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Rok IV

KOLARZY ZDĄŻAJĄCYCH BO WARSZAWY

Po liulikml i fifeiitjiiiij irii
ZWYCIĘZCA WYŚCIGU WARSZAWA — PRAGA

O

KRAKÓW, 6.5. (tel. w!.). Kraków — Warszawa 3:3 (3:2). Bramki

dla Warszawy — Oprych 2, Górski 1, dla Krakowa — Barwiński 2

(obydwie z karnego), Kohut 1. Sędzia Winiarski z Łodzi. Widzów

ok. 15 tys.
Pierwsze w tym roku zawody II rundy o puchar Katuży, rozegra-

ne w czwartek na boisku Garbarni pomiędzy reprezentacjami War-

szawy i Krakowa, zakończyły się wynikiem 3:3 (3:2). Faworytem te-

go spotkania była Warszawa. Kraków z powodu nieprzewidzianych
okoliczności (kontuzje czołowych zawodników, wyjazd Parpana do

Francji) zmuszony był wystąp"ć do spotkania w bardzo osłabionym
składzie.

Uigosłowianin Prosinek,' który po zwycięstwie na etapie Łódź — Wrocław

otrzymał żółtą koszulkę - lidera i nie zdjąłjej do końca wyścigu, zwyciężając
w klasyfikacji indywidualnej pięciu eta pów. Obok Prosińka, w dresie z napi-

sem Jugoslavia, stoi kierownik techniczny zespołu Jugosławii

GROŹNA MUCHA

JUGOSŁOWIAŃSKA

iest Jui w

PRAGA, 6:5 (Tel. wł.) . W środę 5

! bm. "przyleciał samolotem z Włoch do

(Pragi Jarosław Drobny, który weźmie

udział w meczu o puchar Davisa prze-
1 ciwko Brazylii 14, 15 i 16 bm. w Pra-

.dze.-

, Cernik, który przeszedł ostrą anginę
poddany będzie we Włoszech operacji

, wycięcia migdałów.

w wyscifu

Wyścig kolarski Warszawo — Praga
zakończył się w konkurencji drułyno-
wc] polnym sukcesem Polski. Pierwsza
nasza drużyna zajęła zdecydowanie
pierwsze miejsce.

Oficjalna klasyfikacja drużynowa wy-

gląda następująco:

1) Polska I

2)CSRI
5) Jugosławia
4) Wągry I

5) CSR II

6) Polska II

7) Węgry II

8) Bułgaria
9) Rumunii

ogólny czas 80,51,57
* 81,09,47
n 81,22,19
h 81,26,57
n 82,00,51
vt 82,16,41

85,54,44
85,59 ,27

„ 85,51,39

Pavlovic, mistrz Jugosławii w imdze

muszej, ma za sobą remis z Grzywa-
czem. Zobaczymy go w Warszawie na j W dniu 4 maja bokserzy MKS Gro-

meczu Milicja Polska — Milicja (Jugo-' chów podpisali®Egłoszenia do nowoutwo

| rzonego klubu milicyjnego ZS Gwardia.

Na liście zgłoszonych brak jest tylko
nazwiska Kolczyńskiego, który w dal-

>zvm ciągu ma kłopoty z mieszkaniem

i szuka takiego klubu, któryby mógł
zapewnić mu możliwe warunki loka-

lowe.

i Tym samym znika sekcja bokserska
: Grochowa, a na jej miejsce tworzy się
;

sekcja bokserów ZS Gwardia.

słowiańska

ZWYCIĘZCA OLEJNIKA

Djepina, najlepszy bokser Jj<gosłuwii j
w wadze średniej, który w ramach Tur- j
nieju Słowiańskiego w Pradze pokomd.
Olejnika. Djepina stoczy w Polsce]
3 walki —

w Warszawie, Gdyni
i .Szczecinie

Fo 'pięciu etapach
1) Polska I — 77:00,17,2

4

2) CSR II — 77:08,« ,«

3)CSR I - 77:09.50
. 4) Rumunia — 77:14,57 ,Z

5) Bułgaria — 78:55,00
i) Polska II — 79:05,07 .8

7) Jugosławia odpadła * klasyfika-
cji zespołowej.

Klasyfikacja Indywidualna po pięciu
rlrpaeh:

1) Krajeu (CSR — 15:30,55
2) Zorlć (Jug.) — 25:57,50
5) Kaplak (P.) — 25:58,55

i. Warszawa -ii" Skromny; Serafin; Ma

ruszkiewlcz (Pruski), Waśkó, Szczu-

rek', Brzozowski," Olszewski," Mbrdar-

ski (Borowiecki), Oprych, "Górski,' Cy-
ganik. •

Kraków — Jurowicz, Barwiński, Fla

nek, Wapiennik I, Jabłoński I i Ja-

błoński II. Borowski, Gracz, Nowak,
Kohut, Ignaczak.

Zawody czwartkowe nie dały gry

wielkiego formatu, której się spodzie-
wała publiczność, zgromadzona w licz

bie ok; 15 tys. Powiedzmy szczerze,

zawiodły na ogół obydwie drużyny.
Niestety, zawody o puchar Kałuży za-

czynają się zmieniać , w odrabianie

pańszczyzny. Zawodnicy nie wkładają
weń tyle serca i ambicji, ile by zma-

gania o puchar imienia wielkiego pił-
karza polskiego słusznie wymagały.

Nie ' inaczej było i na czwartko-

wych zawodach. Zawiodła przede
wszystkim drużyna krakowska,' która

grała nierówno, akcje jej rwały się,
na ambicji zawodnikom nie zbywało.
Po meczu słyszało się na wszystkie
strony, że był to szczęśliwy remis dla

Krakowa. Nie można temu odmówić

słuszności.

JUROWICZ ZAWIÓDŁ

W drużynie krakowskiej zawiódł

przede wszystkim bramkarz Juro-

wicz. Wszystkie trzy bramki padły
właściwie z jego winy. W obronie Bar

wiński do pauzy b. słaby, również

przyczynił się do utraty dwóch bra-

serów do Francji, która jedno z pism
:

mek. Zrewanżował się wprawdzie póź
widziało już w drodze do Paryża wy- niej, zdobywając dwie bramki dlą Krą

j grzewała się jeszcze w czwartek na kowa z rzutów karnych, oraz dobrą
stadionie warszawskim w oczekiwaniu grą po pauzie. Flanek, podobnie jak
wiz, których do tej" pory nie ma. I inni zawodnicy Wisły, przechodzi spą

Śląsk rywalizował z Krakowem
288.163 uczestników w Biegu Narodowym

Na podstawie dotychczasowych, wciąż
jeszcze niekompletnych, meldunków i-

cz.ba startujących w tegorocznym Biegu
Narodowym dosięgła cyfry 281.163.

Wpłynęły następujące meldunki z po-

szczególnych województw:

dek formy.'Bracia Jabłońscy-byli bo-

dajże najlepszymi zawodnikami na

boisku z drużyny krakowskiej. Zwłasz

cza Jabłoński I doskonale' wywiązał
się z roli stopera, a jego brat młod-

szy stale posuwał- się za atakiem,
wspomagając go dobrymi piłkami: W.

ataku wyróżniał się właściwie ruchli-

wością jedynie Kohut. U-Gracza jest
widoczny spadek formy, nie pracuje
tak intensywnie. Nowak miał,, parę

pięknych zagrań. Jego wspaniały ,vo-

ley; przed, końcem ~ zawodów, który
Skromny-w fantastyczny sposób obro-

nił na'róg, przypominał jego dawne

dobre czasy, w pełni formy. Obydwa
skrzydła' były. najsłabszymi punktami
drużyny krakowskiej.

SKROMNY W FORMIE

W drużynie warszawskiej na pierw-
szym miejscu należy wymienić Skrom

nego, który miał kilka wspaniałych
(Dalszy ciąg na str. 5-ej)

KOLARZE I-GO ZESPOŁU POLSKIEGO

są
w

Polscy tenisiści, którzy mieli wyje-
chać do Budapesztu celem rozegrania
meczu Polska — Rumunia, do wczoraj
znajdowali się jeszcze w Warszawie.

Być może, że wyjazd nastąpi dziś lub

jutro.

Również ekspedycja piłkarzy i bok-

Zespół Polska I na mecie we Wrocławiu. W środku „krółuje"
. łu Napierała'

kapitan zespo-

- Zjednoczenie 8:7
Kruża remisuje z Sieradzanem

RADOM, 6. 5 . (Tel. wł.) Rozegrany
dzisiaj w Radomiu mecz bokserski po-

między Radomiakiem a Zjednoczeniem
(Bydgoszcz) został wygrany przez gos-

mocno krwawi i sędzia przerywa walkę.
Pozostałe trzy walki kończą się no-

kautami. Rezerwowy Kłodziński prze-

grywa w I rundzie przez k. o . z Wasia-

podarzy 9:7. Wygrana ta byłaby więk-j kiem. Zawodnik Radoiniaka znajduje
sza, gdyby nie sędziowie, którzy na-j się obecnie w dobrej formie i wygrywa'
szym zdaniem odebrali . Sieradzanowi j już 5-tą z kolei walkę przez k. ó. w I

zwycięstwo nad Krużą. Sieradzan, któ- j rundzie.; W średniej Sosnowski przegry-

ry stoczył dziś swoją: 100-ną jubileuszo-1 wa przez nokaut w II rundzie z Kru-

wą walkę, osiągnął swój najwyższy po- kiem.

ziom i przeważał
' zdecydowanie przez

wszystkie 3 rundy, nad równie dobrze

walczącym Krużą. Walka ta stała 'na
dawno już nie oglądanym w Radomiu

W ostatniej parze w półciężkiej Kot-

kowski wygrywa przez k. o . z Jabłoń-

skim. Zawodnik bydgoski jest o krok

od klęski już w I rundzie, ale gong ra-

w tym
kobiet

Warszawa 19.822 1.930

Białystok 12.813 395

Olsztyn 8.192 1.146

Lublin 7.510 1.480

Rzeszów 9.496 935

Poznań 30.438 3.358

Kielce 15.636 1.125

Pomorze 22.112 2.688

Łódź 21.880 2.010

Szczecin 10.174 971

Wrocław 24.735 4.128

Kraków 40.230 . 6.930

Śląsk 44.760 4.635

Gdańsk 13.365 1.130

-Ogółem: 281.163 32.861

WA1NE ZEBRANIE PZHL

KRAKÓW, 6.5 (Tel. wł.) . Walne zebra-

nie PZHI zostało zwołane no dzień

25 bm. w Krakowie, lak się dowiaduje-

my, ustępujący zarząd ma wystąpić z

wnioskiem . przeniesienia siedziby PZHL

poziomie, który odbiegał od pozosta- j tujV od wynczenia. Na początku dru

łych spotkań. W ogóle wszystkie walki J g;6g0 starcia (>rawy sietIł Kotkowskiego
były niezwykle zacięte, to też mecz był, TZVKa jabłońskiego na deski. Zawodni-

r.iezwykle emocjonujący. jka Zjednoczonych wynoszą nięprzytom-

Wyniki techniczne: w muszej Jóź- j nego do szatni,
wiak po bezbarwnej walce wypunktował
nieznacznie juniora Wachnickiego, któ-

ry był dopiero drugi raz na ringu. W

koguciej młody i doskonale się zapo-

wiadający Kowalewski zremisował z

Przybytniewskim, walczącym słabiej,
niż zwykle. W piórkowej Kruża remi-

suje z Sieradzanem. Po ogłoszeniu tego

wyniku na widowni powstaje burza

protestów, która trwa przez czas dłuż-

szy.

W pierwszej parze lekkich — Bara-

nowski wygrywa wysoko z rezerwowym

Włodkiem, w drugiej parze tej wagi
Leczkowski remisuje z Kosińskim. —

Walka ta była niezwykle zażarta i ob-

fitowała w bezustanną wymianę ciosów.

Pod koniec trzeciej rundy radotmianim

Walki w ringu prowadził p. . Pernak

z Warszawy. Punktowali: Kasprzak z

Bydgoszczy orag Wrzesień i. Matyszkie-
wicz z Radomia.

Tabela gier
o puchar Kalusy

1) Warszawa

2) Kraków

3) Poznań

4) śląsk

5) Łódi

gier pkt. st. br.

5715:»

S6

44

45

4t

15:10

8:10

11:15

8:15



Sir. 6 PRZEGLĄD SPORTOWY •

Nr. 37

ilina-

scy znow na pierwszym
(REDAKTOR Z. WEISS TELEFONUJE)»

&mi€sn€a trusy
2E€ESt*c*cxąfła kalarzy

KATOWICE, 6,5. (tel, wł,). Nadzieje nasz* na poprawienie się sytuacji
w Klasyfikacji drużynowej w wyścigu Fraga — Warszawa spełniły się wcze-

snej, niż przew!dyw^"śniy, Kiedy na trzecim etapie Żylina przyszedł po-

rywisty wiatr, przeciwko kCórccaa zawodnicy jecbaH większą crąść trasy

Polscy mieli okazję wykazać się wytrzymałością, skoro nie grzeszą szyb-
kością, jak to wykazał pierwszy etap.

Zwycięstwo zespołu Polska I W klasyl kacji drużynowej na trzecim eta-

pie zawdzięczamy Wrzesińskiemu, Kapiakowi i Wyględzle, ^którzy uplaso-
wali się na mecie w czołówce. Asekurował ich, jadący doskonale Sałyga,

który *2;oóczył wyściąg ledw-e o sekundę za Wrzesińskim. Elsp len prsy.

niósł Polsce I miejsce w klasyf-kaiji dru.iyaowej po 4 etapach.

J czołowej odpadł też znowu Chvojka
| wskutek defektu gum. Przed Rybni-

, kiem (138 km) Kapiok znowu przebił
i gmnę.

Poredcki i Horvatic przejechali w

cięgu 5 godzin — 158 km. W drugiej
grupie czołowej znajdowała się teraz

cała piątka zespołu Poloka I. W ciągu
sześciu godzin obaj Jugosłowianie pwe

hylj 188 km. Trzy kilometry dalej Ka-

piak ma defekt przerzutki i odebraw-

Praga-Warszawa
I ETAP

PRAGA — PARDUBICE

1) Poredskl (Jug.) — S:j;,E7
Z) Zotio (Jug.) — 5:25,57.1
I) Pantazoscu (Rum.) — 5:23,37,4
4) Jaworsyk (CS>R) —

5) Chisomfaati (Rum.) — 31:25,10
i) Kapiok — S:"5
«) Nowoczek, 17) Wiśniewski. U) Wy

gicrida, 20) Gryr.kicwicz, 21) Ia'yga, 21)
Bukowski, 28) Wandor, IQ) lankęwufcł.

ZESPOŁOWO

1) Jugosławia
2) Rumunia

3) CSR I!

4)CSRI
I) Polska )
4) Bułgaria
7) Polska II

— 111:18,24,4
— 10:28,08,3
— 1C:SS,13,4
— 10:25,53,2
— 10:26,95,f
-. 10:24,55,1

10.31,19,«

II ETAP

PARDUBICE — BRNO

1) Nlculcscu (Rum.)
2) Chvojka (CSR)
I) Holubeć (CSR)
4) Trifunovle (ług.)
5) Wrzesiński
4) Keplak

— 4:34,3»
— 4:34,57,2
— 4:54,59,4
— 4:34,39,«
— 4:55,47
— 4;3S,47,?

12) Wancfer, U) Grynklewic?, 1«) Ge-

bryeh.

INDYWIDUALNIE

1) Kaplak — 8iQ2,17,ł
2) Hołubce (CSR) — 8:02.20,4
3) Zoric (Jug,) — 8:04,22,1

ZESPOŁOWO
1) Jugosławia 24t14,SC,4
2) C«R II - 3^:20,75,2
S) Polska I 24:21,09,8
4)CSR I — 24:22,58,4
E) Rumunia — 24:27,33,8
i) Bułgaria — 21:43,g8,»
7) Polska II — 25:Q6,44,<

III ETAP
BRNO — ZUN

1) Wrzesiński S:0t,13
2) Ho!HtłCC (CSR) — 5:05,15,2
1) Nicylsseił (Runi ) — 5:13.13,4
4) łfcipiak — 5:05,13,(
i) Wyglenłi» - MS,U.«
i) BukowsM i'W.1*
J) Satyga, g) Mi<h. ?) W»ne!er W) N*

wqczek, 14) Oryn|(iqwic», 37) Jankowski,
39) le{klav<ici, 4«) Paprocki. 41) ®at»rye|i,
47) tnia»c*yk.

INDYWIDUALNIE

1) Kapląk
g) HPlMbo* (CSR)
5) UKuleseu (Rwm ).

ZESPOŁOWO

1) Peiska I

2)G3Ru
S) Rumunia

acsr i

5) Bułgaria
i) Polska II
7) Jugosławia

— 39:«,50,2
— 39:41,57,2
— 39:55,41,8
— 39:56,3)
— 40:23,04,1
— 40:45,14,3
— 41,38,48

IV ETAP
ZLIN — ZILINA

1) Krejeu (CSR)
2) Potocki (Jug.)
3) Micułescu (Rum.)
4) Holubee (CSR)
5) Zprie (3vg )
4) Worhadian (Rum-)
9) Kaplak, 10) Wrzesiński,

31) Mich, 33) Grynkiewlci

4(33,00
— 4;59,5ł
— 4:59,59,2
— 4:59,69,4
— 4:59,55,5
— 4:59,59,8
26) Wandor,

35) Wygtonda,
16) Dukowcki, 39) Splyga, 40) Jonkowskl,
42) Npwocjpk, 43) Gabryeh, SC) tatar.

«syk-

INDYWIDUALNIE

1) Kaplak
2) Niculescu (Rum.)
») Helybee (CSR)

— 18:87,31,«
— 18:07,32,6
— 11:07,32,7

ZESPOŁOWO

1) CSR II
3) Polska I
3) Rwmur.ia
«) i
5) Bułgaria
i) Poiska II
7) Jugosławia

— 54:41,56,6
— 84:51,42,2
« 54:65,40,8

54:56,59,2
-- 55:58,03,8
— 56:12,57,2
~ 56-,38,46,6

V ETAP

ZILINA — KATOWICE

INDYWIDUALNIE

A trzeba -przypoi.inięć, iż czwarty sz7 koło od Sa-ygi jedzie dalej, nie

etap Zlin r— Żylina był triumfem CSR '
mogąc osiągnąć dużej szybkości, gdyi

''II, a zespolov.i Polska I przyniósł po-

rażkę, która przepchnęła nas ną esóste

miejsce. Bo choeież Kapiak i Wn;e::ń-

ski byli na mecie w czołówce, trzeci z

tego zespołu Wyględa stracił na tym

etapie 21 min. 4) Snlyga — 30 min., a

ostatni z tego zespołu — Nowoczek

aż 37.

