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Kjent hotell i Vilnius overtatt:

Telefon
over
satelitt

Hotel Astorija på norske hender
Et av de mest tradiss.5

FOTO:

Skrittene
mot
friheten
s.7-10

Den
ukjente
krigen
s. 11-12

jonsrike sentrumshotellene i Vilnius er fra
1. mars på norske
hender. Det er et jointventure mellom Vilnius
kommune og Litauen
Norge Kompaniet
og
Lindblom Skogland &
Partners.
Det er det
første hotellet i Vilnius
som er blitt privatisert. Hotellet vil når det
erferdig ombygget ha
40 rom - et lite, rolig,
efl'ektivt og hyggelig lite
forretningshotell.
Det
legges vekt på å gjøre
det til et sosialt sentrum for det norske og
skandinaviske
miljøet
i Vilnius.
A v Dag Andersen

Restaurantguide

i

Vilnius
s.13

Foreløpig er det selve
hotell«t som er overtatt.
Restaurantene skal etter
planen overtas fra l. april
når den gamle kontrakten
utløper. Det arbeides nå
med planer for restaurering
og
delvis
ombygging.
Disse

Hure! AswriJ{1 i 'viLnius er nå på nurske hender.
planene skal godkjennes
av "Riksantikvaren".

Sharunas Viltchinskas
som kommer fra Litauen

Selve ombyggingen vil
foregå etappevis, og hotellet vil. være i drift det
aller meste av tiden.

Norge
Kompaniet,
ønsker de velkommen til
et hotell som skal bli kjent
for sin gode service.

Velkommen
Hotellet er ved overtakelsen i full drift. Den
nye direktøren heter
Christian
HedegaardFriis og var hotellsjef på
Oslo Plaza før han kom
til Astorija. Sammen
med sin litauiske nestsjef

Satelittelefon
En av de tingene Astorija kan tilby fra første
dag er satelittforbindelse
med Oslo. Det er det
eneste hotellet i Litauen
hvor man enkelt kan
ringe til Norge, og for
den saks skyld til resten

Dag

Andersen er

Hjelpeprosjektene
Silale
og Obeliai
s.14

Leder ful'

Litauen
Norge Kompaniet som
har kontorer
både i Oslo
og Vi/nius.

av Verden. Astorija ligger i starten på et meget
',,gunstig prisnivå. Fra 25
dollar og opp til 100
dollm' natten, det siste
for en full suite.
Norwegian Oil Trading AS (NOT) etablerer
i disse dager avdelingskontor i Vilnius. Det
ligger i en fredet gammel bygning som tilhører
Hotel Astorija, bak selve
hotellet. NOT har fra
starten to norske direktører med fast bopel
i Vilnius.
Fra før av ligger
allerede Infonnasjonskontoret og Litauen
Norge Kompaniets kontor i umiddelbar nærhet
av Astorija. Faktisk er
dette alle de norske interessene, med unntak
av ambassaden, lokalisert rundt den gamle
Rådhusplassen i sentrum
av gamlebyen.
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Sarunas Radvilavicius :

Vilnius
Vilnius - er Gediminas drøm
Som alle vi nå drømmer
Hvor blandet i tid og rom Men for et herlig inntrykk
Vilnius - er søle
Og hvite kirker
Sure mennesker
Og triste hunder
Det er hus med tomme øyne
som har en egen sjel
Det er store nye bydeler
men døde, likevel
Vilnius - er ikke by
Det er modus
Den vil ikke forståes
Den vil føles og elskes
Fra desember 1991. RadviIavicius (19 år) er en av
norsk-studentene ved ViInius
Universitet. Diktet hans er

2

hentet fra en ikke utgitt
diktsamling, samlet av sendelektor Trond Thue.

Redaksjonell
Baltikum er visstnok norsk
satsningsområde, i følge vår
Regjering. Det setter vi stor
pris på.
I den siste tiden har informasjonskontoret i Vilnius
kunnet registrere at danskene,
svenskene, finnene og delegasjoner og representanter fra
andre "tilsvarende sammenlignbare" land har markedsført seg og kommet meget
godt ut av det.
Og så hva med Norge?
Norske interesser har etter
lang tids arbeid overtatt en
tekstilfabrikk, et lite hotell,
blitt overkjørt på telekommunikasjonssiden som trolig
går til andre, delvis nordiske
interesser. Og litt annet.
Vårt kontor besøkes av glade
litauiske studenter som etter
å ha ventet i månedsvis på
stipend til studier i Norge
begeistret kommer til oss og .
forteller at nå er søknaden
innvilget. Norge har jo
ambassade i Litauen, så det
tar vel bare en uke il.få visum, spør de blåøyde.
Det er også da det ikke er så

hyggelig å være representant for en norsk vennskapsforening til et naboland. Vi
må fortelle om vår overarbeidede utenrikstjeneste og
rariteten "Utlendingsdirektoratet" som har i oppgave å
bruke opptil et halvår på å gi
litauiske studenter innreisetillatelse.
Litauerne er ikke leie seg
for det. De er vante med at
det i sosialistiske land er vanskelig å reise ut og inn. Og
venter i månedsvis til, de.
I dette nummeret av
Litauen-Nytt har vi prøvd å
få med en del kulturstoff, liu
om mye annet, og vi fortsetter
våre historiske artikler om
Litauen. I neste nummer vil
vi avslutte denne serien med
en artikkel om det politiske
livet i etterkrigstiden.
Vi er svært interesserte i
~ommentarer til disse artiklene, spørsmål om litauiske
forhold og annet som måtte
interessere våre lesere.
Bladet sendes til våre abonnenter sammen med et eksemplar av Lithuanian Weekly.
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og Vilius Vaseikis.
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Den lange arbeidsdagen
ropa at små nasjoner ikke Norge følger opp,
blir sittende med en det som er påbegynt,
følelse av il være vil nok andre stater
sviktet.
være villige. Styret i
foreningen synes det
Året 1992 krever mer ville være et nederlag
enn sterke private en- det utviklingsarbeid
gasjementer fra per- man har startet fra
soner, orgamsasJoner norsk hold.
og institusjoner. Slike
er allerede på plass og Økning i kontaktene
flere blir vi.
Norge/Litauen
Antallet kontakter mellom Litauen og Norge
Støtte trengs til
er
i voldsom vekst. Det
igangsatte prosjekt

i

Gjenoppbyggingen
av Litauen etter over
Sl års okkupa~on
krever tid, men betyr
ikke at man skal la
være å være utålmodig. Det må ikke bli
lang vei fra store ord
og støtteerklæringer
til konkrete hand linger. Rikspolitikere i
vestlige land bør
kjenne sin besøkelsestid.
I tillegg til nødvendige
straks-tiltak i Litauen
på bilateral basis,
skulle grunnlaget være
til stede for en
"marshall-plan"
.
Marshallplanen
for
Vest-Europa
etter
Annen verdenskrig var
en vesentlig årsak til
at
de
tidligere

okkuperte statene kom
raskt til hektene igjen.
For dem som opplevde
de 10 første årene i
Norge etter krigen,
føltes disse rasjoneringens og nøktemhetens år ikke som år i
rask velstandsvekst. I
ettertid vil vi kanskje
si at de nok var det på
bakgrunn
av hva
krigen hadde påført
oss.

