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Redakcja i Administra cja
"GŁOSU PIO Tl<'I\OWSKIE GO"

Piotrków· Tryb. - ul. Legionów '6, I. p;
telefon 13·97
Ac;tministracja czynna od godz. 8 16-eJ bez przerwy obiadowej, w soboty
od godz. 8 - 13-ej,
W IIbieglym Iygodniu b.m. odbyło ~ię IV DoTow. Dluski ornó ..,-,! IV wygło_!.nnym relera ,kiCli, W re ldtacle d) sl\usjl przyjęta zostal.
Hr:>dakt.or przyjmuje codziennie od mu Propagandy l odzkiego l\omildll P .P_R" ci~ sytllarję politYCZl1ą w kraju i n~ ilfpnie flllę JedYl1 nm) sInie reZOIIlCjd, w które i czytamy:
godz. 15 - 16-ej.
P!.lY ul. Pio!rknl~~kipj 262 rozszerzone Jllenllrn dzynarodrl\vej, oraz nakreślił rlalsze wskazania
REZOLUCJA
WOJewod7.klego PPR. \V konferen/ji [JrACy dla ol'ganiz~c.ii p3dyjnych w woJe\\-órlzKonto czekow-e redakc ji .. G łosu Piot r- ł,'omlfetu
Łod~i po
Rozszerzone
Plenum
K.\V.P.P.R.
lwic_
wzięli ud7.iill \V~zy<'C} -e-kreUm:e Komilei ów Po-

Rozszerzone plenum komitetu wojewódzkiego P. P.
w sprawie Narady g-elu partii markslstows ~ch

kowskiego" 'IV Komuna lne j K asie
czędn-o~ci w Piotrkowie nr. 425,

nsz-

wia10wych i miast wydzielonych, oraz aktyw
organizacji terenDwycIJ.
Komitet Ccn!r~lny PPR re;l;e ~",'_("', ĄI Le IV.
O. D/liSki, który wY5!lnsil dlil lJ~zt'~1f;'k6\V kor; ferencji r"ier~1 na 'f·mll "Znl1cz<! nie Nar ady !Idu pa rtii tn a rk ~ i s l ows k ic h ",
Obradom przewodniczy! '. €'krelarz Komiletu
Wojel 'ód~kif>gn to w. M. Mi nor.

Komu wjnszu ~ e ln .
€zwa I'tek, 23 pa !dzi~.mik a
Śe"€l'}na<

j

947 r

W Qżniejsze telefony
WJ.49 Urząd Bez pi eczeństwa Publiczn o
1·3-14 Powia towa Komemla M. 0.
!JO-4 J Mie jski Kemis ariat M. ®.

Po l'ekracic l1<i'ilqpil~ dy-kus,i;'. w której
za·i)ip.rali (110s: członkowie l(nmi,tetl1 WOjewódzkit·:! '. ~ekre!;Ir7e 0rg~lIincji p()wia,[owych i
mia,' \\'yrlzi('l n nyd1. , raz Zi1pros '''nI' akly\",
DyskIJ I;H1ri Jloruslali I-Iorne pl'lJblf'my df\tyrzące
pracy orJ!anil,acji II' tNenie, oraz skłarlali IV imie
nilJ swych IJfganiz<Jcji rleklarar je "olidaryzuhce
7. uchwalami nararly !l-Piu I'rtrlii marksistow-

