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Strėvininkų socialinės globos namų laikraštis

Š I O  N U M E R I O  L E I D I N Y J E  S A I T Y K I T E :

GYVENTOJŲ TARYBOS
VEIKLA

KO LAUKTI GRUODŽIO
MĖNESĮ

INTERVIU SU ĮDOMIAIS
ŽMONĖMIS

PSICHOLOGĖS
PUSLAPIS

POKŠTAS ARBA
SALDAINIS. HELOVINAS

GLOBOS NAMUOSE

SVEIKINAME
JUBILIATUS

Likimas Tau nuaudė 
 Gyvenimo margiausią juostą:

Pavasario džiaugsmų į ją įpynė, 
Ir rudenio spalvotą pluoštą.
Sidabro snaigėmis pabarstė,
Ir ašarom sūriom suvilgė -

Gyvenimas ne vien tik šventė.
Tad grūdino Tave jis kantriai.

O šiandien su visais šventi 
Garbingo amžiaus jubiliejų,

Tad linkime nešiot širdyj,
Daug aukso spindulėlių.

 
Nukelta į 2 psl.

RUDENS TALKA
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 Nesuvaldoma laiko tėkmė skaičiuoja žmogaus metus, pasidabruoja plaukus, įrėžia veide
raukšles, tačiau NIEKADA neužgesina širdies šilumos. "Kiekvieno Jūsų gyvenimas yra tarsi
didelis ir gražus namas. Įsivaizduokime, kad jame yra labai daug durų, kurias kiekvienais
metais vis atveriate naujas ir naujas... Todėl šiandien šypsokitės ir būkite laimingi, nes atvėrėte
kiekvienas savo gyvenimo kambario duris... Ir nesvarbu kelintas bebūtų Jūsų gimtadienis: 40,
50, 60, 70 ar 80-asis, jis yra vienodai svarbus, nes tą dieną, Jūs atėjote į šį pasaulį, kai sužibo
Jūsų žvaigždė, o gyvenimas metraštyje įrašė Jūsų kiekvieno vardą..." Taip pradėjome Jubiliatų
šventę...
Nuostabią penktadienio popietę, jaukioje aplinkoje, mūsų namuose, skambėjo dainos ir
muzikiniai sveikinimai jubiliatams, kurie jau šventė, švenčia ar dar tik švęs savo gimimo
dienas. Kasdienės repeticijos ir kruopštus pasiruošimo darbas nenuėjo veltui. Šventę lydėjo
gera nuotaika, linksmos emocijos. Pasipuošę šventinėmis kepuraitėmis linksmai lingavom
melodijų ritmo vedini. O koks gimtadienis be dovanų ir šventinio torto, ant kurio uždegtos
žvakutės mena prabėgusius metus

Sveikiname Jubiliatus

 Stanislavai Kuzminskienei 80
Ramutei Vaičekauskytei 80

Svetlanai Veličkienei 70
Danutei Aurelijai Milbutaitei 70 

Viktorui Kolosovui 70
Elvyrai Skužinskienei 70
Onai Vainelavičiūtei 60
Audronei Kiškytei 60

Albertui Mykolui Lukšai 60
Edmundui Bagdonui 60
Daivai Petrūnaitei 60

Irinai Andrijankinaitei 50
Rasai Navickaitei 50

Daivai Sinkevičiūtei 50
Dangiručiui Kernagiui 50

Romui Janušaičiui 50
Irinai Dudko 50

Neringai Abromavičiūtei 40
Rūtai Danieliūtei 40

 



Lietaus lašai nuo chrizantemų laša,
Neišraudotos ašaros - sunki gėla.
O žvakių spindesys suspaudžia širdį,
Tu išėjai... Daugiau tavęs nėra.

Aš vis dar laukiu ir labai ilgiuosi,-
Atrodo durys, tuoj pat prasivers.
O tavo žvilgsniai nuaidės į tylą,
Ir mielos lūpos švelnų žodį tars...

Sunku be galo, kai brangus palieka,
Žmogus kurį mylėjai, mylimas buvai.
Daug žodžių liko dar nepasakytų,
Bet širdis sako, kad pavėlavai.

