landsforeningens kongres den 9, 9. 1962.
I Vartov, Farvergade, Kbhvn.
Ved kongressens åbning bød Professor Jørgen Jørgensen velkommen
til Kosmonaut Jurij Gagarin, lians frue og lians følge samt Ambassadør lev
vytjkin og frue9 samt til Nina Krymova som repræsentant for SSSR-rDA.NIJAo
Professor Jørgensen udtalte følgende :
_______
Derefter fik Jurij Gagarin ordet«, Nina Krymova oversatte,
Gagarin udtalte følgende:
----------

Efter at Jurij Gagarin og øvrige gæster var taget af sted til andet
arbejde, valgtes Peter Petersen, Gladsakse til Dirigent.
Kan konstaterede kongressen indkaldt i henhold til Landsforeningens
love, iflg. hvilke kongressens dagsorden er fastsat i § 7.
1. Beretning og tilrettelæggelse af næste års arbejde.
2. regnskab.
3. lovene,
4. Indkomne forslag.
5. Valg,
blev afgivet af formanden Professor J.Jørgensen,
der udtalte følgende :

Diskusionen:
S,A,Nielsen, Randers henstillede, at den omtalte tryksag
også blev forsynet med navne og adresser på provinsafdelingerne.
Thomas Christensen,Irhus: Takkede for formandens beretning.
Der er udøvet en omfattende virksomhed. Henstillede ?t hovedbestyrelsen
fik bemyndigelse til at drage nye passende emner ind i ledelsen.
Tilshittede sig formandens omtale af de forbandede atomsprængninger®
Vi må fra vor afdeling svare som hos Oehlenschlåger— om man spørger,
hvad vie har gjort- ikke stort. Vi har haft mindre sammenkomster ou
møder, en sammenkomstmed studenterne var vellykket. I 2-3 dage besøgte
Ambassadør Levytjkin os, det Tar festlige dage. Ambassadøren talte for e»
en stor forsamling på Universitetet, der var besøg på Aådliuset og i om
egnen

v, vsr også me^et glade for de sovjetiske kunstneres besøg i

irhus’i foråret, men det var dyrt for vor afdeling. Ambassadesekretær
Sjåkleen har også besøgt os og talt på vore 3 husmandsskoler, han er
en mand,der forstår at vælge sit stof , han holdt gode foredrag og
så koster han os ikke noget. På vor generalforsamling i aenne me.ne
vil vort medlem Bahnsen Jensen, der deltog i Aktivistgruppens rejse
til Sovjetunionen, holde foredrag of vise film fra sin rejse.
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Rektor Bertelsen har store planer om skoleudveksling og er meget optaget
af sin forestående rejse. Sammen med studenterne vil vi forsøge at få
Jevtjusjenko til at holde foredrag hos os.
^i har som sædvanlig bestilt mindre end vi burde,
Yi havde dog over 200 til vor aften med de sovjettiske kunstnere,det
var en succes. Vi tog den største entre,vi hidtil har taget, men fik
alligevel dundrende underskud. Da de sovjetiske journalister var på
besøg og til reception i byen, var vor forening for første gang indbudt;
vi har opnået en vis goodwill hos vore myndigheder.
i1.iels ten, Ilborg:

De sovjetiske studenters besøg var vellykket. De

havde et stramt program med besøg

i børnehaver, skoler,DASF', statsskole,

døveskole og St. Sestrup husmandsskole m.fl. Om aftenen havde vi et
velbesøgt medlemsmøde og livlig aiskusion. Det indfriede vore forvent
ninger, selv pressen havde kun godt at sige. læge Meiling har holdt
lysbilledforedrag for ca. 50 tilhørere. Det er også holdt ved et kirke
møde. Resultatet er at vi har fået kontakt med mange mennesker.

