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Prop era la daLa en qLIC, fa. u'n, a.ny, es su bleoare n les [orces de la veocci é collt1'a el poote esposcyo!
dem ocra ta i p1'0g'ressi'l,~, 1'10 poden» ber m enys de de l Lwa1'l1os un xic a con iemblar el q'l,l,e hevn. iei , i fitar el

caml a seguir .
D'wna m a'nem g lobal Iiei n. de se'nLi1'-110S satis iets de l' obm reaiüzada, matgra! le ' fall.es qL~e hag iJll( po

g ut 11G11e1'- IÚ, tuüurots en iota ob ra liumana, La F . E. 1'. E. tia respost C01'J1. a organ itzaci ó obrera en qua
drada dins la Uni6 G enera; de T'rebolliuiors . Dl nu:e les senes possib·iJitals , doruuies les sev es caracteris ii 
qu es ha resposi a la con s ig11a pri)J!l o'l'dia,l de la nosi ra Ce nt ral .. S indtÍcats, de cara a la Guerra,

Passa per la nostra m e'1 !. el record de !.a!lLs i t anis com panys uiobiu ízc is espo ntam ament en oqu ells
[rri mers di es de g uena civ il, i in é« !.a·1'd defellsant la nosira /erm de les baiules organitzade del [eixism e
internacional que preten ien. ·i pretenew enca ra apoderar-se de la r iquesa d'Espawya esd ain tzon t l'/¡ e1'oic po-

ble espowyo l, '
S aluden¿ a'mb el PUl /Y enlaire el comii aivys cc igu l s, al cos tal d'all res I reoailadors, en tots els [ronts

de llui ta, especiainient en la def ensa de la prnnera ciuiat. d'Espanya : Mad rid invicta, Solud em, també, el:
que ca igu eren. sñdicani eiu ma ruvitzats a m an s dels n OU-5 inq uisidors s01'g ilts arret~ de l'Espa1íya que, al crit
d'arriba , s'enjonsa cada d,ia més en les ienebres d' lIna liov a eda; snit]«. No -ooleni ciuir -no ins , qu e les llis
tes, maigra: ésser llargufssimes , no podrien. és er completes . Quasi l' Ex éroit de la R epúbliica, poient i dvs
ciplinat, ens retorni -re/,01'1Ú al poble- l'Espa nva ilroadi da quedaren: l70n or-itzats doman; el Cresc'L~díssÚn

nombre de caigt~ts sota les g rapes del j eix ssm e.
1 am, amb més p1'oftmda pena s i h:i cap , solude in els qu.e, a la 1'eragua'rda caiguere n 1..,l fcLÍ1 nes -com

plint llurs deures antifeix'istes-, deis elen ien ts incontrola is , 7)'¡¡S serve iiis de F1'U1LCOJ que intenten desnurru

li izar-nos aiactm! couartuu neru. i traidora /).<:'1' l' est atlla .
Tcmbé la F . E . T. E. ha sabut respondre a la seva histo1"ia class isui en la 'sev a actuaciJ6 Sfil/tdical .

S ense oblidar el seu ajttt vncessant, fer'vo'Y6sJ a ioi s els lluiiadors; Vajut ols infants, innocenies v íctimes
dels bombardeigs , org an'ilzan t guarderies i colonies a Lleuan: i a Catalu ny a ; o'rgan,i tz an t l' A jv,t In fan til

de R eraguarda...
1 en lJaspecte projess íonat, en un altre escri t que pt~bliquem en aquest número donem més anvples

reier éncies;
. H em. pracurat senvpr e, tot i com p l'in t el nostre deu re simd'ical i ant'ifeix.istaJ es tar al costat. de ls

cures tre boüodors, mostromt-los q'ue la no s tra ,in co1p0-raci6 al nwvi'ment obrer no era fictíoiaJ sin6 efecti

va i sin cera.
Si en algun punt en s hem de superar cada dia m és, ha dJésser en aquesto Per reflexar ex actamen t

. el que ha dJésser consubstancial a tota activitat, reproduim part dJulta ponendia aprovada pe1' la S ecció

de Jaén, en ,r ecent Congrés Prov in cial: .
«Tot afiliat a la F. E . T . E. fomentará la cttlturaJ desenvolu.pa'nt 'una intensa labor , antifeixista i

for matilva ' en la seva Escola . E stend1'a el seu rad'i dl actuaciJó cultural ~ la Casa del' Poble i orga1Útzacion s
jov emvoles , an per mitja de conversesJ confe1'enC'Íes ,v etllades culturalsJ etc., parla1'a a la classe treballado

,1'a de temes cu ltt /,rals J polítics J eCO n01,¡ÚCSJ etc . .. »
La g Herra n ecessita de ls treballadors de lJE nseny a:m.en t . N o sol.a111,e:nt al front, sin6 tanibé a la ""'e

raguarda ; hem de vetllar per lJen for timent de la .mo'ral, im,p ed'int tota labor derrotvsta i enem~ga del

Front Popular. ... I

H eu s ací una tasca ben concreta. I digna, qu e hon01'c¡, a la v e,gada el record""'de ls ca'iguts . .

És el seu. exemple qu e ens im pu4a. . ,
1 at'a, amo 1n es P1'O!'L/,naa pena S7 /7:/ cap , sa~u.a, eJl'l. e ~s que, (L !(L .,. ~.,.u.g 'UU.·'tb(L ¡.tl!b,g 'LO t;; ' I:'H v o¡'o , ,,"-",,, -¡.v ",-

plin t llurs deu1'es antife'ix 'istes-, dels eletnen ts incol1trolats , v ils se1"L1e¡¡.ts de F7'anco, que intenten nesm(l1'a

¡'~/ za'r-1ws a/,acant covardam ent i traidora /),<:1' l' esj.- al1lc~ .