Obqwu
p3źrlziernika

fe

•

riziell \\t"pninr m<lgil\' najl€p~Z\'ch \Synów
10- 7 _ "tra Ż p0 ż a rn a
nieustrasz<JO\ ch
hohat€rów
przypada 4-ta locznica hojó\\' pa,rt~'lanc o kz"zn\,
11 -I;:S LTbez ple ,cza>lnia S p0Iłec1JTTa
kic h G WaI'dii Ludowe j z Nie m C'Imi \\. po- \\:;:r1I:i o'Wolność i D emo.kracię.
t{)_70 S zpital Sw. Trójcy
\"iecle opoczyriski m na Diahlei Górzł'_
Dla u{'Zczen ia pa m ięc.i t) rh. Idóf) ch
'Pogotowie lekarskie: n'ocne telefony:
P amiętnego dnia mIała mie j"ce jNJna 'Jfiaril kn\i \\:::krzesili'l Wolna i Nie.podle
11 -13 od 2-1 - 7 ra no. W n iedziel ę j ś wię
z najwięks.zyc h I\-alk j;jk a ()(lbda się po- g-ią Oj-cz}znę; \.\ zywam\' do ma"owego
~a dyż ur dzienny w szpitalu Sw. Trójcy.
między nif'licz rl\'mi odrlzialami
GL im wizialu w uroczYEtościi'lch, które o/dbędą
gen: Bema z prze\\'ażającymi silami się na D iablej Górze (pO\\. opoczyński)
\\. dniu 26 pafnzi'ernika 1947 -roku.
wroga.
K-ino "Ba1tyk« - film amerYK ański'
Po ci~żkiej i knVfl\\ei \\-alce niepl'Zyja
VI 0niu lvm odda_n1\' hold pJ"w1l:lm bop.t .,Pięciu zu ch ów " Poc7.ątek w dn i p o de i p:"llicis! k l ęSkę. Krew po!s.kie,g(1 pi'lr- }of)i\\'nih:,w; któ r zy oddali swe żvcie w nie
~rszednie i świę':a o godz. 16, 18 i 20.
na jeźdźcy
tyzanta zrosiła stnki Di a}Mi Górv, $wia- :di1 m nej \\ alce z przemocą
Kino " P o\o nł a u : 0d dZiiś wspa n ia.ły film dech\em tej wa lki S<J zRc hewane po nzis niem iec kif'Q'o.
sportowy pt. ,.Goal"; którego treścią jest
"vzgr",.. ka między dwoma klllhami Io'porto\Q·mi. oraz r()z·wjja,ją~a się n a t~m tle
I : Niedtjrj(l 2f) pai.rlzi-elllika 1047 roku Part\'zan,.I,irh oraz przedstawicif'1i Wojintryga miłosna.
Partii
Polihczn., ch.
gnrlzina
10 zhiórka rll?legacji \V Skórko- ska' Polskir(!o,
Do'zątek ~eansów: god'Z. 17,30 i /9.30,
\\ icach ~m. Machory, po,". op·oczYllskie Zwii)zków Za\\'orlo\\'ych, wladz państ"o
wJeb, f,i'lI1\o(1rząd<l\\'ych, org,lrlizRcji mło
go.
Dyżury
2. Godzina 10,30 zlożf'nie \\'iel;ców nfl (17. ic żowyc h.
