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Žodžiai ir gyvenimas 
Collins anglų kalbos žodynas savo 2020 metų žodžiu 

paskelbė žodį „uždarymas“ (lockdown), kurio vartojimas 
smarkiai išaugo, plintant COVID-19 sukeliančiam koro-
navirusui. 

Mūsų kalba ir atskiri žodžiai labai susiję su mūsų gyveni-
mu ir atskirais jo reiškiniais. Šį ryšį konkrečiais pavyzdžiais 
parodo populiaraus Collins anglų kalbo žodyno kūrėjai, 
atidžiai stebėdami ir nagrinėdami mūsų kalbą ir jos sąsa-
jas su gyvenimu. Kasmet yra išrenkamas žodis, geriausi-
ai atskleidžiantis ir apibūdinantis visuomenės gyvenimą.  
Kalbos specialistai sako “lockdown” 2020 Metų žodžiu 
išrinkę todėl, kad šiemet  jis tapo viso pasaulio gyventojų 
patirties simboliu, vyriausybėms įvedant suvaržymus pan-
demijai stabdyti. „Tai vienijanti patirtis milijardams žmonių 
visame pasaulyje, kurie turi kolektyviai atlikti savo vaid-
menį kovojant su COVID-19 plitimu“, – paskelbė leidykla 
„Harper Collins“. Kalbotyrininkai užregistravo, kad šiemet  
šis žodis buvo paminėtas  daugiau kaip 250,000 kartų,  praė-
jusiais metais “lockdown”  nuskambėjo tik 4000 kartų.

Dėl pandemijos poveikio mūsų  kasdienei kalbai  šeši iš 
10 Collins metų žodžių yra susiję su pasauline sveikatos 
krize. „Koronavirusas“, „socialinis atstumas“, „saviizo-
liacija“ ir „išleisti atostogų“ (furlough), taip pat „užda-
rymas“ ir „būtiniausias darbuotojas“ (key worker) buvo 
įtraukti į ilgesnį 10 žodžių sąrašą. Sąvokos „būtiniausias 
darbuotojas“ vartojimas išaugo 60 kartų ir tai atspindi 
visuomenei būtinomis laikomų profesijų svarbą šiais metais.  
“2020-aisiais dominavo pasaulinė pandemija, – sakė žodyno 
kalbos konsultantė Helen Newstead. – Uždarymas paveikė, 
kaip dirbame, studijuojame, apsiperkame ir bendraujame.” 
⹂Daugeliui šalių pradedant antrą uždarymą, tai nėra tas 
metų žodis, kuriuo būtų galima džiaugtis, bet jis, galbūt, 
apibendrina pasaulio daugumos metus”, – pridūrė ji. Collins 
žodyne „uždarymas“ apibrėžiamas kaip “griežtų suvaržymų 
kelionėms, socialiniam bendravimui ir galimybėms naudotis 
viešosiomis erdvėmis įvedimas”. Žodyne nurodoma, kad 
koronavirusas yra “bet kuris virusas iš grupės RNR vi-
rusų, galinčių sukelti užkrečiamąsias kvėpavimo takų ligas, 
įskaitant COVID-19”. Reikšmingi socialiniai ir politiniai su 
virusu nesusiję įvykiai taip pat buvo atspindėti metų žodžių 
sąraše. Protestų “Juodųjų gyvybės svarbios” (Black Lives 
Matter, BLM) banga, kurią sukėlė neginkluoto juodaodžio 
George'o Floydo mirtis dėl policijos veiksmų, nusirito per 
pasaulį ir vėl atkreipė dėmesį į šį judėjimą. Santrumpa BLM, 
dažnai naudojama su grotažyme socialiniuose tinkluose, 
buvo plačiai vartojama pokalbiuose ir pranešimuose po 
minimų protestų. Collins žodynas užfiksavo jos vartojimo 
padidėjimą 581%. Socialinė žiniasklaida nuolat parūpina 
naujų žodžių žodynui. Šiemet tokiu naujadaru pripažin-
tas žodis ⹂TikTokininkas”, kuriuo apibūdinamas žmogus, 
skelbiantis turinį socialinių tinklų platformoje ⹂TikTok”. Į 
metų žodžių sąrašą taip pat pateko “mukbangas”, reiškiantis 
Pietų Korėjos vaizdo tinklaraščių polinkį  skelbti įrašus, kaip 
tinkaraštininkai valgo didžiulius kiekius maisto. 2020-ųjų 
sąrašą taip pat paveikė britų karališkoji šeima – į jį pateko 
⹂Megxit”, reiškiantis princo Harry ir jo sutuoktinės Meghan 
atsitraukimą nuo karališkųjų pareigų ir tapęs neatsiejama 
britų leksikono dalimi. ⹂Megxit” yra ⹂sukaltas” pagal ⹂Brex-
itą”, kuris buvo Collins žodyno 2016 metų žodis.

