūsų siūlomu konkrečiu Lietuvos dar-
bų sąrašu kviečiame susipažinti svetainėje 
www.lietuvossarasas.lt
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Lietuvos sąraše: 
1. DR. DARIUS KUoLyS, kultūros istorikas, 

Senamiesčio apygarda Nr. 2

2. DR. AUŠRA MALDEIKIENė, ekonomistė, 

Žirmūnų apygarda Nr. 4

3. KRISTINA PAULIKė, edukologė, 
Marių apygarda Nr. 21

4. GINTAUTAS TERLEcKAS, istorikas,

Fabijoniškių apygarda Nr. 5

5. MINDAUGAS ŠIMKūNAS, verslininkas,

Kaišiadorių-Elektrėnų apygarda Nr. 59

6. DAINoRA EIGMINIENė, mokytoja lituanistė,

Karoliniškių apygarda Nr. 8

7. LIUDAS BRADAUSKAS, ekonomistas,

Šeškinės apygarda Nr. 6

8. EGIDIJUS VISocKAS, administracijos direktorius,

Prienų-Birštono apygarda Nr. 67

9. NIDA PoDERIENė, lituanistė,

Justiniškių apygarda Nr. 7

10. KęSTUTIS MAzURKEVIčIUS, medikas,

Aleksoto-Vilijampolės apygarda Nr. 19

11. Prof. ANTANAS KULAKAUSKAS, istorikas, politologas

12. Prof. IRENA zALESKIENė, edukologė

13. VILIJA MoRKūNAITė, režisierė, mokytoja,

Biržų-Kupiškio apygarda Nr. 48

14. ŠARūNAS BAGDoNAS, verslininkas, informatikas,

Trakų-Vievio apygarda Nr. 58

15. JūRATė zABIELAITė, advokatė,

Naujamiesčio apygarda Nr. 1

16. KęSTUTIS SUBAčIUS, mokytojas lituanistas,

Lazdynų apygarda Nr. 9

17. Dr. SAULė MATULEVIčIENė, etnologė

18. LoRENAS MAKARAVIčIUS, statybos direktorius,

Jonavos apygarda Nr. 60

19. Dr. RAMUNė JURKUVIENė, sociologė,

Centro-Žaliakalnio apygarda Nr. 13

20. KęSTUTIS MUSTEIKIS, skulptorius

21. Dr. AUSTė NAKIENė, muzikologė

22. RAIMoNDA MARčIUKAITIENė, valstybės tarnautoja,

Vilkaviškio apygarda Nr. 68

23. ASTA ANTANAVIčIūTė, vadybininkė,

Telšių apygarda Nr. 40

24. JūRATė BALTRūNIENė, vadybininkė,

Ukmergės apygarda Nr. 61

25. NARIMANTAS ŠEDyS, verslininkas, IT specialistas,

Panerių apygarda Nr. 11

26. RoBERTAS RAMANAUSKAS, mokytojas istorikas,

Verkių apygarda Nr. 12

27. JoNAS SAKALAVIčIUS, inžinierius

28. JARoSLAVAS VABALIS, istorikas

29. BIRUTė JAGMINIENė, verslininkė

30. LEoNAS SAKALAVIčIUS, ūkininkas, inžinierius

31. NERIJUS NAUJALIS, fizikas

32. JoANA NoREIKAITė, skulptorė

33. KASTyTIS NoRMANTAS, teisininkas

34. ARTūRAS BUITKUS, ekonomistas

35. DANGIRAS ŠEŠKEVIčIUS, finansų ekspertas

36. NERINGA EIMUTIENė, psichologė

37. INGRIDA JUcIENė, pedagogė

38. RoMA BIELIAJEVIENė, ekonomistė

39. JoLANTA LIPKEVIčIENė, socialinės veiklos darbuotoja,

Panemunės apygarda Nr. 18

Lietuvos sąrašas siŪLo:
kad dirbantys žmonės neskurstų – 
pakeisti ekonominį socialinį valstybės 
modelį solidariu. 
Neapmokestinti pajamų, būtinų asmeniui ir šeimai išgyventi.

Pereiti prie solidarios vakarietiško tipo progresinės mokesčių 
sistemos.