Lietaus lašai nuo chrizantemų laša,
Nuo žvakių teka vaško ašara tyra.
Dievo palaimos tavo lūpos prašo,
O skausmą tarsi sugeria - kapų tyla.
(Roma Ylienė)
Lapkritis... Vėlinės... Diena, kai gamta apsinuogina, padvelkia ramybe, o ant kapo deganti
žvakutė nuteikia žmogų susikaupti ir pamąstyti apie būties dalykus – žemiškojo gyvenimo
prasmę.
Šiandien prisiminėme, kurių šalia nėra, kurie išėjo tyliai ar užgeso paslapčia. Prisiminėme
anapus iškeliavusius brangius žmones, meldėmės už juos, prašydami Dievo gailestingumo.
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Tu išėjai...

 Juozas - nenuilstantis globos namų aplinkos
prižiūrėtojas ir puoselėtojas. Didelę savo
laiko dalį skiria tvarkos palaikymui, niekada
neatsisako kviečiamas talkon. 
 Jau kurį laiką Juozas nuotrupomis
užsimindavo norintis aplankyti savo mirusių
tėvų kapavietę. Suderinus laiką su seserimi ir
lydimas socialinės darbuotojos Dovilės,
Juozas  įgyvendino savo svajonę. Susitikimas
su seserimi buvo šiltas, tvirtas ir jautrus. Abu
uždegę žvakeles ant tėvų kapų sukalbėjo
maldelę, prisiminė senus gerus laikus. 
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Smėlinukų paroda
 Rasa N. grožisi kelių mėnesių kruopštaus,
žaismingo ir itin smagaus darbo rezultatu.
Tai smėliu nudažyti paveikslėliai. Puiki
priemonė saviraiškai, lavina vaizduotę,
smulkiąją motoriką bei ugdo kantrybę.
Kūrybinis procesas leidžia kurti, žaisti su
spalvomis ir pasinerti į fantazijų pasaulį 
Sukurtas paveikslas džiugina autorių             
ir leidžia jam labiau pasitikėti savo jėgomis.
Kviečiame į 7 grupės svetainę įvertinti
rezultatus.



SU MALDA

Su malda pradėsiu dieną,
su malda ir baigsiu ją,
gal girdės ją tiktai sienos,
gal pasieks ji ir Tave.

Aš žinau neaatsakysi,
bet širdyje bus ramu,
jaudulių savųjų plyksnį,
tyloje aš dalinu.

Ten už lango rauda pušys,
vėjo girdimi balsai,
neįvyksta joks juk lūžis,
žodžiai tie, mani jausmai.

Neprašau ir nemaldauju,
noriu tylai išsiliet,
ašaras renku į saują,
likučius savos vilties.

Viltimis visi gyvenam,
gulam keliamės su jom,
mes keliu savu keliaujam,
piktume ir su dainom.

Taip yra, taip radome, paliksim,
nepakeisdami krypties,
čia atėjom, bet neliksim.
Aš meldžiuos sau, iš širdies.

Eilės Vaclovo Matažinsko 
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Lapkritis labai sunkus mėnuo, nes niūrus, tamsus, o dar ir
šventės liūdnos... Prisimename mirusius su malda, gal dėl to
ir norėjosi pradėti eilėmis, kad matytumėte, kad ne vieni
išgyvenat tą sunkų laiką, kad ta slogi savijauta, nuotaika
bendra... 
 Ne tik mirusius reikia prisiminti, bet ir su gyvaisiais
pagalvoti ar tinkamai elgiamės, nes vieną dieną bus per vėlu
galvoti, nebegalėsim atsiprašyti, apkabinti, nusišypsoti... Aš
ir noriu visų atsiprašyti:
·jei nepriėjau, o Jums norėjosi pabūti su kuo nors; 
·jei neužkalbinau, kai Jums norėjosi bendrauti;
·jei nepaklausiau apie tai, apie ką norėjote pasikalbėti...

 Atsiprašau, bet tikiuosi iš Jūsų iniciatyvos užkalbinant,
prieinant ir kalbant apie tai kas Jus slegia, ko Jums norisi...
Ir pamatysit kaip mūsų lapkritis bendromis jėgomis
prašviesės. 
 Lengvo buvimo su savimi ir aplinkiniais...
 