Praėjusiais metais Collins žodyno metų žodžiu buvo 
išrinktas ⹂Climate strike”.

                   Parengta pagal BBC news

Ambasadoriaus susitikimai 
Toronte ir Vasagoje

Rugsėjo 26-28 dieno-
mis Lietuvos ambasadorius 
Kanadoje Darius Skusevičius  
lankėsi Toronte ir Vasagoje 
(Wasaga Beach, On). Čia  
įvyko susitikimai su Lietuvos 
gen.garbės konsulu Toronte 
P. Kuru, Lietuvos atstovu ES 
prekybos rūmuose, Kanados 
lietuvių bendruomenės, Lie- 
tuvos profesionalų klubo, 
įmonės Pace Global Advan-
tage atstovais, Kanados lietu-
vių muziejaus-archyvo va-
dove.  Ambasadorius taip pat 
dalyvavo Kanados lietuvių 
jaunimo sąjungos 45-ajame 
suvažiavime, Lietuvos star-
tuolių skatinimo programos 
seminare. Susitikimų metu 
pristatyti ambasados veiklos 
svarbiausi darbai  2020 me- 
tams, aptartas galimas bend- 
radarbiavimas.

„Džiaugiuosi, kad po ilgo 
laiko pavyko ir vėl atvykti 
į Torontą. Dėl COVID visi 
turime būti atsargesni, šiuo 
metu negalime organizuo-
ti didelių renginių, bet juk 
galima ieškoti naujų formų 
ir būdų pristatyti savo idėjas. 
Buvo labai malonu pamaty-
ti lietuvių bendruomenės 
Vasagoje narius, susitikti su 
įvairių organizacijų atstovais 
ir aptarti būsimas veiklas“ – 
teigė ambasadorius D. Sku-
sevičius.

Vasagoje ambasadorius 
aplankė lietuvišką Gerojo 
Ganytojo misijos parapiją, 
susitiko su Vasagos lietuvių 
bendruomenės pirmininke R. 
Poškiene bei Lietuvos gen.
garbės konsulu Toronte P. 
Kuru. 

Apžiūrėjęs „Kanados 
Palanga“ vadinamoje Wa-

saga Beach daugelį metų 
veikiančią lietuvių jaunimo 
stovyklą „Kretinga“, am-
basadorius D. Skusevičius 
svarstė apie galimą ambasa-
dos dalyvavimą jauniesiems 
lietuviams skirtuose projek-
tuose kitą vasarą, kai tikimasi 
atnaujinti stovyklos veiklą. 

Lankydamasis Toronte, 
ambasadorius lietuviškos 
Maironio mokyklos direk-
torei L. Puterytei perdavė Lie- 

tuvos vyriausybės atsiųstas 
knygas lietuvių kalba, skirtas 
vaikams ir jaunimui. 

Susitikime su Kanados 
lietuvių muziejaus-archy-
vo vadove D. Juozapa-
vičiūte-Breen buvo aptarti 
dar šiemet planuojami pro-
jektai bei pasirengimas ir 
galimas bendradarbiavimas 
kitais metais, minint Sausio 
13-osios įvykių trisdešimt-
mečio sukaktį, Lietuvos 
-Kanados diplomatinių san-
tykių užmezgimo trisdešimt-
metį bei prisimenant Kana-
dos lietuvių indėlį Lietuvos 
laisvėjimo kelyje.

Svarbi šios  programos da-
lis buvo ekonominei diplo-
matijai skirti susitikimai – 
juose buvo aptartos kitiems 
metams atidėtos Lietuvos 
verslo misijos į Torontą, 
galimi ekonominio bendra-
darbiavimo renginiai šiuo 
laikotarpiu, kai dėl pandemi- 
jos esame priversti bendrauti 
laikantis griežtų apribojimų, 
dažniausiai – virtualiai.

     LR ambasados 
inf. ir ntrs.

Apie Kanados lietuvių muziejaus -archyvo darbus buvo kalbama susitikime su vedeja 
D.Juozapavičiūte-Breen (k.)