Šeimoms, auginančioms vaikus, suteikti pajamų mokesčio ir 
pirmojo būsto palūkanų lengvatas, skirti papildomas švietimo 
bei socialines paslaugas.

Sumažinti biurokratines kliūtis bei atverti finansavimo šaltinius 
smulkaus, šeimos verslo įmonėms, inovacijas kuriančioms 
bendrovėms.

kad lietuvos valstybę kurtume kartu 
ir ja pasitikėtume – sugrąžinti valdžią 
piliečiams. 
Užtikrinti viešą tarimąsi visais visuomenei svarbiais klausimais, 
pilietinę valstybės institucijų bei viešųjų finansų kontrolę. 

Pertvarkyti uždarą ir gausią biurokratiją į veiklią ir Lietuvai įsi-
pareigojusią valstybės tarnybą.

Įtvirtinti savo tarybas renkančias ir ūkiškai savarankiškas se-
niūnijas – pradinę savivaldos grandį, sukurti Lietuvos kraštų 
savivaldą. 

Įtraukti išeiviją į Lietuvos kūrimą.

kad sutvirtintume piliečių ir tautos 
kūrybines galias – švietimą, mokslą, 
kultūrą paversti valstybės prioritetu. 
Suteikti visiems vaikams lygias galimybes siekti mokslo:  
įsteigiant pakankamai darželių, išsaugant pradines mokyklas 
prie namų.

Sugrąžinti mokyklai jos paskirtį – ugdyti asmenybes, tam pasi-
telkus šviesiausius šalies protus. Padidinti mokinius, mokyto-
jus, studentus ir mokslininkus pasiekiančią švietimo ir mokslo 
lėšų dalį. 

Nuosekliai rūpintis lietuvybės puoselėjimu Lietuvoje ir užsienyje.

kad lietuvos piliečiai būtų saugūs ir 
orūs – užtikrinti teisingumą valstybėje.
Pasitelkus pilietinę kontrolę, iš esmės sumažinti politinę korup-
ciją, pareigūnų bei politikų savivalę, įtvirtinti įstatymo viršenybę.

Užtikrinti veiksmingą žmogaus teisių apsaugą.

ILja BereznIcKaS, Lietuvos Sąrašo narys

ŠIANDIEN MUMS REIKALINGA REALI Po-
LITIKA, KURI REMIASI TIKRU GyVENIMU. 
o TIKRą GyVENIMą MATySIME TIK ATVI-
RA ŠIRDIMI žVELGDAMI Į KITą žMoGų. 
SUSIPAžINUSI SU žMoNIų PRoBLEMo-
MIS, SIūLyčIAU TRIS PAPRASTUS Bū-
DUS, KURIAIS GALėTUME PALENGVINTI 
SKURSTANčIų TAUTIEčIų GyVENIMą. 
1. Daugeliui menkesnes pajamas gaunan-

čių žmonių kaime ir miesteliuose sun-
ku iš karto visai žiemai nusipirkti ko-
kybiško kuro. Reikia įstatymų pataisų, 
leidžiančių savivaldybėms padėti žmo-
nėms įsigyti kokybiško kuro vasarą, už 
jį dalimis atsiskaitant per žiemą. 

2. Lietuvai būtina „Batų programa“. Dau-
gelis mažas pajamas ar daugiau vaikų 
turinčių šeimų tikrai stokoja lėšų koky-
biškiems batams, kurie yra brangūs ir 
degte sudega ant greitai augančių pa-
auglių kojų. 

3. Jeigu matai tik save – negalėsi su-
prasti kito žmogaus ir jo poreikių. Nė 
viena valstybė, kuri remiasi individu-
alizmu ir nemoko matyti savo artimo, 
niekada nebuvo turtinga. Net jeigu 
jums sakė priešingai – jums melavo.

Trys išgyvenimo 
punKTai LieTuviams:

Dr. Raimondas KUODIS,
Lietuvos banko valdybos narys

Politikai turi įteisinti ir vykdyti viešųjų projektų 
kaštų ir naudos analizę. Iki šiol daug lėšų iš-
švaistyta, tokios analizės neatlikus. o žinias-
klaida privalo tapti patikimu „sarginiu šunimi“. 
Būtina nutraukti ydingą korupcijos ratą, kai ES 
paramos viešinimui skirtos lėšos mokamos ži-
niasklaidai, o ši nutyli politikų nuodėmes. 