Strakstiltak
Både de små og de
store strakstiltak i

Nå må også de nordiske landene i vest
direkte inn med støtte
til sine nordiske brødre
i øst. - En måte å gjøre
det på er å yte
kraftigere støtte til de
gode prosjekter som
allerede er satt i gang
på ideell og privat
basis ved universiteter,
skolesykehus og
vesenet. Et helt spesielt område som telekommunikasjoner og
date peker seg spesielt
ut i Litauen. Dersom

i

markerer seg kraftig
for tiden gjennom
innsamlingsaksjoner,
utstillinger respektive
land, utvekslingsbesøk
•
mellom fag- og interessegrupper/organisasjoner og livlig kontakt mellom en rekke

i

kunstnermiljøer.

o gså

økonomisk
samarbeid
øker. Vi

gleder oss over denne
utviklingen!

dagens situasjon har
sin markerte sosiopsykologiske betydning i dagens økonomiske og politiske
situasjon i Litauen. Det gavner ikke Eu-

--.---3
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Sett
&
Hørt
Litauisk president?
Dewn 12. mars vedtok
parlamentet at det skal
avholdes folkeavstemning om president eller
ikke i Litauen. Denne
folkeavstemningen skal
avholdes 23. mai. 100
stemte for, to mot og ni
avholdt seg fra å stemme.
30 parlamentarikere var
fraværende
under
avstemmingen. (BNS)

ABB i Vilnius
Det
multinasjonale
selskapet ASEA Brown
Boveri holder på å etablere seg i Vilnius. Presidenten for selskapet i
Litauen er nordmannen
Knut Digerud. Selskapet
har 250.000 ansatte over
hele verden, deriblant
10.000 i Norge.

Landsbergis i Japan
Vy tau tas Landsbergis
kom i begynnelsen av
mars tilbake fra et offisielt besøk i Japan.
Landsbergis konstaterte
at japanske forretningsfolk er interesserte i å
etablere seg i Litauen,
men at de er bekymret
på grunn av den uklare
økonomiske situasjonen.
(BNS)

Sultestreik i TV
TV -redaktør Virgilijus
Kubilius har siden 26.
februar sultestreike t i
protest mot "baktalelsene
mot selvstendighetsideene" i litauisk radio
og TV.
Bakgrunnen er at litauisk
kringkastning
siden i fjor til kjedsomhet
har bragt nasjonale ~-

lag. Fremdeles
har
Litauen venter å motta
Landsbergis og stalSmin- KGB-arkiver
ister Vagnorius
sine Forrnarmen i parlarnentsukentlige halvtimer der . kommisjonen som skal
de uten avbrytelser kan ta hånd om KGB-arkisnakke fritt uten å bli vene.
Vidmantas
avbrutt av brysomme
Ziemelis. har purret på
den russiske sikkerhetsjournalister.
ministeren Vlktor BaranLedelsen for kringkastningen har bedt Ku bil- nikov. og bedt om fortius avslutte sin sultestreik gang i forhandlingene.
og komme med kon(BNS)
struktive forslag i stedet
(BNS)
Litauen upassende for

investeringer?
Vagnorius:
-Politiske liv svakt
Statsminister Gediminas
Vagnorius sa i en tale
Il. mars at utviklingen i
Litauen ikke er verre enn
i Sentral-Europa, men at
utviklingen vil gå raskere
i riktig retning om det
politiske livet vil skynde
på det. l følge Vagnorius
er de politiske partiene
og de sosiale organisasjonene svake. Han
mener også at det er en
mangel på kontakt mellom samfunnet, partiene
og
maktapparatet.
Statsministeren
oppfordret derfor opposisjonen å defmere sine
programmer klarere og
komme frem til alternativer. Statsministeren
fremholdt at regjeringen
har et prgram
for
markedsstabiliseringen i
1992. (BNS)

Landsbergis:
-Landet er inne i en
avgjørende periode
Landsbergis sa i en tale
den Il. mars at Litauen
ennå ikke er helt fritt. Han
fremhevet at landetfremdeles har en utenlandsk hær
på sitt territorium, at landet mangler viktige handels-, transport- og andre
lover. Han mener at lovmakerneer for opptatt av
politikk enn å lage lover.
- Det virker som om at
parlamenteter i den illusjon
av å ha oppnådd full
selvstendighetog derforkan
bruke mer tid på politikk
innenfor parlamentet, sa
han. (BBS)

Varebørsrådet
og en
rekke entrepenører, industrifolk.
børsfirrna,
forsknings- og tekniske
foreninger har i et opprop til parlamentet og
regjeringen krevet at
myndighetene må forandre sin holdning til
fooretningslivet.
Hvis
ikke vil de erklære at
landet ikke er passende
for forretninger og investeringer.
Flere og
flere firma går konkurs,
og regjeringen gjør lite
for å hjelpe situasjonen.
hevdes det. (BNS)

Nordiske investeringer på 5 mill.

Frihandela vtale
diskutert

ECU

En delegasjon fra norsk
UD og tollmyndighetene
i Norge var i Litauen i
begynnelsen av mars i
samtaler med litauiske

Nordisk Investeringsbank rår nå på sine investeringer i Baltikum
mer enn tidligere.
Over 5 millioner ECU
(ca40millioner kroner)
til lån som må tilbakebetales i løpet av tre år,
og like mye til et baltisk
fond som har til formål
å skape joint-ventures.
Den Europeiske
Banken
for
Gjenoppbygging og Utvikling
vil øremerke 5 millioner
ECU
til et gjenoppbyggings- og utviklingsfond.
Ytterligere 30 millioner
ECU vil bli øremerket
små og middelstore
bedrifter. Den nordiske
Investeringsbanken garanterer pri vate lån til
de
eks-sovjetiske
baltiske
landene
i
størreiseorden 30 millioner ECU. (BNS)

myndigheter i et første
møte der en frihandelsavtale mellom Norge
og Litauen sto på programmet. Så langt Litauen-Nytt
kjenner
forhandlingene. gikk det
første
møtet tilfredsstillende.

Hvilket land, hvorfor
og hvem er vi?
Etter kritikk i forbindelse
med en grensekrenkelse
i begynnelsen av mars
ved den polsk/litauiske
grensen, som bevoktes
av tidligere sovjetiske
soldater, uttalte det litauiske forsvardepartementet at hendelsen viser
at soldatene ikke gjør
jobben sin fordi de ikke
helt vet hvilket land de
tilhører, og hvilket lands
interesser de forsvarer.

Vida Venciene 11. plass i Albertville
Gullmedaljevinneren og skiløpersken fra vinter-OL
i Calgary, Vida
Vendene sikret Litauen en respektabel 11. plass
Albertville-OL.

i

Dette til tross for at
hun hadde influensa
og nylig nedkommet
med barn. Hun er den
klart beste vinteridrettsutøveren i
Litauen, og vi kan
nok vente henne til
OL på Lillehammer
i 1994. De øvrige
litauerne i vinter-OL
hevdet seg ikke så
høyt som Venciene.
Foto.

A/giS

Pa/lOnis.
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Norsk/litauisk telesamarbeid:

manllt:Jl i parlamentet
Landsbergis var den som
offisielt tak sambandet

Startet med satelitt

i bruk. Og nå, i skrivende
stund i mars, fungerer
linken med full effekt

som det for øyeblikket
fremdeles ikke eksisterer
noen offisiell strategi på
telekommunikasjoner.
Ingen målrettede planer
eksis.terer. Det ser ut som
om Litauen foretrekker
å utvikle sine kommu-

og kapasiteten er nesten
sprengt med nesten 30
linjer fordelt på 15 nikasjaner ved å be utenlandske selskaper å".preforskjellige abonnenter.
sentere sine ideer på
Avdelingen i Vilnius
konlruransebasis.
Dersom vedlikeholder dette
utstyret på litauisk side
med vil også nordmenhadde ved åpningen ikke nene måtte konkurrere
med andre vestlige bedtilstrekkelig forutsetninrifter, og ingen i Vilnius
ger til å betjene dette
kan si hva resultatet blir
avanserte utstyret, men
.
av
dette.
nå er situasjanen langt
bedre.

Ambassadetelefoner

Målet i dag
Antennen på taket av parlamentet i Vilnius er god reklame for TBK og
Televerket!
FOfO: A/gis Palionis.

Det var to norske
begivenheter som
tok plass den 10
oktober i fjor. Først
og fremst åpningen
av satelittelefonsambandet Oslo Vilnius, og deretter
presentasjonen av
Dataprosjektet
Norge-Litauen som
vår forening er
mellommann for.

Rom tilgjengelig?
Det kommer stadig
litauere til Norge.
Foreningen har behov for kontakter
som kan ta i mot våre
gjester.
Denne gang er det
sjakk-spillere som
kommer den 9. april.
De som kan ta mot
en eller flere av disse
bes kontakte Foren-

i

ingens

formann

Johan L. Stang, tele-

fon231493 (privat).