Toronto lituanistinės mokyklos vedėjai L.Puterytei amba-
sadorius D.Skusevičius perduoda lietuviškų knygų siuntą 

Naujiesiems mokslo me- 
tams – naujos knygos 
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Lenkijos prezidentas 
A.Duda Lietuvoje

Lietuvos prezidento Gitano Nausėdos kvietimu šių metų 
lapkričio 17–18 d. su darbo vizitu lankosi  Lenkijos prezi-
dentas Andrzejus Duda su žmona Agata Kornhauser-Duda. 
Dvišaliame susitikime kaimyninių  valstybių vadovai aptarė ben-
dradarbiavimą, kovojant su pandemija, vakcinos įsigijimą, regiono 
saugumo ir gynybos klausimus, strateginių energetikos ir transporto 
projektų įgyvendinimą, transatlantinius santykius, situaciją ES Rytų 
kaimynystės valstybėse.

G. Nausėda su A. Duda kalbėjosi 
ir apie Europos sąjungos biudžetą 
bei Gaivinimo fondą, jo greitesnį 
patvirtinimą. Vengrija ir Lenkija 
lapkričio 16 d. užblokavo ES 2021–
2027 metų trilijono eurų biudžeto ir 
750 mlrd. eurų finansinių priemonių 
dėl pandemijos paketo patvirtinimą, 
įstumdamos bloką į politinę krizę. 
Varšuva ir Budapeštas nepritaria 
nuostatai, kad lėšų mokėjimas turi 
būti susietas su įpareigojimu vals- 
tybėms narėms laikytis teisinės 
valstybės ir demokratijos principų.  
Šio apsilankymo metu ketinama ofi-
cialiai įsteigti Lietuvos ir Lenkijos 
prezidentų tarybą. Lenkijos prezi-
dentas planuoja susitikti su dabar-
tiniu ministru pirmininku Sauliumi 
Skverneliu ir kandidate į šias parei-
gas Ingrida Šimonyte. Lenkijos va-
dovas taip pat lankysis Antakalnio ir 
Rasų kapinėse. Moterų teisių gynėjai 
A.Dudos vizitą  sutiko protestais dėl 
abortų draudimo Lenkijoje. Kaimy-
ninėje valstybėje didžiulius protestus  
išprovokavo Konstitucinio Tribunolo 
sprendimas, kad dabar Lenkijoje ga- 
liojantys įstatymai, leidžiantys abor-
tus vaisiaus apsigimimo atvejais, 
prieštarauja Konstitucijai. Lietuvos 
prezidentas Gitanas Nausėda tvirtina, 
kad aptarė žmogaus teisių klausimą 
susitikime su Lenkijos vadovu An-
drzejumi Duda ir paragino ieškoti 
dialogo su visuomene. 

Vėliau A.Dudos laukia susitikimas 
su premjeru Sauliumi Skverneliu ir 
konservatorių kandidate į šias parei-
gas Ingrida Šimonyte. „Steigiame 
prezidentų konsultacinę tarybą, kuri 
vyks kartą per metus ir kurioje aptar-
sime aktualiausius klausimus. Tai 
žymi kokybiškai naują mūsų bend- 
radarbiavimo etapą“, – kalbėjo 
G.Nausėda, patvirtinęs, kad priėmė 
A.Dudos kvietimą kitų metų gegužę 
atvykti į Lenkiją. A.Duda antradienio 
vakarą taip pat pasakė kalbą Seime 
ir susitiko su naująja Lietuvos parla-
mento pirmininke, Liberalų sąjūdžio 
atstove Viktorija Čmilyte-Nielsen.

Lenkijos prezidento A.Dudos 
vizitas sutampa su šiemet mini-
mu Lenkijos Karalystės ir Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštystės 

valdovo Žygimanto Augusto 
(1520–1572) gimimo 500 metų 
jubiliejumi ir primena šią vasarą 
vykusį dvišalį susitikimą Lenki-
joje, kur abu prezidentai dalyva-
vo Žalgirio mūšio 610-ųjų metinių 
minėjime. Prezidentūros Žaliojo-
je salėje, kurioje vyko Lietuvos ir 
Lenkijos valstybių vadovų susiti-
kimas, valstybinis muziejus LDK 
Valdovų rūmai įrengė parodą, 
skirtą Žygimanto Augusto valdy-
mo laikotarpiui. Parodoje pristatyti 
per Valdovų rūmų teritorijos ar-
cheologinius tyrinėjimus surasti 
įspūdingi XVI š.vidurio renesan-
siniai kokliai, papuošti Lietuvos 
Vyčio, Lenkijos Erelio ir Sforcų 
Žalčio, ryjančio vaiką, herbais. Šie 
heraldiniai ženklai primena, kad 
Žygimantas Augustas buvo Lenki-
jos karaliaus ir Lietuvos didžiojo 
kunigaikščio Žygimanto Senojo 
ir Milano kunigaikštystės Bonos 
Sforcos sūnus, Lietuvos ir Lenkijos 
valdovas. 