•' PRAGA, 6.5. (tel. wł.). W czwartek wadziła do znacznego wycieńczenia
wieczorem odbyła się w Lucernie a- kolarzy, bo była b, ciężka i dłuższa

.kademia, podczas której wręczono jo 30 km. O tym, że trasę zmieniono,

'nagrody! Najwspanialsze nagrody o-jnie zawiadomiono nawet nas z korni-

trzymali gospodarze Vesely i Cibulajsji sędziowskiej przed startem w Li-

Dostali oni motocykle. Wśród Pola- bercu.

koło niezbyt pasowało do jego roweru/ ków najbardziej zadowoleni są Sie-j Machaj - komandor wyścigu;
^

200 km Poredcki i Horvatic przeje- miński, który otrzymał aparat ra.-.o-

Na ostatmm etapie zauwasyhsm,
chali w 6 godz. 20 min., tracąc tu, tro- wy i Pietraszewsld - rower. wiele niedociągnięć regulammowyca.

chę dystansu do grupy czołowej. Na A oto kilka rozmów, przeprowa- Ze względu na wie.lcą wagę imprezy,
10 km przed metą do Jugosłowian za- dzonych na akademii: nie karaliśmy jednak zawodnikow,
czeła zbliżać się coraz bardziej grupka J Prezes Gołębiowski! - Ze zwycie- którzy w wielu wypadkach bezwol-

złożona z ośmiu kolarzy, wśród któ- stwa, jak z każdego sukcesu mwzĘ n;e poddają się tłumowi,

rych z Polaków byli Wyględa, Nowo- być zadowolony. Bardzo mnie;ci0«y
czek i Wrzesiński, organizacja wyścigu na tereme Pol-

- Na ulicach Katowic pierwszy dogo- ski, Zdziwiłem się bardzo, gdy do

nił czołówkę zwycięzca poprzedniego | Pragi jechałem trasą inną, n'ź wtedy,

etapu ICrejca. który pierwszy wpadł na] kiedy ją objeżdżaliśmy po definityw
mete na stadion Pogoni w Katowicach, nym jej ustaleniu. Ta

trasa dopro-

piy
A naj

TĄ TY etap Żylina — Katowice był, T* ^^ECI '-'ap wyścigu Praga — War- Poza nimi znajduje się w niej aż 14 ; pa kolarzy, którzy rozgrywają walkę na

.jdłu&tzym z dotvrhczasowvch ii^ szwa

przyniósł nam dalsze sukce-

zegpołowej. Wygięcia uszkadza rower

skutkierp upai!-iii, Nowoczek przebija
gupię, Gabryth wpada na slup | ulega
kqntuaji głowy.

Krejeu ma przy swej ncisrzce dużo

szczęścia. Goniąca go czołówka napoty-
ka na swej drodze zamknięty szlaban

kolejowy, co automatycznie uniemożli-

wia dogonienie.

KREJCA ZWYCIĘŻA
Krejca mija metę jako piępwszy, sn

nim tv pdatępifi kijku iflinut wpada gru-

dotyohczasowycb i i * szawa pr:-ynióst nam dalsze sukce- Czechów, 5 Rumunów i 4 Jugosłowian,
wynosił 227 km- Na dystansie 50 km Kapi.lk ufrzyinal żółtą koszplkę lii- ! Na 14 km przed pietą ucieka Czeirlj
od startu koląnse mieli do pokonania

w

Wosyfikacji dnilynowej zaś wy- Krejeu, Odtąd jedzie on samotnie i
silne wzniesienia, nadto dokuczał im '

«Hlfli&wy się naresjeie n? I miejsce, i przybywa pierwasy na męlę. Polacy pia-
upał. Polaków prześladował pech, bo w

>Trzedzająe drugi zespół CSR i Ru- ' ją w tym etapie pecha, który poza tem-
mieli wiele defektów gum i przerzutek llll;I,i

e-
Po

pierwszym etapie tego wyśri-1 pem przyczynia się do nc^zej porażki
na trasie. : znajdowaliśmy się m piątym miej-

'.^Hj po dru»ijjj już na trzecim, teraz je-
Wyścig wyruszył z Zyliny, pozosta-. ste4my na

wiąjąc za sqba widop?nę na horyzon- j Auiaren, leK0 6ukcps)} jes, nip,vgtplip
cie ośnieżone szczyty ni.kich Tatr. W' wie Ka.piak, który służy kolegom wiel-
komplecie wyjechały tylko oba zespoły. kim doświadrzeniem i prowadzi sivój
Polski, Rumunii i CSR I. Bułgarzy wy|zespół do sukces6w. Oczywiście nie mo-

lądowali z czterema kolarzami, podob- żna pornin?6 milczeniem roli pozosta-
nie jak Czechosłowacja II. Zupełnie łych koIarzy. Wszyscy oni wykazują
zdekompletowani wynissyli hi^hwia-^ Y,Wt,niaiPS(> ducha wslki 5 Ogromn|za.

nie, bo tylkq % Poredrkim i Zoricem. ciętość, nic więc dziwnego, że triumfu-
Horvatic jechiił po^a konkursem Srsa I 'jemy be® tgdnych ale.
W ogóle nie wystartował, ą Trifunpvie Pierwsze kilometry etnpu Bnio —

przebywą dotychrzas W szpitalu. Z Po- Zlin nie przjnioszą nic ciekawego. —

IBWW in(]ywir]'ifilnych nie wyruszył Ga; Wszyscy jadą'zwartą grupą, a próby u-

brych, nadto Bułgar — Burgpnv, I .-ieezek są szybko likwidowane. Ale
Na pierwszych kilometrach „przebi}

^pierwsz " w3pksze wzniesienie rozbija
gumę Czech - Konarek, a na 14 k,n Sn,P? "" kllka drobniej8zych ~

nasz Bukowski. Na 22 km miał defekt l>0,acy ^J^ają si? środka wyścigu, a

gumy Chvojka. Wl.rótee potem podob-.
k°ÓCfl ' nle chc ?c tracić sił PTM*

ny wypadnie spotkał jeszcze trzech Cze j ° a ' em"

chów oraz Leśkiewicza. W ciągu jcds j NIESZCZĘŚLIWA KRAKSA
nej ,godziny grupa czołowa przebyła! N» 30 km uciekąją Nicul^cu (Rum!
31 km. Na 44 km mieli defekty gunjii Chyojką (CSR). Pojący ppd wodzą
Wandor, Grynkiewicz i Łazarczyk, a po|wondQra i GFypłtiełHE^s organizują po-

z, tym Rumun ~ Pąndeseu i Bułgar j źełg i łwi« „ciekWerów- Na 45 km Ju- j fak samo poważną próbą będą najbliż
—- Angelov. wszyscy trzej Polary po j gosłowianin Trifunovic ma wypądek.—
14-kilnmetrowej gonitwie <1OEZH czo- Wa pstrym zjeidae przy dujej szybko-

|pi ocjpilils lliu przednie koło i nastę-
puje kr;:k=;i, SiLnip rozbitego kolarza
odwożą do sapitala. Ł

PQ 2 gqdfinqch kolarze przejechali
($ km. W OJowwńcu kilku Polaków do-
chodzi do grupy czołowej, przed k{p-
ra. W pdlęgłfłśęj czasowej ol^cło 3,5 min.

finiszu. Jako drugi plasuje się Jugosło-
wi&fiin Porecki przed Niculescu i IJo-

iubkiejn. Kapiak przychodzi jekp dzie-

wiąty, maj?c mipima!;ią różnief czasu

w stosunku do Porenkiego.

• A tymczasem w komisji sędziowskiej
trwają targi. Sędziowie orzekli początko-
wo, opierając się n* przybliżonych ob-

liczeniach, ie Krpjea miał R* «neeje
przewagę aż 17 minut Hi»d następnym
kolarzem. Decyzji (<* »potką!ą się jed-
nak ze słuszną krytyką kolarzy i feiero.

wników innych ?ę^połpw, tak, ie wresz-

cie przy trsy gedzjnnyęh tfrgąeh,

zn)(i;ej;>zono przewagę Czeęha do 10 mit

nut. I to jednak jest njeco przesadzo-

ne, neutralni bowem obserwatorzy oŁ-r

lic?pją jego róęnicg C?»SB n» 5 minut.

•Kpt. szosowy Wlsznickh — Nai|

szosowcy spisali się b. dobrzę. Jestągj

ządowolpny % tempa wyścigu, które

wynosi przec-ętnie 32,760.
Pros'neks — Msm 33 lata, a jeżdżę

na rowerze już od 15 lat.

Veselys — Nie miałem szczęścia, dt

fekty na dwu etapach wykończyły,
mnie w klasyfikacji ogólnej. Drużyna
Polska jest b. dobra, podobał mi się

szczególnie Pietraszewski — to twar-

dy przeciwnik. Zresztą jesteśmy sła-

rymi znajomymi, a spotkamy się z

nim chyba" jeszcze nie raz.

Napierałaś Mieliśmy b. ciężki ostat-

ni etap. Wszystkim brakło gum i nie

mężna jbyłp jęchąi. Moje dalekie miej
sce jest spowędowane nie tylka ptze-

męszsRięm, gie i brakiem gum. Zim-

ne dni, a szczególnie przejazd przez

góry, wpłynęły na formę w ostatnim

etapie.

Piętraszewski; — Nagrodą, kHrą

dostałem, wynagrodzi chyba tfraiy,

poniesione w wyścigu.

Rozegrany w Kair» mecz ten!«owy •

pv(Hąr P*vl;a miecijy Opnią I (glptem
łąkpńezyi I!Q pi ;atiirt«| WALIE inrytif
•twem ourtcxykew 1:2.

OKS polski znajduje się znów wbłąd, że w tym sezppie nfę postarsns

łówkę. Na 58 km Chvqjka jeszege raz

przebił gumę,

KURCZE ŻOŁĄDKA

Ną 75 km przez czeski Cjeszyn prze-

jechała grupa zawodników nienial w

komplecie. Kolarze napotkali tli bar-

dzo silne wniesienie, co spowodowało, NieuJescu i Chvojka, którJ7i

że wyścig podzielił sję pą wiele gru-

pek, rozciągniętych ną dużym dystan-
sie. SUnego tempa nie wytrzymali tutaj

Mjob, leśkięwinz i Wandor grą? czte-

rech Czephńw. Ubył lu groźny konku-

rent Kapinka w klasyfikacji indywidual

nej, Holubee, który dostał kurczów żo-

łądka.

Zaraz za Cieszynem powiodła się

ucieczką Jugosłowianom Poredpkiemu i

Hprvaticowi, którzy oddalając s>'ę co-

raz bardziej od grupy czpłpwej prowa-'
dzili 'wyScig aż do 10 km przed Kato-

wicami. W ciągu 3 godzin obaj Jugo-
słowianie przebyli 93 km. A 100 km

przebyli w 3 godz. 13 min.

W Morawskiej Ostrawie (110 km od

startu) obaj Jugosłowianie jechali z

przewaga półtora kilometra przed grup

ką złożoną z Knpiakn, Jugosłowianina
— Zorjca i Rumuna Chicombana.

JUGOSŁOWIANIE UCIEKAJĄ

Na granicy w Bphmjlinie (125 Jur od

startu) Poredoki i flnrva?ic mięli już
7 min. przewagi nad grupą złoconą te-

ras i 17 zawodników. W grupie tej
było czterech Polaków z pierwszego
zespołu, « wyjątkiem Sałygi. Od grupy

JU* przededniu ważnych egzaminów

Wyjazd silnej ekspedycji na Igrzyska

Związków Zawodowych do Paryża
jest bezsprzecznie ••walnym pgniwęm
na drodze przygotowań olimpijskich

sze spotkania z Jugosłowianami.
Niestety jak się zdaje, będą to już

niemal pstatnje poważniejsze kontak-

ty z pięściarzami zagranicznymi przed

batalią londyńską,
• Z daniem naszym popełniono wielki

się na zonSanizPWsnię międzypańsłwo

wych mępzów bgkserskięh- Tęgo rp->

dzaju spotkania maia swą specjalną

powagę i przynoszą zawodnikom nie-

zastąpione doświadczenie. $?!*giptfi»

pjone żądnymi wewnętrznymi t«rnie=

jami olimpijskimi) W których bokse-

rzy spotykają sję w phąrakterjie sta^

rych znajomych.

Czy istotnie njdężąłp o4woływ§ó
mec? z Węgrami? Placzęgo PZg |ąk

Poznańskich

których

1) Krejeu (CSR) — 7:21,J1
2) Horvatic (poza konkursem) — 7:21,31,2
3) Poredcky (Jug.) — 7:21,SI,4
4) Zoric (3ug.) — 7:21,11,6
S) Pantarescu (Rum.) — 7:21,46
6) VsvQtfce (CSR) — 7:21,4?
7) Howociok (P.) — 7:22,47,4
S) Wys'cnda (P.) — 7:22,49.8
S) Wivcclr.qkl (P.) 7:22,56

1S) Perie (CSR) — 7:22,5«, 2

11) ęiegąi
— 7:24,1?

12) Dordik (CSR) 7:25,57
1S) Kapiak (P.) — 7:S1,21

ZESPOŁOWO

1) Polska 1 « ??:PI,35,1
2) CioctiosłgWBcja 1 w ?ł:1|.«,l
S) Bułgaria — 25:14,56,2
4) Rumunia
S) Cxochos!owac]a li - 22:24,50,2
6) Foiika 11 - 2I:S2,»,«

ppwiotlfp 6}ę drugą próbą uciepzki.
Wą 113 krn Chvojka słabnie do tpgo

Sliipnią,' i® gdy nadjpżdża pościg nie Ud
może utrzyiviqp się za kolarzami i zo-

«WP v tylp. Rumun jednak nadal je- W PpZNANiy odby,y si<? M''- Po$Ie$ .

ia,ąfym ^T* *

,. ... '. •
. , i Ww Strzostwo Polski W atlatycg. W zapa- ża dźwigania ciurów znaczpe zrobiło

) "Uino jiwielc^pnjg tem- 5acł, ęlarl0Wą,0 42 zawodników, 3 W
pą utrzymuje dystans. W pzołpwęe, któ- J dźwigąniu ciężarów 35. MistrzgstWP
ra go goni pozostaje jił? niewielu ko- '• s'alV przeprowadzone prze? RD?A w rą^
krzy. C^ść «dpada skutkipm f««oW-1

mach W?IHI
Tipcn ł ' i dzonę były nP wysokim pozornie. W'di9ć
nęgo jpnipąt byf0 p0 zawodnikach poprawa stylu I
PRZED FINISZEM wytrzymałości. •

Ną 121 km ombicja Knpiaka doje re-! Na czo, °

wysunął! się zawodnicy
MtPty, Połówka dochodzi Niculescu J»^ ^aS,
i teraz WBayecy jgdą zwartą grupą, gzy- klasą reprezentacyjną,
kując się do finiszu.

i Rngai-
pbpenie

W
VI mistrzostwa kajakowe Pobici na

Dunajcu (Mistrzostwa Górskie) odbę-

dąsięwtymrokuwdniach16i17
bm (Zielone Święta) ną trasie rzeki

Dunajec od Nowego Targu do Szczaw

nicy (około 46 km). Mistrzostwa ro-

zegraną zostaną w 3 oddzielnych kqa

kuiegcjąch, każda q tytuł mierzą Pol

ski: 1) wyścig długodystansowy No-

wy Targ — gzęząwnipa, 2) slalom

(jazda zręcznościową), 3) kombinacja

gprska (sktadająpą z ? pierw??ych
konkurencji). Mistrzostwa Górskie or-

ganizuje Okręg I Krakowski PZK.

Ostatnie 500 m przed metą było Iwiad

Idem morderczego finiszu. W grupie
jest tylko dw'M zagranicznych konkuren-

tów: Holnhec i Njpulescu. Reszta to

siedmiu Polaków. Pierwsze miejsce w

klasyfikacji zespołowej mamy zapew-

nione,

Nu S»elf pierwszy wpada Wrzesiń-

ski, bijąc p ułamki sekund Hołubca

(CSR) i Zą nimi w kojpjpo.
M mijają bjąłą linię Kapiak, Wyglęn-
da, Bukowski, Sąjyga, IVIich i Wajjdor.

IV ETAP ZUN
^

ZILINA

TYM razem nie powiodło się nam

najlepiej. Kapiak wprawdzie utrzy

mą? pozycję lidera w klasyfikacji indy-
widualnej, ale w klasyfikacji drużyno-
wej spadliśtny na drugie miej§pę, dając
się wyprzedzić drogiemu zesppłpwi CSR.

Okazuje się jednak, że przy dużym
tempie wyścigu szanse nasze maleją, bo

poza Kapiakiem i Wrzesińskim, którzy

należą do ekstraklasy, reszta zostaje da-

leko w tyle. A że tempo na etapie Zlin

—Z ilina było dnść wysokie. — 37 km

na godz., nic więc dziwnego, że daliś-

my się wyprzedzić.
Kapiak, mimo poważnego defektu, jq-

kim jest złamanie szyjki widelca, dopę.
clzil w towarzystwie Micha czołówkę i

dzięki temu nie stracił swej pozycji.

KTO JECJIAŁ W CZOŁÓWCE

Po Starcie w^yscy jadą zwartą grupą,

ple, tradycyjnie już, pierwszo wzniesie-

nie rozbija konkurentów- Tworzy się
długi wąż. W czołówce jedzie tylko
dwóch Polaków: Kapiak i Wrzesiński.

postępy. Nie jpa zawodów,
nfg P3d|y by rekgrtfy.

W. Ziółkowski.

Na stadionie WP w niedzielę o

godz, 16-ej przed przybyciem kolarzy
z Pragi, na życzenie GUKF odbędą

się walki bokserskie o charakterze

propagandowym. Jak dotąd, przewi-
dziane są walki: Słowik — Flisiak.

Walkiewięz — Wąsik, Selma — Wdo

wiak, Jani§zęwsjti w Tpmcgyri§kj, Ty

c?yńgki Tgbplczyk.

W

Dują nlesppdzjgnką mistrzostw był
skład Poznania, który okazał sią najgroź-
niejszym przeciwnikiem Śj^ska. Ząwpdnl-
cy Poznania gzpajd.er (n§im|. zaw. 1(5 |ąt)
Grządzielpwskl, Kauch, Jakubowicz, Miel-
czak I Krawczyk to zespól ambitny.

Warszawa startując ty składzie osłabio-

nym (fcoz K0?e'5kiegp ! Kęiążlciewięzą)
wydała teź z siebie wszystko, lecz mu-

siała sią zadowolić trzecim miejscem.
Młodzież zaczyna dochodzić do głosu.
Zawodnicy jak Rokitą, Wl^lak Szajęwtki
mu;zą jchyllć czoło mlodpicią.

Zgpęlnie nigźla v?ypąę)| tai pfersg Por
morski-

Bladg wypą^i okręg Łódz|c|,

Udział <ąi mlttrEoctwach bral też okręg
Wrocła\yą|ęi. lecz wobec nlekomplętnępó
sKiadu wyniki qjiagn'?te nip były bra-
ne pod uwagę w punktącji ^rużynowęj,
Na czoło wysuną) się zawodnik Krysż-
mąlski w wadze półciężkie].

Wyciągają? wnioski stwleręl?ić nąlęży,
że zawodnicy swoją podstawą zadoku-
mentowali — ią ąppri atletyczny wghodzi
na właściwe tory.