Det siste prosjektet har
vi tidligere omtalt i forrige utgave av LitauenNytt. Men hva skjedde
egentlig med telefonsambandet?
Satelittantennen
i
Vilnius står på taket til
parlamentet. Alle som
skal inn dit kan ikke
unngå å se bokstavene
påden - 'TBK". I Norge
er mottakeren Eik jordstasjon i Lund kommune
i Rogaland.

I

Gruppen fra Televerket
og TBK
ledet
av
prosjektleder
Brian
Gundersen arbeidet hardt
under de turbulente
tidene i 1991 med dette
prosjektet som ville føre
til at Litauen fikk sin
første direkte telekontakt med resten av Verden. Samarbeidet med
litauisk televerk var mer
eller mindre vellykket
og ble påvirket av de
dramatiske
politiske
forandringene i denne
delen av Europa. For-

Hensikten
med det
norsk-litauiske
samarbeidet nå er å utvide
satelittlinken
med
omtrent ti ganger så
mange brukere, og åøke
overføringskapasi teten
.over 30 ganger. fra 64
kB til 1MB. nae som får
bedre vilkår far datasambandet mellom Litauen
og Verden forøvrig.
Ellers er planene å installere moderne kortbetalingstelefoner rundt
om i Litauen og å
forhandle seg frem til
andre
fonnålstjenlige
prosjekter.
Det er ikke så lett etter-

Uansett fungerer de
norske satelittelefanene
vel og bra. Sam leseren
vil se av telefonlisten er
det ikke bare den norske
ambassaden og infarmasjonskontoret som er
blandt brukerne. men
også USA, Frankrike og
Vatikanets ambassader
også. På en vanlig dag
går ca 100 telefansamtaler ut til Verden
via Norge over dette
sambandet. Og det er jo
ikke
en
så verst
begYlmelse.

v.

V.

Norske satelittelefoner i Litauen
Takket være Televerket
og TBK er det nå mulig å
ringe både fra og til
"nøkkelnumre" i Litauen.
Fra Norge må man bestille
satelittforbindelse til Litauen på 0115 og oppgi
hentelefonnummeret
hold til listen under.
Fra Litauen slår man
bare "O", så har man summetonen i Oslo og slår
nummer som om man var
i Norge! Dette er numrene
man kan slå over det
norsklIitauiske telenettet
inntil videre, men det
planlegges en videre
utbygging:

i

EL TA nyhetsbyrå ..... 126
Frankrikes
ambassade

120

Hotell Astorija

131

KommunikasjonsInformatikkministeriet
Litauen Norge
Kompaniet

og
122

128

Nordisk
Ministerråds
Informasjonskontor

Norske Informasjonskontor i Litauen, Foreningen
Norge Litauens
-Krogh, direktør
145
-Vaseikis.
visedirektør
147
Operatør.
Telefonsentralen
..............................
- fax

140
141
142
124

- tjenestetelefon,
Komm. senteret .... 111
Parlamentet

.. 135

Norges ambassade .... 136

- hr. Landsbergis
-- sekretæren
- hr. Azubalis

116
112
117

- hr. Bogdanas
- hr. Kuzmickas

139
118

Regjeringen
- hr. Chilinskas

148

Ulenriksministeriel
- hr. Katkus

144

USAs ambassade
- administrasjonslederen
- ambassadøren
- fax
Vatikanets
. ambassade
Vitenskapsakademiel

1lY
132
133

130
121

5
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Bachetto Musicale
Banchetto
Musicale
("Musikkfest") er en
gruppe som fremfører
eldre typer musikk og
danser. Gruppen ble
etablert i Vilnius i 1986
og er et ungdommelig og
livlig kompani
som
spiller instrumenter,
synger vokal.
LN - Vytautas Povilas
Jurkstas og Jan S. Krogh
For norske Litauen-venner

er

dette en kjent gruppe som også

har opptrått i Norge. Lederen
for ensemblet er det entusiastiske styr~medlemet i Foreningen Litauen Norge, Jurate
Mikiskaite.
Så langt er dette trolig den
eneste litauiske gruppen som
gjenoppliver historiske danser.
Jurate Mikiskaite har vært leder for gruppen helt fra
begynnelsen.
De historiske kostymene og
instrumentene
som
gir
fremføreisene mer atmosfære
er fra Middelalderen og Renesansen.
I løpet av de få årene gruppen
har eksistert har de holdt en

Bancheltu

M usimLe under en av deres uppTredener.

rekke konserter, to tv-konserter
og flere på radio. Repertoaret
er blant annet forskjellig musikk fra 1200 - 1600-tallene fra
England, Italia, Litauen, Ned-

må svære katolikker.

Litauiske speidere
I oktober 1989 tok en
initiativ gruppe på 14
personer fatt med å få i
gang igjen det Litauiske
Speiderforbundet. I april
året etter reetablerte
forbundet seg under en
kongress. Programmet,
statuttene og strukturen
ble samtidig fastlagt.

med-

Forbundet er delt inn i seks

lemsskapet i verdensspeiderbevegelsen fornyet, og vi har
rundt 2.000 medlemmer og et
medlemsblad som heter "Skautu

geografiske områder: Vilnius.
Kaunas, Zemaitija, Aukstaitija,
Klaipeda og SØr (Dzukija og
Suvalkija).
Selv representerer jeg Vilniusgruppen som har over 400
medlemmer i byen og 100 i
området rundt. Hvert år er det

ble

Av Albinas Puidokas
De litauiske speiderne var
medlemmer av verdensspeiderbevegelsen i førkrigstiden fra
1921 til den sovjetiske
okkupasjonen da all aktivitet

forbudt.

Nå

er

Aidas" (Speiderekko) med et
opplag på 10.000 eksemplarer
og som utgis i Klaipeda.
Forbundets neste kongress skal
holdes i mars/april. Styreformannen er Feliksas Sakalys
(Kaunas, tel (27) 731879). De
viktigste litauiske speidergruppene er sjøspeidere.
den
akademiske speiderbevegelsen
(best organisert ved Kaunas
Vytautas Magnus Universitetet
og ledet av rektor A vizienis
selv).

erland, Frankrike og Tyskland.
Dessuten litauisk poesi, populære og hoffdansel som er
gjenskapt fra koreografiske
kilder fra 14- og 1500-tallet.

nere speiderleire. Speiderne var
svært akti ve under de tragiske
hendelsene i janwu' i tjor. De
var ved TV -tårnet. TV -studioet og det øverste Råd (parlamentet). Speiderpikene arbeidet i restauranten i bygningen
til det øverste Råd.
Sommeren 1990 ble det etter
oppfordring fra WESA (VestEuropeisk
Speiderforening)
etablert en gruppe av denne
organisasjonen i Litauen. Jeg
skal prøve å få frem hva vi har
felles og hva som skiller oss.
Sammen søker vi å få frem
Ideene til lord Powel!. WESA
t:r derimot en streng katolsk
organisasjon og medlemmene

Men i

Litauen er det protestanter,
ortodokse, jøder og mange andre
trosamfunn. Så det er langt fra
uheldig at vi nå har to speiderorganisasjoner i vårt land. Vi
ønsker WESA Guds velsignelse
og håper å kunne arbeide sammen i et nært samarbeid.
Vilnius-speiderne har lokaler
i klubben Gyvoji dvasia (Den
livlige ånd), adr. Zirmunu 2,
LT-2051 Vilnius. Vi har møter
på tirsdags- og torsdagskveldene. Telefon er (2) 352519.
Selvsagt er det alltid problemer i oppstarten, men i våre
rekker øker medlemstallet. Hver
måned får vi i Vilnius 15-20
medlemmer. En annen ting: det
er svært få voksne speidere.
dvs. som er over 20 år gamle.
Dette henger sammen med den
vanskelige
økonomiske
situasjonen i landet.
Vi skulle ønske å få en god
kontakt med speidere fra andre
land, invitere dem til våre leire
og besøke dem. Våre beste
hilsenertil Norges speidere!

