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Įžanginis žodis 

 
Brangūs lietuviai, 
 
Visi pastebėjome, kad Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare Belgijoje gerokai padaugėjo 
lietuvių – net gatvėje dažniau susitinkame tautiečius, darbovietėse turime progų 
pasišnekėti lietuviškai su kolegomis, mūsų vaikai studijuoja kartu su kitais lietuviukais, 
gydomės pas lietuvius medikus. Ir tai džiugu – atsiranda daugiau galimybių pabendrauti, 
pasijausti tikra bendruomene. Šiuo metu Belgijoje, oficialiais Belgijos VRM Užsieniečių 
departamento duomenimis, gyvena 550 lietuvių. Nors tai nėra itin daug lyginant su 
didžiulėmis lietuvių bendruomenėmis JAV, Rusijoje, Lenkijoje, Vokietijoje, norėtųsi 
pažymėti, kad Belgijoje gyvenantys lietuviai yra tikri profesionalai, kvalifikuočiausi savo 
šalies atstovai, kurie net būdami užsienyje sąmoningai dalyvauja Lietuvos politiniame ir 
visuomeniniame gyvenime.  

 
Didžioji lietuvių dalis dirba ar stažuojasi ES institucijose Briuselyje. Nemažai studentų 
mokosi Belgijos universitetuose. Padaugėjo lietuvių, dirbančių LR diplomatinėse 
atstovybėse. Daugelis jų čia  atvyko ilgesniam ar trumpesniam laikui – pasibaigus 
mokslams ar darbo kontraktui jie sugrįš į tėvynę. Kitiems lietuviams Belgija tapo tikraisiais 
namais, bet nuolatinis ryšys su Lietuva jiems yra ypač svarbus ir brangus. Ambasados 
tikslas - kuo geriau tarpininkauti ir prisidėti, kad lietuviai jaustų savo gimtosios šalies 
gyvenimo pulsą ir tuo pačiu sėkmingai atstovautų savo šaliai užsienyje. Kita vertus, 
Lietuvos propagavimas, šalies įvaizdžio formavimas, kultūros pristatymas – ne vien tik 
ambasados prerogatyva. Šia linkme labai aktyviai ir efektyviai darbuojasi Belgijos Lietuvių 
Bendruomenė su jos valdyba priešakyje.  

 
Ambasada siūlytų, kad kuo daugiau lietuvių aktyviai dalyvautų BLB veikloje, taptų 
tikraisiais BLB nariais - drauge būtų lengviau ne tik įgyvendinti vertingas iniciatyvas, bet ir 
rengti šventines vakarones.    
 
Pernai metais visi stebėjome cunamio Pietryčių Azijoje padarinius. Ši tragedija sukrėtė 
pasaulį. Tam tikras išvadas padarėme ir mes. Tikiuosi, kad nei Lietuva, nei Belgija 
niekada nepatirs tokios nelaimės, tačiau tam tikrų priemonių nusprendė imtis ir LR 
ambasada Belgijoje. Nuo šių metų kovo 1 d. ambasadoje planuojame pradėti Belgijoje ir 
Liuksemburge gyvenančių lietuvių konsulinę registraciją. Pagrindinis šios registracijos 
tikslas - turėti informacijos apie Belgijoje gyvenančius lietuvius - ir suaugusiuosius, ir 
vaikus - jų gyvenamąją vietą, idant iškilus būtinybei, galėtume atrasti ir padėti savo šalies 
piliečiams. Ši informacija taip pat reikalinga organizuojant rinkimus. Konsulinė registracija 
nėra privaloma, tačiau gali pasitarnauti jūsų pačių labui.  
 
Baigdama norėčiau palinkėti būti garbingais ir vertais savo šalies atstovais – pagal 
kiekvieno mūsų veiklą ir poelgius užsienyje neretai vertinama visa Lietuva.  
 
Nuoširdžiai, 
 
Irena Skullerud 
LR ambasados Belgijos Karalystėje Pirmoji sekretorė, konsulė 
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Belgijos lietuviai pasakoja 
 

Šį kartą svečiuojamės pas ilgametę Belgijos lietuvę, 
buvusios ir dabartinės Lietuvių Bendruomenės aktyvią 
narę, p. Bronę Spies-Gailiūtę. Savo nenuilstančia veikla ji 
įrodė ir iki šiol rodo, kad gyvenime galima viską pasiekti, 
kad ir koks  sunkus jis bebūtų.  
Savo gyvenimo istoriją, skirtą vaikams ir anūkams, ji 
aprašė knygoje ”Spygliuotos tulpės”.  
Nuoširdžiai dėkojame p. Bronei už pokalbį ir linkime kuo 
geriausios sveikatos ir dar neįgyvendintų svajonių 
išsipildymo .   
 
Kaip atvykote į Olandiją (kiek prisimenu, pirmiausia Jūs 
gyvenote Olandijoje): kada ir kodėl išvykote iš Lietuvos, 
kur apsistojote, kiek Jums tada buvo metų? 
 
Per karą, 1942 metais, vokiečiai mane išvežė darbams į 

Vokietiją. Ten susipažinau su savo vyru – olandu Martynu Spies. Karui pasibaigus, 1945 
metais, su poros savaičių dukrele Marijana išvykome į Olandiją. Jei ne kūdikis, nebūčiau 
ten vykusi. Būčiau pasukusi Tėvynės link. Po sunkios odisėjos pagaliau pasiekėme 
Olandiją. Tuoj po karo ir dar kalbos nemokant, man buvo be galo sunku. Kalbėjau 
vokiškai, bet ta kalba, gink Dieve, gatvėje neišsižiok. Tuoj tave „mof“ apšauks. 
     
Kur mokėtės olandų kalbos?  
 
Olandiškai mokėti buvo būtina. Kasdieną garsiai skaitydavau laikraščius. Užsisakiau 
olandų kalbos kursus ir neakivaizdiniu būdu mokiausi.  
 
Kaip Jus priėmė vietiniai gyventojai?  
 