Žygimantas Augustas vertina-
mas nevienareikšmiškai. Iš vienos 
pusės, jis reformavo Lietuvos 
valstybę, modernizavo adminis-
traciją, teismus, rėmė Antrojo Lie- 
tuvos Statuto parengimą, įvykdė 
sėkmingą Valakų reformą, įkūrė 
Vilniaus jėzuitų kolegiją, netrukus 
tapusią universitetu, dovanojo jai 
savo turtingą biblioteką. Iš kitos 
pusės, ŽygimantasAugustas atplėšė 
nuo Lietuvos Ukrainą ir privertė 
Lietuvą ne itin palankiomis sąly-
gomis sudaryti uniją su Lenkija. 
Tokioje Lietuvos Didžiosios Kuni-
gaikštystės ir Lenkijos Karalystės 
sąjungoje, sukūrusioje Abiejų 
Tautų Respubliką, Žygimantas Au-
gustas matė ir Lietuvos, ir Lenkijos 
saugumo ir klestėjimo garantijas, 
pasibaigus dinastijai. Lapkričio 18 
dieną Lietuvos prezidentūra kartu 
su VšĮ ⹂Versli Lietuva”, Lenkijos 
ir Lietuvos prekybos rūmais ir Lie- 
tuvos pramonininkų konfederacija 
surengs nuotolinį Lietuvos ir Len-
kijos verslo bendruomenių forumą, 
kurį atidarys Lietuvos ir Lenkijos 
vadovai.

Akimirkos iš Lietuvos ir Lenkijos prezidentų susitikimo Vilniuje; žemiau (k.)
Lenkijos prezidentas A.Duda kalba Lietuvos seime



TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI   32020.XI.24    Nr. 14

Follow local  
guidelines  
for gatherings

Maintain physical  
distancing

Wash  
your hands

Wear a  
mask 

Stay home if  
you have symptoms,  
even mild ones

Download the  
 COVID Alert app

Continue to practise all public health measures:

The COVID-19 
pandemic  
in Canada  
is serious.

Protect yourself and others. 
Learn more at Canada.ca/coronavirus or 1-833-784-4397.
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Kanada: balsavimas 2020 metų LR Seimo rinkimuose
Darius SKUSEVIČIUS, LR ambasadorius Kanadoje
2020 m. spalio 11 dieną įvyko Lietuvos Respublikos Seimo 
rinkimai (antrasis turas vyko spalio 25 d.). 2020 m. lapkričio 
13 dieną prisiekė ir darbą pradėjo naujai išrinkti Seimo nariai. 
Šiuose rinkimuose pirmą kartą buvo įsteigta Pasaulio lietuvių 
vienmandatė apygarda, kurioje laimėjo Laisvės partijos vadovė 
Aušrinė Armonaitė.

Bendri skaičiai. 2020 m. LR Seimo 
rinkimuose balsuoti LR ambasadoje 
Kanadoje registravosi 378 asmenys (II 
ture 381). Balsavimo dokumentai paš-
tu buvo išsiųsti 363 rinkėjams (II ture 
368), o 13 balsavo ambasados patalpose 
(II ture taip pat 13). Atitinkamai LR Sei-
mo rinkimuose balsavo 346 rinkėjai (II 
ture 312) arba 91%. (II ture 82%) visų 
ambasadoje registruotų rinkėjų. 

Balsavimo Kanadoje rezultatai daugia- 
mandatėje apygardoje: rinkėjų sąraše 
378 rinkėjų, rinkimuose dalyvavo 346 
(91,53%), negaliojančių biuletenių – 16 
(4,62%), galiojančių biuletenių – 330 
(95,38 %).

Palyginimas su 2016 metų rinki-
mais. 2016 m. LR Seimo rinkimuose 
Kanadoje registravosi balsuoti 157 LR 
piliečiai (II ture – 158), t.y., šiemet reg-
istravosi 2,5 karto daugiau rinkėjų. Kaip 
ir 2016 m., šį kartą didžioji dalis rinkėjų 
pasirinko balsavimo būdą paštu. Lygi-
nant balsavusių skaičių 2016 m. (79%.; 
II ture 58%) ir 2020 m. (91%; II ture 
82%) akivaizdu, kad net ir pandemi-
jos sąlygomis lėčiau veikiant Kanados 
pašto tarnybai, ambasadą pasiekusių 
vokų su rinkimų dokumentais skaičius 
pastebimai  išaugo. Manome, kad pa-

siteisino sprendimas nustatyti ankstyvus 
terminus rinkėjų registracijai paštu. 

