VISO GERO,
VALDEMARAI?
DISKUSINIS LEIDINYS

„Georgijaus juostelė – tai
gėrio simbolis, o tai, kad
kažkur jį naudoja
separatistai, tai gali
naudoti“
- V. Tomaševskis, rugpjūčio 23 d. interviu „ELTA"

Kodėl reikia
pasakyti „Viso gero,
Valdemarai“?
NES

patys Lietuvos lenkai teigia, kad Valdemaro
Tomaševskio partija neatstovauja jų interesų.

NES

šios partijos tikslas - išgyventi kiršinant
lietuvius su lenkais, o ne ieškant darnaus sutarimo tarp vienos valstybės piliečių.

NES

šios partijos lyderių pasisakymai yra
prokremliški ir nukreipti prieš Lietuvos valstybės
interesus.

NES

11 metų „atstovaudamas Lietuvai“ Europarlamente Tomaševskis uždirbo daugiau kaip
1,2 milijono eurų, tačiau nepadarė nieko naudingo valstybei.

NES

būdama parlamento valdančiojoje koalicijoje
„Tomaševskio partija“ perėmė savo kontrolėn dvi
strategines ministerijas, kurios neapsieina be
skandalų: Susisiekimo (ministras Jaroslavas Narkevičius) ir Vidaus reikalų (ministrė Rita Tamašunienė).

NES

pirmasis sąrašo numeris Zbignevas Jedinskis atvirai palaiko Baltarusijos diktatoriaus
režimą.

NES

Jūsų PLANAS Seimo rinkimuose
1

Kad ir kur gyvenate, ateikite balsuoti spalio
11 dieną arba dalyvaukite išankstiniame
balsavime.

2

Paraginkite tai padaryti dar 10 draugų,
giminių ir kaimynų.

3

Balsuokite už bet kurią iš 16 kitų partijų, o
jeigu manote, kad nėra už ką balsuoti nupieškite žaibą ir įrašykite Harį Poterį ar
bet kokį kitą personažą. Biuletenis bus

sugadintas, tačiau įskaičiuotas į bendrą skaičių.
Tai irgi yra pilietinės valios išraiška.

4

Tomaševskio partija turi beveik stabilų už juos
balsuojančių skaičių, todėl kuo daugiau ateis
balsuoti, tuo sunkiau jiems bus surinkti 5%,
kurie garantuoja dar ketverius metus Seime.

5

Būsite atlikę labai konkretų ir svarbų darbą
savo valstybei.

Ateik į rinkimus! Piešk žaibą
ir atsisveikink su Valdemaru!
2020 m. spalio 11 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMAI
DAUGIAMANDATĖS RINKIMŲ APYGARDOS
RINKIMŲ BIULETENIS

gal tiesiog užteks jų?

Kodėl nereikia
pasakyti „Viso gero,
Valdemarai“?
Tomaševskio partija buvo raštu informuota apie
galimybę išsakyti lygiavertę poziciją diskusiniame
leidinyje, jai buvo išsiųsti klausimai, tačiau atsakymų nesulaukta.
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LIETUVOS LENKŲ RINKIMŲ AKCIJA - KRIKŠČIONIŠKŲ ŠEIMŲ SĄJUNGA
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LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ DARBO PARTIJA

Haris Poteris

VALDEMARO TOMAŠEVSKIO SĄRAŠAS IR JO DARBAI

Nr.1
Zbignevas Jedinskis
Seimo narys

Nr.2
Irina Rozova

Nr.3
Jaroslavas Narkevičius

Nr.4
Rita Tamašunienė

Seimo narė

Susisiekimo ministras

Vidaus reikalų ministrė

„Kodėl mes palaikome protestuotojus, kurie buvo Maidane,
o negalime palaikyti tų, kurie
buvo Ukrainos rytuose, Donbase?“

X

„Neišgirdau nei vieno argumento, kad Lukašenka išrinktas neteisėtai.“

X

„Manau, kad mes neturime
vykdyti įsipareigojimų NATO ir
reikia
mažinti
gynybos
biudžetą.“
„Baltarusijoje
Konstituciją.“

milicija

gina

X 2014 m. ragino NATO bombarduoti

Seime buvo svarstyta apkalta
Rozovai, kaip galimai šiurkščiai
sulaužiusiai Konstituciją ir duotą
priesaiką, dėl nuslėptų ryšių su
Rusijos diplomatais.
Atlikęs patikrinimą Valstybės
saugumo departamentas rekomendavo Seimui nesuteikti Irinai Rozovai
leidimo dirbti su slapta informacija.