Nepaisant mano pastangų pritapti prie olandų, buvau traktuojama kaip „polak“ ir „ruskė”, 
labiausiai mano vyro šeimoje. Nuo pat pirmos iki paskutinės dienos aš jiems likau 
svetima. 1951 metais gimė sūnus Andrius.   
 
Kada ir kodėl nusprendėte persikraustyti į Belgiją?  
 
Po 12 metų gyvenimo Olandijoje ir nuolatinių užgauliojimų, kurie man nusibodo. 
Sužinojusi, kad Belgijoje gyvena gana daug lietuvių, 1956 metais su abiem vaikais ten ir 
išsikėliau. Laikinai apsistojau pas vieną tautietę Lieže (Liege). Buvau 30-ies metų. 
Netrukus atsikėlė ir mano vyras Martynas. 1958 metais gimė antras sūnus Vytukas.  
 
Ar čia dirbote ir mokėtės?  
 
Dirbau visokius darbus – alaus bravore, restoranuose. Lankiau vakarinius prancūzų 
kalbos kursus. Pramokusi prancūziškai įsidarbinau Lieže amerikonų viešbutyje „Holliday 
Inn“ kambarine. Vėliau pakilau iki housekeeper pavaduotojos pareigų.  
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Kada susipažinote su lietuvių Bendruomene Belgijoje?  
 
Su lietuviais Belgijoje susipažinau 1954 metais, o 1957 metais aktyviai įsijungiau į 
bendruomenės veiklą ir padėjau visur, kur galėjau. 
 
Kokie lietuvių renginiai labiausiai įstrigo į atmintį?  
 
Minėjome vasario 16-osios dieną, motinos dieną, tautos šventę. Reikėjo žmones užimti. 
Dainavome apie Tėvynę Lietuvą.  
 
Kaip Jūs prisidėjote prie Bendruomenės veiklos?  
 
Sugalvojau vaidinimą – „Žmonoje gerbk motiną“. Vaizdelius, skečus scenai verčiau ir iš 
olandų kalbos, atsiradus entuziastingų scenos mėgėjų tai buvo suvaidinta Lieže ir su 
pasisekimu.  Surinkau lietuvių jaunimo būrelį ir mano kaime Moelingen’e, garaže, 
mokėmės tautinių šokių. Vėliau įstojau į Grétry muzikos akademiją Lieže. Lavinau balsą, 
mokiausi muzikos istorijos, dramos meno ir dainavau Operos klasėje. Courcelles mieste, 
netoli Gosselies, tęsiau dainavimo studijas ir gavau Excellence A diplomą. Dainavau 
belgų renginiuose, pvz.: „Chanson sans frontieres“ konkurse „BRT F culture“ televizijoje 
Lieže, kur laimėjau pirmą vietą padainavusi lietuvių liaudies dainą : „Kas bernelio 
sumislyta”. Dainavau Olandijoje, Voerin’e, Kiolne, Hamburge, Hannoveryje, Stuttgarte – 
visur, kur buvo susibūrę lietuviai. Europos lietuvių studijų savaitės uždarymo proga 
Stuttgarte turėjau garbę atlikti savo dainų rečitalį rinktinei auditorijai. 1971 metais 
dainavau vokiečių ir lietuvių kompozitorių kūrinius. 1981 metais įdainavau Z. P. plokštelę.  
 
Kada pirmą kartą pavyko išvykti į Lietuvą pasisvečiuoti pas artimuosius? 
 
Išeivijos lietuvių spaudoje buvo rašyta apie dainininkę Bronę Gailiūtę. Matyt, tai buvo 
pastebėta ir Lietuvoje. 1966 metais Kultūrinių ryšių su užsienio lietuviais komitetas Vilniuje 
man pasiūlė penkių dienų vizą – viešnagę Lietuvoje. Buvo sunku apsispręsti – važiuoti ar 
ne. Po tiek laiko labai norėjau aplankyti tėvynę ir motinos kapą. Kreipiausi patarimo pas 
tikrą Lietuvos patriotą, nuolatinį lietuviškų studijų savaičių prelegentą, poną Čeginską su 
klausimu „Ką daryti?“ Atsakymas buvo toks: „Tėvynė, kad ir okupuota, bet jos negalima 
atsisakyti. Nuvažiavus gi reikia žiūrėti, kad nei žodžiu, nei elgesiu Tėvynei nepakenkus”. 
Išvažiavau.  
 
Kokių įspūdžių parsivežėte iš Lietuvos?  
 
Įspūdžių buvo be galo daug. Vilniuje stengiausi gauti leidimą išvykti į Tauragę. Mano visos 
kelionės tikslas buvo aplankyti motinos kapą ir po 25 metų susitikti su seserimi. Leidimą 
išduoti delsė. Turistams iš Vakarų nebuvo leidžiama išvažiuoti iš Vilniaus. Pagaliau 
leidimą gavau. Pasimatymas su sesute buvo be galo jautrus. Prie motinos kapo, rodos, 
viso gyvenimo širdgėlą išverkiau. Tik gaila, kad į Tauragę išleido ne savarankiškai, laisvai, 
kaip svajojau. Vežė komiteto mašina su vairuotoju ir palydovu. Sustojome Trakuose ir 
Kaune. Jaunystėje Lietuvos miesto nebuvau mačiusi, todėl viskas, ką man leido pamatyti, 
atrodė be galo gražu ir didinga. Taip, iš Lietuvos išvykdama parašiau: „Lenkiu galvą prieš 
visus, kurie dirbo ir kentėjo dėl savo žemės. Lenkiu galvą prieš gražų ir didį mano gimtąjį 
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kraštą“. Kai kas tokį mano pasisakymą palaikė propaganda okupantui. Mano sąmonėje 
Lietuva, kad ir kokie svetimi batai ją mindė, man buvo ir bus gimtinė.     
 
Kaip į jūsų įspūdžius reagavo Belgijos lietuviai?  
 
Grįžusi taip ir pasakiau, kad Lietuvoje broliai lietuviai gyvena ir visi dar lietuviškai šneka. 
Kad mano sesuo Tauragėje geriau už mane gyvena – savo namelyje, turi didelį sodą. 
Mano tautiečiai tuo netikėjo. Gal dėl to sumaniau savo įspūdžius patvirtinti. Parašiau į 
Londone leidžiamą „Europos lietuvį“. Išspausdino, bet su neigiamais komentarais. 
 