Litauen-Nytt retter:
I Trond Thues artikkel på
side 8 i forrige nummer er
eletdessverre kommet inn en
Nye fIleUll'lllfila
I speidelforbulluel
speiderkJubb "Gyvoji dvasia".

eller ell seremUll1 I \ ;I/lIiD

feil nederst i første spalte.
Det riktige skal være:

"Førsteårsstudentene
i
1991-92 hadde anledning til
å velge norsk som hovedfag
med l O forelesninger uka,
dette gjelder en gruppe på 16
studenter." Vi beklager!

i
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Litauen 1988-91:

Skrittene
mot friheten
Disse skrittene
begynte sommeren 1988 og
gradvis førte de
oss mot selve
målet som i
utgangspunktet
ikke var heit
klart for alle.

Gleden, fornøyelsen og
euforiets uforutseenhet
ble etterhvert til ro, konsentrasjon og forståelse
for hvor vanskelig vår
vei skulle bli. Veien skulle
bli lang.
1989: Litauiske medLemmer av Sovjetunionens
Frykt, tanks, ofre og
FoLkekongress.Nr. trefra venstre senereformann i det
nattevakter rundt parlamentet skulle føre oss litauiske parLamentet Vytautas Landsbergis .Fra høyre
senere statsminister Kazimiera Prunskiene og ved hennes
til en familie
i en
venstre side Lederenfor det litauiske kommunistparselvstendig nasjon.
tiet som samme dr brøt med Moskva, Algirdas
Brazauskas.

LN - FOTO s. 7-9:
Vytautas Daraskevicius

23 aug 1989: Den baltiske veien, en sammenhengende menneskebro fra Tallinn i
nord til Vilnius i sØr gjennom Latvias
hovedstad Riga.
Et varsel pd 50-drsdagen for Molotov
Ribentrop-pakten til Moskva om at det nd
\'Grpd tide d oppheve okkupasjonen av de
haltiske republikkene.

Minner
om et
selvstendig
Litauen
kom
tilbake
hos de
eLdre.

Optimisme
og glede
preget
denne drsdagen
bLant de
unge.
7
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Litauen 1988-91:

1990:

17 mars utenfor parlamentet,

fem dager etter gjenoppretteisen av
Litauen som en suveren republikk.
F ødt i et fritt Litauen kan denne
eldre damen igjen moralsk og med
full rett etter nesten hele sitt voksne
liv i et okkupert Litauen, føle at hun
igjen er borger av Republikken Litauen.
Omlag 250.000 litauere blefra 1941
deportert til Sibir. Selvstendighetskampen mot de sovjetiske okkupa!2teneforegikk til mot slutten av 1950årene.
Hun har nok mangt å fortelle.

7 april 1990: Sovjetisk mi/itærhelikopter kaster ned
advarsler under enfredelig
sangfestival. Knytt-never
reises i forargelse over forstyrrelsen.
Demonstrasjoner med
anti-sovjetiske slagord
og symbolikk
ble
etterhvert vanlige
Litauen.
Etterhvert
dukket de samme opp
de andre baltiske republikkene og i Moskva.

i
i

_
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Litauen 1988-91:

15januar 1991: Hanfaltfor Litauensfrihet. Fra begravelsen til ett av de 14 ofrene fra drapene
i Vilnius to dager tidligere. Av de 14 ofrene var en ungjente som skulle gifte seg noenfå dager
senere.

Under: Helt til i august 1991 sattfrivillige
bak og foran barrikadene i og utenfor
parlamentet. Tonnevis med sandsekker ble
stablet og enda flere tonn med betong ble
plassert rundt den svære bygningen.

13 januar 1991: Den bLodige søndagen. Denne unge
mannen falt foran TV-tårnet der sovjetiske soLdater
skjøt vilt rund seg under lokal kommando trolig fra
Vilnius.
OMaN-sjefen

i

9

Litauen-Nytt

- Nr. 2 -1992

Litauen 1992:
A Ile foto denne

side: A/gis Pa/iollis

Flyselskapet Lithuanian Airlines er et av symbolene på at Litauen er st'/v.\1enclig. Ha enllngarsk-regi.\tll.'rt
Boeing 737-maskin med litauisk flagg og firmamerke. LAL flyr b/unt ul/l/et på København,. delvis med
omlakkerte Aeroflot-maskiner.

l j mars j 9Y2: Fra toårs-feiringen av gjenopprette/sen al'
selvstendig heten av 16februar 1918 utenfor N asjonalbiblioteket i Vilnius. Litauerne liker å markere minnedager. og for en
nordmann kan det fra tid til annenføles litt i det meste laget.
11 mars i år ble markert langt tyngre enn uavhengighetsdagen
16 februar. Statsminister Vagnorius sa i sin tale 11 mars at
Litauen hadde opplevd mange endringer disse to årene.

tl Uflnt'{ symbul. Nyt' puliliunifumlt'T.
en politioffiser,
t. v. en politikonstabel.

T.h.

10
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Litauisk motstandsbevegelse

1944-56:

Den ukjente krigen

Sovjet-troppenes overgrep mot den litauiske
sivilbefolkningen tok til
med en gang den russisk/tyske fronten forflyttet seg vestover og inn på
litauisk område i 1944.
Arrestasjoner,
henrettelser, plyndring og
rasering av litauiske
hjem begynte på ny med
2. gangs besettelse av
Litauen. Etter å være
drevet ut av Litauen i
juni 1941 var Den røde
Arme tilbake i året 1944.

I

Ved Johan L. Stang

I

~~

-----.-----------------

HærsuluUla
Nå blir deportasjonene av litauere
til Sibir gjenopptatt. Det som
skjedde i 1940 og ijuni 1941 gjentar seg. Mellom 1945 og 1953 ble
det gjennomført åtte store massearrestasjoner med påfølgende
dePortasjoner til Sibir. Det gjaldt
både
landbefolkningen
og
byboerne.
Soldat-flokkene
og
KGB-ansatte ranet også hjemmene
under sin virksomhet. Ofte ble
medlemmer
av familiene som
skulle deporteres, drept allerede
på dette tidspunkt. Ingen kunne
føle seg sikre mot terroren i denne
tiden. Frykten for å bli det neste
offer for overgrep }Xegethverdagen.
Mot denne bakgrunnen er det
man må vurdere tilslutningen til
væpnet motstand. Litauerne organiserte sitt milorg. En rekke
faktorer har bidratt til at litauere
sluttet seg til partisan-avdelingene:
l. Sovjet -{)kkupasjonen i 1940 viste
at ingen litauere som ønsket en
suveren litauisk stat, kunne regne
med å få leve i fred for overgrep.
2. Under den tyske okkupasjonen
var det bygget oppp en sivil motstands-bevegelse, som fremdeles
hadde et intakt kontaktnett. Dette
kunne tas i bruk umiddelbart.

Artikkelen

ji"u ut'r nwut'rne

litauiskt'

nulira'rel

i 11)'e Ulujunnet'.

avdelingen "Jernulvene".

VellIle rrujJ/h'lI er}ru
Foto: A/gis Pa/ionis.