T ll1'nbé la F . E . T . E . ha sabut 1'esp ondre a ¡,a seva histo1"ia clas ista en la 'se'Va, acit~aÓ6 Sfil/7 d ical .

S ense oblidar el seu ajHt 'in cessan t , fe'/"vorósJ a ioi s els lluitad 01's; l'ajut als 'Í11:fants , inltocentes v íctimes
aa/, hmn harile ' af.: a1'.L.Ltza:I'l.. LLar.ti&l':ie.l 'i colo1'l.'lie.s a l " a.n . a CaJ.alu.n:Y.a ; aa i l' 'v,t I n ant '1



L'AOMI~A8lE GESTIO DE LA COMISSID EX'E~UTIVA DE LA F. E. T~ E.
E l Comité Nacional Ampliat reunit els dies

27, . 28, 29 i 30 de juny i r ." de juliol a Valencia ,
ha examinat, aprovant-Ia, la gestió de la Comissió
E xecutiva dé la riostra Federaci ó. :L'aprovaci ó no
.ha es tat pas una cosa freda, protocolaria, s in ó re
alitzada després d'amples i caloroses, pero cordia ls ,
intervencions de la to talitat dels delegats provin
cials i membres del C. N . P ot dir-se que cap de
tall de la labor realitzad a ha estat descuidat en
I' an álisi', pero) malgrat assenyalar-se alguns ,
pocs ; errors, la majoria dels reunits donaren la
.provació entusiasta i sincera a la que pot qu alifi 
car -se d'admirable labor realizad a per la C . E .

1 que no hi ha exageració en qu alificar-Ia ai
xí ho demostra l'examen de la complet a tasca qu e
ha portat a cap la nostra C . E,

Malgrat els dificils moments atravessats, mal
grat el desgavell propi i natural dels primers mo
ments, malgrat el setge de Madrid qu e la C . E'.
visqué Iins al mes de mars:, ni UD sol aspecte de
treball ha estat descuidat.

E l primer objectiu: guanyar la guerra, s' ha
di t . I, efectivament, la F . E. T. E . organitz á un
grup de companys que sortí a la «Sierra» en els
primers moments. Més tard, l ' heroic Batalló Fé lix
B árzana, en record del comp any caig ut al front
del Guadarrama, que meresqué I'aplaudiment i la '
menció honorífica dels comandaments per la seva
actuació defensant un 'sector de Madrid dels atacs
del fei xisme internacional. Foren tarnbé molt s el s
mob ilitzats que oferiren llur capacitat a les E sCO'
les de Guerra, i ara es baten en diversos . front s
com a ofic ials de l'exércit .r egular .

La F . E . T. E . ha reali tzat també la in corpo
ració de tots els professionals de l'ensen ya.ment,
prosseguint la línia d'unitat que sempre ha estat
la seva norma.

Des del .Minister i ha impulsat la. digni ficaci ó
material i moral dels treball ador s de I' ensenva
mento Incrementa també la lluita contra l ' :J..naÜa
betisme, organitza les Mi líc ies de la Cultura , ele
va el nivell cultural del s treballadors posan t al seu
abast els estudis superiors. Augmenta de manera
notabl e els capítols del' pressupost dInstrucci ó Pú
blica .

Organitza el treball intern del Sindicat orien
tant i dirigint les. seccions amb formidable ellcert..

De cara a l'exterior, contribueix a posar de
manifest el carácter de la ncs tra lluita , d'al1ibera
ció nacional cont ra el feixis me est ranger qu e pre
ten esclavitzar-nos . Collab or a a div er sos organis
mes com són el 8 . R . 1., Amics de la Unió Sov i é
tica, Ajut Infantil de Reraguarda. . . Organitza co
louies d'infants evacuats, etc .. .

N o es detura simplement , la C . E., a resoldTe.~ ., ., ,~., .
les de Guerra, i ara es baten en dlversos . t ront s
com a oficials de l'exércit .regular.

La F . E . T. E . ha reali tzat també la in wrpo
ració de tots els profestsionals de l'ensenya.ment,
prosseguint la línia d'unitat que sempre ha estat
la seva norma.

Des del .Minister i ha impulsat la. digni ficació
T11",+",- ;",1 ; T11 " "'" 1 ,'1 " 1,, +,-"1-.", 11<> ,'1 "",, ,'1" 1" '" " ,,11 ,, <1-

els problemes que la re alitat Ii posa al dav ant, .s i
IlÓ que amb clara previsi ó va estudi an]. i ' r esolent
qiiestions per al futur. Fut111' qu e far á immediat
ambel seu afáñy de siiperació en el treball : serveis
.de solida r itat , d'ajut, cooperativa: de material, edi -
cions , etc . . .

E n lloc de decaure, davant les dificultats qu e
pr esenta l' actua l situació , sembla la F . E. T . E .
est imula r -se in és i mé s , superant dia a dia la tasca
que va portant a cap dirigida des de la C. E . amb
u na ener gía. i U11· encert magnífico

Dint re la riostra humilitat, sentim la fib lada
d'un tal exemple i ens prometem no defallir un
momen t per tal de correspoudre des de l'ú ltim lloc
qu e ecupéssim als esforc os que en benefici de la F .
E . T . E. i , de manera més ampla , a favor de la
causa ant ifeixist a realitzen els companys de la Co
missió E xecutiva Nacional .

Ara, els companys ele la Secci ó, tenen la pa-
, raul a . . .

Que la seva activitat no desdigui de la labor
deis dirigente .nacionals l

(NI U N cnrrAD A DE: LA REPUBLICA

QU E. N O SAP IG'Q I LLEGIR NI ESCRIURE.»