Dzi' dyżuruje apteka Wit·ano\Vskie.go, IIlle:I5Co\\ym cmenlflrzlI w Skćirko\\ i6: Godzino 1:3,:30 zwied7.anie [("!'Cllll.
Plar Tr) hunaiski.
('ach na -mogilach poleglych
czlonkó\\'
7: G.,Gzina 1.) pmnn! delegacji i uPolski-e j P a rtii Robotnicze i i G\\-ardii Lu- l'zestnikńwurocz\'sto<ści
do miejs'C zadowej ..
mie;;.zkani::j.
3. G0dzina j I .(),rljazrl ze Skr'irkm\ic na
omi1et WO iewódzki
Zw:ązek ll CZ€stl1lkńw Walki Zbrojnej Diablą Górę.
Po lskirj P artii Robo tni c zej
o l iepodJeglo: 'Ć i Demokra>Gję w Piotrko
L Goózin3 J2 zClg<łjen1 un\cZ\'''llJŚci.
Z ar z ą d Wo jewódzki
w.ie urzadza zalbawę taneczną; która odZwi<Fku Wa lki Mł o dyc h
5. Przemówipnia ucze~lni!,ó\\ Walk
będzie się \\' dniu 26 bm: o godzinif' 20
,,- sali im: Kililiski('O'go pod h (l słem: ;; P o magajmv \\'<1.o\\om i sierolo.m po pole~łych partyzanta.ch ":
R\ szard 6 mies;~c " 7am. ulka
l0 r z'Id st anu Cyw il ne_~o \\ Piolrko\\ ie M,wiera
. '"
. J;"
J'l."
. . ._" _
zanolowal
\e r eni~ m iasla \\' (I·k r esie LlIllanm\ sk.egQ. 74. Zuch()I.a Agme - "ka'
od dnia 12 pai.dzicrn ika b!' : de, dnia /8 lat 83, zam. ulica N(łI'lllo\\I('7.~ 38, T'II:Sąd Okręgo \ V w Piotrkowie f(Jl.,P9 - paźc1zicrni,ka br: 9 zg'{Jlló\\': Zmarli: Mu - now"ki Slawomir-Józcf, 18 dlli, zam. u li'1" z;k u 'ICC" vsla \\._
zm.Kał "'pra\\'\' rCii egató\\'; którz\ \V \vy s7.yIlska Anna- Zenobia, 9 miesięcy . zam. Cd, Z-.n'b'la 5'. \\" a\\'--.
I Z} c.)
1'1
"_
:liku rozpraw -.;.~dt)\\~\ch zostali, krlzani: ulica Z cromskieg() 12: Górecka J\ nieJa- ,\ 1l1011i, 10 lJ]iesiący; zam. u.lica Slo\yacSta ni s ła w a Tejchman
na dwa lala i Stan i,,! a \\ 'a ; lat 18, zam: u lica Ma rsz: kicl10 32. Budz.:no\\\ski Roman; lal 48.
tym sa m y m
, sześć mies i ~c\ \\-Ięzie'nia:
Stalina 9. Wol"ki Józef, lat 52, zam: u li- zan~: , ulic.a Roose"elln 2_ W
. . ,
Kępin Zofia na sześć miesięc\' w i ęzif' ca gen: K. Ś\\'icrczc\\-ski:-gc 6. R e i Zo·fja okreSie zanotowano 29 Ul odzen .
Małda:
lalt 34, zam . p rz\' P lacu Czarni{'cl\ieg'{) 3. ż ell s tw za warto 11 .

