
Laikraščio „Naujasis Gėlupis“
naujienlaiškis

SKIRTAS KORONAVIRUSO PANDEMIJOS LAIKUI
2020 kovo 30 d.(pirmadienis). Leidžiamas nuo 2020 kovo 21 d.

Kovo 30 d.
Koronaviruso COVID-19 diena pasaulyje

(pirmasis atvejis - lapkričio 17 d., Kinija) 134

Pandemijos diena pagal PSO 20

Karantino diena Lietuvoje 15
Koronaviruso COVID-19 diena Lietuvoje

(pirmasis atvejis - vasario 28 d., Šiauliai) 32
Prokuratūros diena
Saulė teka 05:57, leidžiasi 18:51, dienos ilgumas 12.54, jaunatis (6 mėnulio diena)
Vardadieniai: Gvidonas, Virmantas, Meda, Ferdinandas, Anelė, Nelė
Tinkamas laikas sėti: špinatus, salotas, lapinius burokėlius, salierus.
Sode, darže: netinkamas laikas laistyti.

Koronaviruso atvejai pasaulyje (worldometer duomenys)

Užsikrėtę 672 086

Sergantys lengva forma 471 648

Sergantys sunkia forma 25 377

Pasveikę 143 870

Mirę 31 191

Koronaviruso atvejai pasaulyje (PSO duomenys, Daily report)

Užsikrėtę Vakarų Ramiojo vandenyno regione 101 462

Mirę Vakarų Ramiojo vandenyno regione 3 592

Užsikrėtę Europoje 324 343

Mirę Europoje 18 740

Užsikrėtę Pietų - Rytų Azijos regione 3 085



Mirę Pietų - Rytų Azijos regione 114

Užsikrėtę Rytų Viduržemio regione 38 931

Mirę Rytų Viduržemio regione 2 508

Užsikrėtę Amerikos regione 100 314

Mirę Amerikos regione 1 485

Užsikrėtę Afrikos regione 2 831

Mirę Afrikos regione 48

TOP 6 koronavirusu pažeistų valstybių (worldometer)

Užsikrėtusių Italijoje iš viso 92 472

Mirusių Italijoje 10 023 (+~900)

Užsikrėtusių Ispanijoje iš viso 73 235

Mirusių Ispanijoje 5 982

Užsikrėtusių Kinijoje iš viso 81 439

Mirusių Kinijoje 3300

Užsikrėtusių Irane iš viso 38 309

Mirusių Irane 2 640

Užsikrėtusių Prancūzijoje iš viso 37 575

Mirusių Prancūzijoje 2 314

Užsikrėtusių JAV iš viso 123 781

Mirusių JAV 2 229

Koronaviruso atvejai Lietuvoje
(LR SAM duomenys, skliausteliuose - duomenys per paskutinę parą)

Užsikrėtę 437 (55)

Sergantys 376

Pasveikę 1 (0)

Mirę 7 (2)



Ištirtų dėl koronaviruso 8424 (1524)

Naujienos COVID-19

A. Veryga: yra ženklų, kad viruso plitimo kreivė plokštėja

Vilnius, kovo 30 d. (BNS). Lietuvoje yra požymių, rodančių, kad
koronaviruso plitimo kreivė plokštėja, pirmadienį pranešė sveikatos
apsaugos ministras Aurelijus Veryga.

Jo teigimu, tokias tendencijas rodo mažėjantis santykinis teigia-
mų atvejų skaičius, lyginant su tyrimų skaičiumi. Anot ministro, viru-
so plitimą šalyje lėtina įvestos karantino priemonės.

„Jeigu vertintume, koks procentas yra nustatomas nuo šimto at-
liekamų tyrimų, jis yra mažėjantis (...). Tai reikėtų vertinti labai rezer-
vuotai, atsargiai, bet tokie pirmieji ženklai matosi“, – kalbėjo A. Very-
ga.

„Jeigu viskas taip ir yra, tai galėtume vertinti kaip
pasiteisinančias pritaikytas karantino priemones, kurios duoda savo
efektą“, – pridūrė ministras.

S. Skvernelis: mokslo metai nebus nutraukiami

Vilnius, kovo 30 d. (BNS). Lietuvoje mokslo metai nebus nutrau-
kiami, o sprendimai dėl brandos egzaminų bus priimti po poros
savaičių, pirmadienį paskelbė premjeras Saulius Skvernelis.

