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Oslo-bussene var en nyttig og verdifull
hjelp til Vilnius.
I løpet av fjoråret
var det mange delega~jonsbesøk vennskapsbyene
imellom. Dette medførte
kulturbesøk
fra
Vilnius' til Oslo, og
motsatt Det har også
vært private besøk
fra Oslo, bl.a. Lions
Club
i Bølertraktene, og gaver fra
Oslo kommune til
Vilnius kommune.

men 42.700 kroner
på hver buss, slik at
total verdien
på
gaven ble 170.800
kroner.
Disse
bussene kom til
Vilnius i fjor høst,
og er flittig brukt i
en byen som har en
skrikende mangel på
både busser og bensin til personbiler.
Jorun Sandsmark
koordinerte venn-

De mest kjente for skapsavtaleni 1991,
Vilnius-boere, er de og hun sier at
fIre by-bussene som språkvanskelighet- ,
går på rute Il i ene var det største
Vilnius. Oslo Spor- problemet man slet
veier og Oslo kom- med. Det var også
mune kostet tilsam- vanskelig å fInne ut

Vennskapsavtalen mellom
Oslo og Vilnius
som ble undertegnet i februar i
fjor var den første
vennskapsavtale
Oslo undertegnet
på lang tid. Den
er for tiden i full
utvikling. Det sier
direktør
Tore'
F1ugstadved Oslo
byråd. For tiden
er man i Oslo

opptatt å få klarhet i om Vilnius
ønsker et feltsykehus
som
Norge fikk fra
USA i forbindelse
med MarshaIhjelpen på 1950tallet. Mye av utstyret er' fullt brukbart og anvendbart etter norsk
standard,
tross
alderen. ,

av hvilken utveksl-

Men der er man

ing mhtkultur ogpå
teknis~ side, man
ønsket i Litauen.
Byråkratiet og
mangel på ansvarsdelegering
er et
vanlig problem i
Litauen.

oppsatt på å få klarhet fra Vilnilis om

Oslo Energi ga også
en byggheis som i
dag
brukes
til
utvendige arbeider i
Vilnius kommune.
Dessuten ble det
sendt kopimaskiner
og andre ting med
de fire røde bussene,
og kanskje er det er
nettopp busser man
i Vilnius ønsker seg
mer av fra Oslo.

hvorvidt beredskapsmateriellet som på
1950-tallet hadde en
verdi på 40 millioner
kroner er interessant
i Vilnius.
- Det er komplett
kirurgisk materiell,
dekktøy og bårer
som kan ha stor verdi
i Litauen. Betydelige
deler av dette har høy
teknisk verdi, avslutterdirektør Flugstad
ved byrådets sekretariat som nå er
ansvarlig
for
vennskapsavtalen fra
Oslos side.

Litauen-Nytt - Nr. 4 - 1992 .

Maironis:

Redaksjonelt

Mitt elskede Litauen
••
Fagert du er, mitt dyre fedreland,
Trakten hvor heltene i gravene hviler:
Fager den er, din himmels blåne!
Kjært: i så megen trengsel, prøvet av pinsler.

meret nok en gang en del
forskjellig type stoff som
vi håper interesserer.
Det er sommer i Litauen

Så vakker i dalen går elven Dubysos,
Av skoger grønnes bergene liksom av frøstjerner;
Og på disse berg rimet vemodig
Alle søstre de kjære sanger.

for tiden, og mye aktivitet
fra forskjellige land. Vi
har for øyeblikket nok med
våre egne aktiviteter, og
det er positivt å registrere
- i og for seg.

Der, i dype tanker den dunkle elven Nevezis
Slynger seg lik et bånd om grønne bøer;
Bølger seg, skjærer dype fyrer;
Deils innerste tanke kjenner Gud alene .
Så vakre de er, dine gårder, fedreland
Hvite fra grønne haver stikker de frem!
Men våre fedres vakre språk har de kuet,.
For lite de binder våre hjerter.
Så frydefullt der er i·landsbyene når lerkene
Liflig setter i med sang høyt, der oppe,
Om solen glar og kveldene
Bærer ro som søtt forstummer.
Dine kirker har ikke så megen prakt,
Ikke kunstskatter, ei av gull de glitrer;
Men i dem brenner kjærlighetens, bønnenes makt,
Og gamle tiders levende tro.
Når der før messen alle samstemt
KlangfulIt synger "Fall på kne",
Åpnes atter den gudlØse sinn,
Og lærer seg å tro av disse barn.
Fagert du er, mitt dyre fedreland,
Trakten hvor helter i gravene hviler!
Ikke forgjeves forsvarte anene deg,
Ikke forgjeves ble du priset av skaldene!

Maironis (Jonas Maciulis (1862-1932), teologiprofessor ved
presteseminaret
i Kaunas, foreleste i litteratur ved univ. i
Kaunas. Født i Pasandravis.
Studier: Gymnas i Kaunas,
presteseminar i Petersburg. Han regnes som Litauens mest
begavede og betydningsfulle lyrisk-episke dikter. Han elskes
av alle, og de fleste av bans dikt er også tonesatt. Maironis
kjente godt Nemunas, Neris og de øvrige 29.900 litauiske
elvers og bekkers natur.

Litteratur:
Rinktiniai rastai I-Il (samlede skrifter I-Il), Vilnius 1956.
Poesi/ra Litauen, ISBN 82-7083-160-3.
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Vi har i dette num-

• • At dataprosjektet går
videre, norskkursene vil
fortsette fra høsten, ordbokprosjektet utvikler seg,
vennskapsavtalen mellom
Lund og Silale holder på å
bli klar, ett nytt LitauenNytt er klar til utsendelse,
stadig nye medlemmer og
andre gjester kontoret i
stadig mer forskjellige
ærender. Alt dette bidrar
til at troen på at vi har
forlatt Norge til fordel for
Litauen virkelig har en

hensikt. At det også skjer
mye i foreningen hjemme
i Oslo er ting som trekker
i positiv retning.
•• Det er rart å være i utlandet over en tid. Det er
så mye som er forskjellig.
Det vil de fleste som
kommer til et annet land
oppleve, når man har vært
der en tid. Først vil mange
frelse verden, innføre den
ordningen
man
har
hjemme. Etter en tid kommer man.ti1.en av to slutninger: dette greier jeg
ikke, eller så skjønner man
at det er en grunn til at
tingene gjøres på en annen måte. De fleste nordmenn her i Litauen som
har vært her en stund har
skjønt dette, og det er godt
Litauen er ikke Norge, og
det er fint.

Ansvarlig redaktør/Editor: Jan S. Krogh
.Redaksjon: Michel Gyøry,
Antanas Alisauskas (fotograf) og Vilius Vaseikis.
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Formannens side:

Russiske tropper i Baltikum
adkomsten.
Omsider
lyktes det å få kontroll
og russerne ut.

Det er av vesentlig
betydning for de tre
suverene baltiske stat~neatdeerherreover
eget territorium. Dette
er regnet for en av de
vesentlige forutsetninger for å kunne betraktes som en selvstendig stat.
Den tidligere okkupantens tropper står fortsatt
på litauisk j ord. Dette er
et utålelig
forhold.
Russland har anerkjent
staten Litauen. Troppestyrker og KGSs grensestyrker av russisk nasjonalitet bør øyeblikkelig
trekkes tilbake. Det
samme gjelder marineenheter som måtte befinne seg i Klaipeda og
andre steder.
Når vi vurderer de siste
månedenes
provokasjonerfra væpnede, russisk-språklige
avd el-

higer i de tre baltiske republikker, må vi spørre
oss selv om det ikke
avspeiler et mønster, en
spesiell holdning innenfor
det
baltiske
armeavsnitt ..
Den russiske regjering
må nå vise at den, har
kontroll over sine offiserer og troppestyrker.

Den siste ladningen med
I Kaunas
ble det nye flybårne tropper fra
voldsomme motsetnin- Russland kom for noen
ger i forbindelse med at uker siden. til det nordlitauere forlangte å få til- lige Litauen.
bake offisersklubbhuset
fra før siste verdenskrig. Verving av nye soldater
Det ble benyttet av rus- i Russland til tjeneste i
siske offiserer, som Litauen er i full gang.
oppfatter huset som sin Det loves høy~re sold
eiendom.
(lønn) til dem som v,il
tjenestegjøre i Baltikum,
Forsøkene på å skifte ut Moldava og Kaukasustropper med nye russiske området.
. rekrutter vil i andre nordiske land bli sett som Når enkelte sentrale,
skremmende ut;ikling.
norske politikere ivrer
Episodene i Klaipeda og for øket økonomisk og
Kaunas og ved mindre materiell støtte til Regrensestasjoner svekker publikken Russland, bør
raskt vårt håp om de ta rev i seilene.
- Denne lidende,
utvikling av godt nabonødstette russiske repubskap.
likk har likevel råd til å

21. februar 1992 tok Li-Den militante opptreden
tauen over kontrollen av fra enkelte offiserer og
grenseovergangen ved avdelinger
russiske
Lazdijai på den litauisk-soldater
på litauisk terripolske grensen. Den rus- torium må opphøre.
siske grensevakten var
meget uvillig, men Dersom det ikke umidvaktstyrken gav seg' til
slutt uten skuddveksling.
Ved fergeleiet i Klaipeda
(ferge til Tyskland) møtte
litauiske grensevakter
sterk motstand. De russiske
vaktstyrkene
sendte skuddsalver opp
i luften og blokkerte

nordiske land og den nye
stormakten Russland.

delbart skjer en endring,
vil det få alvorlige følger
for forholdet mellom

føre en aggresiv utenrikspolitikk full av overgrep - også militære mot de små baltiske statene.
Dersom Republikken
Russland skal hanjelp, .
bør første betingelse
være: - Alle russiske tropper ut av Litauen.
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Sett

&
Hørt
Vagnorius
søker avskjed
StatsministerGediminas
Vagnorius har søkt formann
Vytautas Landsbergis i parlamentet avskjed fra og med
28 mai. Av grunnene for dette
skrittet har statsministeren
oppgitt sin mangel på å oppnå
en balansert økonomisk reform
"i et ventre-destruktivt miljø".
Avskjedssøknaden
kommer
etter en månedslang krise
regjeringen.