W dniu 24
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Sprawa Volksdeutschów

-

I

wysluchaniu spra\\'o.zdania z p!enarnego posiedzenia K.CP.P.R. I. dnia 11 października 1947 r.
z r~dos"ią wif,1 :laI'1Id(· !I "iu partii markslsto;>!skich i rmystanie Biura InfrJrmacyjnego w Belgrilrl,i e. j'lko rlrogę \\ io'l~ca do utrwalenia pokoju. nielJodl"głlJ~ci i su\\er,'nności 0ilroóó\\', w
walce l zilkusilmi obozu imprialLtycznego, który
pod pruwoflem określonych amerykańsldch kół
imperialistycznych dqży do owładnięci 1 g05pod8rczegn. a nast\,pnie i politycznego, rro"odaml
eurnpejskimi do orJbudowy pote:1ciału Niemiec
L1dl.i;d P.P.R. \I' nanldzle g-cw p~rtll marksistowskich wzmacn~1 sojusz narodu polskiego z
obozem demokracji IV Europie i na całym śWle·
cie, dążącym do Wspólplrcy z wszystkim, narodami na zasadzie rclwności i poszano\\'i!·nia. 5Uwerenności wszyslkich krajów w interes!p utrwd
lenia pokoju świałowego i wzmrwnlenia bezpiecZł:'ństwlI Pol."ki.
Rozszerzone Plenum Kw.
wobec wag-i l'ldań post:Jwionvch przed Partia
przez plemin1t' pociedzenie K.C.P.P.R, i IV myś'
wskazań tow. Wiesława doloż" \vszelkich stari'ń
aby \V~l\azal1la [e zrcali'0waĆ.
Rozszerzone plenum Komitetu zalEca \V;;~y5t
kim organizac jnm pal'tYJI1\'m \\' tererie zwrócić
jak na IWlększą u ~dgP na real!2ac ję 3 letniego
planu gospodarczego i organizowanie r~nwijają
ccgo się \\'spółza,wodnictwa i wyścigu pracy
wśród robotników nal ży wyjaśnić masom
pracującym, że tylko podnie-ienie' pfaGukCJi prze
mysln\\' j i rolnicze j może 7.~pe\\·l11ć niezawodne
polepszenie Inatcri8·ln p llo i kulturalnego bytu,
rozk\rit i silę Polski [wl'J\\ ej. ,al~ży ró"'niez
wytężyć wszy"kie silI' d" walki z \\Togą propagandą reakCYjną.
porlkopujaq int"r~<v pań
.. lwa i obozu demokr~lyrznegn.
\\'~H\~. II' nalcży konlynuować wspólnie ze
w~z\'slkiilli p~rti.lmi hlr>ku rłemoKralycznego W
szcl('gólllq~l'i I'olwijai' i ull1acmać nal(>ży jednolily fronl 1,1,I',y mbnlnil'zl'j w OPUri'lI o współ
dzi:lhllil' i jrrlnllść rpl{ i PPS. [1n!~i1ilr)\\'ać na
pnrlsl~wi,
pomzlllllil'nl<l w,polne zenf'ima z
czlonkil111i hralnif'j PPS 1 \\'sprilne szkoleniP kadr.
Rnzszrr 'me pir-lllllll 1\.\\'. l~lecil akty'" I!ację
orgallizarii IV terenie i ogniw partYJnych na odcinKU wipj_klMl przez wslępn\nnie czl"nl,ó\l' partii dns·prilrlziplni i Zw. S. Ch!.. orga'1izO'\'a.!1le
przY5posobipnia rolniczo - woj-ko\vego I 'V5póJrizial;;nie z p;;rtiami bloku IV ,>prawie wrja~me
nia na \V"i ~~niłczel1ia rfla panstwa ni\loion€go po'
d"ql,u grunlowego,
Wzmożenie pracy propagandy ma:ó"IVej kclpqrlai..lI CZ'ł'-f:'pl';m p~rtvjnych. a \\' szrzególnoścI
.. Trybuny Wolności" i .. Chlr>p~klel Drogi', Otoczenie kot]~I.et~ą pomnra, i opieką orqanizacji
I Z.W.j\ \. I Ligi ho lllet.
j
PlenulTI zwraca uwagę na przestnegiwe czy5toś~i Sl('f('g-Ó~\' p3rtyj1ych i koniecznosć wzmoc
. l1!enlil rly ..;cypll'l1)' .partYjnel .
,
Dl<J wypeln'cnliJ powyzszych zadan Plenum
lalcca:
O!J ~łużc l1i e wszys lldch ogni\\' party inyc,h tefera hl nli na temat Tlararly g-du !l~rtii 111arksi"f;Lw
~~ic h , oraz pogłę?iwie wśród_ czł 'JJ1kó w ~a.rti!
Wiedzy teoretycznej. co pozwoli przez\"yclęzyc
hraki w cll rl zielll1 ej pr~ cy. W realizacji l1asze!
polsk iej drogi do soc.i~l i zmu.