Ministras pirmininkas pripažino, kad „nuotolinio ugdymo pradžia
nebuvo ideali“, tačiau paragino ministeriją ir ugdymo įstaigas taisyti
spragas.

„Visų žiniai – mokslo metai nebus nutraukiami. Kalbant apie
brandos egzaminus – per dvi savaites ministerijai pavesta suformu-
luoti konkrečius pasiūlymus, tada bus ir sprendimai“, – feisbuke
parašė S. Skvernelis.

Mokyklos Lietuvoje uždarytos nuo kovo 16 dienos, kai buvo
įvestas karantinas, siekiant sulėtinti koronaviruso plitimą.

Iš pradžių buvo paskelbtos dviejų savaičių atostogos, o nuo pir-
madienio prasidėjo ugdymas nuotoliniu būdu.

Pirmadienio rytą dėl didelių apkrovų iškart ėmė strigti informaci-



nio mokymo sistemos, o švietimo ministras Algirdas Monkevičius ra-
dijo interviu pareiškė, kad svarstoma galimybė užbaigti mokslo me-
tus.

ES ekonomikos komisaras: dėl pandemijos kyla pavojus
„Europos projektui“

Roma, kovo 30 d. (AFP-BNS). Europos Sąjunga pirmadienį per-
spėjo, kad jos narių nesutarimai dėl ekonominės politikos reaguo-
jant į koronaviruso pandemiją gali suskaldyti ir sužlugdyti Europos
projektą.

ES ekonomikos komisaras Paolo Gentiloni (Paolas Džentilonis),
buvęs Italijos premjeras, italų radijui „Radio Capital“ taip pat sakė,
kad euro zonos narės niekada nesutars dėl bendros skolos, bet la-
bai svarbu, kad Vokietija sutartų su savo pietinėmis kaimynėmis, ku-
rias šiuo metu labiausiai veikia koronaviruso pandemija.

„Europos projektui iškilęs išnykimo pavojus“, – sakė P. Gentilo-
ni.

„Aišku, kad jei ekonominiai nesutarimai tarp Europos šalių to-
kios krizės akivaizdoje ne mažės, o didės... bus labai sunku išlaikyti
Europos projektą“, – perspėjo jis ir pridūrė, kad be Vokietijos „nega-
lime surasti kompromiso“.

Ketvirtadienį Vokietija ir kitos šiaurinės ES narės atmetė devy-
nių valstybių, įskaitant Italiją, Ispaniją ir Prancūziją, paremtą pasiūly-
mą dėl vadinamųjų koronaobligacijų.

Rekomendacijas, kuriuos koronaviruso pacientus gelbėti,
teiks reanimatologai – A. Veryga

Vilnius, kovo 30 d. (BNS). Iškilus būtinam pasirinkimui, kuriuos
koronaviruso pacientus gelbėti, bus vadovaujamasi reanimatologų
rekomendacijomis, sako sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Ve-
ryga.

„Bus kreipiamasi į medikus, tokius, kurie išmano, žino, kurie ga-
lėtų kritiškai įvertinti, kaip tokius apsisprendimus priimti“, –  spaudos
konferencijoje sakė A. Veryga.

Ministras sako, kad būtent šių medikų rekomendacijomis remia-
si ir kitos valstybės, susiduriančios su koronaviruso pandemijos kri-



ze. Anot jo, šie specialistai turėtų parengti rekomendacijas, „kokių
pacientų gaivinimui teikti prioritetą ir kur šansų išgelbėti gyvybę yra
daugiausia“.

„Bet aš labai tikiuosi, kad Lietuva, su tomis priemonėmis, kurias
taiko, neturės imtis tokių priemonių ir medikai neturės susidurti su
etine ir profesine dilema, kai jiems reikės tokius klausimus spręsti“,
– sakė A. Veryga.

Kitos naujienos

Nyderlanduose policija tiria įsilaužimą į meno muziejų

Haga, kovo 30 d. (AP-BNS). Nyderlandų policija pradėjo tyrimą
dėl įsilaužimo į meno muziejų, kuris pastaruoju metu neveikė dėl
šalyje galiojančių suvaržymų, paskelbtų kovojant su koronaviruso
epidemija, pirmadienį pranešė ši įstaiga ir policija.

Kol kas neaišku, ar per pirmadienį paryčiais įvykdytą įsilaužimą
į „Singer Laren“ muziejų, esantį į rytus nuo Amsterdamo, buvo pa-
grobta kokių nors paveikslų ar kitų meno kūrinių.