N.P.

lundholm har holdt foredrag. Vi inviterede medir. med pårørende til fil=
men Don Quiqote, Fru Biografdirektør Deck havde stillet sin kino til
rådighed. Fru Beck lånte os også sin biograf gratis, da Ambassadør
Levytjkin var i Ilborg og holdt foredrag med filmfremvisning bagefter.
Her var 450 mennesker, man mange gik forgæves. Den 20. 3. havde vi de
sovjetiske kunstnere, det var et fint program og fremragende kunstnere,
men udgifterne var alt for store. Der deltog 250, men vi havde rekord
underskud.

Med jysk arkæologisk selskab

har man drøftet afsendelse af

delegationer. KxxiixEX&dKxxK^x&arxaxgsffiHKiKxx Var enig med formandens kri=
tik af rejsearrangementer. Omtalte besøget af Fru Kopnina, Hr. Ivanof og
næstformanden. Den 27. 4. afholdt vi møde

med foredrag og filmen om

Baikalsøen. Vi fik meddelelse om, at l.ste sekretæren v. ambassaden
ville besøge os og forberedte besøget, men kritiserede, at han udeblev
uden at give afbud.

På den ordinære generalforsamling den 1$, 8. fortal'b

te deltagerne i selskabsrejsen om turen til Krim.
Ilborg har haft en medlemsfremgang på 36 og har nu ialt 221 medir«.
Kritiserede, at en del medir, ikke fik Fakta om S.U. Kritiserede, at
informationerne fra hoverledelsen ikke var blevet bedre i årets løb,
jje ønsker informationer før pressen, f. eks. om G-agarins besøg.
Omtalte, at de har haft forespørgsel om køb af grammofonplader og oplyste,
at der fra 1. 1.0 bliver russisk undervisning på llhorg statsseminarium.
+>-j >

Der spørges om udveksling af studenter. Ønskede foreningens navn forkort

Jølbæk, Odense:

Det er pinligt for mig, men ri har udrettet

meget lidt i Odense, en foredragsaften var jævnt godt besøgt

og

også ambassadør Levvtjkins besøg i^—a£de 1ingen ) Vi glæder os over,
at Jurij G-agarin vil besøge vor by. Programmet for hans besøg er i
orden

og ved tilrettelæggelsen af dette har vi fået lige så mange

kontakter som vsd mange møder.
K.E.Ibsen, hornholm :

nr. 3 A.

S.l,IMielsen_1Randers_:_

manuskript foreligger.

Vi har nu fået en fast kærne af medlemmer i

vor afdeling på omkring 20 mdlr. Det viser afdelingen kan gå og vi
vil holde møder i efteråret.
Alfred Jensen, næstformand:

Nogle er lidt pessimistiske m, h. t.

økonomien, det er jo ikke alt, hvad vi gør, der givsrr pen&e, tvært
imod. Vort arbejde koster en delj men det gør jp på den anden side
megen gavn.
formanden, professor Jørgensens udtalelser om, at vi bliver for
gamle, holder ikke helt stik. At vi har fået Jurij C-agarin på
besøg hos os er et udtryk for tillid til foreningen og til vor
formand. Vi har en god, respekteret og anerkendt formand, der kan
optræde med kløgt og værdighed og jeg opfordrer ham til atc fortsætte
som foreningens formand og til at regne med, at vi gerne vil beholde
ham i ledelsen også den dag han ikke længere ønsker at være formand.
Man har kritiseret at xiovedledeisen ikke bliver informeret oro alt,
men om ting vi ikke ved med stor nøjagtighed siger vi så lidt som
muligt. Vi er næppe forpligtet til at stå på pinde for geschæftige
journalister. T.V.s smålige klovneplaner om Gagarin i krydsild ville
vi ikke medvirke til. SEcæxkisexsiis T.V. erklærede, atde havde deres
program, så