Consigna justa, actual, qu e ningú ha d'oblielar.
P or ta r 111'1 carnet de la :F ~ E:. 1'. E ., de la gloriosa
organització per la qual tants han donat 11111" sang,
és quelcom més que teuir una garant ia d'amtifei
xisme : és ésser 'partícip, constructor de la nova Es
panya, lliure de miseries i tiranies medievals . Al
mestre, al company , en alguns casos desorientat ,
pero desitjé s de t reballar, cal donar-li áni rns , con
vencer -lo del molt que pot fer , de qu e les seves
energies no han de perdre' s en l' árid i anónim es
forc individua l.

En el cas concret que enunciem, que s ''envoiti
d-'UlJ grup de collaboradors -el~ tots els pobles
trobará qui s ' h i ofererx i-,- per donar classes C011!l

plementáries, influir en les organitzacions 'obr eres ,
atreure's els ~nalfabets i fer que aquell vergonyós
afront no sigu i més que un re cord del. passat re
gim. Les difereuts seccions i coma rcals han de plan
tejar-s'ho com un treball més, i no dels menys Io
namentals . T othom ha de senti r aquesta re sponsa
bilitat del moment: · ((Liquidació de l'analfabe
tisme».

1:.....: ...1..... ., .J!.__ • _ _~ ....!L _
orga nitz ació per la qual tant.s han donat 11111' sang,
é,s quelcom més que tenir una garantia d'amtifei
x is me : és ésser 'partícip , COOIQstn lctor de la nova Es
panya, lli ure de miseries i tiranies ' medievals. Al
mestre, al company , ·en alguns casos desorientat ,
pero desitj6s de trebaUar, cal donar-E anims, con-



MILrCIES D'~ CULlURA
A la F . E. T E . li cap I'honor d'haver arn

cia t aquest servei de Cultura als r engles de l 'E 
xé rcit P opular, de vegades a propia iniciativa deIs
comp anys de I' ensenyarnent que integr aven bata-

. 110ns i compa ny ies , o per petici ó dels soldats i co
naanamen ts.

M és- tard , el· Ministeri, en el seu interé s per
la cultura en general i per la lluita contra I' anal
fabetisme als rengles de I'Ex ércit Republicá, dis
posa la creació de les Milícies de Cultura (Decret
de 30 de gener, Gaceta del 2 de febrer), reglamen 
t ant-les per I' ordre publicada a la Gacela del 19
de maig qu e diu així: .

«P ara, da r cump limiento . a lo di spuesto en el
Dec re to de este depar tamento de 30 de enero últi
mo, Gaceta del 2 de Febre ro , creando las Milicias
de Cultura,

E ste Ministerio se .ha servido disponer :

Primero. - El servicio de las Milic ias de la
Cultura estar á integrad o por: Un Inspector ge11e
r al y tres Sub-Inspectores generales qu e cous titui
r án el organismo SJUper.ior (In spección general de
Milicias de la Cultura .)

Inspectores ,de f rente de Milici as de la Cultu
ra, distribuidos en los distintos sectores de lucha,
en el número qu e las necesidades del servicio ex ijan.

-Milicianos de la Cultura de Divisi ón.
Milicianos de la Cutura de Batallón y Br igada.
Segundo . - Los nomb-ramientos de quienes ha-

yan de constituir la Inspección general de Milicias
de la Cultura son me comp etencia ministerial. L os
Inspectores del f rente y Milicianos de la Cultura
ser án nombrados por el In spector general.

Tercero - Estos funcio na rios percibirán la ..31

guiente remuneración :
- a) 'I nspector y S ub-I nspec tores generales de
Milicias de la Cultura, 800 pesetas mensuales .

b) Inspectores de frente, 700 pesetas men 
suales .

e) Milician os de la Cultura de División o Bri
gada, 600 pesetas mensuales.

d) Milicianos de -la Cultura de Batallón, 500
pesetas mensuales .

Estas cantidades se ha rán efect ivas con cargo
al capítulo pr imero, ar tí culo segundo, concepto ter
cero y grupo tercer o del Presupuesto vigent e de es
te departamento.

Cuarto. - Qliiel'les per ciban ya sue ldo del Es
tado, se les abona rá Únicamente la diferencia , has
ta completar Ia can tidad antes citada y que les
corresponda con ar reglo a su nombramiento.

Quinto. - L os Milicianos de la Cultura tra
bajarán de acuerdo y en contacto est recho con el
Comisario de Gue rra de la U ni dad mili tar en que
prestan sus servicios, pero depend erán directamen-

te de la Inspecci6n general de Milicias de la. CUI
tura, a través de los organismos de ésta-

Sexto. - A los funcionarios encuadrados (-ll

las Milicias de la Cultura y que no pertenezcan "
las quintas movilizadas por Guerra, se les comj, \1~

t arán servicios dobles, para todos los efectos admi
nistrativos, incluso de jubilación, durante el tiem
po que permanezcan en esta situación.

Séptimo. - L a Subsecretaría y Direcciones ge
ner ales de este M inist er io darán a la Inspección ge
ner al de M.i licias de la Cultura cuantas facilidades
sea n precisas , cuando se trate de nombrar pa ra es
tos cargos a personal qu e dependa de las mismas ,

Octavo. - Cu ando la design ación para <mal
quier cargo afecto a Milicias de la Cultura recai
ga en Maestros, quedan estos autor izados , siempre
que no h aya maestro de zona facciosa que le susti
tuya, a designar, de acuerdg, con el Inspector 'de
zona , un sustituto personal, al cual habrán de abo
nar el sueldo de entrada en el Magisterio.