Balsavimas paštu. Organizuodama 
balsavimo dokumentų siuntimą. Am-
basada turėjo atsižvelgti į Kanados 
pašto tarnybos nustatytus terminus per 
kuriuos laiškas pasiekia adresatą: toje 
pačioje provincijoje – per 3 darbo die- 
nas, regione – per 5 darbo dienas, visoje 
šalyje – per 9 darbo dienas. Tai reiškia, 
kad garantuoti balsavimo biuletenio 
grįžimą iš Vankuverio į Otavą galima 
tik, jei bendras laiškų išsiuntimo ir grįži-
mo terminas yra ne trumpesnis nei 18 
darbo dienų. Šį terminą pavyko išlaiky-
ti registraciją rinkimams nustatant iki 
2020 m. rugsėjo 16 d., tačiau terminas 
buvo akivaizdžiai per trumpas antrojo 
balsavimo turo atveju, kai laikotarpis 
tarp biuletenių išsiuntimo iki balsavi- 
mo dienos buvo tik 9 darbo dienos. 
Balsuojant paštu antrajame rinkimų 
ture iki rinkimų dienos (spalio 25 d.) 
ambasada iš viso gavo tik 67 balsavimo 
vokus, iš tolimiausių provincijų – Al-
bertos ir Britų Kolumbijos – gauta tik 
po 4 vokus. 

Rinkimų geografija ir demografija. 
Balsuoti LR Seimo rinkimuose regis-
travosi LR piliečiai, gyvenantys 8 iš 
12 Kanados provincijų ir teritorijų (iš 

jų 5 provincijose balsavo daugiau nei 
vienas rinkėjas). 12 rinkėjų registravosi 
Saskatchewan provincijoje, kur nėra 
registruotos lietuvių bendruomenės 
ar veikiančio Lietuvos garbės konsu-
lo. Daugiau nei 65% užsiregistravusių 
balsuoti rinkėjų amžius – nuo 18 iki 
44 metų.

Vyriausiosios rinkimų  komisijos pa- 
tvirtintus rinkimų į LR Seimą rezultatus 
galite  surasti čia: 

Balsavimo Kanadoje rezultatai dau-
giamandatėje apygardoje: 

https://www.vrk.lt/2020-seimo/rezu-
ltatai?srcUrl=/rinkimai/1104/1/1746/
rezultatai/lt/rezultataiDaugmRpl_rp-
gId-20734_rplId-659930.html

Balsavimo Kanadoje rezultatai vien-

mandatėje Pasaulio lietuvių apygardoje 
I ture:

https://www.vrk.lt/2020-seimo/rezu-
ltatai?srcUrl=/rinkimai/1104/1/1746/
rezultatai/lt/rezultataiVienmRpl_rp-
gId-20734_rplId-659930.html

Balsavimo Kanadoje rezultatai vien-
mandatėje Pasaulio lietuvių apygardoje 
II ture:

https://www.vrk.lt/2020-seimo/re-
zultatai?srcUrl=/rinkimai/1104/2/1744/
rezultatai/lt/rezultataiVienmRpl_rp-
gId-20734_rplId-659930.html

Išrinktų Lietuvos Respublikos Seimo 
narių sąrašas:

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_
r=35299&p_k=1

Lietuviški gaminiai Kanadoje 
Viena iš didžiausių Baltijos ša-

lyse žemės ūkio investicijų ben-
drovių „Auga group“ plečiasi JAV 
ir Kanadoje. Prieš dvejus metus įžen-
gusi į didžiausią pasaulyje ekologiško 
maisto rinką  – Šiaurės Ameriką, 
„AUGA group“ ir toliau nuosekliai 
stiprina savo pozicijas joje. 

Nuo šiol „AUGA“ ekologiškais 
maisto gaminiais pradeda prekiau-
ti gerai žinomi prekybos tinklai: 
„Stop&Shop“ Jungtinėse Amerikos 
Valstijose ir „Metro“ Kanadoje. 
Bendradarbiavimą taip pat pratęsė 
ir tarptautinė maisto prekybos 
milžinė „Costco“. Naujieji maisto 
prekybos tinklai, kuriuose galima rasti 
„AUGA“ produkcijos, išsiskiria savo 
dydžiu. „Stop&Shop“ yra gerai žinomas 
JAV prekybos tinklas, turintis net 415 
fizines parduotuves šiaurės rytinėse JAV 
valstijose, o maisto prekybos tinklas 
„Metro” šiuo metu yra trečias didžiau-
sias visoje Kanadoje. Kaip skelbia JAV 
verslo žurnalas „Fortune“, tarptautinis 
prekybos tinklas „Costco“, su kuriuo 
„AUGA group“ sėkmingai pratęsė ben-
dradarbiavimą, yra didžiausias pasau-
lyje pagal ekologiškų ir kitų produktų 
asortimentą. Bendrovės duomenimis, 
šiuo metu „AUGA“ yra vienintelis lietu-
viškas prekės ženklas šiame prekybos 
tinkle JAV bei Kanadoje.