G-agarin vælge. Vi sagde Nej hertil 'uanset hvad

bladene skrev om, at vi ville vige uden om, men kunne vi have gavnet
noget ved at meddel0 hovedledelsen nsgsi dette ? Vi ønskede heller
ikke at love Journalistforbundet noget, før sagen var i orden.
Vi har bøjet os for en vis pression fra pressens side og vi har fået
anerkendelse for arrangementet . Hvem indbød G-agarin, det gjorde
landsforeningen og vi har vundet megen agtelse med Gagarins besøg.
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Politiets tilrettelæggelse af turene var fortrinlig, og megen velvil
je har vi mødt f.eks. m. hensyn til at skal fe en åben bil til Gagaa?
rin. Både den første dag og alle efterfølgende dage stillede to
■private mennesker vederlagsfrit deres bil til rådighed. Det er et
resultat af vort arbejde og af vor formands autoritet,
bendrægtigheden i vore rejsearrangementer
at

skyldes vore forsøg på

få fordele i prismæssig henseende for vore medlemmer.
Efter min opfattelse er hovedafdelingens informationer blevet

bedre. Hvert år skal der konkret forhandles med vor søsterorganisa„delegationer^
tion om, konkrete ting at arbejde med, /fejser, pennevenner m.v.
Yi vil nu få en 35 min. s farvefilm om Gagarins besøg i vort land.
Vi er ikke-i stand til i dag' at fremlægge en fremtidsplan, da vi
i den seneste tid har lagt alle vore krægter i G agarin-arrangemen
tet.
Tage Mevlin£, Ålborg:

Vi har besluttet at lave et fond til hjælp

for ældre pensionisters og f. eks. lærlinge og andre unges rejser^
til Sovjetunionen. Opfordrer bestyrelsen til at se på dette forslag
og eventuelt tage det op.
karry .Rasmussen, ilblivn, takkede professor Jørgensen. Jeg er ikke i
nogen bestyrelse, men valgt på Kbh.s afdelingens generalforsamling.
Den ringe virksomhed i provinsen kan trykke os noget. Gagarins
besøg har givet os luft under vingerne, alle skal vide, det er
landsforeningen,der har indbudt ham. Vor forening må arbejde med spå;
oplysning om baggrunden

for Sovjetunionens atomsprængninger, så man

forstår, at de ikke er foretaget,fordi man vil det, men fordi man er
nødt til det. Vi må popularisere S.U.s fredspolitik og resultatet
af fredskongressen i idoskva.

"fakta om S.U." er et udmærket medde

lelsesmiddel især nu, hvor folk ikke kommer til møder.
Det er ikke vor opgave at lave arrangementer om andre soc. lande
for at forbedre vor økonomi. Vi må have nye medir,,giv vore medlemme:
materiale, så de kan propagandere for nye.
Tuno Haugå.rd, Alborg. Vi læste i Stiftstidende, at en tillidsmand
fra Værftet havde været i Sovjetunionen. Vi vidste det ikke, og vi
burde have været informeret. Det blev til dels lovet os, at Gegarin
ville komme til Ålborg, og vi fik forberedt! modtagelse på Rådhuset
underrettede den lokale presse.En del af den var meget interesseret.
Men samtidig med at Land og Folk skrev, at Gagarin ikke kom til
Ålborg, meddelte aen ldkale presse, at nu kom han. Kunne det ikke
være ordnet ved en opringning fra. hovedbestyrelsen?
Alfred Jensen: Det var en fejl, at vi ikke underrettede lokalafde
lingen om tillidsmandens rejse. Om Gagarins besøg sagde vi , I må

ikke love noget, før det $r endelig fastsat; vi må holde mund, når
der skal holdes mund og snakke, når der skal snakkes.
Professor Jg Jørgensen:

Vi er nok for optimistiske. Der bliver

ikke altid noget af ud af det, der blot antydes.
Formanden

ønskede ingen slutreplik til beretningen.

Beretningen godkendtes eenstemmigt.
2. )

Hegnskabet.
regnskabet blev oplæst af Jørgen Jørgensen.
Det godkendtes eenstemmigt.

3. )

Lovene.
processor Jørgensen forelagde ændringer til lovene, som
af hovedbestyrelsen, og som. var omdelt til de
delegerede.
De enkelte ændringer til paragrafferne

drøftedes og man

vedtog følgende ændringer:

Bilag 5 A.