Noveno. - E ll personal docente femenino y los
Maestros, Profes ores y Catedráticos que por su
edad u ot ras circunstancias no estén en condicio
nes de sufrir las inc idencias de la campaña, po
drán tambi én prestar iguales servicios que los del
fren te en los hospitales y en aquellos lugares des
tinad os a la convalecencia de los heridos de guerra .»

L o digo a V. 1. para su conocimiento.
Valencia' a 8 de Mayo d 1937

J ESUS H ERNANDEZ

Com facilment P9t obse rvar -se es d óna un 110c
als treballador s de I'eusenyament a Ia lluita con
t ra ·el feixisme . U na feina perfilada i concreta a
les Milícies de Cultura . Que ningú no cregui , pe
ro, qu e sigui UN 110c. pl aner per eludir les tasques
de guerra . Hi ha una responsabilit at : El milicia
de' Cul tura ha d'ésser, últra alló qu e el seu nom
indica, agitador d 'esperits i enfor t idor de la moral
dels combatents. 1, com a collaborador del comis
sa riat polític, ha d'estar posseít d 'una serenitat
heroica duna exemplari tat de conducta immil1o
rable.

DeIs comp anys de la F, E. T . E . que hi in
gressin, esperem que sabran sempre estar a I'altu
ra ele les circ umst áncies , responent a I'historial de
sempre del nostre sindicat o

La forma de sollicitar-ho és per instancia,
adrecada (directament o .a través deIs milician s de
D iv isió) , a I'Inspector General de les Milícies
Cu1turals, carrer de la «Paz», Valencia, en la qu al
pot indicar- se el Ba tanó o comp anyia en hom ser 
veix com .a soldat, o bé el lloc en qu e hom desi t ja
ria ésser designat. A la instancia cal acempanyar
cert ificacions d' antife ixisme que Iliuri el sindicat
i part it polític a qu e hom pe r tanyi .

Ni .un dutadá que no sapiga Ileoir ni escrurel és la consigna d'honer de la P. E. T. f,
;~-;f;-;;;;l;lhr;d~s--;~~-e( I~';p~~t~;-g'e~;r~~ - ----- - als trebal1~d~~~- -cl~ r' ~~s~~;y~m~l~t- a-;a- Uui t; " c·~~=

Tercero - Estos funcionarios percibirán la ..31- t ra ·el feixisme . U na feina perfilada i concreta a
guiente remuneración : les Milícies de Cultura . Que ningú no cregui , pe-
- a) 'I nspector y S ub-I nspec tores generales de ro, qu e sigui UN lloc. pl aner per eludir les tasques
Milicias de la Cultura, 800 pesetas mensuales . de guerra . Hi ha una responsabilit at : El milicia

b) Inspectores de frente, 700 pesetas men - de' Cul tura ha d'ésser, últra alló qu e el seu nom
____ L _ indica.. agitador cl 'esnents ; enfort ido- él p l ~ 111 o"~1



cuestión terminada, y el maltrato qtre represen ta 
ba el que, compañeros con 25 años de buenos ser
vicios en la enseñanza, «disfrutasen» 66 duros de
sueldo al mes, plagados de desc uentos , acabó tam
bién.

No hay que dudar qu~ a ésta segu.irán, siem
pre en ' la medida que la si tuac ión lo permita, las
demás solucio nes previstas y acordadas. Es la in
dudable ventaja y seguridad que reporta el respon
sabiliza r a organizaciones polí ticas y sindicales , en
carnadas en personas responsabl es de aqu éllas por
qu e sie nte n , como .suyos que son , los, problem as de
la clase t rabaj ador a, la solución de los mismos.

Por eso nuest ra posici ón ante las autor idades
es hoy otra bien dis ti nta de la que fué Sabemos que
estas son nu est ras autoridades , las del pueblo la
borioso, porque nuestras preocupaciones son las su
yas, nuestros anhelos son tambi én los suyos y lJor
que por encima de tod os los interees están hoy con
cr etamente en el Ministerio de Instrucción P ública

Hacia la emancí~aciúntotal del maestro y de la Escuela del ~ue~lo

I
El crimirial levantamiento fascista ha venido a

remover conciencias y procedimientos; ha logrado
derrocar para siempre métodos, normas y airear
los lugares podridos. del «bluf» y de la mentira con
la llegada a las alturas del Poder de organizac iones
de pueblo personificadas en sus más capacitados y
.destacados hombres . Y esto ha suced ido en el Mi 
nisterio de Inst rucción P ública. La F . E. T · E'. , co
-mo organización obrera bien madura y plena de
actividad, y el Partido Com unsta con su dirección
y justeza de línea política , han dado vue lta total a
los procedimiento. En el Minister io de Ins t rucción
P ública ; hoy se habl a poco y se t ra baj a mu cho. No
se lanzan promesas , pero .se cumplen . E il silencio
de nuestros camaradas indica siemp re un laborar
intenso. .

A hí está , como prueba palma r ia , el actua l P re
sup uesto, del que nunca se dir á bastante si le situa
mos en su época y circunstancias . H ablan también
elocuentemente los Institutos para Obreros , la Se-

S tha posat ja a la venda el primer opuscle de les edicions de la F.E.T.E..
Seccí ó de Lleida , modest en presentació y extensió, pretén donar algunes

orientacions, facilitant la tasca de formació sindical i superació professionaI.

és el seu títol, que expresa clarament el contingut d'aquest opuscle ín te
ressantíssim per molts conceptes.