Udziął Pp|5ki w Igrzyąltacł] Ęsłkańskięh
jest już zatvyierdzpny tp też kpt. p?A
Szczeblewski powołał następujących za-

wpdnllęów na obóz konpiyęyjny, a miano-
wicie muszą; §olęplpwBkięgp (Rom),
Sznajdra (Poznań) I Rokitę (W-wa); ko-,

świ
Ma J, Kurkowska-Spychiupwa,

gucla: Grządzlelewskiego (Poznań), Tp,
bolę (SI.); piórkowa: Kaucha (Poznań),
Maręoka (g|,), Sawkę lekka;

(Cypza (śl.), §y/iętoslawsk!ego (W-wa),
kwbpwlcza (Pp?nań), Stróżka (Kr.); pólśr.:
Gołasia (ŚC), Gryta (śl.), Mielczaka (Pin.);
irednła: Redę . (W-wa), Kslftfklewlczg
(W-wa), Radenie (Kr); półclęJk§! Bajor-
kp (Kr.), Idalkowskiego (Pom.J, Krawczy-
ką (Poznań)j ęlężka: Kozerskl (W-wa),
śllskowski (t), Szojewskl (W-wa). Obóz
len, będzie łrwal od 12 do 25 maja. Klei
fownlctwo spoczywać będzie w rękach
Prezesa W. Ziółkowskiego.

lekko przeszedł do porządku dzięnne

go nad zgwodeni, który uęgyjijfą gam

Czechosłowacji? Dlaczego w lęzpnie

zijppwym i wjo.sennym pie jzprgąnizo-

y/apo męc?ew a Finlandią, Stomiłrót
Jugosławią, Ssweęją',' ęzy Dafjią?

Zdąjęmy sobie dokładnie sprawę,

że ur^ądzsnię męc^ów międzynarodo-

wych nje ję§t sprąwą łatwą, znów

nie jest tak trudną, aby nie mężna

było przezwyciężyć pr?eg?kód. Jiusi

my pamiętać, itę przedwojenną potę-

ga pięściąfstwa palskięgo wyro§ł§ w

dużej mierze właśnie ns bardzo czę-

stych kontaktach zagranicznych.

JESZCZE O TRAGEDII

POZNAŃSKIEJ
I jeszcze o katastrofie na ringu po-

znańskim. Dobrze się stało, że PZB

wyznaczył nadzwyczajną komisję dla

zbadania tej tak niezmiernie przykrej

sprawy. Prąwdzip trzeba spojrzeć
śmiało yt oęęy, Nalęży uczypić wszyst

ko, aby ppdobpe wypadki w przysz-

łości kategorycznie wykluczyć i rin-

gów polskich i dlatego gig możemy

tolerować najmniejszymi» nietJpciąy-
nięę. Ą tą]fię niedeęiągnjęgją piewąt-

piwie były W Poznaniu, Jednym z

nich, jak stwierdziła Komisja Nad-

zwyczajna w punkcie trjtgpim, była

grubość maty. Grubość jęj na ringu,

którym wydarzył się wypadek —

wy-

nosiła 20 — 25 mm, Ą tymczasem

regulaminowo winna ona wynosić 1
— 2 cm,

Sprawa mat w Polsce przedstawia

się źle, Maty na wiej» ringaeh są nje

przepisowy, Wiemy, że jest to sp^et
b. drogi, ale jeśli eJlodfi O be*pie-

W dniu 9 bm. w Radomiu odbędzie pgęństwo, to ossegedi

się mece .bokserski Warta —Rado-

mfak. Spodziewane są ciekawe spotka

nla, jak Sieradzan — Szymański, Kos-

sowski -r- Vogt, Wasiak Adamski,
Kotkowski — Franek,

KW lomtle

wykluczone. §ądeimy,
że PZB powi-

nien przeprowadzić surowe kontrole t

inspekcje na wszystkich ringach pol-
skich.

WĘGRY KONTYNENT,,p

W numerze ,,Przeglądu Spotlo-

wegę" ?ąmi?śeili4my k^ręsppndencję z

Buti&pefstfl, Opwiadujęmy się Z niej,

żę węgierskie gfęry pięściąr§lćie zlek-

Odbyły się w Sztokholmie I elimi- s ką PQdkpiw»ją % rępręzęntąsjj Konty-
nacyjne zawody łucznicze do zawp- j nentij, która y/ Amęrygę zremisowa-

dów międzynąrodpwyę.h., Ma z USA, W Budapeszcie powstał
W gronie zawodniczek ągwedzkich | projekt rzucenia rękawicy właśnie

sjrzęlałą nasza 8-krotną m'?trzyni' tej- repręzęntaęji. Węgrzy twierdzą, że

ósemka ĄJBA pr^egrEtłaby ? niemi ,

Wynik jej 539 pkt. jest niższy o 17

pkt. pd wyniku osiągniętego przez nił

na Mistrzostwach Świata w Pradze

Ggepkigj w r- H947-

różnicą przynajmniej dwu punktów!

Sądzimy, tę Wegi^y nieco przeho-
lowali. Jak twierdzą ?)pśliwi, Węgrzy

wygraliby... gdyby mępz był punk(o-
Wyniki osiągnięto: Panowie: Deut- wany przez ich własnych sędziów*».

gen
— 678 pkt., Stenhoff — 620 pkt.,

Johąnsęn 559 pkt, t

Paniei Kurkowską « Bpyohajowa
539 pkt., Kjellson 386 pkt,, Tafcl-

man -r 267 pkt.

Naszym zdąpięm, ńąętpka węgierska
ni? miałaby paimniejsgych §zans -W:

Wąlce z reprezentacją Kontynentu,

chyba nawęt Papp nie d=Jby rady No

wiasowi czy też Escudie,

K. GryżewskI
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farszawa-Praga
I ETAP

WARSZAWA — ŁÓDŹ
I) »«łOly (CSR) — 5,51,11
Z) Solman (lup.) — «tffa
5) Prosinek R|SMł
ł) Ctbula (CSS) — Ś.Sl .M
5) Koder» (P.j - MMI
«1 Bohdan (CSR), II) Grxaiak, 15} Sjtelął-

exyk, 2«) Czyi, 21) Napierała, »j Bań-

ski, 50) Wojcieszak, M) Wojciechowski.

ZESPOŁOWO

1)CS* | — 17:M,H
2) Jugosławia '

— 17:J4,]5
5) Polska II

_ 1W«,M
4) Polsko I — 17:55,84
5) W«rgry II — 17:15,17
«) Węgry I

_ 17:54,05
7) CSB II

_ 17:41,57
t) Rumunia .

— 17:56,23
f) Bułgaria — 18:07,10

n ETAP
ŁÓDŹ — WROCŁAW

1) Prosinek (lug.) — <:H.41

:3⁄4 Riceinleki -» — 4:10,41
5) Czyż — 4:10.4»

ś) Napierała — 4:!B,41
S) Loos (CSR) — 4i:M,41
4) Wćjclk — 4:51.05
7) Siemiński, I) Pietruszewski, HJ Pie-

gał, 15) Molyka, 1») Kudert, 20) Or*al»k. j
22) Stolarczyk. 41) Bański, 4«) Olszewski,
M) Wojcieszek. |

INDYWIDUALNIE

1) Rrosinek (Jug.) — 1M2,»t
I) Cibula (CSR) — 12:54,54
3) Kudert — 12:55,M

w wyścigu do Pin
Ostateczna

Jugosłowianin Prosinek

zwycięzcą indywidualnym
(NASZ SPECJALNY WYSŁANNIK RED. S. SIENIARSKI TELEFONUJE)

WIELKIM sukcesem drużyny polskiej zakończył się wy-

ścig Warszawa — Praga. Po 5 dniach ciężkich zmagań
kolarze nasi wyprzedzili o 18 min. reprezentację CSR, za któ-

rą znaleźli się Jugosłowianie, Węgrzy, Bułgarzy i Rumuni.
W klasyfikacji indywidualnej Siemiński i Wójcik znaleźli się
za liderem, a 6 miejsce zajął Rzeźnicki. Pech nie pozwolił
odegrać wielkiej roli Pieiraszewskiemu, który był jednym
z największych bohaterów wyścigu. Jego stracone 11 m przy
zmianie kilku kól, reperacji gura, oraz 5 min. kary za niezgod-
ną z regulaminem zmianę koiana etapie Łódź — Wrocław
ma swą wymowę. Śmiemy twierdzić, że Pletraszewski nie jest
gorszy od zwycięzców,-wśród których na czoło wybijają się —

zwycięzca trzech etapów Vese Iy i zwycięzca indywidualny
wyścigu — Prosinek.

górę każdy pracował dla siebie. Po kil- para kilometrach pojawiło się .nowe

k« kilometrach-aa nosie posuw»! się wzniesienie, etap został przegrany. Niej
mieli poprostu gil— j

Na dobitek złego Pletraszewski, je-

dhrgi męt banmyęh kossolek.

AMBICJE CZECHÓW

W czołowej grupie znajdowali cię

większości Czesi, którzy mieli ambicję
przekroczenia granicy przed wszystki-
mi innymi zawodnikami. Widzimy V&-

selyego, Cibulę, Prosinka (Jug.) i Pie-

traszewskiego.
Granicę pierwszy przejeżdża Vesely,

za nim w odległości parn metrów Ci-

bula i Bogdan. Zaraz za trójką Cze-

chów pedałuje lider wyścigu — Prosi-

nek (Jug.). Pletraszewski mija granicę
w minutę po Czechach. Za nim jad;
Rzeźnicki i Czyż.

Zdawało się, że teraz wszystko pój-
dzie dobrze, bo trasa wiodła, już tylko
s góry. Nawet fakt, że przed naszym

najlepszym kolarzem Napierał? granicę
przewraca j przejec},ajj Węgrzy a nawet Rumuni,

nie nastrajał nas pesymistycznie.

ZESPOŁOWO

1) P*lska. I — 31:12,2«
2) Polska II — 3(:33,05
S). Jugosławia — Sł:J7,ll
4) Węgry I — W:«4,Z4
5)CSRI — 18:43,02
«) CłR II, — !?:!»,11
7) W*giy II — I»:02,»
S) Rumunia — 3»:41(17
f) Rałgarfa — 3»:W,30

III ETAP
WROCŁAW — JELENIA G0RĄ

1) Pietraszewski — 4:50,53
2) Cił>ula (CSR) —.4:58,35
3) Prosinek (Jug.) — 4:51,55
4) toos (CSR) — 4:58,53
5) Notas (Węgry) —4:58,53
6) Siemiński — 4:59.00

7)' Motyka, 1«) Napierała, 11) W6Jcik.
tri Olszewski, 1») Kudert, 20) BaAski, 23)
Grzelak, 23) C%y*. 30) Wojcieszek, 32)
Kzeiniekl, 37) 8tolare*yk, 42) Piegat, 45)
Wyderkicwiez.

INDYWIDUALNIE

1) Prosinek (Jug.) — 17:41,02
2) loos (CSR) — 17:41,03
3) Napierała — 17:41,47

FeSskn i

i) Polska II
S) JsisjoaScwl»
.«> esS' s: -••

5) Wągry I
t)CSRI
7) Wągry II

8) Rumunia
9) Ruigaria

ZESPOŁOWO

— 53:

— 55:
— 53:
— |5:
— 54:
— 54:
— 54:

:89,13
:52,31
:54,55.
:41,54
:49,50
57,04
84,44
55,59
:57,31

IV ETAP
JELENIA GÓRA — LIBEREC

J) Vesely (CSR) — 2=22,45
2) Cibula (CSR) - 2:22,45
3) Bohdan (ĆŚRf) — "M2.45

4).Prosinek (ług). —,2:22,4«,
3) DolotaHk (CSR) —

. . *•??!«*

4) kovaea" (Węgry) — 2:22,4«
17) WrieslAski

INDYWIDUALNIE

1) Prpsinek (lug.) — J»:«.«

2) ^fójelk — M;09,?9
Cibula (CSR) - —20:10.12

ZESPOŁOWO

1) Rolska I

2),CSR .«!'
3) Jugosławia
4) CSR II
5) Polska II
«) Węgry I
7) Węgry II
S) Rumunia

•9) Bułgaria

29,29
47,19
:55,55
:59,43
:00.05
01,12

,21,25
45.05

15,24

V ETAP
LIBEREC — PRAGA

1) Vosely (CSR) — 4,42,38
2) SlomiAski — 4,42,58
S) Shicombon (Rum.) — *,42,58 <

. 4) Prosluok . (Jug.) — .M M*

5) Sasodl (Węgry), «) Bohdan (CSR), 7)
Serbeli (Węgry), 8) Wójcik, 9) Bak" (Jug.).
10) : Rzeiniekl, 14) Pletraszewski' 15) - Mo-

tyka, 28) Bański, 57) Napierała, 58) Ku-
rort/ 43) Wojcieszek, M)' Piegat-

PIETRASZEWSKI

Ten ostatni jest b. dobrym kola-, na wirażu na samochód

| rzem i nawet gdyby tainl mniej szczę
' się.

I sefa, byłby b. groźny. Zawód sprawi! j Na szczęście inni jadą doskonale

| astm na ostatnim etapie Napierała, j Przed stadionem OMTUR-ji radość nie ZABRAKŁO SIŁ

! może to okres przemijający, a może j bywała. Prowadzi Polak Pietraszewski, I Tymczasem nasi dali się nabrać, ktoś

! sygnał zbliżajacej się sportowej sta- I który też pierwszy mija nietę. Za nim I bowiem powiedział im, że za granicą

j ">ści. I Cibula (CSR), Prosinek (Ji/g.), Loos nje będzie już v,zniesień. Półicy dali

j Napierała dopóki miał siły — je- J (CSR) i Notas (Węgry). W czołówce'2e siebie maksimum en-rpi, n sdy po

i chał b. dobrze i dopiero ostatniego jest mniej Polaków, niż we Wrocławiu,
; dnia spadł w klasyfikacji ogólnej na

| dalsze miejsce. Wójcik, Siemiński i

j Rzeźn cki wywiązali się z zadania

! zupełnie dobrze. Młody Czyż będzie
; ich godnym partnerem.

Szosowcy pokazali, że chociaż ma-

• ją poza sobą 10 lat przerwy w wy-

: ścigach zagranicznych, można na nich

: liezyć i w poważnych imprezach. N«-
• sze kolarstwo szoso we nie cofnęło się

tj. pierwszy wniosek, jaki nasuwa się
po zakończeniu wyścigu W—P.

Warto też wspomnieć o rowerach

krajowych „Bałtyk". Zdały one egza-

min dobrze, jeśli produkcja ich nie

ograniczy się, na brak dobrych rowe-

rów nie będziemy narzekać. Jeśli zdo

będziemy się jeszcze na produkcję
gum, to z kolarstwem polskim nie bę
dzie źle.

dęcy w ezołówce, wyłamuje w Jabłono-

wicach szprychy a tylnego koła i nie

mogęe doczekać się na wóz techniczny
pożycza od przygodnego widza rower

turystyczny, na którym oczywiście nie

ma szans na zajęcie dobrego miejsca.

Gros Polaków jedzie, w drugiej gru-

pie. Widzimy tam' Rzeźnickiego, Wój-
cika w otoczeniu Notasa (W.), Vargi
(Jug.), Czyża, Puklickiego (CSR) i Di-

neva (Bułg.) . 3 km za nimi jedzie Sie-

miński.

Na mecie w Liberec pierwszy poja-
wia się Vesely, tuż za nim dwaj inni

Czesi — Bogdan i Cibula. Lider biegn
Prosinek kończy etap na • czwartym

miejscu, zachowując jednak żółtą ko-

szulkę.

Klęska indywidualna jest ciężka, u»'

szczęście mimo utraty cennych minut

utrzymaliśmy się na czele klasyfikacji j
zespołowej. Ostatni etap: Liberec —

Praga będzie więc decydujący. Szanse

na zwycięstwo indywidualne są małe,
ais drużynowo możemy się obronić.

klasyfikacin

1) Prosinek (J.) 54.52,2S
2) Siemiński (P.) 24,57,21
5) Wójcik (P.) 24,18,84
4) Cibula (CSR) 27(81,25
5) Vesely (CSP.) 27,83,27
4) Rzeiniekl (P.) 27,84,42
7) Bat (J.) 27,08,13
8) loos (CSR) 27,84,85
9) Nolat (W.) 17,18,12

10) Bohdan (CSR) 27,11,44
11) Pietraszewski (P.) 27,14,19
12) Motyka (P.) 27.17,28
13) Yargą. (J.) 27,18,82
14) Napierała (P.) 27,14,1»
15) Dinev (B ) 27.27,13
14) Berbell (V/.) 27.28,3«
17) Sasodl (W.) 17,-19,27
18) Solman (I.) 37,11,39
19) Streln ().) 2741,38
20) Zika (CSR) 27,11,15
25) Kudert (P.) 27,38,19
34) Bański (P.) 28,03,«
41) Wojcieszek (P.) . 28,21,35
48) Piegat (P.) 29,83,44

Startowało 52 zawodników. Ostatni
Mordowańiki (P.) 29,25,38.

Na ostatnim etapie wycofało się B
zawodników w tym 5 Polaków: Ciył,

IOlszewski,
Grzelak, Wyderkiawlez I

Stolarczyk.

ale i tak poprawiliśmy swą sytuację,'
choć każdy liczył na stratę wielu cen-

1

nych minut jeszcze przed startem. [

IV ETAP JELENIA GÓRA —I
LIBEREC |

PO SUKCESIE w etapie Wrocław —

Jelenia Córa, gdzie na trasie było)
nie jedno ciężkie wzniesienie, nikt nie

!
T~\RQGA do Pragi z Liberca m>ała ; capem. Nie wyprzedzili nas jednak! W godzinę minęli kolarze 31 km,

spodziewał się, że następny odcinek j L-f być wyśmienita "; nic dziwnego, j ani o sekundę w klasyfikacji druży-1 a w dwie — 62 km. Zanotowaliśmy

0 pustym żołądku fuk lwy
walczą Polacy o ostateczne zwycięstwo

wyścigu: Jelenia Góra — Liberec mo-|że wszyscy kolarze (za wyjątkiem
że nam dać jakąś szkolę. Wszyscy wie- j Czechów) zaopatrzyli się w gumy, na

my, że nasi kolarze nie potrafią; jeź-1 dające się do jazdy po' gładkiej'na-
dzić po górach, ale... każdy liczył na ! wierzchni. Nikt nie'wiedział bowiem

szczęście. o zmianie trasy, którą w ostatniej

Tymczasem krótki etap . był jedno- . i chwili zdecydowano przeprowadzić
cześnie bardzo trudny: Zaraz po ..star-j .przez Lidice — miasto, pomnik cze-

cie trasa prowadziła pod górę aż do skiej tragedii okupacyjnej,
samej granicy. 26 km ciężkiego podja- Trasa w wielu miejscach przypomi-
zdu okazało się dla naszych kolarzy; nała najcięższe i wyścigi przełajo we,

j zbyt trudną sztuką. Wypomponowali Jechano długo po drobnym szabrze.

się, zmęczyli i w rezultacie, kiedy tra-'Nadto Czesi przedłużyli ostatni etap

sa złagodniała, nie mieli już sił, aby o 30 km. Trasa tego odcinka była
T UŻ przed startem do trzeciego eta-' doci 9S"9 ćdo «olAwki i nawiązać wal-' znacznie gorsza niż na etapie Łódź - | polak jak to zjy _ powie.

J pu, Czesi liczyli poważnie na suk- p,enrac Wrocław. Ciężkie gumy Czechów, w dzia} Rzeźnicki przed startcm ; nic

cesy swych czołowych zawodników P» wyścig roz-, lakte zaopatrzyli się, były dla nich w =
Wz5ą} do Uit_ obłecujac solenn5e

Veselyego i Cibuli i mieli nadzieję „a j
Zn ' knfIy " r " p> ' tych warunkach b poważnym handi- sukccs drużyny polskieji "która choć

ffl ETAP WROCŁAW
JELENIA GÓRA

nowej 5-ego etapu i zajęliśmy I miej-
sce ęx equo w czasie 20 godz. 22,28.

