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PIŁKARZE A OUHPIil
SKDZIMT wlęs s włMfNMMi PZPN M. Piłewerafche w Kłte-

wicach w „Smwojm" prry dwu szklankach... nazwyklejszej Krymi-

czanki i gadamy o wszystkim. Jak . to zwykle bywa, aiespodziankt

spadają, gdy najmniej tego oczekujesz.
— A wie pan

— powiada inżynier — dochodzę do wniosku, że

ni® powinniśmy jechać do Londynu, My—

oznaczawtejchwili pI1kar%y, gdyżwłaśnieonich prowa-

dźmy rozmowę.

JVmOBKI Z PŁOCKA

I>WA SEKORDT ŚWIATOWE .

WYRÓWNANE

AMSTERDAM, (obsl. w!.). Międsy-

. państwowe spotkacie lekkoatletyczne

pań Francja — Holandia rozegrane w

Anksterdasaie zakończyło się zwycię-

slWeia Francuzek 48:44.

W ramach tych zawodów doekonaSą

iormą błysnęła Holenderka Blankers-

Kóen, która wyrównała dwa rekordy

sv«iatow-«.

Wfe.t?-. wa 80 m prsea płotki Blao-

Łara-JCoi-a uzyskała cza» 11,3⁄4 sek.,' wy

r,ównu)ąc rekord świata, ustanowiony

V/ 1939 roku. przez Włoszkę . Testoni.

W biegu na 100 m zwyciężyła również

Blankeirs - Koen w czasie 11,3 sek.,

wyrównując światowy rekord Amery- j

kanki Stephens z 1936 roku.

N&rwwąjicw
MBctniu 2:1

KOPENHAGA (obsŁ wL)W Kopea

Łudzę odbyło się międzypaństwowe

spotkanie piłkarskie między Norwegią

i Danią, zakończone zwycięstwem

Norwegów 2:1 (1:1).

Aa odsiecz Warszawie
Na wtorkowy mecz z Helsinkami

sktad Warszawy zostanie . znacznie

zmieniony, i będzie takilPatora, Bazar

nik, Sieradzan, Tomczyński, Chychła,

Kossowski, Archadzki i Grzelak. I

Umówiono się, że sędziowie nie- bę'

dą dawali ocen remisowych, lecz bę-

dą musieli wskazać na zWycięzcę. j

Najdekawiej zapowiadają s:ę poje- j

dynki w koguciej i piórkowej.

Zaczynamy rozważać pro i kontr*.

Trudne odmówić wiceprezesowi

PZPNm racji, gdy stawia sprawę ucz-

ciwie i zdecydowanie. Ą przedstawia

się ona następująco; poziom piłkar»

stwa naszego nie. jest dziś taki, fak

w roku 1936, a.i wówczas przy dnźej

dozie szczęścia doszliśmy do półfina-

łu. Obserwując wahania formy na-'

szych piłkarzy trndn® mieć zaufanie,

że w turnieju przeprowadzonym sy-

stemem pucharowym, gdzie jedna j

przegrana decyduje ® eliminacji, dc-1

dr.ą ^sob.fc- tta' • • f

Inż. Przeworski' san je datej: aWoją'

myśl: — Ą do tego wszystkiego ta ,

cala. eliminacja. Gdyby odbywała się.

w, różnych krajach, byłby ; jeszcze sens.

Ale jechać do Anglii ną... eliminację,

tzn. przesunąć wyjazd o tydzień wcze

śniej, jeszcze bardziej ścieśnić termi-

narz i ewent. nie dotarłszy nawet do

właściwego turnieju olimpijskiego, wy

fechać przed Igrzyskami, jak niepysz-

ny do domu? Tego rodzaju ekspedy-

cja jest zbyt kosztowna, by można by

ło w naszych warankach pozwolić so-

bie na ryzyko.
— Polski Związek Piłki Nożnej jest

w tej szczęśliwej sytuacji, że sam fi-

nansuje swój ewent. wyjazd, nie mó-

wiąc o funduszach, jakie przysporzy-

ło się Komitetowi Olimpijskiemu, ale

właśnie dlatego umiemy ocenić war-

tość pieniądza i nie chcemy go lekko-

myślnie trwonić.

Tak mniej więcej brzmiały wywody

wiceprezesa PZPN. Nabierają one tym

większej wagi, że inż. Przeworski jest

równocześnie kierownikiem komisji

sportowej PKOL

Rozumie się. samo przez się, h inż.

Przeworski nie może sam decydować.

Uwagi jego mają narazie chareEter

prywatny — niemniej jednak wyafąpij

on z tego rodzaju wnioskiem na Za-i

rządzie PZPN i wydaje się. że.,, pro-j

pozycja nie spotka się tam z odmo-;

\vą, (tm).

Kolczyński wygrywa prz@zk.o.
HELSINKI

— Warszawa 8i8. Ljunberg. wypunktował Tyczyńskiego, Grzy*

woćz wygrał z Arro OuTinenent,. Czortek w I-ej rundzie poddał się

Tillikanenowi, Koiqada zwyciężył Heikinnena, Wasiak przegra! z Karlsso»

nem, Kolfczyńska uzyskał zwycięstwo nad Nissinenera w 2 r. przez i. k, •=

Szymura zWyciężył Takalę, • VaHma wygrał z Kotkowskim,

]i'iiiorici T. W. Płock, które wygrały wyścig czwórek półwyścigowych na re-

gatach w Bydgoszczy, dystansując wszystkie osady miejscowe

w sroaę
Kierownictwo drużyny Helsinek

zgodziło się na rozegranie trzecie-

go spotkania w Polsce, które bę-

dzie miało miejsce w środę w

Gdańsku.

Jednocześnie Finowie zastrzegli

sobie, że drużyna Warizawy, która

uda się w grudniu lub styczniu na

rewanż do Finlandii —

rozegra rów-

nież trzy spotkania.

Goście fińscy opuszczają Polskę

w czwartek, odlecą oni samolotem

z Gdańska.

m - 8.07,8

Z ZAGRANICZNYCH BOISK

PIŁKARSKICH

Reprezentacja Hagi rozegrała Wecz to-

warzyski f" wiedeńską drużyną „Admlła" .

Spotkanie zakończyło się nieznacznym
zwcięstwem gospodarzy 3:2 (2:0).'

„Oiimpi^ue" (Marsylia), która zdo-

byta w tym roku mistrzostwo Francji v

piłkarskich r«zg:ywkach ligowych, roze-

grała w*; Lizbonie msc: z miejscową dru-

żyną „Sporting", ulegając vyysoko 2:8.

Podczas międzynarodowego spotka-

nia lekkoatletycznego Zlin — Belgrad,

rozegranego w Zlinie, najlepszy długo

dystansowiec czeski Emil Zatopek

przebiegł 3.000 m w doskonałym cza-

sie 8:07,8 min.

W czasie meczu szereg dobrych wy

cików uzyskali również Jugosłowia-

nie. Sokolowicz uzyskał w biegu na

400 m czas 49,3 sek; Stefanowicz

przebiegł 3,000 m w 8,45,4 min,, a w

sztafecie szwedzkiej zespół jugosło-

wiański uzyskał czas 1:59,3 min.

Wszystkie te wyniki są nowymi rekor

dami JugosławiL

''E&AGA, 13.6^ (Teli wł.): Frańcja —'

:

CSjft"4ifr[-(0i0). 'Bramkj zdobyli: Ba-

ratte 2, Balteux — 1 i Baillot — 1.

Francja: Da Rui, Huguet, Marche,

Prouff, Cuissard, Hor, Baillot, Batteux,

Baratte, Ben Barek, Flanimion.

CSR: Havlicek, Senccky, Prosovsky,

Pokorny, Marko, Karę!, Kokstein, Ma- •

iy, Cejp, Riha, Peszek. .

Pierwsza połowa gry nie zapowi idiła j

tak wysokiej porażki Czechów. Fran- i

cuzi byli wprawdzie lepsi i szybsi '
w j

prin, -jednak obrona Czechów oraz ii-'

nia pomocy z Marko na czele, uniemoż

li wiali napastnikom francuskim dojście

do skutecznego strzału. Reprezentacja!

Francji grała systemem WM, aledo^

przerwy akcje jej ataku miały charak-

ter raczej indywidualny Dopiero w

drugifj połowie team francuski zastoso-

wał grę śiiśle zespołową i z tę chwi-

lę zwycięstwo gości nie ulegało naj-

mniejszej wątpliwości. Serię bramek roz j

począł w 16 min. Baillot, w 20-ej min. j

Baratte podwyższył wynik do 2:®, *r j

27-ej min. strzelił bramkę Batteur,!

ostatnia zaś bramka była dziełem Ba- j

ratta w 44 min. gry. f

W reprezentacji CSR, która zawio-

dła po przerwie zupełnie, wymienić

należy Marko w pomocy oraz Kok-

steina w atąku. Niezłą formę wykaza-

li również napastnik Cejp i pomocnik

Kareł.

U Francuzów najlepiej zagrał pomó

cnik Cuissard, oraz Baratte i Flam- .

mion w ataku. Doskonały był również

bramkarz Da Rni, j

Zawody prowadził dobrze Van der ,

Meer (Holandia).. j

CSR n
— HOLANDIA 2:1 I

BRATISLAJ/A, 13.6 (Tel. wł.). CSR j

II — Holandia 2:1 (2:1). Bramki dla !

CSR zdobyli Malatyński i Szymański, '

dla Holandii Bulgcrs. Sędziował obiek-

tywnie mjr. Sznajder (Polska). Widzów'

25.000. ;\ .

Druga reprezentacją CSR rozegrała

piękny mecz z doskonałym przeciwni-

kiem, jakim okazała? się. . reprezentacja

Holandii.

Holendrzy, których gra uparta. jest

na wzorach angielskich, grają systemem

^M. Są oni szybsi, grają fair, są do-

skonale zgrani, atak ich tylko nie był

dysponowany strzałowe i dzięki temu

zeszli z boiska pokonani, chociaż gra

byłs zupełnie wyrównana, s nawet

okresami toczyła się na czeskim polu

podbramkowym.

