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1 Aprašymas
2014 m. gegužės 26 d. vykusiame komentarų analizės hakatone (duomenis ir rezultatus
galima rasti renginio lentoje [3]) buvo analizuojami 2014 m. gegužės mėnesį portaluose
15min.lt, delfi.lt, lrytas.lt publikuoti iš viso 308385 interneto komentarai iš 54589 skirtingų
IP adresų. Šiame dokumente pateikiami klasterizavimo analizės rezultatai. Šios analizės
Python kodą galima gauti parašius autoriui: valentas.kurauskas@mif.vu.lt.

Komentarai buvo klasterizuoti pagal komentatorių naudojamus žodžius. Kadangi lietu-
vių kalboje vienas žodis gali turėti daug gramatinių formų, be to yra nemažai komentatorių
nenaudojančių lietuviškų raidžių (ą ę ė į š ų ū ž), nuspręsta žodžius normalizuoti tokiu būdu:

1. iš komentarų išmesti žodžius turinčius mažiau nei 6 raides;

2. likusius žodžius paversti į šveplus „ąžuolas” → „azuolas”;

3. du žodžius sujungti, jei jų pirmieji 5 simboliai sutampa: žodžiai pakeičiami 5 raidžių
kamienais. Pavyzdžiui, „ąžuolas“ ir „ąžuolo” reprezentuojami kamienu „azuol”.

Taip komentaras “Man labai patiko šis žavingas straipsnis” reprezentuojamas sąrašu
(„patik”, „zavin”, „strai”).

Bazinė aibė buvo atrinkta 350 populiariausių priešdėlių (trumpesni nei 6 raidžių žodžiai
buvo išmesti tam, kad tarp populiauriausiųjų nepatektų trumpi jungtukai - čia būtų galima
pritaikyti kitokį atrinkimą). Pirmieji jos elementai (skliaustuose pateikiama dažniausia
atitinkamo priešdėlio galūnė):

lietu(vos) rusij(a) ukrai(nos) gyven(a) zmone(s) reiki(a) prezi(dente) valst(ybes) nie-
ka(s) putin(as) tikra(i) pasau(lio) zmoni(u) daugi(au) galim(a) valdz(ia) pinig(u) europ(os)
pasak(yti) gryba(uskaite) geria(u) polit(ika) komen(tarus) supra(sti) negal(i) rinki(mu) ne-
rei(kia) viena(s) prisi(minti) balsu(oti) padar(e) prade(jo) netur(i) pasir(odo) ameri(ka)
strai(psnis) reika(las) klaus(imas) zmogu(s) fasis(tai) teisi(ngai) vakar(u) parti(ja)
nepri(klausomybes) balcy(tis) kazko(ks) turet(u) pilie(ciu) vokie(ciu) tiesi(og) teror(istai)
galvo(s) juost(eles) kazka(s) pries(as) atsak(yti) pagal(iau) reike(jo) didzi(ausia) moter(is)
nesup(rantu) milij(onu) vadin(asi) laika(s) vaika(i) papra(sta) ginkl(u) laisv(e) kolor(ado)
paras(yta) istor(ija) nezin(au) teise(s) nuomo(ne) pasku(i) kiekv(ienas) ruski(u) rusis(ka)
nepas(ikeis) tolia(u) norma(lus) pensi(jos) palai(ko) visis(kai) nenor(i) komun(istu) vieto(j)
vilni(aus) draug(ai) panas(u) pasis(eke) didel(e) atrod(o) kurio(s) pasta(te) skirt(umas) ne-
buv(o) visie(ms) okupa(cija) balsa(vo) vadov(as) bendr(o) labia(u) kitai(p) skait(yti) svarb(u)
sovie(tu) inter(nete) visad(a) propa(ganda) mokes(ciu) demok(ratija) probl(ema) laime(s)
ekono(mika) parod(e) sveik(atos) zodzi(u) bandi(tai)…

1



Kiekvienam komentatoriui (t.y., skirtingam IP adresui) u buvo sudaryta visų jo nor-
malizuotų žodžių dažnių vektorius: fu = (fu,1, · · · , fu,350). Čia fu,k gaunamas padalinus
k-ojo bazinio žodžio pasikartojimų skaičių u komentaruose iš visų visų normalizuotų žo-
džių skaičiaus u komentaruose. Taip pat sudarytas bendras bazinių žodžių dažnių vektorius
f = (f1, · · · , f350) (k-ojo bazinio žodžio pasikartojimų skaičius visuose komentaruose dali-
namas iš visų normalizuotų žodžių skaičiaus visuose komentaruose). Galiausiai apibrėžiame
kiekvienam komentatoriui u

xu = (xu,1, · · · , xu,350), xu,k = f(yu,k/yu).

Čia f(x) = 1 + ln(x). Toks normavimas natūralus ir plačiai naudojamas literatūroje [1].
Funkcija f , angliškai vadinama damping function, gali būti ir kitokia lėčiau nei tiesiškai
auganti funkcija, pvz f(x) =

√
x - ji apsaugo nuo per daug didelio jautrumo labai dažnai

tam tikro komentatoriaus kartojamiems žodžiams.
Norint išvengti „triukšmingų” duomenų, iš komentatorių aibės buvo atrinkti tik tie IP

adresai, kurie parašė ne mažiau nei 100 normalizuotų žodžių. Tai sudarė 7203 iš 54589 visų
skirtingų adresų, tačiau šie komentatorių parašytas tekstas sudaro net 74,61% visų žodžių
(tai nėra keista, jei žinome Pareto dėsnį, kuris teigia, pvz, kad dažnai 80% šalies žemės valdo
apie 20% gyventojų).

Galiausiai vektoriai xu buvo klasterizuoti naudojant gerai žinomu K-means klasterizavi-
mo algoritmą (python paketo sklearn realizaciją).

2 Rezultatai

Nr. Kom.
sk.

Akt. Skiriantys baziniai žodžiai

0 92 193.84 respu stali armij bevei krauj sveti dziau aukst salie tiksl
1 631 279.49 simbo juost istor rusij vokie perga okupa lietu sovie pasau
2 645 301.99 mokes moket atlyg pinig darbu versl dirbt gyven daugi nemok
3 598 586.04 balcy prezi kandi gryba balsu parti rinki socde rinke konse
4 1412 160.29 lietu reiki geria gyven nieka tikra daugi galim zmone netur
5 850 1470.3 rusij ukrai ginkl karin vakar valst terit valdz kariu nepri
6 929 267.55 ukrai ameri maida rusij valdz kijev zmone bande teror separ
7 568 349.42 kolor vabal putle ruski fasis ukrai putin kreml okupa rusis
8 696 356.55 moter vaiku vaika zmogu norma gyven pasak tikra reiki nieka
9 782 189.83 balsu prezi gryba rinki balcy lietu kandi polit parti balsa

1 lentelė: Klasteriai ir juos apibūdinantys baziniai žodžiai. Antrasis stulpelis - komentatorių
skaičius klasteryje, trečiasis - vidutinis komentatoriaus žodžių skaičius klasteryje. Ketvirtasis
- baziniai žodžiai atitinkantis didžiausias reikšmes atitinkamo klasterio centre.

Svarbiausia šiuose rezultatuose - Lentelė 1. Joje pavaizduoti klasteriai ir juos reprezen-
tuojantys baziniai žodžiai. Lentelėje 2 pateikiami tiesiog populiariausi žodžiai klasteriuose,
taip pat toliau pateikiama keletas diagramų. Kai kurie rezultatai nėra iki galo aiškūs -
pavyzdžiui, kodėl klasteryje #5 („rusij”, „ukrai”, „ginkl”) vartotojai yra tokie aktyvūs?
Piešinyje 4 atvaizduoti klasteriai ir jų centrai projekcijoje į dvi didžiausias principines kom-
ponentes. Horizontali ašis atitinka žodžių susijusių su karu intensyvumą, vertikali ašis
- žodžių, susijusių su rinkimais aktyvumą. Pabaigoje pateikiami komentarų kiekviename
klasteryje pavyzdžiai.
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Kl.
nr.

Kom.
sk.

Akt. Populiariausi žodžiai

0 92 193.84 narod znamj pobed svobo sovet otech nadez hoora rejoi velik
1 631 279.49 lietu rusij ukrai pasau zmoni fasiz gyven valst teror putin
2 645 301.99 lietu gyven valst pinig mokes zmone reiki daugi pensi nieka
3 598 586.04 lietu prezi gryba balcy rinki balsu zmone parti valst gyven
4 1412 160.29 lietu nachu gyven rusij ukrai zmone reiki nieka tikra putin
5 850 1470.3 lietu rusij ukrai gyven zmone putin valst reiki nieka pasau
6 929 267.55 ukrai lietu rusij zmone ameri gyven valdz putin zmoni pasau
7 568 349.42 lietu ukrai rusij putin kolor fasis ruski gyven putle pasau
8 696 356.55 lietu gyven zmone reiki nieka tikra moter supra vaika pasak
9 782 189.83 lietu prezi gryba balsu rinki balcy gyven zmone teism polit

2 lentelė: Populiariausi žodžiai kiekviename klasteryje.

Gautų rezultatų subjektyvi autoriaus interpretacija (juos reikia vertinti atsargiai, kadan-
gi klasterizavimas tobulai neatskiria komentatorių grupių bei gali būti netikslus dėl daugelio
techninių faktorių):

• Klasteris #0 - Tarybų Sąjungos himno boto klasteris. Daugiau apie jį žr. [2, 3].

• Klasteris #1 - švelniai antirusiškas, gana mandagus klasteris.

• Klasteris #2 - dirbančių žmonių/emigrantų/verslininkų klasteris.

• Klasteris #3 - rinkimai: palankesni Grybauskaitei, kritikuoja Balčytį.

• Klasteris #4 - nelabai aiškus klasteris, bet pastebimi sakantys kaip Lietuvoje blogai.
Mažas aktyvumas galėtų sufleruoti apie tyčia ar netyčia keičiamus IP adresus, arba
paprasčiausiai šie žmonės komentuoja mažiau.

• Klasteris #5 - geopolitinės diskusijos: Rusija, Ukraina, karas. Yra tiek antirusiškų,
tiek prorusiškų komentatorių. Rečiau naudoja ekstremalius žodžius „fašistas”, „ban-
derovcas”, „koloradas”. Išsiskiria didžiuliu aktyvumu - to priežastis nelabai aiški.

• Klasteris #6 - prorusiškas klasteris. Naudoja žymes „banderovcas” ir kt. Be komen-
tarų Ukrainos tema pastebimi komentarai akcentuojantis blogą Lietuvos padėtį.

• Klasteris #7 - antirusiškas klasteris: „kolorado vabalas”, „putleris”.

• Klasteris #8 - žmonės minintys žodžius moteris/vaikas. Daugiau moraliniai aspektai
(moteris su barzda, vaikų išnaudojimas) negu šeima.

• Klasteris #9 - antrasis rinkimų klasteris. skirtumas nuo klasterio #3. - galbūt tas,
kad klasteryje #3 žmonės be rinkimų diskutuoja ir kitas temas.

Literatūra
[1] C.C. Aggarwal and C. X. Zhai. A survey of text clustering algorithms. Mining text

data. Springer, 2012, 77 – 128.
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[2] http://psarka.wordpress.com/2014/05/27/komentaru-analizes-hakatonas.