JAZDA POD NARKOZĄ...

Narkoza — najlepszy środek podnie

cający stosowany na wyścigach kon-

nych znalazła pono naśladowców i

wśród ludzi, (gdy Wooderson prze-

biegł 5 kin v/ 14,08,2 — wiele pisano
o narkotykach) — ale środek ten ble

dnie w porównaniu z najnowszym wy

nalazkiem Polaków, który wątpię czy

znajdzie gdziekolwiek zastosowanie.

defekty Pietraszewskiego,' wypadek

Czyża, próbę ucieczki Czechów. O -

statecznie wyszli na czoło Vesely i

Solman, któremu po kilku km „na-

waliła" jednak- guma. Veselego gonili

grupa, w której nie brak było Pola-

RZEŹNICKI

JAZDAodrobienie straconego w klasyfikacji

zespołowej czasu. Nadzieje te opierały

się w głównej mierze no górzystym te- j
renie i przekonaniu,-że Polacy nie zna-i

jf kunsztu wspinaczki rowerowej. j
Okazało się jednak, że nie taki dia-j

beł straszny jak go maluj:) i nasi poje- j
chałi' doskonale, kończąc etap nowym

zwycięstwem. Tragedia górska miała!

dopiero nadejść w następnym etapie J

Jelenia Góra — Liberec. i
f

Wyścig rozpoczął się wolnym tem-

pem, ale też po zjechaniu z dobrej szo

sy na polną ścieżkę, zaczęły się maso-

we niemal defekty.

BARANY NA TRASIE...

W Szczepanowie na ?zosę wpada sta-

do baranów, szjbszych ód kolarzy. Z

triidem -tylko kolarze minęli rozpędzo-
ne stado i znów wyścig potoczył się w

ślimaczyin tempie. Trasa jest bardzo

urozmaicona. Pod Świdnicą reperuje gu

nie Vesely i nie ma żadnych szans na

zwycięstwo w lotnym finiszu. Finisz

ten wygra! Pietraszewski przed Czy-
żem. VT !Świebodzicach poważne wznie-

sienie. Grupa rozciąga się. W czołów-

ce prowadzonej • przez Węgra Notasa j
jest kilku ' Polaków. Po i

wyhi podejściu następuję łagodniejsze stępujący. Majster piekarski tuż przed ;

RÓWNINIE

Etap Łódź — Wrocław. Silne promie nie słońca i ciożka'szosa nie ulatniają
kolarzom zadania. Każdy kilometr trze ba zdobywać kosztem dużego ivys>iłku

cyC
przez szkła sprawozdawcy

IESZKAŃCY okolic Jeleniej Góry on tego nie na rowerze, lec: tv sarno-

narzekali na pieczywo, nie znając chodzie, do którego schronił się po uy-

kiJometro-! przyczyn złego wypieku, a jest on na- j czerpaniu całego zapasu gum.

ADIO czeskie miało . wielkie trud-

ności, chcąc obsłużyć wyścig ko-przejazdem kolumny kolarzy wyskoczył
z piekarni na ulic-ę w fartuchu i przy-

I gototvanym poprzednio aparatem robił

tereny i grupa czołowa zwiększa się.

Na drugim finiszu lotnym w Wał-

brychu pierwszy jest Vesely. Ciasne,
prowadzące pod górę ulice utrudniają

^ ^

jazdę, ale czołówka jest jeszcze b. licz-

na. Jedzie w niej 27 kolarzy. Liczymy
Polaków. Pietraszewski, Rzeźnicki, Sie

miński, Napierała, Czyż. Wystarczy —

pierwsza drużyna w komplecie. Wyjąt- j
kowo dobrze jadą Węgrzy. Nptas. stale! R*TMe. Mecz Morawy

kółku 8 Polaków,' twyęcy się na stadionie Sparty, przed
• I 5ul"ar:'.v' którym była meta wyścigu, zgromadził

' znacznie więcej widzów. Jeden z tych.
chcieli widzieć obie imprezy, omul

R

j pamiątkowe zdjęcia, zapominając o pra

W
IELKIE to szczęście, że. w Pradze

kolarstwem nie interesują się lak

jak piłką nożną. Na ulicach Pragi było
omaszoivie czy

Czechy, odby-

Do&ondy holats łódzki — Pietraszew-

ski,Tktóry w tóyścigti > Warsżaica — Pra-

ga
'

sajql fl 1 •miitjsce • w-kl&yfilcacji' indy-
wduiilnej V swydeiyt* *»*- eiiipie Wro-

. Jelertia Qót»

prowadzi,' mając na

10 Czechów i 5 Jugosłowian

mają. 2 zawodników w czołówce,
muni jednego.

. Do czołówki umiłują dojść kilkuoso-

bowe grupy, ale co dogonią — znów

odpadają, wyczerpani uciążliwą gonit-

wą. Zaczyna się najbardziej emocjonu-

jąca fa2a wyścigu. Jelenia Góra jest już
tylko W odległości kilkunastu kilo-

metrów.

30 KM NA GODZINĘ

Kolarze mkną w dół po serpenty-

nach z szybkością 80 kin na , godzinę.
Na dogodniejszym odcinku mijamy
czołówkę. Jest cała pierwsza drużj-na
polska. Zapowiada się znów duży suk-

ces. Pech jednak wkracza w nasze sze-

regi/Na-4 m przed metą Rzeźnicki od-

pada z powodu defektu, Czyż wpada

R

Z

larski i mecz piłkarski. Przeciągnięty ze

stadionu. Jmbeł musiano co thaiin pod-
nosić i dawać drogę tramwajom.

ZADKI rekord pobiła komisja sę-

diioicska uyścigu, obliczenie u<y-
Iników kolarskich nie jest łatwe i trzeba

\ długo czekać na oficjalne ich ogłosze-
nie. W Pradze dowiedzieliśmy się o wy-

nikach dopiero w dzień po zakończeniu

wyścigu. Komisja obradowała do rana.

APOWIADACZ Jeleniogórski musi

mieć nudo pojęcia o sporcie, sko-

ro po otrzymaniu meldunku, że u' gó-
rnch jest mgła, radził kolarzom nie mi-

jać się, gdyby go usłuchali Czesi i Wę-
grzy, Polacy zajęliby znacznie lepsze
miejsca.

PRZECIĘTNA zwycięzcy wynosi —

32,760. Przeciętna całego zwydęs-
... . , -kiego- zespołu 32,650. Dowodzi to nad-

P
IETRASZEWSKI zdobył sobie wiel, , .

. .. .
• zwvczoi wvrowrutncgo poziomu drużyn,k

* PopuIax«osc u zagranicznych ;
^

_

^ ^^ ^ ^

dziennikarzy. Nazwisko jego powtarza- j
no najczęściej i nie należy si-ę dziwić,

'

TMT, idzieć w maju śnieg na Nowym,
że Bułgarzy, Rumuni, i Jugosłowianie \ VV Świecie zdarza się raz na wiele

na pytania zadau^me przed Pragą, kto hrt. Kolarzom trafiło się to na etapie
pierwszy, dawali odpowiedź: Pietrasze- Jelenia Góra — Liberec. Notvy Świat

wski. Piertvszym zawodnikiem, który ! graniczna miejscowość czeska - pokryta
minął metę'w Pradze był nie Wesely, j lyta'śniegiem, który spadł poprzedniej
lecz Polak Olszeićski, niestety dokonał | nocy.

'

j nie pojechała całkowicie jego ślada-

I mi — wyruszyła do decydującego eta

I pu głodna.
I Polacy walczyli jak Iwy o utrzyma-

i nie 18 ni przewagi, jaką zachowali

po katastrofalnym etapie Jelenia Gó-

j ra — L berec. Ambicja Polaków jest

j godna podziwu. Walki na trasie sa

) jednak niczem w porównaniu z wy-

j czynem jednego z najmłodszych na-

j szych kołarzy — Czyża. Ten chłopak '

| miał przez dwie noce gips na ręce, Najlepszym Polakiem na meęie tzm

| zdejmował go na dzień i jechał w ban Wrocławiu był Rzeźnicki, którego wU

dażaćh, utrzymując się mimo to w dzimy tu towarzystwie małżonki zora*

czołówce w klasyfikacji indywidual-! P° ukończeniu wyścigu

nej, dopiero na ostatnim etapie wyćo- J

fal się ze łzami w oczach. Po wypad- i ków. Na odcinku złej szosy nastąpiła
ku nie'miał na czym jechać. Czyż —j rozgrywka; Wójcik szalał nie patrząc

w:elka nadzieja polskiego kolarstwa, na nic. Dopiero guma zahamowała'je-
czuje się dobrze (ra.k nie ma połama- J go pęd. W 4 godz. — 128 km. Vesely
nych, jak podają- w niektórych pis-j zdobył przewagę 500 m,. za nim zna»

mach). " lazło się'7 zawodników: Węgrzy, Sa-

Drużyna Polska miała na ostatnim ' sodl > Berbely, Prosinek (Jugosł.) i

etapie spełniać rolę aniołów stróżów . Varga (CSR), Bohdan (CSR), Chicom-

kolarzy czeskich. Z zadania tego wy- i
ban

» Siemiński. Pietraszewski i Wój-
wiązali się doskonale, gdyż na metę:

cik
po defektach zostali trochę W

w jeżdżali razem z Czechami, których ] ly le
- Rzeźnicki też musiał zrezygno-

mieli pilnować. Aniołami stróżami
;wać2 iazd y

w

drugiej grupie,

otoczony był również leader wyścigu. FANTASTYCZNE TEMp0 .

— rros:nek, fctorego pilnowali jego j ,

rodacy za wszelką'cenę chcący utrzy

mać indywidualne zwycięstwo w wy-

nie przypłacił su-yrh chęci życiem, spa-

dając z trybuny z wysokości 10 m rui

ulicę. Samochody i tramwaje,' których
nie zatrzymano, stwarzały niebezpieczne
sytuacje, a policja i porządkowi nie mo-

gli sobie koć rady z nielicznymi ciekaw-

skimi. \

Śc' .gu.

SERIA PIETRASZEWSKIEGO

Początkowo jechali wszyscy razem,

odpadły jedynie ofiary gum, dopiero
15 km za Libercem —

grupa rozsypa-

ła się, by po zjeździe znów połączyć

się. Polacy jadą szczęśliwie do Tur-

nowa. Tu „łapie gumę" Pietraszew-

ski, zaczynając swą bogatą serię. Ło-

dzianin po każdej zmianie gumy do-

chodził czoła, przejeżdżał kilka km i

znów zsiadał z roweru. 4 gumy w jed-
nym etapie, to nawet dla tak dobre-

go kolarza, jak Pietraszewski, troclię
za dużo.

Wyjątkowo słabo jechał Napierała,
odłączył się od Polaków, jadąc w to-

warzystwie Węgra, Rumuna i But-

gara.

W
IENIEC dhi pierwszych Polaków,

uczestników wyścigu, którzy po-

każę się . na \ ulicach' Pragi, , wręczono

przedstawicielom. Polskiego Filmu. •—

Uczestniczyli oni w loyścigu Warszawa

Praga, jnając .groźnych konkurentów w

prasie;i radiu. .Film Polski, jak-widzi-
my, saazyna • być coraz lepszy.

VESELEGO

Vesely postawił wszystko ną jedną
kartę, marząc chyba nie tylko o zwy,

eięslwie indywidualnym ale i o odi'<i>

bif-niu straconych przez drużynę cze?k<$
minut. Przez '100 km prawie jechał
szrzęśliwie. Kręcił wspaniale, ciągnie
samotnie pod górę w tempie około 40

km wyrobił sobie 10 minut' przewagi' i

wtedy dobre bogi przestały się niin

opVkowae. Na 15 km przed Pragą cżu

wający nad nim rodacy, starający sip
pomóc wszelkimi sposobami do zwy-

cięstwa zostali bezradni, gdv Veselemu

nawalił łańcuch.

Leader . po naprawieniu defektu rzu-

cił swój rower, zamieniając się na ma-

szynę z Bohdanem. Krótka • przerwa w

jeździe zakończyła wspaniały, zryw. Vc-

sely wypompowany nie mógł drugi raz

powtórzył wysiłku i z trudem bronił

na ulicach Pragi zwycięstwa etapowe-

go. Gdyby Siemiński miał więcej od-

wagi —

w Pradze pierwszy byłby Po-

lak.

Oczekiwaliśmy na dalszych Polaków

z niecierpliwością. Po- 6 m. za leade-

dem wyścigu i Węgrami wpnda Wój-
cik, a gdy za chwil* minął «netę Rzeź-

nicki stało się dla nas jasna, że.^ zakoń-

czył się wyścig , zwycięstwem^ Polaków.

Stefan Sieniarski
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brzymie lecz niesforne tłumy
Ki

Stutysięczne tłumy wnnsaRwia-

ków, rozeiggniętc wzdłuć tra«y u-

licznego wyścigu samochodowego i ni»-

tocyklowego w stolicy, a zapartym tfhc u

śledziły w czwartek, 6 bm. walkę ludzi

i maszyn na ulicach Warszawy. Wyścig
ten został zaliczony do punktacji o mi-

strzostwo Polski i zgromadził na slarcie

wielu doskonałych zawodników • całe-

go kraju.
W wyścigu motorów cetek (pojom-

nośi: <io 130 ceni) na dystansie M km

cwyrifżyl Stefański (Lechia Poznań;. 21

Koziorowtki (Unia Poznań).
W kl. A (motocykle o pojemności d

250 ccm): D Milewski (Unia Poznań;

na N. S. U. w czacie 25 min. 23,5 sek.

Dystans 29 km; 2) Markowski OMTliK i

(Okęcie Warszawa); 3) Kowalski (Gdy-!
nil) na Rudge. !

W klaeie do 350 ccm po ostrej wal-;

ee zwycięży! Krzysztof Brun ("KMj
Warezuwa) w czasie 25 min. 49 Bek. —

Preeriftna 68 km/godz. 2) Stefański j
(Lechia Poznań). 3) Fischer (BKM
BicI.'ko) na Velocette.

W klasie ponad 350 ccm «wydężył

DąI>row-'ki (PKM Warszawa) na Nortn-

nie w czasie 22 min. 49 sek. (76 km na

godz.), 2) Brun Stanisław (PKM War-!

ezawa) na Excelsiorze, 3) Żymirski OM

TUPi Okwie naBMW.

W kntogorii motocykli e wózkami: 1)
Kamiński (Legia Warszawa). Potajałlo
tnial podczas wyścigu wypadek i biegu
nie skończył.

SAMOCHODY

W wyścigu samochodowym I klasy tu-

rystycznej zwyciężył Łączkowski S Po-

znania na Lancii Aprili, czo« 29 min. 21

•ek., przeciętna 59,4 km/goda. 2) Jagiel-
ski z Warsżawy na Oplu. S) Wereszczyń
•kinaM.G.

W klasie II wozów turystycznych awy

ciężył Nowak na Citroen w czasie 26

min. 55,5 Bek. (64,4 km/godi.), 2) Ja-

godsiński Citroen. 3) Piotrowski B.

M. W.

W kategorii wozów sportowych fcwy-
ciężył bezapelucyjnie Wierzba na Lan-

cii w czasie 23 min. 28,5 sek., co daje
dosko4iR'ł{ przociętnę szybkość 73 kin

fia godz.

Wyścig odby! aię na zamkniętym
Czworoboku ulic: AL Stalina (gdzh

tt

były start i meta), al. Agrykola, Myśli-
' wieckp i Górnośląska.

NIESFORNA PUBLICZNOŚĆ

Mimo dość stosunkowo silnej obsa-

! dy porzędkówej, publiczność, która wy

| jętkowo tłumnie zgromadziła się

j wzdłuż trasy (mówię o 100 ty», osób

,

— co jednak wydaje się lelek? przeca-

| d$) — zachowywała się źle i bardzo

szczęśliwie się złożyło, że obeszło się
bez większych wypadków.

W tym miejscu stwierdzamy ponow-

nie, że organizowanie tego rodzaju
imprez w mieście, szczególnie zaś w

Warszuwie (posiadającej duży niestety
procent publiczności niezdyscyplinowa-
nej) jest dużym ryzykiem. Rozumiemy,
że względy kasowe są ważne i że w

tym właśnie wypadku o;ie to głównie
decyduję o organizowaniu imprez w

mieście.

Kiedyśmy te sprawy podkreślili w

rozmowie z jednym z orgunizatorów
odrzekł:

— A, no właśnie! Trzeba tę publicz
nnść w\ chować...

sstych z czystym sumieniem

organizować.

możnabylicy nauka wsiadania i wysiadania *

tramwajów i jak dotychczas nie dajo
żadnego skutku, stwierdziliśmy nadto,
że te same wysiłki od dłuższego eu« DRESZCZYK EMOCJI

czynione są, by odzwyczaić warszawia-J 1 jeszcze jedno. Większość gapiów
ków od Łaśmiecania ulic. Nic i tego ! przybyła by doznać tzw. mocnych wra-

niestety nie wychodzi. żeń. Większość — to tacy, którzy w

Znakomita szpikerka ini. Rychtera,; ogóle nie maj? pojęcia o mototacli, o

którego (i słusznie) do pasji doprowa-j podziale ich na kategorie itd. lecz zdę-
dzaio ustawiczne przez gapiów prze- żają na trasę, bo... jest dużo hałasu i

chodzenie jezdni i jego ciągłe etrofowa- J może... się kto rozwali?...

nia także — nie wiele pomagały. Jeśli ktoś nie wierzy, niech wmiesza

Obawiamy się, że b. trudno bpdzie' się W ten właśnie tłum i niech posłu-

wycliować lakij publiczność w stolicy, cha. Może tak nie jest wszędzie, nie

przy której bez ryzyka fatalnych wy-t tak niestety było wczoraj w Warsza-

padków wyścigi podobne do wczoraj- . .wie.

GM trasy aatanawlisniv
Uwagi z boczaei t^/bsi

okazji zawodów przypomniał mi a ty zapomniałeś zapalić motor.

Wprawdzie i w czwartek wszystkie

motory zagrały, tym nie mniej, nie

wszyscy zawodnicy osiągnęli upragnioną
metę.

Zysl$ «tary kawał.

Dwaj amatorzy sportu automobilowe-

go kupili wspólnie starego Forda i po

wyremontowaniu go, odbyli inaugura-

cyjną przejażdżkę za miasto. Poniaeuś

gruchot działał nadspodziewanie da-

brse, postanowiono to uczcić skromnym
śniadankiem w pobliskim lasku. Uczta

Zawody czwartkowe były przeglądem
nit tylko sprawności maszyn i zawód*

ników, lecz i pierwszą wiosenną rewią

była tak znakomita, se nowi pionierzy mód w stolicy.
tego sportu z trudem zdecydowali *ię' W zalanych słońcem Alejack, podzi-
na powrotną podróż. Śpiewając: ,'rlyś- wialiśmy (te długie) toalety tvarszazcia-

my przyszłością Narodu..." i „Góralu \ nek, które, trzeba to przyznać ze smut.

czy ci nie sal..'* zajęli miejsca te wozie. Idem, więcej uwagi poświęcały swoim

Po upływie godziny, jeden z nich konkurentkom — niż zatvodom.

zwraca się do swego towarzysza:
— Pr.V» Felunia! jaka przed nami

znajoma okolica. Ten lasek mi coś przy

pominą.
— Mnie też wydaje się znajomy. Wi-

docznie dojeżdżamy do Warszawy.
— O rany! my jedziem i jedziem...

