
S'ha pa7'lat'tant i Ij'ha abu. at tant dels tópies en pa1'l((7' de la glo1'io'a data del 19 de juliol}

que és amb molles vacil'lacions que ens atl' vim a esmentm'-la, encm'a que no sigui més qt¿e de

passada. l\Yo poden¿ afegil' ¡'es de nou al que ja s'ha dit i ¡'epetit infinitat de vegades·i soIs ens

inte¡'('s<a l'enW¡'Ca1' un fet que ha estat dete1'minat pel1'esultat d'aquella jornada histól'ica.

Aixl, com fin.~ lla/j01's els militants p¡'ole!w'is ha'áen estat 0pl'imits} i les seves 01'ganitzacions

lligades pel' les di(icultats económiques i lJel zel de l'aparell 1'epl'essiu rle la bUí'gesia dominant,

des d'aquell nwment la classe Obl'e1'a} i en l'ep¡'elientació d'ella els seus organismes de lluita po

lítica i económica es col'locava a l'avantgu m'da di1'ect01'a de la viela nacional pe¡' f'el' més con

tundent i e(iccu; la llt¿ita lJlantejada cont¡'a les f01'~es opl'essives i l'et?'ógl'ades, Elpl'oletm'iat deixa

el'esta1' o1Jl'imit i els seus o¡'ganismes pl"enen un impul ascensional formidable, Sect01'!; socials

imlJo1'tanl'lssims es lJ1'oletw'itzen amb mpiel'3sa i la sinclicació és a l'O1'd1'e elel elia.

Els que no necessita1'Cn lc¿ da/ a elel19 ele juliol i el t¡'iomf elel p1'olelw'iat pe¡' a fe1' se'/jCl la

CClt¿Sa p1'oletaria veuen aquest ÚW1'eme7lt de pQtencialitat numel'ica amb satisfaccíó i amb sim

patía i lluiten lJe¡'qt¿e la incol'1JOració el'aquestes nO'/jes fOl'ces sigui en p¡'ogl'essió cl'eixent,

Pe¡'ó hi ha qt¿elcom que elesconhol'ta tm xic, Elements ilWol7?01'ats ele nou que necessita¡'en el

f1'iomf i la elesapa1'ició ele l'enemic i ele les ¿lificultats pe1' a vew'e ele qtdna banda esta'W la 1'((Ó,

p¡'etenen con't;e¡'ti1'-se en ,(¿rbitl'es ele l'evolucionm'isme, No és que dubtem ele la sincel'itat elels

71ot¿-vinguts al camp p¡'ole/m'i) Pf1'Ó més que les pamules cal teni?' en compte els fets i aquests

no menteixen.

Aixó és} companys, el que 'cal qt¿e tingueu pl'esent quan sentiu o llegit¿ alguns el'aqt¿ests ele

11te11ts que m'a tant es 11Wtlen} que tant pl'eeliquen i que tan poc han fet quan eZs 11'Wments e1'en

111és elifícils i menys confol'tables,

Estudiantil
U.G.T.

Núm. 4
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La mobilització general de la reraguarda

L'intens ajut que els .estats feixistes
vénen prestant a la vergonyasa rebelEó mi~

litar espanyola, malgralJ la seva adhesió rei
terada a la política de la no intervenc.!ó,
així com l'aclaparadora cegnesa qu·e molts
de nasal tres hem donat prava en boicotejar
l'obra de direcció empresa pel Cansell de
la Generalitat i pel Govern de la RepÚbli
ca, ha fetl inevitable que en una de les més
belles ciutats de la Mediterrania tingués
lloc la repetició deIs fets qne mesas enrera
baguérem de deplorar a IrUIl, després c1'e
popeica resistencia, i en altres 110cs del
territori nacional. Tragica realiLat qne dis
sortadament haura de constituir per als
antifeixistes sincers una patetica adverten
cia de tot allo que pot arribar a pa3sar si
no sabem adqnirir amb la maxima rapidesa
la capacitació precisa, q).1e ens .posi, d'nna
manera cOIlscient i sentimentcal al mateix
temps, en condicions de defe11sar les C011
questes de la revolució i d'abatre la bestia
que, ultra havcr-nos fet empunyar les ar
mes, preten, amb la seva follia xovinista,
escamo~,e.iar-ll1os la nostra llibertat i fer-nos
impossible que el 110stre esperit s'edugui
a les fonts de les teories revolucionari~s