Ikke president
Lørdag
23 mai var det
folkeavstemning om innføring
av presidentembede i Litauen.
Resultatet av avstemningen ble
at ca 70% stemte for, ca 25 mot
og ca 5% av stemmene ble
erldært ugyldige. Ettersom bare
rundt 52% av de stemineberettige stemte, var dette ikke tilstrekkelig for å få et vedtak.
Kravet var at minst 50% av de
stemmeberettige måtte stemme.
"ja" for at et presidentembede
skulle innføres. Det antas at
grunnen for den lave valgdeltakelsen var at mange ikke linså
noen grunn til å innføre embedet før landet har en endelig
grunnlov.

Avstemning om
russiske tropper
Den
14 juni
blir
det
folkeavstemning 001 de russiske
troppene i Litauen. Spørsmålet
folk må ta stilling til er om de
russiske troppene skal forlate
Litauen i løpet av 1992. Initiativet kommer fra det kristligdemokratiske partiet, og det er
forventet at resultatet vil bli et
klart ja.

Nordmenn fått oljelisens
Litauens regjering har gitt
statsselskapet Lietuvos kuras
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å eksportere 10.000 tonn fly~
til Norwegian Oil Trading NS i bytte mot smøreolje.
Det ble også gitt tillatelse til
eksport av 5.000 tonn flytende
brensel til Ukraina, 22.500 tonn
flytende brensel og 20.000 tonn
diesel til Kaliningrad-distriktet
i Russland.

Ridende politi i Vilnius
Det litauiske politiet har etablert en ridende politipatrulje i
Vilnius. Man har for tiden 39
hester SOOl er kjØptinn av regjeringen for en million kroner.
Hestene er trent til å ikke bli
skremt av skyting, lyder elleI:
lyssignaler. Eksperter sier at
ridende politi er seks ganger
mer effektive enn vanlige på
to.
For øyeblikket er tolv ridende
politimenn til enhver tid i alle
de fIre store parkene i Litauens
hovedstad.

Litauiske grensevakter
oppmerksomme
Grensevakter

ved

Vilnius

flyplass
har anholdt
en
statsborger fra Djibouti, tre
etiopiere og fIre somaliere som
kom fra Moskva og som prøvde
å reise videre til Vesten bed
hjelp av forfalskede papirer.
Dette er ikke første gang litauiske grensevakter har vist
oppvaktsomhet.

Litauen/EF avtale om atom
Det ble 14 mai undertegnet en
avtale mellom Litauen og EF i
Bryssel om tolltariffer på litauiske varer som eksporteres
for EF-markedet. Tilsvarende
avtaler ble også undertegnet
mellom EF og Latvia og Estland. Det forventes senere at
det også vil bli oppnådd avtale
om samarbeid mellom EF og
Litauen på atomkraft-teknologi.

Flere mulige
KGB-agenter?
Den siste litauer, men sikkert
ikke den endelige, som i det
litauiske "landsviksoppgjøret"

er anklaget for samarbeid med
KGB er Algis Klimaitis. Han
er er meget godt kjent i Litauen
og i Vesten som Sajudis' representant i EuropaI*"lamentet.
Klimaitis nekter (selvfølgelig)
for påstandene. Tidligere har
Pnmskiene og flere andre kjente
politikere blitt anklaget for det
samme. Et kjent faktum er at
de fleste betydelige politikere
har hatt kontakter med kommunist-styret. Selv Landsbergis sies å ha undervist i
"vitenskapelig kommunisme"
ved musikkonservatoriet.

200). Videre kommer Tyskland,
Storbritannia, Ungarn. Selskaper fra Jordan, Libanon, Luxembourg, Malaysia og Filippinene har etablert et j- v hver.
De fleste j-v går på produksjon,
tjenester og handel. Av disse er
handel den viktigste, og de
viktigste eksportartiklene er
tømmer og treprodukter.
Det største j-v i Litauen er
Grigiskes (lit/am.), produksjon
av papir og trepaneler, Baltie
Amadejus (lit/tysk) med datamaskiner og Neris (lit/britisk)
med elektronisk utstyr.

Finnene slipper
skatt i Estland

Utstillinger i Litauen

I henhold til en økonomisk
hjelpe- og samarbeidsavtale
mellom Estland og Finland vil
fInner som reiser til Estland for
å arbeide slippe skattelegging.
Avtalen trekker opp hovedlinjene Estland må treffe for å
motta fmske kreditter og gratis
assistanse, angir områdene hvor
disse skal nyttes, og spesifIserer forpliktelsene fra estisk
side.

Ringries - Utena
Ringnes bryggerier har gått inn
i en avtale med den litauiske
Coca-Cola-produsenten
som
leverer brus-typen-til store deler
av Baltikum. Det skal bygges·
en ny fabrikk som skal produsere originale· flasker og brus.
Tidligere har Utena-fabrikken
produsert både Pepsi-Cola og
Coca-Cola. Det er også inngått
et joint-venture, Eesti Coca-Cola Joogid.

Joint-ventures
i Litauen
Det er rundt 1.200 joint-ventures (selskaper med litauiske
og utenlandske
partnere).
Registrering av nye selskaper
har midlertidig opphørt da
regjeringen er opptatt med å
innføre nye registreringsregler.
Total tillatt kapital i alle j-v
er 800 millioner ru bier, hvorav
utenlandske investeringer kan
totalt involvere 160 mill. rb.
De fleste j-v er inngått med
Russland (304) og Polen (ca

Det har vært flere utstillinger
ved Litexpo, den litauiske
eksportutstillingen
utenfor
Vilnius.
Fra 16-21 juni planlegges det
en kongress for litauiske entrepenører. Fra 21-30 august blir
det en internasjonal utstilling
for jakt ogfIsketrofeer. Fra 812 september en tsjekkoslovakisk handelsmesse. To dager
etter denne blir det en internasjonal utstilling med tittelen
"Progressive Building". Denne
varer til 30. september. I tiden
5-9 oktober går den internasjonale utstillingen CompBalt'92
av stabelen. Her blir det datamaskiner, informasjons- og
telekommunikasjonsutstyr
for
enhver smak. Fra 27-30 oktober er det nok en internasjonal
utstilling. Denne gang Baltie
Textile'92 som er en utstilling
av utstyr og varer, fortrinnsvis
tekstiler. Litexpo holder til i
Laisves gate 5 i VIlnius. I midten
av mai var det en stor finskestisk messe i Vilnius. Her ble
trearbeidsutstyr, sveiseutstyr og
musikk og videoutstyr solgt.
Det var også deltakere fra Japan, Italia, østerrike, USA,
Sverige og Sør-Korea tilstede.
Men nordmenn så vi lite av!

Litauen-Nytt - Nr. 4 -1992

Datarommet ved Vilnius Universitet åpnet
Statsråd Gudmund Hernes åpnet den 18. mai,
like etter kl 12, det tredje
datarommet til Forenin-

akademiske data-nettverlret som
går via satelitt til OslO og Universititetet i Oslo, med akademiske nettverk i hele verden.
Pavilionis sa i sin takketale at

gen Norge Litauens dataprosjekt. Dermed er man
kommet halvveis i utplasseringen av norsk datautstyr i Litauen

endelig hadde man fått en
konkret gave som man setter
meget stor pris på. Han fortalte
om de .mange besøk fra delegasjoner verden over som så
seg rundt på universitetet og
var oppgitte over situasjonen,
men som likevel ikke var i
stand til å gjøre noe med forholdene.
- Endelig fIkk man her et
konkret hjelpemiddel som kan
brukes av alle ved universitetet,
sa han.

Rektor Rolandas Pavilionis ved
Vilnius Universitet overtok
gledestrålende gaven på en
totalverdi på nesten 16 millioner norske kroner representert med en skinnmappe med
dokumentasjonen på utstyret
og eJl spesifisert fortegnelse over
utstyret, fra Foreningens formann Johan L. Stang.
Formann Johan L Stang sa i
forbindelse med overrekkingen
at datautstyret ikke bare nå setter
Vilnius Universitetet, NordEuropas eldste, i stand til å
bruke moderne datautstyr for
første gang, men samtidig til å
kommunisere, ved hjelp av det

Norsk Data
Datautstyret er eJl gave fra Norsk
Data ServiceTeam NS, og
hovedmaskinene er fem ND570/CX til en verdi av 11.7
millioner kroner; tillegg er de
dyreste delene som ble overlevert fem 288 Megabytes og
fem 450 MBytes diskdriver til

I

i

Formannen
Foreningen Norge Litauen Johan L. Stang (t.h.)
ved åpningen av datarommet. Videre fra høyre: statsråd Hernes,
rektor Pavilionis, styremedlemmene Jørgensen og Krogh Foreningen Norge Litauen.

i

en samlet verdi på 2.34 milliorer kroner. Det ble også levert
15 Philips printere, 40 Norsk
Data-terminaler. Tilstede var
også prosjektkoordinator Brede
Holte og markedsdirektØr Stein
Gregersen fra Norsk Data

ServiceTeam NS og informasjonssjefEinar Slagstad fra
Statoils kontor i. Warszawa.
Statoil har bidratt til transporten
av datautstyret fra Oslo til Litauen. Det. samme har også
Ringnes Bryggeri gjort.

17. mai i Vilnius
Aldri i Vdnius historie har noen
nasjonaldag,
bortsett fra de
litauiske og sovjetiske da, vært
feiret så storslått som den
norske 17. mai i år. Det var

Norges plass i Europa, om
GrunnloveJl og en k<XtredegjØrelse
for hvorfor vi feirer 17. mai.
Etter dette ble det konsert der
Arve Tellefsen var solist sam-

den norske ambassaden
i
Vilnius som sto bak arrangementet.
Ambassadør Per G. Stavnum
minnet i innledningstalen på at
denne dagen var første gang 17.
mai noensinne der en norsk
ambassade feiret 17. mai i et
selvstendig Litauen. Vilnius
Universitets akademiske kor sang
deretter "Ja, vi elsker dette landet" på norsk! Statsråd Gudmund
Hernes holdt hovedtalen om

men med Litauens nasjonale
symfoniorkester som fremførte
norsk musikk. Dirigent var Terje
Mikkelsen.
Dagen før sto Foreningen Litauen-Norge bak en festkveld
Kunsthuset, og to norske kunstnere åpnet 17. mai en utstilling i
Galleri Arka. Ambassaden hadde
tidligere samme dag eJl mottakelse
i Hotel Draugyste fornorske fastboende og tilreisende.