P
WYCHOWAĆ BĘDZIE TRUDNO

Stwierdziliśmy jednak, że od dwóch j
lat prowadzona jest intensywnie w sto- «>'« by' spertem popularnym i nie od-

Bezsprzccznym jest, że były one ozdo-

bą wczorajszej imprezy,
*

Kierownictwo wyścigu jest konse-

kwentne. Już trzeci rok z kolei dru-

kuje program zawodów, który jest abso-

lutnie niezgodny ze stanem faktycznym.

Rozumiemy, że mogą istnieć przesz*

kody techniczne, lecz licząc się z tym,

należy ułożyć tylko program ramowy,

by nie wprowadzać w błąd publiczno-

Publiczność dzieliła się na dwte kolt.

gorie.

Pierwsza, umiejscowiona, okupowała

ploty, ruiny, drzewa i auta ciężarowe

O RAZ pierwszy w dziejach pięś j grywał żadnej roli w rywalizacji euro gdyż właśnie (Mli w najbliższą nic- ] tosdluż całej trasy. Z tą nie było kio-

ciarstwa polskiego zobaczymy pejskiej. Dopiero po wcinie pięściar- dzielę będą walczyli w' barwach „dre Ipotu.

okserów Jugosla

bokserów Jugosławii w naszym kra-

ju. Boks w Jugosławii przed wojną

gt sierpnia

Polsku-CSR
juniorzy

jRk donosi „Mlada Fronta" —

Związek Doksertki CSR ostatecznie

zatwierdził terminy meczów rewan-

żowych Polska — CSR, które odbę-
dę iię w Polsce 7 i 10 listopada.

Nadto ustalono, iż pierwszy mecz

bokserski juniorów Polska — CSR

będzie miał miejsce 22 sierpnia w

Polsce, przypuszczalnie w Warsza-

wie, a rowunżowe spotkanie rozegra-

ne zostanie w Pradze w ciągu listo-

puda. W meczu juniorów będą mo-

gli brać udział zawodnicy, którzy
nic przekroczyli 19 lnt życia,

stwo w Jugosławii nabrało rozmachu

i stało się spertem mes. Dużą niespo-

dziankę uczyn.li bokserzy Jugosła-
wii w Pradze 1945 r. w czasie mi-

strzostw Słowiańskich. Szczerze mó

wiąc, nie liczono się poważnie z mo-

żliwością ich zwycięstw,., a tymcza-

sem, jak to się mćwi, pokazali oni

żyity „Milicjoner" przeciwko „Gwar- [ Druga, bardziej ruchliwa, pomimo na-

dii". Oto pełny skład Jugos?owian: iUoływań milicji porządkowej, bawiła

i się w: „kotka i myszkę". Zabawa bar-

dzo prosta. Czy zdążę przebiec przedmusza — Afidrefevic Zoran —

mistrz Jugosławii,

koguci* — Psvlorlc Dugaa,
pjćtfcowa — SlameekovFs Svefiftiat

— mietre Serbii,

Paryż, w maju.

Młodzieniec, który znaW.i

tię przed 10 Sądem Karnym

Paryża był widoczni» skonfundowany.
Miał też wszelkie ku temu powody.
Madame Germaine Lerous, właściciel

ka kawiarni W Nanterre, oskarżyła

go o uszkodzenie ciała i na dowód

przedstawiła sędziemu
ze iladamt pokopania.

. pazurki i udowodnili, te bynajmniej' ,ckka
~

Mat!e D 5aro " Bel
*

sunku do 50-letniej kobiety. ''ha

dał nawet, Że od mistrza boksu o-
nie

Obiegają od poziomu więcej tu-

czekiwać można większego opanowa-

nia, i że wiadomości jego z dziedzitiy
zachowania się wśród kulturalnych !u

dzi wymagają widocznie poważnego

uzupełnienia.

Charon stał w ławie oskarżonych
własną fldgę , mały, brzydki, speszony, próbując u-

! sprawiedliwie się rumem, który wy-

tynowanych Polaków i Czechów,
tomiast przewyższali ich południo-

wym temperamentem. j
i

Polacy dopiero po ciężkiej walce

pokonali Jugosłcw an w stosunku

9:7, Tu jednak trzeba zauważyć, że,

sęd;:iowie dwukrotniś pokrzywdzili
Polaków w spotkaniach z Jugosłowia
nami Najbardziej pokrzywdzono Grzy ,

wocza w walce z Pavlovicem Moim

p63śfed«!a — źiklc Predst: — m's!rs

Serbii, -

średafa — Lszar Dżeplca — mlstri

Ea?ksfiów,

półciężka — Lassrevfc Milos —

nmtrz Serbii,

ćiężka i- M'xeci?fe Łj'ub5vo|
raistrz Belgradu.

Oskarżony nie miał nic na swoje U- J trącił go z równowagi,

sprawiedliwienie chyba to, że byt pi- i Obruńcę Charona zdenerwoxvala n.-w

jany. Ale i ten fakt nie był dostateci bardziej uwaga o obniżającej się ka- j zdaniem, Grzywocz wówczas wygrał
nie wymowny, gdy się zważy, źe Ro-! rierze jego klienta. Przypomniał, że i 6-cioma punktami i Pavlovic zakoń-

bert Charon jest zawodowym bokse- j Charon otrzymał w czaoie wojr.y od-1 CZy{ V/alt<ę zlekka zamroczony. Sę-

rem, trzecim we Francji w wadze śre ; znaczenie i że wogóle nie stało się : dziov/ie wówczas orzekli remiB... Tak

dniej. nic strasznego. CZy owak, jugosłowiański kogut jest
W drugi dzień Bożego Narodzenia Sędzia raczył przeoczyć fakt, że i dobrym bokserem, z którym

Charon zjawił się w stanie podchmie- j Charon był już raz karany za uszko

lonym w lokalu pani Lerous. Zamó-1 dzenie ciała i w rd''u 1943 skorzystał
wił szklaneczkę rumu i rzucił na stół

banknot 5.000 -frankowy. Gdy mu

zwrócono uwagę, że nie będzie resz-

ty, puścił w ruch język. M-me Lerous

nie pozostała dłużna i w rezultacie

rozwścieczony bokser wymierży} jej
cios w głowę. M -me Leroux nie była
k. o ., co nie świadczy zbyt pochleb-
nie o punchu naszego bohatera, a gdy

skoczyła do icletonu, by poskarżyć

siq władzom bezpieczeństwa, nasz

bokser zmienił taktykę i wbrew wszel

kim regułom pięściarskim kopnął ją
w nogę,

W sumie przebieg walki nie był

zbyt honorowy, nawet biorąc pod u-

wagę, że nasz „średniak" miał przed

sobą przeciwnika conajmniej wagi

ciężkiej, przewyższającego o dobrych
10 kg.

Przewodniczący trybunału nie miał

jednak najmniejszego zrozumienia dla

wyczynu bokserskiego Charon» w sto

z dobrodziejstwa amnestii. Zasądził go

na karę pieniężną i 14 dni aresztu i

zawieszeniem Tak więc „walka" za-

kończyła się klęską punktową Charo-

na. Nokaut w ringu byłby jednak bar

dziej honorowy, niż przykre widowi-

sko w Nanterre.
— Sądziłem zawsze — zakońeKył

przemówienie swe przewodniczący ła-

wy sędziowskiej, że boks fest spor-

tem szlachetnym — ale pozwól pan

sobie powiedzieć, panie Charon, że

w zachowaniu się pana nie było nic

szlachetnego.

Wyrok sądu n'e wyczerpuje jednak

sprawy. Związek Bokserski będzie

się poważnie liczyć.

Również Olejnik został pokrzyw-;

dzony w vValc6 z Dżepitia, w której
uznaho Jugosłowianina sa żwycięzcę.

Wspominam o tyeh dwu bokserach,

LONDYN (Obsł w!,). — Wszyscy

olimpijczycy, któfay przybędą do Afl-

glii, otrzymają kafty żywnościowa
specjalne, przeinaczone dotychczas

tylko dla ludzi ciężko pracujących Na

wyżywienie dsicnńe pfŁypadnie więc:
miał również kilka słów do dedania, I 170 gramów mięsa, 14 gramów fcnko-

Nie jest rzeczą wykluczoną, że bok- f nu, 56 gramów cukru, 2S gramów st-

ser, który sztuką swą popisuje się na jj ra, 56 gramów tłuszczu, 46 gfarnów
starych kobietach, straci licencję i za j jaj w proszku, 453 «Tan!ów '-lil>:b&,
kończy niechlubnie karierę. I 467 gramów kartofli i ponad litr nr.le-

1 ka. Trzeba przyznać, że rny odżywia-

Edgar Joubert my się zitacZnic lepiej.

Jugosłowianie uważają za asa swej

drużyny Dżepinę, l^óry w 1946 t wal

czył w Pradze, jako półśredni, obec-

nie awansował do średniej. Dżepina
ns Igrzyskach Bałkeńskich vf 1947 r.

zaiał pierwsze miejsce, bijąc VC?gra

Szalaya, który jak wiadomo, iżeżyci

należy ; sie zwycięstwem ńad Tormą Dźepiua
j potrafi niebezpiecznie atakować żo-

łądek.

Stamsrikovic w piórkowej, na Igrzy
skach Milicyjnych W Czechosłowacji

?pc4kai się z Antkiewiczem i tylko
c

;
emacznie przegrał.

Gwardia przeciwstawia taktt druży-

nę; Pfito?a, Sobkwwink, Antkiewios(
i SkSej&a, Iwsńcki, Kolczyński, Ar-

! chadzki, Szymura- Nit jest wykluczo-
i ne, źe w okładzie tym zajdą jeszcze
j zmiany i w lekkiej Komuda zastąpi
i Skierkę, względnie Sżymankiewica —

i Kolczyńskiego.

| Mscz odbędzie się na kortach Le-

I gii w niedzielę, ó godż. 11 -ej W

! zie niepogody zawody będą miały
! mle,

:

s«e w ujedialni.

i2 ttsaiń „Milicjonef" będżife Wal-

czył w Gdańsku, a W dniu 16 fflaja w

Szczecinie. JugosłoW
;
anie przybywa

ją do W&rsżawy rano w dniu 7 bm. i

zomieizkają w hotelu „Terminus''
K. G.

zawodnikiem, czy nie. Najumselaj pod
tym względom było na Agrikoli, gdzie
strome brzegi skarpy nie pozwalały rut

szybkie wdrapanie się na chodnik. Przy

spadnięciu — kupa śmiechu.

•

Dla pechowych icarszawiaU6u>, fitSrty
spóźniają się na pociąg — polecam tak-

sówkę D. K. W. Nr 16. Stoi stule przy

,Szwajcarskiej". Sto procent pewności,
że nie nawali.

j Pewność kierowcy tego wozu, który
startował w kategorii samochodów m*

rystycznych, witali widzowie hucznymi
oklaskami.

.

*

Megafony' Polskiego Radia przeszły

już mutację głosu, lecz nikt ich nie sły-
staf, gdyż zostały zagłuszone przez ryk

tno.fsyn.

Tym ratem P. R. nie ponosi żadnej
odpowiedzialności.

•

Jeden i kierowców samochodowych

urządzał lobie na trasie małe przedsta.
Uiienie. Witany brawami przez grupy

widzów — dziękował im prtyjasnym kU

waniem ręki, zwracając się us ich stro-

nę. Znajomość „savoir-vivre" jest tatesiś

mile widziana, ale w tym wypadku nu*

że czasem nie popłacać. »iy.

iMjaaBMuM^LimwM^JHLatga tmsamsustrmL!

Jtm&auMM. MizES*€t>tcań&§&3

WRESZCIE, ostatecznie przeto* | n$ł mi na piętę, ściągnąwszy mi rów-

nawszy się, że nie grozi mi nocześnie pantofel £ nogi; na ponow

odnowienie się kontuzji nogi, poeta-' cym wkładaniu pantolla straciłem bli; biegaeB osiągnie formę swojego źyoia.

właściwej zaprawy. Musiałem tym «Y^o na jakichś bardzo teoretycz-

bardziej zabrać się do solidnego tre- nych, dla mnie samego niezupełnie
ningu, że prasa zagraniczna sygnalizo

1
zrozumiałych, przesłankach,

wała Lehtinena, |akó bohatera nad-1 #Bie« narodowy wygrał w roku 1934

chodzącego sezonu. Podobno F
s

n pro^ózef Noji.

wadzi twoją zaprawę niezwykle su- j Pwwadrg wi^c s^-Ój źwykły, bardzo

mlenflie i wszystko wekasuje ba t6,1 intenspvny trening, przygotowują ale

Wolny czas na tewicdzanui mini*.fi, oglij'
duniu stadioiitl, jak również zabytków
histurycxnycli miftsta Florencji.

Wreszcie nadj^edł dzień, gdy trzeba

było dołożyć Wszelkich starań 1 wysił-
ków, ażeby godnie reprezentować bar-

wy polskie. Na reprezentacyjnym stanule i wszystko wekasuje ti& to, | "ncnsywny wy poisuie. i\a reprezentacyjnym sta-

właśnie w tym roku ten świetfly!
do ^ 20 "" 1

myśląc przedft wszystkim o dionic zebrały si? drużyny Włoch i na-

Jac2 osiaótlie formę swojego Źyoia ma

3ocyn> nastąpić w lipcu spotkaniu s gza S po wysłuchaniu hviunow i wymiń-
nowiłem wziąść udział w zawodach. : sko 100 metrów. Po biegu stwierdzi-

Chcialem mieć całkowitą pewność, łem, żu noga moja uległa bolesnemu

iź będę mógł znów startować, bez o-' okaleczeniu na pięcie,

bawy ó ponowny konieczność pauzft-J Po przebiegnięciu pierwszego kilo-

wania. Ten start zalecał rai rowmci metra uda.j6 ini się wysforować oa

dr Przeworski, który pragną! przeko- j czoło, tak, iż przed trybunami zja-
nać się, czy moja chora noga zniesie wiam się wraz z Adamczykiem, jako
większy wysiłek. leader. Adamczyk trzyma eię mnie

Startowałem więc w niedzielę 8 uparcie na przestrzeni dwu kilome-

kwiotnia w biegu naprzelaj o puchar trów. Dopiero na 800 m przed metą

„Wieczoru Warszawskiego".

Bieg odbył się na placu wyścigo-

wym, wobec kilku tysięcy widzów,
Na starcie stanęło 240 zawodników.

Biegłem stosunkowo lekko, nie od-

czuwając żadnych bólów I po zawo-

dach oświadczyłem dziennikarzom,
że iestem bardzo zadowolony ze SWo-

odpada, ale na jego miejsce pojawia

się zawodnik AZS-u Duplicki,
W biegu tym (na dystansie 4.000

m) nie chodziło mi o czas, ani o ja-
kieś efekty, lecz poprostu o spraw-

dzenie stanu dopiero wyleczonej no-

gi. Toteż postanowiłem ten wyścig

rozegrać na ostatnich metraoh, wie-

jego stanu zdrowia, Oczywiście było rząo w swoją „końcówkę". I nie sa-

mi jeszcze daleko do pełnej formy,-a- j wiodłem się. DupHoki trzymał się
le też jej nie poszukiwałem w tym mńie pomimo przyśpieszenia tempa,

biegu napr2ełaj — chodziło mi jedy-; wreseele świetnie wytrzyma! mój
nie o poddanie próbie mojej nogi, a; 00prawda bftrd«o słaby — finisz, ale

pod tym względem wsiystko wypHdlo' uleg| ai ńa ostatnich metrach,
pomyślnie. |

Zaraz po starcie, starając się wyjść; LEHTINEN NA HORYZONCIE

na czoło, zostałem mocno potrącony, j Postanowiłem teraz dopiero, spraw [ no było ulec sugestiom ludzi, którzy

odepchnięty, a wreszcie ktoS nadep-1 dziwizy stan swej nogi, zabrać się do swe przypuszczenia opierali przecież

Lehtinefl miał się wyrazić, iż jego am

blcją jest wymazanie mojego nażwi"

ska t listy rekordów światowych, po-

prawienie mojego óżaśu na dystansie
3 kta. Dobrze, zobaczymy, przecież

pobiegniemy ze sobą na bieżni —-

tam jest nieco trudniej zwyciężyć,
niż w prasovych wywiadachl

Prowadzę «aprawę 1 t.amiefzam

zkolei startować w naródowym biegu
na przełaj w dniu S.Maja.

Ostatecznie jednak do biegu tego

nie staję, a o przyczynach mojej nie-

obecności muszę tutaj wspomnieć z u-

czuciem wstydu i zażenowania.

Na dwa tygodnie przed startem

Włochami. W międzyczasie doburOui

stertów podciągam slg w formie.

W plerwsssyfih dniach eaerwra WOZLA

zorganizował propagandowe aawotly lek

koatletyczne dla szkół średnich.

W tyćh zawodach sturtouałeni w biC'

gu iia 3.000 m, dajęc swym przccivż)ti'
kom wyrównanie.

Uporałem się łatwo z całg stawkę bie-

gaczy, biegłem lekko bez specjalnego
wysiłku i prawie bez walki osiągnęłftm
niezły czas 8 min. 46,6 sek. Ten bieg u-

pewnił mnie, iż ostatecznie wielkimi

krokami zbliżam się do formy szczyto-

wej.

Źle rozłożyłem siły w tym biegu, gdyż

| poczętkowe okrążenia przebiegłam «&
prasa sportowa odmówiła mi wido- j S2}%0) nie ^g,,. p -niej na os,alnlc|,
ków na zwycięstwo, oświadczając, iż' metrach ostro finiszować, jak powinie-

jestem chwilowo bez formy. Ja, ża- nem t0 robić w nortnalhych wiirunkacll.

miast sprawdzić swą formę i wziąć,
udział w biegu, uwierzyłem w swoje POLSKA — WŁOCHY

nieprzygotowanie i do biegu nie sta-

nąłem! Powtarzam: przyznaję się do

tego ze wstydem, iż tak doświadczo-

nemu zawodnikowi jak mnie nie wot-

Po tym starcie pódejmuję intensywny
trening z myśl® o starcie wu Plorf'ni-|l
w meczu lekkoatletyczny]» Polska —

Włochy.
Do Florencji przybyliśmy na trzy dni

przed zawodumi, epędzajęc bardzo mile

nie bukietów, wobec 5.000 widzów, za-

częliśmy bezkrwawa walkę o prymat w

lekkoatletyce z reprezentację Włoch.

Przegraliśmy stosunkiem punktów
69iSl, a pt-óca mnie zwycięstwa uzyska-
li 8 tiiis2ej druśyfly: Heliasz, Lućkhaus

oraż Nowak. Ten osttvtni ustanowi! na-

wet rekord Polski w skoku w dal wyni«
kicm 7,38 m.

Na starci fi biegu na 5.000 m stangli:

Llppi, Barttilifti, Fiałku i ja.

