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lPrcscníacíó
La S. E. és Ilna organilzació prolelaria, sindical. Fil/s abans delJ9 dejl/liol, pe/' a

ingressar en una organitzar;ió d'aquesl tipus calia llIW cata consciencia de classe i un
esperit allanrat. Després d'aqu:ella data, l'esperit «d'adaptació» j'éu que molts que mai
en la seva vida no hauien somiat l/na aital cosa, s'l/pressessin a trametre la sella adhe-
sió a una organi!;:;ació prole/itria. que els o/el'Ís la gcu'antia d 'llIZ carnet sindical; SQmIH

dallrat en aqllest momenl de molts en els quals la idealital-no troba acollida.

l)intre la nostra secció és mo/t possible que s 'f¡agi procluit lUZ {enomen semblont,
ja que la noslra existencia és deglUla, en pllrt, , a aquesta disposició el 'esjJerit. f) 'una
banda tenim Ims companys qlle senlien Ilna cer'la simpatia pel moviment obra i que
comprenitm qlle els treballa!lors intel'lectllals eren tan explotals com els manllals, enca
ra potser que amb no tanta hltensitat i rinisme, pero no es decidien a organitzar-se i a
actual' d'l/na manera fe/;ma.

Per'l/na altra banda, hi havia molts companys nls qua/s no preocupalla la qüesti@
social i que creien de bona fe que el treballador inlei'lectllal era un ésser privilegiat al
qual no !lauia de preocupar la seua condició ecpnómica.

Arriba ell9 de ¡uliol i la;traLció deIs genera/s /ei;r:isles abrí els ulls a tots. Els indi[e
rents desaparegueren i fois es sentiren on/!I'ei.ris/es sincers. Fou per aixó, per demostrar
el seu antij'eixisme, que molis estudian/s uingueren als noslres rengles. En molls d'ells,
peró, l'impuls era CXclllsívameni sentimental. Vingueren a nosnllres com a anti(e:xís
tes, pero uingueren sellSe una orien/ació [erma i satisfactória en el sentít classista i social
que la lluita contra el [eixisme reprcsmla. .

Son aquestes cirCll/l1sláncies les que {an indispensable un orgcuz d'orientaci'ó, que
amb la seva aparició perlódica ungi [arman[ en els nos tres afilia/s la consciencia de
classe i la orientació prolelária que ara els I1W11.Ca, Aquest organ que nosallres necessi
tem surt aUlli a la /lllln disposat a complir a la m;sura de les seves (oTces aquesta tasca
j'eixllga que ens hem illlposat.

Tam bé complirá elnostre Butllelí la missló de po~ar ~ll contacte esp ¡ritual [ols els
estudianls de' Lleida, i es/ablir entre eUs els llaros de solldarUat que fins ara l/O teníem.

Gran sera la noslra satisfacció si aconsegllim toi aixo que hem exposClt i }¡clllrem
complel't dignament Clmb el cleul'.e c¡u.e 'em imposa la societat nova que tots desitgem.

,~~f~~~:7'\ ~
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Estatuts de la S. El de la F. de T. de rE..
Article primer. - Dins la secció de

LJ·~ida de la Federació de Treballadors de
l'Em:.~nyans:a es crea una secció d'estu
diants, els quals ultra acatar la disciplina'
de la secció, accepten 15 estatuts, re
I"Flamel1ts i consignes de la U. G. T., dins
la qual esta l'esmentada Federació.

Article segon. - La S. E. és creac1h a
l' object.e d' aplegar e11 el st:u si tots els es
tudiants per tal de preparar-los en bé de la
collectivitat, socialment y cercar soluciú a
tots E:ls proble'1lles que afecten els estu
diants, siguin escolars siguin economics o
de qualsevol aItre aspecte.

La S. E., couscient de la foryét motora
que ~11lpeny la humanitat, procuradl l'en
robustiment de la consciencia de lasse deIs
seus afiliats.

rticle tercer. - La ecció es regid.
per un comite integrat per cinc estudiétnts
(que es procurara que iguin d'estudi..
cursos difer':nts), els quals resoldran du
ra11t el temps que duri llnr mandat, amb
plena autoritat, tots els assumptes en que
hagin d'int~rV\~nir o se'ls plantegi.