que són les Úniques q).1e en plasmar algun
dia en nou dret duen la possibilitat de per
metre'ns una v.!da feli<;, allunyada de les
contradiccions dels regims economics pas-
sats. .

D'ací es despren la necessitat, si és que
de veres desitgem que triomfem en la guer
ra i que fem possible amb la consecució
d'aq:uell la nova crdenació juridídica, qne
sense cap més discnssió ni tebior s'accepti
fulrninatment i dintre la consigna actnal de
repÚblica democratica, les disposicons ema
nades deIs organismes de govern i que en
les circurnstancies con~l~mporanies, exigido
res d'una rnobilitat extraordinaria, deuen
dur a bon terme, més que les indi'Viduali~

tats, els partits i les sindicals del Front
Popular antüfeixista.

És innegable qJ1e un deIs factors més
poderosos, que han d'·exercir saludable in
fl 'ncia en l'acabament viciloriós de la
guerra, és que tots els ciutadans de la rera
guarda 1leial apart.;n la totalitat de 1lnrs
energies productores en un front< de lluita,
sigui el de guerra per als ciutadans aptes
o el de treball per als altres; la militarit
zació i centralització rapida deIs quals és

,

::::::::::: ::=:===:::::;:: ;::::::::::::::: :::r,:::::::::::::::::=::::::: :====::::::::::::: :=:~:=::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: :::::::;:::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: :~::::::::::::: ::::~~:::::::::: =::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::: :::::
::::: :::::
::::: :::::
m:~ Comite de l'Associació d'Estudiants de lIeida elegit el passat.dia 7: :::55

!IW Josep M: Blavia Guix. Secretar; de Relacions II!!

~!:! ~::: ~:::e:1 ~~~r~:~.S;::::::i~ ~~~~n~:~:~:ió I¡I!!

Joan Valls Bori, Secretari de Deports

Eloisa Ala·rcon Castan, Secretaria d'Ajut

Sergi Garcia Oriol, Secretari de Propaganda Premsa

1
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una conveniencia indiscutJible a les hores
en que vivim, la gravetat de les quals és
impossible desconeixer; puix que en per
metre una coordinació harmonica i respec
tivament complementaria de les específi'
ques funcions d'ambdós fronts, faria néixer
una esperanc;a logica en la victoria, per tal
cam hauria d'esdevenir d'tina manera fatal.
¿' Per que la victoria es d'ecanta pels aliats
en la passada guerra? -Perque a una or
ganització fenna com era la maquina es
tatal de l'imperialisme alemany saberen
oposar, mentre els fills de Belgica, Fraoc;a
Anglaterra morien per paralitzar l'ofensi
va, un aparell organic super.ior, que els
permeté, malgratel::; avanc;os contiuuats
que els estats centrals obtingueren en ter
reny belga i frances, im,posar-los definiti
vament la humiliant pau de Versalles,

Que ens diu aixo? -Que les guerres
m.odernes, essencialment de pcsicions, Ílni
cament es guanye amb organització, o'rga
nització i organització, i aquesta dirigida per
un organisme únic unificat, que si bé a Cata
tunya, ru Euzkacli i a Espanya existeix, ha
vist contínuament minvada la seva autoritat
per poders cantonals o personals que han
obstaculitzat la tasca ordenativa de les fun
cions economiques, basiques de l'organi~za
c.ió que fa falta per guanyar la gJ.:erra, qu~

cal que tingui realització a la nostra rera
guarda.