Zaraz po strzale startera narzuciłem

mordercze tempo, gdyż świehiie sip
czuiem i postanowiłem odrazu jus W

pierwszej połowie biegu „zarżnąć" ca!g
stawkę przeciwników. Przebiegłem

pierwszy kilometr w 2 ni, 42 sek.) ześ

dwa kilometry w 5 m, 42 eek. Tutaj

już rezygnuje z wńiki Lippi, który z ja-
kimś soczystym przekleństwem na

ustach pozostaje w tyle.

Drugg grupę utworzyli Fiałka i Bar-

iirlinl,

N& tłWarim kiltJttlMl-aP Lippi ntrtku»

Je, pl-B.Vdpli-.owM łll«mai dochodzi. Pó-

czgtkowo nic dostrzegłem tego „wy-

czynu", ule zorientowawszy się, że

LONDYN (Obsł. wl). Angielski Związek
Piłkarski wybrał Już 15 zawodników, Vt6-

ny repi62entov/ać będą barwy angielskie
.w crasle najbliższego tournee po Euro-

pla.
Lista wybrańców wygląda następująco:

Swift, Scott, Howe, Aslon, Wright, Nl-

cholaon, Franklin, Cockburn, MatihewS,
Plnnsy, Mortsnsen, lawton, Mannlon, Pear-
son I Langlon.

Pierwszy mecz rozegrają Anglicy z Wio-
chami w Turynie w dniu 1« maja.

Włoch chce „doszlusować", natych-
miast preyśpirszani i odgłos kroków

Lippiego za chwilę cichnie za tuoiini

plecamJ.

Pierwszy przerywnni talmę praca ni-

kogo nie niepokojony w czasie 15:09

sek., drugi Lippi 15:18,6 sek., trzeci

Fiałka 15:21,9 eek., cawarty Bartolini

15:29,8 sek.

Po nędznym ballhłecfe pożegnalnym
natychmiast «daliśmy się w drogę po-

wrotnę, zatrzymując nip przez jeden
dzień w Wenecji. Drużyna cała odbyła

uroczę wycieczkę po ttllfście, zakończo-

nij wycisczkg na Lido, ja osobiście po-

zostałem na dwoWU samotny, gdyż ina-

jgc przed sobg Widoki na poważne za-

wody międzynafothiwe chcialeiłi wcześ-

niej wrócić do kraju, by móc spokoj-
nie trenować,' Nier-tely kierownictwo

na to nie chciało sśę zgodzić. Wynik—
moje niezadowolenie i obrażenie cię
na kierowników, a co za tym idaie do-

browolne odsunięcie się od UŹyWUnia
przyjemności w i-vaedz.-uiiu Weuseji.,

Z biegu S kr.1, W Flormii!ji by?em
bardao Kftdowńlotiy, jionlwaif, -il«' mm

już powfiość, że mój treninię po-!-/^.)-

je racjanalnhi nap^ód t. o(iv:y.=U:iJo
stopniowo Bwę wielkę fomę.

Postanowiłem więc jak najwięcej
?tflrtownć, edyź thdałem do ofitnn^oh

niftźliv/oicf wykorayfitać awfl osohp dlfl

propagandy ittileBla polskiego w^ód

obcych.
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ŁÓDŹ, 6:5 (Tel. wł.) . Bratislava

Łódś 2:2 (2:2). Bramki zdobyli dla

Bratislavy) Szubert i Simansky, dla Ło

diii BttFun i Cichocki. Publiczności

ok, 20 ty*.

Brulisttiwi Rajman, Vican, Pro-

szowski. Pokorny, Marko, Balażi (Be-

nedikovic), Danko, Kainl, Kuchar, Ma-

latyński, Szubert, Simansky.
Łódz: Komar, Włodarczyk, Łuć II,

Korporowicz, Urban, Miller, Hogen-

dorf, Baran, Janeczek, Cichocki, Pat-

kolo.

i'o przerwie atak łodzian grał w skłu' wodr.ików

dzie: Baran, Patkolo, Janeezek5 Ko-

szewski i Marciniak.

Spotkanie piłkarskie o puchar pre-

aydenta m. Łodzi zakończyło się wy-

nikiem 2:2 (2:2). J

Skład gości niemal całkowicie pokry-
wa! się 7. reprezentację Słowacji. Piyy-'
puszczaliśmy, że jedenąstka, w której \

szeregach snajdijje się «ż 7 reprezen-'
tantów Czechosłowacji — potrafi z

łatwością obnażyć braki łodzian i za-

demonstruje futboli w lepszym wyda-
niu.

Po końcowym gwizdku Bjedzący qbok
»as dziennikarz słowacki, red. Maślon-

ka, powiedział krótko, dosadnie i tre-

ściwie; „Gdyby obraz gry czwartkowej

przenieść na stadion bratislawski, pu-

bliczność miała by tam przez cały mecj
wspaniałe zajęcie, Gw{zdi))aby bez

przerwy".

Poględ ten pochodzi jednak od zbyt

wymagającego tmiąkosza aportowego i
1

krzywdzi poniekąd obie drużyny. Pod-

®zas gry obserwowaliśmy niezmordowa-

ną bieganinę za piłkę, ofiarność, ?,de-

cydowanie, szybkie wkraczanie yr prze

eiwnika ! nieustępliwość w ppjedyn-

kaęh, ale to nie wyrównało tplęicji bra-

ków, jnkie dały się odczuć prze? 90 mi-

nut. Nie mogliśmy dostrzec precyzji
i przewodniej myśli w grze. Większość

sytuarji podbramkowych tworzyła się
od przypadku <!o przypadku,

PopBStkow» goście staralj sio trzyr

map piłkę przy ziemi i zdradliwymi
uliczkami niepokoić brąmkarz<i łodzian.

Okres ten trwał jednak Bl»yf krótko,

oby mógł zatrzeć ogólne wrażenie.

W scspole gości widgieliapiy frzy

jatnśejsze punkty, a to lewy obrońca
— Proszowski, który (ll) prajerwy Cał-

kowicie zepsuł humor Hogendorfowi i

sprawił, że łod^innin po przewie po-

został w BZptni. W atukii Ifdynie lewa

strpng pntrąfiSa npwi§z«1fi z goł>ą śc|-

slejszą współpracę. Łowy łącznik Szu-

bert okazał się dobrym technikiem i

«Jowripnyin taktykiem, Często jednak
i pn liłędnje nąstjiwiuł swój cplownik
i pńast zatrudniać Komara, starał się
bić w słońce. Łpwpskrzydłowy Siman-

sky w 100 proc, wykorzystał słeh? for-

mę Włodarczyka. On był twórcy więk-
szości nirht zpieczriych sytuacji pod

bramkę lod/imi. O wiele słrlłiej wypn-

ilh pm"oc, li szpzpgóJnie środkowy Wit

ko, ktńrnnu! rap po rnz uciekał słaby
technicznie Janeczek.

ny w wykopach i pje rozumiejący aięi
z bramkarzem Komarem, wskutek cze-

go kilkakronle tworzył się chaos na

polu łodzian. Dobrze wypadł natomiast

Łuć, który z meczu na mecz czyni wy-

raźne postępy.

Jeżeli łodzianie nie wygrali tego spot j pod uwagę kilku ziparpowimych obu*

kania, to w pewnej mierze mogę mieć stronnie, aytuqeji podbramkowych —

natomiast gry piątki ataku ppważpje
na tym ucierpiała.

W drugiej poło,wie ofensywa łódzka

nie potrafiła odciążyć tyłów i ograni"
czała się do sporadycznych wypadów.
Wynik meczu, jeśli się nie weźmie

również pretensje do kapitaną związ-
kowego ŁOZPN p. Kowalskiego, który
ulegając podszeptom licznych dorad'

eów, niepotrzebnie wycofał po pF^er-
wie jednego z najrozumniejszych aa-

należy uważać za sprawiedliwy.
Ppaehieg. gryi początkowo prgewggę

maja gaście i Komar kilkakrotnie inter

weniuje.
W min. strzał Kuchare Miler wy-

Ślqsk-Poznań 2:1
Obie dfuiyny w rezerwowym składzie

POZNAŃ, 6. S. (Tel. wł.J Śląsk—Po. Chmielewski, Czapezyk i Genderanie

znań 2:1 (2:1). Bramki dla Śląska zdo- znaleźli zrozumienia u dwu pozostałych

byli Kuboez i Górecki (z karnego), dla napastników, którzy grzesząc swoją zbył

dgjan kończy Sie "idem Hogendorf*.
PoŁnaniu

~ C«»pe«*. !nią powolnością powalali sobie nawet

Podanie do Barana przynosi bramkę,] Ś1? pk: Br0łn > Giebur, Pytlik, Dudą,
ssdobyt? strzałem z bliskiej odległości' Bar

t-
vl: >. Wijczek, Dybała, Cehulg, Ku-

prggd wybiegającym bramkarzem. Ło-' bocz ' G PrecW'

dzianie zachęceni tym w 16-ej min. Poznań: Krystkowiak, Zawieja, Weiss,
inicjują drugi groźny wypad. Ładne po Mahjszak, Tarko, Groński, Chmielewski,
danie Barana Janeczek posyła daleko' Kaźmierc?ak, Czspczyk, Genderp, lle-

pbok słupka. czelski.

W 20 min. Szubert ueyskuje wyrów-' Mec % Poznań — Ślęsk o pucha* ś. i?,
nanie, W 26 min. Patkolo, po minięciu) Kałuży zgromadził na boisku Wstty po,

obrońcy i pomocnika nie moie trafić nad 8.000 widzów. Wszystkich «potkał
do pustej bramki, Etrzelajae z ostrego t srogi 2awód, gdyż obie dniżmy wysfa-1 • •• i -t
, ,

'
. ! '

.
•

'
- ikowiak za puszczone gole me ponoeii

dość kąta. W 30 min. bimansky pod- piiy z Jicznynii rezerwami.

w najdogodniejszych syniacjaeji t-lehrać

piłkę. Po przerwie atak przestawiony
wniósł dużo bojowości, leez w dalszym
ciggu grzeszył indolencję strzałową.

Pomoc poznańska róumież nie był»
najlepszą. Zadowolnił jedynie Tarka,

który zmuszony pracować za 6^vycli
współpartnerów. Z obrońców lepszym
był Weiss. Zawieja popełniał kardynal-
ne błpdy, stwarzając często pod własną

bramką nieprzyjemne sytuacje. Kryst-

ataku Cichockiego, wsta-j bija z Unii bramkowej, poprawka ' yvyżsEB wynik, a w 40 min. Patkolo wy-) Zwycięstwo odniosła drużyn» śląska. I

wiająe Koczewe.kiego. Ten ostatni po/.n1 RF^f.źnio natomiast w rekach Komara.' pracowuje sytuację, pozbywa się piłki | która zdołała sobie je zapewnić już w | ju-^^jTM os-c^ólnl zawodii^y^do"
3 o*TM*"TM Ł °'," a

.

rzecz Janeczka l fn oddaje/' 9 Cicho ' pierW62yeh 10 min
-

maj?e w okre-! rr^Xlaw^moid! pTeLvnikow,-
chaosem nic do gry nie lyniósł. Całość NytycJimia.towa

STHEFA gUROPEJSK*

ckiemu, który . kilku metrów ustala sie gry wyraźną przmagę. Branki w za-! Napastnicy przeprowa(izau copmwda
w >'nik dnia " : poznańska {njej|czne lecz zawsze niebezpieczne wy-

Po przerwie więcej z gry mają go- f 6
,,^^s, TM ! pady, a defensywa stanęła n. wysoko-

ście, nie umieją jednak wykorzystać do

godnych sytuacji. Strzelają najczęściej
obok bramki. Pod koniec drugiej po-

fatalnego błędu obrońcy Zawiei, druga ' ^^ania

? rzutu karnego za rękę Matuszak,. j
^ T?" min. prowadzenie dla Śląskg

Po diyii tych bramkach Poznań zabrał zdobył Kuboez z podania Górskiego,

Iowy Łódź jest ptforjg atakujueą, nie' się rzetelnie t]p pracy; do końca nięczu.' a w 10 min. Górecki podwyższył stan

również atak jej nie umie poradzić z I zwłaszcza w "drugiej połowie silnie prze- va 2:0 zamieniająe podyktowany rzut

ofiarnie grająca obrona gości. j ważał, lecz natrafił na doskonalę uspo- karny na bramkę. H&r.orowy punkt dla

Zawody prowadził niezdecj Jowanie | sobiqnę defensyyve gości, która likwi- Poznania zdobył w 23 min. Czapczyfc.

p, Sperling, (W- Łach.) dowala wszystkie ataki w zarodku,
? (Ol)

ram

I (Dokończenie ze str. 1 -ej)

( momentów obrony, a za puszczone

; brapiki nie pppesi winy, Serafin by?
: skuteczniejszy od Mutujszku-u icaa, któ-

, re;|o kierownik drużyny po 3-ej bram-

| ce zmienił na Pruskiego Z pomocy

wyróżnia! się Sz-jziirek grający jako

stoper oraz praeow ty Waśko Szczu-

przeciwko Warszawie, za faul Waśki na

Nowaku. Podyktowanie rzutu karnego
w tym wypadku uwgżamy zą zbyt su-

rowe i krzywdzące Warszawę. • Można

było z powodzeniem dać rzut wolny.
Faul Wąski nie był rozmyślny. Z dru-

gi:\;o rzutu karnego, ktpry egzekwuje

ponownie Barwińfki Kraków zdobywa
rek niepotrzebnie sfaulował Kohuta, i PTMW^Zpnfe. Po tej bramce Wąrsznwa

podstawiając mu nogę na polu kar-' wpTOW ^ dv;drU BOwych grmy; ^

nym. Z karnego padła wyrównująca
brrmka dlą Krakqwa. Atak Waręza-

17 m przebłysk ataku Krakowa likwi-

duje Serafin, Kraków tak niedołężnie
zagrywa, że gra budzi śmiech na wi-

downi. W 27 i w 33 m. Warszawa zdo-

bywa dwa dalsze kornery, prowadząc
w rzutach rożnych 6:0. W 35 m. groź-

np sytuacją pod bramką Krakowa. Gór

ski jednak za krótko podaje Oprycho-

wi, który nip może złapać piłki. W 40

min. Skromny fenomenalnie broni

Nie-

POTKANIA pierwszej run

grywek o |iu:har J)avisa w

europejskiej zottały :;akończonc

spodzianek nie przyniosły.
J>.'* jedynie -•«— •:( .; •••.' r>-zrt.' -•••!<•

ło spotkanie Fritncji z Rumunią w B".-

kareszeie. Po pienys^ym dniu flumunis;

prowadziła 2:01 Viziru pokosiE-l gładka
Destremeau 6:3, 6;?, 7;5, Cartilu łis zaś

Bernard» 3:6, 6:4, 6:3, 6:2. Zdswało

się, że trzeci punkt dla Rumunii „mu-

si" wywalczyć Carplulis z Destremeau,

Następnego dnia debl wygrali Francuzi

Bernard, Bolelli — Viz.iru, Caralulis

6:3, 8:6, 8:6 i \y tym miejscu nastąpił

kryzys formy gospodarzy. Dwa single

trzeciego dnia stały się łatwym (3-i-eto-

wym łupem) Francuzów, którzy wygrali
ostatecznie ten ciężki mecz 3:2.

W Barcelonie Szwedzi mieli ułatwio-

ne ?a4anie dzifki temu, że w Ijurwadi

Hiszpanii nje startował Mqssip. Jolians^

son wygrg} z Castella 6:3, 6:2, 6:1,

roi- | przewagą Wlorhuw. IrianJia pMvni
;;fi'' J spotka sir z p.giptem, Belgia gra ? Ai

gentyną, wreszcie Czecliosłowai j

zjlią.

Według meldunków t- Pragi Drolinv

ma w przyszłym tyg"l}nin powiócii". di

kraju i Czesi wystawiają ria Ura«jlię
s-kład nąstęjiujacy:

W singlu: Drobny i Vrba. w deblu:

Pi't;bny i Ziibrudsky (jek nabywają
„dcbl hokejowy"). Rezerwa Snuilin.- ky.
Mimo łfraku Cernika wydaje fię, że ze-

pól ten powinien wygrać przynajmniej
3:2.

C

V/y, pndrbnje, jak i Krakowa graf n'e-

i'óv/fio. Miał obok płynnych zagrań,
również i b. siabe mp

me

nty,apo20

jn
e i pqlowy tak się wyczerpał,

? Ar- j że mimo znacznej przewagi nie był
o Br.i- j zdolviy $1° strzelema bramki Oprych

dobrze kierował atakiem Obok nie-

go wyróżniali się obydwaj skrzydło-
wi. Mordarski zagrał słabo, toteż po-

dobnie jak Mąruązkięwicz, został wy-

mieniony na Eorowieuk.ego pod ko-

niec I polowy.

| sidego i Borowieckiego. W chwilę póź- sfrzpł Nowaka, Był to pierwszy korner

I nir-j następuje b. groźna sjtnacja pod; Krakowa, a strzał Nowaka — «ajład-
| hrgmks Wsrszawy, wyjaśnions przez ! rjiejszy z całego meczu,

i i?-ii">ruiiego. ,

WT . ,. , , , IW ostatnich 20 min. dochodzi
W ostatnim kw^dran.- ie przed pauzą

,,-, . , , . i głosi dla od-niany Kraków. Jednak
Kraków rPZpSraf się, przeprowądzając

POZNAŃ, 6. 5 - (Tel. wł.) Czwórmpez
inotopjklnwy ns żużlu, zorganizowany

łtównifż g?pśny Pnnko np prawym | s3awostem 6:3, 11:9, 6:3, Bergelin z
1

przez Motpkluli Unia ząfeońoisył się zwy

skrzydle znalilzł w osnhie J.«l«|a fpp^kli j sw.wp8lero ¢..2, 4;6, ¢:3, z Cfisj.Uo , cięstwem Leszczyńskiego Motokl"Uu

wego opiekuna. Wszystkie próby «"^-j WH||;0Werem. Debla wygrałi Szwedzi bez

czki były przez łodzianina wczas WySjlJtl,.
dowane, a kiedy Dpnłto wymkngł Hę Doić'si,Jly 0,pór stiIłvia} Sm,ajcari;

„Rres,tu" podania jego były mało pre- Paliis|!1!(i g(i,i(. dobrg fonn8 htydll?i
cyzyjne, a strpiały niecelne, Hrpmlsarz hindus Ahmpd, wygrywając oba single.
Rajman obronił kilka niebezpiecznych;^^ am!;;żf].y}y AliSt)if> („a

Btrziiłów. Za dwie puszczone briimki | nie |nógl zt]obyć pupklu z driighll

moie mieć wię.pej pretensji do pomo-

cy i obrony, niż do siebie.

W drużynie Łodzi najlepszym zawo-

dnikiem był Baron W ataku, któremu

dzielifie sekundował na lewym łączni-
ku Cichocki. Patkolo wypadł słabiej.

Węgrem Ademem, ulegając mu 3:6,

6:4, 6:4, 4:6, 6:3. Asboth wygrał swoje

gry spacerkiem w trzech krótkich se-

tach.