[3] https://trello.com/b/gyl2YcjR/komentaru-analizes-hakatonas.
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1 pav.: Komentatorių skaičiaus pasiskirstymas pagal klasterius.
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2 pav.: Parašytų žodžių skaičiaus pasiskirstymas pagal klasterius.
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3 pav.: Aktyvumas: vidutinis parašytų žodžių skaičius vienam IP adresui.
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4 pav.: Klasterių transformacija į dvimatę erdvę naudojant dvi didžiausias principines kom-
ponentes (principal components). Didesni taškai žymi klasterių centrus.

8



A Komentarų klasteriuose pavyzdžiai
Iš kiekvieno klasterio buvo atrinkta po 20 atsitiktinių komentarų (be grąžinimo).
******************************
Klasteris nr. 0
11777 Lrytas/4goPwc>> It's okay to be gay, let's rejoice with the boys in the gay way
Hooray for the kind of man that you will find in the gay way
It's okay to be gay, let's rejoice with the boys in the gay way
Hooray for the kind of man that you will find in the gay way

Father figures we are
You're a shooting star you come so far
I was once in your shoes
In a closet like you
I had nothing to lose

Hey man gay man pick up the soap
Get on your knees and pray
Hey man gay man
Release your load
You've got to cease to delay
The gay way

It's okay to be gay, let's rejoice with the boys in the gay way
Hooray for the kind of man that you will find in the gay way
Hooray! For the man!

Ooh, strong man
Queen of the balls
Some brotherly love is a pleasure for all
Come out
Open your eyes
It's a matter of size

Hey man gay man pick up the soap
Get on your knees and pray
Hey man gay man
Release your load
You've got to cease to delay
The gay way

It's okay to be gay, let's rejoice with the boys in the gay way
Okay to be gay!
Hooray for the kind of man that you will find in the gay way

Sing hallelujah (sing hallelujah)
It's getting to ya (it's getting to ya)

Hey! Ho! Mo! Hey! Ho! Mo! Hey! Ho!
Now remember
There's a big difference between kneeling down and bending over

It's okay to be gay, let's rejoice with the boys in the gay way
It's okay!
Hooray for the kind of man that you will find in the gay way

West is where you should go
To San Francisco
I get that you know
Would you gather my face
So united we stand in a gay parade
A human serenade

Hooray for the kind of man that you will find in the gay way
It's okay to be gay, let's rejoice with the boys in the gay way
Hooray for the kind of man that you will find in the gay way
It's okay to be gay!433280874

16463 Delfi/:)>> visas Pabaltijys pagal Vakarų ideologus turėjo tapti nuolankiai klapčiukais, kuo jie ir tapo. viską daro dykai ir meldžia daugiau
bazių, objektų, atominių bombų :)
...bent jau Klaipėdos krašto aneksiją kokią švęstų :)

21185 Lrytas/0qoNKK>> It's okay to be gay, let's rejoice with the boys in the gay way
Hooray for the kind of man that you will find in the gay way
It's okay to be gay, let's rejoice with the boys in the gay way
Hooray for the kind of man that you will find in the gay way

Father figures we are
You're a shooting star you come so far
I was once in your shoes
In a closet like you
I had nothing to lose

Hey man gay man pick up the soap
Get on your knees and pray
Hey man gay man
Release your load
You've got to cease to delay
The gay way

It's okay to be gay, let's rejoice with the boys in the gay way
Hooray for the kind of man that you will find in the gay way
Hooray! For the man!

Ooh, strong man
Queen of the balls
Some brotherly love is a pleasure for all
Come out
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Open your eyes
It's a matter of size

Hey man gay man pick up the soap
Get on your knees and pray
Hey man gay man
Release your load
You've got to cease to delay
The gay way437427365

21185 Lrytas/ANPXIq>> Sojuz nerushimyj respublik svobodnyh
Splotila naveki Velikaja Rus'.
Da zdravstvuet sozdannyj volej narodov
Edinyj, moguchij Sovetskij Sojuz!

Slav'sja, Otechestvo nashe svobodnoe,
Druzhby narodov nadezhnyj oplot!
Znamja sovetskoe, znamja narodnoe
Pust' ot pobedy k pobede vedet!

Skvoz' grozy sijalo nam solnce svobody,
I Lenin velikij nam put' ozaril:
Nas vyrastil Stalin — na vernost' narodu,
Na trud i na podvigi nas vdohnovil!

Slav'sja, Otechestvo nashe svobodnoe,
Schast'ja narodov nadezhnyj oplot!
Znamja sovetskoe, znamja narodnoe
Pust' ot pobedy k pobede vedet!

My armiju nashu rastili v srazhen'jah.
Zahvatchikov podlyh s dorogi smetem!
My v bitvah reshaem sud'bu pokolenij,
My k slave Otchiznu svoju povedem!

Slav'sja, Otechestvo nashe svobodnoe,
Slavy narodov nadezhnyj oplot!
Znamja sovetskoe, znamja narodnoe
Pust' ot pobedy k pobede vedet!353283389

41882 Lrytas/nv4r5OP>> What is love
Oh baby, don't hurt me
Don't hurt me no more
Oh, baby don't hurt me
Don't hurt me no more

What is love
Yeah 311689826

42074 Lrytas/O9bOrgd>> Slavas. džiaukitės, būkite laimingi lietuviai, jūsų tikslas išsipildė liejasi mūsų tautos kraujas, jūs viską padarėte, kad
įvyktų perversmas, chaosas, jūs lindote į svetimos jums šalies reikalus, to pasekoje tą ir turime, o žūstantys teroristai, tai rusakalbiai gyventojai,
ir kiekvienoje ukrainiečių šeimoje yra bent po vieną rusą, tai beveik kaip pas jus žemaičiai ir aukštaičiai, bet ar jums tai svarbu, kai tokia baisi
neapykanta mums iš jūsų beveik visų komentarų337475527

42065 Lrytas/nvxMs0>> Sojuz nerushimyj respublik svobodnyh
Splotila naveki Velikaja Rus'.
Da zdravstvuet sozdannyj volej narodov
Edinyj, moguchij Sovetskij Sojuz!

Slav'sja, Otechestvo nashe svobodnoe,
Druzhby narodov nadezhnyj oplot!
Znamja sovetskoe, znamja narodnoe
Pust' ot pobedy k pobede vedet!

Skvoz' grozy sijalo nam solnce svobody,
I Lenin velikij nam put' ozaril:
Nas vyrastil Stalin — na vernost' narodu,
Na trud i na podvigi nas vdohnovil!

Slav'sja, Otechestvo nashe svobodnoe,
Schast'ja narodov nadezhnyj oplot!
Znamja sovetskoe, znamja narodnoe
Pust' ot pobedy k pobede vedet!

My armiju nashu rastili v srazhen'jah.
Zahvatchikov podlyh s dorogi smetem!
My v bitvah reshaem sud'bu pokolenij,
My k slave Otchiznu svoju povedem!

Slav'sja, Otechestvo nashe svobodnoe,
Slavy narodov nadezhnyj oplot!
Znamja sovetskoe, znamja narodnoe
Pust' ot pobedy k pobede vedet!376099394

42135 Lrytas/TtUu9RI>> Kodel litofcas toks piktukas? Gal per mazas pimpaliukas? :)343630515

19068 Lrytas/T6Ic7O>> Sojuz nerushimyj respublik svobodnyh
Splotila naveki Velikaja Rus'.
Da zdravstvuet sozdannyj volej narodov
Edinyj, moguchij Sovetskij Sojuz!

Slav'sja, Otechestvo nashe svobodnoe,
Druzhby narodov nadezhnyj oplot!
Znamja sovetskoe, znamja narodnoe
Pust' ot pobedy k pobede vedet!

Skvoz' grozy sijalo nam solnce svobody,
I Lenin velikij nam put' ozaril:
Nas vyrastil Stalin — na vernost' narodu,
Na trud i na podvigi nas vdohnovil!
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Slav'sja, Otechestvo nashe svobodnoe,
Schast'ja narodov nadezhnyj oplot!
Znamja sovetskoe, znamja narodnoe
Pust' ot pobedy k pobede vedet!

My armiju nashu rastili v srazhen'jah.
Zahvatchikov podlyh s dorogi smetem!
My v bitvah reshaem sud'bu pokolenij,
My k slave Otchiznu svoju povedem!

Slav'sja, Otechestvo nashe svobodnoe,
Slavy narodov nadezhnyj oplot!
Znamja sovetskoe, znamja narodnoe
Pust' ot pobedy k pobede vedet!357288029

42141 Lrytas/SUZLQTh>> Sojuz nerushimyj respublik svobodnyh
Splotila naveki Velikaja Rus'.
Da zdravstvuet sozdannyj volej narodov
Edinyj, moguchij Sovetskij Sojuz!

Slav'sja, Otechestvo nashe svobodnoe,
Druzhby narodov nadezhnyj oplot!
Znamja sovetskoe, znamja narodnoe
Pust' ot pobedy k pobede vedet!

Skvoz' grozy sijalo nam solnce svobody,
I Lenin velikij nam put' ozaril:
Nas vyrastil Stalin — na vernost' narodu,
Na trud i na podvigi nas vdohnovil!

Slav'sja, Otechestvo nashe svobodnoe,
Schast'ja narodov nadezhnyj oplot!
Znamja sovetskoe, znamja narodnoe
Pust' ot pobedy k pobede vedet!

My armiju nashu rastili v srazhen'jah.
Zahvatchikov podlyh s dorogi smetem!
My v bitvah reshaem sud'bu pokolenij,
My k slave Otchiznu svoju povedem!

Slav'sja, Otechestvo nashe svobodnoe,
Slavy narodov nadezhnyj oplot!
Znamja sovetskoe, znamja narodnoe
Pust' ot pobedy k pobede vedet!376152683

42242 Lrytas/L4ki6f>> It's okay to be gay, let's rejoice with the boys in the gay way
Hooray for the kind of man that you will find in the gay way
It's okay to be gay, let's rejoice with the boys in the gay way
Hooray for the kind of man that you will find in the gay way

Father figures we are
You're a shooting star you come so far
I was once in your shoes
In a closet like you
I had nothing to lose

Hey man gay man pick up the soap
Get on your knees and pray
Hey man gay man
Release your load
You've got to cease to delay
The gay way

It's okay to be gay, let's rejoice with the boys in the gay way
Hooray for the kind of man that you will find in the gay way
Hooray! For the man!

Ooh, strong man
Queen of the balls
Some brotherly love is a pleasure for all
Come out
Open your eyes
It's a matter of size

Hey man gay man pick up the soap
Get on your knees and pray
Hey man gay man
Release your load
You've got to cease to delay
The gay way

It's okay to be gay, let's rejoice with the boys in the gay way
Okay to be gay!
Hooray for the kind of man that you will find in the gay way

Sing hallelujah (sing hallelujah)
It's getting to ya (it's getting to ya)

Hey! Ho! Mo! Hey! Ho! Mo! Hey! Ho!
Now remember
There's a big difference between kneeling down and bending over

It's okay to be gay, let's rejoice with the boys in the gay way
It's okay!
Hooray for the kind of man that you will find in the gay way

West is where you should go
To San Francisco
I get that you know
Would you gather my face
So united we stand in a gay parade
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A human serenade

Hooray for the kind of man that you will find in the gay way
It's okay to be gay, let's rejoice with the boys in the gay way
Hooray for the kind of man that you will find in the gay way
It's okay to be gay!433666446

42148 Lrytas/KNIiYL>> It's okay to be gay, let's rejoice with the boys in the gay way
Hooray for the kind of man that you will find in the gay way
It's okay to be gay, let's rejoice with the boys in the gay way
Hooray for the kind of man that you will find in the gay way

Father figures we are
You're a shooting star you come so far
I was once in your shoes
In a closet like you
I had nothing to lose

Hey man gay man pick up the soap
Get on your knees and pray
Hey man gay man
Release your load
You've got to cease to delay
The gay way

It's okay to be gay, let's rejoice with the boys in the gay way
Hooray for the kind of man that you will find in the gay way
Hooray! For the man!