Arve Tellefsen underholdt for de
rundt 300 fremmøtte i Vilnius
Opera om kvelden
17. mai.

i

I

Gift
15. mai 1992: Ekteskap inngått
mellom kontorsjef Jan S. Krogh
og økonom Rasa Bagociunaite
i Sv. Mikalojaus kitke i Vilni~s.
De nygifte takker så mye for
all oppmerksomhet som ble vist
i anledning dagen.
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Forslag til den litauiske grunnlov
DEN UTAV/SKE NASJON

- som har etablert sin
statfor mange drhundrer
siden
- som har bevart sitt
morsmdl og skriftssprdk
og gjenfødte selvstendige
demokratiske staten Litauen, -- vedtar og
erklærer denne
GRUNNWV
STATEN LIT AVEN

Artikkel l
Staten Litauen skal være en
selvstendig og demokratisk republikk.
Republikken Litauens
selvstendighet kan ikke bli begrenset eller på annen måte
krenket.
Borgere av Republikken Litauen skal ha retten til å motstå
enhver som overtreder suvereniteten til staten Litauen eller
dets territorale integritet med
makt.

tanter.
Folket skal direkte utøve
deres suverene makt gjennom
referenda (folkeavstemninger)
og valg.

Artikkel 5
Statens makt skal være
oppnådd fra folkets suverenitet.
I Litauen skal statens makt
utØves av Seimas, presidenten og regjeringen,
og
rettsvesenet.
Full og absolutt makt kan
ikke være konsentrert i noen
statsinstitusjon.

Artikkel 6
Hver maktsinstitusjons tildelte
ansvarsområde skal være
angitt i grunnloven.
Virksomheten til statsinstitusjonene, deres forhold til
borgerne og juridiske personer
skal være basert på Repu!>likken Litauens grunnlov og
lovene vedtatt i henhold til
denne.

Artikkel 2

Artikkel 7

Litauens suverenitet skal være
overdratt Litauens folk.
Ingen kan, ved hvilken som
helst påskudd, begrense eller
iQnskrenke folkets suverenitet. Ingen del av folket, organisasjon, eller person kan
gjøre krav på folkets suverene makt.

Republikken
Litauens
grunnlov skal være statens
grunnleggende lov, derfor må
inget juridisk regelverk eller
handlinger
motstride
grunnloven.
Grunnlovstolkninger skal
utøves av Grunnlovsdomstolen.

Artikkel 3

Artikkel

Det litauiske folk skal bestå
av borgere av Litauen, dvs litauere, personer av andre
nasjonaliteter som har vært
permanent bosatt på Litauens
territorium, så vel som personer som har oppnådd borgerskap av Republikken Litauen
i henhold til lov.

Grunnloven skal være en udelelig og direkte anvendeliglov.

Artikkel 4
Folket skal utØvesuvereniteten
overdratt til dem gjennom
representantene av Seimas,
som er deres valgte represen-
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Artikkel 9
Kun offisielt bekjentgjorte
lover skal være implementerte
i Republikken Litauen. Derfor kan ingen person hevde at
de vedtatte lover ikke er harn!
henne vedkommende.

Artikkel lO
Republikken Litauens territorium skal være forenet og

i

skal ikke inndeles
andre
staters besittelser.
Litauiske statsgrenser kan
kun bli gjenopptrukket ved
en internasjonal traktat som
er blitt ratifisert ved 3/4 flertallstemmer av alle representanter i Seimas, eller ved en
folkeavstemning.

Artikkelll
Vedkommende strukturen
med lokaladrninistrasjon og
lokalregjering skal Republikken Litauens territorium
deles inn i følgende administrative deler: byer, distrikter
(apskritis) og landdistrikter
(valscius).
Fremgangsmåten for etablering av administrativedeler skal
være fastsatt ved lov.

Artikkell2
Statsborgerskap av Republikken Litauen skal oppnås ved
fødsel, ved å ha fått
statsborgerskapet tilbake, eller
på annen måte i henhold til
lov.
Utenlandske statsborgere
eller statsløse personer kan
oppnå statsborgerskap av Republikken Litauen hvis de har
oppholdt seg i Litauen i minst
ti år, og hvis de oppfyller andre
naturalisasjons-krav.
Personer av litauisk avstamning som er bosatt utenfor Republikken Litauen skal ha fortrinnsrett til statsborgerskap
av Republikken Litauen for
ubegrenset tid, og naturalisasjonskravene skal ikke
gjelde.
Framgangsmåten for ervervelse og tap av statsborgerskap av Republikken Litauen
skal være fastsatt ved lov.

Artikkell3
Statsspråket skal være litauisk.
Bruken av andre språk i staten
og offentlige institusjoner skal
være fastsatt ved Lov om
statsspråk.

Artikkell4
Det litaui.ske statsvåpen skal
være det hvite Vytis på rØd
bakgrunn.

Artikkell5
Det litauiske statsflagg skal
være nasjonalflagget, som
består av tre like horisontale
striper: den øverste skal være
gul, den midterste stripen skal
være grønn, og den nederste
skal være rØd.

Artikkell6
Den litauiske nasjonalsangen
skal være Vincas Kudirkas
"Tautiska Giesme".

Artikkell7
Republikken Litauens hovedstad skal være Vilnius, den
lenge bestående historiske
hovedstad i Litauen.
Ikke offisiell oversettelse.
Grunnlovsforslaget ble offentliggjort den 21. april 1992 og
besMr av tilsammen 12 IuJpitler
hvorav den første er gjengitt over.
Tilsammen er det 157 artikler i
dette forslaget.

Fortell oss din
adresse!
Ikke

alle

husker

å melde

adresseforandring til foreningen. Dermed stopper bladet
og meldinger fra styret opp.
Husk derfor i god før du flytter å sende din nye adresse til
oss.
Om noen av våre noe medlemmer
skulle
kjenne
nåværende adresse til følgende
av våre medlemmer. ville det
vært fint om vi fikk melding
om dette: O. Brei/id, Kristina
Holter, Anders Næss og Tor-

lei/Verpe.

Foreningen Norge
Litauen,
Almeveien 22,

08550SW
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Barnehjemsbesøk i
Pasvalys og Pabrade
Den femte mai ble en hadde tilnærmet vanlig underminibuss fylt opp med visning.
Inntrykket av dette bargaver, hovedsaklig klær, nehjemmet var bra, det var rent
som skulle til Litauen fra
og dagene strukturerte etter
folkedanslaget Sølja fra dagsplaner. I helgene reiste de
Hamar med hjelp av som hadde foreldre hjem, de
folkedanslaget Radasta andre jobbet hos forskjellig
fra Vilinius. Gavene familer ca fire timer lørdag og
skulle leveres til et bar- søndag. Pengene de tjente på
dette fikk de som lommepenger.
nehjem i Pasvalys, en by
Barnehjemmet hadde 48 ruca 200 km nord for bier pr. dag pr. barn, og 10.000
Vilnius. Leder for infor- rubler til klær pr. barn pr. år.
masjonskontoret
Jan Til Pabrade
Krogh og medlem Jan- Den Il mai kom Sverre Krisicke Heldal fra Bergen tiansen fra Sandvika utenfor
var med fra Foreningen Oslo innom kontoret. Han var
på bilferie Baltikum, og hadde
Norge Litauen.

i

Av Janicke Heldal
På barnehjemmet bodde 70 barn
i alderen sju til 19 år. Disse
barna Var kommet hit f9rdi de
ikke fungerte i normalskolen.
En doktor hadde diagnostisert
det enkelte tilfelle og besluttet
at barnet b~de gå i spesialskole. En del av barna hadde
foreldre, men det var også
foreldreløse. I Norge ville disse
barna antagelig vært enten på
barp.epsykiatrisk _ eller
ha
støtteundervisning
i vanlig
skole.
Skolen
og
barnehjemmmet var i en og samme
bygning, og standarden var
rimelig bra Det eneste som
man kunne utsette noe på var
toalettene, men det syntes som
om det gjelder for hele Litauen.
Radasta underlloldt barna med
sang og dans, og barna fikk
være med. Etter dette fikk vi
en omvisning rundt på barnehjemmet Barna bor sammen,
gjennomsnittlig ti på hvert rom,
og alle hadde sin private hylle
til sine private ting.
Det spesialpedagogiske
tilbudet ved skolen virket bra.
De fleste lærerene er utdannede spesialpedagoger, og barna

v

Silale - Moi
I begynnelsenav juni skal
orElførerAlfonas Bartkus
og viseordfører Arturas
Kuncius fra (male kommune i Vest-Litauenreise
til Lund kommune i
Rogaland. Hensikten er
å drøfte videre planene
om en vennskapskommune-avtale mellom de
to kommunene.
LN - Jan S. Krogh
Dette er en viderefølging av de
kontaktene som først ble gjort
i fjor, og senere i år av Sigfrid
Gyøry i Lund kommune i forbindelse med leveranser av me-

bilen sin fylt opp med klær di~insk utstyr.
Besøket vil vare i fem dager,
med mer fra venner i Oslo.
og
i løpet av oppholdet vil
Disse tingene tok Kristiansen
vennskapsavtalen bli beharidlet.
og Heldal med seg til et barDe to kommunepolitikerne fra
nehjem for psykisk utviklingSilale vil se på helsesituasjonen,
shemmedebam på et barnehjem
landbruket, forretninger
og
i Pabrade, en liten russisk
industri bet blir også kulturelle
dominert by ca fem mil nordøst
innslag og beSØk ved museet i
for Vilnius.
Vi hadde med oss sekretær •..

