Ypatingi ligoniai nusiplėšdavo kaukes >>2
Asociatyvi nuotr.

Nr. 17 /6482/

trečiADIENIS, 2022 03 02

Rokiškiečiai menininkai buvo tarp tų, kurie
aiškiai matė despoto Putino ir Rusijos
imperijos grėsmę
žmonijai. Dabar jie į
dienos šviesą traukia
gerokai anksčiau tapytas drobes – tikslias
šių dienų iliustracijas.
Kodėl jie taip tiksliai
numatė įvykius, paaiškina teorija apie
juodąją gulbę.

Kaina 0,75 Eur

www.panskliautas.lt Leidžiamas nuo 1992 m. rugsėjo 1 d.

Darius KRASAUSKAS

Juodoji gulbė
perskrodė būtį
Karas Ukrainoje

R.Gailiūnas šias drobes tapė gerokai anksčiau, kai sudegė povandeninis Rusijos laivas „Kursk“, o V.Putinas
tuomet pasauliui demonstravo visišką abejingumą dėl savųjų rusų jūreivių mirčių.
Nuotr. iš asmeninio albumo

Apie tai – 8, 9 p.

Progimnazijos gamtos
mokslų laboratorijoje –
pažinimo džiaugsmas

Nuotr. iš redakcijos archyvo

Panevėžio krašto medikams lietingas
pavasaris – tikra bėda. Jų automobilius
nuolat iš klampynių vaduoja ugniagesiai,
o kai šie įklimpsta, atburzgia ūkininkai
su galingais traktoriais.

Apie tai – 4 p.

Panevėžyje, Šiaulių gatvėje, gyvenanti 65 metų moteris kenčia nuo
įžūlaus 49 metų vagies ir plėšiko.
Amžinai girtas nusikaltėlis taip
suįžūlėjo, kad net šeimininkei
esant griebia daiktus ir išsineša.
Pastarąjį kartą pas moterį nuėjęs vyras išsibogino televizorių ir
dar prigriebė telefoną.
Dabar išaiškėjo, kad ir prieš 3
savaites, kai buvo išplėštos namo
durys ir pavogta piniginė su 30
eurų bei asmens dokumentai, irgi
buvo šio niekšelio darbas.
Prieš 1,5 mėnesio tas pats vyras
iš moters tiesiog atėmė 170 eurų.
Prieš 1,5 metų namo raktą iš
slaptavietės paėmęs vagišius nugvelbė piniginę su 300 eurų ir dokumentais.

Biudžeto
skaičiai
nė vieno
neerzino

A.Švelnos nuotr.

Apie tai – 3 p.

Teisiamas
meras po
ligos vėl
dirba
Apie tai – 4 p.

Mokymasis teikia džiaugsmą, jei tik vaikai mokosi ne vien iš vadovėlių, bet turi
galimybių atlikti įdomių praktinių darbų. Tai didina jų motyvaciją bei padeda įgyti
patirties. Tuo įsitikino projekte „Kokybės krepšelis“ dalyvaujanti Panevėžio
Beržų progimnazija.
Apie tai – 2 p.

Iš klampynių
traukė greitąsias

Proto
malūnas

Nebeapsigina
plėšikėlio

Progimnazijos gamtos mokslų laboratorija projekto lėšomis aprūpinta modernia įranga ir priemonėmis.

„Čia kažkoks
briedas.“

Taip situaciją, kai buvo sulaikytas teisėtvarkininkų,
apibūdino Biržų rajono savivaldybės tarybos narys
A.BUDRIŪNAS. Įtariamas kyšininkavimu politikas
jau teisiamas kitoje byloje, tad kažin kaip jam ten
baigsis tas „briedas“.

Kunigas rado
prasmegusios
bažnyčios
įrodymų
Apie tai – 5 p.