3. En vesentlig del av den litauiske
befolkning regnet med at statene i
vest ville sørge for at Sovjetunionen
ville trekke seg ut av de tre baltiske
republikkene. I etterhånd kan den
forestillingen synes naiv, men den
var en realitet for mange den gang.
4. Den litauiske befolkning trengte
rett og slett et vern mot de talløse
fysiske overgrep fra KGB og Den

Detmeget store antall anti-sovjetiske partisaner ill~strerer at kampen mot den,systematiske sovjetterroren ble viktigere for mange
mennesker enn frykten for ~elv å
bli påført skade. Under en konferanse for partisan-ledere i januar
1947 hevdet sjefen for Kestutis
partisan-distrikt at milorg var et
resultat av det sterke behov for

Silavotas, Budininkai, Degimai.
Palios, Paverkniai, Kalniskis og
andre steder.
I mange tilfeller erobret partisanene sovjetiske troppeforlegnin·
ger i provinsbyene og holdt dem
noen dager mot overmakten. Det
gjaldt blant annet Merkine. Qaure.
Veivizanai, P~rloja, Endriejavas
og andre. Noen ganger ble større

røde Arme.
5. Dessuten utgjorde de fleste av
mennene som rømte til skogs, folk
som ønsket å unndra seg tvungen
utskrivning til å tjenestegjøre i
Den røde Arme. - Det er professor
J. Brazaitis som i landflyktighet
oppgir disse grunnene.
K. Girnius, en annen litauisk

frihet og den dype vemmelse og
forakt man hadde for fienden _og
at den var en fortsettelse av den
hjemmefronten som hadde utviklet
seg
under
den
"brUhe"
okkupasjonen (den tyske), Dette
var en løytnant Kasperavicius
"Visvydas".

byer angrepet, som Kaunas.
For partisanene så det til å begynne
med
ut som
om sovjetokkupasjonen
representerte
en
overgangsfase, Ved flere anledninger var det mulig å samle større
mannskapsstyrker til omfattende
lJlilitære operasjoner.
Gerilja-avdelingene så på seg selv

akademiker og emigrant, fremsetter fire årsaker for tilslutning
til partisanene:
.
1. Erfarmgene
fra den første,

Kampenes første fase

som en direkte fortsettelse av
Republikken Litauens regulære,
væpnede styrker'. De brukte også
..
,
samme ul11tormer
med slike

bol' sJevI'k -o kk upasjonen
.
1939 "41
d
k kk'
og senere en tys e o upasjonen ..
2 . S oVjet-terroren
.
un d er d e første
.
okkupaSjonsårene fra 1944.'
..
,
3. Forventl11ngene om mtervensjon
fra Vestmaktene og
4 . D en I'tI aUls
. k e pa tr'lOt'Ismen.

er en bearbeidet

oversettelse aven

artikkel skrevet av Sarunas Reikalas, som bygger
på litauiske og russiske kilder .

1944-46 er kjent som den første
motstandsfasen, Gerilja-gruppene
,de

orgal11serte ....
seg spontant l enheter,,sym
b o ler som "V y t'IS" (n'dd eren
pa opp tIl 300-4UU mann I
'l h
) "V . k
"
'
L.
"D"
tI
est .
ytls- orset
og
skogsomriidene, uksa auman"G e d"lfmnas-søy l"ene, D en ml-'l
tas" den mest kjente blant le..
ltære ledelsen ble orgal11sert etter
derne. har anslått partisanstyrken
'
"
de samme retmngslInjer som ble
på denne tiden til omkring 30.000
benyttet av den regulære litauiske
aktive deltakere. Milorg hadde på
h ær.
dette tidspunktet ingen sentral
R'eglmen t e t 'I "D I'd ZIOjl
... K ova "
overkommando.
Det
var
likevel
art'
d'
trikt
hadd
b
..
p Isan IS
e are o mkr'mg
vanlIg at lederne for deforskjel500 a kt'.lve ml'l org-menn .l 1\,)45lige
.. partisandistriktene koordinerte
,
46 . s lik B . T ra k'Iman . "G ene l'"
IS
.
sme akSjoner mot sovjettroppene
101' o Id ene, D e tt e reglna enn d ref "h
og KGB. Harde kamper bk i denne
.
mentet valgte, som el1rekke andre
tiden utkjempet ved Z<.:maitkiemis,
O·
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avdelinger, å kjempe konvensjonelt
mot Den røde Arme. Det vil si at
man benyttet flere større avdelinger i koordinerte operasjoner. Å
benytte store, men lett utrustede
avdelinger mot de motoriserte og
tyngre bestykkede sovjettroppene,
var skjebnesvangert.
En av de regionale sjefene og
senere øverstkommanderende
for
partisanene var A. Ramanauskas "Vanagas"
(Hauken).
Han
innrømmer i sine memoarer at det
ikke var mye gerilja-taktikk som
ble anvendt i disse første kampene. Derfor kjennetegnes den
første perioden av partisan-stridene
ikke bare av store slag, men også
av store taps tall for de litauiske
gerilja-styrkene.
Den militære situasjonen i Litauen alarmerte Moskva sommeren

I

1945. september 1945 møttes en
rekke KGB-sjefer i Panevezys. Den
fryktede KGB-sjefen L. Beria hadde
sendt assistenten, general Krugov.
Han gav ordre om at større ressurser skulle settes inn fra Den
røde Armefor åknuse partisanene
og deres stØttespillere. Krugov gav
også ordre om å danne et agentnettverk i landsbyene for å avsløre
motstandsbevegelsen. Han regnet
med at geriljaen ville være knekket
innen 1947.
Sovjettropper ble nå forlagt i hver
eneste by i Litauen. Okkupantene
forsøkte deretter å skape det
inntrykket at det var brutt ut borgerkrig i landet ved å organisere kriminelle væpnede terroristbander.
Disse ble kalt "Folkets forsvarere" - Stribai. Til å begynne med
stod disse bandene under KGBs
kontroll. Litauen var det ca. 8.000

I

Stribai. Stribai kunne ikke gjennomføre regulær kamp mot partisaner, men de ble brukt til å terrorisere dem som støttet motstandsbevegelsen og til overfall
og ran av bønder. Det nye agentnettet som KGB bygget opp stod i
direkte kontakt med Stribai.

Forferdelige metoder
Hovedavdelingene som bekjempet partisanavdelingene,
var to
KGB-divisjoner av de sovjetiske
grensestyrkene, Røde Arme-regimenter fra den hviterussiske delrepublikken og fra Kaliningradregionen og dessuten lokale KGBavdelinger. Sovjetledelsen benyttet
fallskjermjeger-regimenter
kledd i partisanuniforrner.
Forferdelige sanksjoner ble satt i
verk mot den litauiske partisan-

12
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bevegelsen i begynnelsen av 1946.
Likene av drepte partisaner ble
brakt til nærmeste by og kastet ut
på det sentrale torg eller marked-o
splass. Der lå likene i ukesvis mens
KGB-agenter voktet på reaksjonene
til dem som kom forbi. De forsøkte

litauere med å passere grensen. Den mest kjente partisanlederen
Luksa - "Daumantas", hadde under
kamp krysset den sovjet-polske
grense fIre ganger.

å plukke ut tilhengere eller familie til de drepte ved å studere
rekasjonene. Var det noen som
reagerte med sjokk eller forferdelse
ved å se en drept venn eller et
familiemedlem, var vedkommende
sikret arrestasjon og det som verre
var. Vi har eksempler på at partisaner som ble omringet i skog ene,
foretrakk å la håndgranaten springe
foran ansiktet når de begikk
selvmord, slik at deres lik ikke
ville bli brukt til offentlig beskuelse.