Hl

posterunki Il~sze drminsly, że Niemcy idą na górozlicznych n1 niejszy:h i większyc h
rę w lyralierz.C', 7 wyr'\zn.'m zamiarem zamknfę
part)'zanC'kich na terf'l1ie powiatu npoL'ia nas \\. kr)tl~. 'ipzwlnclilif lMzadzone wskiego- opowiada malor Slelak (Kruk)
~talo ostre poqolowie.
Oddział podzielono na
lczestnik bitv."Y pod Diahlą Górą - narlszerll
trzy piu t"'l\ , jed,'" pod rlo·.",';rllt\pem "JÓzb·.
Jaździernik 1937 1.. a ściślej mówią~ noc z
23 na 24 października. Staliśmy wtE'fly z od- kolwieJ.. dolvchC'zilsnwvmi slIkce'ami. l1i" hra- olwnrzl'li ogie11 z bIoni maszynowe] l rozplJ- drugi pod moim. a trzec' zlożony '.V pr:e\nża
iąccj liczniP 7. p<li'i )'zanló\\' radZieckich bylych
i-lałem w niewielkim lesie o 5 km, od Zar- liśm y tego powa7.nie do s"rca. tym bard7iej. że częli tankietkilmi pogoń 7a nami. Pod mOT. )'I'a. Nasi terenowi łącznicy donosili nam. tej nocy v,r!aśnip m ieli~my się wycof~ć w Ra- derc7ym ogniem icb hroni m/ls7.ynowej wyco- ieńców niemirl'k:cJ;. lniegl 'ch \\-Iosna 1943 ro~:!.!
falii\my się bez strat aż do 11lsu. W p ierw- żobozu j0Iicli\\ w CzęstochOWie pod d "'ódl, coś się w teTenie szykuje, bo Niemcy strasz dom szrzańskie .
Los
chciał
.i.ednak
inaczej.
KilŻdy
Jeclnllk
1,
~zych
, zaroślllch zmyliliśmy ~Iady. co nie było lwem ,.Ja"7.Y".
0st,ltnio si<; tu krQca. Ale my, upojt~ni conas postan owił poznstawić po sohie jakąś pa- latwe. Jeśli się 7.waży. że ciąHIlc;liśrny za sobą
miąlJ..ę i .;n(1 ndchodnem" rr.zhroić poliC'j<;. tahory.
Niemcy zdezorjf'nlowC1ni pniechl1li
l11iS'zczyć mlpclarn i ę. papiery ~nl11ygenlowe i okrężnymi t1rllfJclmi. Niestety ~I('dził na& Sdurząd po~ztowy.
1110101 lak zw .. .slo)rh" ("Rocion").
Nil" c1oceniili'lc grożącego Tlam nipbel,p ipRanek 24 października w~la l mglhly i
cl.e6.stwa o S-lej nad ra nem. pod7.ip liwszy chlodny. a le niU 7 !las nie czul zimna. przp-!
uprzedn io odział na g[11py operaC'vjne. wyrll- riwnip wszyscy hi,lii:my spoceni. Po 10 km.!
SZyliŚl1ly z lasku na Żarnów. Ja ze swoją gm- forsowllPgo rrJilrs7,U na ])17f'lai przpz las odp-!
pą miałem -zacząć a kc}<; od posterukll po li- tchnqliśmy troch<; na szosie Żarnów -Skór- i
cji. Z po~zątku wszystko szło Uładko. ale gdy- kowicc;. ale już po chwili znów kluc7yliśmv I
śmy 7. c7.tcrl'ch stTon wiechali do Zarnowa. boc7llvmi drogllmi w kierunku
na SincJce i I
okazało się. że na rynkll sloi<ł Niemieckip Ruszwice.
I
samochody panC'crne i lankiptk i.
1'0 drodze Inijaliś111Y cillp. kompiJllie 11Idii,'\
On:yw is( ie nie hyło se;1S11 l(l/ll')"'l.yna(~ trlr)i.i1i r)C'vC'h na odpll~1 rio Skórkowic (odpust
walki - (jak się pożniE' i dowiedzieliśmy NIPIll lA;'ypacła 18 pa~rlzIPrnika. ale wtedy plzenie-l
r.y. polująC'Y na nasz orlrlzial. jui ort c1łuż~zpgo lOny hy! na 1l.I~dzlelę 249')'
.
•.
"Ro/'1 i liśmy ob6z \\' sąsleclZCI\'le gospodar~., ~
rzasu postilnowili wykończyć nil~ lej no~y.
LudZIE' w J1~I'J<lIlyrh WSlrtch prl) J1rJr,\\-,''', n~s
ob. l\a~prza,ka".
bo śriągn<;Ji w okolicę ponad 2 tys. żandar- - czym kto mogl. Co klo mial - wynOSIł na
merii i. własowców).
drog\,o S7.~z\:'gólllic wdzi\:clIIi byliśmy wtedy 7.'1
Dwa picrwszr plutony mialy ~ię przedz.ie:rać
D j"
.••
.
.
ITI leko, kton' poucIwano n,lm C,dY1111 bil lWI ITI I.
. a IlS my ,~ledy .cl~he rozkazy. wyc~fallla
O godz_ Ił-tej przed poludllicm rht;lI' l i~Il1Y do dn Id~ó\\' recz'lwwskkh n~ty('ilmiasl, zaś tI'ZE:C!
SI:;. na P~zycJt: WYJŚCl.o~e. Od lej chwll! TO~Diablej Góry, pod wsi.; Klawe. ROl'li!iśmy ; h,i/. Z<bi:Olly [~I\M-,l1l1j i 1'11 l. psn) broni~. mIał osła
P częlo SIC; pI.cklo, k!0[(9 0 epllo9 1ole~JTal Slę na ski a iu lasu w ~asied7lwi{' nOSfloddr.twa nh . lIi,\\: Ii'bl IIdwrril I ,,1:11 się I'"wr~i wycofywać:.
" w przyrzRdza- ho Uiaill'l GĆir;1 b\'l~ kren'Jwo za mah na b.
. na Dlahl€ I GOT ·le.
1\ ił.C7111d .rkil. który pomaual
nam
aby 5ię nd niej MUlej bronić.
Mjr. "Kruk" - Stelak. I1czc ~ t l1 i k walk
Olńż zaledwi€ nrlSM' nddzlaly '/(1;1'\ Iv niu jed7enla.
(D. c. n.,
sif; wycofać z mi~sle~zka 'la po lp.,
lemry
Zaled\\'ie zdqżyliśmy się rozk \\' ~lerOwać, g'dy
\\' opoczyń~k lm (odd 7ial im. Bema)
Wśród
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ogloszeń.
nie przy jmu je odpowie'Clzial ności
za
termino\Vy
druk