1--

Regina fra informasjonskontoret som tolk. Lærerene vi
møtte der var polske, og all
samtale foregikk på russisk.
Vi ble mottatt med kaffe og
smørbr~, og lærerene var åpne
og hyggelige. Forholdene ved
dette barnehjemmet var ikke
som i Pasvalys. Det bodde 10 l
barn ved hjemmet. Der fantes
ingen leker, intet lekerom, ikke
kaldt vann, ikke toalettpapir,
såpe, shampoo, håndklær. Alle
tenkelig ting man har i en skole
og i et barnehjem manglet.
Når barna skulle dusje benyttet de det offentlige badet i
sentrum av byen. Fordelt på
100 barn var det to toaletter, og
disse var ubeskrivelige. Barnehjemmet hadde 27 rubler pr.
barn pr. dag til mat, og dette
holdt til to måltider. Klærene
var felleseie og ble delt ut hver
14. dag, etter stØrrelse og kjØnn.
Barna var flinke med hen-

dene men kunne ikke lage noe
da de manglet alt utstyr, fra
tegneblyanter og papir til sytråd
og nål. Lærerne' fortalte at det
hadde vært bedre tidligere, men
at de lei hardt under de trange
tidene som eri Litauen nå.
Møtet med dette barnehjemmet var sterkt, til-

Lund. Blant det Silale-politikerne har ønsket å få nærmere
opplysninger om er norsk behandling av drikkevannet. I
Silale har man store problemer
med jernholdig vann, noe som
skaper mange problemer. Silale er en landbrukskommune,
og naturlig nok er man derfor
også opptatt av landbrukets kår
i Norge.
Silale er interessert i etablering av norsk industri i kommunene, og har allerede gitt
interesenter fra Lund kommune
mulighet til å leie eiendom for
99 år.
Andre samarbeidsmuligheter
er utveksling av jaktområder,
og samarbeid med eksport og
import av produkter produsert
i de to kommunene.
Kontaktene er blitt formidlet
. av Foreningen Norge Litauens
informasjonskontor i Vilnius.
Kontoret vil i første rekke gjøre
dette vennskapsprosjektet til et
eksempel til etterfølgelse, i
stedet for å starte opp nye
prosjekter før dette er kommet
ordentlig i gang.

_

bakestående barn i alderen sju
til 19 år som ikke har noen
ting. Nå ble lærerne og undertegnedeenigeomatjegskal
forsøke å skaffe det mest
prekære fra Bergen, og hvis vi
er heldig kan vi få levert leker,
klær og andre ting allerede i
-september.

~ Hva skal man ta med seg til Litauen? ""
Dette spørsmålet får vi stadig fra nordmenn som er i
ferd med å reise til Litauen.
Det er ikke lettå gi råd, men
behovet for klær og matvarer
er definitivt ikke det viktigste, iallefall
ikke som
"nødhjelp",
Derimot har man et ekstremt
behov for blyanter, viskelær
og kladdebøker skolene, På
gnmn av mangelen på vestlige
lærebøker, kopieres mye
bøker ved hjelp av kopi-

i

maskiner. Nå er det stor
mangel på flytende toner og
reservedeler til kopimaskinene. Derfor står maskinene ,
og endelig er elev~ne og
studentene de skadelidende.
Ordbøker og oppslagsverk på
engelsk kan også være nyttige
gaver. Sjokolade, bananer og
dyre upraktiske gaver blir ofte
solgt, og er uegnet som gaver.
Kjøkkenutstyr og verktøy
som hammer og skiftnøkler
kan være et alternativ.
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Russiske lDilitære styrker i Litauen
Samtalene mellom Litauen og
Russland om tilbaketrekningen
'av de tidligere sovjetiske troppene i Litauen har så langt ikke
ført frem. Fremdeles står ca
50.000 nå russiske soldater i
Litauen, og rotasjonen av
vernepliktigefort-setter som før.
Litauen har protestert på dette,
men problemet ser ut til åvære
vanskelig å løse.
LN - Jan S. Krogh

Q) Sivil( e)
De russiske soldatene ligger tyngst i
områdene rundt de åtte største litauiske byene. Alene i Vilnius er det
32 militære posisjoner og våpenlagre i de store boligområdene. Litauiske myn-digheter klager over at
disse styrkene ulovlig foretar transporter og militære øvelser pålitauisk
territorium. I realiteten foregår det
tilnærmet den samme militære aktivitetsom før Litauen ble anerkjent av
både den vestlige verden - og
Russland. Det er stadig russiske
øvelser i Litauen, på land, i luften og
i territorialfarvann. Litauiske myndigheter står makteslØse, og kan ikke
gjøre noe annet enn å protestere.
Dette har gitt myndighetene en
psykologisk knekk.
Kraftig deployering
Like øst for Taurage ligger en base
for, interkontinentale
ballistiske
misiler av typen SS-2Cl, som kan
utstyres med kjernefysiske ladninger. Missilene ble tatt ut av Litauen
i fjor, men kan lett føres tilbake. I
området~rfurK~naserdettre
store flyplasser for fal1skjeimtropper, Kazhl Ruda., Marijampole og
Alytus. N'ord for Kaunas er det en
stor bombeflyflyplass, Kediainiai,
og i Silute i Vest-Litauen er, det
bygd en underjordisk jagerflyplass.
Videre er det betydelige militære
flyplasser i Siauliai, Plunge og Taurage.
Litauiske myndigheter har tatt over
de to flyplassene i Vilnius og de to i
Kaunas samt flyplassen i Palanga
som i dag brukes sivilt.
Rundt 6-9.000 offiserer
Hærstyrkene og grensestyrkene står

..l-

tlyplass( er)

Mil. tlyplass(er)

E> Hærbase(r)

i

Kartet viser en oversikt over de største og tyngste russiske hærbasene ogflyplassene Litauen. Den
viktige russiske marinehavnen Klaipeda ble brukt for transport til Mokran Tyskland.

i

fremdeles i Litauen, også
langs den litauiske grensen.
Likevel har litauiske tollere

variert fra 28.000 til over 60.000,
og det er derfor vanskelig å holde
seg til noe eksakt tall.

og grensestyrker offisielt og
reelt tatt over grensekontrollene. Problemene for til-

Lovnader

bakeføring av de russiske
militære står hovedsakelig
på hvor de 6-9.000 russiske
offiserene skal forlegges
etter en tilbaketrekning.
Disse offiserene har bodd
utenfor Russland i en årrekke
og har ikke noe hjem å
komme tilbake til. Behovet
for soldater er dermed tilstede, til forpleining, tekniske og administrative
oppgaver.
For tiden er en av to årlige
rotasjonene av vernepliktige
i gang, noe litauiske myndigheter protesterer kraftig
på.
Litauiske myndigheter
mangler detaljerte oppgaver
oyer tallet på russiske
styrker, og er nokså usikre
på det eksakte tallet i Litauen. Det oppgitte tallet
fra russiske myndigheter var

8
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- ikke mer

Den 17 januar i år lovet Boris
Jeltsin at en avtale om sovjetisk
tilbaketrekning ville furne sted
løpet av februar måned. Dette
har ikke funnet sted. Det eneste

i

som har skjedd i denne retning
er at den 3 mars forlot 36

itæret ikke har justert seg
fra sovjet-konseptet
til
dagens situasjon. Enten fordi
de er for tungrodde, alternativt fordi de ikke vil.
Kaliningrad
Et annet nærliggende problem for Litauen er nettopp
Kaliningrad
der det nå
oppholder
seg enorme
mengder
tilbaketrukne
styrker fra Tyskland. Antallet på disse overstiger antallet fastboende i Kaliningraddistriktet som fra før av er
rundt en million mennesker.

kjøretøyer og 100 mann Visoriai-forlegningen utenfor Vilnius.
Forøvrig står troppene tilbake
som før. På grunn av at sovjethæren administrativt og operativt ikke var allokert til f.eks. en
De sanitære og menneskelige forholdene for disse
sovjetrepublikk, trekker russiske
soldatene er katastrofale.
tropper over til andre repubSituasjonen der kan lett
likker uten å ta hensyn til dagens
medføre konsekvenser for
eksisterende grenser. Litauiske
Litauen ettersom en lang del
myndigheter protesterte kraftig
da hæren den 10 mars i år tok 8 av Litauens grense går mot
tanks, 6 mini-tanks, 4 kommudette området. Hungersnød
og sosiale problemer kan lett
nikasjonskjøretØyer, 2 "Grad"
artillerisystemer og 1 grovkali- . oppstå. Spørsmålet vil.da
bret "Gaubisja"-artilleri over fra være hvordan Litauen skal
litauisk område til Sovetsk i Katakle dette om det vil oppstå.
liningrad-distriktet av Russland.
Dette viser at det russiske mil-
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Begynnerkurs i norsk ved informasjonskontoret
fulltid. Nordisk Ministerråd bar
stØttetkurset med 10.800 kroner,
og har lovet å støtte prosjektet
fra september til februar med
opptil 16.000 kroner. Dette skal
dekke lønn og administrasjonsutgifter for læreren.
Bortsett fra disse kursene driver
Nordisk Ministerråds infor-

Sidennovember i fjor har
informasjonskontoret
avviklet tilsammen åtte
begynnerkurs
norsk.
Det meldte seg totalt 118
interesserte, men vi startet opp med rundt 80
interesserte. Tilsammen
fullførte 60 deltakere de
20 timene kursene varte.

i

masjonskontor også kurser i
svensk og dansk. Det planlegges
også kurser i fmsk.
Ved Vilnius Universitet underviser sendelektor Trond Thue i

Det stØrste problemet har vært
lærebøker og undervisningsmateriell som kursbøker og
ordbøker. Forøvrig er inte~sen
fornorsk meget stor. Mange av
larrsdeltakeme bar kolleger eller
venner i Norge. Flere har
kjærester i Norge, og er interessert i oppfølgingskurset som
starter i septeml,>er. Michel
Gyøry og Jan S. Krogh har
vært kurslederne frem til i mai,
men nå overtar en lærer på

,

I
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~

Michel Gyøry (t. v.j har undervist fire av de åtte norskkursene
informasjonskontoret
Vilnius har arrangert.

i

formasjonskontorets
elever
faller utenfor det akademiSke
opplegget, og en kveldskole
for de fleste er eneste alternativ.

samarbeidsland.
!nførmasjonskcintoret arbeider
også med en ordbok norsk/litauiske og litlllisk/norsk. Denne
planlegges å være ferdig til neste
år. Så langt er vi kommet godt

Interessen i fremmedspråk
blant litauere er meget stor.
Mange ser på Norge og Skandinavia som et viktig kommende

$A$

AUSTR/AN
MEMBERS

I

from

Vilnins

Of

THE

EUROPEAN

QUALITY

over halvveis, men en god del
arbeide med denne gjenstår.
Dette vil da bli den eneste
ordbok fra litauisk til et skandi-

,

navisk språk. Boka vil ha tilsammen 20.000 oppslagsord.

swissair

ff

AlLiANCE

to

Vilninsl

I=I

III
I

llAYS

FLIGHT

JlEf..ARR.