X

Yra pasirašiusi laišką Rusijos
prezidentui Vladimirui Putinui, prašydama ginti rusakalbių teises Baltijos
šalyse.

X

Nebalsavo Seime už rezoliuciją dėl
Baltarusijos rinkimų klastojimo ir
sankcijų.

Kijevą, kad būtų priverstinai įtvirtinta
taika.

X

2018 m. teigė, kad balsuodamas
už vaikų grobimo įstatymą buvo
paveiktas psichotroninio ginklo.

skaidrumo iš jo reikalavusią Lenkijos
ambasadorę
Lietuvoje
Uršulą
Doroševską, pavadinęs ją „arogantiška valdininkėle iš Lenkijos“.

X

2018 m. Lenkijos prokurorai nesėkmingai mėgino apklausti Mackevičių dėl neskaidrios iš Lenkijos
gaunamos paramos jo vadovaujamai
Lenkų sąjungai panaudojimo ir dokumentų klastojimo.

X

VRK anketoje Mackevičius nepateikia faktų, kad nuo 1976 m. buvo
SSKP narys, o 1987 m. gavo Sovietų
Sąjungos aukštosios partinės mokyklos diplomą su pagyrimu.

X

STT vykdo tyrimą dėl korupcija
įtariamo Narkevičiaus, kai viešuosius
pirkimus laimėdavusios bendrovės
turėjo renovuoti Narkevičiaus tėvų
namą.

Reikalavo, kad jai įeinant Vadovybės apsaugos departamento pareigūnai visada atsistotų.
Vadovavo Valdemaro Tomaševskio
prezidentinei rinkimų kampanijai.

X

Turėdamas būstą Vilniuje prašė
buto Seimo viešbutyje, kuriame įkurdino dukrą.

X

Prezidentas Gitanas Nausėda ne
kartą išreiškė nepasitikėjimą Narkevičium ir atsisako jį priimti Prezidentūroje.

Nr.12
Renata Cytacka
V.Tomaševskio padėjėja

X

2016 m. buvo minima Valstybės
saugumo departamento ataskaitoje
dėl savo komentarų prokremliškoje
žiniasklaidoje, kurie svarsto apie
lenkų ir rusų kultūrinės auto- nomijos
kūrimą Baltijos šalyse.

Vilniaus miesto tarybos narė

Valstybės saugumo departamento
grėsmių ataskaitoje nurodyta, kad ji
dažnai vykdavo į Rygą susitikti su
„Pervyj Baltijskij Kanal“ vadovais, o
gautą
informaciją
perduodavo
Tomaševskiui.

X

Prieštaravo sovietinių skulptūrų
pašalinimui nuo Vilniaus Žaliojo tilto.

X

Būdama Vilniaus tarybos nare
apsimetusi kitu žmogumi skambino
Delfi žurnalistams ir mėgino surinkti
informaciją apie Kaune vykusį „Laisvės pikniką“.

X

Duodama interviu Kremliaus
kontroliuojamai žiniasklaidai ne kartą
Lietuvą vadino depresyvia, savižudžių
ir alkoholikų valstybe, iš kurios visi
nori išvažiuoti.

X Yra akcininkas bendrovės „Rejspa“,

kuri leidžia Tomaševskio partijos
darbus giriančius savaitraščius ir per
ketverius metus iš Tomaševskio partijos
valdomų
savivaldybių
gavo
užsakymų už daugiau kaip 400 000
eurų.

