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Vos� tik� įžengusius� pro� duris� mugės
svečius�pasitiko�muzika�ir�apetitą�žadi-
�nantys�kvapai�–�vestibiulyje�savo�ska-
numynus�išdėliojo�maisto�gamintojai.
Akį�traukė�spalvingi�saldumynai,�o�uos-
lę�kuteno�,,Kunigaikščių�užeigos”�par-
davinėjamų� rūkytų� kumpių,� žuvies� ir
šviežių�kepinių�kvapai.�Prie�maisto�par-
davėjų�rikiavosi�eilė.�Tie,�kurie�norėjo�pa-
pietauti,� galėjo� mėgautis� cepelinais,
dešrelėmis� su� troškintais� kopūstais,
kugeliu�ir�kitais�patiekalais,�kurių�buvo
siūloma�net�keliose�salėse.�Tiesa,�eilu-
tę�teko�atstovėti,�nes�buvo�nemažai�to-
kių,�kurie�norėjo�pasistiprinti�lietuviškos
virtuvės�gardumynais.

Prekiautojai savo prekes išdėliojo
dviejose  – Ritos Riškus ir Lietuvių
Fondo salėse. Jose mugės lanky-

tojai galėjo įsigyti visko, ko širdis gei-
džia: nami nės duonos, naminio vyšnių
vyno ir tra dicinio krupniko, lietuviško
alaus, pagal šeimos receptus raugintų

,,Saulutės” žvaigždėtu taku
,,Tu�numegzk�man,�mama,�kelią…”�–�kadaise�dainavo�Liutauras�Čeprackas.
Pasižiūrėjus�į�pasiruošimo�mugei�nuotraukas,�darytas�Dainos�Siliūnienės�na-
muose,�į�tuos�stalus,�nuklotus�savanorių�iškeptais�ir�papuoštais�meduoliu-
kais,�norisi�perfrazuoti�žinomą�dainą�–�,,Tu�iškepk�man,�mama,�kelią…”�Na,
iš�tiesų,�argi�neprimena�šie�sausainukai�nėrinių�juostos�ar�žvaigždžių�tako,
vedančio�vis�tolyn…

Daina prisiminė, kad tradicija ke-
pinukais prekiauti mugėje ir to-
kiu bū du sutelkti papildomų lėšų

,,Saulutei”, tęsiasi jau bent šešiolika
metų. Pirmaisiais metais moterys
pasiryžo iš me duoliukų ,,suręsti” na-
mukus – gingerbread houses, tik pa-
našius į lietuviš kas trobeles. Bet buvo
labai daug darbo, ir kitais metais nu-
tarta eiti papras tesniu keliu. Keletą
metų ,,Saulutės” savanorės kepdavo
meduolinius žmogiu kus, papuoštus
lietuviškais vyriškais ir moteriškais
tautiniais drabužiais. Na, o pastarąjį
dešimtmetį kepa ir puošia sausai-
nius – žvaigždes. Šiemet jų paruošė net penkis su puse šim to, ir PLC ka-
lėdinėje mugėje beveik visi buvo išgraibstyti. ,,Saulutės” sava norės pardavė
net 75 dėžutes šių kepinių, o kiekvienoje jų buvo po 7 žvaigždes. 

Meduoliukus kepusios ir puošusios savanorės: Daiva Kisielienė, Judy
Sidrys, Mary Kriaučiūnas, Lina Žliobienė, Ramunė Jacobs, Lina Jameikis,
Faustina Varaneckienė, Rasa Tijūnėlis, Violeta Dirvonis, Daina Siliūnie-
nė, Rima Zigaitis, Dyan Schertler, Rūta Sula, Audra Kubiliūtė,  Daiva ir Aud-
ra Siliūnaitės.

,,Draugo” inf.

Kalėdinėje mugėje – šventės laukimo nuotaika

Mažosios�mugės�lankytojos.�

kopūs tų, spaustų naminių sūrių, spal-
vingų sausainių, kvepiančių šakočių ir
kitokių gėrybių. O ieškantys kalėdinių
dovanų, taip pat turėjo iš ko pasirink-
ti: mezginiai, knygos, gintaro ir meni-
nio stiklo dirbiniai, šiaudinukai, skir-
ti eglutės puošybai, įvairūs papuošalai,
apdarai ir meniškos šilko skaros bei ša-
liai, kosmetika ir sveikuoliški kūno
priežiūros produktai – visko net neiš-
var dinsi. 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio
mi sijos atstovai užkalbindavo praei-
nančius, siūlydami įsigyti kalėdaičių
Kūčių stalui. Į klausimą, kokia jų kai-
na, prekiautojai pakviesdavo tiesiog au-
koti tiek, kiek perkantysis nori ir gali. 

Puikią dalyvių nuotaiką palaikė
pokalbiai su sutiktais pažįstamais, o
taip pat ir gyva muzika. Kaip ir kasmet,
mugėje grojo Carl Sandburg aukštes-
niosios mokyklos mokinių styginių
grupė ir dainavo mokinių ansamblis.
Taip pat liaudiško ,,kermošiaus” dva-
sią skleidė armonika muzikavęs nuo-
latinis PLC mugių talkininkas Zenonas
Gailius.

Pirkėjai nenuvylė prekybininkų –
pirko negailėdami pinigų, nes juk ne
taip dažnai susirenka į būrį talentingi
ir darbštūs lietuviai, galintys pasiūly-
ti nuostabiausių savo gaminių. Visi, ku-
rie atvyko prekiauti ar pirkti, tikrai pa-
juto, kad jau netrukus mus aplankys
nuostabi žiemos šventė – Kalėdos.

PLC lėšų telkimo koordinatorė
Diana Aleknaitė ,,Draugiui” pasidžiau -
gė: ,,Nesėkmingų kalėdinių mugių ne-
būna”. Ši – ne išimtis. Joje dalyvavo per
100 prekiautojų, tarp jų buvo net 15, ku-
rie pirmą kartą šiais metais įsijungė į
pardavėjų gretas. 

,,Šių mugių tikslas – paremti smul-
kiuosius verslus. Pasaulio lietuvių
centras jau dabar ruošiasi ateinančių,
2023-ųjų metų mugėms. Jos ir vėl nu-
ma tytos trys: gegužės 21 dieną vyks pa-
vasario mugė PLC pikniko aikštelėje,
rugpjūčio 27 dieną visi kviečiami į va-
saros užbaigtuvių pikniką ir mugę ten
pat, na ir, žinoma, jau daugelį metų Pa-
saulio lietuvių centro rengiama Kalė-
dinė mugė vyks, kaip visada, pirmąjį
gruodžio savaitgalį, gruodžio 2–3 die-
nomis”, – sakė Diana Aleknaitė, kvies-
dama visus pasižymėti šias datas savo
kalendoriuose. 
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