W zespole lio!<;iu"erskiri] trudno jest

kogoś wyróżnić, wszyscy zagrali' dobrze.

U Czechów dobrze wypadli Klimek i

Malatyński.

"Pierwszą bramkę zdobył już w' j>iorw

s?ej minuje gr> Bulgers (Hol.), wy-

równał Mai ityńśki w 26 min., a Szy.nan

ski w 38 min. tfctalił wynik spotkiria.

^

Sprawozdanie z niedzielnego meczu

należałoby rozpocząć od końca i za-'

• cytować słowa prezesa PrendowsJj!ie- ]

go, wypowiedziane w czasie bankietc.

A brzmiały one: j
— Życzyłbym sobie, aby wszyscy

sędziowie tak punktowali, jak Fino-j

wie. j

Stówa te charakteryEtiją cały mees, i

który stoczony był w tak przyjaznej I

atmosferze. Gdy wieczorem zaczeliś- j

my porównywać karły punktowe ię- ,

r-dkiów- iid^fcioh. i
;
zaiy-jsię iiiśtnat ldea^cSńft ' FiaWi'e'|

dali Je^oi^ij .. . aiale^ .punktować ob.?

jektywniSY'' ,!
ri

.
'"* ' "T;

Ą t.ęraz'i Kjllća słów o Finach. Bruży j

na Helsinek nie była najmocniejszym

zespołem Finlandii. Była to^ptawdzi-

wa ekipa Helsinek, nie wzmocniona

boksrerami innych okręgów. Nie ulega

wątpliwości, że cłrużyna narodowa Fin

laudii jest dńżo silniejsza' od zespołu,

który oglądaliśmy w Warszawie. (W

! Finlandii już rozpoczął" się obóz oSias-

! pijski). Ósemka Helsinek aie była aa-

!

' wet' tak silna, jak drużyna fińska, fetó

ra ubiegłego roku zawadziła o Kato-

wice'. A jednak Helsinki uzyskały z

( Warszawą, .w zmo c nioną dwoma ppźy-

!

' czonymi bokserami, zaszczytny. wynik

remisowy,' co^. świadczy, że.pięściar-

|!stwotw . kraju tysiąca jezior czyni cią-

głe postępy i staje się masowe.

Wielkim plusem zawodników Helsi-

nek było doskonałe przygotoVanie; do

meczą. Wszyscy oni znajdowali się w

znakomitej kondycji fizycznej. Fino=

wie walczyli według wzdrów szkoły

angielskiej, posługując snę jako zaaa~

dnicsą bronią lewymi prostymi, tech=

aicznie wyszkoleni są dobrze, sscze-

gólniej podobały się zwody eiałes,

któro niektórzy ich zawodnicy dopro-

wadzili do perfekcji (Ljimberg).

No i jeszcze jedno bardzo trażnK

Finowie myśleli w ringu i taktyczni®

przewyższali Polaków. Na ogół to oaś

dyktowaB, czy walka ma być prowt*

.dzona sa dystaas) of. fci

stans.

D.WAJ BRACIA BOKSERZY

Najlepszym z zespołu Helsinek jest

chyba, mucha Ljunberg. Odnieśliśmy

wrażenie, że Fin więcej umie od Kas-

perczaka. W kogucie; oglądaliśmy Ar-

ro Ouvinena — młodszego brata Ola-

fa. Arro wygrał z Ahlinem (chyba to

jednak był przypadek!), ale mistrza

Europy Bogacsa znokautował Olaf.

Finowie twierdzą, że Olaf jest lepszy,

wygrał on z młodszym bratem dws

razy, raz zremisował i ras przegraŁ

Arro jest dobrym zawodnikiem,

choć nie jest gwiazdą, posiada 'on

długie ręce, którymi próbował szacfco

wać Grzywocza. Ślązak miał jednak

doskonały dzień, zbijał lewe proste

Fina i potrafił bez trudu przedosta-

wać się na dogodny dla siebie dy-

stans.

(Dalszy ciąg na str. 3-ęj)

<!.U*;1„>-• i,-;.

Bek na trzecim mimmcn

cm. w

RYBNIK — SLESKA OSTRAVA 6:3
i

Z okazji jubileuszu 25-lecia Istnienia

Podokręsu PN Rybnik rozegrane zostały
międzynarodowe zawody piłkarskie mię-
dzy reprezentacją Rybnika a Sioską
Ostravą. Mccz zakończył się wysokim

zwycięstwem Rybnika 6:5 (3:2).

, KATOWICE, 13 .6, (tel. wł ). W cza-

sie święta sportowego na boisku „Po-

goni" odkryto zdaje się talent Mło-

dziutka Solcówna, skacząc po raz

pierwszy w życiu w dodatku na bosa-

ka, osiągnęła wynik 5 m 21 cm lekko

przekroczony. W konkursie zwycię-

żyła Hejducka 5 m przed Solcówną

4,97.

KRAKÓW, 13 .6 (Tel. wŁ). Trzecie

po wojnie krótkodystansowe kolarskie

mistrzostwa Polski rozegrane w nie-

dzielę na torze CracoVii przyniosły

wielka sensację. Zeszłoroczny mistrz

Polski Bek przegrał niespodziewanie w

półfinale do zawodnika krakowskiej

Garbamii Musiała, gdyż rozegrał źle

tcktycznie ten wyścig, bagatelizując

przeciwnika, o mało znanym nazwisku.

Bek pozwolił Musiałowi dojść do siebie

na ostatnich 200 m zamiast jechać ,,na

siłę" conajmniej na 300 ostatnich me-

trach, a kiedy Bek rozpoczął morder-

czy finisz na ostatniej- prostej, było już

?.a późno. Musiał wśród wielkiego entu-

zjazmu widowni pierwszy wpadł na taś

uię, zwyciężając zresztą minimalnie.

Po przegranym wyścigu Bek —

se-

nior wyrecytował prawdziwy „pater no-

ster" swemu synowi, gdyż tylko przez

swoją lekkomyślność i zbytnią pewność

siebie Bek przegrał do Musiała, toru-

jąc swemu stałemu rywalowi Kupczy-

kowi, już łatwą drogę do finału i do

zdobycia mistrzostwa. Słowa Beka-se-

niora były b. gorzkie, skoro Jurek 'ał

aż łzy w oczaćh. Młody Bek pojechał

następnie z niesamowitą pasją walcząc

0 trzecie miejsce w finale z Kudertem

1 pokazał widowni, jak powinien był

rozegrać wyścig z Musiałem, uzyekująe

najlepszy czas dnia 12,9 — wyrównany

zresztą później przez Kupcgaka w dru-

gim , finale, ale kopzolki s ęiałym

Orłem nie było mu danym zdobyć w

tym roku już pora? deugi z rzędu.

Mistrzostwo Polski zdobył pierwszy

powojenny mistrz Kupczak (Gąrbarnia j

Kraków), który pokonał dwukrotnie w |
finale . swego kolegę klubowego Musia- J

ła pierwszy raz w czasie 13 sek, drugi

raz w 12,9.

ELIMINACJE:

Wyniki techniczne mistrzostw: I —

1. Musiał (Garbarnia) 13,8 sek., 2.

Włodarczyk (Gwardia W-wa), 3.

| Wrzesiński (ZZK W-wa), II — 1. Sło-

! nina (Krakowskie Tow. Kol.) 14 sek.,

| 2. Leskiewicz (ZXS Odzież Łódź), 3.
! Janicki (Sieć Wrocław), III. — 1. Ku-

dert (Gwarka W-wa) 14,2 — 2 Krom , arcz >' k

, ka (Legia Kraków), IV .

— 1. Janicki

Bronisław (Sieć Wrocław) 14,1 — 2.

Grynkiewicz (ZZK W-wa), 3.- ' Bednarz

(KTKj, V. — 1. Kupczak (Garbarnia)

14t3, 2. Gabrych (Odzież Łódź), 3, Pie

gąt (Sarmata W-wa), Vi - — 1. Bek

(ŁKS) 15,4, 2 . Janicki Jan (Sieć Wro-

cław), 3 . Wręźlewicz (Legia Kraków).

Repeszaże wygrali Włodarczyk przed

Wręźlewiczem, Janicki Jan przed Leśv

kjewiczem, Piegąt przed Kromką, Ja<=

nik przed Grynkiewiczem, Wrzesiński

przed Gabrychem.

1/8 FINAŁÓW:

I — 1. Janicki I 14,1 s., 2. Słonina,

II — 1. Kupczak 16,0, — 2. Wręźle-

wicz, III — 1. Musiał, — 2. Wrzesiń-

ski, IV — 1. Kudert 14,3, — 2. Janik,

V — 1. Janicki II 14,6, — 2. Włodar-

czyk, VI — 1. Bek 14,1, — 2. Piegat,
VII — 1. Wrzesiński 14,4, — 2 . Słoni-

na, VIII — 1 . Włodarczyk 15,0, — 2.

Janik.

Ćwierćfinały: I — 1) Musiał 13,9 —

2. Janicki I, II
_

1. Kudert 14,2 — 2.

Janicki II, III — 1. Kupczak 16,0, 2.

Wrzesiński, IV — 1. Bek 14,9, — 2. Wło-

Półfinały: 1 — 1 . Kupczak li,4 — 2.

Kudert, II — 1 . Musiał 14,0 — 2. Bek

14,2 . .

Finały o pierwsze i drugie 'miejsce:

I — 1. Kupczak 13,0 — 2. Musiał — U

J. Kupczak 12,9 — 2. Musiał; o trzecie

i czwarte miejsce: I — 1. Bek 12,9 —

2. Kudert, II — 1.Bek13—2.Km-

dert.



fe. 0 PRZEGLĄD SPORTOWY a
«

wart® E>y?a Sine c&ę 350 kra do

KeJ&wie i u powTOteaj, by sn&leić się
©a mecsu Praga — 6I$sk?

Gjj&S po Kk, bj mieć na dłuŻGzy
esla> temet tra łamania tobie giowy siad

^nt&lesacsB czeskim i gliną, z jakiej 10

ckipsooa jesi właściwie psychika pol-
&iek piłkarsy.