D. Jauniškio kandidatūrą giria tiek valdantieji, tiek opozicija

Vilnius, kovo 30 d. (BNS). Prezidentui pasiūlius Darių Jauniškį
antrajai Valstybės saugumo departamento direktoriaus kadencijai,
jo kandidatūrą teigiamai įvertino tiek valdančiųjų, tiek opozicijos at-
stovai Seime.

„Man atrodo, kad jis pakankamai gerai tvarkėsi. Aš čia savo
asmeninę nuomonę sakau, nes frakcijoj mes to neaptarinėjom“, –
BNS sakė valdančiųjų „valstiečių“ lyderis ir frakcijos seniūnas Ra-
mūnas Karbauskis.

Seimo NSGK narys konservatorius Laurynas Kasčiūnas teigė,
kad Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija grei-
čiausiai turėtų palaikyti kandidatūrą.

Skelbimai



Nekilnojamasis turtas
Parduoda
Žemės sklypus
3,5 ha žemės ūkio paskirties sklypą
Šilavoto sen., Prienų r. Tel. 8 608 80979.
Perka
Brangiai mišką (gali turėti bendrasavininkų,
būti neatidalintas, su skolomis, areštuotas).
Sutvarkau dokumentus. Tel. 8 644 55355.
Išsinuomoja
Šeima (2 suaugę ir 2 vaikai) ieško
išsinuomoti 3 k. bt. ilgalaikei nuomai Prie-
nuose arba Birštone. Tel. 8 647 45934.
Ieškome 100–300 kv. m patalpų, nuomai ar-
ba pirkimui. Tel. 8 600 85875.
Automobiliai, dalys
Parduoda
„Audi A6“ (1999 m., 2,4 l, TDI, šonas
daužtas, važiuojanti). Tel. 8 675 13931.
„VW Golf II“ (1989 m., 1,6 l, B, TA iki 2020
m. 09 mėn., šviesiai žalios spalvos, 200
Eur). Tel. 8 650 73095.
Perka
Naujai įsikūrusi įmonė superka visų markių
automobilius. Tinka ir nevažiuojantys. Tel. 8
604 38726.
Brangiai perkame automobilius, mokame
nuo 50 Eur iki 5000 Eur. Tel. 8 627 32407.
Žemės ūkis
Parduoda
Kiaulienos skerdieną puselėmis.
Lietuviškos kaina – 2,99 Eur/kg, lenkiškos –
2,70 Eur/kg. Parduodame sprandinę,
nugarinę, šoninę, kumpį. Tel. 8 607 12690.
2 kiaules pjovimui, avis pjovimui ir augini-
mui. Naminius lašinius. Reikalinga moteris
kiaulės mėsai sutvarkyti. Tel.: (8 319)
41484 (vakare nuo 19 val.), 8 671 42853.
6 m. veršingą karvę (veršiuosis gegužės
pradžioje). Tel. 8 679 20677.
Šieną ritiniais arba „kitkomis“. Maistines ir
sėklines bulves, grikius, grūdus sėjimui ir
pašarams. Tel. 8 650 10595.

Įvairios veislės vaismedžių, uogakrūmių,
riešutmedžių sodinukus. Galimas pristaty-
mas. Tel. 8 611 64024.
Amonio salietrą, azofoską, sulfatą. Pristato-
me. Išrašome sąskaitas. Tel. 8 605 49513.
Amonio salietrą didmaišiais po 500 kg. Tel.
8 689 62945.
Parduodami šiltnamiai, priedai. Laistymo
sistemos. Polikarbonatas, stogeliai. Monta-
vimo paslaugos. Gamintojo kainomis. Tel.:
8 659 08776, 8 604 98184.
Perka
Brangiai perka įvairius veršelius nuo 2 sav.
iki 8 sav. amžiaus. Sveria el. svarstyklėmis.
Atsiskaito vietoje, iš karto. Tel. 8 612
34503.
Superkame karves, bulius ir telyčias. KRE-
KENAVOS AGROFIRMOS supirkėja Olga
Smailienė. Tel. 8 612 02125.
Brangiai visoje Lietuvoje superkame: kar-
ves, bulius, telyčias. Vežame į užsienį. At-
siskaitome vietoje. Tel. 8 615 28106.
Įvairios prekės
Parduoda
Uosio, skroblo, juodalksnio, beržo malkas,
supjautas kaladėmis, sukapotas ir 2-3 m il-
gio. Pristatymas nemokamas. Vežame
miškovežiu malkas, statybinę medieną pa-
gal klientų pageidaujamą ilgį ir
išmatavimus. Išrašau sąskaitą. Pristatymas
nemokamas. Tel.: 8 614 98516, 8 639
48191.
MALKOS. Nuolat prekiaujame lapuočių
malkomis. Skaldytos, kaladėmis arba rąste-
liais. Malkos tvarkingai sukrautos. Skubus
nemokamas pristatymas. Tel. 8 672 51171.
Miško savininkas – lapuočių ir spygliuočių
malkas. Pristato. Perka mišką. Atsiskaito iš
karto. Tel. 8 690 66155.
Pigiai lapuočių ir kietmedžio malkas (skal-
dytas, kaladėmis, rąsteliais). Prienuose
atvežimas nemokamas. Tel. 8 682 31133.
Beržines, alksnines malkas. Atveža. Tel. 8
625 97091.