Ooh, strong man
Queen of the balls
Some brotherly love is a pleasure for all
Come out
Open your eyes
It's a matter of size

Hey man gay man pick up the soap
Get on your knees and pray
Hey man gay man
Release your load
You've got to cease to delay
The gay way443858241

19086 Lrytas/S4xUw6N>> Kodel litofcas toks piktukas? Gal per mazas pimpaliukas? :)343912253

20658 Lrytas/xkG00mD>> Sojuz nerushimyj respublik svobodnyh
Splotila naveki Velikaja Rus'.
Da zdravstvuet sozdannyj volej narodov
Edinyj, moguchij Sovetskij Sojuz!

Slav'sja, Otechestvo nashe svobodnoe,
Druzhby narodov nadezhnyj oplot!
Znamja sovetskoe, znamja narodnoe
Pust' ot pobedy k pobede vedet!

Skvoz' grozy sijalo nam solnce svobody,
I Lenin velikij nam put' ozaril:
Nas vyrastil Stalin — na vernost' narodu,
Na trud i na podvigi nas vdohnovil!

Slav'sja, Otechestvo nashe svobodnoe,
Schast'ja narodov nadezhnyj oplot!
Znamja sovetskoe, znamja narodnoe
Pust' ot pobedy k pobede vedet!

My armiju nashu rastili v srazhen'jah.
Zahvatchikov podlyh s dorogi smetem!
My v bitvah reshaem sud'bu pokolenij,
My k slave Otchiznu svoju povedem!

Slav'sja, Otechestvo nashe svobodnoe,
Slavy narodov nadezhnyj oplot!
Znamja sovetskoe, znamja narodnoe
Pust' ot pobedy k pobede vedet!347633329

41881 Lrytas/TlcHHV>> It's okay to be gay, let's rejoice with the boys in the gay way
Hooray for the kind of man that you will find in the gay way
It's okay to be gay, let's rejoice with the boys in the gay way
Hooray for the kind of man that you will find in the gay way

Father figures we are
You're a shooting star you come so far
I was once in your shoes
In a closet like you
I had nothing to lose

Hey man gay man pick up the soap
Get on your knees and pray
Hey man gay man
Release your load
You've got to cease to delay
The gay way

It's okay to be gay, let's rejoice with the boys in the gay way
Hooray for the kind of man that you will find in the gay way
Hooray! For the man!

Ooh, strong man
Queen of the balls
Some brotherly love is a pleasure for all
Come out
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Open your eyes
It's a matter of size

Hey man gay man pick up the soap
Get on your knees and pray
Hey man gay man
Release your load
You've got to cease to delay
The gay way

11777 Lrytas/ZQn71s>> Kodel litofcas toks piktukas? Gal per mazas pimpaliukas? :)344423609

42195 Lrytas/Oj9Frj>> Sojuz nerushimyj respublik svobodnyh
Splotila naveki Velikaja Rus'.
Da zdravstvuet sozdannyj volej narodov
Edinyj, moguchij Sovetskij Sojuz!

Slav'sja, Otechestvo nashe svobodnoe,
Druzhby narodov nadezhnyj oplot!
Znamja sovetskoe, znamja narodnoe
Pust' ot pobedy k pobede vedet!

Skvoz' grozy sijalo nam solnce svobody,
I Lenin velikij nam put' ozaril:
Nas vyrastil Stalin — na vernost' narodu,
Na trud i na podvigi nas vdohnovil!

Slav'sja, Otechestvo nashe svobodnoe,
Schast'ja narodov nadezhnyj oplot!
Znamja sovetskoe, znamja narodnoe
Pust' ot pobedy k pobede vedet!

My armiju nashu rastili v srazhen'jah.
Zahvatchikov podlyh s dorogi smetem!
My v bitvah reshaem sud'bu pokolenij,
My k slave Otchiznu svoju povedem!

Slav'sja, Otechestvo nashe svobodnoe,
Slavy narodov nadezhnyj oplot!
Znamja sovetskoe, znamja narodnoe
Pust' ot pobedy k pobede vedet!385062915

42176 Lrytas/YsSIdX>> Sojuz nerushimyj respublik svobodnyh
Splotila naveki Velikaja Rus'.
Da zdravstvuet sozdannyj volej narodov
Edinyj, moguchij Sovetskij Sojuz!

Slav'sja, Otechestvo nashe svobodnoe,
Druzhby narodov nadezhnyj oplot!
Znamja sovetskoe, znamja narodnoe
Pust' ot pobedy k pobede vedet!

Skvoz' grozy sijalo nam solnce svobody,
I Lenin velikij nam put' ozaril:
Nas vyrastil Stalin — na vernost' narodu,
Na trud i na podvigi nas vdohnovil!

Slav'sja, Otechestvo nashe svobodnoe,
Schast'ja narodov nadezhnyj oplot!
Znamja sovetskoe, znamja narodnoe
Pust' ot pobedy k pobede vedet!

My armiju nashu rastili v srazhen'jah.
Zahvatchikov podlyh s dorogi smetem!
My v bitvah reshaem sud'bu pokolenij,
My k slave Otchiznu svoju povedem!

Slav'sja, Otechestvo nashe svobodnoe,
Slavy narodov nadezhnyj oplot!
Znamja sovetskoe, znamja narodnoe
Pust' ot pobedy k pobede vedet!348956109

42151 Lrytas/6MCkee>> It's okay to be gay, let's rejoice with the boys in the gay way
Hooray for the kind of man that you will find in the gay way
It's okay to be gay, let's rejoice with the boys in the gay way
Hooray for the kind of man that you will find in the gay way

Father figures we are
You're a shooting star you come so far
I was once in your shoes
In a closet like you
I had nothing to lose

Hey man gay man pick up the soap
Get on your knees and pray
Hey man gay man
Release your load
You've got to cease to delay
The gay way

It's okay to be gay, let's rejoice with the boys in the gay way
Hooray for the kind of man that you will find in the gay way
Hooray! For the man!

Ooh, strong man
Queen of the balls
Some brotherly love is a pleasure for all
Come out
Open your eyes
It's a matter of size
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Hey man gay man pick up the soap
Get on your knees and pray
Hey man gay man
Release your load
You've got to cease to delay
The gay way

It's okay to be gay, let's rejoice with the boys in the gay way
Okay to be gay!
Hooray for the kind of man that you will find in the gay way

Sing hallelujah (sing hallelujah)
It's getting to ya (it's getting to ya)

Hey! Ho! Mo! Hey! Ho! Mo! Hey! Ho!
Now remember
There's a big difference between kneeling down and bending over

It's okay to be gay, let's rejoice with the boys in the gay way
It's okay!
Hooray for the kind of man that you will find in the gay way

West is where you should go
To San Francisco
I get that you know
Would you gather my face
So united we stand in a gay parade
A human serenade

Hooray for the kind of man that you will find in the gay way
It's okay to be gay, let's rejoice with the boys in the gay way
Hooray for the kind of man that you will find in the gay way
It's okay to be gay!434325784

20048 Lrytas/OIC844>> Knowledge is free.
We are Anonymous.
We are Legion.
We do not forgive.
We do not forget.
Expect us.306347493

******************************
Klasteris nr. 1
1067 Delfi/Kalt>> Visas dujas RF eksportuos i Kinija, o EU ����� ������, ��� ����� ���� ;D))

11930 Lrytas/u>> to dzin. Tai ko gerbiamas pats isvaziaves is Lietuvos. Matau pats Brituose sedit ir davai cia Lietuvoj keliat vandeni, tipo dusint
koloradus, nes nusispjaut jums kas cia bus. Daug cia pastebejau komentatoriu-pabegeliu

10512 Delfi/baisu>> tai kas fasistai matosi is reportazo... heh baisu baisu baisu.. gaila pasaulis nieko nedaro, kad tai sustabdyti, nes pabaiga
gali buti baisi..:(

9853 Delfi/r>> ji man velniskai patinka!;)

11951 Delfi/s>> kiek tau metu? toi ir elektros neturesite

2066 PenkMin/aš>> Man reikia daug daug tų juostelių. Lauko tualete išsiklijuosiu- šiksiu ir tašnosiu.

37154 Lrytas/PROTAS>> AR TIESA KAD : ARABAI ARABZYDZIAI EUROPOJE PASTOVIAI KURIA ĮVAIRIAS SĄJUNGAS IR KAIP JU KURĖJAI ( POLITINIU FINANSINIU PIRAMIDZIU
KUR GERA TIK PIRMIEMS JAS SUKURUSIEMS O KAS ŽEMIAU TIK STEBI RYJA SEILES ) ĮSIBRAUNA I JU AUKSTUS POSTUS TAM KAD GALĖTU PLEST EUROPIEČIUS TODĖL TIEK
SSSR TIEK DABAR ES PRAGYVENIMO LYGIS EUROPIEČIAMS TOKS IR NE KIEK NE KITOKS O ARABZYDZIU VISADA GERAS !!! PAGIEDOKIT !!!

1847 Delfi/labiausiai protestuoja>> prieš rusiškų kanalų keitimą į lenkiškus... tomaševskiniai Vilniaus krašto 'lenkai':)))))))))

3304 Delfi/m>> lietuva mano atveju buvo ziauri pamote, bet ji mano tevyne. Ir kas ilgisi praeities , jie ilgisi jaunystes (o ne prie ruso buvo
geriau) daugumoj atveju.

12041 PenkMin/aras>> Mums lietuviams gegužės 9-toji reiškia žudymus, trėmimus bei 50 metų trukusią sovietinę okupaciją ir nieko daugiau.

4188 Delfi/šiaip>> Kiek tuometinė tsrs tiek nacistinė Vokietija yra vienodi blogiai. Pirmoji kiek baisesnė nes nuo jos rankos krito daugiau žmonių
aukų. Vieni iš to pasimokė ir šiuo metu yra viena iš pirmaujančių šalių ekonomikos ir pragyvenimo lygyje, kita gi iki šiol ( nors Stalinui tai buvo
pralaimėjimas) gyva pergalės paradais nors visą kitą merdi.

16077 Lrytas/Muomone>> Senas, nusmurges , idiotas velionis

7648 Lrytas/tos>> skylės neužkiši-ten bepročiai

4741 Delfi/Kasius>> Juokas ima kai valstybininkas su šovinistu rūpinasi Lietuvos likimu.
Tokiems kaip jie įsisiautėti trukdo NATO ir ES, todėl nors ir nebūdami rusais mala rusiškas pasakas.
Tautinės valstybės niekas neneigia, bet aiškinti nesąmones kokia baisi buvo LDK ir kaip būtų gerai, kad vėl grįžtume į Smetonos diktatūros metus
gali tik rusų mylėtojai, nes tokia 'tautinė-radžvilinė' valstybė greitai baigtųsi kaip 1940 m.