-
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Amb la xurriacada dura de la presa de
NIalaga sembla que els lligams que ens
ul1eixen els antifeixistes s'han afermat en

. un sentit d\lni.tat intensiva, que ens ha fet
sentir a tots la necessitat d'acabar, sigu;
com sigui, amb els que d'una manera cons
cient o insconscient ajndel1 la «Cinqnena
columna» per t<al d'evi.tar la capacitació que
de tots demana la contenela, i que d'una ma
nera concreta és l' aprofitament del treball
de t.othom en pro de la proxima victOria,
orientat ·en consonancia amb les exigendes
deIs fronts, de la reragúarda i del boicotei.g
a que ens tenen castigats les democracies
europees,

Company llegidor! Des d'allí onet tro
bis fes que toth.om comprengui la necessi
tat de la mobilització integral i absoluta de
les forces productores i inf1ueix en el teu
lloc de treball, en d Siudicat, en el Partit,
en la Cooperativa, perque les institucÍons
populars de govern ens determinin ·el nos
tre ll.oc a la 11 úita.

Pel prOXlm aixafament del feixisme!
Per la Revolució! Pel triomf i.nevitable!
Ajuc1a la mobilit'zació!

Iosep Ma1'ia B/a:via.

(DeIs Grups Estudiantils Marxistes)

I

::: ~:~~:~~:~ r:~r:~m:~ ~:~~:~~:~~:~ ;:~~:~r:~r:~ ~:~~:~~é~ r:~~:~r:~r:~ ~:~~:~~:~~~r:~r:~;:~r:1 ~:~~:~~~~:~~~ ~:~~:;r:~r:~ ~:~~:~~:~~:~ r:~r:~r:~r:~ ::~~:~~:~~~r:~;:~~:~~:~ ~:~~:~~:~~~ r:~r:1r:1r~1ii
::::: , :::::

ll~ Companyes que han acabat ¡erseis per al front: .~~
::!:: Dolors Sarradell Eloisa Alarcon :::::

Illi ~:::::s~:al ~::::: ~::no 11
~:~~:~ Anna M." Vicen Pepeta Socoró ~:~U

::::: :::::

¡¡¡':~r:1r:1r:~~~~:~~:~~:~m:~r:1~:~~:~~:~~:~~:~r:1;:~r:~r:~~~~:~~~~~:~r:1~:~~:1~:~~:~~~~:~~:~~~;:~r:1r:1r:~~~~~~~~:~r:~r:1r:1r:~~~~:~~:~~:~r:1r:1r:1r:~~:~~:~~:~~:~r:1r:1~:1r:1~:~~:~~~i!
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Memoria del Comité Local

Després' de cinc mesos d'actuació i de vi
da, la nostra organització celebra avui e1
seu primer congrés ordil1ari, del qual ha
de sortir la seva completa estr¡.¡cturació i
definitiu funcionament normal.

Vam dir a l'assemb1ea de ccnstituciá
que nosa1tres lluiHlvem per la orgailitza
ció deIs estudiants qe L1eida en un movi
ment potent i" avui podem afirmar que hem
triomfat, org¡.¡Hosos dd mig mi1er i escreix
d'afiliats que s'apleguen sota. la nostra ro·
ja bandera. 1 el nost'l:"e .0rgull es ben legí
tim per tal com els nostre afiliats han ·es
tat subjectes a una depuració previa que ha
impedit en ,gran manera la infiltració d'ple
mellts indesitjables.

En aquests cinc mesos transcorregnts
clintre el marc de la U. G. T. aquesta Asso
ciació hª, sofert al,gl:in desplac;ament en el
terreny federatin que es oportÚ ressenyar,
fenu un xic d'historia.

Després de l'aixecament feixista, un grup
d' estudants revolucionaris veiérem el mo
ment molt propici per a realitzar l' organit
zació deIs estudianb, de Lleida dintlre una
central sindical: la Unió General de Treba
lladors.