SPrsca pierwszych dwadzieścia ezy

6?nydzieicd minut miałem przyjemność,
toin pcaostg/wzła w odwrotnym sto-

źa rojesarowaA przeżywanych
taiejicową widownię. Młodzi

prali tak, ie odżył tkwiący
w duszy siary środko<wx>-euro-

pejgki eezrtyment. Przypomniały cię me-

lodie wygrywsaa niegdyś ce etraruasovr-

maestrią pracz wiedeńtidch Aznaio-

fćw, ktdryefa odpowiednikiem nad Weł-

taw; była Shtvia, ta wielka nie dzl-

efcjs-sa 3Lłv£*l Wzbudziły clę wspom-

Bfeoifi zażartych a jednak iswsze, peł-
®yei geraeptęknych akordów bojów na

Sieka Warto ezy Letnie lub dzielnicy
w Budepessde. A nieczyste

•tanienia saczęło podkłuwać: a widzisz

«Siary renegacie, dla Jakidbtś tara ro-

«feydl amazonek • nad Tasndzy wyrse-

(kSe4 ipię&B* i rytau nndduaajtkiej
»&*lxieueiej miłoJci"!

JSyJSiysa sspewne dług* jeszcze nul

naraenla, gdy i piłkarze polscy byli na

6yla uprzejmi, te obecnością ewą Btara-

9 lif gościom nie przeszkadzać w ich

pięknym pokazie^ gdyby nie złe

podrą Łojone ay kl «denerwowanych
tplłdi*, wypowiadających niedwn-

IHiHi^e «pinię a krajowych kan-

iydgtacfc ollmpijrfłicŁ. Trzeba wię«

M» yrrP& • «włodeóaklet» laau" na

OHM hałdy i ndintereninrać "łę

W<lj msosotyesaf raccZfwieta^clQ.

tego jednak, gdy pray pierwayu sil-

niejszym uderzeniu preedwnika wazyiC-

to roipada si® w puch. Tek było w

czasie meczu międzypaństwowego w

Warszawa®, tok było i w Katowicacń,

gdzie gotcie nasi przyjęli wprawdzie

zwycięstwo s wielką r&dością, ale_

Ale powinni ocenić Je bardziej

trzeźwo i pamiętać o tym, że mimo swej

bezsprzecznej wyższości byli o krok nie

tylko od remisu ale l.
_ porażki. Byłbym

skłonny doszukać cię w tyra wszystkim

jakiejś — bardzo przepraszam
— ułom-

ności duchowej. Nie potrafią poprostu

odobyć cię na energię i bojowoić, by

raz zdobyty teren nie tylko otrzymać

alo i roz&zcnzi,

Czesi w skrcole mre] przewagi frall

niemal bea zarzutu, nie widać było «la-

bego punktu. Szczególnie podobała 6ię

trójka środkowa aezkolwidc i tircydio-

wym oce wiele brekowało. Pomoc w

miarę dobra, obrońcy po przerwie po-

pełniali błędy, bramkarz bardzo debry.

W drużyaie polskiej, która po przer-

wie zoatała w dwóch punktach zmienio-

na, pocz^tJs,ow<j nie się nie kleiło. Nikt

nie muiał ntrsymać piłki, • «ói dopie-

ro racjonalnie podgć- W«zy*vy gra- wgględu

eze byli powolniejai, to U4 pod bramką

polską było wciąż gorąco. Całe aaaęfeie,

że Chromik trzymał się aupetaie do-

brze 1 wbreiw niektórym opłatom nie

mamy do mego większej pretcoaJL

BŁĄD DCS7ĆEZTWA

Wstawienie Andrzejerwskieg» było błę-

dem. Okszcło się to w całej pełni, gdy

miejsce jego zajął w 30-ej min. Barty-

la, ktiry nie tylko usztywnił obronę,

ale 1 energicznie pchał napad do przo-

du. Suszczyk poprawił się m drogiej po-

łowie, przed przerwą słaby. Wieesorek

grał równiej iTM przy pilnej pracy mógł

by onaleić aię a esasem w sapasio rt-

pre^eDtacyjnym.

Janduda nie Jeat Jeszce* w pebtcj

formie, być moie, Łe eelowo oszczędza

tdę. Pohl ca lewej «trourie ndczym nie

przypominał Pohla aa <półki a Tisehaue-

resn e danvziych czasów lt'C, zresztą nie

jeot na aztssęścae Jego krewnym. Lepiej

jci EOetępił go po przerwie Pytlik.

W ataku najsłabszą pozycją był le-

woskrzydłowy Górecki, który dostał

si^ do reprezentacji chyba tylko se

na przymusowi jytuację.

Pierwtze «krxypc« dzfcr&Y$ w ata-

ku Cieil'k. Cebulą znaay jako gracza

Wnrszsiwa-

Sędzieęo osłania
RADOM, 13.6 (TeL wŁ). Oczekiwany | Warszawy

• tak wielkim zaŁntercoawaniam BKI 5:8.

płlkanU pomiędzy r«ęrcaealłcjamł j
Wareairwy 1 Radomia prcyaidel raczej

om 3:1

pokozuda Joaloriw KKStl

inteligetnatfo, obawiamy .ią jadynio, ««".rowanle. Drnłj^a W
i »

. i była be» rraciy Logii, któjrych sastąpio-
czy przetrzyma w pełnym tempie ta-

'

3
' '

-—w
no aawrodnikaml A kl.

Drużyna warszawska wyszła na boisko
piezcntacyjuyiB 90 a*lnuŁ Gilyby ci o

to... wolelibyśmy go na trodku niż Al

szera, który jest pracowity, ale grą w ekitrdzie: Borucz, Pruski, Gierwetow-

»wą nie frapuje, Kubicki mimo słabej ski. Szczawiński, Wiśniewski, Brzozow-

prawej nogi, by! jednym a najlcp- Ai, Labęda (wszyscy • Polonii), Ohzew

szych naszych piłkarzy. J ekl (Marymonfl), Hautoa (Syrena), Kasz-

Bramkarz Budny, któtry grał w dra- tolnn (Bzura) I Ochmań&l (Polonia),
giaj połowią jest wedla opiaii kapłtą* ReprcamUcja Radoroiai Gapa w obr*

na Sportowągo graucM wielkiej przy- nie Seenrczyk i Jadńdd (Adamczyk), w

szłoicl. Chwilowa posiada jednak pry pomocy Gibaazewdri, Rueinowicz, Ko-

mitywo* techniką chwytu, , peć. W ataka PyelA, P«a(ytek (Wię«a<
Udział w spektaklu se strony pra- aek), Caaehor I, Gniewek. Czaebor II-

skicj w^ąlii Rocsk, Rubaa, Stepam, Meca ni« jtał aa ikjt wysokim p«zćo-
Meaclik, Traka, Koloua, Sfazya, Ria- nJa | ««kończył tif eaułniociym w peł-
ger, Goloub, Litxka, Bozkew, ni awycięatwnn stolicy 3:1 (1:0). Dla

Polaków rcprezentowalii Chromik ewydęzców gole strzelili: Hautoa dwa

(Budny), Janduda, Pohl (Pytlik), Wie- 1 Kaactelaa Jeden, dła Radomia hono-

czorek, Andrzejewski, Susscryk, GA- rowy punkt nzyakał Potzytek. Sędzśa p.

recki, Cieilik, Alszer, Cebula, Kubie- StaniucrweU a Radomia nie stanął na

ki. Bramki dla gości zdobył wuyst- wyaokośd sadanla. Mueiał opuścić- boi-

kie trzy Rieger, dla Polaków obie sko pod ochroną milicji. Należy jednak
Cieślik. , zaznaczyć, ii tego rodzaju wypadek sda-

Sędziował Węgier Drogy, widzów raył się po rai pierwszy w powojennej
raniej, gil ©«ekiwano. i historii rsKlunwiJego eportu. W przed-

T. MsliszeinW mesa Juniorów «OiŁęci*'* a

luniorzy wygrywają 5:2, starsi 4:2

iASL t NU?

X była ogia pirosSa. Młodzi piStarse
yr»»ęy robili co «arot dwieli. podafwali
fJSt® lótrj, dołem, demonstrowali kla-

qpesa* upimj i techniczne tricki, po-

fclUjtrall Jak ta przy rt ot o wami u wzmo-

ijcjoncj defcfflaywy moiną równocześnie

mdcrzni eałą plązką w ataku, Jak fa-

4rykuja rię rfyana czeskie uliczki nie-

fgucanym iklerowoarięm piłki właśnie

fKPs gdzie wbiegnąć może własny
praca, a nde ma na lekarstwo Polaka.

Stosrwinęli pełny rejestr technicznych
{bcejlt to teA nie dziwnego, łe po

(rsydzaestu minutach taldej gry prowa-

dzili Jot 2:0 sa wszelkimi sadatkami na

trięcej.
Ale, gdy jedoa s koleg&w p<wta\^ił Jut

fciayźyfc przewidując dzień efornlejajy

•d aajczBmicjazego węgla śląskiego,

««budził eif protest 1 Protest przeciw

tak ^symplicyetycznemu" ujmowaniu psy

ąh&l polskiego piłkarza, który potrafi

V«bió zawsze ot, ezego elf crłcwiek naj-

dalej spodziewa. Czy mógł bowiem kto-

Ik*lvi4ck spodziewać się, łe przy Calkim

sjkładzie sytuacji znajdzie aię moment,

V którym .bramkarz czefki cudem tylko

echpoai się przed główką Cieślika? A

la właśnie główka i jeszcze jedna podob-

na eytuacja nokszywała „nie chwalić

dnia {Brzcd zapadnięciem onroku".