Oppbyggingen av felleskommando
for milorg ble en vanskelig prosess, delvis på grunn av infiltrasjon
av KGB-agenter. Det var også
krangel mellom militærorganisasjonen og forskjellige organsisasjoner i den sivile hjemmefronten. Først i januar 1949 lyktes det
for partisanleder-kongressen
å
forene samtlige 'avdelinger i en
felles organisasjon kalt "LLKS"
(Den
litauiske
frihetskamps
bevegelse"). Dette møtetfantsted
mellom Baisogalaog Radviliskis.
Partisanlederne valgte et militærråd
og et presidium. Formannen i dette
var bevegelsens øverste sjef. Den
første leder ble Moritvydas "Zemaitis". Fra dette tidspunkt
stod . den litauiske
partisanbevegelsen under den samme
militære og politiske ledelse.
tiden 1946-49 var de militære

Kampenes annen fase
(1946-49)
Motstands-strategien
begynte å
forandTe seg i J 946. En mer effektiv gerilja-krig tok form. At vestlige
land ikke syntes å ville endre'sine
passive holdninger i de baltiske
stater, gav motstandsbevegelsen
grunn til å revurdere taktikken i
motstandskampen. Man begynte
å unngå de store slag med sovjettroppene. stedet ble det lagt vinn
på å u'tbygge sambandsnettet
mellom de kjempende avdelinger
og man forsøkte å samle alle partisanavdelingene under en felles
kommando. - De viktigste kam-·
penhetene ble nå små gerilja-avdelinger som opptrådte uavhengig
av hverandre, men holdt god kontakt
med andre avdelinger. Avdelingene ble organisert i batalj()ner.
Bataljonene ble tildelt distrikter
og distriktene ble organisert i
regioner. Disse dekket samlet hele
Republikken Litauens territorium.
Parallelt med denne organisasjonen
opererte
et illegalt
kommunikasjonsnett for sivil motstand
og reserve-enheter for geriljaen.
Hovedoppgaven for den litauiske
milorg-ledelsen i tiden 1946-49
hadde som mål å ta vare på partisanenes militære slagkraft i påvente
av at den internasjonale posisjon
for de baltiske stater skulle bli
endret. På denne tiden hadde

I

Hjemmefronten gOd kontakt med
Vesten og litauiske emigrantkretser ved hjelp av radio og.kurerruter
over den sovjet-polske grensen.
For å sikre rutene ble det ved flere
anledninger foretatt storm mot
sovjetiske grenseposter. Litauiske
partisan grupper opererte fra den
polske side av grensen for å hjelpe

Felleskommando

I

enheter sterke nok til å angripe'
militære sovjetiske kontrollposter. medlemmer av kommunistregjeringen og deres vaktstyrker.
stri bai-avdelingene
og dessuten
kontrollere
en stor del av
landsbyområdene
ved nattetid.
Partisanene hadde kontroll over
de stØrre veiene i Dzukija i 1948
og Zemaitija-veien,
hovedveien
mellom Kaunas og Klaipeda ble
holdt under kontroll også på dagtid frem til 1949.

Kampenes tredje fase
(1950-52)

I perioden

1950-52 ble det klart
for motstandsbevegeisens
ledere
at mulighetene for fortsatt væpnet
kamp ikke lenger var til stede med
de posisjoner vestmaktene konsekvent inntok i internasjonal
politikk. Hjemmefrontens hovedoppgave ble derfor å forsøke å
bevary det illegale organisasjonsapparatet så godt som mulig.
Lukska - "Daumantas" ønsket å
reorganisere
motstandskampen
etter disse retningslinjer: De siste
milorg-styrkene skulle organiseres
som en hard. indre kjerne i
hjemmefronten. Hovedoppgaven
for de væpnede gruppene skulle
være å likvidere de farligste
kommunist-ledere. Den litauiske
befolkningen skulle i sin alminnelighet konsentrere seg om "sivil

ulydighet". - Daumantas fikk ikke
satt planen i effekt. Han ble drept
i 1951 av KGB.
Partisanene klarte ikke stanse
sovjetiseringen og kolle~tiviseringen av det litauiske jordbruket fra
1952, men frem til det året hadde
de kontroll over store deler av
Litauen.

Kampenes fjerde fase
(1952-56)
Tiden mellom 1952 og 1956 var
full av tragedier og ville kamper
mellom partisanene og de overmektige styrkene fra sovjet-armeen
og KGB. Den siste leder av LLKS,
Ramanauskas - "Vanagas". ble
arrestert og henrettet i 1956. Den
siste væpnede
partisan,
kalt
"Barzda" ("Skjegget") ble myrdet
i sitt skjulested nær Salantai i 1967.
Den litauiske hjemmefrontens
innsats antok mange former.
Motstands-litteraturen.
aviser og
diktsamlinger spilte stor rolle for
kampviljen
hos befolkningen.
Denne litterære produksjonen var
populær og nådde mange. Partisanene gav også ut et litterært
månedsskrift
"Prie Rymancio
Rupentojelio"
("Ved den stille
Kristus"). Noe av bakgrunnen for
denne aktiviteten skyldes at mange
av de v~lutdannede i befolkningen sluttet seg til milorg-styrkene
i Litauen etter den annen verdenskrig.
De første tiårs-perioden etter krigen
er en av de mest tragiske i litauisk
historie. Motstandskampen viste
imidlertid den vilje som eksisterte
i den litauiske befolkning til å
hevde sin rett til frihet og eksistens i en selvstendig stat. Kampen
den gang har vist andre veien frem
til 11. mars 1990 og republikkens
gjenfødelse.

.Begrep:
Hjemmefronten
er brukt som
fellesbetegnelse
for organisert
motstand under den sovjetiske
okkupasjon.
Milorg er brukt om organisert
militær kamp mot okkupantene.
KGB er benyttet. både om NKVD.
KGB og KGB/NKVD-grensestyrkene.
Partisan bevegelse og gerilja er
benyttet til å beskrive det samme
fenomen.
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Brevvenner
Hallo! Jeg er en litauisk jente
på 14 år. Jeg er født i byen
Utena i Litauen der jeg fortsatt
bor. Jeg går på Utena videregående skole nr. l i klasse
9A. Mine hobbier er å lese
bøker, være sammen med
venner og å lytte på musikk.
Jeg samler frimerker også, men
samlingen min er meget liten.
For noen måneder siden skrev
jeg et brev til klubben "Colleetors World News" i Horten,
men dette kom i retur og jeg
har fortsatt ingen venner i Norge,
noe jeg virkelig skulle ønske.
Så vær så snill og skri v til meg.
Jeg håper vi kan bli brevvenner, og at du vil skrive raskt!
Jeg skriver på engelsk.
Ausra Bagociunaite,
Kastonu 9,
LT-4910 UTENA, Lithuania
Jeg eren engelsklærerpå 39 år.
Jeg vil sette stor pris på å få en
brevvenn i Norge, gjeme en
familie, som kan skrive med

meg. Jeg er interessert i kultur
og skikker i Norden. Vi er en
familie med to barn. Jeg skriver
på engelsk.
lrena Kairiene,
Gelvonu str. 48-21,
LT-2010 VILNlUS, Lithuania

Jeg er fra Litauen og vil bli
kjent med og skrive med noen
fra Norge. Jeg er 22 år. Jeg har
avsluttet første avdeling medisin ved Vilnius Universitet.
Jeg er interessert i musikk,
teater, å lage tegneselier. å lære
om andre land, kultur og folk.
Mine hobbier er mal.ing og
strikking. Jeg samler dukker
med
nasjonaldrakter
og
kokebøker fra forskjellige land.
Jeg kan skrive på engelsk,
russisk, tysk og litauisk. Jeg vil
bli glad om jeg får svar fra
mange. Alle vil få svar.
Saule Raubickaite.
Ganyklu 75,
LT-5400 SIA ULlA l , Lithuania

Restaurantguide i Vilnius
Vi har besøkt noen få av de

behersker litauisk eller russisk

mange
restaurantene
i
Vil ni us, og kan herved presentere et utvalg av disse. D.e
fleste har vi besøkt gjentatte
ganger i løpet av over et halvt

er å ha med deg lokalkjente.
Med hensyn til drikkevarer er
vårt råd ikke å drikke "gerimas" som ofte er det eneste
alkoholfrie tilbudet. Grunnen
er at dette er saft som ofte er
utblandet
i infisert vann.

år.
Telefonbestilling en fordel,
koster litt ekstra - hvis du er
så heldig at du får det til.
Restaurantene
er åpne tirsdag - søndag fra 1200 - ca.
2000. Er man heldig kommer
man inn senere. Man stenger
svært
ofte før offisiell
stengetid. Mandag er "rengjøringsdag"
og de fleste
restaurantene
er stengt.
LN - Micllel Gyøry
og Jan S. Krogh
Ofte er menyen kun på litauisk
eller russisk. Når den erp,\ tysk
eller engelsk er den svært
mangelfull. Råd hvis du ikke

Unlllaket er v,uillet i "gerimas"
fra hotellene
Lietuva
og
Draugyste som er kokt. Resultatet andre steder kan ofte bli
svært ubehagelig.