EIs membres del comite es distribuiran
els cane s de Secretari genel-al, ecretari
d'orgallització, Secretari admini tratil-", Se
cretari de propaganda i premsa i Sf'cretari
de deports i esbarjos.

Article quart. - Cada curs es renovara
la meitat deIs canecs ,lel comite, 8.11allt

aparellats els de Secretari general i d'ac1
ministració i els de ecretaris d' organi.tza
~ió, propaganda i premsa i deports i e~.bar

JOs.
rticle cingue. - En cas de dimÍssi6

c1'algun membre del comite, el seu canec
sera prove"it provisiollalm,:nt pel comite, el
qual convocara dlpidament a congrés ex
traordil1ari per a cobrir-lo per e1ecció.

rticle sis~. - El comite haura d'éssel'
renovat en cas que la majoria de1s afiliats
l1lanifesti no trobar-se ben renresentada
per ell. •

rticle sete. - El comite de la F. E.
T. E. designara un company, el qual el re
pr seutara dintre la S. E. Les seves fuu-

cions seran de control i orientació; no ti11
dra vot al comite de la Secció estudiantil.

Article vuite. - Un membre de la S.
E. podra assistir a les reunions del omite
de la F. E. T. E., amb ven, pero sense vot,
per tal de defensar els interes os estuc1ian
tils i expressar el seu parer en els afers
generals.

Article nove. - La secció estudiantil
podra dividir-se en tantes subsecciolls com
studis diversament específics hi hagi a la

ciutat i comarques. Momentaniament exi,c;·
tiran les subseccions de la ormal i de l'Ins
titut.

Artic1e dese. - Les subseccions seran
regides per quatre membre d'elles preSl
dits per un membre del comite de la S. E.
l'eJecció deIs quals sera democratica.

Article onze. - Cada curs s'organitza
d en grup regit per tres companys que e.
distribuiran els canecs de ecretari gene
ral, administratiu, i de propaganda i prem
sa, els quals estaran en contacte amb els
secretari.ats immediatament superiors, i
tindran cura de les tasques que els són es
pecífiques.

Article dotze. - Es celehrad:. un con
grés anual, amb cadeter ordinari, en el
qual solament podran prendre part en la
discussió de cada punt de l'ordre del dia
un company per cada curs o academia.

A tal efecte cada grup organitzat' ceL
brara reun~ons preparatories per estudiar
els punts de discussió i designar el ponelÜ
de cadascun d'ells.

Article tretze. - La S. E.. sera l'Únic
urgan autoritzat per a expre sar el parer
deIs estudiants afiliats, les atribucions del
qual les rec8ptara deIs centres docents i
deIs organismes oficials. Per tant, els dele
gats als claustres, com tots aquells canees
de representació d' estudiants aIs organ's
mes i comites, seran designats per la Sec
ció Estudiantil.

ATtÍcle catorze. - La S. E. procurara
editar un Butlletí, portantveu de les sev~s

activitats.
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Article quinze. -- Per tal de subvenir
les despeses de la secció es satisfara per
1.0ts els afiliats una quota mensual.

Aquesta quota sera d'una pesseta per
als afiliats de primer a tercer curs de Bat
.-illerat, i 1'50 per a1s altres afiliats.

rtide >.etze. - Es procedira al'ex
pul. iÓ deIs afiliat que hagin deixat de sa-
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tisfer la quota durant tres me.sos s~guits,

així Com també dels que no acceptl11 un
carrec o mi ió per als quals hagin estat
elegits.

Artic1e acldicional. - Aquests estatuts
entraran en vigor el dia primer de gener
del 1937.

Concurso
Roaamos a nuestros afiliados que contes

ten al ((test» que publicamos más abajo y
que, ac1emá d"" su valor psicológico, os
puede proporcionar un interesante libro pa
ra vuestra biblioteca.