Wprawdaio de przenvy nie wiele dę

(pieniło, ale w końcowej fazie tej czę-

fcl mieli Jut prażunie na karku dwu

.W-
.. -hi- >••

PRZEMIANA

Po przerwie nasłąpfl koclokwlk. Ni»

«dem, czy kepitaa Alfua zrobił chłop-
aom jakiś s&ćtrzyk, ale faktem Jest, że

M>gd a gliny przemieniły cdę w «tal, o-

rfęiałfllć znikła, jak śnieg przed słoii-

I nugle nic nie zostoło EC wapienia-

ItJ eseddej kantaty! Przygłuszyła ją sza-

teócza, poryivista polka s hukiem bpb-
dźwiękiem talerzy i rakle4ami Cle-

flika, któro wystarczyły, by w ciągu
piętnastu minut porwać w strzępy cały
praski dorobek. I było by zapewne prze

bwało tak do końca, gdyby w parze

KRAKÓW, 13.6. {t«L wt). 1C sobo-

tę i w aiedziclę reprezentacje pilkar-
^

skie Krakowa rozegrały dwa spotka-
b'« a reprezentacjami Morawskiej O- J

strawy. Juniorzy Krakowa pokonali w

sobotą juniorów Morawskiej Ostrawy j
5:2 (2:1). W nledz elą pierwsza repre-

zentacja Krakowa pokonała reprezen- |
tację Morawskiej Ostrawy 4:2 (2:1). W |
sumie Kraków odniósł dwa sukoeay w

deł fcramld. Bębenek raicająe alf po4
aogl 4rodkpwf^o capaitnika, «darem-

ni» jego strzał na bramkę, zostaje je-
dnak kontuzjowany i irtierony a bo-

iska, Sęd?!owął dpbrze p. Mytnik,

STARA GWARDIA

KRAKÓW, 15.6 (TeL wł.) . Kraków

seniorzy — Mor. Ostrawa seniorzy 4:2

(2:1).
... , , . . .. i Mor- Ostrawa: Schefer, Markus ek. Fol

skali międzynarodowe!, które ożywiły , _
..

_
. ,

i , lh' dyna, Pandiner, Sząjeff, Kueir; JJubov-
repertuar dotychczasowych walk

punkty ligowe.

MŁODZI MAJĄ GŁOS
• Kraków-JumUłRfy-'— Morawska O-

strawa Jusiorzy-5:2- (2:1). Ob ęcujący
narybek piłkarski Krakowa rozegrał
pierwsze w Polsce zawody międ?yna-
rodowe juniorów i odniósł *»służone

awycięstwo. Zawody stały pa dobrym
poaiomie, szybka i obfitująca w pięk-
ne akcje gr* obydwu gesppłów dala

widowni wiele emocji i zadowolenia.

Reprezentacja jup'orów Krakowa,
złożona ? zawodników Cracovii, Gar-

barni, T&rnovil i Dąbskiego okazała

się b sscżęśliwie złożoną przez refe-

renta wyszkolenia KOZPN-u p. Żaka.
Bramkarz Bębenek był jej Baje hrej-
szym punktem, bron ł ofiarni® i bra-

wurowo, ulegając niestety dzięki tej
brawurze pod koniec zawodów dotkli-

wej kontuzji tak, te zniesiony eostał

zbo
:
ska Z obrońców Śliwa był pew-

n'ei$zy, natomiast Kuhn nie ezuł li^

dobrze na nie swojej pozycji.

Pomoc w dużej m erze przyozyniła
sią do tego rzetelnego sukoesu naj'
młodszej latorośli piłkarskiej Krako-

wa. Atak był bodaj najlepszą częścią
drużyny. Raz ły tylko maniery Poświa

ta, któremu gra w drużynie ligowej
Cracovii zaczyna już uderzać do gło-
wy. B . dobrze zfgrał W!śnicw»ki na ««fście.

skrxydlo. Braty (Tarnovia) był za fili-

granowy na kierownika ataku, toteż

został po pauz'e zam'en'ony na Trzo-

cha z Garbarni.

Drużyna Morawskiej Ostrawy Tobiła

wrażenie juniorów znacznie jtiż wyro-

śniętych. Fizycznie górowali nad kra'

sky, KurggJ, AU, Stvoitka, Janik.

Kraków: Jakubik, Barwiński, Flanek,
Jabłoński, Parpan, Jabłońska II, Mamoń,
Gracz, Nowak, Kohut, Bóbula.

^-Niedzielny-jnęc?; «sijior^w Krakowa i

Mor. Ostrawy nie był Już tak pięknjr,
jak sobotnie spotkanie juniorów tych
miast, Pozostawił raczej nieamak.

Ora była dosyć ostra a wyprowadzeni
niepowodzeniem a równowag goście
zaczęli uciekać się do gry brutalnej. Pod

koniec zawodów zaszedł b. niemiły in-

cydent, który zakończył się wyklucze-
niem z boiska zawodnika Mor. Ostrawy.
Lezący na ziemi Jabłoński II został

brutalnie kopnięty w następstwie czego

nieprzytomnego musiano znieść t boi-

Brutalnego zawodnika czeskiego
spotkała zasłużona kara, gdy i sędsria Ko

icMs?a bezzwłocznie wydalił go s boi-

ska. Ten incydent zepsuł obraz gry, W

miarę postępu cjasu zamieniała rię
miejscami w chaotyczną kopaninę i na-

dużywanie »ły fizycznej se ttroajr go-

eri.

Prayznnć nolefcy, 4e drużyna Mor, O-

strawy teclmicuiie przedstawiała się do-

skonałe i przewyższała maesnie miej-
scowych. Uważamy więc, że nie powin-
na się była uciekać do ostrej gry i na-

dużywania siły fizycznej. Drużynie Kra-

kowa, w pewnej mierze dopisywało
Bramkarz Jakubik ma na su-

<4« neam • Dwjtą, Gnoi pastami «4»

*aera< febra* I akotraaslle by Msinjtyt
na dobrą notę. Tę noble *dołij>I w nie-

dzielnym nccaq • Mor, Q*rew|. Obok

Gracza wymłwjiniy w dobrej formie

t. 'JująMgo df Bokttłę, klórefO eentry
nie ^tiw^ze umiano wykorzystać, Kohut

był bodaj najgłębszym w ataku, Nowak

dobry technieznie ale sa powolny Ma-

moń szybki i ambitny zaczyna się na

dobre aklimatywwać w reprezentacji
Krakowa.

Z drużyny Mor. Ostrawy plertrwa lo-

kata należy się bramkarzowi Schefero-

wi, który bronił z akrobatyczną wprost

zręcznością, obronił niezUczoną ilość

etrzafów i jego esslugą jest, i« wynik
nia był wyisłjr. Obrona srała pewnie
lecą ostro cna teł zawiniła, to obydwa
rsniy karne, s których pierwszy można

by ewentualnie kwestionować. Podykto
wanie drugiego rzutu karnego aa faul

na Nowaku było bezsporne. Pomoc by-
ła najlepwą «zęaoii drużyny, szła za ata

kiem i zasilała go dobrymi podaniami.
W ataku groźna była prawa strona oraz

środkowy napastnik. Lewa itrona ata-

ku była nieco eUbeza.

Po 1S ni*, pięknej «UitaJiecJ w bły

dkawicsnle tmnł en łającą się skejf gry

Kraków zdobywa prowadzenie pntcł
Gracza, który główką strzela pierwszą
bramkę. W 29 min, prawoakr^ydłowy j wająe wyrównanie dla Warszawy. W 4$
Janik s bliskiej odległości wyrównuje j min, atak Częstochowy inicjuje płękaf

CiąsMowa 3:3
CZĘSTOCHOWA, 13 .6 (TeL wig,

Warszawa II — Częstochowa 3:3 (StS).

Warszawa: Andrzejkiewicz, Miru*»

kiewies, Wołoas (!), Jagodzińii, Sefk

mow^a, Dzięciołowska — Cyganik, So%

lar*, Wiazcłnickł, Sulkiriti, 8iWi

tki.

Częstochowa: Borowiedd —. KtHMhi»

czyk, Bubeł — Serdak, 0«WMU, |ę,
acars

— SkupińJd, Halkiowica, W4J4i

koWd, JędrzejsmU (Sedfried), Ptrpi

Bramki dla Warszawy: Semewdd, ha

lara i WiencbokU, dla Ofy>lafhs<i||
Halkiewics dwie i JgdraeJi I Sedbltii

weł dobrze p. Helmao.

Pierwaze w historii tapi>«

piłkarsstwa spotkane mipdzyoltręfowe •

Warszawą wywołało e&riymie aMatn^
• o w saie przyciągając na boisk* pdkjAil

rekordową jak na tntejase słoowAi Ml

9 tys. widzów, którzy me zawiedli się w

twoich otasctlwaneich, Bcpre»eat«HC

Csę^ochowy ttzyakeli wrtSk

Od pderwezych minut

cbowa daigki ojroinnej «tablcji titkf'

ła przewagę, która s krótklpji

mi utrzymała się niemal do końca

kania, iliejacowl byli takie lepsi

bijali tię Kuśmlercsyk aa «feiwii*, Sw

duk i Orłowski a pomocy, ą w fltifes

WójdkwłW i Ihtfgai,

Częstod»** «Ukvje «4

«bwUi, iranHfJcc 4* dągłyck

cji Ajidnejkicmcw, W 19 m, Httti»

wica prsetSufa raot walny ITóJril

skiege zdobywając prowadweie A

Częstochowy, w 24 ml*. Cygasrfk wf>

wałcza róg i strzela go pięknie — pft

kę dostaj* m głowę SotMtrtki, ą4obp>

po szybko prowadzonym ataku. W 321

min. Grac* z karnego zdobywa prowa-1
dzęnie i wynik 2:1 utrzymuje tlę do

przeryyy. Po pauzie 4 min, przynosi wy

równanie gościom. Niski strzał Starost- ^

ki przepuszcza pod ręką Jakubik. W|
18 min. po pięknej akcji a teku Krako-:

kambinaeję, w której Haikiewfcs (BN
la drugą bramkę, Tul poci ff««w|
Szulant wypuszczony piękni* prwą tp

ganika przebija iic i WyrÓWimaJ*
łcro nic do obrony, W 4 mis. pe

wie Wicrachnicki ^objcidża* Orto*

skiego, edobywa trzecią bramkę dto

wa Kohut nieuchronnie (irzeła w lewy | Warszawy, lees w 5 minut póinicj Hiii

róg siatki Mor. Ostrawy. W 22 min. po kiewicz a pięknego doirodkowMi* fm

dyktowane a rzutn karnego Gracs^ćdó- gała wyrównuje,'
bywa 4 'bramkę.