X

Nr.7
Romualda Poševeckaja

X

X 2017 m. Mackevičius viešai išplūdo

X

2014 m. per Lietuvos valstybinę
šventę vasario 16 dieną demonstratyviai atsisakė iškelti Trispalvę.

Buvusi Kremliaus ruporo Baltijos
šalyje – „Pervyj Baltijskij Kanal“
žurnalistė.

Seimo narys

Apeidamas taisykles mėgino skirti
milijoną eurų Trakų ir Šalčininkų
rajono keliams.

Už valstybės pinigus keliavo į Australiją dalinti skrajutes religiniams
piligrimams, galintiems atvykti į
Vilnių.

X

X

Nr.6
Michalas Mackevičius

X

neramumus dėl esą kritinės lenkų
mažumos padėties Lietuvoje.

Dalijasi Facebook įrašais, kuriuose
Lietuva vadinama „skalikų kale,
lojančia ant Rusijos“, kad Medininkų
žudynes vykdė patys lietuviai. Pats tai
vadina “diskusijos skatinimu”.
Nebalsavo Seime už rezoliuciją dėl
Baltarusijos rinkimų klastojimo ir
sankcijų.

X

sus už jam pavaldžių valstybės
įmonių lėšas vakarieniavęs restoranuose Jungtiniuose Arabų Emyratuose.

X 2014 m. žadėjo surengti Maidaną ir

X

X

X VTEK sprendimu supainiojo intere-

Nr.8
Jaroslavas Kaminskis
ministro Narkevičiaus patarėjas,
buvęs Vilniaus tarybos narys
ir vicemeras

2017 m. parašė melagingą laišką
Lenkijos
vadovams
skleisdama
netiesą apie uždaromą lenkišką
mokyklą
Vilniuje
ir
apskundė
Tomaševskio partijos nepalaikančias
lenkakalbes žiniasklaidos priemones.

X Dirbo Jedinskio padėjėju bei vadybi-

ninku jau minėtoje įmonėje „Rejspa“,
kurios akcininkas yra Mackevičius.

X

Yra grasinęs Vilniaus Santaros
mokyklos direktorei, kuri atsisakė per
pamokas įleisti Tomaševskio partijos
kandidatus susitikti su mokytojais.

LLRA-KŠS buvo išsiųstas oficialus laiškas ir klausimai apie šiuos
pasisakymus, kad būtų pateikta
lygiavertė LLRA-KŠS pozicija
diskusiniame leidinyje. Jokio
atsakymo nebuvo sulaukta.

X 2017 m. įsivėlė į girtumo skandalą

ir į mero Šimašiaus pastabą: „Jaroslavai,
jeigu
jūs
išgėręs,
dar
nereiškia, kad iš vietos galima šūkauti“, atsakė: „Tu gal, b***, durnas?“

X Giminystės ryšiais susijęs su Valdemaru Tomaševskiu - yra jo pusbrolis.
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7

NACIONALINIS SUSIVIENIJIMAS

8

LIETUVOS LENKŲ RINKIMŲ AKCIJA - KRIKŠČIONIŠKŲ ŠEIMŲ SĄJUNGA

9

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ DARBO PARTIJA

Haris Poteris

X

Spalio

11

Ateik
balsuoti atsisveikink
su
Valdemaru

LIETUVOS LENKAI APIE TOMAŠEVSKIO PARTIJĄ
Spalio

11

Ewelina Mokrzecka
Žurnalistė, visuomenininkė, viena
iš Lenkų diskusijų klubo steigėjų

Valdemaro Tomaševskio partija jungia paklusnius žmones, kurių nuomonė privalo sutapti su vado
nuomone. Tomaševskininkai tikrai
neatstovauja Lietuvos lenkams arba
tik labai mažai daliai, tačiau tikrai ne
man. Manau, kad praėjus trisdešimčiai metų jau susikūrė nauja, mąstanti karta, galvojanti proeuropietiškai.
Šiems žmonėms svarbios demokratinės vertybės ir laisvės tikrąja to
žodžio prasme.
Man itin užkliuvo Zbignevo Jedinskio
pasisakymai dėl Baltarusijos, o šį
partijos narį pateisino ir pats V.
Tomaševskis. Ne tik man, bet ir visai
mano šeimai - vyrui, mamai, buvo
labai nemalonu, kai šios partijos atstovai sėdėjo prie stalo ir valgė baltą
mišrainę vietoje to, kad balsuotų už
rezoliuciją dėl Baltarusijos.