JAV ir Kanados prekybos tinkluose 
prekiaujama „AUGA group“ gamina- 
momis sriubomis. Nuo pat 2018 m. tai 
yra daugiausia dėmesio sulaukiantis ir 
pagrindinis eksportuojamas produktas į 

Šiaurės Amerikos regioną. Tačiau asor- 
timentas nuolat plečiasi ir šiuo metu, 
be sriubų, JAV parduotuvėse taip pat 
galima rasti ir konservuotų pupelių bei 
avinžirnių. „AUGA“ ekologiškais gami- 
niais pradėta prekiauti ir kitoje JAV 
prekybos milžinėje, tarptautiniame spe-
cializuotų parduotuvių tinkle „Whole-
foods“, turinčiame per 500 prekybos 
vietų įvairiose šalyse.

AUGA group, AB ir dukterinės 
įmonės, kuriose vystomas tvarus, nau-
jomis technologijomis paremtas žemės 
ūkio modelis, apimantis augalininkystę, 
pienininkystę, paukštininkystę ir gry-
bų auginimą. Naudodama nuosavus ir 
užsakomuosius gamybinius pajėgumus, 
iš savo užaugintų žaliavų bendrovė 
gamina platų ekologiškų gaminiu ga-
lutiniams vartotojams bei tiekia rinkai 
žaliavinius produktus. Pirkėjai pamė-

go  ir gerai vertina paruoštas varto-
jimui sriubas, konservuotus grybus, 
supakuotas šviežias ir konservuotas 
daržoves, pieną bei kitus produktus. 
Šis gamybos dalis  yra strategiškai 
svarbi įmonei ir šiuo metu greičiau-
siai auganti. „AUGA“ gaminiai yra 
paremti novatoriškais maisto gamy-
bos standartais ir sulaukia viso 
pasaulio vartotojų susidomėjimo 
ekologiškais maisto gaminiais ir 
žaliavomis.

Virš 70 % produkcijos yra ekspor-
tuojama į daugiau kaip 30 pasaulio 
valstybių , tarpų jų į Skandinavijos ir 
Baltijos šalis, Vokietiją, Prancūziją, 
kitas ES šalis, JAV, Japoniją, Jungti- 
nius Arabų Emyratus, Australiją ir kt. 
„AUGA group“ dukterinė įmonė 
„Baltic Champs“ yra didžiausia 
grybų augintoja Baltijos regione. 
Per metus įmonė užaugina apie  

12,000 tonų baltųjų ir rudųjų pieva-
grybių, portobello, eringi, šitake 
grybų, taip pat gamina grybų aug-
inimui naudojamą kompostą.

AUGA grupė yra didžiausia or-
ganinio maisto ir žaliavų  tiekėja  
Europoje. Verslovei Lietuvoje, kur 
palyginti labai maža tarša,  priklau-
so 96,000 akrų dirbamos žemės, 
oficialiai pripažintos organine. 
Joje ir auginamos žaliavos  svei- 
kiems ir skaniems gaminiams, kurių 
galėsime nusipirkti ir Kanadoje.

“AUGA” sriubos, pagamintos iš 
ekologiškų  daržovių

Daržovių laukai

Naujausias gaminys – morkų sriuba
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Lapkričio 13-29 dienomis  Kanados kino 
filmų  mėgėjus kviečia Europos sąjungos  
kino festivalis 2020. 

Kanados kino institutas, ES kino fes-
tivalis Toronte ir Vankuverio The Cin-
ematheque, susivieniję su Kanados ES 
atstovybe, ES valstybių ambasadomis ir 
konsulais, šį festivalį rengia nuo 1984 
metų, Kanados žiūrovams  kasmet rudenį 
pristatydami įdomiausius Europos kino 
kūrėjų  darbus. Šiemet dėl COVID-19 
grėsmės  festivalis  pirmą kartą  rengia-
mas nuotoliniu būdu – tik mažuosiuo- 
se ekranuose, kviečiant susipažinti su 
Europos kino kūryba  žiūrovus visoje 
Kanadoje.  

