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łąd nie. zorganizowane! w Kołach M. W., którą s aobą pociągnie~y, a młodzłet robotniczą i łntellgenckl[
otoczymy opiek~ siauczymy ją, jak ma pracować na
roli, aby ~siągn~ó jak najlepsze rezultaty.

W wojewódłtwacll saclioC:łnicłl. kt6re iWłelo 'dla.
Polski odzyskali4my, 9' clme obszary obsiane dobo·
rowym1· zbotamł. Dol6 powiedzied. li w aamym 'tylko
woj. :Wrocław fnt pół millona ha obsianych aamym.ł
alitami. Wazystko to muał byó w .Woim czasie zebra·
De ł odpowiednio sutytkowane.
Tereny te " łednak wyludnione. Dlatego tet do
przeprowadzenia ucfł łnłwnej musimy s pozostałych
wofewództw wy-iład Da okres 6 - 8 tyfQCini letnich
przeszło 80 tya. lud.di mętćzyzn, kobiet i młodzieży.
. Ludzie o{ sos~ przewiezieni kofejiµni bezpłat· ·
.Uer a .na młejacu ·pracy otrz1mał2' D?-łeszkanie, wy·
iływłenle, narqd.da ~cy, odpowiednie wynagrodzeale ł atar&nnll opJekę. któ~ • ~szego ramienia nad
wicłarzamł eprawowaó ~ epeoJalnie przeszkoleni
p.alł Instruktorzy. WJłelch&fw powinni s aobll zakać własną bhlłzn• I Inne prsybory . do oeohlstego
lltytku. Po akoiiczonef akojł . tnłwneJ wsżyacy wrócą
~o awoich miejao zamt..zkańla przywotąc se 10134 do
~omów zarobki, którymi aałlą IWO.fe rodziny. Gdyby
Jednak ktoś ehcłał Ol:liall6 lłę u atałe w -tamtych ·
tatronach, to - p~unozamy - mógłby' aobie wyln-ać dobrą ppodarq, prz•J2'6 I' na własność I Il<>11podarować na niej.
Jak widzimy wanankł pracy tą na ogół dobre i u.ehęcafll do wyJazClu tym łiarcldej, te przy okazji hę'dą organizowane wyciec:zkł. w ozuJ.e których będzie
można zwiedzić kawał Pobkł.
A Jest tam na co popatrz.dl

1:1obihzację wicłarzy do akcji żniwnef przepro·
wadzimy na terenach wofewództ: krakowskiego, rzeazowskiego, lubelskiego, kieleckiego, białostockiego
łód~kiego ł pomorskiego. Katde z tych. wojewóĄzn:
musi dać przynafmnłej 1000 wiciarzy i wiciarek. Ze- ,
branie takiej gromady będzie rzeczą dość trudną i wy- ,
ma~ającą pe~ych zabieQów. Dlate~o poszczególne
WoJ ., Zarządy Z„ M. W. - nie czeka1ąc na azczegółowe zarządtenie, które niełntwem roześlemy - bez•
zwłocznie muszą wazcząć akcję propagandową I wer•
bunkową. W tym oelu natychmil).st telefonicznie zwołają konferencję Prezeaów Powiatowych Zarza,dów
Z. M. W., na których sapadną dokładne decyzje do
realizacji. Prezeał Powiatowych Z. M. W. z kolei w taId lam aposób swełafll konferencję' Prezesów Kół, a ol
łut bezp<ńrednło przeprowadzą zapisy w swoich kołach, wioskach ł młaatach.
Sprawa wymaiła ogromnego pośpie~hu w działa•
niu. Nie wolno nam przewlekać nawet minuty, bo żni·
wa na terenach u.chodnich rozpoćzynają się wcześnieL
nit u nu. W połowJe czerwca dojrzewają 'łam rze- .
paki ozime I Inne ,,,.liny, na których nam ogromnie

saidy.

Dlatego td 15 ozirwca najpóźniej nasi ochotllłcy muszą alę snale:tć w Lłgnicy, skąd będą rozwie„
deni po terenłe. Widzimy więc, fe czasu mamy b. ma„
·
Io. DlategQ do akcłl przya~łó trzeba odrazu.
Za wynikł odpowiedziafne są - rzecz oczywi•

,

Sapi teren ma dato
uroku, a tamteja-ze młuta I wale, pąla ·1 laay.- ł"1d
ł ogrody, choć to. ł 6wdme ałuczonct cłzłałanłamł wO.
Jenµymł, - itczą, jak nalety poatępcnfQ ły6 I ncjonal•
nie gospodarowa6. Aby ubrać tych 80 tft. ludzł,