-

" W "32T mlh. następuje
incydent n« wstępie opitauy a Jabłoń-

skim II, którego zniesione « boiska..

Do końca zawodów mimo enęrgiczryeb
starań gości wynik nie ulega śmianie i

Kraków opuszcza boisko żywa oklaski-

wany przea 15.000 widownię a wyni-
kiem 4;2,

Sędziował p, Kosiński naogół dobrze

«rwłiszczs w drugiej połowie trzytnuł
energicznie w ryzaęh ostra grającycli
gości

—i. TebeSa gier
O puchar Kołuiy

1) Kraków

2) Warszavr»

3) Lódi

4) Poznaś

5) Śląsk

<ler pfcL •Lfcr.

( 8:4 33?»

6 7<5 13?if

1 is$ fltl

5 4:6 il;18

i 3:S ititi

gromi mmej wytrzymały
Lódi — Po- Mimo owycięsiw* i wybitnej przewa.

3:0.

mlwilu drugą bramkę, chociaż mógłby
się tłumaczyć, żo był zasłonięty, prze-

puścił jednak fatalnie. Z obrońców lep-
*t był tym razem Flaneł;. Barwinka

kilka razy akiksował i wielkim niebez- gendorf, Baran, Cichocki, Patkolo, Mar

ŁÓDŹ, 13,6 (Tcl, wł.)
mań 3:0 (1:0A giw

Bramki strzelili: Baran — 2, Hogen* gospodarzy nie .wywarł» najlepszego
dorf — 1, Sędziował p. Walczak c Lo- wrażenia. Grała słabiej niż w meczu z

dzi. Widzów około 10 tys- I Warszawą.
Poznań: Krystkowiak, Staniak. Anio-J Młody piotrkowianin JędrzeJczyk pod-

ł* I, Słoma, Tarka, Kaźmlerczok, Pol- ciągnął się już znacznie i był pewnym

ka, Anioła II, Czapczyk, Chudziak,' partnerem Włodarczyka, Pomoc stano-

SmólskL |wiła wyrównaną Unię i trudno ta kogo<
Łódź: Szczurzyński, Włodarczyk, Ję- kolwiek wyróżnić. Główna zaełu^a awy-

drzejezak, Szaliński, Urban, Miller, Ho cięrtwa spada na formacje defensywne,

pieczeóstwero dla swej bramki. Pamoc j
ziożona • zawodników Cracovii grała do

ciniak.

Wygraliście, ale chyba to nie grali
Wanami, techu'cznJ

e widać było, »
bwd2 ° defąuywnie tworząc Mlkęy Hwp<Jnicy _ powiedział do na*

trerwę poszedł teł rozum taktyczny. ! że przeszli'd. szkołę piłkarską. Wyróż P°P aUłie PTM

Sedna « ryzykanckich szarż odsłoniła lu-' nił się bramkarz Zidep, b. ruchli^ 1 f" 0 TM* 1 ,", roIi ' top
1

era 1 ^ ^^

I nadworny bombardier praski Rie-' niebezpieczny, środek ataku Widl oz-
, BpleJ funkcj0IMWal0 '

•tTŁelił ?WQ trzecią i decydując? ka. obydwaj skrzydłowi Hrabowsky i \ W ^a najruchliwszy i najpracowit-
Kureczka. i 8zy ^ Gracz zdobywca trzech bromek.

Już w pierwszym kwadransie junlo- Prawdopodobnie w obliczu zbliżającego
rzy Krakowa prowadzą 2rf), bramki "

••

padły w odstępach minutowych (8 i

9), obydwie zdobył Radoń. 21 min.

przynosi juniqrom Mor. Ostrawy pierw ££m 2

kromkę. Tuss ten ostudził nieco rogpg-

Jęria gloTvy, zgezęły się znów trudniej- |
ms» ^nagania, które nie zmieniły o$ta-
SAcznefo cyniku, mimo, Łe była i ku

temn «iznsa. |

Powiedzmy Jednak szczerze. Pra tani o

S»służyli pp tę jedną bramkę. Zasłużyli
ęjioćby i ; tego wsględn, ie odsłonili

8«Bł bezkompromisowo przepali jaka
weiga jaszęje dzieli piłkarzy naszych od

prawdziwej doskonałości technicznej.
Cói a tego, łe Jest mały Cieślik (któ-
rego jeden s sąsiadów proponował za-

winąć w watę i odwijać tylko w dniu

meczów), io sn a rię coś nie Coś na tej
Satuce Cebula, powiedzmy Grocs i Gór-

ekiT Chodzi JednRk nie o Jednostki

łco • podstawową równię, która jest u

89S nlessety raczej falJstyan terenem bo-

gatsaym o «-klęslości, nii wzniesienia.

Wspomni:iłem o problemie czeskiej
plBci ticinct. Młodzi prażanie pokazali,
de wielka i finezyjna sztuka terłmicznu

9 eseskka futbolu nie sglntfłal Cói s

po meezu wiceprezes PZPN Glinka.

Jeszcze nigdy nie widziałem łodzian V

tak świetnej kondycji,

Istotnie gospodarze utrzymywali ostre

tempo do ostatniego gwizdka. Nie do-

strzegliśmy przemęczenia po czwartko-

wym meczu i Wamzwą? Nie dało się
równiej zauważyć nnu&enia ciągłymi
startami, na które tak bardzo ostatnio

narzekali. Objawy te wystąpiły nato-

W napadzie zaskoczyła nas eleba for-

ma eks-Węgra Patkolo, który wdawał się
w zawiłe pojedynki, opóźniające albo

całkowicie stopujące ekcjc- Jego dość

szą bramkę, strzeloną z bliskiej odia

głośsi przez środkowego napastnika SOSNOWIFiC, 13.6 (Teł, wŁ). W Bę-
WidHczkę. Juniorki Krakowa coras dżinie zoetały rozegrane zawody między
lepiej się rozgrywają, azybko zdoby- rejwezentacją okręgu Opoldsicgo « re-

wają teren i ustawicznie zagrażają prezentację Zagłębia. Wynik 2:3 (2»1).
bramce gości, pTZewaga rzutów róż- • W pierwezej połowic gry przygniata-1 i on nic był w stanie przełamać nieza-

nych 6:1 d'a Krakowa do pauzy. jjac? przewagę miała reprezentacja Opo- radnoeci swych kolegów, Ani Smólski

W 6 m?n- po przerwie Trzocb z 'a- Po przerwie obraz gry zmienił się n« lewym skrzydle, ani niebezpieczna
na korzyść Zagłębia, które bezustannie

przebywa na polu Opola.
*

RK3 Zagłębte — RKS SannaeJa Bę-
dzin ltO (1:0). Strzolcom Jedynej brom

GDYNIA, 13,6 (TeL wl). Na boisku
WOP we Wrzeszczu rozebrany został

mecs decydujący * tytule mistrza kl.

,. A okręgu gdańskiego i o wejście do
miast w zespole poznanskim. Napad wsgrywek międzyokręgowyeb. Do roz-

jego całymi okresami nie istniał. Pew-J Iespo}y j Ge.

ne ożywienie do tej linii wniósł po ^„u. Wysokie zwycięstwo odniosła Le-

przerwie Gendera, który zastąpił w chi, 7s55 (3:0)i Leęh|l| górowoła „y,

ostatnich 30 mlnutaeh Czapczyk,, ale raźnio nod przcchvnikleR1 tak technicz-

nie jak i w grze zespołowej. Poza tym

pięknego przeboju zdobywo 3 bramkę
dla Krakowa. W następnej m'nucie U

woskrzydłowy Kureczka strzela drugą
bramkę dla Mor. Ostrawy. W 3 tnin. |
póin*ej Radoń wykorzystując błąd o-

breny i bramkarza, strzela do pustej ki był Trzaska. Zawody finałowe o mi.

bramki W 38 m. Poświat z rzutu wol trzostwo sagłębiowsklcj klasy A. RKS

nego zdobywa piątą i ostatn'ą bramkę Zagłębie odniósł zasłużone zwycięstwo
dla Krakowa Na m nutę przed koli- Na wyróżnienie w zcąpole zasługu;r
ccm Czesi omal nie zdobywają trzo- bramkarz Janczar i Sowa w obronie.

para Polka — Anioła a przeciwległej
flanki nie zdołały sforsować. defensywy
przeciwnika, Środek był tok dokładnie

zaryglowany uważną grą Ui&ons, ie o

przejściu nie było mowy,

O ile trójka pomocników harowała

w pocie czoła odpierając seryjne itopa-
dy łodzian, to obaj obrońcy nie stano-

wili groźnej zapory. Knystkowiak jak
swykle bes zarzutu.

efektowne niekiedy oltwzfci wigdy gfa»
ciągu całego spotkania Jedenastka J mai nie były produktywne.

Lewa strona łodzian w ęsł*<kt
była gorsza nić prawa Baran

_

dorf, która zwłaszeza po przerwie miali

kilka pierwszorzędnych aa gra A. Ci^h*.

cki na środku tym razem aio yrjrtkaA
Się.

Przebieg tneozti obfitował w «!«!•

emocjonujących sytuacji podbramk»-
wych notorycznie nlewykorzystywa^
nych. Łodzianie strzelali dużo, a!« Bi*

celnie, albo t pechem, O praawmj*»
gospodarzy w pierwsze) połowi*
świadczy stosunek rogów 6:1. Prowt^

dzenie uzyskali gospodarz* w 16 bi|s
nucie po pięknym strzale Hogendordlfe
Po przerwie w 21 minucl* po dlttf»

szym oblężeniu Baran zamienia flowa

podanie Patkolo na drugą bramkf. W

8 minut później ten sam gracc strsjl*
łem z bliskiej odległości aatalft .Wf*

nlk dnia.