1 comenc;arem a estudiar el projecte.
Per altr,a banda, els companys de la

F. E. T. E. pensaren agr).1,par en el seu
si. els estudiants tots. De l'esforc coincident
d'uns i altres nasqué la S. E. (re la F. E.
T. E., impasada per la necessitat de comp
tar ,amb un ajut que ens permetés als pri
mers ac1herents, els qua.ls· no passavem de
la desena, de forjar un orgauisme amb prou
ta personalitat i forc;.a per a Huitar sol.

Un cap asso11t el nostre objecti¡.¡., en el
mes de novembre passat, amb ·el ten; cente-

• nar d'afiliats, se'ns planteja la convenencia
de separar-nos de la F· E. T. E., ja que

aquesta Federació tenia uns problemes que
no eren els nostres i les seves activitats es··
taven absorbides per aquells i no podien
distreure-se'n la qual cosa eletermil1ava que
la S. E. fos de fet indepenelenb de la F. E.
T. E.

Vist aixo i vist que nosaltres éram prou
nombrosos p·er a no necessitar croses, ens
c1eclararem .a.utonoms, sense per aixó, que
les nostres relaciolls ,amb la F. E. 1. E.
deixessin el'ésser cordials i ,germanívoles.

Parallelament a tot aixo ressel1yab, a la
resta de Catalunya els estudiants s'aplega
ven també a l'entom de les sindicals i sin
gularmellt de la U. G. T., perÓ no d' un a
manera au:'onpma com a Lleid.a sinó a tra
vés de la Federació acional el 'Estudiants
de Catalunya, veDa organització que havía
cstat produida per una eseissió nacional de
la F. U. E. i q).1e formava part de la U. G.
T. desde la insurreeció criminal del feix.

La nostra autonomia ep. el pla federatiu
era difícj] de sostenir si no volíem que la
nostra organització fos eternamen t un feno
men local, sense cap personalitat fora de
Lleida i sense possibilitat d'actuació eu el
pla nacional.

Per aquestes raon8, la Secció Estrudiantil
de la F. E. T. E., amb el ;nom d' Assoeia
ció d'Estudiants de Lleida il1gressa a la
F. N. E. C. el dia primer d'any, disposac1a
a emprendre una intensa tasca r·evol:ucio'na,
ria i eultural.

Durant aquest període d,e .cinc mesos, els
nostres esforc;os han estab portats per un
afany prosselitista i d'organitzaei'ó que no
ens han impedit portar a terme una tasca
de depuració tan intensa com ha estat po
ssible, cercant informes i referencies deIs
e1ements que demanaven ésser admesos als
nostres rengles.

Evitem.
dissort

a Lleida la
de M,a 1ag a
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,ha de deslJacar ;la cooperació nostra a
les iniciatives de la U. G. T. com és l'assis
h~ncia a la manifestació del sis d' octubre
amb .una representació nombrosa i ordena
da, la construcció de trinxeres, la conecta
de lIibres etc. La public.ació mensual fins
ara, i quinz.enal en el futur, del Butlletí, ha
estab un esfors; que intensificarem cada ve
gada mes.

Altres activitats q:ue han de donar fruit
en el futur hem portat a cap com la forma
ció d'equips esportius que ha c1'intesificar
se amb la proxirpitat del bOll temps., i la
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.coooperació de les lloies a la confecció de ro
bes per al front.

Podríem parlar de projectes per a l'esc1e
venidor, pero és millor que el temps i els
fets parlin per nosal tres.

L'Associació d'Estudiants de Lleida, d¡n
tre de la F. _ . E. C. i la U. G. T., té un
llarg camí per a recórrer i una tasca impor
tant a ('omplir si l'esfors; i l'entusiasme dels
afiliats responen de la manera que cal en
aquesÜc; moments en que el imés noble del
país ofrena la vida per a l'esdevenidor.

F. N. E. C.cuG.· E. M.

ESTUDIANTS! !