-

Iła - Zarządy wofewódz-kie, powiatowe ł K6ł. N1
trzeba będzie ałęgu,ó do wazystldch wantw ludno~cl mch cl~y na/wfcłuy obowiązek.
_ Ale równłe wlelkł obowiązek propagandy I wet'•
Daszych wsi i niłast. W ~omadzłe tef musq ałę znaletć masowo przedatawfclele ohłop6w, robotników tiU.nku eł~ na kałdym u•wiadomionym włciarzu.
ł łnteUgencjł. Młodzid polika wefmle azczeg6lnie licz- kt6ry &a punkt honoru wetmie aob1e zwerbowanie kłl·
by udział w akcfł tnłwnej, aby czynem zadokumento· ku ludzi: zgołazenfe łeb do nafbliiszego Xoła M. W.- /
.
•aó, łe potrafi dla Pot.ki łyd hr szarym, codziennym lub Pow. Z. M. W.
Idziemy na„et ł„zae daleł 1 Kałdego, kto prz...
ł:mdzłe budowad f,j trwał,~ przyszło§ć. Dot4d mó·
'Wiono bowł~ o nu, łe umiemy dla Pol11d sclobyd ozyta ten artykuł ł ma dobrłl wolę współpracy z- na•
lię na nafwytsze bollatentwO:- te umiemy u. °NI\ -- 8d, wciągamy do akołf ipłwnej w 'naszych azereiacll.
Akcja bańoRtl na tn-nacla sachodnich Inf sadabąć, ale -te nłe umfemy dla Niej- tyć na cMzłeii. Dzłl
lllłodzłet okate, łe Jest Inaczej. 04 naszef bohater- rtle~ og6lnopaf&lłwowym. J11t Io egzamin .• fłGIH/
akiej. walki z okuputem, do...włelkich ofiar krwi prze- . '-o/rzaloicł. Eg~amln łtn ~ummy .,/ał celująco.
My, Wiciarz1, .damy IO na ,,.,.no/
lane), do ty~h pneJł<-r.n}ch ofiar s/ tycia, Jakle na
BolealaUI Sclbloreli
•łtarzu Ofczyzny słotyła, dołotymy drugą cegiełkę
_ prez„ Zw. Mł. W. R. P.
. pod utrwa.enie nłepudległokl Polski: pracf, kt6ref tł•
ale lękamy. ani wi1tyhlm1 ł kt6ref trnrtol" w ;ełnł .
o
,
·
jc.,cenłamv
M W ;/Włcł" cł,zy szciegófDy IDZTStAW HR ZTBWTCZ
Na ńaszym
ZIEMI ODKUPIONEJ
_...obowiązek w &Wf\zku 1 1lrof1t :tnhma. - oboU1i4H1i
r..rzodowtJnial Jeatejmy pnecłet nafbar<lzłeJ aJwła~
Rozwarły lłę remloaa twych aerokfch daU,
domienł o wartokf o k'onJecrno~cł teł prac,., mamy de
IQęby chmar H••ale wlcbr szalony wypal """'
tego 4obre rrzygotowanie zawodowe, popąrte prllliGdy łwlt, ld6ry uwb14 110C _ . JOClpalS
fyką n-a awnlch goapodantwach, a przedi wszyat•
Przybiegł echem w;łtaclnl łw6J radosny
kim - kochamy f"' Nikt przecłd nie wkłada w pracę
twoją tyle aerca, tyle umłłowanła, . co chłop polski,
Ziemio w epła '"kana. ucłchla rozpacq,
. który z ziemią związany fest nafrozliczniejsrym.ł wię· ,,, Gnłedona ,..Srqal llnyft, ~ •rta,
aami, wypływaf ąaymł 1 najgłębszych tajników duazy. ·
Znowa 1dnłe fOdafea ~Y lkłb 'oracaom,
Taki Pójdziemy maaowo na Zachód, na\9łą!emy
Co ila .tolacb ofaysłych MdunęU wart~.
a powrotem łąeznoló Jak nafserdeczniej z prastarą naf
Dionie nUH podhlJ 1 serca moc I tłraq•
azą ziemicą piastowską, której fut nigdy od Macieny
Twoich sZ111116w pneclUlych fak aerold chorei,
oderwać nie damy,,
~ Ał wzefdll na twycla laucb pod wiosenne alelto
Przez swóf masowy udział w akcf i łniwnej daNasiona Wla, 111619 Mr7 plq wyorał.
my dobry przykład reezcłe młodziety wieJtldeJ, d~
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Dokonują się na oczach naszych n:eczt doniosłe!
I o tym dzisiaj szczególie pamiętać należy. Wielka,
Aktem dziejowej sprawiedliwości zerwano kolczaste za- ~ziejowa'. chwila powrotu dziedzictwa Chrobrego i Krzywo.
tield, ran111ce żywe ciało Rzeczypospolitej - i oto piastow. ustego, zrodzona z krwi przelanej na płach bitewnych, z mę;
Kie aiemie zachodnie, po wielowiekowej niewoli, łączą się ki milionów, niemałych jeszcze ofiar wymaga na utrwale• Macierq.
nie. Jest ona jednocześnie wezwaniem do e_gzaminu, od wy.
Nazwom Pomorza Zachodniego, Sląska, a dalej Prusom niku którego zależy przyszłość Ziem Zachodnich Rzeczypo•
Wschodnim wrócono pełny ich wydźwięk, na nowy żywot spolitej.
·
.
'
W Wolnej, Zjednoczonej Połsoe.
Pomorze, Sląsk, Prusy Wschodnie czekają na przybyŻaden z moment6w dziejowych, których świadkami je- cie prawych gospodarzy i na prżypływ sił na podniesienie
lłeŚmy nie posiada tak doniosłego znaczenia jak ten, gdy · · i umocnienie.
•
F&nice Rze~zyp.os~olitej posze~aj.ą _sio 'o spra~i~dliwość
Pola uprawne czekaj 11 na dłoniet które odłożywszy
l pr~wo, o z1em1ę 1 szczep :pol_slci,. ktory t~m wrosmęty ko- zwycięski miecz, eprzęgq aio 1 pługiem wyIśnionym i w
neniami W p1okłady gleby rodz1fneJ ostał się burzom ogrom: trudzie przepływających dni, przemienią z!emię w - chleb.