Senasis Rusys, Sv. Ignoto
16. Tel. 611137.
Den nærmest beliggende restauranten til Universitetet iden
gamle bydel. Pitorest fasade
og spennende nedstigning til
kjelleren. over gjelmomsnitteIig ilillredning.
Maten er v,mlig og lite spennende tilrettet. Sjelden mineralvruUl og sjelden vin. Derimot
chrunpanje og vodka. Betjen-

ingen er under all kritikk. Til
tider beruset. Lite eller ingen
kjennskap til fremmed valuta
som de forlanger for de fleste
alkoholholdige
drikker. Bar
med kalde retter. Statsdrevet.
Moderate priser.

Stikliu, Gaono gatve 7.
Tel. 627971.
DelUle restauranten sies å være
byens beste. Sentralt i den gaJnle
bydelen. En avdeling er for
dollar hvor man skal ha Vilnius
best tilberedte mat. Den dyreste
vinen og annen drikke må man
betale for i dollar. Serveringen
er upåklagelig selv om språkbarrieren svært ofte er tilstede. Det kniper med engelsk.
Behagelig avstemt klassisk
musikk i tlott restaurert interiør.
Maten" er dobbelt så dyr her
som i rubelavdelingen hvor man
også kan få kjøpe forretter,
middagsretler og øl for rubel.
Vin serverer man ikke her.
Derimot det hjemmelagde ølet
er husets spesialitet og kommer fra byen Birzai i NordLitauen. Det er smakfullt men
sterkt (139'0). Vår mening om
denne
pub/kafeavdelingen
generelt er så som så. Det er
svært dyrt for litauere å gå på
Stikliai. selv i rubelavdelingen.
Vårt råd til restauranten er at
detmå gis et tilbud på mineralvann og alkoholfrie drikker.
Ellers en grei plass. Privat
drevet.
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Lokys, Stikliu
629046.

8. Tel.

Vi befinner oss fremdeles i den
gamle bydelen preget av de
sendrektige husrestaureringsprosjektene. Selve bygningen
og kjelleren bør være av stor
interesse for enhver arkitekt.
Her må du være liten, smidig
og edru for å ferdes ned i kjelleren. Maten er av det bedre.
Serveringen rimelig rask og
prisen er grei. Men, og et stort
men: Det musikalske innslag
kan i godt unnvære. Gammel
og italiensk popmusikk avlevert i mishandlet og forvrengt
versjon i 100 dB gjelillom et
par halvsprengte hØytalere. Ikke
godt for fordøyelsen. Fortsatt
savner vi det alkoholfrie alternativet. Statsdrevet.

Restaurant
Gedimino
616197.

Vilnius,
pr. 20. Tel.

Sentral restaurant i hovedstadens hovedgate, ikke langt fra
Katedralen. Nivå klart over
middels. Fint interiør og behagelige stoler. Popmusikken
slipper man ofte her. En kort
tid forsøkte Imm seg her med
"dollarrestaur-ant". Det eksperimentet ble med forsøket. Restauranten skjemmes dessverre
av "nyrike forretningsineIUl" i
joggedress og skinnjakker som
røyker russiske sigaretler.
Godt sted å feire en begivenhet. Statsdrevet.

,------------------,
•• Lærer med norsk i fagkretsen ••
•
•
• Pensjonert/ledig lærer med norsk i fagkret• sen er sterkt ønsket til norskkurs for voksne

•
•

• elever med interesse for Norge ved Foren-

•

: ingen Norge Litauens Informasjonskontor
:
• i Vilnius .•
• Betingelser: Fribolig, forøvrig etter avtale .•
• Henv. (mo-fr 0930- 1630)
•
095-7012-2-221255 .•

I

•

•

•

Foreningen Norge Litauen,

•

;

Almeveien 22, 0855 Oslo

;

~----------_._-----,
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Silale-prosjektet går videre
Det er nå blitt gjort pre ste seminar for fem år (nå
kontakt mellom den utvidet til seks år). Deretter
overtok
han i våren 91
lokale presten i Silale og prestesognet
i Silale
og
Moi kommune. Presten følgeansvar for Tubines. Han
heter Rimvidas Marozas har ansvar for to sogn, Silale
og er 28 år gammel. Han by med 6.000 innbyggere og
har sagt seg villig til å Tubines med 4.000 innbyggere.
hjelpe med religiøse og
KGB tok kirken
kulturelle arrangemenKirken er sentralt plasert i Siter mellom Silale og Moi. lale by og rett ved siden av
Vi hilser dette med glede! kirken er hans prestebolig.

en prest før og etter 1991 er
ubegripelig stor. Før var bare
messer tillatt i kirken. Ingen
vielser, ingen kontakt med barn,
ingen dåp og ingen konfirmasjon. Ja, faktisk hadde KGB
pålagt presten stavnsbånd slik
at han ikke kunne selv om han

Bygningen er bygget på dugnad rett før Annen verdenskrig.
I 1954 overtok KGB bygningen til eget bruk - med celler i
kjelleren. Det hadde selvsagt
en veldig demoraliserende effekt. I 1991 overtok den ka-

rett og slett sentralfyringen ut
og innstallerte små symbolske
el-paneler som i en kirke
selvsagt kun gir minimal varme.
For denne varmen måtte det

LN - Michel Gyøry
Allerede under sin skolegang
var han overbevist om at han
ville bli prest. Ingen i familien
bortsett fra hans onkel har vært
prest. Etter endt skolegang, ble
han opptatt
på Kaunas

tolske menigheten igjen bygningen. Selve dagligdagen for

ville reise ifra byen. En kjølig
tid for troende!

Full kirke
De sosialistiske

ateistene tok

betales fem ganger normal pris.
En selvfølge var jo at alle relikvier ble sendt til Moskva,
St. Petersburg og Vilnius. I dag
er alt vendt til det bedre. Nå

holder Rimvidas
Marozas
messer for ca. 1.000 mennesker
i helgen og 500 - 600 i
ukeda~ene. Ja, han har faktisk
holdt messe for opptil 4.000
mennesker på en gang i og
utenfor kirken. Rimvidas Marozas underviser barn to ganger
i uken. Han går til syke folk,
hM konsultasjoner med folk,
hjelper an,dre prester med begravelser, konfmnasjoner eg
messer. Ja, f~tisk aldri før i
Silales nyere historie har folk
giftet seg som nå. For alt dette
for han ingen lønn, hverken fra
stat eller noen annen administrasjon. Kun kollekten, som går
på omgang, er hans lønn. Denne
kollekt må da deles med kirkeadministrasjonen. Noe å tenke
på der hjemme i Norge!

Hjelp til barnehjemmet i Obeliai
Det kommer stadig
hjelpesendinger til barnehjem i Litauen. På
skuddårsdagen i år ble
det levert ca. 300 kg klær
og skotØYfra folkedanslaget "Sølja" på Hamar,
og ca. 50 kg klær, leker
og tøy fra fru Olga
Myhrer i Oslo. Dette ble
levert av Informasjonskontoret i samarbeid
med den litauiske folkedansgruppen Radasta.
LN - Jan S. Krogh

av

de

totalt

130

bar-

nehjemsbarna.
Etter
den
formelle overrekkelsen gikk vi
til bords på sedvanlig litauisk
vis, mye god mat og ikke minst
drikke.
Underholdning
Radasta underholdt barna som
er i alderen 1-18 år med
folkesang, folkeleker og barna
danset og leket med. Deretter
fikk hver 'familie' som bes tar
av 11-17 barn og foresatt sin
porsjon sjokolade og frukt.
Klærne blir distribuert gjennom administrasjonen
som
ledes aven meget engasjert og
tillitsvekkende direktØr Romas
Kundelis. Han sier at det er