7648 Lrytas/20 min.>> ir neturės ką ginti

10395 Delfi/Simboliai>> Tos skulpturos simbolizuoja zmones, kurie grazino Vilniu Lietuvai ir atstate karo sunaikinta Lietuva. Masiulis elgiasi ne
garbingai prikisdamas tremti, nes skulpturose nera pagarbos represijas vykdziusioms strukturoms tokioms kaip MGB ar NKVD.

3371 Delfi/ne ne siauram ratui>> Knyga skirta turintiems savo galvas ir rašantiems be gramatinių klaidų.

4584 Delfi/spiegel>> Atėjo končita Europai:)

1443 Delfi/Kokia šio piliėčio,>> K. Jovaišo, inirtingo antitautiškumo priežastis? Gal turi giminių Donecke? ,motina- rusė ?, žmona- žydė?, Užpisko
partijos narystė? ,gėjus?.. buvęs komjaunuolis?,... sunku suprasti...

1572 Delfi/x>> teisingai pasakyta, reikia galvoti dar pries mokant, kai jau sumokejai-pinigeliams atia

******************************
Klasteris nr. 2
15628 Delfi/lv>> Kada baiksis tas psichologinis karas, gana jau ...imkitės darbų žmonių labui.

2192 Delfi/hm>> zaidziam kara ;)
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25013 Delfi/VBal>> LOL!

5678 Lrytas/isnykimo faktorius>> Praeis dar koks 10 metu ir zmoniu beliks saujele lt zemes lopynelyje kas gales pabegs nuo bedarbystes ir didziuliu
mokesciu o liks tik aerodromai su svetimu armiju lektuvais

3788 Delfi/rimtautas>> tai kas meluoja

LAGARDE kuriai krizė nesibaigė ,

ar KUBILIUS kuriam krizė seniai pasibaigė ???

24972 Lrytas/sauleta, smaragdine, silta Vidurzemio juros pakrante>> kainos nepakilo, net keleta procentu mazesnes bus si sezona :) taigi, mieli
turistai, laukiame jusu, jus cia rasite puikia virtuve, sauleta ir grazu ora, kalnu peizazus ir nuostabius serpantinus, silta- smaragdine jura,
palmes, zydincius kaktusus- galesite ju vaisiu ir paskanauti, svieziu sezono vaisiu ir darzoviu, suriu ivairove, saldumynu, skanestu...kur dar
viduramziu architekturos spalvingi mazuciukai miestukai, su mazutem baznyciom.... cia vasara 5 menesius. P.s. LT pajuryje buna vasara, bet kiek
pamenu, ... kaip tycia ketvirtadieni :)

18812 Delfi/???>> Nu ne taip jau greitai, kaip rusai suorganizavo Krymo referendumą...

540 Lrytas/vilius>> es jaučia,kad Lietuvą reiks atiduoti Putinui,tai ir nekiša pinigų

532 Delfi/To emigrant>> Taip yra. Bet kokio tai lygio viesbuciai? Supranti, megstu taip sakant prabangu poilsi, na mazdaug turkisko Delphin Imperial
lygio. Maljorkoje tokiu nerasi, o jeigu ir yra kazkas panasaus tai kaina bus 3 kartus didesne. Tai jau geriau uz tuos pacius pinigus nuvyksiu 3
kartus po 10 nakvyniu i Turkija, nei 1 karta i Maljorka.

999 Delfi/NU>> Kas cia per naujadaras pas zurnalistus /ADMINISTRACE TEISENA PRADETA/,snygi ,pugi turim.o kas cia per nesamone

434 Delfi/Nu>> jeigu atsiras darbo vietų, pakils algos, žmonės norės grįžti dirbti ir mokytis į Lietuvą, galima nuimti tuos simbolius, jeigu ne, tai
nevaidinkit posovietinei vadukai šikančių katinėlių.

3659 Delfi/cia tipo lenko boba laimejo?>> gal si karta ras lietuvi?

19287 Lrytas/bestas pavariai>> Geriausias argumentas is visu imanomu yra visi kalba, visi zino... Geresnio neimanoma sugalvot.
Siaip biski nukrypsiu, bet visi standartiskai stumia pries rinkimus. Ypac du kandidatai, Zuokas ir Paulauskas. Pats Paulauskas daug kartu buvo
valdzioje ir nieko nepadare, beto jis yra RUSO partijos atsovas, tai akivaizdu kokius tiklsus turi. Pirma ishteisinti (t.y pakeisti teisejus i
buvusius ir susimoketi uzh laisve) ta ruski, kuris, nebaiges nieko ale padare versla is nieko.. Nu nejuokinkint zmoniu. Zuokas tuo tarpu yra
parsidaves 100% Dalkia koncernui ir CIty service group, kurie daro labai daug neteisetu verslu, kad ir tokiu kaip silumos tiklu turejima, kas reiskia
kad visi zmones kur yra City service moka daugiau nei galetu moketi, ar bent jau valstybe gautu. Kas ivede City service? LSDP ir Zuokas. TIesiog,
visi debatai i prezidentus yra labai nekorektiski ish du dvieju Lietuvos parsidaveliu. Nesakau, kad Balcytis ar kiti yra tokie. taciau sitie du
negali buti prezidentais jokiais budais

2026 Lrytas/n>> kiekvienas iš jų turi su kuo kalbėti. nebūt parcijų statytiniai tai gal su tauta kalbėtų

23603 Delfi/NoName>> Dirbau patikek dirbau ir uz minimuma, ir isgyvenau, dabar savo versla pradejau, nezinau kaip cia bus, bet dirbu, kolkas negaunu
5000 i rankas, bet jei desiu pastangas, tai gal turesiu, bet kolkas gyvenu, seima islaikau, stoga virs galvos turiu, ir tikrai nesedziu vietoje,
neverkslenu kad niekas darbo neduoda uz NORMALU atlyginima.

315 Delfi/minimumo gavejas>> o man geriausia but kad ruskiai atidarytu nepriklausomas nuo lietuvos aferistiniu mokesciu degalines.

3558 Delfi/smegenų pūdra>> Mūsų gudročiai mums porina, kad Lietuvos parlamentarė nelegaliai gyvena JAV ir niekas jos ten neranda. ))) Jav trys
mėnesiai, toliau nelegiai ir deportacija, bet matyt amerikos pareigūnai irgi neranda jos? O gal leidimą turi gyventi?

17082 Delfi/NjuJokTaimz>> God bless America

186 Delfi/hmmm>> Bet mes labai tolerantiški.
Jei valdininkai vagia, lietuviai toleruoja.
Jei valdininkai savo giminaičius kiša į šiltas vieteles valdžioje, lietuviai toleruoja.
Jei gėjai surengia paradą, puse lietuvių susirenka ir prieš juos protestuoja.
Visa tai parodo lietuvio prioritetus. Dėl valdininkų savivalės tik delfije parašinės, o į gėjų parada net iš kito Lietuvos galo atvarys.

7178 Delfi/Ne butuose esme>> 1989 metu surasymo duomenys 419 745
2013 metai 306 888

Faktas kad lietuva tusteja sito nepaneigsi nesu nusistates pries kauna tokia tendensija isu mastu Lietuvos

******************************
Klasteris nr. 3
4140 Delfi/Smagu buvo savus mankurtus stebėt ->> Besmegeniai ir tuščia vietą. Pavydūs ir įsižeidę dvarniaškos, normaliems žmonėms kimbantys į kojas.

Tomaševskiui tai aplamai slėptis po bulvės lapu (kaip tam dryžuotam vabalui), surinko mažiau, nei avantiūristas Puteikis. Pono lenko (o gal ruso?)
perkreiptas ir patamsėjęs veidelis išdavė jo lūkesčių griūtį.

Ūkininkas Ropė savo kaimuky surinko tiek pat balsų, kaip ir 'oranžinis dviratis'. Gėda neūkiškiausiam Lietuvos miestui - Vilniui, kad, gaudamas
didžiausius šalies ir ES pinigus, galų nesuduria, o tik į skolas lenda.

Šito bernelių - pretendentų - choro graudu buvo klausyt ir per taip vadinamus 'debatus'. Kokio gi turi būt žemo lygio pretendentas, kad išrintas į
Prezidentūrą tesugebėtų šiukšlių problemą spręst?

Galiausiai - džiaugiuosi, kad nepateko į antrą turą populistas Paulauskas. Nes būtų mūsų visų dvi savaites laukusi didžiojo mėšlo ir melo srutų
lavina. Apsiramino penktoji kolona.

19905 Lrytas/jo>> prabalsavau ir as jau uz Prezidente.sekmes jai.

1094 Delfi/qwe>> O jus labai norite Lietuvoje maidano? Kas per zmones - sedes kentes, paskui viena karta iseis prie Seimo, isdauzys pora langu ir
vel sedi. Manot, po vieno protesto viskas staiga taps gerai? Pastoviai reikia kontroliuot ir kovot, tada gal ir galima tiketis rezultatu.

1824 Delfi/pensininkas>> Kad man taip jos 'rūpesčius'. Po sovietų socializmo griūties per kelis metus ir milijardierius? Suprasčiau jei kaip užsienyje
milijonus kaupia kelios kartos...

12583 Delfi/ai>> Cenzura ir tiek. Išmintingo ižeisti neimanoma.

14659 Lrytas/\\>> vel karo propoganda ir zmoniu gasdinimas.gal apsiraminkit

10890 Delfi/Na>> ir ko gi ji tau pridarė :)))

36552 Lrytas/neturtinga>> Abu isbrauksiu-man jie nepatinka.

475 Lrytas/na ir komentarai. tikrų šunubagių>> panašu, kad straipsnį pasiskaitė silpnapročiai

529 Delfi/Šiaipjau>> moteris reikėtų laikyti atokiau nuo kariuomenės, nes, kaip rodo patirtis, daugelis jų neteisingai supranta karinę komandą
'Gult'.
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19651 Delfi/to Tu niekada daugiau nebūsi mano......>> Deja. Nedejuok, žmonėms nereikia vilties Prezidentų, žmonėms reikia gerai dirbančių Prezidentų,
turinčių autoritetą tarptautinėje arenoje.

2191 Delfi/nacionalistas>> Ta atstove is daukanto aikstes? Mes zinome uz ka balsavome, nezinome ka parasys vaigauskas. Zinome kaip jis skaiciavo
referendumui reikalingus parasus...

23583 Lrytas/VISKAS PRIESH TAPSHNIU !>> Apsidirbusio isdaviko NETURI BUTI E PARLAMENTE nes BRIUSELYJE LABAI PASMIRS.

8714 Delfi/Manau>> ,Gal galėtų , kokią šimtinę šarvuočių ar mistralį paaukoti. Tiesa , mistralį- Prancūzija.

8056 Delfi/niekaip nesuprantu>> is kur atsirado tokiu nukrypeliu ,kaip tai patampama ,juk jie atsiranda is normaliu zmoniu vyro ir moters ,gal cia
koks netrastas virusas,kazi ar nebus israsti skiepai nuo to iskripimo

21620 Delfi/ir dar pridursiu>> aš už konservatorius.

0 Delfi/Klaipeda>> Jei tave erzina kaimyno suo,uzmusk kaimyna,maziau gausi :)

9600 Delfi/to taip,taip>> ar jūs apsimetat,ar visai negalvojate-rašome ne padėti,o palikti ramybėje,paremti bent apdraudžiant gal tik laikinai
ir netrukdyti kurti verslą bent iki 2000 litų jeigu žmogus užsidirba pats,ne dešimtimis tūkstančių,šimtais ar per kontrabandą-gal ir milijonus
užsidirba...