Jako przedmec* tych zawodów

zegrano spotkani* między repr«ł«
?

tacją sędziów piłkarskich Łodsi 9

Warszawy Zawody wykazały, «* artjr
stem nie była obca sztuk* piłkSTited
ze wszystkimi jej elementami, Dotó

towarzystwie do przerwy upotkafiil»
po pauzie zam eniło się w zaoiftą
kę. M strzowie gwizdka byli
tak zmęczeni pierwszymi 35 minutami

(otrzymali 10 minut prowizji o4 ntzt*

pisowego okresu gry), iv> ni* tii^sll

Łechia
misirzem 11-kl .

drużyna ta w ostatnim czasie wykazu»
je dyspozycję strzałową, specjalnie wy.

różniła się u zwycięzców linia pomocy

oraz prawa strona napadu.' Gra b. ostra,

Skladys Lechia: Pokorski, Nowak o w. j ju* zmienić wyniku uetolonego pwi«8
ekl, Żytniak, Nicrychb, Kamzela, Kó. pnuzą. Ponieważ dość częstj noewi"

kot I, Kupccwiez, Steinraec, Rogocz,
1 >Ła sędziów wymlen'amy pray innysfc

Goadrik, Kokot II, lotaziach, tym razem zanotujemy
Gcdaniot Kasprowicz, Kurowski, We. ni® zdobywców bramek, k*6ee dl*

sołowski, Rycher I, Adamczyk II, Bar- Warszawy zdobyli: Buśkiewicz i No-

tolik, Musiał, Rycher II, Falow, Adam wakowski, zaś dla Łodzian Kowa.ew-

czyk I, Stawski. Widzów 4 tya. juki i Spychalski.



Wr. « PRZEGLĄD SPORTOWY

przedwojenia tom
meczu Helsinki - Warszawa 0:9

(Dokończenie ze strony 1-ej)

O Tillikanenie trudno coś konkret-

nego powiedzieć, walczył zbyt krót-

ko/ Ostateczny sąd będzie można o

nim wydać po walce z Sieradzanem.

Heikkinen jest zawodnikiem przecięt-

nych;. JCarlsson zademonstrował dobrą

taktykę, uciekając znakomicie, od pra-

wych Wasiaka. Nissen nie jest kiep-

ski, posiada dość silne uderzenia, któ-

re mogą być niebezpieczne.dla mniej

doświadczonych przeciwników. Talta-

la dysponuje doskonałą kondycją fizy-

czną, dzięki której niewątpliwie mógł

przyjąć Ifilka bardzo silnych ciosów

Szymury. Yallmą nie przedstawia żad ,

ripj .klasy, jego jedynym atutem jest dzj(, Qa borcie Legii i zgromadził po-

waga 97 kg.

skawiczniejsze i celniejsze. Niegdyś

wspaniałą bronią Kolczyńskiego była

prawa kontra, nagle wypuszczona (po
słała na deski Murachą). Kilka takich

kontr zauważyliśmy w czasie walki z

Nissinenem,

Szymura stoczył dość dobry mecz.

W każdym razie był dużo szybszy, niż

w czasie turnieju łódzkiego.

77 CONTRA 97 KILO!

Kotkowski przegrał już na wadze,

gdy się okazało, że osiągnął 77 kg, a

Kolczyński zabłysnął — 2

jego potężny przeciwnik wypchną! 97

kg! _

Mecz odbył się przy pięknej pogo-

CENŻURKI POLAKÓW
"A Polacy? Tyczyński stanął na ringu

absolutnie nieprzygotowany. Jego b

W

wielkiej przewagi Pniaka, Fin „łapie

go" w rogn i lokuje dość mocny sierp.

Cżortek jednak nadal walery z zapa-

łem. Nagle warszawianin krzywi się z

bólu, chowając instynktownie prawą

rękę pomiędzy nogi. Próbuje jeszcze

atakować, nadaremnie, każde uderze-

nie sprawia mu niesłychany bóL Cżor-

tek musi kapitulować w momencie,

kiedy prowadził na punkty.
— Niemal pierwszym ciosem rozbi-

łem sobie rękę, mówił Czortek po po

wrocie ze szpitala.

Komuda był nieco niższy od Heikki

nena. W pierwszej rundzie Komuda po

pisuje się inteligentną defensywą i

wykorzystywaniem błędów przeciwni-

ka. Komuda wyłapywał luki, gdzie się

tylko dało, kontrował i punktował. W

drugiej „Dziecko Warszawy" trafia

i często w żołądek i pokazuje dość bo-

ciosów

nad 10.000 widzów.

MUSZEJ Ljunberg walczył bar

dzo spokojnie z Tyczyńskim.

. .. Polak próbuje lewych i kilka z nich j ciosów (dobre pod-

palenizna świadczyła, że dobrze spę- dochodzi do celu większość jednak jest • bródkowe) w^^ Komuda nadal

dził wakacje, nie myśląc o boksie. W : blokowana przez .boksera Helsinek, j atakuje na przemiaa to dół; to górę.

trzeciej rundzie warszawianin już tyl- Pod koniec rundy następuje kilka tra- j ws^ystkie rundy wygrał" Polak.

statystował. Grzywocz jak już fień Ljunberga w korpus. Runda koń- ymzwyCzajem polował

wspomnieliśmy, miał dobry dzień, był czy się z bardzo «-znaczną przewagą^
^ J ;wnika p

bardzo, szybki, i, jakby w.moćnił swe Fina. Druga ma przeb eg wyrównany, •
Nkzt nie Fin

n^enia z lewe, | wchodzi kijka lewych Tyczynsk-ego :i Jfił zachować taki dystans, który

Czortek rozpoczął mecz w piorunu- prawych Fina. Trzecia runda zaczy- .

' '

, ,
• • i•„•t * T"i«« nie pozwolił Wasiakowi na zadanie

jącyrti tempie i zapowiadało s e na na się od żywiołowego natarcia Ljun-1 :
r

. . . , . .

TM 7
••.•

y • •
r

• :, ... . , i- „ t , ,oŁ. ciosu. W trzeciej rundzie Karlsson
wspaniałą walkę. ! be^a. który - teraz trafia z oVu rąk. ,

'
.

t •i•t: j przeszedł do ofensywy, a ciosy Wasia
— Tak starannie przygotowywałem Tyczyński staje się zupełnie bezrad- - f

. ..

••••
r ,t3

. , , .,„ o i„, , ka staiv się uz anemiczne i mało gro
mą do. meczu, tyle czasu straciłem, po ny i w oczach traci siły. Rundę b. wy

to, aby po dwu minutach złamać rę-
soko

wygrywa Fin, który zbiera hucz-

kę, skarżył się „Kajtek". ' jn « oklaski.

Komuda w dalszym ciągu znajduj'e SZYBKOŚĆ GRZYWOCZA

'"i 7 fo* formic
-

Wasiak h V} naj
- W koguciej Grzywocz okesał się du sk! walk <? 2 Nissinenem. Pierwszy tra

• .rs zym zawodnikiem drużyny, Wydi- slabszy w ^r^fr^ ciosów' .-Kolka" lewym sierpem i za chw!

od A. Ouvinena. Ślązak znakomicie loku ' e n0W V cios w

żołądek. Fm

skracał dystans, znajdując się cały rewanżuje się, zapędzając Kolczyń

czas w infajtingu. Polak ulokował wie ski ^° <*° TMgu. No i „Kolka rozgme

le haków i serii w korpus. Rundę wy-
' wał si<?= większa tempo... trafia pra-

grywa dwoma punktami. Ta sama hi- '
. «T®- Niss ;

nen pada. Przy czterech

**
tł " 6re ^° uie P° trafił priV ' storia powtarza sie w drugiej rundzie.'^ rat " is

sytuację. W drugiej Fin

"- 1 '-"* Trzecia rundę Grzywocz wygrał naj-' PTMbuje lewych prostych, ale Kolczyń

wyżej; nurkował pod lewymi Ouvein- ski.zbija' je bez trudu i trafia lewym

Kolczyński błysnął formą, „Kolka" I na, a sam trafiał często i skutecznie. P^wym.. Fm poraź- drugi pada do

"' walki na walkę odzyskuje swoją da-| W piórkowej walka pomiędzy Czort

i,mą szybkość ł refleks przy wypro- kiem-a Tillikaneńem ' kończy się" pod

Się już

źne. Wygrał wysoko Karlsson.

KOLCZYŃSKI NOKAUTUJE

Bardzo ostrożnie rozpoczął Kolczyń

' się nain, że nie był zupełnie przy

;;>ot<5wany do
:

meczu, już pod koniec

kugiój rundy nie mógł się Tuszać. Po

M^m nie wniósł na ring żądnej myśl',

r. .e wyczuwał dystansu, polując tylko

U

i:;ykować.

3LYŚK KOLCZYŃSKIEGO

wadżaniu ciosów.
' Uderzenia jego stają się coraz bły-

koniec rundy, .złamaniem przez Czort-

ka drugiej kości śródręcza.

TRAGEDIA CZORTKA

Czortek rozpoczyna wspaniale, ładu

Mecz bokserski ,^|ąsk — Wrocław odbę- jąc całą serię ciosów. Jeden prawy

drie się., .w „.dniu 2(J, bfa. we Wrocławiu. nawet-zachwiał-Fibem, Po okresie,
.-'apiłjip ŚIOŻB Kosmowski wyznaczył Już |
wkład ^emljiitjjślaskiej: . Kowąlczyk, Grzy- — ——

' '

• i^rsr-- Urbaniak,-. ' Drapała.' Rezerwy:
Kempa, Bazarnik

ICbzqba, Skwara,

siedmiu. Jeszcze jeden żołądek

szczęka i Fin znów odpoczywa do

siedmiu: Nowy celny cios, tym razem

Fin pada, podrywa się jednak po

chwili, aby uciec do swego rogu.

TWARDY TAKALA

Szymura miał za przeciwnika do-

brze zbudowahego- młodego zawodni-

ka, o niespożytym zapasie sił. Już w

pierwszej rundzie zdawało się, ie po-

znańczyk znokauuje Takalę, gdyż tra-

fiał często i bardzo skutecznie.

Wprawdzie Fin chwiał się co pewien

czas, ale stał na nogach. Runda wyso

ko wygrana przez Szymurę. W dru-

giej Fin jest lepszy, niż w I-ej r. i sam

Niedyskrecje ringowe
po meczu' i Finami

TRZECH solenizantów — Antonich ^cisza*. Zaczęli się dopytywać co ten

walczyło' w /drużynie Warszawy napis znaczy, a gdy się zorientowali w

przeciwko Helsinkom.- Już pojawienie'

się na ringu Czortkd wywołało porusze-

nie na trybunach i entuzjaści ^Kajtka"

zaczęli śpiewać: ,jSto lat niech żyje
nam". Ta sama historia powtórzyła sig

przy powitaniu Komudy.