Ateik į rinkimus - piešk
žaibą - atsisveikink
su Valdemaru!

Rinkėjai neturėtų palaikyti partijos,
kuri gina ne tautinių mažumų, o savo
asmeninius interesus. Jai jau atsiranda alternatyva - jauni lenkai, kurie
dalyvauja kitų partijų veikloje.

Sąmoningas žmogus, kuris atstovauja Lietuvos lenkams, vykdytų nuoseklią politiką, bet tomaševskininkai
nenori spręsti problemų, nes neturės
kuo vilioti rinkėjus ateityje.

Kviečiu aktyviai dalyvauti rinkimuose
ir padėti Lietuvos lenkams atsikratyti
nesąžiningos politinės partijos jungo.

Mane liūdina Tomaševskio pasakymas: „Mūsų partija - tai sąžininga ir
skaidri partija”, kai jų gretose yra
tokie žmonės kaip Michal Mackevič,
kuris yra pagarsėjęs dėl korupcijos
skandalų, o partijos politikams svarbu
tik turėti valdžios svertus.

Antoni Radczenko
Žurnalistas

Ne visai sutinku su politologais, kurie
sako, kad tautinių mažumų partijų
neturėtų būti. Jeigu yra toks rinkėjų
poreikis, turėtų būti ir partija.

Jacek Komar
Politikos apžvalgininkas,
voras.online portalo redaktorius

Tomaševskio partija buvo sukurta
tam, kad atstovautų lenkų tautinei
mažumai Lietuvoje. Bet per paskutinį
dešimtmetį jų nuomonė pasikeitė,
partijos vadovybė panoro valdžios ir
svarbiausi lenkiški reikalai atsidūrė
antrame plane.

Czesław Okińczyc
Nepriklausomybės akto signataras,
ambasadorius

Esu labai kritiškas šitos partijos veiksmams. Valdančiojoje koalicijoje reikia
partijų, atstovaujančių tautinėms mažumoms, tačiau kai Tomaševskio
partija pateko į valdančiąją koaliciją,
ji pamiršo tautines mažumas, nes jai
rūpėjo tik politiniai postai ir ministerijos.
Lietuvos lenkai yra Lietuvos piliečiai ir
jeigu Lietuvos piliečiai jaučia diskomfortą, tai jiems atstovaujanti partija
privalo jais rūpintis. Bet to nėra.
Man, kaip lenkui, nepriimtinas šios
partijos požiūris į demokratinius
procesus už Lietuvos ribos. Baltarusija kovoja dėl laisvės, o Tomaševskio
partijos sąrašo lyderiai pozityviai
vertina Lukašenką ir jo režimą. Tai yra
apgailėtina.
Tomaševskio partija yra nusitaikiusi į
rinkėjus, kurie naudojasi tik rusiškais
informacijos šaltiniais. Tai negarbinga, neetiška ir nepriimtina.
Jeigu jie neturės frakcijos Seime,
pradės byrėti jų valdymo sistema kai savivaldybės, seniūnijos, netgi
mokyklos yra vienose rankose,
žmonės yra gąsdinami, kad viskas
žlugs, jeigu Tomaševskio partijos
nebus Seime. Tai yra Lukašenkos
metodai, kai viskas daroma remiantis
baime.