Psichologė Jovita

Žmogus, turintis rankose vertingą knygą,
 niekada negali būti vienišas. (K. Goldonis)

Išmintingas – kuris žino reikalingus dalykus, o ne daugelį. (Echilas)

Laimingi žmonės į pasaulį žvelgia optimistiškai. Su pesimizmu jie kovoja
trimis būdais. Pirmiausia, jie nukreipia energiją į tas sritis, kurias gali

valdyti. Taip pat laimingi žmonės žino, kad viskas praeina. Jie suvokia, kad
gyvenimas kartais gali būti sunkus, tačiau niekas nesitęsia amžinai.

Galiausiai – jie turi bent kelias mėgstamas veiklas. Tokie žmonės neleidžia
sau užstrigti vienoje veiklos srityje, nes viskas laikui bėgant pabosta.
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 Karamelę galima pagaminti verdant
puode cukrų, sumaišytą su vandeniu.
Kaitinama ant mažos ugnies, kol
ištirpsta cukrus. Užvirinama ir
paverdama 3 minutes. Ant puodo
kraštų pradeda „kristalizuotis“
karamelė. Sirupui tapus aukso spalvos,
iš karto nukeliamas puodas nuo
ugnies. Verdant įmaišoma įvairių
ingredientų: kakavos, mėtos, citrinos
sulčių ar kitų, kiekvieno skoniui
patinkančių elementų.
 Taip, šį saldų pasakojimą, mums,
lapkričio 5 dieną pasakojo Lietuviškų,
rankų darbo, karamelinių saldainių
gamintoja, Diana Žaldarienė. Būrys
susirinkusių, prijuostėmis, pirštinėmis
ir galvos apdangalais pasipuošusių
mūsų gyventojų ėmė ir išbandė
paslaptingųjų saldainių gamybos
procesą. 

Kaip gaminama karamelė?
Kantriai, su susidomėjimu, stebėdami
Dianos saldainių gamybos etapus, visi,
savo rankomis pasigamino labai
gražius, unikalius karamelinius
saldainius. 
 Kaip pati gamintoja įvardijo, kad
pagaminti tokius saldainius reikalingas
oras, kuris labai greitai, minkant
karamelę rankomis, įpina į ją
perlamutrinį atspalvį. Tačiau, saldainių
gamyba tuo dar nesibaigė – juos
turėjome papuošti, tai yra supakuoti į
celofaninį apvalkalą ir aprišti spalvotais
kaspinėliais. Štai, mums pavyko. Visi
grožėjomės šiais rankų darbo, su meile
pagamintais gaminiais.
 O pabaigai, paskutinis, labai lauktas
momentas – saldainių ragavimas. Kas
gali pasakyti, kad saldainiai neskanūs –
taip nebūna. Ragaudami saldžius
karamelinius saldainius, nuoširdų Ačiū
tariame saldainių gamintojai, Dianai, ir
tikimės susitikti dar kartą



Lapkričiui įpusėjus, kuomet rytai išaušta
vėliau, o tamsūs vakarai atslenka gerokai
anksčiau, mes turime būti labai atsargūs
kelyje. Taigi, kad būtume saugūs, lapkričio
15 dieną, mus aplankė bendruomenės
pareigūnė, Irena Budrikienė, kartu su
Kaišiadorių visuomenės sveikatos biuro
specialiste, Audrone Petraškiene.
Susitikimo tikslas - aptarti saugumą kelyje
tamsiu paros metu bei skatinti mūsų
bendruomenės narius, t.y. tiek paslaugų
gavėjus, tiek darbuotojus, dėvėti atšvaitus,
šviesti saugaus eismo temomis.
Diskusijos metu bendruomenės pareigūnė
atkreipė didelį dėmesį į atšvaitų svarbą.
Priminė ir paragino esant blogam
matomumui ar tamsiam paros metui
atšvaitus prisisegti tinkamai. Visuomenės
sveikatos biuro atstovė pabrėžė, kad atšvaitai
gyvybės neišgelbės, jei juos mes slėpsime
kišenėse ar rankinėse, tiesiog vairuotojai jų
nepamatys... Taigi ragino,visų pirma mus
pačius būti drausmingais ir atsakingais eismo
dalyviais.
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Būkime matomi ir saugūs
Susitikimo metu stebėjome vaizdinę
medžiagą, kaip teisingai dėvėti atšvaitą. Po
pateiktos informacijos pareigūnė patikrino
mūsų budrumą ir uždavė kelis klausimus.
Salėje nuaidėjo teisingų atsakymų lavina.
Išties esame uolūs klausytojai ir rūpinamės
savimi.
Susitikimo pabaigoje vykdėme akciją „Būk
matomas“, kurios metu, visiems norintiems,
specialiu aparatu saugiai ir tvirtai ant
viršutinių drabužių priklijavome švytinčius ir
šviesą atspindinčius dekoratyvinius
elementus - atšvaitus. Oho, kokia eilė
susidarė. Juk visi norime būti saugūs!
Atšvaitai priklijuoti termo būdu ypatingi tuo,
kad jų neįmanoma: nulupti, sugadinti ar
pamesti.
Kiekvienas kelyje yra saugus tiek, kiek
saugo save ir kitus...