Efter at lovændringerne var vedtaget, behandlede man
4)

Kontingentets størrelse.
Kontingentet fastsattes til kr. 10,oo årligt.

Af indkomne forslag var der ingen .
5.)

Valg. Professor Jørgensen foresloges genvalgt til formand*
og hovedbestyrelsen foresloges genvalgt.
Odense afdeling meddelte, at Ise Secher var trådt tilbage

fra H.B. og at de i stedet ønskede Robert Vistrup, Odense, valgt.

6.)

Dette tiltrådtes og alle øvrige valg var eenstemmig genvalg
teen sternmi gt.
Efter valget besluttede kongressSEYat forny bemyndige1-

sen til hovedbestyrelsen, således at den i kongresåret har mulighed
for at supplere sig med folk, der kan øge respekten for Landsforeningen
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7*)

Eventuelt.
Teaterdirektør Allan Fredericia: Er det ikke muligt for loreningen
i højere grad at formidle der kommercielle optræden af sovjptiske
kunstnere. Omtalte et tilfælde, hvor et udmærket arrangement fik
et lidt odiøst skær p. g. a. usmagelig annoncering, ønskede at
få teater-og ballethistorikere

fra S.U. til at holde foredrag hos

os.
dørgen Jørgensen:

Vi skal arbejde med foredragene. Anmodede

de delegerede om i løbet af septbr. måned at indsende forslag
til ændringer til den under beretningen forelagte og omdelte tryk
sag.
dirigenten Peter Petersen

erklærede kongressen for afsluttet

med en tak til Professor J. Jørgensen og et ønske om held og lykke
med Landsforeningens arbejde fremover.