Rudenį baigėte rašyti knygą apie savo gyvenimą. Kaip ji vadinasi ir kodėl?  
 
Visa tai plačiai aprašyta mano knygoje – „Tulpen met doornen“ (Spygliuotos tulpės). 
Tulpės - Olandija, spygliai - olandų įkandimai man.   
 
Kas paskatino ją parašyti?  
 
Šeimos šventėse, būdavo, kad šį tą iš savo gyvenimo papasakodavau. Vaikai ir paragino 
viską surašyti. Kad iš to išeis knyga, net nesvajojau. 
 
Kokiai publikai ji skirta?  
 
Knygą parašiau savo vaikams ir anūkams. Ja taip pat susidomėjo Voerm’o gyventojai, su 
kuriais jau 40 metų išgyvenau. Per sūnaus Vyto pažintis knyga pateko ir į Olandiją, 
keletas Belgijoje ir netgi pora egzempliorių išsiųsti į Ameriką.  
 
Ar planuojate ją išversti į lietuvių kalbą lietuvių skaitytojams?  
 
Mano pažįstami Vilniuje mane užpuolė, kodėl lietuviškai nerašau. Taip ir pradėjau knygą 
lietuviškai versti. Jau baigiu. Kol kai kurie knygoje minimi asmenys dar gyvi, manau 
Lietuvoje jos dar neleisti. Vėliau, kas žino, gal bus ir lietuviškas leidimas.  
 
Ir paskutinis klausimas: ką manote apie dabartinę Lietuvių Bendruomenę Belgijoje, kaip ji 
pasikeitė per daugelį metų?  
 
Senosios kartos lietuviai susirinkdavo, pašvęsdavo. Mus rišo Tėvynės ilgesys, Tėvynės, į 
kurią kelio atgal nebuvo. Belgijoje mažai kas apie mus težinojo. Bendravome tarpusavyje 
Olandijos, Belgijos, Vokietijos lietuviai.  
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Lietuvai atgavus nepriklausomybę, Lietuvos vardas plačiai ir garsiai nuskambėjo. Taip 
lietuviai, nors jų tiek mažai belikę, kad netgi bendruomene nepavadinsi, atsirado dėmesio 
centre. Kiekvienas iš mūsų savaip demonstravome esą lietuviai. Rėmėme Lietuvos 
laisvės kovos reikalą. Stengėmės įsigyti lietuviškus pasus. 
 
Senąją Lietuvių bendruomenę pakeitė nauja – Lietuvoje augęs ir subrendęs jaunimas. 
Sunku palyginti senąją ir naująją bendruomenę. Jaunimas veikia kitomis gairėmis. Juk 
visai įprasta, kad senieji nesupranta jaunimo ir atvirkščiai. Senieji staiga pasijunta lyg 
atgyvenę, niekam nebereikalingi. Nėra ko stebėtis, juk tai paprasta gyvenimo eiga. Taip 
buvo, yra ir bus. Senąją bendruomenę rišo rūpestis dėl Tėvynės, jos ilgesys. Nebuvo 
problemų kaip dėl pinigų stokos suorganizuoti susiėjimus. Bendruomenės pirmininkei 

tereikėdavo užsiminti, kad reikia pinigų ir tautiečiai dosniai paaukodavo ir už patalpos 
nuomą, ir kunigui, ir dar kasoje likdavo.  
 
Jaunajai bendruomenei sunkiau. Stebiuosi, kad ji iki šiol dar išsilaikė.  
 
Sėkmės, drąsos, gyvuokite ir toliau!!! 



 8

Kaip lietuviai Briuselyje diskutavo 
Emilija Pundziūtė 
 
 
Belgijoje lietuvių daugėja ne dienom, o tiesiog valandom. Atvažiavom, susipažinom, 
pasidalijom naujais įspūdžiais, vieną kitą veidą įsiminėm, kitus pasistengiam ir dažniau 
išvysti. Bendruomenei bręstant norisi, kad ir mūsų bendravimas būtų vis brandesnis. 
Norisi mus labiau vienijančių temų, kad pajustume prasmę būdami kartu, kad atpažintume 
savo išskirtinumą ir vietą Europos visuomenėje. Žinome, kad Belgijoje dabar nemažai 
iškilių asmenybių, kurių nuomonę ne vienam būtų įdomu išgirsti. Be to, juk ir patys turime 
ką pasakyti daugeliu aktualių klausimų.  
 
Dėl tokio natūralaus troškimo diskutuoti, kalbėti ir klausytis maža ateitininkų (Lietuvoje 
žinomų kaip pilietiškai aktyvaus jaunimo) grupelė nusprendė pakurstyti ugnelę ir čia, 
Europos širdyje. Pirmas toks kurstymas įvyko darganotą rudenį, „PP“ kavinėje Briuselyje. 
Prie alaus ar vyno taurės, kaip ir pridera tikriems laisviems diskutuotojams, susėdo apie 
20 veidų. Tema – Lietuviai Europoje: naujieji barbarai ar Šiaurės Atėnai. Pasitelkiant šias 
dvi koncepcijas, suformuluotas lietuviškoje žiniasklaidoje, bandėme atrasti lietuvių 
identitetą Europoje po 2004 m. gegužės 1-osios.  
 
Nuomonių, kaip ir reikėjo tikėtis, 
buvo įvairių. Iš vienos pusės, 
lietuviai nelieka nepaminėti, kai 
kalbama apie iš Rytų plūstantį 
nusikalstamumą, prekybą 
žmonėmis, padirbtus pinigus. 
Lietuviai, nebijantys nei atšiaurių 
gyvenimo sąlygų, nei naujo 
gyvenimo netikrumų, plūsta į 
„senąją“ Europą ir užima jau prie 
socialinių garantijų pripratusių ir 
aptingti suspėjusių europiečių 
darbo vietas. Ateidami su savo 
taisyklėmis į Europos plačiai 
atvertą glėbį, ar tik nesikėsiname 
sugriauti didžiulio statinio iš vidaus?  
 