Contriburu amb el vostre obol a la
subscl'ipció oberta per aquestes orga
nitzacions per a contribuir afer pre
sent als nostres germans de la U.R.S.S.
d'un nou vaixell "KOMSOMOL" en
substitució del que fou enfonsat pels

pirates feixistes quan venia a donar
una nova mostra de la solidaritat mo-

ral i material del poble sovietic per la
nostra causa.

Porteu el vostre donatiu al Secr-etari

Administratiu de I'Associació d'Estu

diants de L1eida (F. N. E. C.-U. G. T.)

!!~r¡¡",~r~,~~j::~::':::¡j::~,::~~:~:,::':::¡~:~r:~:::;:¡~;:"r:~~¡~;¡~:,:':¡j~;i¡m'l¡~

He F. N. E. C.-u. G. T. ¡¡:ee
::::: :::==

mil les activitats del poble concentrades en l' afany de ~lll
~w ~~
::::: :::::
He guanyar la guerra!! na
m~1 ii¡¡¡
m:i Els estudiants a treballar per ·Ia victoria!! mi:~

¡¡:f:~r:~~:;~;~~~~~~~~~r~:~r:~r:~~~~~~~~~~r~;:~~~r~~~~~~~~~r~:~r:rr:~~~~~~~~~r:1r:~r:1~:~~:~~:~~:~~:~f:~f:1f:~~~~~~:~~:~~:~f:~f:~f:~f:~~:~~:~~:~~:~f:~m:~f~~:~~:~~~~:~ea
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El Congrés del dia 7
D'acord amb .el projecte d'estatuts ela

borat pel comite direct!u de l'Associació,
el dia 7 es celebra el nostre primer cpngrés
ordinari anyal al teatre de l'ex-Academia
Mariana.

L'orelre del dia que es publica en el
passat nÚmero del Butl1etí era interessant
.! el seJ.1 illteres havia crescut amb l'afegi
ment de la discussió del projecte de mobi
lització es~udiantil.

Previament i en els dies preceelents al
de la celebració del congrés s'hav!en portat
a terme les reunions preparatories deIs
cursos per separat per tal d'adoptar una
posició concreta en cada punt de l'prelre
del día. En aquestes reunions es palesa
l'entusiasme i la consciencia deIs companys
del quart curs de Batx!l1erat, els qJ1als són
al nostre entendre els més preparats i disci
plinats dintre les possibiliuats que 11urs
anys els permeten.

Actuaren de pr~sident el company Ser
gi Garcia, de Secretar; d'actes Josep Maria
Blavia i ele secretari ele paraules Amat
Pascual.

L'acta de l'assemblea ele consÜtució, ai
xí com la memoria de l'actuació del comi
te, el projecte d'estatúts .i l'estat de comp
tes, foren aprovats pe1s del~ga(s deIs cur
sos íntegrament.

En la votació per a l' elecció de no11 ca
mite foren elegits els sis companys, els
noms deIs quals donem a part i que consti
tUlen els elements de la condidatura que
patrocinaven e1s G. E. M. En aquesta vo
tació el company Aixala, que ha passat a
ocupar el Iloc que en el comite de l'Illstitut
deixa vacant l'elecció del company Va11s
per a Secretari de deports del C. directiu,
obting).ié 21 vots i el company A. Garcia
ll'obt!ngué 12.

Després de d.etillgut estudi i correspo
nent discussió fou aprovat el projecte de

. mobilització que publiquem en altre 110c, el
cual es posara a la practica conjuntament
amb els companys de la C. N. T.

En el punt sise de l' ordre del d!a fo'ü
presentada pels companys de segon, tercer,
quart i cinque curs de Batxi11erat la propo
sició, que fou acceptada, d'adres:ar al Pro
fessor de. gramatica i literatura un comuni
cat demanant-li uns mefodes dielact!cS més
a l'abast deIs alumnes i ).1ns procediments
més senzills.

Aquest fou a grans trets, i prescindint
de detalls, el nostre primer cOl1grés ordina
ri anyal en el qual destaca que la nostra
organització va avans:ant cada dia d'una
manera cada vegada més ferma i segura.