Podeu solI ícítar-ne exemplars a les Delegac íons Comarcals, o dírectament al

Secretariat de PreJn8a de la F. E. T. E.
Academia, 13. - LLEIDA. Preu SEIXANTA CENTIMS

mana. del N iño, las Colon ias Escola res, la solu- los. intereses de la cultur~ del pueblo y de los t ra-
ción del prob lema de los cursillistas , la unificación bajadores de la enseñanza . . .
de esca lafones y tantas otras cosas- Ultimamente y por lo 'mismo, conocedores de esta buena dis-
viene a decirnos cuán hondamente arraigadas: es- po~ición y de las realizaciones logradas , todo t ra-
tán en nuestros camaradas del Minister io las ideas bajador de la enseñanza, pero especialmente los

. de la cultura al servicio del pueblo y de la eleva- que nos encontramos encuadrados en las filas an-
ción de la función docente, la «Gaceta» de primero tifascis tas de la F . E. T. E., debemos disponemos
de Mayo al publicar el ascenso de 5 .500 maestros y llevar 'a efecto--en muchos casos ya se hace-una
y 4.50 0 maestras al sueldo de cinco mil pesetas . completa entrega a la lucha contra el fascismo al

Como militantes de la ·F . E. T . E . tenemos lado del Gobierno. Entrega total · v rendimiento má-
que manifes ta r nuestra satisfacción . Los acuerdos x imo. Hay que producir más cada día. Es necesario
de nuestro último Congreso extraordinario se CUI1l- superarse hasta la multiplicación en el trabajo. Que
plen con exactitud y precisión. U nificación del per - las masas obreras encuentren siempre en primera
sana docente. Ninguna plaza en categorías! superio- línea y a su lado a sus herman os de clase los t ra-
res. Sueldo mínimo de cuatro mil pesetas y des- bajadores intelectuales. Que los beneficios 'de nues-
congestionamiento de las categorías intermedias . t ra labor en vanguardia y en retaguardi a sean tan-

Los hombres elevados a la dirección respond en gibles , inmediatos y conocidos de todos nuestros
a los acuerdos de sus organizacones y con pasos camaradas . Y que nadie que no realic e con todo en-
firmes y seguros' va n r~aliz~ndo Ios p:opósi,t~s y de- I tuslasmo. y con todo .interés. sus deberes. pueda lla
seos de todo el Magisterio, L as ~ ~:r:,ltg;~~\.S:1..aJl~..ya;t_ ~ w ~~Es<:._r::_~;.~_~~mado trabaj ador de la enseñanza.

Podeu solIícítar-ne exemplars a les Delegacíons Cornarcals, o dírectarnent al

Secretariat de PreJn8a de la F. E. T. E.
Academia, 13. - LLEIDA. Preu SEIXANTA CENTIMS

._~ -"~1.-:l\..;~_L _
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Proje~'e d'E8'atut~- de fa 
Caixa de Servei§ l'futnali8te8

Se«:«:ió de Lleida de I~ F. E. T. E.

1- De l'Entitat i els seas líos

Ar t ic1e primer . - La Secció de Lleida de la
F. E . T . g., estableix amb cará cter obligatori per
al s seus afiliats, una Caixa de Serveis Mutua listes ,
que es procurara comprengui tetes a quelles moda
litats que pot ofer ir una Mútua Cooperativa .

Art. 2." - Donats els fius mutuali stes d'a
questa Caixa, la Secció de Lleida ele la F . E. T. E.
li coucedeix I'autonomia convenient a la seva exis
tencia i prosperitat.

Art. 3: - L'Administració de. la M útua ani
d. a cárrec del C . E. de la Secci ó provincial de la
F. E. T . E ., pero, si ho creu convenient , podrá
delegar les seves funcions administratives a una
Comissió Gestora .

Ar t. 4.r t
- De moment, aquesta Caix a Coope

rativa, comprendrá quatre casos de socorsos: de
funció, in validesa, jubilaci ó forcosa bes tret es re
integrables.

Art. 5. 0
- Aquest a Mútua es nodrirá:

a) Amb les qu otes que estableixin .aquests
Estatuts.

b) Amb el fons soci-al ·" existent provin ent
daltres Mútues incorporades a la F . E . T. E .

e) .Arnb els interessos del capital acurnulat .
el) Amb subvenc ions fixes i temporal s, dei

xes, segells, o alt res mitj ans qu e pugui procu
rar-se.

e) Amb l'import dels , descornptes que s 'esta
bleixin al pagarnent dels socorsos de defunció, aco
modats a la següent escala:

El 5% si han de cobrar german s maj ors de
20 anys .

El ro % si han de cobrar cunyats o cosins car 
nals.

En 20% si el percepto r és persona de men ys
parentiu.

JI. - Socors de deiuoció

Ar t. 6.0
- En morir un assoc iat , el Sindica t

lliurará als seus beneficiaris, els següents sub
sidis :

r .000 pessetes, SI ha pagat menys de 5 any s.
r .500 pessetes, SI ha pagar durant 5 anys .
2.000 pessetes, SI ha pagat durant ro anys .
2.500 pes setes, SI ha pagat durant 20 anys.

Art. 7.0
- El socors a cobrar sera lliurat pel

mitjá que la part in teressada indiqui, previ la
tramesa dels comprovants als efeetes necessaris.

Art. 8 .0
- En ingressar un soci al Sindicat,

subscriurá un a declaraci ó de benefi eiaris, qu e sera
arxivada , i es podrá renovar quantes vegades hom
vulgui. Aquesta declaració será obligatoria , secre
ta si es vol, i la falta el'aquest requisit eximid 'a

la Caixa de tota responsabili tat.
Art. 9. 0

- Si no hi hagués assenyalats bene-
ficiaris, es lliurará a la persona de la seva família
que convisqués amb el traspassat. Si no convis
q úés amb ·la familia, ni hagués designat beneficia
ri, quedara el subsidi a henefici dels successor s
que determini la Legislació Civil vigent en el mo
ment de produir-se la mort.

ni. - Soco..s per invalidesa

Ar t. ro. - L a Mútua del Sindicat, pagará el
socors que li correspongué s per defunci ó a I'asso
ciat que sinvalidi d'una manera absoluta i perma
nent, per a I' exercici de la professió, i no pugui

ésser substituir ni jubilat de conformitat am b la
Legislaci ó. A mb el l1iurament del socors, I' asso
ciat liquidara tots els seus drets i obligacion amb
la Mútua.

r .ooo
r .500
2.000

A rt .

pessetes, SI ha pagat menys de 5 any s.
pessetes, SI ha pagar durant 5 anys .
pessetes, SI ha pagat durant ro anys.
pessetes, SI ha pagat durant 20 anys .