Iš kitos pusės, barbarystė gal nėra taip jau ir blogai. Gal „šviežias” lietuvių kraujas, drąsa 
ir veržlumas išryškins „dinozaurėjančios“, kaip pasakytų Egidijus Vareikis, Europos 
trūkumus ir paskatins atsinaujinti visą sistemą? 
 
Kitas klausimas, ar turime ką pasiūlyti Europai kultūros, demokratijos srityje? Ar galime 
tapti kultūros centru kaip anų amžių Atėnai? Vieni diskusijos dalyviai gana skeptiškai 
žiūrėjo į Lietuvos potencialą „kuo nors pasigirti” Europoje. O ir demokratijos pavyzdžiai 
gana silpni nuolat skandalų krečiamoje ir net balsuoti vangiai besusirenkančioje šalyje. 
Tuo tarpu kiti, jau patyrę bičiulių europiečių susidomėjimą, nemanė, kad į lietuvius būtų 
žiūrima įtariai. Anaiptol, daugelis atranda iki šiol mažai žinomas Baltijos valstybes, kartas 
nuo karto atsiduriančias dėmesio centre. Štai, pavyzdžiui, mūsų diplomatams visų 
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susidomėjimui teko aiškinti, kad lietuviai savo kalboje turi šešias žodžio „euras“ formas. 
Negalime nepripažinti, kad lietuviai nėra iš kelmo spirti ir kultūros srityje. Šiuolaikiniame 
pasaulyje Vilniui būtų sunku konkuruoti su tokiais kultūros centrais kaip Paryžius ar 
Niujorkas, tačiau talentų ir pas mus nestinga.  
 
Nusprendėme nebalsuoti, kas iš mūsų buvo teisus, nes vis dėlto diskusija sukosi tarp 
dviejų kraštutinumų: nesame nei barbarai, nei kultūros ar demokratijos genijai. Pagaliau 
viskas priklauso nuo mūsų pačių. Tik pasirodė simboliška, kad po diskusijos Briuselyje, 
kaip tikrame atėnietiškame piliečių forume, išgirdome, kad gretimoje Europos valstybėje 
mūsų tautos atstovai bažnyčioje tarpusavyje kėlė muštynes.  
 
Antrasis „pakurstymas“ vyko besiruošiant Kalėdų šventėms. Šį kartą rinkomės Lietuvos 
atstovybės Europos Sąjungoje patalpose ir prie arbatos diskutavome apie Europos 
Konstituciją. Turėjome kompetentingą prelegentą – Rytį Martikonį, prie kurio prisijungė ir 
Lietuvos atstovybės prie ES atstovai, dirbę Europos konstitucijos klausimais – Egidijus 
Navikas ir Julius Pranevičius. Iš pirmų lūpų galėjome išgirsti, kaip dirbo Europos 
konventas, kokie klausimai buvo ir yra svarbiausi Lietuvai.  
 
Iš esmės Konventas savo rezultatą pasiekė: konsolidavo ir supaprastino Europos 
pagrindinį įstatymą. Tai buvo atviras procesas, nesunkiai veikiamas lobistinių grupių, o 
baigėsi, prelegento žodžiais, rimčiau nei buvo numatyta. Lietuvai buvo svarbiausia, kad 
ES institucijos būtų stiprios, kad Europoje klestėtų gerovė ir solidarumas, o Lietuva joje 

būtų lygiateisė, saugi ir įtakinga. Žinia, kurią R. Martikonis perdavė diskusijos dalyviams: 
kuo Europa stipresnė, tuo Lietuvai geriau.  
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Karščiausias diskusijos klausimas, žinoma, buvo Konstitucijos ratifikavimas Lietuvoje. 
Lietuvos nevyriausybinės organizacijos ir pilietinės grupės Seimui parašė net užuojautos 
laišką, kad jis „silpnumo akimirką“ pabijojęs objektyvios ir atviros diskusijos su Lietuvos 
visuomene skubotai ratifikavo dokumentą. Gaila ne tiek dėl to, kad Lietuviai neturės 
teisės referendume pareikšti savo nuomonės kaip kai kurių kitų Europos tautų atstovai, 
kiek dėl to, kad Lietuvoje net nebuvo viešai svarstomas šis valstybių vadovų priimtas 
dokumentas. Be to, nebuvo nei informacinės kampanijos: daugelis Lietuvos piliečių net 
nežino, kas yra ta Europos Konstitucija ir kaip ji keis jų gyvenimus. Dar daugiau, tuo metu, 
kai mes diskutavome, Europos Parlamentas dar tik ruošė ir tvirtino Europos piliečių 
informavimo apie Konstituciją kampaniją. Ir vėl valdžia iš anksto nusprendė už mus.  
 
Buvo mestas akmenukas ir į Lietuvos pilietinės visuomenės daržą. Žiniasklaida 
sureagavo į Konstituciją tik po to, kai Seimas ją jau buvo ratifikavęs – užuot bandžiusi 
laiku kelti tikrą diskusiją, žiniasklaida vėl rado progą pakritikuoti ir pasiskųsti. Informacinė 
kampanija turi vykti ne tik prieš Konstitucijos priėmimą, ratifikavimą ar jos įsigaliojimą. Ji 
turi vykti nuolat. Konstituciją ratifikavęs Seimas – tai tas Seimas, kuris ją ruošė. Gal dėl to 
prieš kadencijos pabaigą pasiskubino už ją ir balsuoti? Dar vienas argumentas – savo 
esminėmis nuostatomis Konstitucija ne labai daug kuo skiriasi nuo Lietuvos stojimo į ES 
sutarties, prie kurios jau ilgai dirbta. 
 