. . d
• • . .d .
Obfitość płodów milleralnych, skarb polskiego śląska
Jes esmy tam przec1ez o wczoraJ 1 me 1 z1emy
ł
k b - h
d h · f
d · I ·
"eh
'ł
d
.
p
l-'. d opuszcza się
.
wo a rą ro oczyc na wy o yete roz zie• eme.
utrwaIa Ć praw swoi
si q, g yz o llA me
•
przemocy.
·
Fabryki .niecierpliwe w zgrzrac11 stali, jak ol1'rzymu11
Wracamy na swoje. Na ziemie zaprzedane, wvrwane aygnały po~Ją w Polskę wezwama1 do pra~!
podstępem krzyżackim, wykupione za cenę judaszowych
A dale) warsztaty, s1<lepy, urzę~y .stOJ'ł ot.worem dl•
•rehrników od znikczemniałych książąt i panów
tych, którzy na nowopHyłączonych ziemiach maJll stwarza4
· • ·
. . .
', •
·
.
warw1ki rozwojy._ kłaść podwaliny pod nowe życie w Pol•
Nie 1dz1emy chc1w1 1 przemysln1 z gotowym rabunkiem
Le
d
t'-'- d · ł
db dowy wzywa na.i
'
·
k'
h
·
b
h
·
•
.
sce.
es prze e wszys 1U1u zie o o u
pnyszłych zys kow, Ja 1e z tyc ziem ogatyc c1ągnac moz·
.
l
I
k"
b
osł tu
·
m
ok obcos'c"i rozs'wiet•
p
h d ·
d
1 D
b ·
h śl· k,
uczycie a po s iego, a y, nar y
r
na. rzyc o zimy. o s"'.ego.
r~c1 ~szyc . .ąza ow, Iić i rozpalić w sercach dzieci polskich żar miłości praw•
Pomorzan, Mazurnw, ktox:zy tu, na swych krwią I potem „ d . . d
ł . k o·
l d k , . .
· · h , kl a dl'1 kam.ieme
· · węgte
· lne pod zjednozn'\'eJ . o. cz owie a '. Jczyzny,
u z ·osc1.
sroszonych ziermac
.
ozenie i poszerzenie Rzeczypospolitej.
Z1em1e Zachodnie czeka Ją!
Fale wrogiej przemocy zalewały 'polskość Ziem Z!l·
Każda odcięta skiba, kazde uderzenie młota, każde
chodnich we wszystkich jej przejawach.
podniesienie kilofa, każdl!- wią~ka j1umych . myśli, ~aż~a
1
Nacie
· k ała rzeka mowy rodzmneJ.
··
· gdy twarde słowa me·
kropl"7 potu
każde słowo polskie rzucone
tam ' stanie sio
,
•
•
•
.młeckie rzucane. w nią latami całymi wypierały _ z brzegów praelł ~worczQ dla ~obr~ R~ecz~pospoh~J.
jej świetlistą wodę. Zanikał polski obyczaj, rozkłada] się
Niech . Zachdme Ziemie p1astbwsk1e puemieni, naa
pod działaniem trucizny sączonej r&zmyślnie . i długo przez VI budulec 1 tworzywo .
.saborco. Tylko pamięć serdeczna o swojej ~rzynależności '
Niech ogarnie nas tam radośó twórczego ~y11iłku, ra„
rosła gł~boko w sercach na.szych łSraci za nienawistną granidość wielkiego ,czynu powstającego dla narodu.
q, a jeśli krew ich znaczyla szerokie pola - to na posiew
Niech szeregi młodzieżowe tam kształtuj-ą nowego czło-Odrodzenia i Zjednoczenia.
wieka, odpowiedzialnego za losy Ojczyzny.
Wśród ogromnej nocy narodo.)Vcj lud Polski Zachodniej utwierdzał swÓje wiekowe prawa do ziemi, którą prn·
ZIEMIE ZACHODNIE CZEKAJĄ.l
. C4 uparty~h dłoni uprawiał, a sercem gorącym prze_d zasładt bronił.
'
ZDZlSlA'JT MROZIEWICZ
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OSADNICTWO

NA

ZIEMIACH ZACHODNICH

Najważniejszym zagadnie~em chwili ol-ec~j
osadnictwo na ziemiach odzyskanych, któi:e ma
doniosłe znaczenfe po,d względem 1) .politycznym,· 2) .
historycznym i 3) gospodarczym.
Musimy pat;niętać, te gdyby nie udało sfa natn
h
·
łfianować tyc terenów, jakie dziś uzyskujemy,- to
emcy, mimo przegrania teraźniejszej wojny, mieliby waninki dla przygotowania następnej.

f•t

1

Wojna wygrana dla nas będzie wówczas, jem
zdołamy zi~?lle te utrzymać, a więc przeprowadzić
w najkrótszym czasie ich polonizacj_ę drogą osadnictwa. „Kto posiada Gdańsk, ten panuj.e nad całym
dorzeczem Wisły" (słowa naszego największego wro·

,

/

ga Fryderyka Wielkiego. Uzyskanie więc szeok:ego
pasa wybrzeża z wielkimi portami daje nam zupełną
niezawisłość ekonomiczną i zezwala na rozwój międzynarodowego handlu zamorskiego. Uzyskamy całą sieć rzek i. kanałów spławnych, które ułatwią nam
kontakt z Zagłębiem Sląskim.
•i

,

Przesunięcie granicy na tereny genie rolnictwo

stało bodajże najwyżej w Europie wpłynie na pod•

niesienie naszej gospodarki rolnej. .
Tereny, które powróciły do nas, były za czasów
niemieckich podzielone na rejencje, opolską, wroc•
ławską, lignicką, frankfurcką (część wschodnia)]
i Prus Wschodnich. Dziś są tu okręgi z głównymi mia•
stami Opole, Wrocław, Szczecinek oraz Starogród ł
Olsztyn. Gdańsk został włączony w granice z 1 "i39 r.
i utworzono tam województwo Gdańskie. Najw.iększe
zaludnienie posiadają okręgi: opolski i wrocławski ja•
ko zagłębia górnicze i przemysłowe, jak również ze
_,względu na wysoki rozwój gospodarki r,olnej. Nato·
miast okręg szcz~iński oraz Prus Wschodnich były;
obszarem najWiększych latyfundiów ju~kró~ p~u·'
skich. Przemysł rolniczy był wysoko · i.gęsto roznne•
szczony. W porównaniu do tych stosunków w woje•
wództwach centralnych jak tet wschodnich w Polsce
stosunki agrarne są fatalne. Przeludnienie wsi uniernożliwiało racjonalną 'gospodarkę rolną, poniewat
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była ona nastawiona na konsumpcję własną rolnika.
, Ziemi obszarniczej .nie parcelowano _w atopniu dostatecznym, brak odpływu rąk i:oboczych do przemysłu
hamował rozwój wsi. I tak według danych 1taty1ty. cznych w przybliteniu można ustalić nadwy:tkę rol- .

sllkóws

. .. .

woj. Lubelskim .
„ Rzeszowskim •

"

"„

„

•

't

Krakowś'kim

Kieleckim .
Białostockim •
Warazawskłm..
l.ódzk~

260.000
240.000 .
320.000
290.000
74.000
200.000
210.000

Razem 1.59.f.OOO

'!