Prof. Boguslavas 
GRUŽEVSKIS, ekonomistas

Tarptautinės organizacijos teigia, kad socialinė 
parama Lietuvoje nepakankama, o finansai ne 
visada panaudojami pagal paskirtį.

Mokslininkų nustatyta, kad jei vaikai iki 
15 metų neįgyja socialinių įgūdžių, motyvacijos 
dirbti, negauna emocinės paramos, jie patenka į 
tėvų skurdo spąstus. Todėl tokiems vaikams bū-
tina ypatinga pagalba – nemokamas papildomas 
ugdymas, sporto, kultūros renginiai. Taip sociali-
nė parama įgytų investicijų, o ne pašalpų formą. 

Dr. A. Maldeikienė:
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Šarūnas Bagdonas, verslininkas, informatikas

Kandidatuoja Trakų-Vievio apygardoje Nr. 58.

Nematau, kad dabar dauguma politikų tikėtų bendruoju gėriu, 
kad suprastų, kas yra tas bendrasis gėris. Taigi nematau ir atsa-
kingo politikų elgesio. Metas politikos efektyvumą vėl matuoti 
bendrojo gėrio matu. Esu tikras, labai svarbu grąžinti politikai 
sąžiningumą, garbę.

Dainora Eigminienė, mokytoja lituanistė

Kandidatuoja Karoliniškių apygardoje Nr. 8.

Reikia, kad mokytojai grįžtų 
prie valstybės reikalų, da-
lyvautų viešajame gyveni-
me – rodytų pilietinį pavyzdį 
jaunimui, skatintų politikų ir 
visuomenės dialogą. 

Tai motyvuotų jaunus žmo-
nes įsipareigoti ir dirbti Lietu-
vai.

Vilija Morkūnaitė, režisierė, mokytoja
Kandidatuoja Biržų-Kupiškio apygardoje Nr. 48.

Kai tik ruduo, Alksnynuose darosi nera-
mu. Mūsų kaimo politologas Dočys pa-
bunda iš vasaros miego, išlenda iš trobos 
ir pradeda šaudyti varnas, šienauti grybus, 
sprogdinti upelyje žuvis. 

O sutemus kas vakarą kieme nervingai 
ūbauja, maišo kiaulės kepenis, dairosi, ku-
rion pusėn skrenda žvirbliai, pilsto kavos 
tirščius, varto bobutės sapninyką ir balta-
rusiškai keikiasi  – nori žmogus suprasti, 
kas toje Lietuvos politikoje dedasi. 

Ir naktimis neturime ramybės  – Dočį 
vis lanko svečiai. Kartą buvo dviračiais at-
mynę Kubilius su Razma – iki ryto su Do-
čiu būrė iš samagono aparato ir dainavo 
„Ąžuolai žaliuos“. Kitą naktį į kiemą atva-
žiavo liberalų mašina  – juodais stiklais ir 
be žiburėlių. Dočys jau šoks Masiulio su-
tikt. O pasirodo – Gentvilas su Šimašium. 
Patys Masiulio ieško, prašo Dočio iš kepe-
nų išburt ir degtinės dėžutę į rankas bruka.

Prieš savaitę prie Dočio namų sustojo 
tankas. Išlipo Olekas su Sysu, apsidairė. Ir 

kad ėmė auksinius šaukštus tempt į Dočio 
klėtelę. Gerą valandą nešė, kol visus su-
nešė. O į Dočio burtus tik ranka numojo. 
Sako – mums jau Vaigauskas su Siauruse-
vičium viską išbūrė.