Bediskutuodami ėmėme kalbėti apie lietuvių teisinę sąmonę apskritai, jų požiūrį į 
konstitucijas ir pagarbą teisės viršenybei. Kai kurie dalyviai liūdnai pripažino, kad Seimas 
savo skubotais žingsniais tik atspindėjo bendrą situaciją Lietuvoje, kurios piliečiams daug 
kas nerūpi, kur ir ES referendumo reklaminė kampanija koncentravosi ne į problemų 
esmę, ne į politikos tendencijų analizę, o į dovanas ir įvairias materialines viliones 
balsavusiems. Didelis darbas tenka ir elitui, šviesuomenei, inteligentijai, kuri turėtų 
aktyviau įsijungti į Europoje vykstančių procesų analizę, aiškinimą ir net formavimą. 
Svarstėme, ar tikrai Konstitucija įkvėps žmones gražaus gyvenimo, solidarumo kūrybai? 
Tai, kas surašyta popieriuje, dažnai, R. Martikonio žodžiais, – sterilizuoto politinio 
korektiškumo išdava: formuluotės, kurios turi įtikti visiems, todėl negina jokios vertybinės 
nuostatos labiau už kitą. Tokio europietiško korektiškumo pavyzdys – krikščionybės 
nepaminėjimas Konstitucijoje. Mus jungiančių vertybių paieška – tai vienas iš sunkesnių 
klausimų šiuolaikiniams europiečiams, besigainiojantiems daugiausiai tik materialinio 
intereso ir savo pasirinkimuose besiremiantiems trumpalaikiu įspūdžiu.  
 
Trumpai tariant, Lietuvos laukia ilga kelionė europiniais takais. Sunki, bet įdomi. O 
besidžiaugdamas lietuvių susidomėjimu šiais klausimais prelegentas R. Martikonis sakė, 
kad bet kokia pilietinė iniciatyva svarbesnė už visus valdiškus pasvarstymus. Džiaugėmės 
ir mes, tikėdamiesi, kad panašių diskusijų bus ir daugiau.  
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Kaleidoskopo klausimas 

 
Kaip lietuvių gyvenimą įtakojo Lietuvos narystė Europos Sąjungoje? 
 
Po Lietuvos įstojimo į ES, aš papildžiau gretas tų, kurie sparčiai bėgo iš Lietuvos į 
visokias airijas, anglijas, amerikas ieškoti laimės arba tiesiog daugiau užsidirbti ir grįžus 
atgal nusipirkti butą. Taigi išvykau aš į Belgiją - vizos juk nereikia, nusipirkai bilietą ir 
mauk. Darbo nesusiradau (man su aukštuoju išsilavinimu sąžinė neleidžia šluostyt stalų 
kavinėse). Užtat susiradau draugą. Ne seną ir pliką vietinį pinigų 
maišą, bet užsienietį kaip ir aš, čia jau radusį šiek tiek laimės - gerai apmokamą darbą ES 
institucijose. Tikėtina, kad iš mūsų gražios draugystės išaugs graži tarptautinė šeima, 
kurioje gimę vaikai su mumis - savo tėvais - galės kalbėtis skirtingomis kalbomis - lietuvių, 
švedų, anglų arba prancūzų. (Daiva, 29 m., žurnalistė)  
 
 
 
Aš esu vertėja ES Komisijoje. Verčiu iš lietuvių į prancūzų kalbą. Dažnai 
pagalvoju apie savo tėvus: jie tikrai niekados netikėjo, kad Lietuva įstos į 
ES! (Regina, vertėja) 
 
 
 
 
 
Mano gyvenimą įtakojo 
labai. Kur dabar esu, 
ką darau ir ką žadu 
veikti ateityje vienaip ar 
kitaip yra susiję su  
Europos Sąjunga. 
 
Justinas, 23 m., 
projektų asistentas 
(Amerikos prekybos  
rūmai prie ES) 
 

 
 
 
Mano gyvenimą daug įtakojo - dabar dirbu Prancūzijoje gydytoja, mano 
diplomas pripažintas ES. Modesta, 32 m., buvusi belglietuvė. 
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Taip, įtakoja ir svarbiai, nes turiu galimybę 
gauti darbą ES institucijose. Jaučiuosi 
žymiai geriau keliaudama, nes galiu be 
problemų važiuoti į bet kurią ES šalį. Man 
rodos, kad visai kitaip žiūrima užsienyje į ES 
piliečius, nei į buvusius Sovietų 
Sąjungos piliečius. (Žana) 

Lietuvos narystė mano gyvenimą įtakojo nedaug, kadangi esu belgas, gyvenantis 
Belgijoje. Važiuojant į Lietuvą man nereikia paso - užtenka identiteto kortelės. Sienos 
kontrolė mažesnė, todėl laukti tenka trumpiau. Mano mintyse Lietuva dabar yra artimesnė 
negu anksčiau. O be to, niekas nepasikeitė. Lietuviams, gyvenantiems Belgijoje, daugiau 
pasikeitė... 

Marc (Vanden Bempt), 48 m.,  
draudimo kompanijos KBC finansų skyriaus tarnautojas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Taip, mano gyvenimui tai turėjo įtakos -  
gavau darbą, nors tai įvyko metus anksčiau, nei 
Lietuva įstojo į ES. Ką dirbu? Mokau lietuvių  

kalbos Europos Komisijos  ir Tarybos 
vertėjus ir šiaip tarnautojus. (Rūta) 

 
 
 

 
Mano asmeninis (ypač business) gyvenimas buvo įtakotas gana pozityviai. Gyvenu ES 
jau 6 metai. Visų pirma, dabar mes de facto galime būti ES šalyse daugiau nei 3 
mėnesius (de jure - ne). Aš esu nepriklausomai samdomas konsultantas, todėl kelionės 
tapo stress-free, nes galime buti ES kiek norim. Į mus dabar žiūrima kaip į šeimą, o ne 
kaip į „migrantion-prone-cheap-labor evil“, todėl jautiesi geriau einant per passport-control 
(bet tai turbūt tik oro uostuose).  