Landsforeningen til Samvirke mellem Danmark og Sovjetunionen

Beretning- om virksomheden 1961-62

Det år, der er gået siden vi sidst var samlet til kongres, har været
et godt år for den sag Landsforeningen arbejder for.
Forholdene hvorunder Landsforeningen har arbejdet, har derimod været
meget forskellige. Da vi sidst var samlet til kongres var den offentlige
diskussion præget af en ophidselseskampagne mod Sovjetunionen i anledning
af prøvesprængningernes genoptagelse. Og nu hylder myndigheder, offentlig
hed og presse Gagarin, verdens første kosmonaut. Året har iøvrigt budt på
en række sovjetkunstneres optræden her i landet, bl.a. med Georgiernes op
træden på Tre Falke-teateret. Handel og industri har vist stigende interesse
for Sovjetunionen; toppunktet har vel nok været Industrirådets delegation
til Sovjetunionen i august måned - forøvrigt en sag, som foreningens ledelse
i flere år har arbejdet med, uden at den dog var med i de forhandlinger,
der gav delegationens afsendelse som resultat.
Endelig skal nævnes, at arbejds- og socialminister Kaj Bundvad i august
måned gæstede Sovjetunionen efter indbydelse af en af de sovjetiske ministre,
der arbejder med de samme sager som socialministeren her. Og den anden sep
tember rejste kulturminister Julius Bomholt i spidsen for et stort selskab
til Moskva efter indbydelse af den sovjetiske kulturminister, I rejsen del
tager bl.a. vort hovedbestyrelsesmedlem, rigsantikvar professor Glob.
Alt i alt har året også været et godt år for Landsforeningen. Ler har
været en betragtelig medlemstilgang, hovedsagelig i København og Ålborg.
Sidstnævnte sted er der en fremgang på 35 %• Men den største begivenhed for
foreningen er aftalen om kulturel udveksling mellem på den ene side SSSRDANIJA og Forbundet af sovjetiske venskabsforeninger og på den anden side
Landsf oren ingen Danmark-Sov je tun ione n .
Aftalen er en bekræftelse af bestående forhold, men den byder på det
nye, at der nu foreligger konkrete aftaler om de opgaver, som de kontrahe
rende organisationer vil sætte ind på at løse i en nærmere aftalt periode.
Aftalen er delt i to dokumenter. En hovedaftale, der er en udvidet be
kræftelse af Landsforeningens formålsparagraf og en tillægsaftale, som inde
holder nærmere specifikation af de områder og opgaver, parterne forpligter
sig til at arbejde med. Tillægsaftalen gælder for et år.
Hvert år skal der forhandles om tillægsaftalens udformning, skiftevis i
Moskva og København. Let betyder, at næste års forhandlinger foregår i Moskva,
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Æren for aftalens udformning tilkommer vor søsterorganisation i Sovjet
unionen, men forhandlingerne her i København i marts måned i år er kommet
i stand på Landsforeningens initiativ. Såvel forhandlinger som aftaler vil
hetyde en styrkelse af vort arbejde.
Da aftalen er behandlet og godkendt af hovedbestyrelsen samt udsendt
til pressen skulle en nærmere gennemgang af den her i beretningen ikke være
nødvendig.
Forretningsudvalget og hovedbestyrelsen har arbejdet på at udfylde de
rammer, som findes i aftalen. Som sædvanlig har ikke alle bestræbelser ført
til det ønskede resultat.. Således kan nævnes, at arbejdet med afsendelse af
en delegation af arkæologer - et ålborgensisk initiativ - endnu ikke har
ført til resultat. Til gengæld har vi så kunnet gennemføre noget af det,
som ikke lykkedes for os året forud.
Udstillinger
Det er således tilfældet med børnebogsudstillingen. Der var,som man vil
erindre, visse besværligheder med at få materialet frem og med at finde
egnede lokaler for udstillingen. Udstillingen har været vist i København
og Ilborg i sin helhed. Århus og Esbjerg vil nu vise den del af udstillingen
som indeholdt illustrationer og børnetegninger frem.,
I sommeren 1961 blev en rumfartsudstilling stillet til Landsforeningens
rådighed. Den indeholdt ikke modeller eller genstande og er derfor ikke sær
lig egnet til almindelig udstilling her i landet. Men Landsforeningen har
i samarbejde med Varehuset Salling i Irhus kunnet udnytte udstillingen der,
ligesom enkelte tavler har været brugt i forbindelse med Landsforeningens
foredragsvirksomhed. I denne forbindelse skal det nævnes, at vi stadig ar
bejder med at få udstillinger hertil bestående af produkter fra forskellige
republikker i Sovjetunionen eller bestemte industrier.

Sovjetiske besøg her i landet
I november måned gæstede en sovjetisk delegation, der havde været i
Island Danmark en hel uge. Den mest kendte af gæsterne var forfatteren
Boris Polevoj. Gæsterne besøgte forskellige steder i Danmark og professor
Okulov gav en forelæsning på Københavns universitet i det filosofiske fakul
tet.
Som et led i udveksling af studenter besøgte fire sovjetiske studenter,
der studerer skandinaviske sprog, vor forening. De har med godt resultat
gæstet Århus, Ålborg og København.
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I marts måned havde vi 10 sovjetiske kunstnere som gæster. Vi har vanske
ligheder med at få sovjetiske kunstnere hertil. De kræver dagsprisen, hvilket
svarer til 2000 kr. pr. aften for hver kunstner. Det begrænser i høj grad
vore muligheder. Når hertil føjes, at vi som regel først for sent får besked
om hvem vi kan få og under alle omstændigheder får det så sent, at der ikke
er muligheder for at træde i samarbejde med musikforeninger, så har vi bil
ledet af forholdene. Ledelsen har derfor forsøgt at få kunstnere hertil på
lempeligere betingelser. Det er også lykkedes for os i 1960 og

1962 . Men selv

om der kun skal betales rejser, hotelophold og lommepenge, så løber det alli
gevel op. Rent galt bliver det, når vi som i år får 10 kunstnere.
Et par ord mere om dette besøg er vist nødvendigt. Vi havde fremsat ønske
om, at