Nu interesuje pytanie. jaka jelł chłohnojć . ten·
11ów ocbyakanych. Na podstawię_ posiadanych danych
ludnoMI roluicHf ~ miejskiej .tyło na tych t.renach1
1Dkr.- opolald 1.S82.225, wrocławski 3.286.539,
1>a•Y. pograniczne ł Pojezierze Mazurskie (PruJy) - 1.039.695, razem 6.008.359 osób. Ale t. cy·
lry ale moał\ być podstawą do glanowanła rozmle·
1Jzczenia -osadnictwa, bo .to zależy przede wazyatkJm
IDd warunków glebowych, klimatycznych istnłejl\cego
llrctału ziemi obszarn1czej, no ł granic maksymalnego

posiadania. Do cyfry nadwytek rolników należy dod_ać i repatril\ntów, których liczba według -1tatystyki
wynosi~ ok. 750.000 rodzin, t. j. ok . .'3 miln. 701) tys.
ludzi. Ziemi na terenach tamtejszych dla osadników
starczy, ale całego programu osadniczego w tym ro·
ku nie wykonamy, choćby a:e względów technicznych.
Ministerstwo Administracji pqstawiło sobie za cel
w okresie przedzimo~ym osadzić na terenach odzyakanych ok. 2 miln. rolników i 500 ty,11. ludności miejakie}, aby z:abezpiec::zyć tniwa. Jeżeli przyłJniemy, że
1 pociąg mo.te przewieźć 1500 osób, to trzeba było
1666 pociągów co dla naszego odbudowującego ai~ kolejnictwa atanowi zadanie bardz-Q_powatne.
W celu przeprowadzenia osadnictwa pow; ~::ił
Centralny Komitet Przesiedlenia w Warszawie. Poudto w poszczególnych województwach i powiaiach
powitały komitety przesiedleńcze · pod przewodni·
ctwem wojewody względnie starosty, w akład których
wchodzi zainteresowany urzędnik, partie polityczne
ł Samopomoc Chłopska.
·
Przeprowadzeniem samej akcji przesiedleńczej
ujmuje aię Państwowy Urząd Repatńacyjny.
!ni. A. Szczerba
Dyrekto~ Departamentu Przebudowy Ustroju
Rolnego w Ministerstwie Rolnictwa i Reform
·
Rol~ych.

Z HISTORII ZIEM ZACHODNICH
Ziemie zachodnie - stara twierdza Słowł,u~--azczpoyl Prastara, wielk~, zawsze wierna ł nłezmłen·
na Słowiańszczyzna. Pierwsza ofiara, która padła
pod młotem 'gennat1skim.
··Przed wielu wiekami między Łabą a Odrą w•ród
l:(;~cych borów i _rozlewnych rzek, osiedliły aię
plemiona narodów ałowi~ńskich: Łużyczan, Lutyków
Nadłabskich ł t. p. R'adością ich tycia był~ praca. Praca, związana z ich iiemią i szczere współżycie z ple·
miollami bratnimi. Z przyrodz~nego pędu współżycia
1połecznega powstały wielkie skupiska: nad Lab'~ - .
Berlin, nad Odrą Wrocław, nad morzem - Szczecin„
•dzie wymieniano nie tylko towary. ale l awoje my·
16li, awoje uczucia ł swoje wspólne wierzenia. Gdyby
tył wówczas . Jakiś wielki poeta, napisałby dzieło p. t.
„Kraj azczę!cia".
,
Lecz· szczęście to .nie trwało długo. Bo oto z za, ch9du nadciągały 'hordy uzbrojonych 'bandytów ger·
mańskich, którzy tyj.ąc tylko z rozboju zburzyli apo·
kój, zniweczyli owoce pracy ludzkiej i zawładnęli·
ziemią, nad którą zawisło przekleństwo wytępienia.
Za zbrojnymi hordami pojawili się fałszywi prorocy
wiedzy, niemieccy uczeni, którzy wbrew wszelkim
fe.kłom, naprzekór historycznej rzeczywistości, chcielł
'ś wiat. cały zagadać, ie to ziemie .pragermańskłe. Fakty bowiem mówią, a przytacza je: Pliniusz, T.acyt, Ptolomeusz, że już na szereg wieków przed narodzeniem
Chrystusa ziemie położone nad Łabą, Salą, Nissą i Odrą - to pierwotna ojczyzna Słowian. Słowianie eł
I

- .

I

dzielili si~ na szereg plemi~n jak: Serbowie połabscy
nad Salą i Nissą łużycką, Obotryci w dzisiej szej
Meklemburgii, Waletowie albo Lutykowie nad dolną
Odrą, Pomorzanie , nad brzegami Bałtyku i wreszcie
Poia·nie, zbliżeni do poprzednicb zarówno językiem,
jak i obyczaj-ami.
.
To rozbicie plemienne slało sfę dziejowym prze~
kleństwem Słowian. Skoszarowane trzody germailskie
pokonały ich łatwo we wstępnym boju, bo Słowianin
nie rodził się do. walki i· zbrodni, lecz do pracy i brat~
niej pomocy. Ale choć w boju ulegli, chociaż wieki
niewoli zaciążyły na nich, jak grobowa płyta, łstóta
. ich duszy ałowiańskiej nie zamarła. Dziś huragan dziefowy, który plemiona germańśkie napiętnował zna·
mieniepi potwornej zbrodni, wyzwolił tkwiące od wieków ~ ukryciu siły prastarej Słowiańszczyzny, a~y je
złączyć z bratnimi narodami ~jeden . potężny nurt
wspólnej 'wiadomości do zrealizowania tych ideałów,
za które marły setki pokoleń w okowach germańskie
go jarzma. I . dziś, kiedy patrzymy na mapę i czyta·
my: Lignica, · Wrocław, Szczecin, to jut nie miasta
widzimy, lecz symbole tej odwiecznej tężyzny ał~wiań
· akich plemion, które nie uległy najstraszniejszej prze·
ID9CY• jaką znają dzieje ludzkości .... Dziś wprzęgniemy
tę siłę wieków.do wspólnych dążeń narodów słowiań
skich, które wreszcie zapewnią Europie prawdziwie
ludzkie tycie i to ziemskie szczęście, o jakim ludzkość
naaaremno dotychczas marzyła.

.M.
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Po tylu widowe; niewoli
Ziemia zachodniej rubieży
Z ludem «J /tc•al w sle; doli
Wraea do .wo/•i Maderzy.
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My ciebie wiernie kochamy
Kolebko naszych obiatów
Zycie za ciebie oddamy
A /na proch zetrzem - twych katów.