Žinoma, kol kas pagrindiniu jos elektoratu vis dar išlieka tautinės mažumos: vietiniai lenkai ir rusai. Bet didesnė lenkų dalis, ypač tų, kurie
gyvena Vilniuje, didesniuose miesteliuose žiūri į Tomaševskio partiją
neigiamai, nes jie puikiai integruojasi
į visuomenę, neturi problemų su
lietuvių kalba, išsilavinimu. Jaunesniems žmonėms lenkų rinkimų akcija
jau nebegali atstovauti, nes jiems
reikia visiškai kitokio požiūrio į gyvenimą.
Ypač dabar svarbu Tomaševskio ir
Jedinskio požiūris į įvykius Baltarusijoje, kai vengiama pasmerkti arba
tiesiogiai ginamas Baltarusijos diktatorius.
Net ir valstiečiai jau mato, kad
Baltarusijos ir Rusijos vadovai yra
peržengę visas ribas, o Tomaševskis
ir Jedinskis mano, kad ten vis tiek yra
demokratija. Mano nuomone, tai jau
yra pavojinga mūsų regionui.

Bet ar Tomaševskio partija atstovauja
lenkų interesams? Ji du kartus buvo
valdančiojoje koalicijoje (su socialdemokratais ir dabar su valstiečiais).
Pastaruosius metus stebint partijos
narių pasisakymus tampa aišku, kad
tautinių mažumų problemos nėra jų
prioritetas.
Man, kaip lenkui ir Lietuvos piliečiui,
kyla klausimas: kam egzistuoja tokia
partija?
Mane piktina Tomaševskio partijos
atstovų pasisakymai apie Georgijaus
juosteles, Krymo aneksiją.
Visa tai smogė lenkų tautos įvaizdžiui
Lietuvoje, lietuviai ėmė mus asocijuoti su prorusiškais ekstremistais. Aš
esu lojalus Lietuvos pilietis, kodėl
Tomaševskis kalba už mane?
Dabar Tomaševskis ir Jedinskis gina
Baltarusijos diktatorių. Manau, kad
pasekmės bus tos pačios. Jie mobilizuoja prokremlišką elektoratą, o
purvas krenta ant visų Lietuvos lenkų.
Pažiūrėkime į Jedinskio Feisbuką, jis
ten
nuolat
deda
pasisakymus,
memus, kurie nukreipti prieš baltarusių visuomenę. Aišku, mes gyvename demokratinėje šalyje, kiekvienas gali turėti savo nuomonę, bet
Jedinskis reprezentuoja ne tik save,
bet ir rinkėjus, o tie rinkėjai daugumai asocijuojasi su visais lenkais.

Santykiai su Lenkija gerėja ne dėl
Tomaševskio partijos veiklos, o atvirkščiai - nepaisant jų veiklos. Panašu, kad lietuvių politikai supranta, jog
reikia kuo greičiau priimti Tautinių
mažumų įstatymą ir, manau, kad
šitas žingsnis bus žengtas be
Tomaševskio partijos.

Jaroslav Volkonovski
Politikos mokslų habilituotas
daktaras

Ši partija neatstovauja nei man, nei
daugumai išsilavinusių Lietuvos
lenkų, kurie sugeba logiškai mąstyti
ir įvertinti Tomaševskio partijos
veiklą. Jos įkūrimas turėjo prasmę
prieš 20 metų, kai Lietuvos lenkai
kartu su lietuviais kūrė laisvą Lietuvą ir siekė išsaugoti savo nacionalinį identitetą. Dabar ši partija
išsigimė ir tapo įrankiu Tomaševskio klano asmeniniams reikalams tvarkyti.
Per tuos metus Tomaševskio partija
nesugebėjo ir nenorėjo išspręsti nei
vienos lenkų tautinės mažumos
problemos.
Jie veikia keldami skandalus ir
kiršindami lenkus su lietuviais. Dalina žmones į savus ir svetimus, į
vadovaujančius postus skiria aklai
pritarančius. Vienijasi su įtartinais
asmenimis, kurie yra kaltinami
Kremliaus politikos vykdymu.
Tomaševskis ir Jedinskis atvirai
remia Lukašenkos metodus. Kai
Seimas priiminėjo rezoliuciją dėl
Baltarusijos tautos suvereniteto
palaikymo, tomaševskininkai baliavojo Seimo kabinete – tai mane
šokiravo.