((Test» de las mala:; aCClOnes de Juani
too (P ico10gía Jurídica, Dr. Emilio Mira),
Ordenar de peor a mejor, segÚn el concepto
de cada cual, las iguientes manera de pro
ceder:

...... Juanito encuentra un lápiz en el suelo
de la cla~.e y, como le gusta, se 10 guarda
sin decir nada a nadie.
...... Juanito encuentra un lápiz en el suelo
de la clase y, como le gusta, 10 corta en do
pedazos quedándose on uno y dejando el
otro en el mismo sitio.

o
......Juanito encuentra un lápiz en el sueJo
de la clase, al mismo tiempo que Pedro. Los
dos disputan porque los dos quieren que
dárselo. Pelean cou rabia, pero Juanito, que
es más fuerte, gana la pelea y se queda con
el lápiz.

o
......Juanito encuentra un lápiz en el suelo
de la clase y 10 da al maestro diciendo qu~

10 ha encontrado en la calle cerca de la es
cuela. El maestro pregunta si es de algÚn
alnmno. Como ninguno 10 reclama, 10 da a
Juani to y éste se lo queda.

o
......Juanito encuentra un lápiz en el suelo
de la clase y quiere guardárselo, pero tiene

miedo de que le descubran y, para evitarlo,
corta el lápiz en dos pedazos, guard[ll1dose'
uno y dejando el otro en el cajón de un com
pañero.

o
...... A Juanito le gusta el lápiz de Jaime.
Éste 10 dej2. olvidado en el cajón de su m'2
sa y Juanito, cuando se queda solo abre el
cajÍlIl, coge el lápiz y se 10 queda.

o
Juanito le gusta el lápiz de Jaime y

~e lo pide, pero Jaime no quiere dárselo.
Entonces J uanito le propone cambiarlo por
Ulla pluma que él tiene y que sabe que está
rota. Jaime acepta sin saber que la pluma
está estropeada y Juanito recibe el lápiz.

1 'Si RUCCIONES :

Póngase el número 1 delante de la ac
ción que os parezca peor; el 2 a la que le
sigue en gravedad; el 3 a la peor de las res
tantes y así sucesivamente, poniendo el 7
a la que os parezca más disculpable.

Enviad las respuestas al secretariado de
propaganda y prensa de la . E. junto con
el nombre V la dirección .

La respuesta que' coincida con la que
no otros hemos dado previamente, será pre
miada con un libro cuyo importe será de 5
pesetas. En caso tle multiplicidad de res
puestas coincidentes con la nuestra, el li
bro será sorteado entre lo autores de las
mIsmas .

Depuració política .del professorat,
pero també depuració pro~essional
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los estudiantes y la Revolución

El año 193T, recién estrenada la RepÚ
blica del 14 de abril, la Unión Federa,l de
Estudiantes HispaalOs se r·eunió en Con
gre. o extraordinario para elaborar un pro
yecto de reforma de la em:.eñanza. Fué, en
su género, la reunión ·estud'iantil de más
altura deliberativa que hemos vivido. No
entraré ahora a examinar con detenimiento
los puntos concretos sobre los cuales se
adoptaron resol·uciones -revisión del pro
fesorado, popularización de la Universidad,
planes de enseñanza-, pero sí me interesa
tlestacar dos aspectos esenciales, ante los
cuale los asambleist~s, como totalidad, no
pudieron ni supieron marcar una posición
certera.

Se partía de la ba e de conservar intac
to el carácter eeprofesionah de las Asocia-
iones escolar s. El estudiante, el universi

tario, como tal, es apolítico,- se decía. De las
aulas debe apartarse el concepto divisionista
de la lucha de clases. La Universidad ha
de permanecer iumune a las contiendas par
tidistas, a los choqu::s sociales. o se quería
reconocer, palpando en su injusticia diaria
su fundamento de privilegio, que las fábri
cas de abogados, de ingenieros, de médicos
etc., era el producto directo de la domina
ción económica de la minoría dominante.

y de este error y ceguera iniciales, se
dedujo fatalmente la conducta suicida de la
vieja FUE gloriosa, que, por su vacilación
y titubeos, perdió la fuerza irre.sistihle de
los años combativos de la dictadura primo
rriverista. Así, 10 exponemos como caso
medular y sintomático, al enfocar Olas solu
cion'es que facilitasen a 10' ·estudiantes po
bres el acceso a todas las ramas de la ense
ñanza, se preconizaron fórmulas superficia
les, transitorias, que no atacaban la raíz
del pr<>blema: la existencia antagónicá del
proletariado y de la burguesía, qne en tanto
que no se liquidase con la victoria de la
clase obrera, dejaría incólume la fuente de
injusticia y desigualdad ..