Fru Olga Myhrer ga dessuten
ca 40 kg frukt, 500 poser sjokolade og 22 barnebøker som ble
meget godt mottatt av barna.
SØlj~ vennskapslag iLitauen,
Radasta, hjalp til med transport og overlevering i Obeliai
som er vel 200 km nord for
Vilnius. Vi ble mottatt med

vanskelig å drive hjemmet for
øyeblikket ettersom inflasjonen
fortsetter å galoppere. Barna
bor på fIre-åttemannsrom.
Hjemmet er flott, rent og drivet
meget profesjonelt men barna
kunne gjeme ha tenkt seg
enkeltrom.
De fleste barna har mistet

brød, blomster og jubel av 100

begge foreldrene sine, men noen
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har god kontakt med familien.
Rere barn gifter seg senere med
hverandre. -Romanser blant de
eldre barna er normalt, sier
Romas som ikke ser noe betenkelig med det.
Mange tilbud
Det er mange tilbud ved
hjemmet som er det største
barnehjemmet i Litauen: sauna,
skomaker.
syersker. video.
fotorom og mange tilbud i
musikk. Flere barn har og har
hatt kunstneriske anlegg. Ei
jente som hadde anlegg' for
maling, ga 100 malerier til
hjeinmet da hun forlot redet.
Hjemmet er et sm:nfunn i
samfunnet. Men barnene går
på samme skole som de øvrige
barna i Obeliai, en bygd med
ca 2.000 innbyggere. De 130
barna på barnehjemmet utgjør
over 20% av elevtallet på skolen.
Nervøse barn
Ettersom barna ikke bor i noen
ordentlig familie legger ikke
direktør Kundelis skjul på at

spesielt mangelen på 'fedre' er
et stort problem. I en 'familie'
på 15 eller 17 med en 'mor'
som er kommet opp i sjels år
og alder, får barna ofte tegn på
usikkerhet, virker nervøse og
han skulle gjeme løst dette
problemet.
Råd fra Norge?
-Kanskje Norge kan gi meg
noen gode råd?, spurte han meg.
En liten gutt i 6-7 -årsalderen
med fantastiske evner på piano
imponerte. Han holdt på å bli
blind, men i Litauen er det
trolig ikke håp for ham. Et problem som dessverre er vanlig i
Litauen på grunn av mangel på
avansert medisinsk utstyr.
-Vi takker for hjelpen denne
omgang. Nå trenger vi ikke
mer klær. Det vi i Litauen

i

trenger er helt spesiell hjelp.
A vansert teknisk og medisinsk
utstyr er det viktigste, avsluttet
direktør Romas Kundelis ved
barnehjemmet
før vi returnerte i våmatten mot hovedstaden.

Litauen-Nytt

17. mai i Litauen
Det er klart at 17. mai også skal
feires i Litauen. Ambassaden
og Foreningens kontor er nå i
gang med å finne frem til passende arrangement. Allerede
er det klart at det vil bli et
arrangement i Vilnius-operaen
som i fjor.
Danmark og Finland har
allerede hatt sine uker i Litauen, og ambassadør Stavnum
og Foreningens representant
Kroghmener det er på sin plass
å vurdere om ikke Norge også
bør ha sine uker i tiden ca. Il.
mai - 7. juni. Foreningens kontor
har vært i kontakt med Vilnius
Universitetets kor som allerede
øver på "Ja, vi elsker" og andre
norske sanger. Det ryktes at
statsråd Hernes også kommer
til Vilnius 17. mai.
Det som da mangler er norske
utstillere, firma og andre som
ønsker å benytte anledningen
til å markere seg. Interesserte
bes kontakte Foreningl?ns Infonnasjonskontor snarest!
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Thrist i Litauen?
Litauen har mange muligheter til å bli et meget
godt og ikke minst rimelig turistmål for nordmenn denne sommeren.
Det store problemet er
innkvartering for de som
ikke tar med telt og som
ikke krever en velutstyrt
campingplass.
Hotellkapasiteten er svært
liten, selv i de store byene,
Vilnius medregnet. Derfor
har Foreningens
informasjons-kontor
begynt å
kartlegge privat innkvartering rundt om i Litauen.
Det er mange som ønsker å
innkvartere nordmenn i sine
private hjem. På denne måten
kan informasjonskontoret
formidle ledige rom.
Ta derfor kontakt med kontoret i Vilnius om dette er
noe for deg eller din familie!

WILH. WILHELMSEN

Tilbudsliste
Kart:
Veikart over Litauen
Vilnius bykart
R iga by ka rt

kl:
12 kr.

.1 O

Bøker/hefter:
Baltic Refererence Book
Norsk-litauisk ordliste

70 kr.
.5 kr.

Litauisk/engelsk engelskJlitauisk ordbok
Litauisk/tysk ordbok
The Economist of Lithuania

50 kr.
50 kr.
20 kl:

Postforsendelse. Legg ti/20 krf or porto. Bestillingstid
ca. 3 uker. Vennligst betal inn beløpet på postgirokonto
0824.0618746 og angi på talongen hvilke artikler De
ønsker. Mot postoppkrav tar vi mot telefonbestillinger
også. Se telefonnummer på s. 5.

i

Litauen-Nytt, Box 324,
LT-2300 Vilnius, Litauen.

,,

, -

WILH..WILHELMSEN L1MITED AS
er et av Norges største rederi- og
offshoreselskaper.
Virksomheten
omfatter
internasjonal
linjefart,
tank- og bulkfart, biltransport,
linjeagenturer, spedisjon, fraktterminaler, ship management, ingeniørtjenester og offshoreaktiviteter.
WILH. WILHELMSEN L1MITED AS
disponerer en stor moderne flåte av
skip og rigger og eier helt eller delvis mer enn 60 agentkontorer over
hele verden. Totalt er det nærmere
6000 ansatte i konsernet.

20 kr.
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W!LH. WILHELMSEN L1MITED AS
Postboks 1359 Vika, 0113 Oslo
Roald Amundsensgt. 5, Oslo
Telefon: (02) 48 30 30

l
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• •••••••••••••••••••••
• Ettersendes

ikke ved varig adresse-

•

Navn/adresse:

: endring, men sendes tilbake til adres- :
• saten med melding om ny adresse! •

••••••••••••••••••••••

Retur: Foreningen Norge Litauen,
Almeveien 22, 0855 Oslo, Norway

Folkemusikkgruppen Rugelis

Fo/kemusi/i:kgruppen
Medininkai i Vilnius.

Ruge/is

Folkemusikk-gru ppen
Rugelis (Rug) tok til i
1985.Gruppen består av
tolv personer. Rugelis
har mottatt mange priser på litauiske folkemusikkfestivaler og har
gitt opptredener i Jugoslavia, Tyskland og
Polen.
Musikerne vil gjerne etablere kontakt med skandi-

utenfor

Restaurant

naviske folke-musikere og
gjerne invitere disse til
Litauen og Baltikum, eller
motsatt,
"å delta på
folkemusikkfesti vaier
Skandinavia.
Adressen til gruppen:
Lugonas Ganusauskas,
Box 367,
LT-3000 KAUNAS;
Lithuania.
Tel. (27) 207858.

Priser og valuta
Kursen på den norske kronen
synes å ha stabilisert seg. Midt
i mars fikk man 15mbel og 30
kopek for en norsk krone.
Gjennomsnittslønningen
i Litauen er dermed på 117.65
norske kroner. En vanlig middag på en restaurant dermed
fremdeles ca. 6.50 kr.
Det er likevel lett å bli lurt.
SAS opererer i sitt magasin
med en taxipris på 15 dollar
(ca 100 kroner) fra flyplassen
virketil Vilnius sentIUm.

I

ligheten er den riktige prisen
30 mbler(ca. 2 kroner).

Litauerne begynnernåå samle
tomflasker. Hvorfor? Det er hard
valuta! Når den ventende valutare formen kommer vil man
selvsagt få panten for flaskene
i litas, og ikke i rubler. Derfor
er panten for en vanlig flaske i
dag 5 rubler, mens innholdet er
bare prissatt til 2 rubler!
De nye pengesedlene er distribuert rundt om i landet. 20
litas-sedlen er grønn, som dollarsedlene, og med motiv av
Vy tau tas den Store. Refannen
kommer trolig i løpet av 1992,
men vi kan ta feil.