 
Taipogi ES galima turėti automobilį su LT numeriais ir mokėti lietuvišką draudimą (pvz. 
30 kartų pigiau nei BE). Apsimoka! Pinigų siuntimas į Lietuvą tapo beveik nemokamas ir 
greitas + mūsų ID card yra labai patogi keliauti ES. Labai patrauklu kurti įmonę 
Lietuvoje ir dirbti (su) ES. Mokesčiai Lietuvoje yra daug protingesni. Tą ir padariau. Na ir 
žinoma moralinis privalumas – oro uostuose galima stovėti ES eilėse ir jaustis pakiliai. 
Apibendrinant, jaučiuosi saugiau ir tvirčiau. Kadangi Lietuvoje ekonomikos augimas yra 
gan didelis, manau, kad mes tuoj pradėsime lenkti Vakarus (ir dabar jau kai kur 
lenkiame) ir tai mums duos tik daugiau pasitikėjimo savimi. Ko dar laukiu iš ES? 
„Ryanair“ skrydžių į Kauną ir „LAL’o“ bankroto. Priežastis žinote patys.  
Slapyvardis – Strikoza   
Amžius – 25  
Darbas: free-lance konsultantas 
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Belgas lietuviškoj kavinėj .... 

Philippe Gillet (Belgas, rašantis lietuviškai) 
 
 
„Kaip visada pirmąjį  mėnesio šeštadienį 19 val, susitikimas lietuviškoj kavinėj ! "Grand 
Leffe", Place du Grand Sablon 46, Briuselyje.." 
 
Ir belgas ateina ... 
...beveik visada.  Gaila,  nes dabar kavinėje jau 2 kartus aš nebuvau (taip, kartais 
pasitaiko...), bet turėdamas laiko stengiuosi ten visada ateiti ir „maudytis lietuviškoje 
vonioje” (kaip sakytume prancūziškai) Didžiojo Sablono aikštėje...   
 
Le Grand Sablon! De Grote Zavel! Būtent toje pačioje aikštėje, kur beveik prieš penkeris 
metus aš sutikau vieną ypatingą lietuvę, tik vienam vakarui atsitiktinai užsukusią į  Briuselį 
pakeliui iš Ispanijos į Kauną (!).    
 
Užsuko ir šoko: kaip Liežo 
Outremeus'o Laisva 
Respublika tuo pačiu laiku, 
kaip Užupio Respublika 
balandžio pirmąją, kaip La 
Commune Libre du Sablon 
per rugpjūčio 15 d. ... Man 
patinka šitas maršrutas: 
Montmartre, Sablon, 
Outremeuse, Užupis, ...  
 
O kodėl gi šita moteris 
kalba tokia keista ir sunkia 
kalba? 
 
Ką padarysi? Ji nenorėjo 
kalbėti rusiškai, jis 
atsisakė kalbėti angliškai, 
va,... Tad Vooruit! Pirmyn! Kalbėkime lietuviškai!  (Taip vadinosi mano pirmoji lietuvių 
kalbos knyga...)  
 
Keista ir sunki, bet tikrai labai įdomi kalba! Jeigu jau būčiau pensininkas, aišku, kokioje 
srityje vėl tapčiau studentu... 
 
Taip ir nutariau: kalbėsiu lietuviškai!   
Po pirmų žingsnių (radau knygų, metodų, kaip mokytis lietuvių kalbos), reikėjo eiti toliau: 
su radija, internetu, kursais, dar kitomis knygomis. Ir, žinoma, susitikti su Belgijos 
lietuvais! Kur gi jie yra?  
 
Aš greitai radau lietuvių bendruomenę. Aurelija pakvietė mane į susitikimą... Sablone!  
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Norėčiau pasiūlyti savivaldybei, kad jie pavadintų šią aikštę “Lietuvių aikšte“?  Ką manote 
apie tai?  
 
Toliau?  Žinoma, daug skambučių, laiškų ir skrydžių į Vilnių: mano Dalytė dabar gyvena 
Antakalnyje.  O aš vis dar esu čia, Briuselyje, ir naudojuosi visomis progomis kalbėti, 
klausyti, skaityti lietuviškai. Vėl. Ir vėl. Ir vėl klausytis, ką išgirsiu lietuvių kavinėje... 
 
Todėl, kad kalbėti tai dar nieko. Visai kas kita suprasti! Suprasti sunku! Aš labai bijau, kad 
vis dar nesuprantu...  
 
Ak, ne visada lėtai kalba šitie Šiaurės pitiečiai...   
Bet garsiai, tai man labai gerai. 
Ir kartais lietuviai uždainuoja – tai dar geriau... 
Žodžiu, nėra ramūs tie lietuviai, nėra ramūs kaip belgai. Beje, nemanau, kad, išskyrus 
Brabanto darbinius arklius, belgai būtų ramūs, bet lietuviai dar mažiau! Ir būtent dėl to 
mane prie jų traukia.  
  
Ačiū visiems už malonų priėmimą! 
 
Iki kito pasimatymo, “Lietuvių aikštėje“ arba kitur... 
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Ne-”Uždraustas vaisius” HOEGAARDENE 
Jurgita Žemaitytė 
 
 
Belgai giriasi turį daugiau nei 450 rūšių alaus. Taigi, kas dieną gerdamas vis skirtingą alų, 
per metus viso jo neišragausi. Tikriausiai skamba pompastiškai, bet yra kaip yra. Ir štai 
Belgijos lietuvių bendruomenė norėdama ne tik ragauti ar gerti belgišką alų (ką gali daryti 
kiekvieną pirmo mėnesio šeštadienį susirinkę lietuviškoje kavinėje Briuselyje), bet ir 
pradėti pažintį su jo gamyba, spalio viduryje keliavo į Hoegaarden alaus daryklą. Mažas 
miestelis, keliasdešimt kilometrų į rytus nuo Briuselio. Miestelyje, kuriame gyvena tik kiek 
daugiau nei šeši tūkstančiai žmonių, gaminamas alus žinomas daugelyje pasaulio šalių, 
bet dar ne Lietuvoje... Apie visa tai tikriausiai dar prisimena tie dvidešimt lietuvių ar 
lietuvių bičiulių apsilankiusių Hoegaardene.  
 
