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Ett ord till Dig!
En landsforradare!
I var tid galler mer an nagonsin Tegners ord: I ett
land som vart, dar menigheten deltager i lagstiftningen
och statens hogsta angelagenheter, ar raheten grundlagsvidrig och okunnigheten en landsforradare.

Arbetareklassens stora uppgifter.
Del ar arbetets man och kvinnor, som skola bryta vag
mot nya mal, det ar arbetareklassen saval pa land som i
stad som skall skapa nya former for samverkan mellan
manniskorna, skapa en ny samhallshushallning, en ny
kultur och en ny moral.
Hittills stallda uppgifter hava Ib'sts pa ett efter forhallandena tillfredsstallande satt. Aven framtida uppgifter
bora kunna lo'sas — om arbetarna sjalva vilja det. Men
ingen bb'r fo'rsoka dolja for sig att kraven pa arbetarnas
kunskaper, formaga och insikter standigt vaxa. Det kraves
en grundlig forberedelse, ett bildnings- och studiearbete,
vari alia maste deltaga i man av tid, formaga och krafter.

Alia kunna deltaga
i detta studie- och bildningsarbete i man av tid, formaga
och krafter. Ju flera som deltaga desto snabbare kan utvecklingens hjul vridas framat. Du vill naturligtvis ocksa
deltaga i detta arbete, men fragar mahanda: »Hur gar
det till?*

Slosa ej bort
Arbetarnes Bildningsforbund
(A. B. F.) bar bildats just for att tillfredsstalla arbetareklassens behov av bkade kunskaper. Saledes anordnas
genom A. B. F:s formedling och med dess ekonomiska stod
varje vinter bl. a. fb'relasningsserier i olika amnen, men
framfbr allt lagges vikt vid att uppratta bibliotek och
organiser a sjcilvbildningsartete i studiecirldar.

Vad ar en studiecirkel?
Den ar, som nastan framgar av namnet, en krets av
manniskor, 10 eller 15, stundom annu flera, som bestamma
sig for att gemensamt studera ett visst amne. Det ar en
verkligt folklig form for upplysning. Studiecirkeln ar ett
redskap for den, som vill lara nagot, en plats for andlig
traning, for gla'dje och nb'je. Ty det ar alltid en gladje
att lara ka'nna allvarliga problem och diskutera dem med
kamrater. Studiecirkeln stoder sitt arbete pa boken. Nar
flera lasa samma bok och sedan gemensamt diskutera det
lasta, far man ut mera an om man laser den ensam. Pa
denna arbetsgemenskap bygger studiecirkeln: den utvecklar
kamratskapet och ger deltagarna lust till att pa egen hand
ge sig i kast med olika problem.
For den personliga utvecklingen har studiecirkeln sin
betydelse dari, att deltagarna sja'lva arbeta med. Varje
deltagare laser den bok eller de bb'cker, som anvandas.
Han far i- cirkelns diskussioner tillfalle att redogb'ra for de
tankar, ideer och argument han funnit i boken och pa sa
satt gora kamraterna delaktiga av dess innehall. Det kom-

Studera pa

fritiden !
mer da mahanda att visa sig att de kamrater, som last
samma bok, ha gjort helt andra upptackter an han sjalvDarigenom blir

Studiecirkeln ett stalle for tankeutbyte.
Amnena belysas, begrundas, fordjupas, vandas ut och
in och vandas ratt igen. Men inbordes hjalpsamhet och
kamratlig ton skall rada i studiecirkeln.

Studiearbetet ar inte trakigt
utan tvartom bade nojsamt, nyttigt och fb'radlande. Det
ger en personlig befrielse och ger styrka at en demokratisk samhallsutveckling.

Du maste
vara med i detta studie- och bildningsarbets. ForsoJc aven
att fa dina kamrater med. Alltid finnes det nagot amne,
som du sjalv eller dina kamrater intressera er for. Tag
initiativ till att Mlda en studiecirlcel inom din organisation.
Tapya inte niodet, om du tycker det gar trdgt i Wrjan. Kanner du dig i behov av nagon hjalp eller nagra upplysningar,
vand dig da fortroendefullt till

A. B. F:S
lokala organisation, som alltid
sida lamnas narmare uppgifter
for det stundande arbetsaret.
av dem och lat ej ett studiear

lediga stunder!

star till din tjanst. Pa nasta
om vilka cirklar som planeras
Anincil dig snarast till nagon
ga forloratJ

A. B. F:s lokalavdelning i Klippan planerar studieirklar
i foljande amnen:
Sveuska spraket.
Komraunalkiinskap.
Musik.
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Esperanto.
Amatorteater.
M. i'l. amnen.
Anmalan om deltagande kan goras hos
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