Nidmy na Zachód oświatę
. Czas prawdy naaródza szczodrze
Prawdę o pięknie, miłości
. Krzywda dziejową przemija
Odgrzebmy słowiańską chatę
Dziś Polski ialnierz na Odrze .
I naszych prao;ców kości.
Słupy 1ranic~ne. zabi;a!
N a zachód pionierzy ludu/
.
Do/pracy, czynu, opie.ki
Zdołamy dokona~ cudu
By szczę1cle trwało na wieki/
LEON SALMACHA
6

DWA

i dlatego za sztandar swój obrał sztandar ezerSą dwa w. Polsce śwłi&ty.
ww1y~ Jcrwawy trud robotniczego <inia znaczący.
Nasz -chłopski świat i drugi rob0tniczy.
1- ~dy jut przed wojną zaistniał wspólny
A jeszcze jest tr?Je(}i: - pański.
Swiaity te bój ze sobą toczą. Wieki, ·l ata krzyw- front, ;iielQnych i czerwonych S:łltandairów przeciw-.
Jlą nabrz.miałe· przepaść, dół nie, do zasypania mię- ko sanacyjnemu porządkowi. I wt.edy, taik dawno
. - temu, podały sobie bratnie spracowane dłonie dwie
dzy nimi wy~opafy.
Z jednej strony dołu chbopi i robotnicy, z 'dru- - organizacje: Związek l\1łiodzieży R. P. „Wici" i Mł!Odzież Socjalistyczna. z TUR, po to, by wspólnie wal•
giej strony - panoV\.r.ie.
Z jednej strony ucisk społeczny, pańszczyzna, czyć o lepszą przyszłość chłopa i robotnika.
Nic bardmej nie łączy, ' Ili~ wspólna walka
niewola, niesprawiedliwość, z drugiej strony, walka
\
o utrzymanie feudalnych włości, folwarków; fa- o wspólne cele.
Nic ba.rdz,iej nie zespala, ni2 przeszłość miniobryk, panowania kapitału nad ludzką pracą. I stąd
nieubła.gana walka. Z jednej strony, wa.łka o spra- - nych dni.
Na każdym ludowym święcie oprócz wiciowych
w.alka o utrzywiedliw-08ć społeczną, z drugiej: manie się przy władzy, przy majątkach w krzyw· zielony-eh szbanda:rów płonęły czerwone sztandary
·
dzie poczętych. Chłopska młodzież nie może być bez Turowej mł>Odzieży.
Na każdym Obchodzie 1-majowego święta w czer·
wyrazu WIOibec tocząooj się walki. Miałia i ~a wywiień młtoaych socjali.stów wplatały się zielone goraźne oblicze ideologiczne. Wyrosła w krzywdz.ie,
,...
w niesprawiedliwości, wie, te pańskie niwy zniknąć dla wiociiowców.
Walkę . o sprawiedliwość społeczną nie zabił temuszą bezpowrotnie, wie, że tyrania lmpita.łu ustą·
ror niemiecki.
pić musi wartości szarej ludzkiej -pracy.
Lała się krew chłopskiej młodzieży za Po1skę Lu·
I dlatego już przed wojną, my m~zi chłopi,_
dową.
wydali,śmy bój staremu 'świ.aitu oj)aTtemu na n~
Lała się krew. Lała się krew młodych socjalisprawiedliwości, .o .sprawiedliwą Polskę Ludową.
Walkia. nasza nie była walką polityczną, nie stów za sprawredliwą Polskę.
Dzhś, w wolnej Polsce znów, tak samo jak przed
sprowa'dzaJia się do wiecowych mów, do gardłiowanie. · '
po sejmach. Walka na.sza była r.zętelną pracą nad wojną, jaik w C7/llsle' konspiracji giotowi jesteśmy
podniresieniiem oświaity; na wsi, nad wyrobieniem oddać sw-0ją pracę dla budo.~ąnia fopszej .sprawie·
-W młodym chłopie - odsuniętym niiesprawiiedliwym dliwszej Polski.
Zbratani jednością przeżytych walk, wspólnotą
ustrojem azk-o.lnym od pomocy nauczyciela i fksiąż·
ki, - mocnego l)ilQnu ideowego, światopoglądu, kt.ó- celów wyci·ą.gamy ku sob.ie jak dawniej- spracowarego hasłem naczelnym był 11pi:awiedliwy ustrój 1pcr ne dłonie.'Nie prześladuje nas dziś ucisk ze strony wł.ad•
łeczny.
W pracy naszej spotykały nas . re stróny władz państwowych, większymi krokami niż dawniej mopolskieh prlA!dwojennej, gumowe pałki grana.tó- żerny zdążać ku upragnionej, sprawiedliwej Polsce.
Z radością stwfordzarny, że zawarty już przed
wych policjantów, Berezy Kartuzkie, szykany na
każdym kroku. Obok IlAS istniał drugi świat:.- wojną sojusz robotniczo-chłopski przez młodz.ież Tuśwła.t robotniczy. Taik samo, j.a.k nasz w krzywdzie rową i WioilOwą przybiera wciąż ~ na sile .• ,z rado-ścią stwierdoomy, że w pracy, nad wyćhowaniem
wyrosły, tak same gnębLony uciskiem, taksamo wyzyskiwany. I ten drugi świ•at tak samo jak i my Nowego Człowieka. nie jesteśmy sami( że obok naa
chłopi, zbuntował się przeciw swej doli, wypowie- młodzieży wiciiowej i socjalistycznej wyrosły kairne
szeregi Z.W.M: i Młodych Demokratów. Stądt wiara
dzfał walkę przeciwko światu, który go gnębił.
·Nasz chłopski świat wyrósł wśród_ zielenią ma· nasz.a w bezwzględne · zwycięstwo, wiara, której
jon:ych pól, wśród .łąk i wśród lasów i dlatego · niezdolne są z.ałamać zdradz.ieckie poczynania reaksztandair swój skąpał.w zieleni. świat kh, braci na- cji' mające za -cel skłócić mrodzież _ chłopską z mło
ezych robotmków wyrastał w żarze hut, w grobo- dzieżą robotniczą.
ST ASIAK' LUDOMIR
wym mroku kopalni, w huku fabrycznych maszyn
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Odwieczne jego poił:-,
w grzebienie broną snuł•,
na zwiastowanie czeka
z minuty na minutę.

;

Dotąd

I

/N a zwiastowanie ziarna

f

Jednym o chleb powszedni

czeka w nagim skupieniu
i szarowonnym łonem
pręży się ku promieniofn.