TO/FROM

FLIGHT

JlEf.

A.B.&

Monday

OS 634

1610

1705

Vienna

OS 635

1155

1440

Tuesday

SK 735

1500

1535

Copenhagen

.
SK 734

1130

1405

II
III

:

Wednesday

SR 499

1725

1900

Zurich

SR 498

1310

1635

:

•.

II
II
I
II
II
II
I
II

,
I

i

norsk. Forskjellen fra våre og
universitetets kurser er at in-

Thursday

••••••• NO FLIGHTS •••••••

Friday

SK 735
OS 634

1500
1610

1535
1705

Copenhagen
Vienna

SK 734
OS 635

1130
1155

1405
1440

Saturday

SK 735

1500

1535

Copenhagen

SK 734

1130

1405

Sunday

SR 499

1725

1900

Zurich

SR 498

1310

1635

AUSTRIAN

AIRLINES

/ SAS

Office Honrs:

/ SWISSAIR

2nd Floor,
...
VIImns Airport

Telephone: 662000I 660202

-

Mon· Thes - Wed· Fri 0900 -1700
Saturday
1100- 1700
Sunday
1200-1700
•• Thursday CIosed••

II
III
II
II
II
I
II

,
I
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Handicappede i Litauen
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Anderledes enn i Vesten
Selv dette er situasjonen langt
fra den beste. Etter å ha besøkt
de vestlige landene ble jeg
forbauset over hvor mange
handicappede man kan se
overalt, i offentlig tjeneste, i
gatene og på turistreiser etc. I
dagens Litauen er forholdene
anderledes. Det er ikke fordi
vi har færre handicappede,
men fordi vi ikke er i stand til
å forsyne de med nødvendige
tekniske hjelpemidler. Derfor
er hovedhensikten i den nye
litauiske handlingsprogrammet på dette feltet å bryte
isolasjonen de handicappede
opplever i forhold til resten
av befolkningen. Dette krever
juridiske, organisatoriske og
økonomiske vedtak.

",

"

•.••••••••••••.••••••••
,

"

Litauen har 35 pleie-institusjonerfor handicappede, og
seks for mindre barn med
medfødte defekter. I Likenai
ved Bir~ai, i Nord-Litauen, er
det en spesialinstitusjon for
hardt handicappede
med
ryggmargskader.
I· forbindelse med den litauiske sosialreformen er det
blitt etablert bistandsavdelinger i hvert fylke. En av disses
viktigste oppgaver er bistand
og pleie av handicappede og
eldre som bOrhjemme. Dette
arbeidet er såvidt begynt og
må utvikles og forbedres.
Proteser og teknisk utstyr for
handicappede produseres ved
noen litauiske firma og er
vanligvis gratis for brukeren,
men ikke alt som det er behov
for finnes eller er særlig tidsmessig. Derfor må 'Litauen
importeremye utstyr, noe som
er vanskelig pga den økonomiske situasjonen.
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Av dosent
Teodoras Medaiskis,
Vilnius Universitet

men for omskolering og andre·
aktiviteter. Produksjonen av
teknisk utsyr vil utvikles og
forbedres. De nye forskriftene
for tilpassing til boliger, miljø,
radio og tv vil forberedes og
vedtas i løpet av året. Undervisning av handicappede barn
i vanlige skoler skal gjennomføres. Arbeidet i fylkene mht
å forme og realisere lokale
rehabiliteringsprogrammer vil
intensifieres.
For å kunne gjennomføre
programmet er det tilført 90
millioner rubler til statsbudsjettet for 1992. Dette arbeidet vil bli utført ikke bare
fra regjeringen og fylkenes
side. Mye støtte er ventet fra
hovedorganisasjonene til de
handicappende.

Forbedring planlegges
Juridisk sett er grunnlaget for
de nye reformasjonssystemet
Loven om sosial integrasjon
for handicappede personer og
Rehabiliterings-prograrnmet
for 1992-2002 som er basert
på den nevnte loven. Hensikten med loven er å forbedre
muligheten for handicappede
og eldre å selvbetjene, flytte,
kommunisere,
orientere,
innhente opplysninger, delta
i arbeids-livet og kulturelle
og sportslige aktiviteter. Dette
prinsippet i rehabiliteringen
ble valgt fremfor ytterligere
privilegier.
Rehabiliteringsprograrnmet
åpner for å etablere rehabiliteringssentre ikke bare for behandling for handicappede,

_

bIodsirkuleringssykdommer, kreft og
ytre skader. Det er
også 7.000 blinde og
5.000 døve i landet.

I Vilnius og Kaunas er det
spesialskoler for blinde og
døve, såvel som institusjoner
for spesialpleie for disse.
De viktigste foreningene for
handicappede er Lithuanian
Association of Invalids, Lithuanian Council of Invalids Affairs (nasjonal komit~), foreningene for blinde, døve,
foreldre med mentalt skadede barn, komit~ene for spesial- og paraolympiadene.
Invalids Support Fund (Paravita) bør også nevnes.
De handicappede har mange
privilegier i det offentlige (blir
direkte betjent utenfor køene),
transport (billigere billetter),
skattelegging (lavere skatt) og
sosiale fordeler (større fordeler, pensjoner og kortere
kvalifiseringstider ). Eksperter
er kommet frem til at det totalt er over 100 forskjellige
privilegier. Nesten hver eneste
lov har med unntak og fritakeiser for handicappede, og
derfor er privilegiene nokså
omfattende:

"

Det er omkring
200.000 handicappede personer i Litauen. Av disse er
5.500 barn. Dette
tilsvarer 5.5% av hele
befolkningen. Hvert
år kommer 16-17.000
nye personer
på
denne statistikken.
.Hovedårsakene
er
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Miisq teve, kurs esi danguje
Overskriften er på litauisk, et
språk SOIJl svært få hos oss kan.
Det snakkes av vel tre millioner
mennesker i et land som vi nesten
har glemt etter at Stalin okkuperte
det i 1940. Likevel er det kortere
fra Oslo til Vilni us, hovedstaden i
Litauen, enn fra Oslo til London.
Av Svein Nestor
Litauisker det nålevende indo-europeiske
språket som har det mest gammeldagse
preget, og derfor er det så interessant for
språkforskningen. I dagens litauisk fins
det former som man må tilbake til for
lengst utdødde oldtidsspråk for å finne
maken til.
Det som står i overskriften her, er den
litauiske teksten til "Fader vår, du som er
i himmelen". "Far" heter tevas på litauisk,
men her står det teve fordi litauisk har
bevart den kasusen som heter vokativ.
Den brukes når man henvender seg til
ellerpåkallernoen. (Vaeare betyr "å kalle"
på latin.)Slektskapetmellom litauisk, latin
og gresk går tydelig frem av enkelte
bØyingsendelser:

riOfuirilltiV

Årsmøtet ble holdt i Menighetshuset,
Vestre Ak~r kirke, Oslo, onsdag 22.
april.
"Hinunel" heter dangus, men "i himmeSteinar Bjerve ble valgt til dirigent
len" heter danguje, fordi litauisk har en
for årsmøtet.
egen kasusform, lokativ, som uttrykker
stedet der noe befinner seg. (Loeus på Årsmeldingen ble gjennomgått av forlatin betyr" sted".)Lokativ,og instrumen- mannen med utfyllende kommentarer
talis, som brukes til å uttrykke instrumen- og svar på spørsmål. Årsmeldingen
tet eller redskapen noe blir utført med, 1991 ble godkjent og regnskapet ble
hadde gammelgresk mistet alt for 2500 år godkjent. Revisors anbefaling og komsiden,men begge finsblant de sju kasusene mentarer ble referert.
i litauisk.
Kontingenten ble vedtatt uforandret
I rammen nedenfor ser vi hvordan to
for 1993: kr. 100, kr. 500gkr. 1.000 for
kasusformer av ordet sØnn ser ut i noen
institusjoner/bedrifter som støttemedgamle språk og i dagens litauisk.
lemmer.
Alle formene her stammer fra urformer
Forslag til vedtektsending ble vedtatt.
som må ha vært svært like dagens liDen
innebærer tre varamedlemmer i
tauiske former.
stedet for to.
Esi betyr "du er", og språkhistorisk er
denne formen eldre enn sanskritformen
Valgene
asi fra før 500 før Kristus.
I noen litauiske dialekter vil substantivet Tre faste plasser i styret var ledige.
og verbet stå i en egen form dersom det er Steinar Bjerve og Ragnhild Walmsnæss
to personer som utfører handlingen. På ble gjenvalgt. Ann-Turi Ford, Nesodfagspråket heter totallsformen dualis, en den, ble nytt styremedlem etter Algrammatisk kategori som forsvant i
gimantas Ku~ys.
gresk for 2500 år siden.
Kjell Syversen. Skien, ble valgt som
nytt varamedlem til styret.
Revisorer: Geir Hagland (gj. valgt)
og Åse Saltbones (ny) ..
vokativ·

(Fra Språknytt)

Utvekslingsavtale Bergen-Kaunas
Mandag 11. mai ble det i Kaunas undertegnet en utvekslingsavtale mellom
Hordaland fylkeskommune og Universitetet i Bergen, og Kaunas Vytautas
Magnus Universitetet.
Denne avtalen trer i kraft fra høsten
av, og hensikten er å utveksle personell
på universitetsnivåde to universitetene
seg i mellom.
Lindås-Kaunas
I tillegg skal det utveksles fem elever
og en lærer mellom en videregående
skole i Kaunas og Lindås videregående
skole utenfor Bergen. Grunnen til nettopp denne skolen, henger sammen

Referat fra
årsmøtet 1992

med at prosjektlederen for avtalen, lektor
Inge Alver, kommer fra Lindås.
Det var fylkesskolesjef Gunnar Dale
og formann Brynjulf Hernes i Hordaland fylkesskolestyre som undertegnet
utvekslingsavtalen fra norsk side.
Sovjet-protester
Bakgrunnen for at det hele kom i stand
er personlige kontakter som ble etablert under det første Nordisk mesterskap på sykkel der litauere deltok, i
1990 utenfor Bergen. Dette mesterskapet medførte forøvrig kraftige protester fra Sovjetunionens ambassade i
Oslo.