5 kunstnere besøgte os. Vanskelighederne var så store, at der ikke

blev noget ud deraf. Vi fik nys om, at nogle kunstnere skulle til Norge og
vi spurgte så om de ikke samtidig kunne optræde i Danmark, men vi ville dog
ikke have alle 10. Der blev svaret, at det ikke var muligt at sammensætte et
program, hvis ikke alle 10 kom. Så bøjede vi os. Selvom vi ikke havde økono
misk fordel deraf, tværtimod, må det siges, at det var vellykket. Udover vore
afdelinger var der arrangeret koncerter i Åbenrå og Holbæk.
I slutningen af marts måned havde vi efter indbydelse af vor organisation
besøg af Ivanov, vicepræsidenten i SOD og generalsekretæren i SSSR-DANIJA
Valentina Kopnina. Udover forhandlingerne om vore forhold fik gæsterne mulig
hed for at besøge andre organisationer og afdelinger i provinsen.
Og endelig har vi her i forbindelse med kongressen besøg af Jurij Gagarin.

Rejser og delegationer til Sovjetunionen
I samarbejde med vor søsterorganisation og Inturist havde vi planlagt
såvel teater- som ferierejser. Forskellige forhold har hindret os i at rea
lisere vore planer fuldtud.
Teaterrejsen i november havde vi ventet os en del af, men prøvesprængning
erne i forbindelse med ophidselseskampagnen slog vore forventninger i stykker.
Rejsen blev gennemført, men med så ringe deltagelse, at det dårligt nok kunne
løbe rundt økonomisk. Planerne om at prøve igen i februar måned, når kampag
nen mod Sovjetunionen var løjet af, måtte vi opgive, da Inturist var gået i
samarbejde med AMBASSADØR med en serie teaterrejser.
Vi har nu umiddelbart foran kongressen opnået lempeligere betingelser end
vi før har haft, så rejserne kan gennemføres til en pris af

100 kr. under

foregående pris, men det bliver et rent foreningsanliggende uden offentlig
reklame.
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Hvad de andre rejser angår måtte vi opgive den planlagte rejse til Riga,
idet betalingen var for høj. Da vi henviste til forrige års pris, blev der
svaret, at det havde været et underskudsforetagende for Inturist,
Efter ønske havde vi lavet ferierejsen til Jalta. Det blev ikke samme
succes som rejserne i

19 6 1 . Der deltog 34 mod I 67 året forud. Der må i 1963

sigtes efter rejser til Moskva og Leningrad, det kan laves betydeligt billi
gere end til Sortehavet. Endelig må det også siges, at vi for sent nåede
frem til aftale om rejserne. Vi synes ikke, at vi er de skyldige, idet vi
allerede begyndte at forhandle om dem i oktober sidste år. Men de endelige
priser fik vi først i april måned.
Vi har i beretningsperioden afsendt

5 delegationer til Sovjetunionen.

Til majfestlighederne sendte vi en delegation på

5 førende fagforenings

folk.
I juni måned sendte vi en aktivistdelegation på 3 af sted. Aktivisterne
blev i år taget fra Irhus, Esbjerg og København, nemlig Willy Bahnson Jensen
fra Århus, Robert Gram fra Esbjerg og Tove Milland fra kontoret i København.
Den 22. august sendte vi en kulturdelegation bestående af professor WittHansen, professor Grue-Sørensen, skoledirektør Thomsen Jensen, museumsinspek
tør dr. phil. Roussel og rektor Berthelsen fra Århus. Besøget strækker sig
over

10 dage og delegationen har besøgt Armenien..

Sammen med denne delegation rejste to af vore hovedbestyrelsesmedlemmer
Rahbeck-Schmidt og Allan Jenser til Moskva, hvor de skal deltage i et inter
nationalt seminar i russisk, sidstnævnte som Landsforeningens udsending. I
dette seminar deltager endvidere som foreningens repræsentanter Anja Veibel,
Sonja Surland, Stig Surland og Erik Stahl, der afrejste den 25. august.
Til fremme af russisk sprogundervisning har vor søsterorganisation skaffet
os en plads ved Moskvas universitet. Foreningen har udpeget en russisk stude
rende ved Københavns universitet, Mads Østerby, der til. Vi regner med, at
vi fortsat vil kunne bevare denne plads, når østerby vender hjem.
Foreningen har også formidlet en indbydelse til et kortere kursus i
russisk metodik. Stig Surland og Gudrun Sterner Petersen tog mod indbydelsen.