Nauja kiliminė danga: ruda trumpo plauko
(18 kv. m, 90 Eur), šviesiai ruda ilgesnio
plauko (13 kv. m, 60 Eur) ir naudota įmon-
tuojama elektrinė orkaitė „Homark“ (50
Eur). Tel. 8 615 91464.
Paslaugos
Šuniukų kirpimas. Mažų ir didelių veislių
šunų kosmetinis ir pilnas kirpimas, higiena
(maudymas, džiovinimas, ausyčių valymas,
nagų kirpimas), sąvėlų iššukavimas, trimin-
gavimas. Tel. 8 641 94078.
Paskolos!!! Turimų paskolų ir kitų skolų refinansa-
vimas. Suteikiame paskolas ir refinansuojame tu-
rimas bei kt. skolas (antstoliai, Sergel, Gelvora,
Bitė ir kt.) sumoje nuo 100 iki 10 000 eurų, laiko-
tarpiui nuo 2 iki 48 mėn. Palūkanos konkurencin-
gai mažiausios rinkoje. Konsultuojame pensijų
kaupimo II - III pakopoje klausimais. Tarpininkas
Ričiardas (ind. veiklos pažym. Nr. 621263). Tel. 8
601 50935.

SKLYPŲ KADASTRINIAI MATAVIMAI · sta-
tinių kadastriniai matavimai–inventorizacija,
· geodeziniai ir topografiniai matavimai, ·
pastato ašių žymėjimas, · žemės sklypų for-
mavimo ir pertvarkymo projektai. UAB
„GEONETAS“ Adresas: Vytauto g. 11 A
(priešais Autobusų stotį, laiptais į rūsį),
Prienai. Tel.: 8 683 98043, 8 614 38124.
Kaminų įdėklai, gaminimas, montavimas,
kaminų valymas. Tel. 8 645 87304 (Vytau-
tas).
Liejame pamatus, betonuojame. Montuoja-
me gipso kartoną, glaistome, dažome, kala-
me dailylentes, dedame visų tipų grindis,
klojame plyteles, atliekame santechnikos,
elektros instaliacijos ir griovimo darbus. Klo-
jame trinkeles. Lankstome skardas. Tel. 8
600 96399.
Šlifuojame, dedame ir lakuojame parketą,
dengiame stogus, lankstome skardas, skar-
diname, šiltiname ir dažome namų fasadus.
Statome karkasinius namus. Kasame pa-
matus, mūrijame, tinkuojame, betonuojame,
montuojame tvoras, atliekame langų apdai-
lą, montuojame langus ir duris. Tel. 8 620
85350.
Visi santechnikos darbai: šildymo, vanden-
tiekio, kanalizacijos. Komplektuojame
medžiagas su nuolaidomis. Tel. 8 640
39204.