..

przywil•/ nimbu

dotyczył Hnsu lycia,aż wreszcie jttzyk 'dziejów
wydobył grzbiet z ukrycia.

wystarczyło •ił modlić,

6y potem-brzuchem sytym
siebie I drufłclt podlić.

Dostojnym rytmem pracy
odwieczny oracz ziemi
dobywa bochen chleba
dłońmi bezimiennymi.

był · codzienną klątwą
włeczneao ziemi chlqpa,
choć daąJal chleb oburącz

Brzuch

do ostatniego snopa .

Wiek mu. nie szcz\ttził plug6w historia jedna przeciei
' przywykła wieszać nimby
nad głową - nie na grzbiecl•.

Modlitwa wsi się pełni
'rzbitttem pochylonym nowy Ian zb6t I wiosny
niech będ_zte pochwalony!

wciąt

-

,

ZYGMUNT SIERP '"

IDEOLOGIA I ZADANIA ORGANIZACjI l'v\tODZIEŻY TUR

'

Ideologię Organizacji Młodzieży TUR wykuwa dwa-

kadry

Cłzłeścła kilka lat jej istnienia.

-

'

„.

W momencie tworzenia organizacji przez nestora socjalizmu polskiego Ignacego Da_ 1z.yńskiego było założeniem elanie odpowiedzi reakcji pol1kiej na zamordowanie przez endeckiego fanatyka pierwszego Prezydenta Rzeczpospolitej Gabriela Narutowicza. Utwol'Zel1ie Organizacji Młodzieży TUR bytO wtedy uderzeniem
pięścią w stół na poczynania reakcyjnej kłiki, - zorganizo~anie. młodzieży pracującej, młodzieży proletariackiej
w silną l zwartą kadrę, która miała stanowić szkołę dla mło
dych socjalistów - była jedyną właściwą odpowiedzią dla
r0Cfż11cego sję w Polsee faszyzmu. Towarzyst,vo Uniwersytetów Robotniczych - nazwa wypisana na czerwonych sztan.
darach organizacji - jest jedną z odpowiedzi na pytanie
o JCJ ideologii. Oświata ogólna, oświata w myśl zasad SO·
-cjalistycznego światopoglądu, krzewienie kultury wśród
młCJdzieży robotniczej -to zasadnićza teza życia organizacyjnego. Drugim momentem ideologicznym, zbudowanym na
poprzednim, to wychowanie młodzieży proletariackiej, w
iwiadomości klasowej na przyszłych członkó~ Polskiej Par.
·w Socjalistycznej, tej- niestrudzon;j Bojowniczki o Niepodległość i prawa Polskiego Ludu pracującego.
,
Młodzież TURowa ma za zadanie wni~ nowe, młode,
łwiei.e motywy ideológiczne w łono partii. Nrebezpieczeń
ltwo młodzieżowej organizacji so_cjalistycznej zrozumiała ·
klika faszystowska, rządząca Polską w smutnych latach
;,radosnej" twórczości sanacyjnej. Przy użyciu wszelkich
nacisków doprowadziła ·ta klika do deleg,alizacji organiza.
cji._Wtedy ~olska Partia Socjalistyczna utworzyła wydziały
młodzieżowe partii, kontynuując _ socjalistyczną robotę mło
dzieżową. Tragiczne dni września 1939 roku i klęska zmusza
\

młodzieżowe

do

-zejścia

w podziemia.

Młodzi

turow·

cy walczą w kreciej podziemnej wojnie z hitlerow11ką zaraz'°
Padają ofiary, kaźnie Oświęcimia, Majdanka, Treblinki, po~
chłaniają

ofiary spośród młodzieży robotniczej, grupującej
czerwonych sztandarów Socjalizmu. Walczą vr I!~
regach Armii Ludowej i Polskiej Armii Ludowej o Niepodległą Polskę Ludową ....:.. Polską robotnika 'i chłop_a. Boba•
terską śmiercią ginie w Oświęcimiu przywódca młodzieży
TURowej Stanisław Dubois, padają czołowi działacze aka-c
demickiej młodzieży socjalistyeznei Leszek Raabe, Zdzi·
sław Siudyla i inni. Wiele młodych istnień oddaje swe ży„
cie dla , Niepodległości i Socjali~mu. Gin4 TUR.owcy w P°"
wstaniu warszawskim.
Niepodległość przyniesiona na bagnetach Armii Czer'vonej i Wojska Polskiego; pozwala na nowo wyjść Organi..zacji Młodzieży TUR na arenę polityczną, tym razem dla
budwy wł~nej Polski, Polski chłopsko-robotniczej. W sil·
.nym cbloku młodzieży • demokratycznej sp~tykają się zp.owói
' ni. wspólnej platformie 1 .((_hJopską młodzieżą zorganizowa..i
~Il pod zlelC1nymi sztandarami ~,Wici". Nienowyi;n dla TUR•
owca to wśpółdziałanie. Twarda ręka, pięść młodego
pa, ·spracowana.dłoń młodego robotnika, w szczerym i
cyjnym sojuszu swierajt ai~ ze sob11 dla budowy na. .. J
~jnowanej Ojczyzny.
Tak Jak w ciężkich bojach ~onspirncyjnych walc;iyłr,
Bataliony Chłopskie ramit przy ramieniu z Armią Ludowtprzeciw brunatnej bestii, tąlc dziś kładą podwaliny pod
Polsk~ Ludow4. Łączność idei i żądań młodzieży chłopskieJ
i re>botniczej daje gwarancję, że zbudujemy. silną robotni~
czo·chłopskt Polsk~. ,
·
się wokół