Situacija
Lietuvoje
keičiasi,
vis
daugiau politikų supranta, jog reikia
spręsti Lietuvos lenkams aktualius
klausimus.
Tuo tarpu Tomaševskio partija nesugebėjo išspręsti jokios problemos. Jie
nekelia svarbių klausimų, nediskutuoja apie tai su Lietuvos politikais.

Norėčiau, kad po šių rinkimų su
tomaševskininkais būtų atsisveikinta.

Daniel Ilkevič
Lietuvos liberalaus jaunimo
švietimo ir politikos koordinatorius

Tomaševskio partiją vertinu blogai.
Tai populistinė ir nepažangi partija,
kuri neatitinka mano politinių ir vertybinių nuostatų. Ši partija neatstovauja Lietuvos interesams, o yra liūdnas
politikų, kurie vadovaujasi politiniu
oportunizmu, pavyzdys.

Lietuvos lenkams ateina metas
atsisveikinti su Tomaševskiu ir
įkurti naują modernią partiją, kuri
atstovautų progresyviai mąstančiai
lenkų mažumai ir per atvirą dialogą
spręstų problemas.
LLRA-KŠS buvo išsiųstas oficialus laiškas ir klausimai apie šiuos
pasisakymus, kad būtų pateikta
lygiavertė LLRA-KŠS pozicija
diskusiniame leidinyje. Jokio
atsakymo nebuvo sulaukta.

Politinis horoskopas
Seimo rinkimams
AVINAS. Galite būti susierzinę, ne-

pakantūs neteisybei. Tai įveikti padės
užsirašymas į „Baltąsias pirštines“ ir
savanoriavimas
stebint
lenkiškas
apylinkes. Įskųstas balsus perkantis
Voldemorto pakalikas atneš laimę
2021 metais. Blogas ženklas – matyti
vatą. Geras – išbalsuoti vatą iš
Seimo.

JAUTIS. Būsite itin džiugūs, ak-

tyvūs, linkę domėtis kandidatais į
Seimą. Jus trauks dalyvavimas rinkimuose, jaudins demokratija. Blogas
ženklas – pamatyti Georgijaus juostelę. Geras ženklas – duoti žaibą
lenkui. Dar geresnis – vietoje
Tomaševskio ar jo partijos biuletenyje
nupiešti žaibą.

DVYNIAI. Yra tikimybė susipykti su
draugais ir artimaisiais, kurie atsisakys eiti į rinkimus. Gelbėti šių
beviltiškų santykių nerekomenduojama. Dėl Merkurijaus pozicijos yra
nemenka tikimybė spalio pradžioje
kišti popierių į dėžę su skyle ir taip
pakeisti
Lietuvos
ateitį.
Blogas
ženklas – pamatyti rinkimų pažeidimą
ir nieko dėl to nedaryti. Geras ženklas
– į rinkimus atsivesti 10 draugų.

ženklas – išasfaltuoti kelią savo
premjerui. Geras ženklas – rinkimuose pasakyti „скатертью дорога,
Jarekai“.

SKORPIONAS. Didelė tikimybė pamatyti prievartaujamą ir niekinamą
valstybę. Todėl bus galimybė susireguliuoti moralinį kompasą ateinant į
rinkimus ir balsuojant už bet ką, tik
ne Lenkų rinkimų akciją. Blogas
ženklas – visai lenkų frakcijai nedalyvauti Seimo balsavime dėl Baltarusijos reikalų. Geras ženklas – įeiti į
istoriją kaip padėjusiam Lietuvai ir jos
žmonėms atsikratyti kenkėjų.
ŠAULYS.