Projecte de mobilització aprovat al Congrés celebrat

el dia 7 de febrer del 1937

L' associaclO d'estudiants de Lleida,
d'acord amb les consignes de la Unió Gene.,
ral de TrebaUadors, a la que pertany, i
complimentant la de la mobilització escolar
de la F. N. E. C., acorda mobilitzar els
seus afiliats majors de 14 anys, si la seva
capacitat ho permet., en trebaIls i activitats
que produexin ').1J1 rendiment Útil a la gue·,
rra que el nostre poble esta mantenint con
tra els enemics de la cultura i de la 11ibertat.

Per tal que aquesta mobilització tingui
la major amplitud, l'associació d'estudiants

proCJ.1r.ara actuar conjunr.amerit amb els
companys afectes a la Secció Estudiantil
del S. U. P. L. (C. . T.)

Aque3ta Associació fara les gestions ne
cessaries perque es suspel1gui el curs aca
demic per tal d'esmers:ar tots els esfors:os
deIs seus afiliats ÚtilsJ als treba11s de guer
ra que a'continuació s'esmenten :

1. Capacitació teorica i practica deIs
estudiants en la tecnica militar que perme
ti, en cas ele perilI per a la ciutat, comptar
amb un contingent de joves ben prepanrt.
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2. Contribuir, en la mesura de les nos
tres forces, als treballs que es pUgUill em
prendre de fortificació, protecció i defensa
de la ciutat.

3· Esmerc;ar l'activitat femenina en la
confecció de robes per als lluitadors del front.

4· Capacitac!ó teorica i practica d'un.
grup d'estudiants en els serveis de socors a
ferits i intoxicats constituint un quadre sa
n;tari.

La tasca del Comissari Vilá

en favor de l'ensenyament

L'Associació d'Estudiants de LIeida

(F. N. E. C.--U. G. T.) vol fer pública

des de les pagines del nostre "Butlletf"

la seva gratitud i satisfacció per I'inte

res veritable (no de paraula sinó de

fets) del nostre'company Joaquim Vila,

qui amb tant d'encert regeix la Comis

saria de la Generalitat a LIeida, pels

problemes i interessos de I'ensenya

ment i deis estudiants.
Es gracies a l'esfor'r del company

Vila que ha estat possible aIlo que pro

fessors i alumnes tant desitjaven i que

tan difícil semblava d'aconseguir en

altres temps. Parlem de la construcció

d'un nou Institut, que en aquests mo

ments ja és un feto cert.
No volem insistir en la satisfacció

que aixo ens produeix, augmentada pel
fet que aixo es degui a un tan bon
company com el Comissari Joaquim
Vila.
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5. Cooperació a ]a lIuita contra l'ana1
fabetisme on aquest es trobi.

L' associació d' estudiants t:indra en comp
te e1s casos deIs companys que són de fora
de Lleida i per als qua1s l'estada a la nos-

tra ciutat representa un sacrifici economic
de lIurs familiars, procurant que puguin és
ser mobilitzats als llocs on resideixen.

Paraules deis afiliats

Estudiantes «(Revolucionarios))!

Estaba, hace unos días, encargando a
unos compañeros que asistieran al Congre
so de ]a Asociación celebrado el pasado día
7, cuando oí unas frases dichas por una jo
ven a otra. Hélas aquí:

--Iras al congreso? Sí? Pues yo no i ya
que seguramente lo primero que nos pro
pondrán será que nos dediquem~s a coser
y a confeccionar jerseys para los milicia
nos del frente, y malditas las ganas que
tengo yo de trabajar. Que se los hagan sus
madres si tienen, y si no ellos mismos pue
den hacérselos.

A esa chica la preguntaría yo 10 que
ponía en unos carteles: «Tú... qué has
hecho por la victoria?)). A esa y a esos que
les gusta tanto pasearse por la calle Mayor,
mientras otros trabajan por la Revolución
y por ellos y, sobre todo, mientras que en
los frentes de combate unos hermanos nJÍes
tros se «(pasean» bajo una lluvia de balas
para que nosotros estemos tan tranquilos
paseándonos y divirtiéndonos en la reta
guardia.