36844 Lrytas/Kietas bičas malina.>> Per metus baigė KPI, per 3 metus LŽUA, o dar po 20 metų KTU. Šiuo metu taip ir likęs ištikimas AMB partijos ir
Jono Algirdo Butkevičiaus socialistų parankinis.

4329 Delfi/pseudopolitologai, kuriate Padniestrę Lietuvoje>> Pseudodocentai, jūsų retorika yra tokia 'Grybauskaitė surinko daugiausia, tačiau.....'

Balčytis surinko 'Daugiau, kaip ...13proc', bet tai yra ohooooooooooo.

Kiek jums, pseudodocentai, moka už tokius pezalus, juk per jus laimi jedinstvenikai pseudolenkai net su caro georgijaus juostelėmis.

Keuuuuuules, politologai, galvokit, kas laukia Lietuvos, turėkit savigarbos, dirbkite Lietuvos valstybei.

******************************
Klasteris nr. 4
36614 Lrytas/Turbut>> Daugiausia prisodins morkų????

6086 Lrytas/50-am>> atmata,pergales diena NE FASISTAM-SOVINISTAM buvo vakar,jei ka,mudakas.

13562 Lrytas/kysiu specialistai>> reik ismest visus tarpininkus is grandines ir dujos atpigs 35-40%

21406 Delfi/Rena>> Zuokas su savo kalbelem prilygo kaimo bobuteme,kurios komentuoja kad I kaima pas teta neatvaziuoja Grybauskaite.Kad ir debatuose
ji yra prezidente,gal uzkulisiuose jai reika kam nors paskambinti, nebutinai ji turi saldziazodziauti su Zuoiku ar Puteikiu.Gavot berniukai I
skudurus,tad nekiskit nosies tarp duru,o kisot ir nuvere....

66 Delfi/dede is sibiro>> nieko, tuoj rusai pasikeis, kai valstybines kalbos sibire pramoks :)))
�������������

5655 Delfi/yra>> tame teisme pora pavarzdziu, kurios figuravo prie garsiojo saraso

9165 Delfi/sad>> Gyvenime nesupratau ir nesuprasiu,kaip galima megautis kruvinu cirku,kuris turi tik viena pabaiga..ir karts keleta suzeistu
matadoru...

13124 Delfi/as>> Jusu,bet ne musu...

28894 Lrytas/Lenkas>> Bet ant kiek tupa litoucu tauta galvoja kad ishkovojo laisve avinu banda galvoja kad prie televizijos boksto iskovojo laisve?
Jaigu reiketu visus nx ishaudytu prie boksto dar nietokius urodus shaude! Ten tiesiog buvo spektaklis su 12 atpirkimo oziais! Jus tiesiog buvote
parduoti kaip eiline kolona jusu ozys lanzbergis zino sededamas briuselyje su savo oziuku! Slove gruzinui STALINUI ir jo nemokamos keliones litovcams
i sibera! Shudini labusai, shudiniausia tauta! Parsidaventis prostitutes! Jusu bobos pirma vieta prostitutes europoje! Kas triecias lietuvis turi
psichiniu problemu! Didziausia bedarbiste ir masishka emigracija europoje! Maziausias gimstamumas es! Pirma vieta pasaulyje pagal savizudybe! Ir
jus dar urodai lojat?! Shudas jus esat! Greit lietuvos shudinatauta dinks! Noriu kuo greiciau kad tie shudziai dvestu :D

12309 Delfi/Aš pats:gyvas praplautų smegenų pavyzdys rėkiantis"deržava nenugalima">> Supervalstybė?WTF?

Ukraina nuo Rusijos atplėšti?
Ukraina Rusijai nepriklauso glušiau nelaimingas.Savo draugelį Janukovičių gi atsiėmėt tai ir tylėkit rūras suraukę.

Neleisti tapti supervalstybe?
Gera ten pas jus supervalstybė:naftos kaina aukštyn-Liliputas mordą aukštyn,naftos kaina žemyn-Liliputas Vakarams batus laižyt.

Rusija kitokia,tai ne Jelcino Rusija...ką jau viską galutinai išvogė?Prisimenu prie Jelcino dar buvo šis bei tas likę.

Kokie čie du milžinai mušasi?JAV ir ES?Ar jau ir Deržava milžinu sapnuojasi?

7213 Delfi/asd>> GUM, Bum .. pystj ir YRA

16518 PenkMin/Baikit bliauti>> Gana verkšlenti.Jei netenkina darbdavio mokamas atlyginimas kurkit savo verslą,dabar tam yra visos są lygos ir ES
parama.Jei tam trūksta ryžto tai jau jūsų ponai problemos,o jei esate juodadarbis tai įgykite specialybę.O dabar marš nuo kompo,ekit dirbti :) ir
geros dienos.

10535 Delfi/as>> bet senuose statybose bent jau kaimynų šunys pro sienas neprasigraužia

17464 Delfi/bbd>> Tokiomis akcijomis rusai primena ta nuoga dede su plosciumi. Vaiksto aplinku ir kartais 'parodo'. O parodo tik tam kad parodytu.
Daugiau nieko....

8960 PenkMin/netriekit>> jusu deka ,jus ir isprovokavot Ukraina .Ten zuna zmones o jus bezdit ir tiek......
Kas prisiims atsakomybe uz kara Ukrainoj .Gal Lietuva jos didenybes ?????/

46118 Lrytas/to 172>> gerai save apibudinai matyt nenoriu nusileisti iki jusu lygio bet jei tau problema save ivardinti kaip pydera gali naudoti
mano nicka leisiu man nuo to nei silta nei salta tik zinau viena nieko nera paslepta kas nebutu atskeista

4725 Lrytas/to 66>> Rupinkis savo sudegintais, sukapotais i gabalus vaikais !

3735 Delfi/guoga>> as jums ir polinei arenoi pateiksiu staigmenu ,balsuokit uz mane :)

20623 Delfi/prodiuseris>> kaip tik ieskojau aktores ''King Kongo vaikas'' pratesime

26543 Delfi/Tai pagal visa logika>> Tai pagal visa logika laikas butu ir Vasiliausku Nidukui pasireiksti, tuo labiau kad pilnatis, ji tai per pilnati
labai aktyviai reiskiasi.....

******************************
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Klasteris nr. 5
3182 Lrytas/Sakot nedraudžia?>> Ukrainiečiai pabandė su Ukrainos vėliava praeiti raudonąją aikšte, juos tuoj pat apsupo uniformuoti ir išvežė i
milicija. Lietuvoje uždrausta sovietine simbolika ir labai gerai. Lietuva baisiai nukentėjo nuo sovietų. Duok Dieve kad žmonėms užtektų proto
to nepamiršti ir vaikams tai iskiepyti. Pasieniečiai šaunuoliai. Užteks demokratijos žaidimu su Kremliumi. Demokratija jie supranta kitaip nei
europiečiai, jiems musu demokratija tai silpnybė arba pazeidziamiausia vieta. Ir tuo naudojasi.

1198 Delfi/beje>> Kai įvyks skalūnų revoliucija, o Okraina išsigrynins ir taps tikra tautine valstybe, nors ir ma-žesne, bet gryna ir apsivaliusia
nuo rusų, o kartu ir nuo korupcijos bent kažkiek ilgaainiui, ruskiai galėtų pasistatyti kokią tvorą, sieną naują ar kažką tokio, kad saugotųsi
nuo tokių agresorių kaip Europa ir JAV. Tegul už tos tvoros prisistato pabūklų, kareivėlių, užsideda spygliuota vielą ir ten sau sėdi. Bus visam
pasauliui daug ramiau. Anapus tvoros. Taipogi reikai sukurti galimybę paskatinančia visiem tiem, kurie šlovina Rusiją, išvykti į ją gyventi. Taip
tik išloštume, nes būtų mažiau lenino klidesių gerbėjų mūsų tarpe.

11622 Lrytas/jo rusai silpni o lietuviai tai tokie stiprus>> tokios garsios gerkles :)))

37048 Lrytas/to 81>> Taip blondinė,bet su barzda.Ar tavęs tai nevaržys mano pupuliuk.

17869 Delfi/patriotas>> protingi zodziai

19305 Delfi/to Ledas>> Apie koki ryztinguma tu kalbi? Nei viena valdzia nenori zudyti abiejose pusese dalyvaujanciu civiliu. Dabartinis Kijevas
zudyti pradejo, bet pvz is Mariupolio teko gedingai pasitraukti.

1079 Delfi/Žali>> Kipro laukia 'žali žmogiukai'. Neveltui rusai perka 'Mistral'

166 Lrytas/ZD>> kagebistai tik pries lavonus drasus.TPFU !

1886 Delfi/faktas>> Man idomu Putinas leis Kryme dvikalbyste? Taip labai kovojo uz rusu teises ukrainoje, idomu, dabar pasistengs uz ukrainieciu
teises kryme?

32101 Lrytas/apsimyzusios Putlerio rusiskos kiaules>> Jusu kacapine " valstybe " BUS SUNAIKINTA, jau ir taip 500 metu per ilgai piktinat Dieva
savo KACAPISKU DVOKU, mongolu- totoriu SUNU NUOPISOS,rusiskos fasistines KIAULES!

3857 Lrytas/Virusas>> as tai zinau viena - NK kainos kris 100 proc., nes dabar kaip ir pries praeita krize milijonai uzsakytu straipsniu kad butai
brangs, butus sluoja, nespeja pardavineti, nespeja statyti ir pan. o po to tik pyst ir zmones i kartuves arba i londona, nes jo nupirkta kartonke
jau nieko nebeverta

81 Delfi/Žemaituks>> Rusų nesamonių patys galim pasiskaityti - ko vargsti , kopijuodamas, Ivanuška?

10489 Delfi/tb ing Ta prasme>> O jūs tokie protingi, kad net nesuprantate, kad jūsų agresyvi ir itin aktyvi agitacija Puteikio pusėje ir sukelia
pirmuosius įtarimus. Jau tik po to atsižvelgi į tai, kad jojo retorika jau kažkur girdėta, paklausai debatų ir tuomet visos abejonės visai prapuola.
Beje ir jūsiškių rašymo maniera, lyg užsieniečių. Pavyzdžiui, Jūsų pirmas sakinys visai nesuprantamas. Kaip sakytų 'čioporno rabotajietie', imho.