Valgkomite
Årsmøtet var enig i at en valgkomite på
tre medlemmer oppnevnes på medlemsmøte i 1992.
Styret foreslår endring.i vedtektene til
neste årsmøte (1993), slik at bestemmelsen om valgkomite får plass i
foreningens vedtekter.
De russiske
troppene og energisituasjonen
Under siste del av årsmøtet orienterte
Johan L. Stang om "Litauens politiske
og økonomiske situasjon".
I sin redegjørelse la Stang særlig vekt
på to forhold. For det første de russiske
troppenes fortsatte nærvær på litauisk
territorium og de siste måneders provokasjoner fra offiserer og militæravdelinger .. Videre tok han for seg energi situasjonen i Litauen og understreket
det bekymringsfulle ved den.
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Brevvenner
Hallo! Jeg er interessert i deres
land og jeg ønsker' å få venner
fra Norge. Jeg er 13 år gammel. Jeg er en ung litauisk jente
og jeg bor i PaSvalys. Jeg
begynner i det små å lære
engelsk, men jeg kan skrive på
fransk også.
Giedre Grusaite.
Rutu 1-19
LT-5250 PASVALYS. Litauen
Jeg heter Vidmantas Stasius.
Jeg er tjue og 182 em hØy. Jeg
er ærlig og seriøs. Jeg røyker
eller drikker ikke. Jeg er utdannet fra Siaulai høyere tekniske skole som mekaniker. Jeg
arbeider for tiden. Jeg kan litauisk og russisk, og litt engelsk
som jeg er svært interessert i å
lære mer av. Jeg er opptatt av
ungdoms- og studentproblemer
og liker å reise. Jeg vil gjeme
ha en venn som kan forståmeg,
og som jeg kan snakke med om
forskjellige problemer og gledt7, som med en bror eller SØSter.
Vidmantas Stasius,
Taikos 10-12,
LT-5500 MAZEIKIAI,
Litauen
LoRETA,29 år gammel, litauisk
og gift Jeg har et barn; en
jente, Elina, 4 år gammel. Jeg
arbeider på Vilnius Universitet.
Jeg er lærer i engelsk. Jeg liker
jazz, å reise og språk. Snakker

litt norsk. Jeg ønsker å korrespondere med nordmenn' på
~ngelsk eller på norsk.
Loreta Chodzskiene
TaikOs 29-25
LT-2()()() VIUlIUS, Litauen
LAIMA,25 år gammel, litauisk,
vil bli kjent med og skrive med
noen fra Norge. Jeg har avsluttet økonomistudier ved Vilnius
Universitet. Min sønn er 2 år.
Jeg prØver å snakke n<nk. Interessert i Norges kulturliv og
økonomiske og sosiale problemer.Jeg kan skrive på engelsk,
russisk, litauisk og litt norsk.
Alle vil få svar.
Laima Biteniene,
Taikos 111-40.
LT-2035 VIUlIUS, Litauen
Tlf. 229947.
DALlA,26 år gammel, litauisk
og gift. Jeg har et barn, en gutt.
Han heter Marius. og er 3 år.
Jeg er lærer i engelsk på Vilnius
Universitet Mine hobbier er å
lytte til musikk og lære språk.
Snakker litt norsk. Jeg ønsker å
korrespondere med nordmenn
på engelsk eller på norsk. Har
en drøm: Å lese norsk literatur
på originalspråket.
DaUa Salkauskiene
Gedimino 22-18
LT_ 4230 KAISIADORYS,
Litauen.

p------------------~

HeIlo!
We would appreciate receiving up to 4 Norwegians
(preferably university students) at a time at a Lithuanian
family (single flat available).
Entertainment programs could include visiting Vilnius'
old city, castels, university, art galleries, archaeological
excavations; as well as 2-day trips on canoes or oared
boats in National Park.
Also we could organize contacts with scientists, students
and folk enthusia.sts.
We are looking for a business partner in Norway.
For details please eall

Darius Duoba
Dukstu 22-59, LT-2010 Vilnius. Lietuva
phones +7012-2-469004 or 359278 (office)
fax +7012-2-410916

Brev til
informasjonskontoret
Nummer 2/92 av bladet er fakultet med stomatologi som
fag. Jeg liker å reise svært mye,
mottatt her ,og lest med megen
interesse; Dog er det på side 6 og ønsker å se mest mulig så
en artikkel om speidere i Li- lenge helsen holder. Jeg skulle
ønske noen fra de skandinavtauen. Denne artikkel vil neppe
vekke "særlig åtgaum" i den iske land kunne invitere meg
for sesongarbeid, for eksempel
internasjonale speiderbevegelse
eller lignende
- særlig hva guttene angår, idet bærplukking
det kan virke litt uklart om de . ettersom det for tiden er svært
speidere som her er omtalt er vanskelig for pensjonister i
Litauen. Jeg håper jeg vil bli i
medlemmer av det internasjonale speidergutt-forbund med HQ stand til å tjene penger selv for
oppholdet i utlandet.
i Geneve. Det er nettopp slike
Fru Veronika Dranickiene
"uklarheter" vi prØver å "skjære
klar av'l i den noe turbulente
Kestucio 27, Krekenava,
tid som fremdeles råder i 0stLT-5300 PANEVEZfS.
Litauen.
Europa.
Tlf 93466.
Organisasjonen som kaller seg
"Union Internationale
des
FM~rations de Seouts d'EuDet var med stor glede vi mottok deres Litauen-Nytt og Lithurope" er, så vidt vites i dag,
ikke medlem av Worlds Or- anian Weekly. yrer også meget
interessert i Litauen, med vanne
ganization of the Seout Movement (WOSM) efter de siste
vennskap, pluss at min pensjonist-ektemann allerede i flere år
informasjoner jeg har (sept
1991).
stiller all sin know how og
I Litauen er WOSM repreerfaring fra et langt industrialsentert ved "Lietuvos Skautu
manager-liv til disposisjon.
Jeg selv kan kun bidra noe når
Sajungos, adr. Rutu 2, 3305
Kaunas, Litauen.
"Litauen kommer til Holland",
Eivind N ielsen Saksvik.
vårt hjem er et slags LittleLithuania.
Årdalstangen.
Red anm.: Brevet erforkortet.
Er norskfødt, men tilbragte
Speiderne omtalt i Litauenmin tidligste barndom i Latvia
Nytt nr. 2 er medlemmer av og Estland, føler meg svært
knyttet til de baltiske land.
Verdensspeiderbevegelsen.
Speiderorganisasjonen
i LiGleder meg over alle initiativ
tauen er for tiden ddrlig adsom blir tatt for å hjelpe til med
ministrert, men godt organgjenoppbyggingen. Og ønsker
hell
og mye tålmodighet på
isert i de lokale lagene.
veien.
Jeg heter Veronika Dranickiene, født i Petriskiu kommune
i Pavezio fylke den 13 juli 1924.
Jeg er pensjonist. Utdannet fra
Vilnius universitet, medisinsk

Norsk Bondelag samler til Litauen
Norsk Bondelag har samlet inn
landbruksredskaper for sin litauiske motpart. som 15/16
juni vil gå med et litauisk skip
fra Drammen til Klaipeda.
Det er ea 750 forskjellige
redskaper, og verdier for 2.25
mill. kroner. l fjor ga 0stfoldlaget 107 redskaper til Litauen.

~------------------~
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Skulle gjerne motta LitauenNytt regelmessig.
Herman og Ena de Lange.
Eindhoven, Nederland

i

- Det er to-tre skurtreskere,
noen traktorer, grashøsteutstyr,
såmaskiner, ploger og harver
vi sender nå, sier spesialrådgiver
Christoffer Kjørven i Bondelaget til Litauen-Nytt.
- Det vi har mottatt i år overstiger alle våre forventninger,
avslutter han.

LiJauen-Nl...tt - Nr. 4 -1992

Foreningen Norge Litauens årsmelding for 1991
Foreningens formål
Vedtektenes § I: "Foreningen

har hatt spesielle oppdrag av
meget tidkrevende art.

skal på alle måter fremme
samarbeidet mellom Norge og
Republikken Litauen."

MedlemskontaktJ
informasjonsarbeid
Kontakt med medlemmene har

Forrige årsmøte
Årsmøtet ble holdt 6. mai 1991
imenighetshuset, Vestre Aker
kirke i Oslo. Referat fra årsmøtet
er trykket i Litauen-Nytt nr. l,
1991. § 3 i vedtektene ble vedtatt
endret med denne tilføyelse:
"Årsmøtet blir holdt innen
utgangen av april måned."
Professor Tore Hansen og
informasjonssekretær
Jan S.
Krogh ble ved suppleringsvalg
nye styremedlemmer.
Ny
vararepresentant
ble' Vidar
Bjerkeland.
Etter den formelle del av
årsmøtet innledet formannen
til samtale om "Tanker om det
to-sidige, fremtidige samarbeid
mellom Litauen'og Norge".

Medlemskap
Medlemsoversikten

viser 214

navn pr. 31.12. 91,mereQJlen
fordobling fra forrige årsskifte.
Antatt medlemstalli april 1992
er ca 260.

Styrets
sammensetning· fra mai 1991
har vært: Formann: Johan L.
,Stang, nestformann: Steinar
Bjerve, kasserer: Ragnnild
Walmsnæss, styremedlemmer:
Viggo Jørgensen, Algimantas
Kuslys, Tore Hansen og Jan S.
Kroghogvararepresentanter.
Vidar BjerkeIand og Alma Dale.

Redaktør av Litauen-Nytt
Jan S. Krogh har hatt redaktøransvaret siden starten.

Revisorer
Årsmøtet valgte: Geir Hagland
og Erik Syring.

