Pro ram för

3:ct e

kvart. I0lq

Se/:t. ,t: Iliskussion : , Kan samhället
hi.stå ui;rn i-eiigioli ocli irrilitär?»
inie,-,ra;'r: O. ll. Ohisson. Val av
prcgramk+irr nriii€.

JuIi 8:

Styrelseval. Fiirel;isnirig' rjn,ei'
sjäivvalt lmtle av V. l-ieririail-{soll.

Deklamatörer utses

till

.q?pt. ::."t "

\ y Ci':l ,' evlil,^,ir. Plkr:tauktion. IJisi<ussion: rVariöihar
du gått in i ungdonrsförbundet?,

nästa möte.

Juii 22:

Drskussion: »Eör klubbisterna motarbeta militarismen ?» Inledare John Borgman. Deklamation.

Au.q. t z: Diskussirn : ,l*lar al-betareröreis*n irilir n;agot av världskrigel?»
Inlerlare Ailr. I.lilsson. De kvinnlisa riredleii iniffna inlämna en fråga
i siirii:i f;u';rrrt som säljes tiil de
l1l411!i;.];r,
','ilita besvara denr på följ;urilr: rlöit:; irikornsten går till kir_rbbka:ss;irr. \i;:i av festkomrnitt6 tiil
nastkommande möte.

Åus.

z6:

Inledare ivar Olsscn.
3:dje kvartalets programkomnrir,ti

:

JOHN BOROMAN. SAOE S::rNDBf IiLi
OSKAR PALA{.

Kom alltid ihåg att den socialistiska rrngr_lorrren
är arbctarertirelscrrs avantllarJc.

Läs STORMKLOCKAN

Festligt möte.

OCh SKÅNES FOLKBLAD

Sept. to. ,Diskussion: >,Vad nytta har
klubbarbetet medfört?, Inledare

Hilding Nilsson. Solosång. Deklamation.

Juli g.

Diskussion:,Socialdemokrati
kontra ungsocialismenr. Inledare
Alired Andersson.

Juli %.

Fästligt möte för våra från ka-

särnerna hemvända kamrater. Fotri-

grafering.

Äug.

t3.

Sept.

24.

Födelsedagsbarnet låter några

år av sitt liv

passera

revy.

Upp-

läsning av Frans Andersson, självvalt ämne.
3:dje kvartalets 1:rogramkommittd

:

O. H. OHLSSON. MARTIN NORDBERG.

HILDING NILSSOI{.

Diskussion: ,\rilka krav stäl-

ra

Ja

les på Eder blivande make?» Inledes

av en kvinnlig medlem som utses

å n:öte den 23 juli.

Deklamation

av Borgman.
Äug.

27.

Diskussion: »Bör ungdomen
befatta sig med politik?, inledare

Alfr. Nilsson. Kommunalstämma.

Kom alltid ihåg att den socialistiska ungdomen är arbetarrörelsens

avantgarde.

Program för l:sta kvart.Wz}

lilIilil[ililtiililililtii1iiiIIIIiilitiii1iiit]liIilHilfiHitl1lfiilitililitt]Iit!fiit

Februari

»Har vår förening

under det gångna året arbetat som
sig bort?, Inledare: Alfr. Nilsson.
Deklamation.

Januari 2/ :

Kvinnorua svara för trev-

g: Disk.: ,Vilka äro de rätta

.frLars

Januari t3: Disk.:

z4:

naden.

nöjena för en klubbist?u Inledare:
E. Lundin. Deklamation.

Il§ars

i

23: Disk.:

,Vad kunna vi göra

kampen mot borgart,ressens lögn-

kampanj?,

Disk.: ,Åro vi

inom

klubben tillräckligt intresserade av
socialistisk Iitteratur och vad bör i
annat fall göras för att öka intres.

1:sta kvartalets programkomrnittd

:

E. MÅRTENSSON. E. ROSANDER.
NrLS JOHANSSON.

set?, Inledare: John Borgman.
Sång.

Korn alltid ihåg att den socialistiska ungdomen

är arbetarerörelsens avantgarrle,

I'ebruayi 1o: Disk.: ,Hur kan ungdomen bäst främja ungdomsrörel-

sen?, Inledare: Pettersson. Servering af

kalfe.

Program för 3:e kvart. 1920

,Världsrevolutionens program» diskuteras vid alla möten.

IIilitillllllllililillllililflillilfilililiilillililillilillililillilltlllilililliiilli1iit1i1ii1iIiiiii

Lotten Holmgren.
§
T

§

Juli t3:

Diskussion

dess rnål och
Arvid Nilsson.

Juli z7:

:

medel

Fästligt möte

Alf'r. Nilsson.

, Socialiseringen,

i

,.

Inledare

Erih

Ändersson.

Arv. Nilsson.

:

Korn alltid ihåg att den socialistiska ungdomen
parken.

är arbetarerörelsens avantgarde.

Äu{ lor

Diskussion: ,Teosofienr. Inledare: C. Molin, Svedaia.

§

Äug.

zr'.

Månskenstur på sjön

ll. Diskussion: ,Huru bör propagandan inom fackföreningarna bedrivas ?', Inledare: Alfr" Nilsson.
Val av prograrnkomnrittd.

Sept.

28. Iraketauktion. Sång och deklan.:ation av klubbens fiirmågor.

9iept.

Läs STORMKLOCKAN. Prenumerera på
SKANES FOLKBLAD.

