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„Kai pa ma tė Al gio ma ma, 
sa ko: kaip tik to kio raš to 
lo va tie sė den gia lo vą, ku
rio je Al gis mi rė“, – 
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Ra di ka lų Lie tu va: tikra 
ar ap gau lin ga ra my bė?

Ar Nor ve gi ją su krė tę įvy kiai ga li pa si
kar to ti Lie tu vo je? Ša lies ins ti tu ci jos pri
pa žįs ta, kad ko va su kraš tu ti nių pa žiū
rų fa na ti kais nė ra la bai efek ty vi. Tai 
ke lia su si rū pi ni mą.

Po smur to įvy kių Nor ve gi jo je vi
so je Eu ro po je im ta ge ro kai ati
džiau nag ri nė ti pa sta ruo ju me tu vis 
aukš čiau gal vas ke lian čius vie ti
nius ra di ka liai nu si tei ku sius as me
nis ir jų gru puo tes. Ne ma žai to kių 
yra ir Lie tu vo je. Vil niu je praė ju sią 
sa vai tę po li ci ja su lai kė ma žiau siai 
de šimt skus ta gal vių, ku rie įme

tė į salę dū mi nį už tai są per fil mo 
apie an ti fa šis tus prem je rą. Vals ty
bės sau gu mo de par ta men tas (VSD) 
tei gia kol kas ne ma tan tis grės mės 
Lie tu vos sau gu mui. Bet pa sta ruo
ju me tu VSD paste bi, kad  pa vie niai 
kraš tu ti nių pa žiū rų lie tu viai pa lai
ko ry šius su Eu ro pos ekst re mis ti
nė mis or ga ni za ci jo mis. 5p.
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Šian dien abi tu rien tai tu rė tų tik
rin tis elekt ro ni nio pa što dė žu tes 
– ly giai 12 val. uni ver si te tai iš siųs 
kvie ti mus stu di juo ti pa gei dau ja
mas pro gra mas.

Pir miau sia pa kvies ge riau siuo sius
Aukš tų jų mo kyk lų stu di jų tar ny bos 
pa sta ro sio mis die no mis dar kar tą 
ati džiai per žiū rė jo abi tu rien tų pra
šy mus stu di juo ti pa gei dau ja mas 
pro gra mas. Įver ti nę eg za mi nų ir 
bran dos ates ta tų re zul ta tus priė mi
mo ko mi si jų na riai šian dien ge riau
siems kan di da tams iš siųs kvie ti mus 
stu di juo ti. „Bet re ko men duo čiau 
pa si tik rin ti in for ma ci ją ir in ter
ne te“, – sa kė Kau no tech no lo gi jos 
uni ver si te to (KTU) Stu di jų tar ny bos 
Priė mi mo sky riaus ve dė jas 
do cen tas Sau lius Rai la. 2

Ko rup ci ja svei ka tos ap sau gos sis
te mo je ve ši ne truk do mai. Kaipgi 
ki taip pa va din ti reiš ki nį, jei Svei
ka tos ap sau gos mi nis te ri ja ži
no, kaip far ma ci nin kai pa pir ki
nė ja me di kus, kad šie spe ku liuo tų 
jų vais tais, bet tam pri ta ria? „Ar
gi no rė tu mė te gy dy tis pas to kį gy
dy to ją, ku ris de šimt me tų ne bu
vo jo kio je kon fe ren ci jo je?“ – kone 
retoriškai klau sia svei ka tos ap
sau gos mi nist ro pa ta rė jas Mar ty
nas Mar cin ke vi čius ir pa ts at sa ko: 
„Grįž ta ma sis efek tas po kon fe ren
ci jos – pro fe sio na li pa gal ba ar ba 
krū va vais tų.“   12p.

Įtartinos farmacininkų dovanospre zi den tė: lie tu viai yra ko vin ga tau ta     10p. 
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