•0 _ El socors a cobrar sera lliurat pel



Art. 13. ~ 1Qt ,~oc:í té dret , 3; demanar . UlMI

quantitat a -p~bstec,: decorrjk>n'l1itat am b les condi
cions seguents :

Ar t. 14. - L es bestretes serarr de du es c1as
SeS!: a venc iment curt i a venciment llarg . L es bes
tret es a venc iment cnrt, no sa tisfarán cap inter és,
i les best retes a ten 1.1lin,i 11arg sa tisfaran el 3%
d'inte rees anyal.

Ar t . 15. - L a bestreta a venciment ctrrt , con
sist irá en prendre ~. préstec de la Caixa de la 1\!1{1

tua, una quantitat qu e mai no 'JDodd. excedir de '
nrl'it9,a paga men sual, i retornar-la a l' acle d e cobrar
é:ls" havers corresponen ts al mes en qu e es realitzi

-Ia b ést reta ,

Ar t. 16. - La best re ta a venciment Ilarg,
cons is tir á .en prendre a préstec de la Cai x a de la
Mú tua, una -quant itat mai no superior a cin-centes

.Mútua, una quantitat mai 'no superior a cinc-centes
pessetes, qu e s'amortitzará per quantitats mensuals

en un terrmru .que pp excedirá de den' meses.

Art.· 17. - ' Les dues @hsses -':de bes tre tes no
podran ésser disfrutades. simult ániament .

• Ar t. i S. - La best reta a venciment cur t , I' au-
. toritzará el President , donant ordre per escrit a la

Mú tua perqué ho efectuí . La bestret a a venci rnent
llarg, la concedir á el C . E., fixant-se les dates en
qu e la bestreta s 'anirá amortitzant.

Art. 19. - A la ' petíci~ de l~ bestreta, s'acom:
panyaran les autoritzacions degudes per a cobrar de
I' H abilitacíó les amort itzacicns vcorresponents .

A rt . 20. - La. concessióde bestretes Sera con
dicionada sernpre per raó de 'causa justa .

Ar t. · 21. - Si una volta concedida la bestreta ,
l ' associa t es don és de bai-xa, ve obligat al r einte
grament de l'import de 'I' amortitzaci ó pendent,
d'una sola vegada , aíxí com en cas de traslla t a
altra provincia .

VI. - Disposícíons generals

Ar t. 27. - B Is fans de la Caixa Mutualis ta
no podran esm~r~ar-se en cap altre fi , i la MÚtua
110 podra ésser dislsolta si no és acordat en Assem
blea general del Sin dica t, í per major ia absoluta
d' associats.

el successiu vinguin a prestar servei en aquesta
província , i foss in a lta al Sindicat , pagaran. una
qu ota d'entrada de dues pessetes . S i ex cedeixen de
60 a1'1Y5 , ~p. qu ota ordiná ria sera de du es pessetes.
E1s qu e passin de 65 allYs, no p odran disfrutar dels
benefi cis de la .M útua, n i h i aportaran les qu otes
corresponen ts .

Art. 27. - B Is fans de la Caixa Mutualis ta
no podran esmercar -se en cap altre fi , i la M útua
110 podrá ésser dissolta si no és acordat en Assem
blea general del Sin dica t , i per major ia absoluta
d' associats.

Art . 2S. Ells socis provinents d'altres Mll:
tues incorporades a la F . E . 1'. E ., per tal de fer
el córnput dels anys, se'ls abonara el temps que
portaven en aque lles .

Ar t . "29. - Mentre no shagin pagat dotze
quotes mensuals, no es cobrara cap socor s, sinó un
auxili de cin-centes p tes. Per .aixo, eh socis actua 1s,
també sa tisfarán la qu ota d'entrada de dues ptes.

Art. 30. - Si es modifiquen aqu ests Esta t uts
per tal d'atendre les ense-nyan ces que la reali tat
imposi , es procurará respectar el dret deIs socis
qu e J1agia cotitzat.

Art . 31. - El C. E . de la F . E. T . E . resol
dra tots els dubtes que es presentin sobre la in ter
pre tació del present Reg1al1'lent, don ant-ne compte
~ 1 ' !I ~~~~ 1,1~, ", ~__ 1 ~ __~~_~~ . 1 ~ _ o • •~ _o_~l,, _~ f...

Ar t. 22 . - Per a tenir dret a tots els subsidia ,
esmentats en aquests Esta tuts , tot soci pagara la
quota mens ua l d' una pesseta amb cinquanta eén 
ti ms .

Ar t. 23 . - Com a garantía dels fins mutua
listes, es consider ad. com a fons de reserva el So%
de I'efeetiu existent en el moment dimplantar-se el
presenrt Reglament, i si arriba en a quest cas, el C .
E. de la F. E . T . E. queda facultat per -a impo
sar qu otes extraordináries perqu é, en cap cas , els
beneficiaris deixin de percebre el socors a qu é te 
nen dret .