Møder og film
Mødevirksomheden har ikke været særlig omfattende og afdelingerne har i
høj grad klaret sig med lokale kræfter. Vi har arbejdet for at få flere smal
film, såvel spille- som dokumentarfilm, idet der er et stort behov herfor.
Vi har modtaget enkelte film, som står til afdelingernes disposition.
Vore "bestræbelser på at udnytte sovjetpersonligheder, som rejser over
Danmark som foredragsholdere har ikke givet meget resultat.
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Fra vor søsterorganisation SSSR-DAHIJA har vi fået tilbud om to lektorer,
hvilket må betyde, to foredragsholdere. På grund af Gagarin-besøget har vi
ikke kunnet få dette spørgsmål gennemdiskuteret.. Der kan måske fremkomme
ønsker her i dag, som letter vore overvejelser,. Det kan dog oplyses, at vi
o

har modtaget en forespørgsel fra Irhus studenterforening om det ville være
muligt at få digteren Jevtjusjenko hertil.
Vi havde håbet, at vi kunne have tilbudt afdelingerne et besøg af Gagarin.
Men vort ønske om to ugers ophold kunne jo ikke realiseres,, heller ikke pla
nerne om et besøg af 10 dages varighed gik igennem. Vi må nøjes med

4 dage

og da en del af besøget må vies til foranstaltninger på højt og officielt
plan, bliver der ikke mulighed for noget besøg i provinsen.

Landsforeningen iøvrigt
Hovedbestyrelsen har ikke benyttet sin bemyndigelse til at trække nye
medlemmer ind i ledelsen« Der er heller ikke oprettet nye afdelinger.
I årets løb er en uforudset vanskelighed dukket op. Lejemålet i Store
Kongensgade er opsagt til 1. oktober. Først har vor vært og senere vi selv
forsøgt gennem avertering at finde frem til nye og bedre lokaler. Hidtil
dog uden held. Måske vil den fordom, der er overfor en sådan organisation,
svinde under indtryk af den goodwill foreningen indkasserer i forbindelse
med Gagarins besøg.
Glædelige ting har foreningen også stået overfor. Den har fået foræret
en adressograf, der vil lette arbejdet på kontoret meget.. Giveren er vor
kasserer Søren Madsen, hvem vi i forvejen skylder megen tak for opofrende
og uegennyttig indsats. Jeg benytter lejligheden til at takke fabrikant
Madsen for den sidste gave og tidligere bevågenhed.
Sluttelig skal nævnes, at foreningen i år som tidligere har modtaget en
stor samling sovjetisk kunsthåndværk og grammofonplader til tombola og salg.
Det har bidraget til at styrke vor økonomi og vi benytter anledningen til
at takke for disse gaver.
Vi beder Hina Krymova om at bringe takken videre til organisationen i
Moskva, og iøvrigt takke for den hjælpsomhed, der altid lægges for dagen,
når vi frembærer vore ønsker.
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Propaganda og lovændring
Landsforeningen har ikke i de senere år fremstillet noget propaganda
materiale. Efter at indmeldelsesblanketterne er opbrugt og professor Jørgen
Jørgensens foredrags Hvorfor dansk-russisk samvirke ikke mere er på lager,
står vi faktisk uden agitations- og propagandamateriale.
Hovedbestyrelsen har på sit møde besluttet, at der bør udarbejdes og
fremstilles en tryksag, som kort redegør for foreningen, dens organisatio
ner, formål og virksomhed og som tillige indeholder en indmeldelsesblanket.
Pen foreligger her for kongressen i manuskript. Pa v.i står overfor flytninghar. vi fundet det nødvendigt at vente med trykningen, til vi har den nye
adresse for Landsforeningens kontor.
Hovedbestyrelsen har også beskæftiget sig med lovene og møder med ændrings
forslag, der er nødvendiggjort af udviklingen og de nye ting der er kommet
til. Pe vil blive nærmere omtalt under et senere punkt om lovene. Heller ikke
de kan trykkes før vore lokaleforhold er i orden og selvsagt heller ikke før
kongressen har godkendt dem, hvilket vi håber vil ske.