Razones . uficientes éstas 'para no sor
prenderse del fracalSo, de la desaparición
casi, de la antes prestigiosa organización.

ontamos con una experiencia, y yo me
atrevo a reco¡nendar a los camaradas de la

F. E. T. E. (ección studial1til) que la
analicen. a fo~do para no incurrir en idénti
cas eqUlvocaClOnes.

Hoy nos encontramos ante una real1idad
a la que se debe considerar en sus verdade
ras proporciones. Los estudiantes de Lérida
se adscriben a un Sindicato de clase. Se
cuenta, tengo la' "eguridad, con numerosos
adherentes: Pero éstos, procedentes en su
mayoría de las capas pequeño-burguesas de
la población,' difícilmente han podido ad
quirir un sentido r·evolucionario profundo.
Es indudable que las duras lecciones de los
cinco años Últimos que tauto han afectado
a la juventud, han determinado la incorpo
ración al proletariado de extensos nÚcleos
de tipo intelectual, de manera franca y to
tal. Es esta minoría conscient,= la que tiene
que, a más de diriair los destinos de la co
lectividad, realizar en Ta Sección una in
cansable labor educativa cerca de los nuevos
afiliados, enrolados, en cierto modo, por una
modalidad especialísima de la inercia·

Además, les incumbe una misión im
portantísima. Vivimos una guerra civil de
vastas repercusiones, de incalculable tras
cendencia, nacional e internacional. Tam- \
biéll '. como el resto de la población laborio
sa, los estudiates de la F. E. T. E. tienen
un d.cber obrero, antifascista: ayudar a ga
nar la contienda entablada contra las fuerzas
tradicionales que representan, en ampli'as
perspectivas históricas, la opresión y la
anticultura. No obstante, su papel funda
mental consiste, a nuestro entender, en
p1'epa1'a1'se para cuado la revolución triun
fe. Nuestra clase necesitará -precisa ya
ho)'- de auxiliares técnicos, científicos, de
toda clase de especialistas, que no proceden
de ella misma, que no están íntimamente
identificados con el socialismo. Los hom
bres de la inteligencia, que la sociedad nue
va necesita, se hallan embrionariamente en
nuestras fiJJlas, :r necesitamos disponer de
colaboradores 1-;'0 accidentales, siuo de la pro
pia carne, absolutamente fieles. Es eso lo
que os pedimos, compañeros: que os capa
citéis para ser el cerebro ejecutor de la gi-
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gantesca obra transformadora que se ave
ci.na, bajo las normas del marxismo leni
msmo.

Si nosotros damos reiteradamente las
consignas de incrementar la producción
agraria y de guerra, si excitamos a una
labor más intensa a los obreros y campesi
nos, a los estudiantes les decimos que esta
hora es incompatible con la holgazanería
organizada, con la despreocupación y la
irresponsabilidad en vuestra actividad pe
culiar. Es imprescindible que matéis el ti
po viejo, casquivano, frívolo, de escolar.
La revolución os exige que apresuradamen
te, con heroismo diario del esfuerzo silen
cioso y tenaz, estudiéis más y mejor, os
pongáis rÚpidamente en disposición de
instruir al pueblo, de canalizar rios, de di
rigir fábricas, de cultivar racionalmente el
campo, de elevar, en suma, la arquitectura
e pléndida de la sociedad socialita, cuando
llegne el momento anhelado, pero duro y
difícil, de poner mano a esta obra histórica
y humana por excelencia. A reservas de
que cnmpláis con vuestra obligación gene
ral de soldados del pueblo, ésta debe ser pa
ra vosotros la movilización genuina: la del
trabajo intelectual intensivo, la de la ca
pacitación rápida y concienzuda.

. Es vuestra aportación inconfundible en
la gran empresa que a todos está enco
mendada.

MAt'lUEL CULEBRA

Pago 5·

Uns mots de la F. E..1. E.

La F. E. T. E., que se sent orgullosa
de tenir .en el seu si la massa estudiantil
de la seva ecció, veu amb un goig enorme
aquestes manifestacions cIares de la forc;a
creadora que porteu en vosaltres. Sou la jo
ventut!