Tai, kad alui gaminti reikia kviečių, miežių ar dar kokių grūdų visiems žinoma ir dar 
žinoma, kad reikia mielių, cukraus ir apynių. Hoegaardene išaiškėjo, kad to neužtenka, 
kad pagamintum skanų alų, dar reikia ir prieskonių. Interaktyvioje alaus daryklos parodoje 
buvo galima pasižiūrėti kiek procentų vandens ar kiek procentų mielių, ar prieskonių yra 

kiekvienoje Hoegaardeno alaus 
rūšyje. Alaus daryklos gidė 
pasakojo apie alaus gamybos 
procesą, kaip visi pagrindiniai 
alaus komponentai sumalami, 
užpilami vandeniu ir paliekami 
didžiuliuose sandariuose 
katiluose rūgti palaikant tinkamą 
temperatūrą, kaip jis 
filtruojamas, kaip vėl gali būti 
rauginamas, vėl filtruojamas ir, 
galiausiai, kaip išpilstomas į 
butelius. Tačiau, įdomiausia, 
kad dauguma alaus rūšių dar 
baigia savo fermentaciją 
butelyje. Prieš uždarant alų 
butelyje dar įdedamas tam 

tikras kiekis mielių ir cukraus, ir laikomas šiltoje patalpoje. Toks alus turi ne tik gilesnį 
skonį, bet, pasirodo, net ir ilgiau išsilaiko. 
 
Iš viso gaminamos keturios rūšys Hoegaardeno alaus ir dar viena gaminama žiemą. 
Labiausiai žinomas baltas Hoegaardenas. Šis lengvas alus, kuris turi mažiau nei penkis 
laipsnius alkoholio, lietuviams galėtų priminti lietuvišką kvietinį arba baltą alų, bet skoniu 
belgiškasis galėtų rungtyniauti, gal gi dėl tų pridedamų prieskonių. Karštą vasarą 
tikriausiai daugelis neatsispirs storo stiklo, šaldiklyje pašaldyto bokalo Hoegaardenui, 
kuriame dar įmerkta citrina… Hoegaarden Grand Cru ir Verboden Vrucht/Fruit Défendu, 
taip pat gerai žinomi. Juolab, kad jo galima nusipirkti daugelyje didesnių maisto prekių 
parduotuvių. Apie aštuonių laipsnių Grand Cru, žinoma, tamsesnis ir sunkesnis nei 
paprastas Hoegaarden, bet kiek saldesnis. Tačiau saldžiausias ir stipriausias, be abejonės, 
yra “Uždraustas Vaisius” (Verboden Vrucht / Fruit Défendu), kuriame susipina ne tik 



 16

vaisių, bet ir kavos skonis. 
Mažiau žinomas – Hougaardse 
Das. Jis beveik gintaro spalvos, 
penkių laipsnių stiprumo 
patiekiamas paprasčiausioje 
kiek aukštesnių kraštų stiklinėje. 
Tie kas nebuvo lietuvių rengtoje 
ekskursijoje kur gaminami šie 
alūs gali varvinti seilę, mat visas 
minėtas alaus rūšis buvo galima 
paragauti ir dar dovanų gauti 
storą bokalą Hoegaardenui. Bet 
tuo pačiu, visi Belgijos lietuviai 
gali nenusiminti, nes ekskursijos 
į šią gamyklą rengiamos 
kiekvieną savaitgalį. O tuo tarpu 

Valonijos – Briuselio provincijos turizmo biuras šiais metais paskelbė begales alaus 
renginių apie kuriuos galima pasiskaityti, o paskui ir tęsti pažintines keliones apie alų – 
www.beer2005.be. 
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Informacija apie konsulinę registraciją 

 
Nuo 2005 m. kovo 1d. Belgijoje ir Liuksemburge gyvenančius Lietuvos piliečius kviečiame 
užsiregistruoti LR ambasadoje Belgijos Karalystėje (Rue Maurice Lietart 48, 1150 
Bruxelles; telefonai informacijai: + 322 7722750; fax: + 322  772 17 01; el.paštas - 
lithembassy@pop.kpn.be).  
 
Konsulinės registracijos tikslas - efektyviau informuoti Belgijoje ir Liuksemburge 
gyvenančius lietuvius konsuliniais klausimais, stichinių ar kitokių nelaimių atveju suteikti 
informaciją ir padėti savo šalies piliečiams.  
 
Norinčius užsiregistruoti prašome pateikti (asmeniškai arba per įgaliotą asmenį): 
� LR asmens tapatybės dokumentą;  
� pasirinktinai, 1 nuotrauką arba asmens dokumento titulinio lapo fotokopiją su 

nuotrauką; 
� dokumentą, suteikiantį teisę apsigyventi Belgijoje/Liuksemburge. 
 
LR pilietis arba jo įgaliotas asmuo ambasadoje turi užpildyti anketą, kurioje nurodo šiuos 
duomenis: 
� pavardę, vardą, asmens kodą; 
� paso  (ATK) seriją, numerį; 
� gimimo datą ir vietą; 
� paso  (ATK) galiojimo laiką; 
� gyvenamąją vietą ir telefoną buvimo valstybėje ir, esant galimybei, Lietuvoje; 
� leidimo apsigyventi šalyje duomenis; 
� šeimyninę padėtį (sutuoktinio ir vaikų pavardės ir vardai, gimimo datos ir vieta, 

sutuoktinio pilietybė, vaikų pilietybė); 
� kontaktinį asmenį Lietuvoje ekstremaliu atveju; 
� pastabas (jei yra). 
 
Konsulinė registracija nėra privaloma. Į LR pasą jokie spaudai nebus dedami. 
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Iš Argentinos    
Juan Ignacio Fourment Kalvelis 
 
 
Lietuviška radijo valandėlė “ECOS DE LITUANIA” 
 
Argentinos Lietuvių Bendruomenei yra labai svarbu išlaikyti lietuvišką kultūrą. Todėl 
pernai Berisso mieste sukūrėme lietuvišką radijo valandėlę “ECOS DE LITUANIA” 
(“Lietuvos Aidai” - FM DIFUSION 98,1), kuri transliuojama nuo gegužės pradžios. 
 
Kiekvieną sekmadienio vakarą nuo septintos iki aštuntos mes pranešame lietuviškas 
naujienas, kalbame apie Lietuvos istoriją, siūlome lietuviškų valgių receptus. Be to, 
grojame lietuviškas dainas ir informuojame apie Argentinos Bendruomenės veiklą visiems 
gyventojams. 
 