O šiąnakt – tragiškai graudus vaizdas. 
Į Dočio trobelę pasibeldė Maldeikienė. Jos 
menkas kūnelis virpėjo nuo šalčio ir bai-
mės. Pažvelgė moteriškė į Dočį giliomis 
liūdnomis akimis ir tarė: „Ištraukiau Sei-
mo rinkimuose 13 numerį. Ką tai galėtų 
reikšti, Dočy?“ Žiūri Dočys į tą Maldeikie-
nę ir nesulaiko sūrių gailesčio ašarų. „Ar 
labai blogai?“ – perklausia moteris. „Ma-
siuliui bluogiau“ – nežinia kodėl žemaitiš-
kai burbteli Dočys.

Ir nieko daugiau nepasakė. Išėjo ta 
Maldeikienė it ką kandusi. Dočys taip ir 
liko stovėti pas duris. O norėjo žmogus 
prisiglaust, apkabint per pečius ar liemenį 
ir geru geru balsu pasakyt: „Šauni tu mo-
teris, Aušra. Gal šįkart ir pasiseks“.

Kaimynas iš Alksnynų

ko nePasakė dočys maLdeikienei?

PoLITINė REKLAMA. 
APMoKėTA IŠ PoLITINėS PARTIJoS LIETUVoS SąRAŠAS RINKIMų SąSKAIToS.  
Spausdino „Lietuvos ryto“ spaustuvė. Užsakymo nr. GSP031711, tiražas 150 000 egz. 
Leidinį parengė politinės partijos Lietuvos Sąrašas rinkimų štabas.

Egidijus VISOCKAS,  
administracijos direktorius
Kandidatuoja Prienų-Birštono  
apygardoje Nr. 67. 

Tramdydami korupciją ir valdi-
ninkų savivalę, padėdami žmo-
nėms išgyventi, galime stabdyti 
jaunimo emigraciją ir Lietuvos 
regionų nykimą. Mus turi jungti 
bendras tikslas – kad Lietuva iš-
liktų ir kurtų.

Mindaugas ŠIMKŪNAS, verslininkas
Kandidatuoja Kaišiadorių-Elektrėnų apygardoje Nr. 59.

Valstybės kontrolė, Viešųjų pir-
kimų tarnyba atranda milijonus 
eurų, išleistų neaiškiems pir-
kiniams, konsultacijoms, eks-
pertizėms, premijoms. Matome, 
kad piliečių sumokėti mokesčiai 
naudojami neatsakingai, ne-
skaidriai. Tik radikalios valdymo 
pertvarkos galėtų atkurti sąži-
ningo verslo pasitikėjimą valsty-
bės tarnautojais.

Kęstutis Mazurkevičius, medikas

Kandidatuoja Aleksoto-Vilijampolės apygardoje Nr. 19.

Turime profesionaliai už nedi-
delį atlygį dirbančius gydytojus 
ir politizuotą, neskaidrią svei-
katos apsaugos sistemą. Būtina 
pertvarkyti jos finansavimą ir 
valdymą taip, kad ji užtikrintų 
Lietuvos žmonėms prieinamas 
ir kokybiškas paslaugas, ge-
resnę visuomenės sveikatą, o 
medikus skatintų likti ir dirbti 
Lietuvoje. 

Valdas Papievis,
rašytojas, Lietuvos Sąrašo steigėjas

Reikia, kad protingi ir sąžiningi žmonės, kuriems neapsi-
mestinai rūpi Lietuvos likimas, ateitų į politiką. Nes vals-
tybėje turi rastis daugiau atsakomybės, išminties, padoru-
mo. Ir platesnių akiračių – pasaulio matymo. 

Algimantas Kančas, 
architektas, Lietuvos Sąrašo steigėjas

Lietuvos Sąrašas – tai galimybė padaryti mūsų visuome-
nės gyvenimą teisingesnį.

Kęstutis Musteikis, 
skulptorius, LS kandidatas į Seimą

Kultūros politika ir visa 
Lietuvos politika negali 
būti daroma pripuolamai. 
Lietuvai labiausiai trūksta 
su visuomene aptartos il-
galaikės perspektyvos, su-
vokimo, kas išties svarbu. 

Jei nesirūpinsime švietimu ir kultūra, nesaugosime to, kas daro 
mus savitais, gebančiais praturtinti pasaulį sava kūryba, visos 
pastangos stiprinti savą kariuomenę bus bergždžios – nes tai 
kariuomenei nebebus ko ginti.