Lapkričio 10 d. švenčiama Tarptautinė buhalterių ir auditorių diena. Ši
data pasirinkta minėtina, nes 1494 m. lapkričio 10 d. buvo išleistas
pranciškonų vienuolio, italų matematiko ir pedagogo Luko Pačiolio,
vadinamo apskaitos tėvu, traktatas „Apie sąskaitas ir įrašus“. Jis padėjo
pagrindus buhalterinės apskaitos mokslui. 

SVEIKINAME GLOBOS NAMŲ BUHALTERIUS
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Jeigu žmogus nori pasiekti savo svajones,
būti sėkmingas ir laimingas, jis turi
rūpintis savo sveikata...
Tabakui sparčiai plisti padėjo įprotis
rūkyti, kurį žmogui buvo labai sunku
įveikti. Dabar jau žinoma apie narkotinį
tabako poveikį. Jo dūmuose yra nikotino,
kuris turi trumpalaikį stimuliuojantį
poveikį, tačiau sukuria stiprią fizinę ir
psichologinę priklausomybę.
Kalbant apie alkoholį buvo akcentuojama,
kad labai pavojinga alkoholį vartoti kaip
stresą mažinančią priemonę ar vaistą,
susinervinus, susipykus, pavargus, kai
nepasisekė, kai norisi užsimiršti ir
panašiai. Įprotis nusiraminti ir jaustis
geriau vis stiprės ir ilgainiui taps norma ir
poreikiu.
Tai informacija ir dar daugiau, kurios
klausėmės Kaišiadorių rajono
savivaldybės visuomenės sveikatos biuro
atstovės, Audronės Petraškienės,
paskaitos apie sveiką gyvenseną metu.
Susirinkę daug diskutavome apie žalingus
įpročius, apie alkoholio ir tabako žalą
žmogaus organizmui. 

Pateikta vaizdinė medžiaga labai vaizdžiai
ir aiškiai perteikė informaciją apie tabako
ir alkoholio atsiradimo istoriją, daromą
žalą sveikatai. Matytos vaizdinės
priemonės ne juokais privertė susimąstyti
– ar verta rūkyti ir vartoti alkoholį matant
tokias pasekmes. 
Po paskaitos ir diskusijos, norintys galėjo
individualiai pasikalbėti su Kaišiadorių
bendruomenės pareigūne, Irena
Budrikiene. Pokalbiai vyko apie tai, kaip
reikia saugotis telefoninių sukčių, kurie
nuolat naudojasi patikliais žmonėmis, kam
aktualu dar kartą prisiminti, kaip reikia
saugiai vaikščioti tamsiu paros metu, kaip
elgtis iškilus konfliktui ar, kad konfliktai ir
nelaimingi atsitikimai dažnai gali būti
alkoholio vartojimo pasekmė...
Juk už kiekvienų "durų" slypi skirtingų
žmonių gyvenimo istorija... ir tik jas
atvėrus gali sužinoti kokia ji. Be galo geras
jausmas, kai tu gali ją pakeisti įnešdamas
nors trupinėlį šviesos...
Nuoširdžiai dėkojame Irenai Budrikienei ir
Audronei Petraškienei už
bendradarbiavimą ir nenutrūkstamą
draugystę

Prevencinė popietė 
"Už savo sveikatą esame atsakingi patys"

 



Popietės "Būk saugus tamsiu paros metu",
"Už savo sveikatą esame atsakingi patys";
Kapinių lankymas lapkričio 1 d.;
Pagalba organizuojant jubiliatų šventę;
Lapkričio 19 d. sveikinome vyrus 
 tarptautinės vyrų dienos proga
Išleidome naują laikraštuko numerį.

