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 "Perhaps the most ironic vote against the Palestinian UNESCO bid came from Lithuania, with its attempts to prosecute Holocaust survivors." 
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o  

Justinas Žilinskas Net pripažįstant didelę dalį tiesos tam, kas parašyta, toks akcentų sudėliojimas yra puiki pagalba Respublikai. 
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o  

Karolis Jonutis kad ne tame musu :duplicity" ... 
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o  

Sergey Kanovich Kacui atvirai esu pasakes - nustok verstis politika,grizk prie mokslo... 
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o  

Aušra Pažėraitė taip, jo labai trūksta moksle... 
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o  

Vytautas Toleikis Straipsnį skaičiau, nusivyliau. Kiekviena geresnė naujiena iš Lietuvos - Kacui vistiek bloga. 
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o  

Lara Lempert jam tas pats, kokios naujenos: kiekviena jų tik pretekstas pradėti iš naujo tą pačią istoriją. realus šio straipsnio objektas pristatomas nuo penktos pastraipos. 
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o  

Vytautas Toleikis Bet žmonės, kurie labai nedaug žino apie Lietuvą, kurie permeta akimis JP- jis nuodija jų pasąmonę iš esmės veikdamas kaip su juodosiomis technologijomis 

Lapkričio 3 j., 23:40 · Patinka ·  2 

o  

Vytautas Toleikis Ir tai daro labai sąmoningai, kiek įmanydamas nuteikinėja LZB. Gaila, kad mano dukros semestro mėgiamiausas dėstytojas virsta nežinia kieno 
manipuliuojamu politruku. 

Lapkričio 3 j., 23:42 · Patinka ·  1 

o  

Lara Lempert Vytautai, su tai, deja, sutinku, savo komentaru nenorėjau sumenkinti Kaco daroma įtaką ir žalą. žinau iš patirties - nebesusikalbu su kai kuriais Izraelyje ir USA 
gyvenančiais draugais, prisiskaičiusiais jo straipsnių. 
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o  

Sergey Kanovich nepainiokit jo ir LZB. 
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o  

Lara Lempert bet nesutinku, kad jis kažkieno yra manipuliuojamas: manau, Kacas pats yra manipuliatorius. 
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o  

Vytautas Toleikis Ko gero. Nors juo pasinaudojo prorusiškos žydų organizacijos, mačiau įrašus internete, deja. 
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o  

Vytautas Toleikis Sergejau, aš neseniai buvau LZB, ten Kacą sutikau, maloniai pasisveikinome 
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o  

Lara Lempert Kacas tvirtina, kad Rachelė Margolis bijo ir nenori važiuoti į Lietuvą. netiesa: ji nebijo ir nori, bet jos dukra po Kaco straipsnių jai neleidžia. 
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o  

Sergey Kanovich Jis dar veda kelis seminarus, kurie nieko bendra, aciu D. Su politika neturi. Todel nekorektiska ji tapatint su LZB. As su juo neseniai susitikes buvau, atvirai 
pasakiau, ka galvoju. Negalima viska matyt ir rodyt juodai... 
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o  

Sergey Kanovich Lara, yra dalyku, kurie, mano galva nieko bendra su ivykius aprasanciais - neturi. Margolis/Brantsovskaya "kompotas" butu seniai pasibaiges, jei to butu 
panoreje tie, nuo kuriu tai priklauso. Jei kas ir duona peno murkdytis toje istorijoje, tai tie, kas ja pradejo ir neuzbaigia 
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o  

Lara Lempert tai kad Brancovskaja jį ir laiko pasibaigusiu 
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o  

Sergey Kanovich O man regis, kad tokios rezonansines istorijos naujienas apie "paisbaigima" (as iki siol nezinau, kokia buvo pradzia, vidurys, juolab pabaiga) turetume 
pranesti ne mes ir ne p. Brantsovskaja (o Margolis?) - o prokuratura, arba tie pilieciai, kurie ta prokuratura uzsiunde. 
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o  

Akvilė Grigoravičiūtė ne per daug tikėtis, kad visokie Kupčinskai ir panašūs iš konservų partijos staiga surengs spaudos konferenciją, kur paskelbs, kaip myli ir gerbia Fanią ir 
Rachelę?.. 
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