Santechnikos darbai: vamzdžių keitimas,
metalinių vamzdžių sriegimas, klozetų tvar-
kymas ir keitimas, nerūdijančių kriauklių
skylių gręžimas. Profesionalia įranga
atkemšu kanalizacijas. Katilų prijungimas ir
kiti santechnikos darbai. Atvykstu ir savait-
galiais bei į rajonus. Tel.: 8 684 55308 arba
8 619 54866.
Kokybiškai taisau automatines SKALBIMO
MAŠINAS,  atvykstu į namus, suteikiu ga-
rantiją. Tel. 8 615 73404.
Remontuojame skalbykles, džiovykles, el.
virykles ir kt. Suteikiame garantiją, taikome
nuolaidas! Atvykstame į namus, dirbame ir
savaitgaliais. Tel. 8 645 04370.
Remontuoja šaldytuvus ir šaldiklius. Vytau-
to g. 7, Prienuose. Suteikia garantiją. 8 622
02208.
Remontuoju skalbykles, elektrines virykles,
orkaites, džiovykles, indaploves. Atvykstu į
namus. Suteikiu garantiją. Tel. 8 647
55929.
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, atsijas ir kitus
birius krovinius. Tel. 8 690 66155.
PJAUNAME AVARINIUS MEDŽIUS prie pat
namų, elektros laidų, kapinėse. Tel. 8 682
08754, girmantas.s@gmail.com
Darbo skelbimai
Reikalinga
Įmonei reikalingi pagalbiniai darbininkai ir
vairuotojas (darbas vietoje). Tel. 8 698
46063.
Ieško darbo
Vairuojanti moteris gali prižiūrėti garbaus
amžiaus ligonį (-ę), kartu tvarkyti ir prižiūrėti
namus, pakurti krosnį. Tel. 8 673 07132.
Nori susipažinti
53 m. vyras, be žalingų įpročių, susipažintų
su moterimi nuo 40 iki 54 m. rimtai draugys-
tei. Tel. 8 675 13931.
64 m. vyras, be žalingų įpročių, padėtų gy-
venimui moteriai iki 70 metų. Tel. 8 601
06057.



Liturginio kalendoriaus skaitiniai
V GAVĖNIOS SAVAITĖ (KV)
PIRMADIENIS
Pirmasis skaitinys (Dan 13, 1–3. (4–9.

15–17. 19–30. 33–41). 41–62)

    Gyveno Babilone žmogus, vardu Joaki-
mas. Jis buvo vedęs Zuzaną Hilkijo dukterį;
toji buvo labai graži ir dievota. Jos tėvai tai-
pogi buvo teisuoliai ir savo dukrą išauklėjo
pagal Mozės įstatymą. Joakimas buvo labai
turtingas; prie savo namų turėjo sodą. Pas
jį paprastai sueidavo žydai, kadangi jis bu-
vo visų įžymiausias.

--------------------------
[    Teisėjais tais metais buvo išrinkti du

liaudies seniūnai; jiems buvo galima pritai-
kyti Viešpaties žodį: „Neteisingumas išėjo iš
Babilono - iš seniūnų teisėjų, kurie buvo lai-
komi tautos vadovais.“ Juodu tolydžio būda-
vo Joakimo namuose, ir visi, kurie turėdavo
teisinę bylą, ateidavo pas juos. Apie vidu-
dienį, žmonėms išsiskirsčius, ateidavo Zu-
zana pasivaikščioti po vyro sodą. Abudu se-
niūnai matydavo, kaip ji kasdien ateidavo ir
vaikščiodavo; jiedu pajuto jai aistrą. Jų min-
tys sujuko ir akys apdujo, jiedu nei į dangų
bežvelgė, nei apie teisingus sprendimus be-
galvojo.

   Jiedviem belaukiant patogios progos,
Zuzana vieną dieną atėjo, kaip pratusi, į so-
dą; ją lydėjo dvi merginos, ir ji panūdo
išsimaudyti; buvo mat karšta. Ten nieko ne-
buvo, išskyrus tuodu seniūnus, kurie
pasislėpę ją sekė. Ji tarė merginoms:
„Atneškite man aliejaus bei tepalų ir
užsklęskite sodo vartus, kad galėčiau nusi-
maudyti!“

   Merginoms nuėjus, abudu seniūnai
pakilo, pribėgo prie Zuzanos ir ėmė ją kal-
binti: „Sodo vartai uždaryti, ir niekas mūsų
nemato; mudviem taip tavęs reikia: paten-
kink mudviejų norą - pabūk su mudviem! O
jei nesutiksi, tai mudu paliudysime, kad bu-
vo su tavim jaunuolis ir dėl to tu paleidai
mergaites“.