De vosaltres, la Revolució i el po
ble esperen grans serveis, i és ara, en
aquests moments de tanta transcendencia,
quan en una guerra civil es ventilen els
destins del món, que la F. E. T. E;. us mi
ra amb simpatia i us ofereix amb aquestes
ratlles l' ajut més incondicional per a tot el
que representi un avene;. Perque si de vos
altres espera el poble per la forc;a en poten
cia que representeu, nosaltres volem de vos
altres aquella col1aboració que només la jo
ventut pot prestar~ per a constituir entre
tots l'exercit que salvara la cultura.

Tingueu en compte que tots som obrers
i que per res no poden deixar d'aportar el
nostre abol en aquesta guerra sagnant.

Ens congratnlem en veure que sou una
massa que sap organitzar-se, que sap labo
rar. Fer sortir revistes com la vostra és
lIuitar contra el feixisme .

Antifeixistes de la S. E. de la F. E.
T. E., estigueu alerta!' Estudieu! Treba
lIeu! Treballeu coro sigui, que entre tots
n:ncerem el feixisroe.

Els companys de I'Agrupació de Teatre del
Poble, que tan brillantment i encertadament re
presentaren«Nostra Natacha», després d'haver-Ia
representat amb gran exit en uns quants pobles
de les nostres comarques, estan assajant la
divertidíssima comedia «Tararí», per represen
tar-la molt properament a la nostra ciutat.

Esperem que sera un exit més per a aquests
companys, estudiants la major part, donades les
seves condicions 1 les de l'obra que tenen en
cartera.
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Cal guanyar la guerra

TIL

Per a guallyar la guerra cal l'esfors: de
tots. Homes i dones han ele posar tot el seU
entusiasme a aixafar dennitivament e 1 s
butxins sanguinaris de ((il fascioll, que en
la negror de les seves camises representen
la negror de l' esdeveuidor que somnien pér
a la nostra terra i per als nostres germans.

queixes fer s assedegades de sang prole
taria, contra les quals el poble d'Iberia es
ta sostenint una ele les l1uites més aferris
sades que la historia registra en les seves
pagines sagnants, cal que trobill en l'entu
siasme i la germanor de tots els antifeixis
tes una muralla ferrenva que els barri el
1as i en la qual s'estabelliü definitivament.

És per aixo que tots els antifeixistes
que estan a la reraguarda, tenen l'obligació
de contribuir, en la mesura de les seves
forces i conelicions, a l1uitar activament
contra el feixisme. Davant l'enemic que
amenas:a la nostra llar i la nostra família,
la nostra terra i la nostra l1ibertat, fóra sui
cida i criminal restar indiferents i inac
tius. És hora aquesta d'activitat i apassio
nament, en la qual les frivolitats cal qne si
guin déixades de banda. 1 tingui's present
que, ara, tot el que no estigui orientat en
el sentit de guanyar la guerra, és frivolitat,
si no és quelcom pitjor.

D'acord amb tot aixo, i interpretant les
necessitats de l'hora present, la S. E. acull
amb entusiasme la consi.gna de mobilrtza
ció civil que llaus:a la U. G. T. en el mÍ-

A lIuitar

El dia 28 del passat mes, marxaren a
l'Escola popular de guerra, per tal el'ésser
examinats, els segÜents companys de la
F. E. T. E.: Fan-ús, del comite, Sas, Bal
cells, alvia, Moragnes i Sanchez. Marxa
ren amb ells cinc companys més de ]a U.
G. T. i del P. S. U. T'ots ells anaven molt
anilllats i decidits a capacitar-se en la tec
nica militar, que tanta falta fa a l'exercit
popular. Els desitgem fors:a hit en les se
ves nobles as¡5iracions.

ting del dia 29 del mes passat, i decic1eix
adherir-se amb entusiasme a la iniciativa
de la cel-lula 5 del dishicte quart del Radi
Lleida del P. . U. C., per tal de fortificar
i atrinxerar els voltants de 1..Ieida perque
en cas d'un tomb imprevist deIs esdeveni
ments militars del frout d' AragÓ, l'enemic
110 ens trobés desprevinguts.

Amb aquesta fiualitat, eu el moment d
sortir aquest Butlletí al carrer, tots els afi
liats de la S. E., majors de 15 an3 s, han
de trobar-se cavant trinxeres i cOllstrui..nt
parapets que protegeixin Lleida de tota
eventualitat.