Art. 24. - Si un soci es dóna de baixa del Sin
dicat, perdrá tots els seus drets , no pod rá recl amar
la devoluc ió de cap quantitat, i el ternps que fou
associa t no Ji servid. d'abonament en cas de re 
ingrés,

Art . 25. - E1s socis que passin a servir
a altres províncies , conservaran els seus drets si
compleixen amb les obligacions qu e aquests dret s
els imposen , qu e seran determinades a petició pro
pia i de conformita t amb els ingressos que per tots
conceptes abans aportava. Si és ' ba ixa i pas¡sa a
una altra Secció provincial de la F . E. 1'. E ., per
trasl1at., després ele passat un a11'y, se 1i retor nara. a
peti ció ' p rop ia., la totali tat de les quote$ ordinaries
amb 'l1J1 descotnpte 'de 40 % , no podent a11egar cap
més dret. ',
'I,..l'- .1 '-.L \,..:.......\.Á .....~.,¡o .......... ..u.'"" ,-:u ..... ..l. ........... ...."........... .....~... ..... 'I,..l ... ........... r ... lA...u.. .. ""• ..., .......... ¿.

p resenrt Reglament, i si a.rriba en a quest cas, el C .
E. de la F. E . T . E. queda fa,cu1tat per .a impo
sar qu otes extraordinaries perque, en cap cas , els
benef iciaris deixin de pel'cebre- el socors a q1i\e te 
neR dret.

Art·. 24. - Si un soci es dóna de baíxa del Sin- Art. 2S. Ells SPC1& provil1ents d'altre.s Mll:



ca 'VOCAT ü R I A

N ·OTES
pE.L COMITE DIRECTIU . .

Per a donar compte xle la re unió del Comi t é
Nacional Ampliat , celebrada a Valencia els dies 27
de jun y a 1. ' de ju liol darrers, i per t al d' orientar
i impulsar els treballs en el futur estudiant les
possibi litats de realització, es convoc a a les Dele~

gacions Coma rcals d' aquesta Secció perqu é íntegra
ment acudeixin a la reunió que es celebrara. a L lei
da , a la sala dactes de la Casa del P oble, el diu 
mellge, dia 18, a les 1 0 del matí, sota el següent
ordre del día :

I. - Informe del Secre ta r i General.
2 . - Necessitat dincrementar el t r eball Sindi

cal i mitjan s per aconseguir-ho.
3. - Lluita contra I' analfabetisme. .
4 . - Treball escolar i perfeccionam ent dels

professionals de l' Ensenyament.
5. - Caix a mutual d'ajut i solida ri ta t .
6. - R esidencia d'estiu a la Vall d ' Aran.
7. -- Proposicion s de les Comarc als .
E l resultat de les discussions sera portat a les

reunions que posterior ment es celebraran a cadas
C1J.~la de les Cornarcals, pe r tal que t ots els com
panys del Sindicat el puguin. estudiar i compene
trar-ce amb la tasca a r ealitzar.

IMPOR,TANT ••

Contra la volunta t dels companys de I'Habili.
tació, i degut al desgavell q~e existeix al servei de
corre us com a inevitable conseqgiéucia de les neces
sitats de guerra , no sempre arriben a tem ps les
nomines de Mestres nacionals, irnpedin t amb aixó
que es puguiai fer els pagaments el dia 2 ó 3, com.
ha est at norma i com és el nost re desig.

Ho posem a coneixeme nt ·de tots perqué no si 
guia víctimes dels que pretenguin especular amb
la tardanca en el cobrament, culpant-ne a la F, E .
T . E . o als companys H abilitats,

A Is companys 'que ens r~metell pressu postos i
al tres docu ments de caire oficial , els hem de dir
qu e han de rernetre-ho precisament a , les oficines
administr at ives o de la Inspecci ó de P r imer Ense
ny ament , segons el caso A la F. E . T : E . han de
cursar solament assumptes de caire sindical i pro
fessional, o consultes d 'igual caire . .

No cursa nt els documents de caire oficial di 
rectament als 110C's of icials , els companys causen a la
F . E . T. E . el per judici que suposa no poder de
dicar el temps precís a les q íiestions generals i de
Sindicat , i ells perden en rapidesa de tr amita cíó.

- S'hauran donat comp te els nostres compan ys
de les comarques de "la forma en que envi ém d . f úll
informatiu de la Secció . Envian t un 'sol paquet per
cad a localitat fem un estalvi gran de fei na i de di-

Malgrat que és la majaría de cornpanys els que han ornplert la fitxa arnbles dades quese sol-Iící-
ten. n'hi ha alguns que encara no ens I'han.rern és. . .

Hel11 d 'avertir que ens és absolutament imprescindibJ.e Ia possessió deles dades que,s 'esmenten, ja
que són incompletes en molts companys, degut als trasllats, nom énaments, incorporació a files I de'
més conseqü eacia dels naturals .tras to rn s prnduíts per la srtuacíé qae- travess em. > ~ . ' ~__ .. '~ . i: .• .•

El Com íte Dírect íu de la Secció manifesta que esta decidit a adoptar mesures díscipl ínáries amb
aquells que per de íxadesa o mala voluntat, no rernetin el full degudarnent em plenat. o .h é las.mate í-
xes dades en papel' aparto .

Així, dones, t ots els afiliats a la Secció de LIeida de la F .E.T.E. sense cap mena d ~excJilAa, . déuera
remetre al nostre domicili (Academia, 13), la present fitxa, que pot ésser enviada CJ~W" Ca _ impresos en
sobre obert i franquex 5 cts. ~ . .. .

Nom i cognoms m..m m.m..mm m mmmm m m mm m..m data: de
naixement m..mm.mm..m m. N. o del earne« : data del. mateioe. .m..mm.m ..
Tilols o especialitats que poseetx: ::~~..:. :.:.'..m.m.m.:.r..~ ~mr = mm .
Poble en que exerceix:.: ~ mm m m Classe d'escola (l) m m mm m..m ..
Ad- . C r . o . blaci ,.refa. arre m mm n plS po aclO~ m mmmmm~..m .
Adrecc en temps de vacan ces : Carrer.mmmm mm mmm mm m.m m m.
11. o pis m..m..mmpoblacíó m m m..m.m .