Kino žiūrovai internete gali užsisakyti 
EUFF pasą, leidžiantį pamatyti visus 27 
festivalyje rodomus filmus (kaina $100). 
Pasas 5-iems filmams – $50, vienam fil-
mui -$12 ,
Eurofilm pasai gali būti užsakomi iš 

anksto arba tada,kai pasirinksite kurį 
filmą norite pamatyti. Daugiau žinių 
apie nuotolinį Europos filmų  festivalį 
2020  ir  kino filmų programą  galite 
rasti tinklalapyje https://euffonline.ca/

Lapkričio 15, sekmadienį, bus ro-
domas Lietuvos  kino kūrėjų  filmas 
“Nematoma” ( Invisible) 

„Nematoma“ – antrasis režisieriaus 
Igno Jonyno filmas. Pirmasis jo projek-
tas, filmas „Lošėjas“ pelnė svarbiausią 

Lietuvos apdovanojimą kino kūrėjams 6 
“Sidabrines gerves” ir buvo pripažintas 
geriausiu 2014-ųjų lietuvišku filmu. Nau-
jausias Igno Jonyno meninis kino filmas 
“Nematoma”, kurį lapkričio 15 d. matys 
ES kino festivalio žiūrovai Kanadoje, 
taip pat pristatytas ir šiemetiniams “Si-
dabrinių gervių” apdovanojimams,

Drauge su filosofu Kristupu Sabo- 
liumi antrąsyk rašęs filmo scenarijų, 
režisierius tikina, jog neo-noir estetikos 
„Nematoma“ prabyla apie įvairias aklu-
mo formas šiandienos pasaulyje, kuris 
tarsi iškelia reikalavimą viską pamatyti 
ir visada būti matomu, o filmo istorijoje 
persipina nusikaltimo ir tiesos regimybės 
temos. Filmas „Nematoma“ pasakoja 
apie Karpatuose dienas leidžiantį Joną 
(akt. Dainius Kazlauskas), kurį slegia 
rutina, praeities šešėliai ir amžiaus krizė. 
Vyras gali užsimiršti tik šokdamas, o vis 
labiau slegianti emocinė duobė paskati-
na jį imtis desperatiškų veiksmų, kad 
pakeistų situaciją. Sanatorijos šokiuose 
pastebėtas prodiuserių, Jonas kviečiamas 
dalyvauti TV šokių projekte Lietuvoje. 
Drauge su porininke, šokėja Saule (akt. 
Paulina Taujanskaitė) jiedu netrunka 
tapti daugiausiai dėmesio sulaukiančia 
televizijos projekto pora. Bet netrukus 
iš kalėjimo paleidžiamas senas Jono 
priešas – Vytas (akt. Darius Bagdžiūnas). 
Draskomas prieštaringų jausmų, buvęs 
kalinys sprendžia dilemą – visuomenei 
įrodyti savo tiesą, ar imtis keršto Jonui? 
Drauge su Ukrainos ir Latvijos kino 
kūrėjais kurto filmo šokio kompozici-
jas kūrė Lietuvos nacionalinio operos 
ir baleto teatro baleto trupės solistas, 
Auksiniu scenos kryžiumi apdovano-
tas choreografas Martynas Rimeikis, 
o kostiumus – garsi dizainerė Sandra 
Straukaitė.

Viena rudens diena 
Anapilio sodyboje

Tradicinė rudeninė kapų  lankymo 
diena lapkričio  1,sekmadienį,  Ana-
pilio  sodyboje, Mississaugoje, kaip ir 
pavasarį, vyko  ne visai  įprastai. Dėl 
COVID-19 pandemijos ir koronavi-
ruso grėsmių pagal vyriausybės nuro-
dymus teko riboti tikinčiųjų  skaičių  
Mišiose, keisti per daugelį metų įprastą 
šios dienos tvarką, vengiant didelio 
susibūrimo uždarose patalpose.  Tą 
dieną rytinėse Mišiose giedojo vaikų 
choras „Gintarėliai“ (vad. D.Grigu-

tienė), prieš  Atminimo Mišias buvo 
muzikinis susikaupimas (solistė Kel-
lie Mašalas). Mišiose pamokslą sakė 
kun.P.Rudinskas.