W drugiej rundzie, która ma być u-

,. , . , kończona do 20 bm. grają więet Holan-

LZlJ'^ . Portugalią, gdzie faworytem
pierwsi, Norwegia nie ma szans z An-

glią, mimo że gra u siebie, Praneja spo-

tyka się z Węgrami i tu zadecyduje za-

Miler z Pabianickiego PTT. Zawodnik

ten sr.a przed soba przyszłość, Słabiej
grał Urban ora« Włodarczyk, niepew-

BRAT1SLAVA GRA W SOSNOWCU

ŁÓDŹ, 6:5 (Tel, wl.) . Reprezenta

pewne gra podwójna. Dwa pewne punk-

ty dla Węgrów — to Asboth w singlu.

ej a Bratislayy w" niedzielę ip^egn S^ ec J® «P^» sieP ewnle ^ af3k "

mecz towarzyski w Sosnowpu 7. reprer

Sentacjg tego niiasta.

£4 pkt. prjpd Rawiekim SIptokhjbem 16

pkt., Uniy — Poimiń 12 pkt. i Lechią—

Pozpań 1 pkt.

Najlepszy cza» toru na dystansie 5 o-

krsżeń pzyekgł Smoczyk w ezfiaię 2:16.7

miń. Na zqkpiipjienie odbył się bieg

najlepszych zawodników z po.izpzegól-

nycji sekcji biorących udział w czwór-

rm.axii. po ciMpcjonujgcpj v>nlce swyriii-

żył Nowpfki IVfprian w czasie ? :18,1 m.

przed Smoczykiem 2:18,4 min.

WIERCI Z OPOLA
^

W ram§ęi> Prscy asji?yl fio

tutaj turniej piłkarski przy udziale sjęęj-
miu druiyn. W finałowym meczu iwycię-
stwP odpjosle drużyna BZKS Odra Opo-

wygrywając z Lwowiapką Qpple w

stosunku 1:0 (0:0).

^jj . W spotkaniu bokserskim o rnistrzo-

stwo śląska klasy B miejscowy respót

kolejarzy wygra) wysokp z druiyną ZZKze Szwajcarią. Włochy Jugosławio
bardzo ciekawy mecz, z pewną jednfk Kflipwię» w itosynku 12:4.

1%/u metcśe

jSŁYSICĄWięZNA mmKA

Zawody 2aczę}y 6ię sensacyjnie. W

1 m Kohut, po kombinaoji Nowak

Gracz, podjeżdża piłką pod bramkę

Warszawy i z 3 m strzelą nie do p^
brony prawy róg Po minucie gry Kra

ków prowadził 1:0. Wyrównanie nie

daje na siebie długo czekać. W 6 m

Warszawa, po kilku ijdałych atakach,

zdobywa wyrównującą bramkę przez

Górskiego, który strzela w lewy róg
siatki. W 4 TO później Jurowię? wybig

ga z bramki, Oprych pedrzupa głową

piłkę ppnąd nim i piłka wtaeua n'e

do puetej tjrgfi>l<i Krakowa, 2;1 dla

Wąrgzawy. Krąków, ząuną6t zerwać

sią do atąku, gra teraz niedołężnie,

W 15 m. Opróch wysunięty do pr/o
du dostaje piikf, lecz traci ją na rzec;;

obrony Krakowa. W 20 in. Nowak z

Graczem niepotrzebnie hipcrkomhinu-

ją i marnują dogodną sytuację. W 21

ni. Ignaczpka wygwizduje publiczność
za jego nieudolność. Na 4 m. przad

bramką, zamiast zdobyć się na strzał,

pakuje piłkę w aut. W 28 m. gwizdy
na widowni za faul na Oraczu, ra co

sędaia dyktuje rzut neutralny. W 31 m.

Kohut jest w pełnym biegu, na polu

karnym, Szczurek podstawią mu nogę,

rozciągając go ną boisku. Sędzia słusz-

nie dyktuje rzut karny, ? którego Bar-

vyinski zdobywa wyrównującą bramkę.
Kohut na chwilę zszedł z Jioiska, po 2

min. jednak powrócił. W 34 m- sędzia
Winiarski dyktuje drugi rzut karny

do

nie

szereg nąwrt niebezpiecznych ataków,
W 44 m. pierwszy rzut rożny dla Wars

• szawy. Oir-zey.ski jednak bije w aut.

Przerwa 3;2 dlą Krakowa.

WARSZAWA PRZEWAŻĄ

Po pauzie obraz gry radykalnie się
zmienia. Warszawa wychodzi na boiskp
z siln» wolą poprawienia wyniku, przez

20 m ma zdecydowaną przewagę. Gra

toczy się na połowie Krakowa.

Kraków nie może się oswobodzić z

tej przewagi przeciwnika. W 13 m.

czwarty e rzędu korner dla Warszawy

marnuje Cyganik, strzelając w aut. W

meże zmienić wyniku, dzięki doskona-

łej grze Skromnego, Wydaje się, że wy-

nik 3:2 pozostanie do końca zawodóv>

dla" Krakowa. W ostatniej
-

minucie

dzia dyktuje rzut rożny dla Warszaw

w następstwie którego w ^ainieszpn:
podbramkowym Oprych główką w n-

bliższej odległości zdobywa ku szoln

rsdośfj warszawian wyrównującą br

kę. ?ą chwilę d°l»rze na ogół pn;

dząry pąwody Fęd;/.ia Winiarski z Ło '

kończy piery/sze w tym roku zawody .

Puchar Kałuży, po któr5'ch Warszaw;

w dalszym ciągu prowadzi w tabeli

z różnicą 1 pkt, przed Krakowem.

BĘDZIN, 6:5 (Teł. wł.). Częstocho-
wa —r Zagłębie 5:2 (2:1). W Będzinie
rozegrany został mecz piłkarski mię-

dzy reprezentacją Częstochowy a repre.
-

zenlacją Ząglphia Bębrowskiego, aąkoń

czony zwycięstwem gości 5:2 (2:1). Re-

prezentacja Zagłębia wystąpiła bez

dwóch najlepizych graczy Łubaka i

Prostackiego. Zagłębie zagrało na ogół

io Ziiiny

KRAKÓW. 6:5 (Tej. wł.) . Na Zielo-

ne Święta pierwsza drużyna Cracovii

wyjeżdża do Ziliny riaxturniej jubileu-
szowy SK Ziiina, w którym oprócz go-

spodarzy wezmą udział: Hajduk
(.Splitt), Cracovia i Victoria (Pilzno).

•fc W biegu narodpwym w grMPia se-

niorów na irasię "około ? km zwyęiĘŻyt
Durlik (Odra) pr.'scl pnikięm (ZZK) or^l
Czają (liceum Pedagogiczne). Ogółem
we wszystkich grupach udział w biegu
wziglp pcmad 5QQ i !«gii:
nlków.

b. słabo, w przeciwieństwie do zespołu

Częstochowy, który przewyższał gospo-

darzy pod względem technicznym i

taktycznym.

Grę rozpoczęto w ostrym tempie z

lekką przewagą ZagM'ia. Lepiej uspo.
-

sobiony strzałowo atak Częstochowy

już w 8 min. zdobywa prowadzenie ze

strzału Wójcikowskiego. W 25 min. Ma

ezuga wyrównuje; piłka- wzięta zosfała

z autu — winę w tym wypedu ponosi

spdzia Brandys. W 40 min. prowadź;»
nie dlu Częstochowy zdobywa J?<li-;v

jevski. Po przerwie następuje zmiana

graczy w obu dr.liżynach, C;:ęsfc:('lov.f .

w dalszym ciągu jest zespołem lepszym
technicznie i coraz częściej gości na

boisku gospodarzy. Już w 5 min. Pur-

gal strzela trzecią bramkę a w 10 min.

flnlkicwicz podnosi wynik do 4:1. Przy
stanie 4:1 Orzechowski z podania Cha-

chorka zdobywa drugą bramkę dla Za-

głębia.' Na kilka minut przed końcem

meczu Halkiewicz strzela piątą bram-

kę dla Częstochowy, uslala.iąc wynik
dnia. Sędzia Brandys b. słaby — wi-

dzów ok. 6 tys.

Wszyscy sportowcy PoUki wzięli
udział w Biegu Narodowym.

Starty i mfogfi stanęli m
Prezes Klubu Sportowego daje,

dobry przykład.

Nasi faworyci

Kelner Strażak.

Moie w tysiącznych tłumach u-

czestników tegorocznego Biega •

znajdziemy nową Gwiazdę sportu

Polskiego.
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Opinia przew. Komitetu Wykonawczego A. Gutowskiego
UZEWODiNIC^CEGO Komitetu

gów .Narodowych, Aleksandra Gutow-

skiego spoty tamy w sali konferencyj-
nej KCZ£ przy ul. Kopernika. Tym ja-
zem obarcza go nowa funkcja. Jest se-

starych działaczy sportowych. Przyczv- — Najbardziej dodatnim objaweni
nili się oni zresztg w wielkim stopniu jest jednak bezsprzecznie dotareic do

do rozwiązania zagadnień technicznych, wsi! Niiwet nie przypuszczaliśmy, ie

które nie były proste. J Bieg zdobędzie sobie tak wielką popu-
— Szczegółowa ocena — powiada p.( larność i zainteresowanie właśnie w

Gutowski — bgdzie możliwa dopiero „środkach wiejskich. Pierwszy telefon

kretarzem I-ych Ogólnopolskich Igrzysk j w chwili, gdy otrzymamy już dokładnej otrzymaliśmy z meldunkiem •

Sportowych Związków Zawodowych., raporty, niemniej jednak dziś już pod-' przebiegu, pochodził od jednego z po-

Zanim będziemy interpelowali go z ra-j kreślić należy doskonałą dyscyplinę, za . . .,Ł . . ,..

,

-

•, . ,.., .., .,. i mstow
wojewodztwa lubelskiego, ra-

cji tej nowej godności, wracamy . do rowno przy zbiorkach jak i wykonaniu
!

, . ., ,.J ' ' .,.!,. '
.. . , i portowano nam dumnie o wyniku bie-

świeżych wspomnicn
^

2-go maja, kto- biegu. Przyczyniła się do tego w znacz-
^ ^^^

ry postawił nas przed interesującym nej mierze i uroczysta oprawa, jaką na

zagadnieniem, jak też wypadnie pierw- dano całej imprezie. r -jdkreślnła jaj — obeszło się naturalnie bez

sza masowa impreza sportowa w Pol- strona dekoracyjna, udział wybitnych błędów. Byliśmy na to zgóry przy go to-

SCK? przedstawicieli naszego państwa i orga-
! wan '- Materiał doświadczalny, jaki uzy

Dziś wiemy! Wypadła dobrze, ba le- nizacji politycznych i społecznych. Moż skaiismy, jest bardzo poważny i po-

piej, niż należało oczekiwać, biorąc • na śmiało twierdzić, że i na tym polu zwoli nam w przyszłości na unikanie

pod uwagę krótkość terminu przygolo

Generalny przegląd sportu pracowniczego

N
nuslqpi w ramach Igrzysk Związków Zawodowych

IE zdołamy jeszcze ochłonąć na- leży właśnie do pionu Związków Za- satelitów. Ale nie to jest naczelnym

leżycie z wrażeń olimpijskich, wodowych, wówczas zrozumiemy do-

wawczego. Zasługa w tym w wielkiej
mierze i Komitetu

^

jkonawczego, któ

ry potrafił zmontować izeroki aparat

i puścić go we właściwym momencie w

ruch. to też wolno nam szefowi jego
złożyć z tej racji gratulację.

W konsekwencji wracamy do biegu.
P. Gutowski tłumaczy osiągnięcie peł-

nej masowości przede wszystkim fak-

tem złączenia imprezy ze „Świętem
Płacy". Masowość „rozpętać" może tyl-
ko ruch społeczny. Mieliśmy przecież
i dawniej próby zorganizowania, maso-

wych imprez w rzeczywistości jednak
nie dawały rezultatu, gdyż brakło im

odpowiedniego podłoża ideowego. Dziś

pierwszy krok i — rezultat doskonały.

Zasługa, źe Bieg Narodowy z teore-

tycznych założeń przekształcił się w

realne osiągnięcie, przypada w wielkiej
mierze skoordynowaniu współpracy

najrozmaitszych czynników, jak: „Służ

ba Polsce", KCZZ, Główny Urząd Kul-

tury Fiz., Samopomocy Chłopskiej, no

i zainteresowanie imprezą Ezkół.

Ńa* polu organizacji stroną dodatnią
było wciągnięcie nowych działaczy, j
Stali się nimi członkowie Rad Narodo-' dla miejscowych

. . . •„• rzutu karnego (1/
wych, starostowie, pracownicy gminni.
Wykazywali oni niejednokrotnie olbrzy-
mi entuzjazm i ten ich „pierwszy
krok" będzie może zalążkiem kadry
uzupełniającej naszego korpusu orga-

nizatorów, który jest w tej chwili dość

skromny, gdyż obejmuje prteważnie

wytworzyła się pewnego rodzaju ko- nsteres, które wyszły na jaw dopiero
r/.ystna rywalizacja. Poszczi-sólne punk

w

praktyce — kończy p. Gutowski,
ty, szczególnie w większych ośrodkach.

chciały wystąpić jak najgodniej. Mobi-

lizowano orkiestry, organizowano bufe-

ty, starano się o nagrody.

.. .TTobec tego nie pozostaje nam nic

innego, jak ponowić gratulacje i życzyć

jeszcze większego sukcesu s okazji
Igrzysk Związków Zawodowych.

zadaniem imprezy. Igrzyska Związków
Zawodowych, mają ną .celu pobudze-
nie poszczególnych Związków branżo

wych do jak najintensywniejszej pie-
lęgnacji kultury fizycznej. Rozumie

się, że w danym wypadku obowiązy-
wać będzie w całej pełni zasada ma-

sowości, dopiero z tej bary można

będzie rekrutować specjalnie uzdol-

nione jednostki do specjalizacji spor-

towej.

Zdaje się, że czek nie zostanie Tbea

pokrycia, jeśli pozwolimy sobie dzisiaj

stolicy
ZWYCIęSTWA FAWORYTÓW W KL. A

Z POWODU wyjazdu zawodników kl
bów stołecznych na mecz Kraków —

Warszawa o puchar Kałuży odwołane zo-

stały spotkanie Bzura — Marymont i Gro-
chów — Syrena.

POLONIA IB — RUCH (PIASECZNO) 7:0
Rezerwo Polonii zasilona Gierwatowskim

Wiśniewskim, Ochmańskim i Szularzem

pokonała wysoko gości, mimo prawie
równorzędnej gry. Bramki: Dutkiewicz (3),
Szularz (3), JaJnicki (1). Zawody prowa-

dził dobrze Nowakowski.

W przedmeeru rezci."*' wygrała Polonia
6:1 (1:1). bramki: Przepiórka (2), Szularz

(2), Wożniak (1), Grzejszczak (1).
iNICZ — SKS 3:1 (0:0)

Pierwsza połowa równorzędna. W 5 min.

prowadzenie dla gospodarzy uzyskał
Wojciechowski. Wyrównanie padło w 10
min. ze strzatu Krzykały. Dalsze bramki

strzelili Szymański z

min.) oraz Zawiślak II

(10 min ).
W przedmeczu zwycięstwo odniósł SKS

4:3 (3:0). Bramki: Selinski (2) i Korpalski
(2) d'a gości oraz Stępniewski (2) i Ko-
rzeniowski d!a Znicza.
POGOŃ (GRODZITK) — JEDNOŚĆ 3:1 (2:1)

Gra ostra. Brnmki strzelili Soporek I

(1), Soporek ii (1) i Niewiadomski dla

rozpocz
:ia początek sszonu są zadowalające.

Obydwa] zdają się być w dobrej for-

mie. Wcemistrz Polski Janicki zsjąi
Irzecie miejsce, -iwycieżujiic Musiała

(Kraków) 13,8 sek.

Z.;wody zorganizowała oeic':; Ko-

lan-na Garbarni,
W piątek, 7 bni dojdzie du ponow-

nego spotkania Buku z Kupczakiem
r.a torze Cracovii o godz. 15,30. O

godz. 17-ej zakończenie na torze Cra-

covii VI etapu .wyścigu kolarskiego
• Warszawa — Praga.

KRAKÓW, 6.5. (teł. wł.) . Na torze

Cracovii odbyły się w środę pierwsze
w tym sezonie zawody kolarskie z u-

dzialem. czołowych naszych sprinte-
rów: mistrza i wicemistrza Polski Ud-

ka (Łódź) i Janickiego (Wrocław) o-

raz eksin strza Kupczaka (Kraków).

W ćwierćfinałach na 1.000 ni zwy-

ciężyli: Kupczak — Bednarza (Kra-

ków), Janicki — Słoninę (Kraków),
Musiał (Kraków) — Janika (Wroc-

ła-w) i Bek — Gręźlewicza (Kraków).

W I półfinale Kupczak pokonał wi-

cemistrza Polski, Janickiego w czas'e

15 sok., w II półfinale Bek wygrał z

Musiąłem w 15,2 sek. W finale doszło

do. spodziewanego pojedynku Bek — POZNAŃ, 6. 5 . (Tcl. wł.) — Spotka.

Kupczak. Pierwszy finał wygrywa bez; „;,, 0 mistrzostwo Pohki w szczypior-

większego wysiłku Bek w czasie 1.3,0 j niaku poinifdzv miej^cowil Warta a

sek. W drugim finale Kupczak rewan j iLRS-em zakońrzyiu s-ię po ciekawej

żuje się za poprzednią porażkę i choć | „rze zwycięstwem Warty. Trzoz « ały o-

z wielkim wysiłkiem wygrywa iednik . kres gry lekką przewaiie mieli ware.ia-

bieg w ok. 12,8 sek. j rze, któn} na skutek zbyt indywidu-

Trzeęi,, decydujący finał bez loso-1 alrie.j pry swych napastników umieli wy-

wania p.ozycji, jest niezwykle zacięty.' korzystać eylrowo. Doskonale natomiast

u>po-ohinna liyla defensywa miejsco-
wych. ł.nilziaiiie zaprezentowali się z

jak nujlepszej strony. Zespołowo grali
Ii iu-ze lak >• ataku jak w obronie.

Ilrnmki .dla warciarzy zdobyli Hera-

rv, Piefhmviak i Ruszkiewicz po 2.- No-

rek i Gólimow?ki po J. Strzelcami 'dla

ŁKS-'.i byli Hubert 2, G-rabezyk. Gąk i

Bujnowicz po 1.

I gospodarzy. Honorowy punkt dla gości
padł ze strzału samobójczego. Sędziował
Brzuchowski.

W przedmeczu rezerw Pogoń wygraja
walkowerem z powodu niestawienia się
przeciwnika.

ZRYW — LEGIA IB 1:3 (1:1)
Porywisty wiatr uniamożi:wiał w pierw-

szej polowie meczu nawiązanie jakiej-
kolwiek akcji. Gra równorzędna, w miarę
ostra. Prowadzenie dla zwycięzców zdo-

był w 32 min. Dzięciołowski 2 rzutu kar-

nego. Wyrównał w 42 min. Latkowski, do-

bijając piłką wypuszczoną przez bramka-
rza wojskowych Czyżewskiego.

Po przerwie Legia zdobyw.1 jD;-czedwie
bramki ze strzałów Grządziela (12 min.)
i Florczyka (rzut wolny) ra 35 minucie. W

ostatniej minucie zawodów Chodyra
(Zryw) nie wykorzystał rzulu karnego.

Końcowy wynik nie odpowiada prze-

biegowi meczu, gdyż pokonani byli nie-
co lepsi. W ze;p'o!e gospodarzy wystą-
pił, po dłużej chorobie b. reprezentant
Warszawy — Waltasek. S .dziowai Wróbel.