Najgłośniej jednak śpiewano Kolczyń

skiemu} gdy znokautował on Nissinena.

od czasu do czasu rewanżuje się. Run 6 PORCJI LODÓW.

dę jednak przegrywa. W trzeciej Szy- i » k ŁODZIUTKI Ljunberg po zakoń-

mura trafia dwa razy bardzo mocno'lw£ czeniu swej walki, rozsiadł się

„prawym dyszlem", ale i te ciosy nie na korcie, i głośno dopingował swych

były decydujące. W rezultacie Szy- kolegów. Może celem dyskretnego uci-

mura wygrywa wysoko na punkty. i szenia Fina, ktoś z publiczności posiał

W ciężkiej była zbyt wielka różni- mu porcję łojów. Znaleźli się jię&ą.

ca wagi, aby można było myśleć o dawcy i w ten sposób Ljunberg spała-

równej walce. Vallma pchał się na szowął aż sześć porcji lodów. Skutek' który przywiózł do Warszawy Fi-

Kotkowskiego, przygniatał go swym okazał się doskonały, Fin najwidoeszttiej j '-ów. Plończyąski chcąc, pokazać go-

sensie słowa, natychmiastumilfdi, • mó-

wiąc ze sobą tylko szeptem.

OJCOWSKI POCAŁUNEK.

SOLENIZANT Komuda po zakończę

mu swej walki natychmiast po-

biegł do ojca, który siedział w krze-

słach. Papa i syn uściskali się serdecz-

nie. Nieco później Komuda defilotval

po korcie i ktoś z publiczności ofiaro-

wał mu prezent... Antoś otrzymał cy-

trynę...

Z LOTU PTAKA

ZNANY lotnik Płończyński, który

jus przebył w powietrzu przeszło

3 miliony kilomętj-ów, pilotował samo-

sciom zniszczoną stolicę ,s lotu ptak*,

zatoczył specjalne koło nad Warszoeę,

za co Finome byh mu bardzo todzięcti-

ni.

ciężarem. Obaj bokserzy trzymali zamroził język i ucichł.

przy każdej okazji, ne skutek tego Młodzik i»i« uniknął jednak bury.

nie było boksu, a tylko zapasy. Kot- . Okazało się, że nąśmiedł na korcie, a

kowski dopiero w trzeciej rundzie zdo '

gdy to zobaczył jeden s kierowników

la! się kilka razy uwolnić z objęć fińskich, spojrzał na niego takim wzro-

przeciwnika, odskoczył i ze 3 — 4 ra kiem, że Ljunberg natychmiast zaczĄ

zy trafił szerokimi sierpami.' W rezul- zbierać papierki.

tacie walkę przegrał. Fin zarobił jed-
» •

" P,rIj i DOBRE WYCHOWANIE
no ostrzezen.e, a Polak dwa. i. A...

W ringu sędziowali dobrze mgr. Ko j{ W OGÓLE bokseTMy są nie-

walski i Fin Leskinen. I
^

miernie karni. Kiedy zwiedzali , yr-Nie jest tak żłe, jak myślałem, po-

j Akademię Wychowania. Fizycznego, tv wiedział dr. Albrycht. Obejdzie^się bet

Kazimierz Gryżewski jednym z horytarzów zauważyli napis operacji, wystarczy tylko gips.

NIE JEST TAK, ŹLE!

C, ZOjRTEK. na bankiet przyszedł JS

ręką • na temblaku. Już o godz.

ll-ej pyły .gotoyaę. fotografie rentgenów

skif, które • przyniósł'j;. sobą ze szpitala.

i w ocenie gości
wypadli podobnie jak w ocenie naszej

KTOŚ W przeddzień meczu pisał,

że Finowie są skromni, że nie li-

czą ńa zwycięstwo. Skromni raczej chyr

ba byli. na zwycięstwo jednak po ci-

chu liczyli. Kto nie liczy na zwycię-

stwo? Siedział przy mnie prawie przez

cały czas spotkania kierownik drużyny

Helsinek .i sekretarz ich Związku Bok-

serskiego p. Salokaiigas. Ciekawe były

niewątpliwie psychiczne przemiany ja-

kich doznawał w czasie trwania ko-

lejnych spotkań, ich nasilenia. I choć

często ucinaliśmy sobie rozmówkę —

nie mówił wszystkiego (oczywiście),

był bardzo uprzejmy i raczej (oczywi-

ście) w rozmowie ze mną starał się

kurtuazyjnie trzymać naszą (tj. pol-

skę) stronę. Trudno było żrózmmećj

Rudner, Bibriycki, Kula,
Kubica. (g)

3UK«WSKI POWB6CIŁ

Murawski powrócił z Paryża do War-

ażewy v piątek. W szpitalu paryskim zna-

lazł s^rdecznę opiekę, a szczególniej zaj-
:ncwał się nim kpt. -Ziółkowski z Amba-

sady BP. Mistrz Warszawy na slcuie^ cho-

roby stracił 6 i pół kilĄ ma jednak
nadzieje, że wkrótce dojdzie do siebie i

za miesiąc bedzia już mógł stangć na

ringu.

WOZI

ale nigdy go ni© nucił w ustach

•••

NAPEW.NO
mało kto wie o tym, że

doskonały reprezentant Europy w

wadze msis^j jes
1 równocześnie mara-

tończykiem. A jednak...

Spotykam Majdlocha z kolegami na-

przeciw ^avoyu. Zapraszam ich na pi-

wo i zaczynam od stereotypowych py-

tań ankietowych. Kiedy? Gdzie? Z

.
_

REKORD NORWEGII
OSjLO (Obk wł.) . W czasie elimina

cji przedolimpijskich znakomity norwc- kiin? Jak?

ski skoczek o tyczce lyaas uzyskał do-J Majdloch urodził się w pażdzierni-

slębnały wynik 4,28 m^ Wynik ten jest ku m9 roku. Czyli, że na Olimpiadzie

nie będzie miał jeszcze 19 lat.nowym rekordem Norwegii i Europy.

W KAŻDYM PORCIE MECZ...

. SINGAPORK (Obsł. wł.). Olimpijska

reprezentacja piłkarska Chin, która

znajduje się już w drodze do Londynu,

rozegrała, w Singapore spotkanie z re-

prezentacją tego miasta, wygrywa-

ją iJ. :_

, DZLESIĘCIOBÓJ W ANGLII

LONDYN (Obsł. wł.) . Mistrzostwa

Anglii w dziesięcioboju zdobył Moes-

gąxd • Kjeldsen' (Dania) słabym wyni-
kiem 5.795 ńkt. przed Szwajcarem Wys

SĄip .— 5.673 pkt.

HOLANDIA — SZWECJA

-A MSTERDAM (Obił. wł.) . Między-

państwowe spotkanie piłkarskie Szwe-

eja'. — Holandia rozegrane w Amsterda-

mie zakończyło się zwycięstwem Ho-

.łendrów 1:0 (1:0). Jedyną bramkę dnia

strzelił Wiłkes. Widzów 35.000.

— Jak to było w Ameryce?

— Bardzo . dobrze. Ale ludzie „pi-

skali" (gwizdali).
— Piskali? To znaczy że byli zado-

woleni.

—r Chjrba zadowoleni.

— A jak się wam podobał Kasper-

czak?

— Podobał się. Ale—

— AJe co?

Musi jeszcze dużo walczyć. Z róż-

nymi bokserami.

NIE ROBIĆ Z „MUCHY" SŁONIA

Wasi trenerzy boją się panicznie wal-

ki swoich pupilów z cięższymi przeciw-

nikami. Wolą zdusić parę kilogramów

i trzymać boksera przemocą w niższej

kategorii niż dać mu przeciwnika o

dwa, trzy kilogramy cięższego. Zamiast

PIERWSI W LONDYNIE

wąj, do której zostanie powołany po

Olimpiadzie.

Majdioeh miał walczyć w Zabrzu z

Grzywoczem. Ale Grzywocz musiałby

zrzucać cztery kilogramy. Tak propono-

wali nawet niektórzy O!'<5łinh;storzy

(To już nie ma niczegu wspólnego z

tytulikiem. Prawda?). Pamiętamy już

podobny eksperyment przed walką z

Segałowiczein.

Lepiej już robić z muchy słonia, niż

z koguta '— muchę. Jeślibyśmy z kogu-

ta robili muclię zostawałoby zbyt wiele

odpadków. A później odpadki te trze-

ba by znosić z ringu.

PROROCTWO

Majdloch jest doskonałym bokserem.

Brak mu właściwie tylko szybkości.

Ale zn rok Majdloch nie nabije już

więcej Kasperczaka.

Józef Prutkowski

K.4SPERCZAK l MAJDLOCH

Seicu-cundzka ekipa olimpijska tc chwili ładowania to jednym z portów

«ngąslskick. Jak widzimy radość tc narodzie wielka,.ąlc ten się śmieje, kto sir

śmieje ostatni' Fotografa brytyjska

dusić kilogramy radziłbym dusić takich

trenerów.

Jest na Śląsku dobry baka er Bazar-

nik. Przez cały 1946 rok kazano mu

być muchą. W 1947 zbuntował się.

Przeszedł do koguciej. Ale przed me-

czem Śląsk — Warszawa, poradziłem

przerzucić go do {/iorkowej, ażeby w

koguciej można było wykorzystać Grzy

wocza. J

Ten pomysł tak bard/o podobał s-łę

kierownictwu, że postanowiło zrobić z

muchy słonia i ulokować koguta Ba-

zarnika na stałe w piórkowej. Oczywi-

ście taka przesada jest też szkodliwa.

Na szczpócie Bazarnik znowu zbunto-

wał się i wrócił do koguciej. Najpierw,

przez rok z koguta robiono muchę a po

tym na grandę chcieli zrobić z muchy

słonia.