Lapkričio mėnesį prisijungėme prie šių veiklų:

Artėjant šventiniam laikotarpiui siūlome patiems pasigaminti advento kalendorių.
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Gyventojų tarybos veikla

Advento kalendorius iš imbierinių sausainių. Toks
kalendorius yra puikus pasirinkimas tiems, kuriems yra sunku
sugalvoti 24 staigmenas, tačiau vis tiek norisi namus
pajaukinti Šv. Kalėdų laukimu. Tokį kalendorių pasigaminti
yra visai nesudėtinga. Tereikia mėgstamiausio imbierinių
sausainių recepto, kalėdinių kepimo formelių, glaisto dienoms
ant sausainių užrašyti, celofaninio popieriaus jiems supakuoti
ir kaspinėlių užrišimui. Paruoštus sausainius galima gražiai
sukabinti ant virvelės ir pakabinti svarbioje namų vietoje.

Advento kalendorius ant šakos. Šis Advento
kalendorius patiks tiems, kurie ieško išskirtinės kalėdinės
dekoracijos savo namams. Ant medžio šakos reikia
sukabinti 24 dailiai supakuotas ir sunumeruotas
staigmenas, o pačią šaką pakabinti ant sienos.

Pasveikinti Žiežmarių biblioteką 81 – ojo
gimtadienio proga;
Surengti prevencinę popietę (rankų higiena) 
Paruošti 2021 m. veiklos ataskaitą
Prisidėti prie metinių švenčių organizavimo;
Išleisti paskutinįjį šių metų laikraščio
numerį.

Gruodžio mėnesį planuojame

Globos namuose  tradiciškai švenčiama moters
solidarumo diena, kurią minime kovo 8-ąją. O kaip
gi vyrai? 7 grupės moterų kolektyvas bei
gyventojų tarybos aktyviosios narės išsiaiškino,
kad lapkričio 19 d. yra minima tarptautinė vyrų
diena. Paruošę saldžių dovanų, pasipuošę savo
gražiausiomis šypsenomis, sveikinome šia gražia
proga, linkėjome sveikatos ir to ko šiai dienai
labiausiai norisi. 

BŪKITE PASVEIKINTI MIELI VYRAI!
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TV3 iniciatyva lapkričio 6-ąją Lietuvoje švenčiama Pyragų diena. Tą dieną
visi kviečiami kepti pyragus. 
Antro aukšto vyrai kviečia išbandyti gardžius pyragus.
Obuolių pyragas
INGREDIENTAI:
4 vienetai kiaušinių
200 gramų sviesto
250 gramų kvietinių miltų 
180 gramų cukraus (arba pagal skonį)
5 vienetai obuolių (vidutinio dydžio, skaniau
rūgštesnių)
2 šaukšteliai kepimo miltelių (nubrauktų)
2 šaukšteliai vanilinio cukraus
1.Orkaitę įjunkite kaisti iki 180 C laipsnių.
2. Sviestą ištirpinkite ir palikite atvėsti.
3. Obuolius nulupkite, išpjaukite sėklalizdžius ir
supjaustykite plonomis skiltelėmis (kad obuoliai
neparuduotų, galite pašlakstyti trupučiu citrinos
sulčių).
4. Kiaušinius gerai išplakite su cukrumi ir vaniliniu
cukrumi iki masė pabals ir jos tūris padidės
daugmaž 2-3 kartus. Supilkite atvėsusį sviestą bei
dar truputį paplakite.
5. Miltus sumaišykite su kepimo milteliais. Šį
mišinį per kelis kartus įsijokite į kiaušinių plakinį
kaskart švelniais judesiais (šaukštu arba mentele,
ne plaktuvu) išmaišydami, jog neliktų sausų miltų.
Tešla turėtų gautis daugmaž riebios grietinės
tirštumo.
6. Į tešlą sudėkite obuolius ir atsargiai išmaišykite,
stengdamiesi per daug tešlos nepermaišyti, nes tada
pyragas gali prasčiau kilti.
7. Kepimo formos dugną išklokite kepimo
popieriumi. Sukrėskite tešlą.
8. Pyragą šaukite į iki 180C laipsnių įkaitusios
orkaitės vidurį ir kepkite apie 35-45 minutes, iki
viršus bus gražiai auksinės spalvos. Ar pyragas
iškepė, galite patikrinti įkišę medinį pagaliuką į
pyrago centrą - jeigu ištrauktas jis bus neapsivėlęs
tešla, vadinasi pyragas iškepęs, jei ne - pakepkite
dar 5-7 minutes ir vėl patikrinkite.
9. Traukite pyragą iš orkaitės, leiskite jam truputį
atvėsti, o tada jau gardžiuokitės!