De segur que els braus compauys del
fmnt faran inÚtils aquests treballs prenent
Osca i portant les línies de foc molt lluny
de la nostra ciutat; pe.ro, si més no, hau
rem aconseguit que els homes ele la rera
guarda, en sentir la guerra, en donar-se
compte que e_'isteix, cosa que molts sem
bIen haver obli.dat, es douin compte de la
seva responsabilitat i posin totes les seve
forces al servei del front de la producció,
per tal de fer que les nostres miHcies se
sentin recolzades per una reraguarda con 
cient i abnegada que treballi sense rega
teig perque al front no manqui res.

És aquest el deure revolucionari ele l'ho
ra present i és aixo el que cal fer per gua
nyar la guerra, és a dir, per consolidar la
Revólució que ha dut als pobles d'Iberia
la llibertat i la dignitat humanes.

Depuració

A l'Institut de segon ensenyament ha
estat actuant un comite depurador del per
sonal docent administratiu i subaltern d'a
quell centre. En aquest comite estigueren
representats els partits polítics populars,
les organitzacio11s sinciicals, el claustre ele
professors i els aluillnes del centre per 1111t
ja de la 110stra secció.

Podem informar als nostres llegidors
que s'acorda!en per unanimitat diverses
destitucions i ciues jubilacions, que es pro
posaran al ministeri d'Instrucció PÚblica,
per a la seva execució.
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Notes necrológiques
El plom feixista ens ha arrabassat dos

compallYS volguts.
El primer es digué Ernest Amorós. Era

estudiant. Havia acabat el batxil1erat. Te
nia tot just vint anys i era el company més
a1cgre i optimista que hom pogués desit
jaro Morí per un excés de valentia, Hui
tant per un esdevenidor més ju t i més hu
ma, com ja 11avia lluitat quan el sis d'oc
tubre, al seu pobJ.e nacliu. Amb la se:va mQlli:
ens sentírem ferits a la nostra carn.

- Bonaventura audí es deia l'altre com
pany mort. ctuava amb la columna sani
taria de la F. E. T ..E. Fou deIs primers
a al1jstar-se i al front era deIs primers que
acudien a socórrer els ferits. Era aprecia
díssim per la seva valentia ibones quali
tats. La seva mort deixa un buit difícil
d' omplir.

Companys Amorós i audí! Reu mort
perqu' la fera fei.-ista no c1avés les seves
urpes a la carn del poble catala. Els \'oc;
tres ge-rmans lluitaran per tal que la fera
fc:ixista no profani les tombes en les quals
reposeu.

Camino de la victoria
La ección E tudiantil de la F. E.

T. E. tiene por objeto velar por los intere
se de la clase estudiantil.

'e pr ocupa por los inllumerables pro
blema qw~ a ésta se le plantean. Proble
mas que,' durante el período de reacción,
estaban envueltos de un sin fin de incóg
nitas y que nosotros, con una actuación
hQi~lrar.1a, rect.a y cousciente, 'abremos de
peJar.

Para dejar el camino limpio de los 'n
numerables obstáculos que encontramos, pa..
ra poder triunfar en nuestras nobles aspi
raciones, tenemos Ulla consigna por delan··
te. Con -igna que es la única y además im
prescindible para el triunfo.

Tenemos qne «01'ganizamos».
1 Tosotros, guiados por las consignas de

la Ullión General de Trabajad res, ten;1t·:
mos que avanzar en la misma diree ión q'lC
ella. Tenemos que ver en esta organizati6n
sindical la antorcha que' ilumine llUesLta
pa~~o y nuestros actos.

Vo otros, compañeros, tenéis que ayu
darnos en nuestra' labor.
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Tenéis que seguir las instrucciones (:lue
por medio de este portavoz os daremos.

Tenemos que dejar aparte aquella tra
dicional fama que un número considcrabl~

de gente nos daba. Es imprescindible que
nosotros nos preocupemos de los problern;ls
e,ociales de una manera más intensa.

Sabremos luchar con energía para hacer
de una España de ladrillo una España l1e
mármol.