.....mmm · ·m m ~ _ a de..m _ del 1937.
(SíQnatura)

. - -- - .. - ~

(1) Es tat (propieta ri, int erí o au xiliar) , e .E.N.U. , particular , lns t ítut , Normal, etc . . ' ~" . - ;. \:1 : t - r: "!" .~ l

IMPOR,TANT ••
Malgrat que és la majaria de companys els que han omp.l.ert la fi.t.xa amb ·les. dades que se ~Ql·licí'

ten . n 'hi ha alguns que encara no ens l'han remés.
_____ _ ~.J..."_,em d 'avertir g ue ens és absolutament imQrescindible la possessi.ó de les dades que s'esm~oten,)~



ners, 1 és d'esperar que els companys que rebin el
pa:quet el distribuiran tot seguit en tre els restants
companys de la locali t at .

Qualsevol anormali tat que hom observi, ha de
comunicar-se r ápidament al Secretariat de Premsa.

((EL MAiGIS'l:ERIO ESPA.:ÑOL».

A tots els nornbrosos companys que es subs
cnuen a «El Magisterio E sp a ñol» hem dassabeu
tar-los que un a vegad a rebem el full de subscrip
ció, cursem a un temps la, subs cripci ó a Valencia i
nota a I'Habilitaci ó perqu é del s havers faci el des 
compte opor t ú. Així és que no cal que es preocu
pin de rernetre per gil' l'import, sinó qu e ja els
sera de~comptat pel company habilitat . '

- Als nornbrosos companys que es subscri:
uen a «El Magisterio E spa ñol», hem d' adv ertir-los
que, segons ens assabenta l' Administració ele dit
periódic, solarnent pot sol.Jicita r -. e , ll ibres de «La
Revista de Pedagogía» per import de la meitat de
la quantitat que es fa d'obsequi amb la subscr ip
ció.

1 rcOH.PORAClO A FILES

'Sabem qu e per part .de la Iuspecció , amb la
necessária collaboració de la Secció Administrativa,
es vol portar a cap un rigor ós control dels com
panys compresos a les lleves demanades i de llur
uormal -incorporació, a.plicant amb tot rigor les san
cions oportunes als que pretenguessin eludir el
compliment de llur deure ciutadá i a nt ife ixis ta .

De moment hall reclamat de tots e1s mestres
compresos en les lleves del 32 al 36, certificacions
de llur classificació i situaci ó militar. '

Vo lem afegir a aixó I' acord que ha pres el
Comité Directiu qu e diu així:
~, «Essent missi ó pri úcipal de totes les oganitza
cious antifeixistes collaborar al compliment del que
disposen e1s Iegítiíns qoverns d'Espanya i Catalu-

F.E:T.E.
FuI! informatiu de la Se~ció de L1eida
e, AcaderY1la, 13 .

...

nya, vet llant especialment per la total incorpóració
dels compresos a les Ileves demanades, la , F. E .
T. E. es compromet :a· portar amb tot rigor el con
trol dincorporació deis seus afiliats, lliurant a les'
autoritats competents els qu i pretenguessin, sota
qu alsevol pre texte, defugir llurs deures milita rs i
ciutadans antifeixistes. »

La Gaceta del dia 9 del corrent, publica una
Ordre suprimint les vacances reglamentáries ,

En el ' prefaci de l'esmentada Ordre, entre a l
tres coses, diu :

«Estima este Ministerio que ' no deben ser ex
cluídos de esta disposición los Maestros, no sola
mente por la reacción desfavorable que ello proc1u
ciria en el ambiente público, sino por el deseo de
los propios interesados de mantenerse en todo mo
mento unidos a los demás. trabajadores españoles
que, tanto en los frentes como en la retaguardia,
concentran sus esfuerzos generosos en la derrota
del fascismo. .. »

A l'objecte de restaurar el cansanci del curs,
dicta una serie de normes de treball a desenrotll ar .
Di u: «Durante el mes de agosto próximo se su 
primirá en las escuelas toda la labor que tenga un
carácter inclusivamente intelectua l, repartiéndose
la jornada escolar en ejercicios de educación físi 
ca, lect uras , recitaciones y narraciones, actividades
manuales de todo orden' y cantos , coros, ejercicios
rítmicos, etc.. .» A l'apartat tercer, diu que d ... se
procurará distribuir entre 10$ maestros -cuyo de
recho a usar ocho días de permiso por las Juntas
locales queda subsistente-, las diversas a cti vida
des educativas, de acuerdo con sus aptitudes y ca
pacidad .»

Ja tenen, dones, els companys , un guió sobre
el treball a l'estiu, que respon a les nombroses con
sultes qu e ens adrecaven,

Sabem, per altra part, que la Inspecci ó dictara ',
adgunes normes complemeutáries.

Company m est re '
mestressa

, de

Jrollc SOL. -El. Pi ntor Morera ,- Lleida ~ ,
de llur classificació i situaci ó militar.

Volem afegir a aix ó I'acord que ha pres el
Comité Directiu que diu així :

, «Essent mi ssi ó principal de totes les oganitza
cious antifeixistes collaborar al compliment del que
disposen els legitims Oovems d'Espanya i Catalu-

( ; )
pacidad .»

Ja tenen, dones, els companys, un guió sobre
el treball a l'estiu, que respon a les nombroses con
sultes que ens adrecaven.

Sabem, per alt ra part, que la Inspecció dictar a ',
aJ.gunes normes complemen t áries .