11318 Lrytas/Pasaka apie „mailiaus“ bylą>> Pasaka apie „mailiaus“ bylą: Gyveno kartą gudruoliai siuvėjai iš FNTT ir Generalinės prokuratūros kreivųjų
langų karalysčių. Ir paskelbė jie Lietuvos valdovams ir gyventojams, kad pasius Karaliui Mailiui rūbus, kuriuos matys tik protingi žmonės, nes tie
Karaliaus Mailiaus rūbai ištikrųjų yra nematomi, jų iš viso nėra, nes tai yra tik siuvėjų „burtininkų“ apgaulė. Ir pasiuvo ir susiuvo baltais siūlais
gudruoliai siuvėjai drabužius Karaliui Mailiui ir pavadino savo siuvinį rezonansine „mailiaus“ byla. Lietuvos valdovai ir gyventojai nenorėdami
atrodyti neprotingais (nes siuvėjai aiškino, kad rūbus matys tik protingi žmonės) 4 metus aikčiojo iš nuostabos ir gyrė apgavikų siuvėjų Karaliaus
Mailiaus rūbus: – kokie nepaprastai gražūs Karaliaus Mailiaus rūbai – kokia nepaprasta rezonansinė „mailiaus“ byla! (nors ištikrųjų Karalius Mailius
po Lietuvos karalystę ir per karalystės žiniasklaidos priemones vaikščiojo nuogas). Lietuvos žiniasklaidos priemonės Karaliaus Mailiaus giminaičiams
–akvakultūros projektų dalyviams, kurie matė, kad Mailius yra nuogas, neleido sakyti, kad Karalius yra nuogas, sakė, ša, tylėkit – siuvėjai yra
nepaprasti ir neprasti, mes protingi ir mes matome gražius Karaliaus drabužius... Bet Karaliaus Mailiaus giminaičiai vis tiek pasakė, kad „Karalius
– nuogas“, nes, nepaisant visų trukdymų, jiems tą leido pasakyti kitos karalystės Karalius Internetas. Dabar Lietuvos valdovai ir gyventojai
atsipeikėjo, pamatė, kad buvo apgauti ir dabar jiems, atrodo, yra gėda.
Ir aš ten buvau, alų, vyną gėriau... ir visi laimingai gyveno, bet girdėjau, kad užpykę Lietuvos gyventojai nori pasiskolinti iš Prancūzijos giljotiną
ir nukirsdinti gudruoliams siuvėjams galvas. Ar jiems tai pavyks, sužinosime kitoje pasakoje...

2858 Delfi/sss>> Ar tikrai taip sunku paaiškinti vaikams, kodėl teta turi barzdą?

ne tik barzda bet ir oimpa su barzda apacioje

26310 Delfi/otk>> Reikia manyti, jankiai į kosmosą daugiau nebeskris. Nes skrenda rusiškom raketom, o ten technologijos, kurias galima panaudoti
karinėje pramonėje. Bet kaip dabar bus su tais amerų kosmautaus, kurie jau yra rusų kosminėje stotyje? Juos ten ir paliks, Obama ant kupros parneš,
o gal kokį lyną nuties, kad patys nuliptų? :) Gal dar žinot kokių variantų? Siūlykit. :)

21 Delfi/a>> ne visi gi rudom kelnem kaip tu. yra ir ne fashiku.

3559 PenkMin/to zmogus>> per antra pasauliny ruskiu shudziam Stalinas kasdien skirdavo po 1 stikline gryno spirito...o maisto gaudavo nekasdien...

2353 Delfi/citata>> 'Antras atvejis. Mėsą nuvažiuoju ir nusiperku, tarkim, tiesiai iš ūkininko – taip gaunasi pigiau, bet daugiau vargo. Pažiūrėkim,
kur nueis pinigai: ūkininkas už tuos pinigus, tarkim, atvažiuos į mano kavinę su šeima pavalgyti, gal nusipirks mano parduotuvėje naujas padangas
ar mano garaže susitaisys automobilį.' - citatos pabaiga.
Matot, tas 'antras atvejis' tinka nebent kavines ar restorano savininkui. Nes privatus asmuo tiesiog netures kur deti nusipirkta visa ar netgi,
(jeigu perka dviems seimoms) puse kiaules. Pas ukininka nuvaziaves turesi pirkti visa kiaule, o ne pvz. tris kilogramus mesos. Pigiau turbut irgi
nesigaus.
Aisku, galima tuos 3 kg. nusipirkti ukininku turgelyje, bet nusipirksit greiciausiai ta pacia lenkiska kiauliena, kaip ir prekybos centre. Lygiai taip
pat gausis su mokesciais, o pinigai lygiai taip pat iskeliaus i uzsieni, nes tas kiauliena pardavinejantis 'ukininkas' greiciausiai bus paprasciausias
su verslo liudijimu stambiam importuotojui dirbantis pardavejas.

1470 Delfi/viskas gerai>> Jei moteris tvarkosi plaukus, reiškia nervuojasi.
Jos anksčiau nemėgau, tačiau šiose nuotraukose man ji patiko, kad stengiasi Jono dėmesį pritraukti moteriškais kerais, bet ne skandalais. Ir kantriai
laukia.
Gal ji ir Joną sugundė. Gal ji Jonui ir nusibodo, pasijuto apgautas. Tačiau visuomet reikia pagalvoti ar kita bus geresnė, ar kita stengsis taip
įtikti. Kai kada būti sumedžiotam ir nėra taip blogai, ypač kai moteris nuolat stengiasi įtikti.

******************************
Klasteris nr. 6
9416 PenkMin/as>> O siaip keistas siu laiku fasizmas , fasistas tas kuris rodo tiesa , o kuris daro darbus fasitsu tas teisuolis , maziau tikekit
eu ir jav propaganda , viskas yra yotube tik ieskot netingekit , vikas i foto ir video , ar ir faktus neigsit beretes?

8717 Lrytas/t>> Fasistu jankiu nemegsta visas pasaulis

27319 Lrytas/USA ir ES saunuoliai>> Padare Mauras savo darba isprovokavo Ukrainiecius brolzudiskam karui :( apsupo separatistus,dabar separatistus
ateis ginti Putino armija ir gales lietis kraujas upemis. O galima buvo pasmerkti smurta maidane is vadinamu aktyvistu puses ir vykdyti pasirasyta
sutarti taip nuverciant prezidenta ir isrenkant kita,bet ne.. kraujo norejos :(

961 Delfi/Robertas...>> Lietuvos separatistai!!! ;)

10731 Delfi/to 3rd>> esi eilinė fašistuojančio kremliaus liliputo propogandos auka, eik skaityt lenta.ru

187 Delfi/aga>> cia sankcijos pries Rusija?))))
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53524 PenkMin/siaip>> https://www.youtube.com/watch?v=IwlJPW4awEU ,,,,,,,,,,, deklaracija muitiniai !

42796 Lrytas/otk>> Į Slavianską šaudo minosvaidžiai. Štai taip Kijevo fašistinė chunta kariauja prieš savo tautą. O Lietuvos valdžiagyviai tyli. Jie
mano, kad į tautą šaudyti iš minosvaidžių yra gerai. Reikia manyti, į mus šaudys taip pat, jeigu žmonės sukils prieš valdžią, net ir neteisėtą.

4770 Lrytas/Pastaba>> Matyt, ir rašomi tokie neapykantą kurstantys straipsniai, kad kai kurie debilai čia išsirėktų, išsivemtų, išsižviegtų. Kad
"išsikrautų" ir nematytų Lietuvos problemų, nedarytų Maidano Lietuvoje.

16033 Delfi/to Moto>> kur irodymai, kad cia butent prorusisku separatistu profiliai? Manai ukraineciai su USA pagalba nesugeba daryti provokaciju?
Naivuolis... :)

39046 Lrytas/Pavlik Morozov>> Va cia tai straipsnis,atrodo kad ji rase pats OZYS,o juostele tai esu pasikabines savo auto

507 Delfi/linkime>> rimtai linkime pasveikti
nes realiai dauguma vyrų aplamai turi savigarbą ir net tavo skylė ant lėkštutės jų nesudomins :)~

48932 PenkMin/to aha>> Atsakymas yra labai paprastas jankiai gaus i skura , tik vat klausymelis tau ar tu skesi kartu su savo seimininkais ar begsi
is skestancio laivo kaip ir visos ziurkes ?

43270 Lrytas/ZMOGUS MYLINTIS LIETUVA>> REALYBE YRA TOKIA: LIETUVOJE SUMAZEJO ZMONIU VOS NE PER PUSE, LIKO TIK MUSU MOCIUTES IR TEVAI. VALDZIA
PARSIDAVE KITOMS SALIMS. SPAUDA RASO VIEN PROPAGANDAS. EUROPA IZIEBE KARA UKRAINOJE O NE RUSIJA. MUSU SALIS VISISKAI BANKRUTUOJA, ZLUNGA. JEI
NEPAKEISIME VISOS VALDZIOS MUSU SALIS UZ MAZDAUG 3 METU BUS KAIP LATVIJA GAL NET BAISIAU... NEKLAUSYKITE TU NESAMONIU APIE KARA SU RUSIJA. CIA TAS
PATS KAS MUSE PRIES DRAMBLI. GRYBAUSKAITE BANDO MUS SUKIRSYTI SU RUSIJA DEL TO KAD TAIP NORI AMERIKA. BET JEI MES SUTARTUME SU RUSIJA GYVENTUME BENT
2 KARTUS GERIAU... ZMONES NETIKEKITE TOM NESAMONEM KURIAS RASO SPAUDA CIA YRA VIEN TIK NESAMONES!!!!!!!

3540 Delfi/...>> lyginti dabartinius atvejus su Maidanu - tai tam tikras silpnaprotiskumo lygis. ar nejauciate skirtumo tarp perversmo valdzioje,
tarp noro atplesti valstybes teritorijas ir prijungti jas prie kitos valstybes?

8717 Lrytas/>24. teletabiams>> TU FASISTINE KALE, TAU GRANATA I PUTE REIKTU IKIST

37347 Lrytas/batiuska>> jus galvojat kad rusai neateis debiliukai kaip tik jie cia ateis karo laukas pabaltys gera vieta ir amerikai ir rusijei o
jus debiliukai zusit visiD

152 Delfi/-\&gt;dj>> Nieko nesuprantu, prieš antiteroristine operaciją viskas buvo ramu, niekas nenukentėjo, miestas gyveno įprastą gyvenimą, o
prasidėjus operacijai - pasipylė kraujas taikių gyventojų, ir kas svarbiausia, kad pas mus rašoma kiek nukovė teroristų, bet neparašo kiek nukentėjo
civilių nuo ukrainiečių laisvintojų... ir apskritai, kaip žmogus gali suvokti kad jis teroristas, jeigu jis laiko teroristais tuos, kurie neteisėtai
paėmė valdžią Kiejeve, juk pripažinkime maidane buvo ne visa Ukaina! Ir niekas neklausė kitų nuomonės, pvz. donbase žmonės arė šahtose, kol kai
kurie dykinėjo maidano aikštėje...

2183 Delfi/Jau nebe Rusija o Putistanas>> Hitleris Paliko didziausia ispudi Putinui..Dabar Putinas seka jo pedomis . Rusai visados palaike Hitlerio
Vokietija kol paciu ju neuzpuole. Juk Putinas visai taip pat pradeda Kara po biski kaip kadaise Hitleris Su Austrija Su Cekoslovakija. Hitleris ir
Putinas nieko nesiskiria abu imperialistai nori valditi viska ....

2346 Delfi/as>> Kubiliui tik patyleti.Kodel mes mokejom uz Elektra tiek brangiai?O todel ,kad tarpininkas buvo Kubiliaus draugelis ir jo seimynele
is musu plese kiek norejo.Oi visi nesaziningi,ta zmogeli maza prisimine,kad reikia gauti balso,o paskui ate

******************************
Klasteris nr. 7
2778 Delfi/petras>> atrodo ,kad berkuto vyrukus nutvere, tik laiko klausimas, sugaudys ir isaudys teroristus ,laisve UKRAINAI

364 Lrytas/liudininkas>> rusu zekai Odesoje iszude rusu tituskas.

1013 Lrytas/Saunuoli Kasparovas>> .

57 Delfi/ech to ?>> gert maziau reikia. Gal klaidu maziau bus. Ir nebeziurek ort ir rtr. Paziurek normalius kanalus (neverdinsiu ).