FIDEL GONZ:\I,EZ C LDERÓ

Resum de l'aduació de la S. E.
Reunions celebrades,

Els afiliats a la S. E. han celebrat dues
n:unioíJs des de la seva fundació. La pri
mera e porta a terme el dia 6 de setembre
i fou nn acte de presentació i propaganda,
en el qual feren Ús de la paranla el cama
rada Pac, per la . G. T., el qual presdí
l'acte, el camarada Farrú ,per la F. E.
1. E., i els companys Gonza.lez, Cortes i
'arcia pe1 comite de la secció e tudiantil.

La seaona reunió tingué un altre carac
ter, ja que tots els concurrents eren afiliats
i es celebra per ta1 de sotmetre a la seva
aprovació el projecte d'estatuts elaborat pel
comite provisional.

D'ac'ord amb l'ordre del dia, es l1egí
primer el l1ibre de socis per tal que els
afiliats poguessiu manifestar Jlur opinió
respecte a les admissions. Seguidament es
l1egiren els estatuts i es passa a la votaci6
de cada artic1e. S'introduiren algunes lJeu
g~res l1l0dificacions que no afectaven el fons
del projeete. 1 fina1ment el comite sollicita
deIs afiliats nn \'ot de confianc;a per actuar
amb tota llibertat fi.ns que s'elegeixi nou
comite.

En comenc;ar es guarda un minut de si
lenci a honor de les víctimes del fei;.;i me.

La manifestació del ó d'octubre

La S. E. de la F. E. T. E. prenuué
part col·lectivament en la manifestació que,
p r commemorar la gloriosa data del sis
d' ctubre, celebra. la U. G. T.

Els nostres a-filiats hi aCl1diren en gran
nombre, precediLs per una pancarta en la
qual hom 11 gia: «Cullum i ['ni'ver ilal a
lJabasl del obra!! exigeixcll els estu
diall/s» .



HIPRl!:llTA CA., A O'A.COLLIMF;NT.-LLF.IDA

BUTLLETí ESTUDIA TIL

A tots els nostres lectors

=...

Aquest ButHetí que veu la Hum avui, es
ta obert per a tothom. És la nostra aspira
ció que els estudiants trobin en eH un veri
table portantveu que els oriellti i en el qual
puguill manifestar lliurement les seves
idees i iniciatives relacionades amb tot allo
qu.e interessa als estudiants, directament o
indireetament. És per aixo que l10saltres
preguem a tots els nostres companys que hi
eollaborin d'una manera activa, per tal que
s"estableixi entre nosaltres aquella comunió
espiritual que tallt uneix els homes. També
els pro{essors deIs centres docents SÓll pre
gats d'uuir el seu esfore; al nostre. En
aquesta nova societat que s'inicia, els profeso
sors i els alumnes haurall de situar-se en
un pla molt difere11t al que fillS ara havien
estat en l.es seves relaeions. És per aixo
que e1s professors cal que s'interessin per
les nostres coses i procurin orientar-nos
amb la seva experiencia i major cultura.
¿1 quina major orientaeió que la que poden
donar a través d'aquest Butlletí eminent
ment estu.diantil?

Així, dones, tots plegats, professors i
estudiants, col·laboreu activament i amb eu
tus' asme en el nostre Butlletí.
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Enquesta
Els afiliats a la S. E. de la F. E.

T. E. així com tots els estudiants són

pregats de contestar per escrit la se

güent pregunta:

¿Quina orientació i quines modifi

cacions introduiríeu a l'ensenyament

en general? .

Seran publicades aquelles respos

tes que pel seu interes en siguin me

reixedores. Hauran d'anar en quartilles

escrites per una sola cara, signades

per 1'autor i adrec;ades a la Secretaria

de prem a de la S. E., plac;a de Cata

lunya, 20

La S. E. no es fara solidaria de

les opinions que s'hi exposill, pero no

sera rebutjada cap opinió, sempre que

la seva exposició sigui digna.

Els afiliats de la S. E. estan obligats moralment a esser els

primers a contribuir a la col'leda de lIibres que aquesta

secció ha organitzat per als milicians del front i deis hospitals.

Estudiantsll

porteu for~a lIibres al nostre estatge social
(Pla~a de Catalunya, 20, primer, Secreta,ria de la S. E.)