Styrets arbeid
Det har vært et styremøte pr.
måned i snitt. Mye styreinnsats
er utført på arbeidsmøter med
to eller flere av styrets medleIlUller.Flere styremedlemmer

skjedd gjennom våre meldinger, særlig i vårhalvåret 1991.
Det har vært en god del korrespondanse og telefonsamtaler
med enkeltmedlemmer. Sommeren 1991 kom våre to første
numre av Litauen-Nytt. I august 1991 laget vi den første
brosjyre om Litauen, som er
kommet på norsk. Brosjyren
ble trykket i samarbeid med
Republikken Litauens Informasjonskontor (nå generalkonsulat).
Vi ble i 1991 stadig merfokusert i aviser, radio og fjernsyn.
Både dette og våre demonstrasjoner sammen med andre
medlemmer i Oslo vinteren og
våren 1991 gav oss god kontakt med mange av medlemmene. Vi nådde ut til publikum og fikk nye medlemmer
uten å drive systematisk medlemsakvisisjon.
30. august 1991 kom vårt eget
informasjonskontor
i gang i
Vilnius. Det var en stor begivenhet, både for oss - og i forholdet mellom våre to land. Vi
var detførste vestlige land som
prest~rte noe slikt i Litauen.
Vår forening vakte oppmerksomhet og Norge fikk mye pen
omtale i Litauen. - På grunn av
den spesielle situasjonen er vårt
kontor høsten 1991 blitt flittig
besøkt av folk fra all verdens
land - og selvfølgelig litauere.
Foreningen har fått en stor
kontaktflate i Litauen, ikke
minst på grunn av kontoret.
Opprinnelig arbeidet vi med
planer om å etablere et kontor,
som skulle holde åpent et par
uker i måneden. Trykkingen
av Litauen-Nytt i Litauen skulle
startet allerede høsten 1991.
Da dette ble forsinket, oppsto
en lakune i sending av meldinger i oktober-desember. Imidlertid ble mulighetene for oss
og andre lettere i 1991 for å få

Litauen-nyheter inn i massemedia. Delvis skyldes det de
dramatiske begivenheter, delvis viste radio, aviser og fjernsyn
en mer positiv holdning i forhold til oss og våre meningsfeller. Det ble enklere etter at
Nobels fredspris var utdelt/tildelt, - og junibesøket til Gorbatsjov var overstått.
Formannen har holdt flere
foredrag og kåserier om litauiske
og baltiske forhold i løpet av
1991 - og en forelesning ved
Vilnius Universitet om oppløsningen av det dansk-norske
dobbeltmonarkiet og paraleller
i litauisk/polsk og nOrsk/dansk
historie.
Styreth~ hjulpet, både norske
og litauiske personer og institusjoner med kontakter og informasjoner gjennom hele 1991.
Pågangen bar~ øker. Selv med
et Positivt samarbeid med Litauens generalkonsulat,
er
behovet for et sekretariat følelig.

Aksjoner, arrangementer og
formidling
av hjelp og
tjenester
4. januar 1991 ble SOS Baltikum stiftet under et møte
arrangert i stortingsbygningen.
Her deltok vi sanunen med de
andre norsk-baltiske' foreninger, Helsingforsk<?miteen og
Baltisk ,gruppe i Stortinget.
President Landsbergisvar
til
stede.
Styret tok initiativet til flere
demonstrasjoner
14. og 15.
januar
både ved Wergelandsstatuen og utenfor den
sovjetiske
ambassaden.
Vi
koordinerte
våre demonstrasjoner med andre norskbaltiske foreninger.
Styremedlemmer og en rekke
andre medlemmer deltok i
innsamlingsaksjoner for SOS
Baltikum og Folkets Fredspris
til Landsbergis.
16. februar, Litauens nasjonaldag, ble feiret med stort arrangement i Universitetets aula.
- Foreningen hadde blant annet
invitert tre litauiske ensembler
med til sammen 50 utøvende

kunstnere til Norge. De første
kom 13. februar, de siste dro
tilbake 19. februar. Takket være
en utrolig god innsats fra mange
medlemmer og sympatisører
klarte vi også den økonomiske
belastningen, som et slikt tiltak
er. Når det gjelder forpleiningen av så mange mennesker, er
vi Diakonhjemmet og vårt styremedlem Viggo Jørgensen en
ekstra takk skyldig. Algimantas Kuslys og Sverre RØdahl
var av vesentlig betydning for
etableringen av kunstnerkontaktene og gjennomføringen av
diverse opptredener i Oslo, også
på Nationaltheatret.
5. juni arrangerte vi sanunen
med andre baltiske foreninger
en demonstrasjon for frihet i
de baltiske land. Bakgrunnen
var Gorbatsjovs besøk i Oslo.
25. august ble det offisielt
kjent at de diplomatiske forbindelser mellom Norge og de
baltiske land var gjenopprettet.
Dette var utvilsomt utløst av
det' mislykkede
kuppet i
Sovjetunionen fra 19. august.
•. De tre baltiske utenriksministre kom til Oslo 27. august og
vi var til stede ved den høytidelige undertegning og utveksling
av dokumenter i Utenriksdepartementet. .
Formannen var til stede under feiringen av 17. mai i
Vilnius, som var en storslått
opplevelse - stor festkonsert i
operaen og festmøte arrangert
av Foreningen Litauen-Norge
i Litauen. Stang badde en rekke
konferanser med sentrale politikere og myndigheter under
oppholdet i mai og med rektor
ved Vilnius Universitet.
I månedsskiftet september/
oktober
besøkte
Viggo
Jørgensen og formannen Litauen. En god del utstyr til
kontoret vårt og til litauiske
mottakere ble tatt med. Som i
1990 hadde vi konferanse hos
president Vytautas Landsbergis. Vi hadde også konferanse
i Kultur- og utdannelses-departementet og med ledelsen
av universitetene i Vilnius og

13

Litauen-Nytt - Nr. 4 - 1992
Kaunas. Vår datagruppes installasjoner av datautstyr ved
Vitenskapsakademiet i Vilnius
ble inspisert og framtidig samarbeid ble drøftet. Flere trykkerier ble besøkt. En skole i Kaunas ftkk overrakt en bokgave.
Foreningen har vært involvert
i eller direkte ansvarlig for en
rekke mer eller mindre omfattende ~gementer
og tiltak i
årets løp ..Ves~oldfestspillene
sommeren
1991 var et
enestående tiltak som betydde
meget for å gjØre Litauen kjent.
Rundt 200 litauere var med.
Av våre medlemmer var særlig
Asbjørn Haveland engasjert.
Vårt medlem Lars Aase har
gjort et stort arbeid med å knytte
forbindelser mellom landbruksskoler og mellom lærerskoler i
Litauen og Norge.
Dordi Glærum Skuggevik er
en av våre ildsjeler. Hun sørget
for at ungdomskoret
fra
domkirken i Vilnius kom på
turne i Norge.
Roderick Tuck ved Kvitåvatn
Fjellstoge er midt i et ''Litauenår", hvor Fjellstoge og Telemark er blitt et samlingssted
for litauiske kunstnere og kunsthåndverkere.
Et av foreningens sterkeste
tiltak har bestått i å være
"mellommenn" for formidling
av datautstyr gitt av norske
databedrifter. Vi har en egen
datagruppe som har stått for
transport, ins.tallasjon og instruksjon av datamaskiner,
terminaler og modem. Det har
vært et meget godt samarbeide
med litauiske myndigheter og
norsk TBK. - Vi kan gjerne
kalle det som har skjedd for et
"eventyr". Verdier for titalls
millioner kroner er formidlet
til litauiske brukere. J første
rekke er det for tiden tale om
universiteter,
vitenskapsakademi og sentraladministrasjon. Vi startet i Vilnius, har
fortsatt i Kaunas og vil etter
nye installasjooer i Vilnius trolig
fortsette
i Klaipeda
og
Panevezys. - Disse forhold er
nærmere beskrevet i "LitauenNytt". Det gledelige'er at vi ser
ut til å kunne få finansiert fortsatt innsats ut året - i denne
omgang.
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Vi har kunnet hjelpe litauiske
- IMTEC-konferansen
om
studenter til studieopphold med undervisningsplaner
og
stipendier ..De to første litauiske lærebøker i Øst-Europa ble holdt
studenter som studerer norsk
i Oslo og var interessant og
språk og litteratur i Norge, er supplerendefor våre egne VUfhjulpet hit av foreningen.
deringer. Viseminister VincenNorskstudiet i Litauen kom i tas Dienys representerte Ligang ved Vilnius Universitet i tauen.
dette universitetsåret. GjesteVi merker tydelig at praktiske
lektor ved universitetet er Trond
tiltak for undervisning og
Thue.
hjelpemidler til undervisning
Vårt eget kontor i Vilnius
har fremtiden for seg.
driver fOl"Øvrigelementærkurser
Vi deltok på Foreningene
i norsk med stor oppslutning.
Nordens Forbunds baltiske konJ tillegg til vårt ordinære
feranse på Voksenåsen primo
budsjett, ftkk foreningen et november med to representanstøttebeløp fra Det Kgl. Utenter.
riksdepartement på kr. 200.000.
Det har vært tilfredsstillende
Datagruppen ftkk høsten 1991 å kunne hjelpe, både norske
et transporttilskudd
på kr. journalister, NRK radio og NRK
40.000 fra samme departement. fjernsyn og IV Norge 1991.
Regnskapene for stØttebevilgnSelv om Norge fra desember
ingene fra Det Kgl. Utenriks- I
departeJ;llent er sendt departementet, som forutsatt.
En rekke tiltak er satt i gang
av medlemmer - eller er direkte hjulpet av enkeltmedlemmer og styre høsten og
vinteren
1991/92. InnsamHeftet sier som tittelen
lingsaksjoner kom i gang på
lyder "Vilnius i din
Hamar (Fredheim, folkedanslaget Sølja) og i Moi, Lund
lomme", at man her
kommune i Rogaland (Sigfrid
endelig har samlet den
Gyøry).
mest essensielle inforSom etterdønning av besøk
masjonen for besøkende
fra sju litauiske skoler til sju
til Litauens hovedstad i
videregående skoler i Norge,
har det utviklet seg gjenvisitter
pocketformat, slik at
og gavesendinger/materiman kan putte den i en
elltransport fra Norge.
innerlomme.
Den norske øyelegeforeninl de 64 sidene som er forfattet
gen planla å gi en øyeklinikk til
på engelsk kan man ftnne deVilnius.
Overlege
Kjell
taljert og god oversikt over det
Syvertsen, Skien, har vært
aller meste som er verd å besøke
sentral i dette arbeidet. Norges
i Vilnius: hoteller, restauranBlindeforbund gaven
øyeter, underholdning, og kulturklinikk til formålet. - J dag er
institusjoner som kirker, museer
klinikken på plass, montert og
og bibliotek. Videre blir man
i arbeid. - Et storartet prosjekt.
anbefalt
en rekke butikker, friFlere medlemmer har vært
tidssteder og tips i forbindelse
meget aktive med innsamlinmed post, ekspresspost, teleger av medisiner og medisinsk
fontjenester, fly, ferger, tog,
utstyr til Litauen. - Fra hjelpebusser, taxi og billeie. Endelig
organisasjonen Care Norge fikk
vi 15.000 til formålet. - En har man også med en oppdatert
liste over nyttige adresser som
rekke medlemmer har arbeidet
nok best passer for litauere. Et
med slike innsamlinger i SOS
stort problem i Litauen er nemlig
Baltikum.
mangelen på engelsk- og
tyskkunnskaper.
J løpet av 1991 deltok styret i
Heftet er det første av sitt slag
en rekke konferanser
om
om Litauen som er laget etter
forskjellig saksforhold.