6691 Lrytas/bolššševikų skalbiankės>> auka,tik dar batų tepalu apsiuostes.

9182 Lrytas/To ASSA>> Patikek. Ju yra. Nors tavo draugiska zinnia yra oi nesvetima ir man.

19332 Lrytas/R.Madridas>> istikro ir tu posukiu daugumos VIA BALTICA magistraleje nesimato blet...ne viena pravazeves esu nes huy suprasi kur ten
tas posukis

36732 Lrytas/Rusiško bandito Putino sukurta gauja>> Palaikys mankurto AMB sukurtą gaują.

1620 Delfi/Lukas>> Reiketu suprasti prieniskius,kuriuos L.Ryto VTB reikalai pastate i sunkia padeti.Dabar gavosi taip,kad vieniems pelnas is VTB,o
kitiems del LKL bronzos vilkinimo gresia bankrotas.Cia jau laikas Sabui priimt sprendima.O gal tai gera proga numarint grynai lietuviska komanda,kuri
sugeba duoti musu grandams i skudurus ir be uzsienieciu pagalbos.

355 Lrytas/VANIUCKA PUTLERIS-FASITAS NORI KARO.>> IR VISI FUFAIKES NORI KARO... O TAIP NORISI TAIKOS IR RAMIAI GYVENT,BET NE ,ISIGIMELIAI TERORISTAI
IS PUTINISTANO NERIMSTA STIERVOS!

25396 PenkMin/pil>> kremliaus demokratija. pal putleri demokratija su kalasnikovu ir kolorado juostele..
Bijo putleris zmoniu ,o tai iseis maskvoje , sant-peterburge pries kremliu. Maskvoje daugiau dviem nesirinkti, vienetus tiesisi i
varanoka. Kremlius tesia raudono maro politika okupacine.

36655 Lrytas/to 406>> Ne Odesos žmonių o jūsų putinoidų ten kraujas .Nelyskit kur nereikia,nes visi jūs mirsit.

37137 Lrytas/434-am r>> vSlovjanske yra skaluniniu duju telkinio centras, del to koloradai ir puola, nes rusai tik is duju ir naftos gyvena

6691 Lrytas/to 221>> Putleris-raudonasis fašistas,taškas.

2005 Delfi/šarikovui su kožanke iš "šuns širdies">> gavaril so slavkai u padejezda? kuris kiaura diena keikias ir bambalius penkis isgeria ir kriokia
krymnaš?

16229 Lrytas/Gaila Ukrainos kariu>> Auku ukrainieciu pusej negalima daleisti,reikia naudoti aviacija ir per atstuma naikinti kolorada,o civilius
ispeti kad pasitrauktu jei nenori zuti su teroristais..

355 Lrytas/to 187>> bibys tau i sikna kad kelnes nesmuktu!..i rytu ukraina tik prievarta arba uz pinigus vaziuoja..., o tave tai reikia isdulkint kaip
ubaga...,maukis kelnes kolorade gretai! uir tavo rusija gyvena chaose...ir mums nori uztraukt...vagys sukciai zmogzudziai tavo rusija ir rytai...geri
zmones ramai namuose sedi..,o ne pa skaimynus burdaka kelia.., taigi muiluokiss subine fufaike...dulkins tave visi kaimynai!

48086 PenkMin/Antoske to maksas>> O tu pasakyk kas sulaikys rusija nuo Krymo Totoriu isskerdimo? Rusija bet ka gali daryt, va paims ant Lietuvos
paleis keleta ne atominiu bombeliu, o jei kas puls ginti, tai pagrasins atominiu ginklu ir visi sedes <img src="/img/icons/swear_icons/black2.gif"
alt="Cenzūra" style="vertical-align: middle;" title="Cenzūra" /> surauke:D

5090 Delfi/flux>> Vladimiras Putinas savo šalyje vykdo intelektualinį terorizmą, į žmonių smegenis implantuodamas kvantinius čipus...

4174 Lrytas/GERAI KAD SAUDO RUSKIUS - PUTINO PYDERUS>> Gaila, kad mazai nusove, reiktu visus Putino pyderus isnaikint!

******************************
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Klasteris nr. 8
6873 Delfi/Ziurkes sujudo>> Idomu stebeti, kaip ruskiu KGB palikuoniu kurmiai ir ziurkes is visu pasaliu sulindo rasinedami ir balsuodami uz savo
rasytus komentarus...

18183 Delfi/:/>> Na, realiai to nebus. Moraline zala ir sveikatos suzalojimai yra aprasyti smulkiai, kas tai yra ir kaip vertinama.
Kaip pvz., nutrenke masina dviratininka - dviratininkas ant kapoto, dviratis visas sulankstytas. Nors kaltas vairuotojas buvo, dviratininkas negalejo
reikalaut jokios zalos, nes tai neisipaise i isatymo apibrezimus. Dziaugesi, kad bent remo pakeitima draudimas ar kas ten apmokejo...
Bausmes yra gan mazos visais atvejais.. bet tai pamatai ir suvoki, kai paciam kas nors nutinka.

17237 Delfi/yapp>> As, jeigu toks buciau, buciau vienisas, bet, deja, toks nesu:) Ir sakykit, prasau, jus cia sakot i Neringa kreipetes...O buna,
kad ji jums cia ir atsako?:) Ar tiesiog, toks nevilties kupinas sauksmas i niekur, t. y., numanomai, link Cikagos?:)

11417 Delfi/NU>> TURI,NE TIK BARZDĄ,BET IR VYRIŠKĄ ORGANĄ,KURĮ NEGALI PANAUDOTI,PAGAL PASKIRTĮ,SMEGENYSE UŽDĖTAS BLOKAS,KURIS NELEIDŽIA PASIJAUSTI
VYRU.

24224 Lrytas/vot tau>> ir Maidanas

16855 Delfi/werty>> Tėvai už suaugusius savo vaikus neatsako, todėl neprikaišiokite čia to sūnaus.
Dabar net už nepilnamečius vaikus tėvai neatsako, nes kalta mokykla.

5315 Delfi/Zuikiai>> O kazkada, visai neseniai, dauguma komentaruose klykavo, kad nafig tie videoregistratoriai. Kaip paaiskeja, tai labai puikus
dalykas, labai reikalingas, nes niekada negali zinoti ant ko uzsirausi. Jei ne filmukas, tai ta boba, kur nuvaziavo naglu snukiu sudauziusi automobili,
niekada nebutu nei surasta, nei irodytas jos autoivykis. NIEKADA.

4019 Delfi/laikas>> uzuot ejes i greitmaiscio uzbegtuve, eik i parduotuve. kai kuriuos produktus gali pastates puoda isvirti ar iskepti orkaitej, kol
prausies po dusu. pvz pjaustyta mesa su darzovem. ryziai, grikiai, lesiai gali isvirti per ta laika. nekalbant apie kiausiniu pora. kai kuriu patiekalu
galima pasigaminti savaitgali ir porcijomis uzsalyti. produktu galima telefonu uzsisakyti i namus arba i darba - yra kurjeriu firmeles, kurios nuperka
krautuvej. o geriausia - produktus planuoti is anksto ir juos pirkti savaitgali, apie kuri snekat. ir as nesneku apie sudetingus patiekalus - tiesiog
visada galima pasidaryti kazka paciam, is sveikesniu produktu, nei fast-fudas. tik reik truputi pamastyti. net konservuotos pupeles ar zirneliai
manau zymiai geriau, nei nezinia kaip riebaluose virti 'patiekalai'. apie nefastfudines kavines nekalbu - jei moki rinktis normalius patiekalus, tai
tikrai gerai, jos tam ir sugalvotos, kad pamaitinti ne namie esancius. bet greitmaistis - nieko gero. gali ji tik retkarciais, ekstra atveju uzkist
uz lupos, bet ne kasdien

20878 Delfi/Viktorija>> Lietuvos vyrai, kaip turgaus bobos. Geda klausyti. Jokio atlaidumo, dzentelmiskumo. Tikri chamai. Sunku isivaizduoti, kaip
reikia atlaikyti trapiai moteriai visu vagiu, banditu spaudima. O ir laikotarpis nelengvas buvo. Kazin kuris is dabartiniu kandidatu visa tai
butu isvilkes? Krize, intrigos... Labai tikiuosi, kad salia prezidentes yra patikimu zmoniu, kurie ja palaiko ir padeda jai sunkiu metu. Vyrai,
kurie verkslenat, kad nebuvot pakviesti arbatos puodeliui, supraskit, kad moters draugija arbatai reikia nusipelnyti. Dalia Grybauskaite - tikra
prezidente, verta didziausios pagarbos. Lai nepritruksta ji jegu, sveikatos bei kantrybes. Ir lai padeda jai dievas.

9041 Lrytas/degradacija>> Verziasi i EP visi vagys ir aferistai,o ne politikai,jie ant Lietuvos dejo skersa.Svarbiausia tai ''politikams''-pinigai,Jie
apie nieka daugiau nebegali galvoti - jie pinigu vergai,be sazines morales,savigarbos.Nei vieno nera doro piliecio uz kuri balsuoti.Tai baisu

32144 Delfi/o>> ar susimąstai, kad tie, kurie buvo tame vagone, Ukrainoje nieko nedaro? Juk jei dalis šalies kariauja, tai nereiškia, kad visos
šalies gyventojai tame kare dalyvauja.

3799 Delfi/Kis>> Tokiam dievulio uzkampiui kaip LT - su puse emigravusiu tautieciu,paziurekit: 141 pagr. darmajiedu, paskui geeometrine progresija
augantis skaicius savivaldybese bbz ka veikianciu kavos geriku armija. Ivairiausiu chui suprasi kokiu reikalu ministeriju oro stumdytojai. VRM, KAM
ministeriju sudmaliai kurie dar priedus gauna uz veja. O kur dar valtybines imones - kur sukimsti visokie niekam kitur netinkantys pijokai tinginiai
bet uztat savi balvonai. Tai va nuo situ dykaduoniu reikia pradeti. O ne lipt ant galvos zmonems kuriu deka visa sita goveda algas gauna.