Dabar gauname pranešimų ir biuletenių iš Brazilijos, Australijos, Kanados, Vokietijos, 
Belgijos, Danijos, ir žurnalą „Pasaulio Lietuvis”. Žmonės, kurie dirba visą savaitę ir 
praveda daug pokalbių ir yra "Ecos de Lituania" nariai: Alejandra Gagliardi Semenaitė, 
Ana Lujan Getcevičiūtė, Cesar Gruce, Fabian Meschini, Isabel Kalvelienė, Juan Jose 
Fourment ir programos vedėjas Juan Ignacio Fourment Kalvelis. Visi dirbame ir aktyviai 
dalyvaujame „Nemuno“ ir „Mindaugo“ draugijose (Berisso mieste), Argentinos Lietuvių 
Bendruomenėje ir Argentinos Lietuvių Jaunimo Sąjungos valdyboje. Bendradarbiaujame 
su Buenos Aires ir Rosario miestų bendruomenėmis. 
 
Argentinoje mūsų pagrindinė problema ta, kad silpnėja lietuvių kalba, todėl mums yra 
labai svarbu siųsti savo jaunimą į Vasario 16-osios gimnaziją. 
 
Norėtume, kad “Ecos de Lituania” būtų internete – kad visame pasaulyje galima butu 
paklausyti. Tai mūsų svajonė. Dabar ekonominė Argentinos padėtis yra labai sunki, todėl 
mes stengiamės išlaikyti programą kuo ilgiau. 
 
Džiaugiamės ir jaučiamės labai laimingi, kad “Ecos de Lituania” yra užsienietišku radijo 
valandėlių konkurso finale Argentinoje. Kiekvienais metais čia vyksta konkursas, kuris 
vadinadi “Faro de Oro” (“Auksinis Švyturys”). Iš šimtų užsienietišku programų (FM) 
Argentinoje išrenkamos aštuonios. Finalas vyksta Mar del Plata mieste. 
 
Mes džiaugiamės, kad dalyvaudami pirmą kartą šiame konkurse, patekome į finalą.  
Be to, “Ecas de Lituania” visą valandą transliavome per “Pietų Amerikos Lietuvių Jaunimo 
Suvažiavimą”, kuris vyko Argentinoje (Rosario, Buenos Aires ir Berisso) nuo sausio 
penktos iki dvidešimt trečios dienos. 
 
Dauguma programos narių buvome ir esame aktyvūs Argentinos Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos nariai. Mums galite rašyti šiuo adresu lietuviškai:  
ecosdelituania@yahoo.com.ar! 
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Asmeninės naujienos 

  
Sveikiname padidėjus šeimai  
 
Kristiną Jakavičiūtę ir Andrei Palea susilaukus dukrytės Adrianos. 
Kristiną Bradaitytę ir Michael Roekaerts gimus dukrytei Martinai. 
Eglę Saudargaitę susilaukus sūnelio Justo. 
Ingą ir Darių Oliškevičius susilaukus antros dukrytės Gabrielės. 
Ritą Razmaitę ir Joną Stonkų gimus dukrytei Ramunei. 
Kristiną Mackevičiūtę ir Jean-Michel Nil gimus dukrytei Astai Laurai. 
 
 
Sveikiname susituokusius 
 
Virginiją Dvaranauskaitę ir Dany Van Praet 
Kristiną Jakavičiūtę ir Andrei Palea  
Jurgitą Žemaitytę ir Fernando Perreau de Pinninck 
Aušrą Aleliūnaitę ir Luca Barani 
 
 
Sveikiname jubilijates 
 
Jurgitą Smolski : gimtadienis vasario 8 d. (1920 m.) 
Antaniną Slavinskienę : gimtadienis vasario 28 d. (1925 m.) 
 
 
Užjaučiame  
 
Aidą Van den Bergh dėl tėvo mirties.  
Fernando Perreau de Pinninck dėl  mamos mirties. 
Michael Roekaerts mirus tėvui. 
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Svarbi informacija 
 

Kviečiame tapti BLB nariais.  
Mokestis metams € 15 šeimai ir € 10 asmeniui.  

Mūsų sąskaitos Nr. 310-1390508-02 
 
 
BLB nario privalumai: sumažintas mokestis į visus BLB valdybos organizuojamus 
renginius ir ekskursijas; 
Belgijos lietuvių “Kaleidoskopas” – paštu ir nemokamai; 
apie BLB renginius pranešimai paštu; 
renginiai - susitikimai tik BLB nariams. 

 
Informaciją apie Belgijoje vykstančius lietuviškus renginius BLB valdyba praneša 
elektroniniu paštu per Lietuvių Bendruomenės e-grupę “Belglietu”. Norintys tapti šios 
grupės nariais prašome rašyti adresu:belglietu-subscribe@yahoogroups.com. BLB 
nuotraukų albumą galite pasižiūrėti šiame internetiniame puslapyje: 
http://belglietu.fotopic.net   
 
Primename, kad kiekvieną pirmąjį  mėnesio šeštadienį 19 val, susitikimas lietuviškoj 
kavinėj, "Grand Leffe", Place du Grand Sablon 46, Briuselyje. 
 
BLB valdybos adresas  
Wilgenlaan 19 
2390 Westmalle 
aurelija.noriene@skynet.be   

 
 
 
 
Trečiojo “Kaleidoskopo” bendradarbiai: Irena Skullerud, Emilija Pundziūtė, 
Philippe Gillet, Jurgita Žemaitytė, Rasa Vilčiauskaitė, Daiva Bradaitytė, 
Michael Roekaerts.  
 
Dėkojame nuotraukų autoriams:  
Girmai Anuškevičiūtei – viršelis ir 8 p.  
Germain Cambier – 15, 16 pp.  
Reginai Pauliukovaitei – 7 p.  
Michael Roekaerts – 9, 13, 14 pp.  
Laimai Žilytei – 11 p.   
 
Numerį parengė: Kristina Bradaitytė-Roekaerts 


