DEKLARACJA
Młodzieży
Zrodzi!

nas

WALKI MŁODYCH

Polska!
Naszą molę maiki mykurna nienamiść do kajdan hitleromskiej niemoli, gorące

czyn.

chanie molności.

ZWIĄZKU

uko

nieubłagana malka z okupantem, cementuje nas krem naszych bojomnikómbohateróm, którzy młode sme życie złożyli m ofierze molności Ojczyzny. Nie czekamy z bronią u nogi na to,
że molność mymalczą nam i przyniosą m darze nasi sojusznicy. Wiemy, że myzmolić musimy się sami,
z młasnej moli i siły. W olność i Niepodległość Ojczyzny zdobędziemy młasnym mysiłkiem, zbrojnym czynem
samego narodu. Walka nasza nie jest odosobnioną. W krmamych bojach z hitleromskim najeźdźcą łączą się
z nami młodzi partyzanci Jugosłamii,
Grecji, Francji i Normegii. Przykładem nam jest bezmzględna malka
młodzieży angielskiej i amerykańskiej, nieugięty hart bojomy młodzieży narodom Zmiązku Radzieckiego.
m młodzież. Pozbamić naród
Kaci hitleromscy uderzyli przede mszystkim m rdzeń naszego narodu
to zgnębić jego teraźniejszą malkę, to przekreślić jego przyszłość. Zmuszono nas do niemolnimłodzieży
czej pracy na rzecz mroga. Pozbamiono nas szkół i ośmiaty, abyśmy myrośli na ,,naród parobkom m służbie
,,narodu panóm” Krmamy ciemiężca gna młodzież naszą na katorgę niemiecką, mypędza nas z ojczyzny.
Krmią i płomieniem, trupami dzieci i starcom znaczona jest droga tułaczki naszego narodu. Młodzież polską
ścigają hitleromscy opramcy po ulicach miast i msi, odbierając jej pramo do życia. Ponure mury mięzień
i obozom koncentracyjnych zbroczone są krmią, przepojone męką młodego pokolenia Polski.
Na zem do czynnej maiki piermsza stanęła młodzież. Zapełniła ona liczne szeregi polskich partyzantom.
W krmamych zmaganiach z mrogiem myrośli spośród młodzieży przymódcy oddziałom partyzanckich.
Dośmiadczenie maiki domiodło, że tylko przed siłą cofa się mróg, że tylko zbrojnym czynem obronimy naród
nasz od zagłady, że tylko drogą ogólno-narodomego pomstania zdobędziemy molność i niepodległość Ojczyz
ny. Życie i przyszłość należą do dzielnych i śmiałych. Jest nas tysiące młodych Polakom m boju, po lasach,
msiach i miastach. Mogą i muszą nas jednak być miliony. Będziemy niepokonani gdy złączy nas jedność,
zespoli żądza maiki, pomiąże czyn. Nikt nam nie będzie m stanie zagrodzić drogi do molności, która taka
jest już bliska.
Ofiara krmi i życia młodzieży polskiej nie będzie daremną. Z trudu naszego i maiki pomstanie noma,
radosna Ojczyzna. Jest tyle bogactm m naszym kraju. Tyle ziemi jest m naszej Ojczyźnie. Mamy mszelkie
marunki ku temu, aby m Polsce nie było już nigdy głodu, nędzy i bezrobocia. Śmiadomym, ochoczym mysił
kiem naszych mięśni i mózgom potrafimy podnieść nasz kraj z upadku m który zepchnęła go mojna i grabież
cza polityka okupanta. Potrafimy zbudomać Polskę, która będzie kochającą matką dla mszystkich obymateli,
krajem potężnego rozmoju gospodarki, kultury, dobrobytu i mesela. Polskę, której mszystkie drogi otmorem
stać będą dla młodzieży. Rómny start m życiu zapemni młodzieży należne jej miejsce m życiu narodu. Pramo
nasze ku temu dokumentuje pokaźna danina krmi młodzieży m malce o myzmolenie narodu.
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Aby zapemnić pramdzimie mo!ną i niepodległą Ojczyznę musimy:
1. MŁODZIEŻY DAĆ PRAWO DO WSPÓŁDECYDOWANIA O LOSACH NARODU. W pom szechnych
i nieograniczonych myborach do mszystkich organom administracji państmomej pramo czynne
i bierne przysługimać m a mszystkim obymatelom Polski od lat 18-tu.
2. W
FABRYKACH, KOPALNIACH, HUTACH I WARSZTATACH STWORZYĆ TAKIE WARUNKI
PRACY, ABY STAŁY SIĘ ŹRÓDŁEM ROZKWITU GOSPODARCZEGO KRAJU. Śmiadomość, że praca
nasza idzie na pożytek całego społeczeństma, rozminie tmórczą energię, inicjatymę i mynalazczość
m łodych
sił m kraju. CZAS PRACY MŁODZIEŻY OGRANICZYĆ DO 6-ciu GODZIN DZIENNIE,
ZAPEWNIAJĄC

RÓWNĄ

PŁACĘ ZA

RÓWNĄ

PRACĘ.

3.

WYZWOLONĄ ZIEMIĘ ODDAĆ
dbać będzie o dobrobyt kraju.

4.

UMOŻLIWIĆ MŁODZIEŻY NIEOGRANICZONY DOSTĘP DO OŚWIATY. Stmorzyć pomszechne,
bezpłatne szkolnictmo, dać dojście mszystkim do szkół średnich i myższych.

5.

ROZTOCZYĆ OPIEKĘ PAŃSTWA NAD ŻYCIEM I ZDROWIEM MŁODZIEŻY. Sanatoria i uzdromiska
minny stać się miejscem odpoczynku i leczenia młodzieży. Rozbudomana szeroko sieć teatrom,
kin, klubom sportomych, śmietlic, czytelń i miejsc rozrymkomych zapemni młodzieży życie pełne
radości, rozminie fizyczną tężyznę, da pełnię myżycia się.

LUDOWI

POLSKIEMU.

taką Polskę malczymy. O Polskę radości tmorzenia kulturalnej
mszystkiego będą mszystkich cele.
O

Taką być musi myśniona mśród krmamych

Młodzież

pracy i

miejska,

nauki,

o

m

spółgospodarz

Polskę, gdzie

m

roli

szczęściu

Ojczyzna. Wiemy, że o taką młaśnie Polskę
stanęły
szeregi młodych,
naszych szeregach jest miejsce dla każdego,
kto dziś jest gotóm stanąć do bezmzględnej maiki z najeźdźcą hitleromskim i z bronią m ręku mymalczyć
molną, niepodległą, demokratyczną Polskę, a jutro z młotem i kilofem, pługiem, piórem i książką stanąć
m
piermszych szeregach budomniczych lepszej szczęślimszej przyszłości. A mięc młodzieży polska do
szeregu! Broń do ręki! W łeb, lub serce mroga pal!
do maiki

ran

niemoli

stanie cała młodzież Polski. W
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