Pyragas Zebriukas
INGREDIENTAI:
300 gramų miltų
1 stiklinė cukraus
1 stiklinė aliejaus (neutralaus skonio)
1 stiklinė pieno
4 vienetai kiaušinių
2 šaukštai kakavos
1.5 šaukštelio kepimo miltelių

 Kiaušinius iki purumo išplakti su cukrumi.
Supilti pieną, aliejų ir išplakame. Įmaišyti
miltus ir kepimo miltelius. Tešlą padalinti
į dvi dalis.
Į vieną dalį tešlos suberiame kakavą ir
išmaišome.
Į kepimo formos vidurį dedame kelis
šaukštus šviesios tešlos, tuomet kelis
šaukštus tamsios, šiek tiek palaukiame, kol
tešla truputį pasiskleis. tuomet toliau
sluoksniuojame, kol baigiasi tešla.
Kepti iki 180 C laipsnių įkaitintoje
orkaitėje apie 40 minučių.

1.

2.

3.

4.



 
Vida Bielinytė gruodžio 2 d. švenčia 56-ajį gimtadienį

 Raimundas Čėsna gruodžio 2 d. švenčia 63-ajį gimtadienį
Kęstutis Rainys gruodžio 2 d. švenčia 52-ajį gimtadienį

Irina Dudko gruodžio 3 d. švenčia 50 metų jubiliejų
Elvyra Skužinskienė gruodžio  4 d. švenčia 70 metų jubiliejų

Sergej Derkač gruodžio 4 d. švenčia 43-ajį gimtadienį
Jaunius Metrikis gruodžio 6 d. švenčia 53-ajį gimtadienį

Malvina Adamkovič gruodžio 7 d. švenčia 59-ajį gimtadienį
Jūratė Padaigaitė gruodžio 12 d. švenčia 53-ajį gimtadienį

Andrius Beresnevičius gruodžio 12 d. švenčia 45-ajį gimtadienį
Daiva Šatavičiūtė gruodžio 16 d. švenčia 51-ajį gimtadienį

  Birutė Pulauskaitė gruodžio 17 d. švenčia 65-ajį gimtadienį
Viktoras Adamkevičius gruodžio 23 d. švenčia 65-ajį gimtadienį

Marytė Rupeikienė gruodžio 26 d. švenčia 62-ajį gimtadienį
Sigitas Rastenis gruodžio 27 d. švenčia 56-ajį gimtadienį

Violeta Šerukaitė gruodžio 29 d. švenčia 56-ajį gimtadienį
Marijona Petkevičiūtė gruodžio 29 d. švenčia 68-ajį gimtadienį

Gunardas Parangovskis gruodžio 29 d. švenčia 43-ajį gimtadienį
Rimantas Kondrotas gruodžio 30 d. švenčia 62-ajį gimtadienį

 
 
 

Laukiame šiuose renginiuose:
Advento žvakių įžiebimai.
Dalyvavimas Žiežmarių bendruomenės akcijoje "Kalėdų eglutė"
Žiežmarių bibliotekos gimtadienio šventė
Šventinis susirinkimas pagalbos priimant sprendimus projekto dalyviams
Gruodžio 24 d. Kūčių vakarienė
Gruodžio 27 d. Naujametinis karnavalas
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Gruodžio mėnesį

Gyvenimo prasmė yra būti dabartyje, mėgautis kiekvienu
momentu, priimti kiekvieną dieną, jaustis laimingu, mylėti,

būti mylimam, mokytis ir augti. Su gimimo diena!
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Išspręsk sudoku

Rask 5 skirtumus

Raudonas puodelis, baltas kamštelis. Kas?
V I E N Ą  P A S L Ė P I A U ,  T Ū K S T A N T Į  R A D A U .

K A S  Ū Ž I A  B E  V Ė J O ?

M A R G A  M A R G I N A I T Ė  Š I L E  B A L A D O J A S I .