i

1991 har fordelen av å ha fått
en ambassade Litauen, øker
henvendelsene
om informasjoner fra enkeltpersoner,
institusjoner og norske myndigheter. Vi regner derfor med
at det gode samarbeid mellom
ambassaden og vårt informasjonskontor vil fortsette.
Styret vil rette en spesiell
takk til mange av våre medlemmer som har gjort en verdifull innsats ved å gi besøkende
litauere husrom og kost under
opphold i. Norge. Valutasituasjonen er håpløs for litauere, og uten denne hje,pen
ville besøk i Norge vært umulig
for svært mange av dem.
April 1991, Johan L. Stang,
formann,

i

Vilnius in
your pocket
vestlig modell og kvalitet.
Likevel er det med en oversikt
over det øverste Råd og Regjeringen samt disses telefonnumre.
Dessuten en unødvendig oversikt over de viktigste avisene
(som utgis på litauisk og russisk )..Angi velig skal disse vært
tatt med for å fylle ledig plass.
"Vilnius In your Pocket" er
ikke en nødvendighet, men
absolutt en nyttig investering
for besøkende til Litauen, og
for de som er interessert i et
nærmere
bekjentskap
med
hovedstaden.
Det er også lagt inn et bykart
som er godt, men som forfatterne til neste utgave vil gjøre
enda bedre ..
Utgavens forside er preget av
Lenin-statuen i Lukiskq-parken
som vinker farvel til sine trofaste, et artig foto som også er
representativt for publikasjonen
forøvrig.
Førsteutgaven kom ut i mai,
og i løpet av året vil det foreligge oppdaterte versjoner i juni,
august, september og november. Heftet kan bestilles på postordre fra Litauen-Nytt, se neste
side_
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Tilbudsliste fra informasjonskontoret
Kartbøker/kart:
001 Sovjetunionen, veibok, 181s., farger 120 kr.
002 Litauen - Veikart, 3
deler, 1:400.000, farger
............................. 30 kr.

arkitektonisk
tauisk tekst)

guide (li10 kr.

008 Litauen - Andre distrikter (fotokopi)
.3 kr.
009 Riga bykart (russisk
tekst)
12 kr.

004 Litauen - administra-

B øker/hefter:
010 Baltic Refererence
Book, 266 s., ill., ....70 kr.

006 Vilnius bykart med

12 kr.

Litauisk/engelsk engelsk/litauisk ordbok,
261 s
50 kr.

011 Vilnius in your pocket
(byguide), engelsk, 4
farger, engelsk
20 kr.

5 kr.

01.4

015 Litauisk/tysk ordbok,
221 s.,
50 kr.
016 The Economist of
Lithuania
20 kr.
Brosjyrer:
017 Vilnius - 4 f.... 10 kr.

.............................. 10 kr.

005 Vilnius - tropografisk
- by (1:67.000) og distrikt
(1:200.000)
1Okr.

021 Smiltyne
022 Trakai, 4 f

007 Siauliai, by/distrikt, 4
farger
12 kr.

003 Litauen - Veikart med
jernbanetraseer
og
gatekart,
en
del,
1:500.000, farger ... 20 kr.

tiv inndeling, 1:600.000

013 Litauisk-engelsk ordbok, 832 s
~ 100 kr.

018 Kaunas - 4 f

5 kr.

023 Litauen-foto med his~riesammendrag - 4 farger
................................ 5 kr.
Postforsendelse. Legg til 20
kr for porto. Bestillingstid
ca. 4 uker. Vennligst betal
inn beløpet på postgirokonto
0824.0618746 og angi nummeret på de artiklene De
ønsker på talongen. Mot postoppkrav tar vi også imot
telefonbestillinger. Se telefonnummer på side 2.

Litauen-Nytt,

019 Birstonas - 4 f.... 5 kr.

Box 324, APS-3,
012 Norsk-litauisk ordliste, 51 s
5 kr.

020 Palanga med kart - 4
farger.
20 kr.

LT-2300 Vilnius,
Litauen.

r----------------------------------------,

Bli medlem - eller abonnent!
Foreningen Norge Litauen trenger din hjelp! Mange av våre
humanitære og kompetansegivende prosjekter drives utelukkende
med egne innsamlede midler, eller penger fra enkeltpersoner i
Norge. For å fortsette disse aktivitetene i Litauen og Norge -

D
D
D

trenger. vi medlemmer. For å fortsette utgivelsen av medlemsbladet Litauen-Nytt trenger vi abonnenter. Bladet blir ca.
månedlig tilsendt alle medlemmer. Foreningen ble stiftet 16.
febr~r 1990.

Ja, jeg vil bli ordinært medlem (kr. 100 pr år).
Jeg ønsker elev/sturlentmedlemskap (50 kr pr år).
Vi ønsker familiemedlemskap - 100 kr pr hovedmedlem og 50 kr pr familiemedlem. Antall
familiemedlemmer er ..;
Oppgi navn på familiemedlemmeRe på talongen!

D.

Vår bedriftl.in~titusjon
å støtte Foreningen
lemskap
(minimum kr ønsker
1.000) •...............
kr. pr år. Norge Litauen og tegner støtte med

Medlemskontingent

D

D

sendes til Foreningen Norge Litauen, 0855 OSLO. Postgirokonto 0824.0921457.

Ja, jeg
vil bli abonnent
av NOK
Litauen-Nytt,
men90ønsker
NB!
Abonnement
pr år er
100 - SEK
• DKKikke
100 medlemskap.
• FIM 70 - ISK 900.
Innbetales til Litauen-Nytt, 0855 OSLO. Postgirokonto (Norge) 0824.0618746 - (Sverige) 547333-5.
Jeg har krysset av for ønsket medlemsskap/abonnement.
(Klipp ut kupongen

og send tkn til Foreningen

Navn:

Vennligst send meg postgiroinnbetalingskort.

Norge Litauen, Almeveien

22,0855

OSLO, Norge.)

FamiliernedI.:

.

Adr.:
Postnr:

~

.
Poststed:

.

Land:

~

.

J
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• •••••••••••••••••••••
• Ettersendes ikke ved varig adresse- •
: endring, men sendes tilbd<e til ades- :
• soten med melding om ny adresse I •

Navn/adresse:

••••••••••••••••••••••

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

Penger og talonger
Mangelen på sovjetiske mynter
og sedler i Litauen har ført til
at de tidligere rasjoneringstalongene nå kan brukes som
penger. Fra juni vil 60% av de
litauiske lønningene utbetales
i talonger.
Det var aldri meningen at talongene, som har vært i bruk i
over ett år nå, skulle brukes
som pengesedler. Sedlene ftns
i valØrer fra 0.10 til 500. De er
ikke påtrykket noen myntenhet, men kalles enten for "dyr"
eller "vagnorker", det siste etter
statsminister Gediminas Vagnorius som innførte systemet.
Innføringen av talongene er
en enestestående numismatisk

begivenhet. Mangelen på sovjetiske sedler, blant litauere kalt
for "trepenger" , har ført til at
Litauen nå bruker sovjetisk
rubel, sammen med talongene
som erstatning for manglende
rubelsedler. Dette i påvente av
at landets egen valuta litas skal
bli innført.
Latvia hai-på sin side nå utgitt
egne latviske rubler, og det
samme var det tilløp til i
Ukraina, inntil man fant ut at
sedlene der .lett kunne forfalskes ved hjelp av en k~imask:in.
Sedlene
manglet
både
vannmerke og var attpåtil
trykket i sort og hvitt!
I Litauen brukes det folk i

mellom i meget utstrakt grad'
amerikansk dollar, også som
en slags erstatning for konvertibel valuta som Iitas er planlagt
å bli. En amerikansk dollar var
i slutten av mai verdt 120 rubier. En norsk krone sto på
samme tidspunkt i 18 rubler og
80 kopek.

Den beste valuta å ta med seg
til Litauen er amerikanske dollar. Andre valutaer kan man få
problemer med å bruke. I ekssovjetiske butikker og restauranter tar man kun i mot rubler,
og det er derfor nødvendig å
skaffe seg rubler eller "vagnorker".

WILH. WILHELMSEN
WILH. WILHELMSEN LIMITED AS
er et av Norges største rederi· og
offshoreselskaper, Virksomheten
omfatter
internasjonal
linjefart,
tank· og bulkfart, biltransport,
Iinjeagenturer, spedisjon, fraktterminaler, ship management, ingeniørtjenester og offshoreaktiviteter.
WILH. WILHELMSEN LIMITED AS
disponerer en stor moderne flåte av
skip og rigger og eier helt eller del·
vis mer enn 60 agentkontorer over
hele verden. Totalt er det nærmere
6000 ansatte i konsernet.
WILH. WILHELMSEN L1MITED AS
Postboks 1359 Vika. 0113 Oslo 1
Roald Amundsensgt. 5, Oslo
Telefon: (02) 48 30 30

)