   Zuzana atsiduso ir tarė: „Esu pakliuvusi
į keblią padėtį! Jeigu tatai padarysiu, - man
gresia mirtis; jeigu aš to nedarysiu, tada ne-
ištrūksiu iš jūsų rankų. Vis dėlto man bus
geriau nedaryti šito ir tokiu būdu į jūsų ran-

kas pakliūti, nei Viešpačiui nusidėti.“
   Po to Zuzana taip garsiai suriko, kaip tik

įstengė. Įdurmu suriko abu seniūnai, o vie-
nas iš jų, pribėgęs prie sodo vartų juos ati-
darė.

   Namiškiai išgirdę riksmą sode, atskubė-
jo pro šonines duris pažiūrėti, kas gi jai atsi-
tiko. Seniūnams davus savo paaiškinimą
tarnai labai susigėdo; mat dar niekada ko
nors panašaus nebuvo apie Zuzaną kalbė-
ta.

   Kai rytojaus rytą žmonės susirinko pas
jos vyrą Joakimą, pasirodė ir abudu seniū-
nai, turėdami nusikalstamą kėslą pasiekti
Zuzanai mirties bausmės. Žmonių akivaiz-
doje juodu įsakė: „Atveskite Hilkijo dukterį,
Joakimo žmoną Zuzaną!“ Tada žmonės
nuėjo atvesti. Jinai atėjo lydima savo tėvų,
vaikų ir visų giminaičių. Jos artimieji verkė ir
visi ją pamatę pravirko.

   Tada atsistoję prieš visą liaudį, uždėjo
rankas ant Zuzanos galvos. O ji verkdama
žvelgė į dangų, nes josios širdis pasitikėjo
Viešpačiu. Seniūnai paskelbė: „Mudviem
vieniems vaikštinėjant po sodą, atėjo ši mo-
teris su dviem tarnaitėm. Ji liepė užsklęsti
sodo vartus ir paleido tarnaites. Tada priėjo
prie jos jaunas vyras, kuris buvo
pasislėpęs, ir su ja sanguliavo. Mudu kaip
tik pasitaikėme atokiame sodo kampe; bet,
pamatę nusikaltimą, atskubėjome prie jų ir
matėme juodu sugulus. Vyriškio mes neįs-
tengėme sulaikyti, nes buvo už mus stipres-
nis; atkėlęs vartus, jis paspruko. O šitą
sulaikę paklausėme, kas tas jaunuolis. Bet
ji nenorėjo to mudviem išduoti. Visa tai mu-
du galime patvirtinti!“ Susirinkusieji jais pati-
kėjo, kadangi šie buvo liaudies seniūnai tei-
sėjai, todėl ]

--------------------------
    Zuzaną pasmerkė mirti.
    Tada ji garsiai sušuko: „Amžinasis Die-

ve! Tu žinai slaptus dalykus; tu visa žinai
pirma, negu tai įvyksta. Taipogi žinai, kad
juodu neteisėtai prieš mane parodė. Dabar
aš turėsiu mirti, bet nieko panašaus nesu
padariusi, ką šitie vyrai man primeta!“

    Viešpats išklausė jos šauksmą. Ją ve-
dant mirti, Dievas pažadino šventą dvasią
vienam jaunikaičiui, vardu Danieliui. Tas
garsiai sušuko: „Aš niekuo dėtas dėl šios
moters kraujo!“ Visi, atsigręžę į jį paklausė:



„Ką gi tai reiškia, ką tu pasakei?“ Tada,
atsistojęs tarp jų vidury, jis prabilo: „Nejaugi
tokie jūs kvaili, Izraelio sūnus? Neapklausę
ir neištyrę įrodymų, jūs pasmerkėte Izraelio
dukrą! Grįžkite į teismo vietą! Juk tuodu se-
niūnai paliudijo prieš ją neteisiai!“

    Skubiai visi žmonės sugrįžo atgal, ir se-
niūnai Danieliui pasiūlė: „Sėskis čionai tarp
mūsų ir pasakyk, ką mums turi pasakyti.
Juk Dievas tau suteikė pirmininkystę“. Da-
nielius atsiliepė: „Išskirkite šituos, atskirkite
vieną nuo kito! Aš juodu apklausiu“.

    Juodu išskyrus, jis pasišaukė vieną ir
jam pareiškė: „Tu esi užkietėjęs niekšas;
dabar gi ateina bausmė už nuodėmes, tavo
lig šiolei darytas: tu nuosprendžius priimda-
vai neteisingus – nuteisdavai nekaltuosius,
o paleisdavai kaltuosius; juk Viešpats yra gi
pasakęs: „Nekalto ir teisaus nežudyk“. Tad
jeigu iš tiesų matei šitą moterį, tai tu pasa-
kyk mums: po kokiu medžiu juodu būnant
matei?“ Tas atsake: „Po mastikmedžiu“. Da-
nielius tarė: „Melu tu į savo paties galvą pa-
taikei! Tave Dievo angelas perkirs pusiau;
tam jis jau gavo iš Dievo įsakymą“.