f '9beretning fra Bornholms afdeling.
Det er ikke meget vi har at berette om fra det forløbne år.
Sidste efterår ville vi ikke gå i gang mea noget men var indstil
let på at bruge penge og kræfter på den koncert vi regnede med
men som ikke blev til noget.
Ved den kunstnertrup som var her i marts måned blev der ikke
lejlighed til noget Bornholms besøg.
I stedet for arrangerede vi en foredragsaften med 1. sekretæren
fra ambassaden og derefter filmen om Bagarin. Arangementet fik
ganske pænt besøg og en efterfølgende aktion over sovjetiske
souiners gav os også lidt penge i kassen.
Vi modtager, som. det vel er tilfældet med alle afdelinger, en
hel række sovjetiske tidsskrifter. Tidligere var det sådan at
de kom til en enkelt adresse, og her blev det meste af det vel
liggende. Nu har vi fået ordnet det således at tidskrifterne
kommer til forskellige adresser hvor ved flere får glæde deraf.
Kort tid efter nytår fik vi en stor bog, et billedværk eg som nu
i 6-7 måneder har sirkuleret blandt medlemmerne og indtil nu har
6o-7o mennesker set bogen.
Efter en brevveksling med general sekretæren for den sovjetiske
forening besluttede vi at gøre lærerne og skolerne interesseret
i brevveksling med sovjetiske kolegaer. Vi udsendte en skrivelse
til samtlige skoler på Bornholm og tilbud at formidle kontakt
men det viste sig at være en delvis nitte idet der indtil nu kun
er en skoleleder der har reageret på henvendelsen, vi har sendt
hans ønske videre til Moskva og venter nu på resultatet.
Afdelingens økonomi er for øjeblikket ret god idet vi har et
par hundrede i kassen i modsætning til tidligere år hvor der
har været et underskud på f! re hundreder.
Medlemstallet er gået en smule tilbage idet 2 medlemmer er rejst
f#a øen.
Vi modtog i foråret et sprogkursus fra ambassaden og vi overvejer
nu hvordan vi bedst kan udnytte det æ=efsnne=vænte til vinter.

Forslag til ændringer af love for Landsforeningen

1.

I Pgf

3 indsættes i stykke l)efter ordet "Sovjetunionen":
"og at støtte 'bestræbelser i Sovjetunionen for at udbrede
lignende oplysninger om forholdene i Danmarks"

2« I pgf. 3 stykke 5) slettes ordenes "at udgive eget blad og"
3. I Pgf. 6 om kontingentet erstattes ordenes, "er kr. 5*00 om året" af
"fastsættes hvert år ar? kongressen"
4. I Pgf. 7 i stykke a) ændres sidste punktum til:
"Isolerede medlemmer tilføres nærmeste afdeling ved bereg
ning af repræsentationen^^
;
.
5. I Pgf. 10

ændres stykke 2 til s
"Hovedbestyrelsen konstituerer sig med et forretningsudvalg
jfrfc"au}?' 7* msdiLfl
omfattende formand, næstformand^ kas-

6. I pgf. 11

I sidste stykke slettes punktum efter "tryksager" og følgende
føjes tils
"samt antage lønnet medhjælp i fornødent omfang" ,

7. I Pgf. 13

8,

pgf.

15

I første linie sættes "punktum" efter "Generalforsamling"
og ordenes "normalt i januar måned", udgår.
affattes således: "Regnskabsåret 05^