STAN/SŁAW NEUMARK

I

ZIEMIE ZACHODNIE, TO WAŁ OBRONNY
PRZED ZALEWEM . GERMAŃSKIM
h
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Z KRAJU I ZE ŚWJA1 A
RADA KONTROU OBJĘŁA ·wtADZĘ
·
NAD NIEMCAMI
· (~olppreas). Radio moakiewtkie, londyński~ walllJllgtońslde J paryalde podało, łe w Berlinie odbyło
llę posiedzenie Sojuszniczej Rady Kontroli nad Niem·
„ tami, w wyniku którego 01iunłęto porozumienie
w •prawie okupacf i Niemiec przez cztery wielkie mo- .
·
llal'St\Va.
Porozumienie zostało podpisane przez marszałka
lukowa, generał!- Eisenho\Vera, marszałka Montgo111ery, ginerała de Lattr~ de Tuaigny i weszło w ł.y·
ele o godz. 2-ej po połµdniu dnia 5 czerwca.
Komunikat wydany przez Radę Kontroli w łmie·
ał.u Z\Viązku Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych,
~ielkiej Brytanii oraz rządu Tymczasowego Republiki Frąncuskiej stwierdza, ł.e na skutek bez\Varunkowej kapitulacji Niemiec, władzę zwierzchnią nad terytorium niemieckim obejmuje Rada Kontroli.
Wielka Brytania będzie okupowała północno-za
lhodnią część Nięmiec. Związek Radziecki wschod· _
aią. Stany Zjednoczone południowo-zachodnią, a Fran-Ja zachodnią część Rzeszy. Obszar wi~lkiego Berlina
· kdzie podlegał władzy czterech wiellHch mocarstw.
Przy Radzie Kontroli utworzona· zostanie Komisja
Koordynacyjna, które zadaniem będzie koordynowa·
ale czynności władz okupacyjnych.
Dnia 5 czerwca o godz. 18-ej ogłosiła Rada Kon·
troli p~emnł\ deklarację, która zawiera zarządzenia
Clotyczące wydania sprz)rmierzonym ~przętu wojenn,e·
•o i przestępców wojennych oraz okrdlająca inne obo- r
wiązki Niemców, wynikające • bezwarunkowej kapitulacji.
CRil'SS O STOSUNKACH ANGIELSKORADZIECKICH
LONDYN (Polpress). Sir Stafford Cripps (socjalltta. b. ambasador W. Brytanii w Moskwie) wygłosił
przemówienie, w którym przestrzegł naród angielski
~d antagonizmem angielsko - radzfeckim. Cripps
/ j,odłirdlił, te przeciętny Anglik prainie przyjaźni
I współpracy- W. Brytanil •• Związkiem Radzieckim.
Jlenienty ad, które w obronie własnych prywatnych
Interesów, "12'Cłl stosunkł an~elsko-radzieckie, nie re·
.
_ ,,_entują lirytyjakiej opinłf Pul>licznej.
Cńpps w przemówieniu awym przeprowadził ana·
)
„ ~• między W„Brytanią a Związkiem Radzieckim
I sunaczy, te w ustrof u radzłeckłm punkt cłętko§cł
~yw& na demokracji ioapodarczej, podczas idJ
.
~y kładą nacisk na dem~krację polity~.
.

I

[WOJSKA FRANCUSKIE OPUSZCZAJ~·
DAllASZEK
NOWY JORK (Polprua). Pn.aa amerykatislia do-łJ ewakuacja wojsk francuskich z Damaszku odlłę poci bchron11 ałlnych oddziałów brytyJskich.
erze francuscy zostaną umies_zczeni w zamknię
IJch kouarach i obozach celem uniknięcia starć z Syfriczykami. Ga\Vie~ uliczna Damasżku ·-OO.prowadzał& UllJ:ltuskie wojska gwizdami ł wznosiła' antyfran·
·
1Ukłe okrzyki.

=

I

·m uACJA NA BLISKIM WSCHODZIE
EWAKUACJA FRANCUZóW Z ·SYRII
LONDYN (Polpress). Agencja Reutera donosi
Damaszku, ł.e francuska ludność cywilna jest ewawana z. miasta pod ochroną \VOjsk brytyjskich.
nncuz.i będą umieszczeni w 'obozie prz'ejściowym ko-

.\

Io Bejrutu. Przybędą tam równie:! Francuzi z ·lnnycli
Jnlast syryjs~ch wraz z rodzmami1 Wojskowe oddziały francuskie w liczbie około 3.000 mają tak:!e opu·
•ci6 Damaszek. Zostaną one skoncentrowane w spe·
cjalnym obozie koło miasta.

JOKOHAMA I OSAKA POD GRADEM BOMB
LONDYN (Polpress). Agencja Reutera donosi, te
wojska amerykańskie· wylądowały na okupowanej jeszczeprzez Japończyków poł4dniowej części wyspy·
Mindanao. P~_pokonaniu nieznacznego oporu Japoń
czyków oddzilły amerykańskie posunęły się naprzód
I zajęły wiele miejscowości.
Na wyspie Okinawa Amerykanie,· mimo zacięte
Qo oporu japońskiego, poczynili znaczne postępy.
Samoloty amerykańskie bombardowały miasta Jokohama, Osaka oraz obiekty przemysłowe na wyspie
Tiju- Sziju: Samoloty amerykańskie zrzuciły po raz
pierwszy nowego rodzaju bomby, t. zw. „lawa". Potarów, s15owodowanych przez te bomby,. nie motna
ugas~ć.

JAPORSKIE BALONY SMIERCI
NOWY JORK (Polpress). · Rzecznik japó~9kiego·
ministerst~~ propagandy pułkownik Nakadtima oś·
wiatlczył przed mikrofonem rozgłośni tokijskiej, te
Stany Zjednoczone zostaną wkrótce zaatakowane
przez specjalne balony stratosferyczne, kierowane
przez pilotów z samobójczego korpusu ,;Kamikadże'',
Ba~ony będą się wznosiś na wysokość kilkw;i.astu
tysięcy metrów i znajdować się będą poza zasi~~iem
myśliwców amerykańskich. Po kilkudziesięciu godzinach lotu balony będą d'lcierały do zachodnich wy·
brzeży Ameryki. Gdy balon znajdzie się nad j~kimś
otroikiem przemysłowym lub miastem pilot będzie
zrzucał cały ładunek bomb, przy czym balon pozbawiony balastu będzie szybko wznosił się do góry i naj- /
częściej będzie się rozrywał wskutek zmniejszoneflo
ciśnieni.a atmosfery, te pilot poniesle śmierć. Japoń·
akie władze wojs'kowe przeprowadzil,v jui. próby z balonami analogiczneg~u, lecz he.t pilotów, które docierały do Ameryki.
. PIĘC WIELKICH MOCARSTW CZYNNIKIEM
DEC'l'DUJA,CYM W ORGANIZACJI POKOJU
I BEZPIECZEŃSTWA