    Po to jis leido šitą nuvesti ir liepė atves-
ti tą antrą. Tam jis pasakė: „Tu – Kanaano
ūglis, ne Judo! Tave suvedžiojo grožis, ais-
tra sugadino tau širdį! Taip jūs galėjote elg-
tis su Izraelio dukromis: jos pabijojusios
tenkindavo jūsų norus. Bet Judo dukra ne-
pakentė jūsų niekšybės. Tad pasakyk man:
po kokiu medžiu juodu būnant nutvėrei?“
Tas atsakė: „Po ąžuolu“. Danielius jam tarė:
„Melu tad ir tu sau į galvą pataikei! Jau Die-
vo angelas laukia su kardu rankoje –
pasiruošęs tave perkirsti pusiau. Šitaip jisai
sunaikins jus abudu!“

    Tada visa bendruomenė ėmė garsiai
šaukti, šlovindama Dievą, kuris išgelbėjo
juo pasikliaujančius. Žmonės pakilo prieš
abudu seniūnus, kuriuos Danielius jų pačių
lūpomis įkaltino neteisiai liudijus. Blogybė,
kurią padaryti juodu norėjo savo artimui, pa-
gal Mozės įstatymą buvo patiems padaryta:
juodu nužudė. Šitaip tą dieną buvo
išgelbėtas nekaltas kraujas.

Atliepiamoji psalmė (Ps 22, 1–6)

P. – Nė keliaudamas slėniu tamsiausiu
aš nebijosiu, nes tu drauge būsi.

Mane Viešpats gano: man nieko nestinga.
Jis mane veda, kur vešlios ganyklos

žaliuoja,
leidžia man atilsėti paversmy;
manąją sielą gaivina. – P.
Veda mane teisingais takais savo garbei.
Nė keliaudamas slėniu tamsiausiu,
aš nebijosiu, nes tu drauge būsi.
Tavo lazda vėzdas galingas, drąsą man

duoda. – P.
Tu man keli vaišes,
o priešai sugėdinti žiūri.
Kvepalais man patepi galvą,
pili man sklidiną taurę. – P.
Tavoji malonė ir meilė palydi
kiekvieną mano gyvenimo dieną.
Aš Viešpaties būste gyvensiu
per amžius ilgiausius. – P.

Posmelis prieš Evangeliją (Ez 33, 11)
Noriu ne bedievio mirties, – sako

Viešpats, – bet kad jis atsiverstų ir būtų gy-
vas.

Evangelija (Jn 8, 1–11)

    Jėzus nuėjo į Alyvų kalną. Auštant jis
vėl pasirodė šventykloje. Visi žmonės rinko-
si prie jo, o jis atsisėdęs juos mokė.

    Tuomet Rašto aiškintojai ir fariziejai at-
veda moterį, sugautą svetimaujant. Pastatė
ją žmonių akivaizdoje ir kreipėsi į jį: „Moky-
tojau, ši moteris buvo nutverta svetimau-
jant. Mozė mums Įstatyme yra liepęs tokias
užmušti akmenimis. O tu ką pasakysi?“ Jie
tai sakė, spęsdami jam pinkles, kad turėtų
kuo apkaltinti.

    Bet Jėzus pasilenkęs ėmė pirštu rašyti
ant žemės. Jiems nesiliaujant kamantinėti,
jie atsitiesė ir tarė: „Kas iš jūsų be nuodė-
mės, tegu pirmas sviedžia į ją akmenį“. Ir
vėl pasilenkęs rašė ant žemės. Tai išgirdę,
jie vienas po kito ėmė trauktis šalin, prade-
dant nuo vyresniųjų. Galiausiai liko vienas
Jėzus ir ten bestovinti moteris.

    Atsitiesęs Jėzus paklausė: „Moterie,
kur jie pasidėjo? Niekas tavęs nepasmer-
kė?“

    Ji atsiliepė: „Niekas, Viešpatie“.
    Jėzus jai tarė: „Nė aš tavęs nepasmerk-

siu. Eik ir daugiau nebenusidėk“.
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