Antonio Ga1'GÍa.

(2. 0 cnrso de Bachillerato)
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I Un manifest deis Grups Estudiantils Marxistes de L1eida
Als estudiants tots:

La jov~ntut ibhica esta portant el per i s'han coJ.1ocat al costat de la c1as
pes de la lluita aferrissada en la qua1 se obrera disposats a lluitar i con
es deéj:deix el seu esdevenidor, la 11:- ven<;uts del tll~omf.

bertat d·e tots i Ila independencia na- EIs estudiants s'han organitzat sin
cio.llal del nostre país. Aquesta lluita dicalment i procuren renovar l'en
es decisiva per a les masses jovenívo- senyament.
les i per aixo aquestes responen amb Pero els eS~¡1diants políticament es
tot l'entusiasme a la crida de la Re- tan desorÍentats·. Estan enlluernats i
pÚblica que sol1icita defensors he- no saben a on decantar-se nd. com con
roics i disciplinats que ofereixi:n llurs siderar la situació.
vides sense regateigs. Aquesta lluita 1 ací entra en funclj'ons una ·nova
de la joventut no podia c1eixar indi- organització: els Gn1Jps Estudiantils
ferent nn sector tan amplG. i que tan- Marxistes. EIs G. E. M. pretenen c10
1Jes vegades ha demostrat el sen espe- nar als estuc1i·antts consciencia de la
rli't llnitador i progressiu com són les seva personalitat, de la seva missió,
masses estudiantils. del seu camí, dels seJ1,S c1rets i· dels

Els estudi:ants, procedillt en la ma- seus deures. EJs G. E. M., organitza
jor part de famílies pet:it burgueses, ció jovenívola vol aconseguir per als
camperoles benestants i de Ita c1asse joves estudiants una vida millar din
mitja, no sentien la lluita de c1asses tre una soCÍ'etat en la qual el dret
amb la cruesa deil joves treballadors a la cultura intel1ectual j a la C).iltu
manuals i no comprenien Ita condició ra física no s1j.gui objecte de monopo
d'explotats deIs treballadors intellec- lis ni d'excJusi:ons, seguint les consig
tuals. nes de la 1. J. C., i per aixo els G. E.

M. estan adherits a les Toventuts So-
De vegades ,les contradiccions del &alistes Unificades de Catalunya, or-

món capitalista els revoltava sense ganitza jó autenticament jovenívola
comprendre prou bé per que ni contra que és l'ava¡:ltguarda vigilant en la
qui. Pero generalmellt l'estudiant vi- lluita per a la consecució d'un dema
v~a allunyat de la realitat social i po-· .més dIgne d'ésser VISC~t.
lítica; preocupat per frivolitats in- ElJIs estudiants trobaran als G. E.
trans'cendent!s i per aprovar els cur- M. l'organització orientadora que els
·sos amb J'a major rapidesa i el mínim donara una formacjó solidamellt pro
esfor".)' letaria i humana.

Pero aixo s'ha acabat. Aq¡1estes ho- E:Is G. ·E. M. obren els bra<;os a tots
res són unes altres ~. la eoñvulsió so- els estud~anhs que pensen i que volen
ferta ha estat prou intensa per obrir contribuir amb el seuesfor<; a la crea
els ul1s a to~s i fer-Ios veure la roo- ció de la nova societat j els conviden
litat. fraternalment a ocupar Ü11 110c als

E3s estudiants han compres l1ur pa- seus rengles.

Estudiants dignes! Estudiants que sentiu la injustícia de l'orde
n~ció social capitalista! Estudiants d'impuls jovenívol i emoció
reJ'lovadora! EIs Grups Estudiantils Marxistes us esperen.

IMPREMTA GENERALITAT.-LLEIDA