'

'

MOSKWA, .5. 6 {Polpress). Specjalny korespondent
'dz-lennika „lzWtestta" donosi s ..San Francisco, te w ko·
łach politycznych panuje tywe zainteresowanie konfllkłtm, ktory nieoczekiwanie wybuchł na Bliskim Wschodzie.
• Te lementy, które usiłują poderwać Ideę utworzenia
Międzynarodowej Organizacji Bezpieczeństwa, wykorzyatuf ą wydarzenia1 w Syrii dla swolch celów. Kanfllkt sy•
ryfsko-francąskJ dowodzi .- Ich ź"daniem - le małe pań• ·
stwa .muszą otrzymać gwarancje specjalne przez wzmocnienie stanowiska Zgromadzenia Ogólnego, w pr.eyszełt
organizacji. Równocześnie sądzą oni, !e rola wlelkief
_
piątki ma być zmniejszona.
Wielu · polityków uważa, !e w obecnym konflikcie
ujawnia się pewna sprzeczność Interesów Fran<;tl ł An~lll.
W sfer-ach brytyfsklch uzasadnia się Interwencję anglelŚką
tym, że działania francuskie mogą mleć ujemny wpływ na
strefy strategiczne Anglii na Bliskim Wschodzie.
Korespondent podkreśla, że Syria I Uban. mimo ie są
krajami niezależnymi, w l~ocłe rzec.cy stanowią przedmiot
polityki mocarstw. mafMvch Interesy oolltycme, gospo11arae I wojskowe na Bliskim Wschodzie„ Dlatego kon-
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flikt między tymi dwoma małymi państwami a FrancJ4
obchdozi w tef chwlll bezpośrednio c; naJwyteJ dwa wiei·
· l<ie mocarstwa. Dowodzi to Jeszcze raz, te konflikty mJejscowe z łatwo·śclą nabierają charakteru problemów, Inte·
resujących wszystkie mocarstwa. Wielka pltł'fka ma po·
wa.7.n!'! interesy ·polityczne we wszystkich czę.kiach świata
ł nie może pattzył obojętnie na tadne zatargi między·
narodowe.
Konflikt na Bliskim Wschodzie stanowi dowód, te
utrzyman1e I ra?.Wój przyszłef arganlzactt mlęd.zynarodo·
wef zależy przede wszystkim od Związku Radzieckiego,
Stanów Zjednoczonych, Wielklef ..Brytanii, Francfł I Chin.
Jedynie zgodne postanowienia wielkie} piątki mogą zapo·
bi ec wofnie w każdef części świata. W wypadku jłdyby
uohwały Zgromadzenia Ogólnego kollqowały ze stanowi•
11kiem pięclp mocarstw, to nie młełyłiy one prawdopodo.
bnlep raktycznego znaczenia.

Prasa amerykańska w aaaad.lle potwla wprawdzie
politykę francuskłl w Syrll I Libanie, leca kilka pował·
nych d1lenników zaatakowało Departament Stanu aa po•
pteranle polltykl anatelskleJ. „New York Post" krytykuJe
ostro Stełtlnluaa za to, łe biernie p0parł stanowisko
Angłll na 6lbklm Wschodzie. Nfektóray publlcyścł uwa•
taJ11, te Stettlnlua nle reałlauf e pod1tawowych aaaad po·
lltykt
zagraniczne} USA, które okre&laJ11 Stanóm ZJedno•I
.
czonym miejsce obiektywnego pośrednika w konfliktach
nie dotyczących bezpołrednlo Interesów amerykańskich.
Zastępca Stetłlnluse, Grew, przyjął grup• członków
Kongresu, któuy podkreśl111 konlecznoł~ kontynuowania
polityki Roosevelta •wobec Zwlllaku Radalecklego. Grew
sapr.zeczył, Jakoby ~tany ZJednoc.zone prowadziły wras
a Wlelk~ Brytanlll polityk«:. skle'rowanłl przeciwko ZSRR.
Amerykańska opinia publiczna prayfę~ s zadowoleniem
-to oAwtadczenle zostępcy sekretarza stanu.
I

·KOMUNIKATY
UNIW,ERSYTET LUDOWY W .RACHANIACH

d)

W Rachaniach koło Tomaszowa Lubelildego CZJ'ftllJ' jed
od trzech miesięcy Uniwersytet- Ludowy. Jest to pierwsza
, uczelnia chłopska nie tylko w Ziemi Lubelskiej, ale w ogóle'

w · Odrodzonej Polsce. Pierwszy: kurs
dziewcząt.
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sie on w ostatnich dniach ~erwca. Po
. I. Zgło1i6 wybitnie usdolnionyoh kan~dat6w do azko-przerwie będzie zorganizowany kura D)eskł. O terminie tJDl 17 ' muzycznej (wiek - bes otrraaicse6.) I na :roczne kuref
powiadomhme zostanie społeczeństwo we właściwym czasie.
- dla in1truktorów c:hó~w i na młemtcme kurą dla Jt!ewy·
· kwallftkowanyoh, a mdolnionyoh lderowniDSw ehór6w - •
Wydawnictwo „Chłopski Zew" pqizukuje ltałych kolpol"
podaniem. adruu, na1Wi1ka, datr wodzenia, wykształceni&
terów pismo. Zaintere.sowani mon sit ziła1zd codsłennie
oplnego,
rra na jakim inatnunenoie.
• redak~ji: Lublin, Pierackiego 'I.
Nauka, bursa:-
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Akademia Rolnicza w Lagiewnikach przedłutyła zapiq'
do dnia 20 czerwca 1945 r. Akademia przyjmuje młodzłeł
wiejską
,
1) po ukońcwnej szkole powszechnej na dwuletni PljSJ'"
gotowawczy kura gospodarstwa wiejskiego,
2) ze szkół ,średnich typu głnma1jalneco 1 1aaw&JU10wanych działaczy społecznych - na :rocm1 prsnotowawe&T
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kiedy powstał, jak cztsto odbywa pr6b1!).
b) Kto prowadzi (nazwisko i hnłt. saw6d, kwalłflk...,_
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c) Czy chór posiada biblioteczkt nuto,,.!
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