Puiki savaitė fiziniam
aktyvumui. Ypač spalio 11 diena.
Dirbs kojos, nešančios jūsų kūną iki
balsavimo apylinkės, ir ranka, metanti biuletenį į dėžę. Lapkričio pradžia
palanki šauti šampaną (nealkoholinį,
žinoma) už iš Seimo išmestus veikėjus. Blogas ženklas – pasitempti
smegenis per ilgai galvojant už ką
balsuoti. Geras ženklas – pasitempti
ranką biuletenyje vietoje Voldemorto
žymint žaibą.

savo gerąją pusę ateidami į rinkimus.
Aplinkinius
seksualiai
jaudins
į
demokratiją rimtai žiūrintys ir balsuojantys žmonės. Puiki galimybė susirasti antrą pusę ir rinkimuose atimti
du balsus iš Tomaševskio partijos.
Blogas ženklas – sapnuoti verkiančią
Lietuvą. Geras ženklas – sapnuoti po
rinkimų verkiantį Voldemortą.

LIŪTAS. Atsiras galimybė užbaigti

VANDENIS.

niekada nepradėtus darbus. Pavyzdžiui, išmesti iš Seimo Voldemortą ir
jo chebrą. Blogas ženklas – pamatyti
kaip Jedinskis groja gitaros solo.
Geras ženklas – pamatyti kaip Jedinskis groja gitaros solo gatvėje, nes
neteko darbo Seime.

MERGELĖ. Venkite konfliktų. Nebent
jie būtų su žmonėmis, kurie neketina
balsuoti. Planetų išsidėstymas rodo
didelę tikimybę „kad vienas Jūsų
balsas viską pakeis“. Blogas ženklas
matyti tris mergeles – Rozovą, Tamašunienę ir Kravčionok. Geras ženklas
– Seime nebematyti šių mergelių.
SVARSTYKLĖS. Nesiseks meilėje,
nesiseks lošimuose, nesiseks darbe ir
nesiseks namuose. Tačiau labai seksis
Seimo rinkimuose. Ateinančią savaitę
padarysite daugiau nei Karbauskis su
valdančiaisiais per 4 metus – išpašolvoninsite Voldemorto armiją. Blogas
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ateik
balsuoti atsisveikink
su
Valdemaru

Nebrangiai pirkčiau jūsų balsą
ateinančiuose rinkimuose. Galimi atsiskaitymo būdai – grynais,
grikiais, šviesios ateities pažadais.
Susidomėjusius prašau skambinti
arba rašyti LLRAKSS@gmail.com

KELIŲ TIESIMAS IR ASFALTAVIMAS. Trakų r., kaina sutartinė. Galima barteriu. Jerunda,
sutarsim. Teirautis Jareko.

Nedidelė frakcija ieško bet
kokio darbo. Nuo spalio 12
dienos. Pageidavimai: kur
nors arčiau valdžios, atsiskaitymas galimas ir grynais be
popierių. Dėmesio! Nėra pažymos darbui su slapta informacija.

Profesionali skrajučių dalintoja.
Kaina - 15 EUR/100 vnt. Galiu važiuoti į užsienį, jeigu apmokėsite
kelionę. Intymaus nesiūlyti.
Rita

Vestuvių muzikantai praskaidrins
Jūsų šventę, jubiliejų ar laidotuves. Soluojam gitara, pagal
poreikį slaidų šou arba profesionalų video montažą. Speciali
savybė - apsimetam lenkais, bet
kalbam rusiškai. Rašyti laišką iki
pareikalavimo Zbignevui. Kaina
sutartinė.

Kolorado juostelės visoms
progoms. Į švarką, ant mašinos, į vatinę striukę ar treningą. 3 eilė 16 vieta. Gariūnai. Teirautis Valdemaro.

Galiu padėti laimėti Valstybės
viešuosius pirkimus. Stavkė –
15% nuo sumos. Daugiau informacijos PM. J.N.