W przedmeczu rezerw spotkania nie

rozstrzygnięto 2:2 (1:1). '

KIASA B

Rywai — Drukarz i-.i (2:2). Wynik nie-

rozstrzygnięty zasłufony. Bramki zdobyli:
Nadwodhy (2), Majewski (1), Szybowski
(1) oraz Krzywik (2), w tym jedną z rzur

tu karnego ala Drukarza i Borucki (3),
Wiśniewski. Szymczak oraz Jasik dla go-

spodarzy. Rywal nie wykorzystał dwóch
- zutów karnych.

Sędziował b. dobrze Turczyński. W

przedmetfu.. .wygrał ^pruicci.rz 3:2 (2^1). Sę-
dziował Kuczyński.

Ęlektryciinoić — Mirków 1:1 (0:0). Gra

równorzędna r lekkg przewagą gospoda-
rzy. Bramki zdobył): Kluża .dla Elektrycz-
ności i samobójcza (w ostatniej minucie)
dla gości. Wyróżnić należy Jezierskiego
i bramkarza Sucheckiego wśród miejsco-
wych craz bromkarza Mirkowa, który swą

grą uchronił drużynę od porażki. Sędzio-
wał dobrze Komorowski W przedmeczu
wysiała Elektryczność 4:7 (1:2).

Okęcie — Sarmata 1:2 (4:2). Drużyny
wystąpiły w pełnych składach Gospoda-
rze posiadali dużą przewagę, dla których
bramki strzelili: Martynski (5), Morerc

(3), Kowalski i Kamiński. Punkty dla Sar- I

maty zdobyli: Czyżak i Kacprzak. Na wy-

różnienie zasługują: bohater meczu ju- i

nior Martyński i Kowalski w Okęciu, oraz

Ssdzio-

a już z końcem drugiej dekady sierp- piero w całej pełni wartość tego ro-

nią wpadniemy w nowy trans, tym ra-
1

dzaju imprezy. W ciągu kilku dni bę-
zem ó charakterze wyłącznie krajo- dziemy mieli okazję przeegzaminowa-
wym. W dniach 19 — 22 sierpnia nia niemal wszystkich naszych czoło-

przeprowadzone zostaną w Warsza- wych sportowców w najróżnorodniej-
wie pierwsze „Ogólnopolskie Igrzyska szych gałęziach.
Sportowe Związków Zawodowych". | Szary widz będzie miał okazję za-

Tak zwane „małe olimpiady" we- poznania się z całokształtem sportu i

szły ostatnio w modę i... nie cieszą to w najlepszym naszym krajowym
się w sferach sportowych zbyt wiel- wydaniu. Dlatego też Igrzyska KCZZ

ką sympatią. Dlatego też pierwsza zasługują w całej pełni na miano „O-

wiadomość o tego rodzaju Igrzyskach limpiady Krajowej". Chcielibyśmy
wywołać może zupełnie fałszywy od- przy okazji zwrócić uwagę na jeszcze ! już stwierdzić, że sierpniowa impre-
ruch niechęci. Prosimy jednak o chwi jeden moment. Niemal we wszystkich za będzie jednym z najbardziej cieka-

lę cierpliwości i zastanowienia. zaprzyjaźnionych z nami krajach przy wych 1 udanych widowisk; Do wnio-

Otóż o co chodzi? Rada Kultury Fi jął się już dawniej zwyczaj organizo- sku tego dochodzimy po zapoznania
zycznej przy Centralnej/Komisji Zwiąż wania masowych świąt kultury i: zycz- się z pierwszym zarysem przygoto-.

ków Zawodowych clyće zrobić gene- nej. Jednak to nasze rodzime „świę-
waó

- Plany opracowane są do najdrob
ralay przegląd swych sił sportowych, to" będzie miało, specyficzny i odręb- niejszych szczegółów, a ponieważ nie

a gdy zważymy, że ok. 80 proc. orga- ny charakter. Powiedzielibyśmy na-^'^zabraknie środków i możliwości da

nizacji sportowych i sportowców na- wet, źe w stosunku do naszych przy- pełnego zmontowania przewidzianego

jaciół poszliśmy o znaczny krok na- aparatu, więc też nie ma powodów
przód. O ile bowiem większość tego wątpić w ostateczny sukces,
rodzaju imprez oparta jest przede ' W Igrzyskach wezmą udział repre-

wszystkim o pokazy gimnastyki, my zentacje 15 Związków branżowych o-

znaleźliśmy odmienne rozwiązanie. O- .

Tzz
reprezentacja klubów między-

bok masowych pokazów z dziedziny związkowych. Maksymalna liczba

zaniedbanej u nas niestety gimnasty- każdej reprezentacji 245 osób. Zawody

ki, do głosu — i to bardzo donośne- Przeprowadzone zostaną w 12 galę-
go

— dojdzie również spcit. ziach. Terenem imprez będzie stadioa

Tendencja „usportowienia" tego ro- W . P ., Agrykola, basen pływacki, kor

dzaju parad kultury fizycznej jest
łY Legii, a więc obiekty zgrupowane

wszędzie coraz silniejsza, toteż Rada siebie. Zawodnicy ulokowani zo

Kultury Fizycznej przy KCZZ organi
slan

*t w szkołach położonych również

żując swe pierwsze Igrzyska, posta-;
w

dzielnicy terenów sportowych,
wiła sprawę z miejsca na właściwej Sztab znajdzie pomieszczenie w

platformie. Powiązała gimnastykę i. Związku Pracowników Budowlanych,
Bramki zdo- j sport, jako pełnowartościowych ściśle położonym za stadionem.

byli: Krawczyk z wolnego (2 min.). Krop- j skojarzonych ze sobą partnerów. Do-] Komitet Organizacyjny podzielił sie

teg0obok»«««i **

g: mnastycznych, które zgromadzą na • rozpoczęły swe prace. Obejmuje ona

stadionie WP 4 842 ćwiczących (w •
nie iylko zagadnienia techniczno-

tym 1.024 kobiet), w program zawo-1 sportowe, ale i kwaterunek, wyżfwie
dów, które odbędą się w dwunastu ga

' nie
- transport, komunikację, służbę

łęziach, wstawiono też punkt: zawo-' sanitarną, porządkową i propągando-
dy t; ranastyczne ! ° bliższych szczegółach dowiemy

Jesteśmy zi'.pęłn
:
e pev/ni tego, że

w Por(5.
dzięki takiemu rozwiązaniu Igrzyska zj •

miejsca zdobędą sobie popularność i i Ministrowa gra W ping-ponga
wejdą w krąg zsinieresowań, żarów- j W celu spopularyzowania ping-ponga
no sportowych aktywistów,•^ jak i ich ^organizowano w Budapeszcie ludowe

. j mistrzostwa, w których wzięli udział gra-

cze wszystkich okolic stolicy. Między
j innymi jedna z uczestniczek tych mi-

strzostw była żona ministra spraw we-

j v/netrznych Laszló Rajka.

środkowy napastnik pokonanych
wał dobrze Wargocki.

W przedmeczu wygraia Sarmata 2:0 (1:13)
Zyrardowianka — Wicher (Grójec) 6:1

(1:t). Bramki zdobyli Bakalarski (3), Sie-
dlecki (2) i Pindor (1) dla gospodarzy
oraz Kurwana dla Wichra. Sędziował sła-

bo Wojttowski. •

Przedmecz wygrały rezerwy Źyrordo-
wianki 4:0 (2:0).

Sparta — Skra 2:5 (1:S). Goście za-

pewnili 9obie zwycięstwo już w pierw-
szej połowie meczu. O mistrzostwie gru-

py zadecyduje prawdopodobnie powtó:
spotkanie tych drużyn

Lilia

nych.
Ze względu na wagę spotkania, pro-

wadzili je trzej sędziowie związkowi. Sę-
dzia główny Buśkiewicz dobry.

W przedmeczu rerrrw wygrała również
Skra 3:0 (1:0).

Z, ŻYCIA KLUBÓW

Walas xebranie KS Mazur (Radzymin).
Prezes: Bolesław Marsza), v.- prezesi —

Ryszard Rusiniak i por. Sujka. skarbnik—

Henryk . Żmijewski, gospodarz — Wiewiór-

kows-ki, kierownik sekcji p. n .

—• Anejko.

JUROW1CZ W AKCJI

•••II
>

Bramkarz Wisły Jurowicz miał na rne czu z Legią wiele roboty. Widzimy go

przy tvyłapytvaniu dolnej piłki w asyście Flanka (z lewej) i Filku

Walka ~i'oczy się do ostatnich metrów.

Na taśmio zwycięża minimalnie Kup-

czak, ponieważ Bekowi zarzuciła ma-

szyna ha mecie, I to było powodem

jago przegranej przy samej mecie. Cza

sy Kupczaka 12;8, Becka 12,9 •— jak

PROSTUJ(Mr

P. Alina Stramka, iwycięzczyni Biegu

Narodowego w konkurencji pań (Warsza-
wa

— Południe) prosi nas o poprąwienie

'aiszywie.. wydrukowanego nazwiska, któ-

jąc bramki przez Klukowskiego, Tko- :

cza i Piechowicza, podczas gdy dla !

Cracovii obydwie bramki zdobył mgr'
Więcek. Po pauzie Cracovia po 9 m !

gry prowadziła już 5:3 (Roch Kowal- j
ski, Ludzik, Kiihn). W 10 m Kluków- I

ski, który przeszedł po pauzie na j
środek ataku, strzela czwartą bramkę '

dla Pogoni, na co Więcek i.Laska od-i

-^r Przy pięknej słonecznej pogodzie,] Na Stadionie Miejskim odbył się
przeprowadzono na terenie całego. Po-1 ostatnio trójmecz lekkoatletyczny mło

morza „Biegi Narodowe" —

przy licz- dzieży szkół średnich, w którym zwy-

nym udziale zawodniczek i zawodników cięstwo odniósł SK" 5
Kopernik, zdo-

jak również przy dużym zaintereso- bywając 77 punktów przed SKS Tech-

wąniu publiczności. Ogółem wedł"? nik 64 punkty i Państwowym Liceum

dotychczasowych obliczeń startowało 57. W niektórych konkurencjach uzy-

na Pomorzu 16.758 mężczyzn i 2.592 skano niezłe wyniki: 100 mtr. Dąbrów
kobiet. Nie obyło się i bez sensacji, ski (Kopernik) 11,8 sek., 400 mtr. Kó-

mianowicie w Lipnie stanęło na star- peć (Kopernik) 57,3 sek., 1.500 mtr.

0if|»oivfeilzl

Tadeusz Partykicwicr — lublin. Ust,
zgodnie z życzeniem Pana, przesłaliśmy
do PZB. Wracając do meritum sprawy

podkreślamy, że na naszych łamach nie-

jednokrotnie podkreślaliśmy ujemne skut-

ki złego sędziowania w boksie.

!•• K. — Gdańsk. Nie dysponujemy nie-

sisty pojedynczymi egzemplarzami z ro-

ku 1947. Radzimy kupić oprawiony rocz-

nik Przeglądu Sportowego, w którym
znajdzie Pan wszystkie interesujące Pana

szczegóły. Cena kompletu — 2 .000 zł.

M. Litwin — Ostrów Wlkp. — Nie sko-

rzystamy.

Jarzy Tonaezew — Chsłm Łub. Radzimy
zwrócić się do PZT. Archiwa redakcyjna
prowadzimy dla wewnętrznego użytku; .

Z. Moll — Końskie. Na oba py.
iania odpowiedzą najlepiej zainteresowa-

ne Związki Państwowe.

Zenon larza.bek i Sławomir Kisiel —

Wiochy. Kupony konkursu „Zgadnij kto

wygra" prosimy adresować na przyszloSć
następująco: Warszawa, Al. Stalina 22,
Konkurs Olimpijski.

P. łan Maślankiewicz — ZduĄska Wola.

Marcinkowski nie jest zawodnikiem tur-

niejowym, jak twierdzi ŁÓZB. Łódzki, zwiq
zek nie wystawił dlatego tego zawodni-

xt . i — — mistrzostw Polski (ciągle kontu-

. ,.,u , j cie na 170 uczestników, 100 kobiet. Na Loose (Państwowe Liceum) 4:50,4, szta j zje ręki). Obserwowaliśmy-uważnie wal-

powiadają w 15 i 16 m 6 i 7 bramką, poszczególne raiasta przypadają: Byd- j feta 4 X 100 (Kopernik) 48,6. ke Pisarskiego z Zagórskim i nie zauwa-

dla Cracovii. W 18 i 20 m Klukowski J ioizzz j 246 w tem 30 kobiet Toruń
^

W zw;a2ku z proponowanym me ! ży:iśmy ciosu
niedozwolonego. Nie yie-

. Piechula zmniejszają porażkę PogO. ;1 320
^

Inowrocław i26() (127). czem w drugim dniu Zielonych świąt i Z "e'"z^aszafTadnSrŁSamac.r'^

n, zdobywając 5 , 6 bramkę. I Grudziądz 349 (75), pow. Grudziądz reprezentacji Pomorza z dobrą druży- " reklamaCJI ° d

- W ostatnich minutach Pogoń przy-j.332 (33), Włocławek 903 (171), pow. i! na czeska „Nusle", która w pierw-
puszcza istny szturm na bramkę Cra-, miasto Wyrzysk 1>079 (103)t pow-;at ; j szym dniu spotka się w Torunju g

covn, lecz nie udaje się ,e5 zdobyć miaslo Szubin j 545 (n5)i pow Sępój p6morzaninem, przepr0wadZi kapitan

Pom, OZPN mecze sparingowe, z któ-

• KRAKÓW, 6.5. (teł. wł.) . Cracovia

pokonała w czwartek w meczu ligo-
wym szczypiorniaka Pogoń 7:6 (2:3)

re w relacji sprawozdawcy przekształci- ] Gra zacięta i wobec równych sił wy

to się w
— Stronko. Życzeniu

zadość!' .

nawet wyrównującej bramki. ń0m
^

śwjecie j 563 (202) Ucz.

Sędzia Twardo z Warszawy ener- by podtoe- w M,viasach oznaczaja ko.

giczny i obiektywny. ,
•

Śląska Tęcza grała w środę z .Kra-|
kowskim AZS i uzyskała w^nik reiiii- ' W

Bydgoszczy biegi przeprowadzo-
sowy 7:7 (4:2). Bramki, dla AZS zdo- j

ne zosta}y w A
- punktach, a miąnowi-

byli: Galicki 4, Bar 2, Lipiński l, dla ! cie: aa Stadionie Miejskim, boisku im.

SKROMNY WYJAŚNIA GROŹNĄ SYTUACJĘ

staje się' nik do osta+niej chwiii nie pewny. Do ( Tęczy _ KaWllnek 3, Sidelko 2 i Roz i Świtały/boisku D. O. W. i na Jachci-

j pauzy Pogoń prowadziła 3:2, uzysku-1 2
' | cach na boisku kolejowym, na- któ-

j AZS wystąpił z Jakubikiem w bram j
na starc ' e P«cważali kolejarze.

i ce i nowym nabytkiem w ataku Bien j £ W ub. niedzielę, 2 bm. na Sta-

kiem z Wisły. Sędziował p. Zajfert .z • dionie Miejskim w Bydgoszczy, zor-

| Krakowa w asyście Bielewskiego z | ganizował Związek Robotnicz. Klub.

j Lodzi. j Sportowych „Dzień sportu robotnicze

i" 1
• i : j go" przy licznym udziale zawodników

• l|0k@| Ud j Na 100 m zwyciężył Arczyński z

I POZNAŃ, 6. 5 . (Teł. w!.) Tpwnr/y-j . HKS w 12,3 przed De Virion i Ko-

I ?kie spotkanie hokeja na trawie między | peciem. W sztafecie 4 X 100 zwycię-
rywalami miejscowjTiu LeiJiii i Czarny • śtwo odniosła również drużyna HKS

mi, które nosiło charakter treningowy w 48,8 przed Brdą i Inowrocławiem,
rzed nicdzielczym meczem Czarnych z i VC meczu koszykówki Brda pokonała

. zeslcg drużyną ligową Hostivar, zakon- j Zjednoczenie 42:7 (18:4), w siatkówce

ezyło się wynikiem resmisowym 1:1 j Elektra pokonała Uńię z Solca.

j!l:l). Gra przez cały mecz była \vy-1 Punktem kulminacyjnym był mecz

j równana. Technicznie lepszym' zespołem j piłkarski, rozegrany pomiędzy repre-

j była Lechia, kondycyjnie zaś Czarni— 1
zentacją Inowrocławia i Brdą, który

1 Bramie? dla Lechii zdoby? Sobczak, dl; wygrali pewnie miejscowi kolejarze
I Czarnych Woźniak. [4:1.

rych wyłoni reprezentacje- Pierwszy
taki mecz z reprezentacją Grudziądza
rozegrany zostanie w dniu 12 bm. w

Bydgoszczy.
W Bydgoszczy przystąpiono do

generalnego remontu pływalni przy

elektrowni kosztem 1.200.000 zł.

Owa

Sśssi

Atok- Widy załamuje sw na Skromnym, który icxt szvbszy od Rup^ Od lewej
Milczanowski, Skromny, Szc;ur-ek, Rupa, Waśko i Waksman

Morawska Ostrava — Kraków —

spotkanie reprezentacji piłkarskich

odbędzie się w Krakowie w dniu 13

czerwca br. Dzień przedtem, tj. 12

czerwca j>rać będą juniorzy Moraw-

skiej Ostravy z juniorami Krakowa.

nośnie wyroku sędziów.
Co się tyczy Niewadzila, to jak. słysze-

liśmy', samo kierownictwo ŁKS-u ; postawi-
ło nad tym zawodnikiem kfopkę... Nie-

stety okazało się, że łodzianin nie fna
.serca do watki. i

I jeszcze o Pisarskim. Szanujemy tego
zasłużonego dla pięściarstwa" polskiego
zawodnika i w pełni z nim • sympatyzuje-
my, co dawaliśmy wyraz niejednokrotnie
na łamach „P. • S.", • "gdyby Jednak 'Pan

oglądał mecz Pisarski — Zagórski, to

przekonałby się Pan, że łodzianin pod
koniec meczu nie' był' zdolny do dalszej
walki (a propos „lokalny patriotyzm, to

Pisarski więcej razy bronił barw War-

szawy niż Łodzi...). Dlaczego został wy-
znaczony Grymin,. a nie Bonikowskl nie

umiemy Panu dać odpowiedzi. W każ-

dym razie uważamy Bohikówskiego za

duży talent.

WARUNKI PRENUMERATY

miesięcznie 95^

Wpłacać wyłącznie na adres Administra-

cii - Warstawa, ul. Mokotowska 3

„ Przegląd Sportowy" , konto P. II. O. MJ2S

CEN* OGŁOSZEŃ
za • 1 mm w tekście szerokości jednej

szpalty — BO zt.

Administracja S—

„Przeglądu Sportowego" j wVdawca: k.c OMTUR, Warszaw*

uprzejmie zawiadamia P. T . Prenamc-' aedagoja. Komitet

ratorów, że prenumerata „Przeźladn '.„«„„ "odakeja ! Admlnlstrneja

Sportowego» 06J maja br. wynosi " 4 '

zł miesięcznie. Wynikłe zaległości pre skrytka pocztowa ,8,
simy wyrównać. SW«d: Orukarnia OMIUR, Warszaw*
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