Tradicinė Kanados lietuvių muzie-
jaus-archyvo paroda, skirta Šv. Jono 
lietuvių  kapinių 60-mečiui, persikėlė 
į interneto erdvę, bet vieną jos dalį, 
skirtą dailininko T.Valiaus  kūrybai, 
buvo galima pamatyti dideliuose 

pastato languose. Daina Puterienė  
didelės apimties plakatuose atkūrė dai-
lininko eskizus kapinių koplyčios var-
tams. Juose vaizduojama labai svarbi 
Lietuvai istorija – kelias į krikščiony-
bę. Atvažiavusieji eilutėje prie maisto 
galėjo pasižiūrėti šią parodą tiesiog pro 
automobilių langą. 

Prisitaikant prie šiandieninio gyve- 
nimo ir pagal sveikatos tarnybų reika-
lavimus teko keisti ir Ilgametę popu- 
liarią tradiciją – didžiojoje Anapilio 
salėje viešus lietuviškų patiekalų pi-
etus, kuriuos rengia Kanados lietuvių 
katalikių moterų  Anapilio skyrius su 
gausiais  talkininkais. Šiemet pavasarį 
ir dabar, rudenį, pagal visus saugumo 

reikalavimus virtuvėje pag-
amintas ir supakuotas mais-
tas buvo išduodamas  lauke 

irgi pagal griežtas taisykles, laikantis 
saugaus nuotolio. Ir virtuvės šeimin-
inkės, ir „ maisto išdavimo tarnyba“ 
dirbo sparčiai, laukiančiųjų  eilė greitai 
mažėjo…  

O Šv. Jono lietuvių kapinėse dar 
ligi vėlyvos popietės  atskiromis gru-
pelėmis prie savųjų ar artimųjų kapų 
vaikščiojo lankytojai, vėjo gūsių 
blaškomos pleveno atminimo žvake-
lių liepsnos.

Ruduo Kawartha 
ežerų krašte

Baigiantis lapkričiui, nematomas daili-
ninkas skuba keisti kraštovaizdžio spal-
vas. Dar prieš savaitę visomis spalvomis 
mirgėjo miškai, parkai, atskiri medžiai. 
Užteko  tik vienos dienos šalto lietaus 
ir smarkaus  vėjo gūsių, ir kraštovaiz-
dis tapo pilkesnis, ant žemės – stores-
nis lapų sluoksnis, ežerų mėlį pakeitė 
plieno -ūkanoto dangaus -spalva.  Taip 
gamta rengiasi didžiajam virsmui – žie-
mos atokvėpiui, kad sukauptų gyvybės 
syvų  pavasario atbudimui. Šią gamtos 
metų kaitą labiausiai gali pastebėti toli 
nuo didmiesčių, Kanados miškų ir ežerų 
krašte. Vienas iš jų  dažnai poilsiautojų 
ir gamtos mylėtojų lankomas  Kawartha 
Lake  ežerų kraštas Ontario provinci-
joje, Kawartha Highlands provincijos 
parkas. „Kawartha“  čiabuvių  genties 
Ojibwa kalba reiškia „Žėrinčių vande-
nų kraštas“,  vaizdingai  vardas nusako  
Kawartha ežerų grožį.  Šią savaitę mūsų 
tinklalapio skaitytoja G.Kobelskienė pa-
sidalijo nuotraukomis iš rudeninės ke-
lionės prie Stoney ežero(Stoney Lake). 
Šis ežeras, nutolęs nuo Peterborough  į 
šiaurės rytų pusę, savotiškas sudėtinis 
vandens telkinys. Jį sudaro susijun-
giantys trys ežerai Stoney Lake, Upper 
Stoney Lake ir Clear Lake. Šis ežerų 
junginys yra vandens kelio, jungiančio  
Ontario ežerą su Georgian Bay ir žinomo 

kaip   Trent -Severn Waterway, dalis. 
Apie seniausius šio krašto gyventojus 
liudija prie Stoney Upper Lake išlikusių 
900 senų  raižinių ant akmens su vėžlių, 
gyvačių , paukščių ir žmonių atvaizdai. 
Čia veikia Petroglyphs provincijos par-
kas. Jau XIX šimtmetyje prie šio ežero 
noriai kūrėsi miško kirtėjai ir žemdirbiai. 
Ežeras buvo vadinamas Salmon Trout 
Lake. Lašišų čia jau nebėra, ežerui labiau 
tinka dabartinis vardas Stoney Lake dėl 
aplinkui jį esančių uolienos klodų. Bet 
nepakartojami Kawartha ežerų ir miškų 
vaizdai, tyla   ir ramybė, švarus oras  vi-
lioja poilsiautojus čia visais metų laikais.

G.Kobelskienės ntr. Stoney Lake eže-
ras rudenį

Dail. K.Valiaus grafikos paroda “Drive through” ir  prekyba lietuviškais 
patiekalais

Šv. Jono Lietuvių kapinės


