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L a n d s fo r e n in g e n  til

S a m v ir k e  m e lle m  D a n m a r k  o g  S o v je tu n io n e n

Arbejdsudvalgsmøde 4/ll 1976 - afbud Erik NiMson

1) Nordisk Møde 27. - 28/ll 1976.
Sovjetunionen sender 4 deltagere, leder vicepræsident Pelsjak. 
Drøftelse af "Hvad kan vi gøre for Helsinki-aftalernes 3. kurv. 
Sovjetunionen indleder om "Forberedelser til 6o-års jubilæet 
for revolutionen.
I.W. holder det danske indlæg om Europæisk Sikkerhed.
Hvis Lannung er hjemme 27/11 byder han velkommen.
Der udarbejdes fælles pressekomunike.
Vi inviterer kun på mad. På grund af vores dårlige økonomiske 
situation, må deltagerne selv betale hotelophold.

2) Huset V.V.gade
Møblerne er nu kommet. Der mangler nu kun biografmøblerne. 
Mødelokalet har plads til 12o personer. Der kan sættes flere 
stole op. Møblerne er meget smukke. Alt er sikret mod brand.
Erik Nilsson siger, at huset er helt færdigt l/l2 1976! Der 
er mulighed for åbning af huset i begyndelsen af det nye år.
Mødesæsonen skal starte torsdag den 22/1-77.
I forbindelse med åbning af huset afholdes præsidie- og hoved
bestyrelsesmøde den 17/l 1977- Der inviteres til åbning bl.a. 
ministrene K. B. Andersen og Niels Matthiasen. Om aftenen 
festlighed for indbudte gæster.
Det foreslås, at opfordre medlemmerne til at støtte økonomisk.
Vedr. mødeemner foresloges udover den skrevne liste bl. a. 
møde med H.N.Pedersen, chef for Søværnets operative kommando 
om "trafikken i Østersøen".
Der var forslag om at få Simonjan, der har skrevet pjecen om 
Solsjenytsin, hertil.
Der foresloges møde om behandlingen af ungdomskriminalitet i SU. 
Måske finde en indleder fra Leningrad. Evt. Bernhard Tastesen. 
Forslag om en dame, der er ansvarlig for miiii politiets kontor 
for børne- og ungdomskriminelle.
Forslag om en folkedommer.
Allan foreslog, at huset åbner med en udstilling af Lannungs 
sovjetiske malerier.
Hertil svaredes, at vi skal åbne med den hviderussiske udstill. 
Der var forslag om at tale med AOF om studiekreds under aften
skoleloven næste år; ville i givet fald komme ud i AOFs program 
til samtlige husstande i Kbhvn.
Allan vil gerne være ansvarlig for studiekredsvirksomhed.
Lannung meddelte, at den sovjetiske lærer til Den Internationa
le Højskole i Helsingør er ankommet.

Stahl har modtaget brev fra mdl. Poul Petersen om foreningens 
mødevirksomhed - især mødet med hviderussiske delegation.

V. J.
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Til Arbejdsudvalget!

Forslag til planer for huset Vester Voldgade:

1 ugentligt møde. Forslag til emner:
1 principielt foredrag om Helsinki—aftalerne 
Balletaften - Allan el. Sv. Kragh-Jacobsen 
Sovjetmusilc - Niels Viggo Bentzon 
Eisenstein
Skolen i Sovjetunionen
Danmark - Sovjetunionen v/K. B. Andersen
Atomkraften - v/russer fra Bohr-Instituttet
Miljø og Sundhedsforhold
Lenin - april
Rejseaften
Fagbevægelsen
Arbejdssikkerhed - rettigheder og pligter
Den forebyggende sundhedstjeneste
SU og den 3. verden (Mozambique, Angola osv)
SU og Kina 
SU og Cuba
SU og Østersøpolitikken
Leningrad-aften v/medl. af Leningrads byråd 
Armenien - i anledning af kulturdagene 1977 
Dokumentarfilmaften

Andre husets drift. Møder for andre organisa
tioner: Når huset kommer til at virke, bør vi skrive til for
eninger og de kollektive medlemmer om at lave specielle ar
rangementer i huset.
Studiekreds om sovjetiske emner 
Foredragsrække evt. i samarbejde med AOF
Særlige aftener for russiskstuderende med hjælp fra ambassaden. 
Mindst lo russiske deltagere evt. 2 x månedlig. Vi kunne 
gøre Lukina ansvarlig.

Rejseaften i samarbejde med Folketurist og grupper 
1 månedlig festaften



LANDSFORENINGEN DANMARK SOVJETUNIONEN 2 .

Skiftende udstillinger i huset.
Biografen. Åbning? Navn evt. COSMOS.

Særforestilling i biografen om formiddagen for institu tioner 
Forestilling kl. 16 og 19.3o.
Premierefilm: Noget, der appellerer til ungdommen. 

Balletfestival. Invitere Plissetskaja 
Gamle klassikere 
Revolutionsfilm 
En uge med Lenin-film 
Eisenstein-serie 
Børnefilm-festival
Formiddag salgspriser som samlet tilbud. Daglig pris: 

børn lo kr. voksne 15 kr.
Der ansættes 2 medarbejdere i biografen + ekstra medhjælp.

Sammenkomst med Khorosjki:

Evt. lørdag den 13/ll kl. 22 i Land og Folks store sal.

I. W.