Galiu greitai suveikti vizas į
Rusiją. Turiu pažįstamų ambasadoje. Konfidencialumas garantuojamas. Už duomenų saugumą
neatsakau*
Irina

OŽIARAGIS. Dalinatės savo zodiako

ženklą su tokia iškilia asmenybe kaip
Narkevičius,
sunkiai
atskiriančio
Europarlamento
pirmininko
lytį,
išleidžiančio 300 tūkst. eurų premjero
gatvei asfaltuoti, išvaikančio gerai
dirbančią Lietuvos pašto valdybą ar
pažeidinėjančio
tarnybinę
etiką.
Blogas ženklas – užsimerkti ir sakyti
„jerunda“. Geras ženklas – nustumti
per 5% kartelę bandančius lipti Lietuvos priešus.

VĖŽYS. Turėsite galimybę parodyti

SKELBIMAI

Palankiausias metas
daryti sprendimus – spalio 11 d. nuo
8 ryto iki 20 val. vakaro. Jupiteris bus
Gyvatnešio žvaigždyne, todėl, jei
nežinote už ką balsuoti, šitą žvaigždyną galite suraityti biuletenyje. Blogas
ženklas – Seimo rinkimuose balsuoti
už Voldemortą. Geras ženklas –
balsuoti už Harį Poterį.

ŽUVYS. Įdomus faktas – po šiuo
ženklu yra gimusi su Rusijos šnipais
kavutę
pagerti
mėgstanti
Irina
Rozova. Rozovos gerbėjams palankus
metas sulaukti piniginių pavedimų
rubliais. Blogas ženklas – reguliariai
bendrauti su KGB agentu bei negauti
apkaltos Seime. Geras ženklas –
išvažiuoti į šalį, kuriai tarnauji, ir
nebegrįžti į Lietuvą.

ANEKDOTAI
Ateina į barą vatnikas, kenkėjas
Lietuvai ir melagis. „Sveiki, pone
Valdemarai Tomaševski“, - sako barmenas.
***
Po 2020 metų Seimo rinkimų skambina žmogus į Seimo kanceliariją.
- Sveiki, norėčiau kalbėti su Jedinskiu.
- Atsiprašau, bet jo Seime nėra –
nepraėjo 5% kartelės ir nepateko.
Žmogus neatstoja ir skambina vieną,
antrą, trečią kartą. Neapsikentusi
kanceliarijos darbuotoja pykteli.
- Kiek jūs galite skambinėti? Argi
nesupratote, ką pasakiau? Jedinskis
nepateko į Seimą!
- Supratau puikiai. Man tiesiog patinka tai girdėti.
***
Žvejoja Narkevičius, pagauna auksinę
žuvelę ir sako:
- Tu dabar išpildysi 3 mano norus.
Žuvelė atsako:

- Geriausiu atveju tik 1!
-Na gerai. Aš noriu, kad prezidentas
man nieko negalėtų padaryti...
-Aš nežinau kas yra tas jūsų prezidentas. Niekad nemačiau. Galvok kitą
norą...
-Na gerai... Noriu, kad Lenkų Rinkimų
Akcija laimėtų rinkimus...
- Parodyk man jūsų programą.
Politikas atneša skrajutę. Žuvelė pasižiūri ir sako:
-Rodyk tą savo prezidentą...
***
Armėnų radijas Tomaševskio paklausė:
- Kas buvo anksčiau – kiaušinis ar
višta?
- Anksčiau buvo geriau.
***
Vyras grįžta namo ir užklumpa žmoną
su meilužiu. Ruošiasi susidoroti.
- Nedrįsk jo mušti! - šaukia žmona. Jis padėjo iš Seimo išmesti Voldemortą!
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LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMAI
DAUGIAMANDATĖS RINKIMŲ APYGARDOS
RINKIMŲ BIULETENIS
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NACIONALINIS SUSIVIENIJIMAS
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LIETUVOS LENKŲ RINKIMŲ AKCIJA - KRIKŠČIONIŠKŲ ŠEIMŲ SĄJUNGA
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LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ DARBO PARTIJA

Haris Poteris

Diskusinis leidinys „Viso gero, Valdemarai?“, leidėjas - VšĮ „Laisvės TV", nuotraukos „15min", finansavimo šaltinis: sutelktinis Lietuvos žmonių finansavimas, tiražas - 300 000