10720 Delfi/Džiaugiasi, nesidžiaugia..>> koks skirtumas. Tai buvo (kaip kažkas pastebėjo) paskutinis referendumas jų gyvenime...sėkmės mylint rasėją

12335 Lrytas/įdomu,>> ar šitoje šalyje bus sutvarkyti aferistai ir teisėjai sr tverką įves įvažiavę svetimos valstybės tankai

3634 Delfi/Algis>> lauke +30, vanduo - 12 :). ka ten veikt??

38068 Lrytas/to 21 ( to 19 )>> Nu, irrr............ ??? Tai dabar, man, džiaugtis ar verkti ??? :):):) Kaip, tu, manai ??? Kaip jau pasakysi,
taip ir padarysiu. Kad tik, tau, būtų geriau. :):):):):)

24344 Lrytas/Krikščionis>> Citata (dar neįkeltos teksto dalies) iš mano rašomo liudijimo krikionis.blogas ir tada "lt" saite (šį puslapį galite
lengvai susirasti per google paieškos sistemą parašę "krikionis.blogas"): "Turbūt, Jums nereikia aiškinti, kas yra “stogas”. Taip? Kitas klausimas:
ar Jūs kada nors susimąstėte, kad galite gauti apsaugą ir paramą iš visa ko sukūrėjo? Klausiate, ką turėtumėte daryti, kad tai gautumėte? Visų pirma,
turite nusižeminti prieš Gyvąjį Dievą. Klausiate, kaip tai padaryti? O aš Jūsų klausiu, kokia Jums prasmė iš to “stogo” gavimo, jei nesate išgelbėti
ir galiausiai degsite ugnies ežere visą amžinybę? Ar suprantate, kad galite gauti ir išgelbėjimą, ir apsaugą bei paramą iš visa ko sukūrėjo? Žmogau,
tau būtina gimti antrą kartą! Taip, tu turi atgailauti už visas savo padarytas nuodėmes ir leisti Jėzui Kristui ir Jo Tėvui apsigyventi tavo širdyje.
Parašyta: Romiečiams 10: 9 Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas Jį prikėlė iš numirusių, būsi išgelbėtas. 10 Nes
širdimi tikima, ir taip įgyjamas teisumas, o lūpomis išpažįstama, ir taip įgyjamas išgelbėjimas. 11 Raštas juk sako: „Kiekvienas, kuris Jį tiki,
nebus sugėdintas“. Jono 14: 18 Nepaliksiu jūsų našlaičiais – ateisiu pas jus. 19 Dar valandėlė, ir pasaulis manęs nebematys. O jūs mane matysite,
nes Aš gyvenu ir jūs gyvensite. 20 Tą dieną jūs suprasite, kad Aš esu savo Tėve, ir jūs manyje, ir Aš jumyse. Suprask teisingai, tu tikrai negalėsi
regėti Dangaus karalystės, kol negimsi antrą kartą. Neatsisakyk Dangaus karalystės pilietybės ir gauk ją skubiai, nes tavo alternatyva – ugnies
ežeras! Parašyta: Mato 13: 44 „Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia; iš to džiaugsmo eina, parduoda
visa, ką turi, ir perka tą dirvą. 45 Vėl su dangaus karalyste yra kaip su pirkliu, ieškančiu gerų perlų. 46 Atradęs vieną brangų perlą, jis eina,
parduoda visa, ką turi, ir nusiperka jį“. Užtrenk duris nuodėmei, pasauliui bei velnynui ir šaukis Jėzaus Kristaus, kad Jis tave išgelbėtų! Pirk
dirvą, kurioje užkastas lobis. Suprask, pagaliau, kad šiuo metu tavo padėtis yra beviltiška ir tu negali išsigelbėti savo jėgomis: Galatams 2: 16
žinome, jog žmogus neišteisinamas įstatymo darbais, bet tikėjimu į Jėzų Kristų. Mes įtikėjome Kristų Jėzų, kad būtume išteisinti Kristaus tikėjimu, o
ne įstatymo darbais; nes įstatymo darbais nebus išteisintas nė vienas žmogus. Mato 19: 25 Tai išgirdę, Jo mokiniai labai nustebo ir klausė: „Kas tada
gali būti išgelbėtas?“ 26 Jėzus pažvelgė į juos ir tarė: „Žmonėms tai neįmanoma, bet Dievui viskas įmanoma“. Nemanyk, kad padarei per daug bloga,
kad tau Gyvasis Dievas už tai negalėtų atleisti! Parašyta: Luko 15: 7 Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atgailaujančio
nusidėjėlio negu dėl devyniasdešimt devynių teisiųjų, kuriems nereikia atgailos.".

1041 Delfi/Ai>> kakoj skirtum- šuns snukis bukas ar bukesnis.

1101 Delfi/Ir dar>> Ropė bent savam rajone laimėjo, o Zuokas Vilniuje ne-tai jam ir atsakymas.

6162 Delfi/d>> Na ukrainoj apie 20 limonu ruseliu gyvvena.. Pradet prieš juos kariauti tai jau pilietinis karas

******************************
Klasteris nr. 9
8595 Lrytas/kostas (kaunas)>> Tai argi šitas individas su dauno sindromu dar briuselį sėdi??? Ko gero keis tą mulkį polikarpovna.......

4030 Delfi/XXL>> Prie Privolje nacgvardija (pravij sektor) sušaudė apie 30 savų(ir sužeistų ligoninėj), pasitelkdami 'vertūškę', todėl, kad tie
atsisakė šaudyti į gyventojus.
Vėliau aiškino, kad tai įvyko per 'klaidą'.
Tokia realybė.

2521 PenkMin/er>> Šiandiena panelė Grybauskaitė buvo atvykusi i Rietavo turgu ,smarkiai lijo, isigijo guminukus su patarėja ,nusipirko gėlyčiu
,pabendravo su žmonėmis ir išvyko

20391 Lrytas/in your face > 3226>> Kai balsuoja 125% gyventojų? To Lietuvoj nebus, tavo baba atvažiavus iš rusijos negalės prabalsuot įsivaizduojamam
referendume. Juolab norint surengti referendumą reikia surinkti 300 000 parašų, o tamsta už bandymus gaus BK (nors paskaičius tamstos komentarus
po šio vakaro garantuoju, kad ir taip gausit).
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Oficiali surašytų gyventojų statistika apie miestą kuriame greičiausiai neesat buvęs, o tik lojat:
Visaginas 2011 m. gyveno 22 361 žmonės. Tautinė sudėtis: Rusai – 52,16 % (11664); Lietuviai – 18,27 % (4086); Baltarusiai – 9,89 % (2211); Lenkai –
9,32 % (2084); Ukrainiečiai – 5,16 % (1154); Totoriai – 0,76 % (170); Armėnai – 0,3 % (67); Vokiečiai – 0,28 % (63); Latviai – 0,28 % (62); Kiti –
3,58 % (800).
Tarpkitko tikrai nustebau, kad ten žmonės taip puikiai kalba lietuviškai, teko praeitą savaitę svečiuotis, visur lietuviškos reklamos, iškabos ir
nė vienos rusiškos :))
Geros nakties toliau čia lojant! :) Ai tiesa man rodos, kad šiandien vaistus pamiršot išgert paskaičius jūsų kliedesius labai matosi :)))

36284 Delfi/RUGYS Emigracijoje (truputi trinat,truputi blokuojat,jo :) ?>> .
Prezidentė apsimelavo

Valstybės saugumo departamento pažymos nutekinimu įtariama prezidentės patarėja Daiva Ulbinaitė. Prieš pusantro mėnesio prezidentė aiškino, kad
slapta pažyma iš prezidentūros nutekėti negalėjo, nes prezidentūra ją gavo vėliau, nei ji pasirodė viešumoje.

„Nutekinti pažymos iš prezidentūros niekas negalėjo, nes pažyma prezidentūrą pasiekė tik lapkričio 4 d., t. y. po švenčių“, – tada aiškino prezidentė
D. Grybauskaitė.

Valstybės vadovei iš paskutiniųjų stengiantis apginti savo patarėją ir visiškai nebendradarbiaujant su pareigūnais kai kuriems politikams ir buvusiems
pareigūnams kyla įtarimas, kad slapta pažyma paviešinta su pačios prezidentės žinia.

„Trukdo nustatyti visa aplinkybes ir suformuluoti įtarimus asmenims, kurie gali būti įtariami padarę tuos nusikaltimus. Aš taip suprantu, kad
prezidentė taip ir elgiasi – trukdo nustatyti tiesą byloje ir kad nebūtų išaiškinti tie asmenys, kurie nutekino informaciją, matyt, su jos žinia“,
– sakė buvęs Specialiųjų tyrimų tarnybos Panevėžio valdybos viršininkas, o dabar Seimo narys P. Urbšys.

Pareigūnai nuo spalio pabaigos bando išsiaiškinti, kas atskleidė slaptą Valstybės saugumo departamento informaciją.
,..

9403 Lrytas/to 317. aha>> pasižiūrėk 320 ir rinkis išsireiškimus.

14256 PenkMin/nesuprantu>> kokie musu gamtininku istatymai draudzia pardavineti pakalnutes, jos pas mane namo paktaty apsodinta ir ka as dabar galiu
buti nubaustas. Ministrai saugantys gamta greiciau keiskit istaymus, nes jau nebejuokinga, tiesiog ne cia ziurite.

24380 Delfi/Keista patarėja>> Labai keista, kad Prezidentės vyriausioji patarėja R.Svetikaitė nežino Lietuvos Respublikos Konstitucijos. 29 straipsnis
Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.

12928 Delfi/uz tat>> Darbuotojai gauna vergiskas algas

4679 Delfi/o ta>> O TAI SU KUO ciuozti, ar suLandsbergiu

6176 Lrytas/nupuse>> ka tai reiskia vieningai pritare?krize jau baigesi,tai atiduokit kas priklauso istatymiskai ir dar galvokit apie kompensacijas
-zmones tuos pinigus uzsidirbo saziningai, o ne prisivoge,kaip ne kurie seimunai!!!!!!!?

14226 Delfi/Paguldyta,>> tai paguldyta į ligoninę, bet kam apie tai rašyti? Eilinį kartą žurnalistai neranda aktualių temų, temoka kištis į kitų
žmonių asmeninį gyvenimą. O įžeidžiantys komentarai Graužinienės atžvilgiu tiesiog stebina: žmogus susirgo, nuo to niekas nėra apsaugotas, bet
tyčiotis iš ligos tai jau tiesiog neetiška, kad ir kaip tas žmogus nepatinka...

Be to, tai tik įrodo, jog tiek prezidentai, tiek seimo nariai, tiek verslininkai, tiek tarnautojai tėra paprasčiausi žmonės, kurie ligos akistatoje
yra lygūs.

20149 PenkMin/Baikit pagaliau>> Pliurpti apie tą Dešrių, garbės žodis, nusibodo, kaip ir to paksiaus kišimas į kiekvieną portalą! Kokio lygio ir
kokio mentaliteto mūsų žiniasklaida, jei tegeba mėsinėtis bobvyrių ir nusivylusių lakstūnų istorijose?!

36494 Lrytas/AAA>> Nu parazitai tie rusai,prisigeria,o po to su kukurūznikais (Rus faner)gąsdina didvyriškas nato pajėgas.Kiek kuro sudeginta,kokį
stresą patyrė lakūnai,baisu....

40882 Lrytas/Isvada>> Sis laikrastis turetu vadintis ne "Lietuvos rytas", o "Kremliaus kurantai". O Grineviciute kremliaus kurantu laiskanese. Uz
GRYBAUSKAITE !

22595 Lrytas/nu>> antraštė "vieni vartai",kuriam čia delfio beraščiui laikas grįžti į mokymo įstaigą?

23066 Delfi/Ir ARAI ir to Arai>> Kiek dar mitu prikursite, kad su kaimynais prezidente susipykusi? Aaaaaaaaaaaa?......

24249 Delfi/aidaLab>> Labai gaila. Visada su malonumu ziurejau jo puikia
vaidyba.

4776 Delfi/zemaitis>> Zinok nauju niekas ir neduoda...visa nauja technika eina i miestus,o salia magistrales miesteliams atiduoda sena...o tai ir
isvis neduoda...vyrai patys remontuoja ir bijo vaziuot,kad nesugestu...nes nebelaiko varikliai...

13305 Delfi/:?>> čia vienas toks komentatorius nuolatos kartoja, kad komentatoriai - kvailiai. Manau žmogus supranta kad kvaila vadinti save kvailiu,
bet kam jam to reikia?
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