:ENY 06tOSZF:\J. w tekście (st rona - 4 szpalty) od l mm do 100 mm zł. 145 za 1 mili, od 10 1 - 200 mm zł. t70, f,owyżel 201 mm zł. 210. Za (eks.tem (strona - 8 szpalt) od 1 do 100 mm
zł. 55 la l mm od IGI - 2łO mm 7.1. 5,5. [lowyże 200 -nm li ~11.- \ 'krOiog' (,I,ona - 4 5zp~lly) od I mm do 50 mm. zł. 30 za l mm. od 51 - 100 mm zł. 40, od Hl! -- 150 mm zl. 60, powy·
~ej 150 mm 7.1. 85. O~'Zę'PIia droooe (0a I slo IVO) ""'.'.<!"
fJ."Z
,hn 1.1. K1.. Iw;dlowe zł. 25. z~uby zl. 20 'l8Swk. pracy zł. 10. W nied'lIele i święta wSozysikie ogłOSZenia a 30 proc,
drożej. las!.rz
'" .. miejsca w t("k~r:p o IfI() GrOC. droie:
0'"I:"2f";" tahelar~czoe. hilanse I komh'nnw30e o l~tl proc, drożej. Oglo~zel1la WVl1larowe wśdd 1robrvch do 5'a mm przez l
paltę J jO p~'" .Jr:Jżej, pooao ,0 rnrn
), t'" ,.,·u
.
__.____".,:' ,.~,\.. IV ;~dnp, f')rmj" się nie udziela. Nie przyimuje sie ,'rJr,,·,'·'~Q7i21n0ć. I za t'rlTlln"wv druk ogłoszeń,
:n-Olt):!;}