TROCHĘ CYFR

Tymczaiem Majdloch wq?ący 50 kg

niczego nie dtjąi (tak jak niegdyś tj

nas Rotholc T- przyp. red.), niczego nie

zrzuca, nię?epo pje dobiera; walczy ze

wszystkimi mucljsmi i kogutami. Jego

trener, nie btoi śię i dlatego ten dreb

niutki bokser, który walczy od 2 lat

stoczył 72 walki, z których wygrał 68

z tego 30 praez k. o . (wśród znokauto

wanych zna'»żł się mistrz Czechosłowa-

cji Horak). \

O MAR ATONIE

Wnioski: z zawodnikiem nie wolno

robić żadnych eksperymentów wago-

wych. Nie pomoże odwaga, gdy prze-

okadza nadwaga.

Trening: Majdloch trenuje pilnie

trzy razy tygodniowo. AJe niezależnie

od te.go, przebiega codziennie 6 kilo-

metrów. Codziennie, czyli 7 razy ty-

godniowo. 7X6 — 42 kilometry. Tyle

-.-.
-ynosi dystans maratoński.

Oto tajemniTM hiezwyk?»,! wylrzymn

'ości IU»jdlorha, która pozwala nr-

walczyć do ostań:
:
H sekundy ostaln"

rundy z taką siłą i precyzją, jak

pierwszym nakazie „Ring wolny!"

0 ALKOHOLU

Naa bokserzy nie stronią niestety

od alkoholu. Ale nikt nie ma takiej Mistrzowie Czech i Polski Majdloch i

-tyczmości z alkoholem jak Majdloch. Kasperczak spotkali się ostatnio dwu

Majdloch pracuje w monopolu spiry.

tusowym... jako szofer. Sam oczywiście

nie pije, nie pali, nie., . Ożenić chce

eig dopiero po odbyciu służby wojek*-

treść rozmów, jakie w przerwach pro- nych. Nasz < chłopak zgubił; się -w łyeK

wadził z drugim Finem (sędzią ringo-

wym) p. Lesskinnenem. Ale gesty, mi-

mika, wyraz twarzy...

Muchy, młodziutkiego Ljunberga mój

rozmówca był pefwien. Jak się wydawa-

ło, obiecujący. Ljunberg był oczkiem

w głowie całego zespołu. P . Salokangas

przyznał,' że mucha, jaką oglądaliśmy

w niedzielę i zobaczymy we wtorek

jest uważana za jeden s największych

talentów jakie'ma-w tej-chwili Finlan-

dia w boksie. Tylko zdaje się 18-letni

Ljunberg nie utrzyma się w wadze mu-

szej.

Na naszego Grzyw»cza patrzył poczet

kowo z niedowierzaniem, z kolei jed-

triak • podkreślił,
ł
że jfr&ciwiaik Fółaka,

i^rppUOuvinen .;ttt ftfe r«n
;
Ouvih"eh,

iratr^ ':•.»^.^:3⁄43⁄4^

— fJo, ą brat tego brata, pokonał by

Grzywoęza? — zapytąlilmy.

— Może taż nie... GrzyrwĄcz 'Jcjat •!>•

dobry- Co mi się w nim najwięcej po-

doba? Różnorodność akcji ofensyw-

coraz lepsi
Lekkoatietci szwedzcy uzyskują coraz

lepsze wyniki: w biegu na 10 km nie-

spodziewane zwycięstwo nad' Tillma-

nem, który do ostatniege okrążenia

prowadził bieg różnicą 100 metrów,

odniósł Albertsson 30:31,2. Czas Til-

lmana wyniósł 30:37,8. O tyczce Lund-

berg skoczył 410, a mistrz Europy Lund

berg, Gollers i Sundkvist po 4 metry.

krotnie w ramach meczów Słąsk —

Morawy. Obu spotkaniu zakończyły s

.tmi Majdlocha, chociaż Polok

stawiał mu zacięty opór

dał Rząd szwedzki

na Olimpiadę
Rząd szwedzki uchwalił ostatnio

390.000 koron • (mjiiejwięcej 110.000

dolarów) dla swojej ekipy państwowej

na Igrzyska do Londynu.

Szwedzki Komitet Olimpijski posta-

nawia za tym wysłać:

4 (najwyżej) bokserów 1 kierownika,

1 trenera;

11 kajakarzy, 1 kierownika, 1 tre-

nera ;

^

kolarzy, 1 kierownika, 1 trenera;

9 jeźdźców, 2 kierowników;

6 szermierzy, 1 kierownika;

15 piłkarzy, 2 kierowników, 1 trene-

ra;

11 strzelców, 2 kierowników;
22 (najwyżej) pływaków, 3 kierow-

ników;

35 (najwyżej) lekkoatletów, 5 kie-

równików, 2' trenerów;

6 zaw. chodu, 2 kierowników;

22 'najwyżej) zapniniStów; .

15 żeglarzy

4 ciężko atletów. (

Nieustalono natomiast jeszcze ilości

startujących w gimnastyce .przyrządo-

wej i w wioślarstwie;

Większość zawodników udn się do

Londynu okrętem. Część tylko lekko-

atletów, kajakarze i kolarze pojadą

samolotem na same zawody.

Olimpijczycy szwedzcy ubrani będą

,w niebieskie marynarki, szare spodnie

i niebieskie czapki.

akcjach, stracił koncept,

P. Salokangas był szczerze "naprawdę

zmartwiony fatalnym wypadkiem Czort-

ka, który podobał mu sie nie mniej od

Grzywocza, choć przeciwnika miał

chyba jeszcze silniejś&ego:

— Jeżeli wasz Czortek utrzyma! by

walkę'"taką, jaką prowadził "do czasn

złamania ręki przez .wszystkie trzy run-

dy —

nasz Tilikainen musiałby .nlee

k. o.
— stwierdzi! stanowczo nass

gość.

W czasie walki Komuda — Heikldnen

p. Salokangas* zerwał się w czasie

pierwszej przerwy i pobiegł do fińskie=

go narożnika. Wrócił b. niezadowolo-

ny. Pe waltie wymienił kilka długimi

i niezrozumiałych ądaij
^

p. Leaskine-

' Zapytałem' ppprostu i napewno tro-

chę zbył wścibfcko:

— Że co?.
_

— Ach, mówimy, że nasz Heikkinea

był beznadziejny. Żeby nie umieć zna-

leźć sposobu na waszego Kojnudę.

Trzeba było tylko trochę pomyśleć—

Półśrednia była fees historii.

W średniej p. Salokangas parę rasy

doskakiwał do „swego" narożnika. Ale

niedługo wrócił i powiedział:
— Można się było tego trochę spo-'

dziewać, choć nasz Nissinen jest b. od-

porny na ciosy:' Co oni Miewają?

Widownia 'śpiewała chórem na cześć

Kolczyńskiego „Sto lat" (kilka tysięcy

-osób).

Powiedziałem, ze to taka imienino-

wa piosenka, kiedy się komuś życzy

dużo szczęścia i chce się go zawsze

takim, jak dziś mieć.-

— Nie' myślałem, że Kolczyński jest

jeszcze taki... — mówił Fin. Słyszałem,

że się skończył.
— A no.„

Kiedy Szymura pa początku drugiej

rundy był niemrawy i oberwał parę

ciosów p. Salokangas był znowu w ru-

cha.

Powiedziałem,' że Takala jest b. od-

porny na ciosy. Fin jednak był zdania,

że ciosy Polaka nie mają siły. To' nie

są ciosy jego zdaniem, które usypiają.

W przerwie przed wagą ciężką Epea-
ker rozpoczął długą mowę. P . Salokan-

gas pytał natychmiast, co mówią. Mó-

wili, że drugi mecz odbędzie się we

wtorek, a także żeby publiczność nie'

deptała trawników — wychodząc.

Tego drugiego -r
- Fin nie mógł zro-

zumieć. Dlaczego i kto ma deptać traw-

niki. Po co?

— Przecie^ tu jest ponad 10 tys. lu-

dzi — powiedziałem.
— No, to co? — dziwił się Fin.

Fin trochę się wstydził 9wego cięż-

kiego.
— Żeby wasz więcej bił d^łom —

nie byłoby tego — powiedział.

Ale nie wyjaśnił —

czego. Gwizdów?

Zwycięstwa Vaclmy? Słabego w ogóle

poziomu walki?

Na zakończenie zapylałem Fina jak

klasyfikuje naszych pięściarzy. Stwier-

dził po namyśle: Grzywocza i Kolczyń-

skiego na równi, po tym Czortka, na-

stępnie Szymura wreszcie Komuda. Po.

została trójka b. słaba. Zdumiewający

brak kondycji u Tyczyńskiego i Wasia-

ka, którzy spuchli. po I-ej (!) rundzie.

Stosunkowo najlepszy z tej trójki —.

Kotkowski (SgX>



PRZEGLĄD SPORTOWY
Hf. m

„zm

Brgczysfeści młodzieży
etl? "

| Mboi!
z boiska drużynę Rumunów

z Lesiów
w początkach czerwca

Węgier urc czystości

Budapeszt

W dniach 5, 6, 7 bm. odbyły się w ctolźcy
• portowe węgierskie; młodzieży z okazji Wiosny Ludów. Do Budape-

sztu zjechali się delegaci z Bułgarii, Czechosłowacji Jngcsław'?, Ru-

munii, Wolnego M
:
asta Triestu oraz Polski. Z ramienia GUKF kraj

nasz reprezentował ppłk. Czarnik. -

W sobotę przed południem przybyli J

gości* zwiedzali zakłady ciężkiego ciężył dr. Hommonay, przechodząc za

przemysłu na wyspie Csepel. Kierow-

nik Związków Zawodowych WF na-

szkicował w ogólnych zarysach osiąg-

nięcia mas pracujących na niwie spor

towej. Tysiące robotników zajmuje s'ę

aktywnie sportem. W wewnętrznych

rozgrywkach piłkarskich bierze udział

80 drużyn. Wspaniały stadion z trze-

ma boiskami treningowymi do piłki

aożziej, hala kryta, piękna przystań

wioślarska, plaża i inne jak najbar-

dziej nowoczesne urządzenia stoją do

dyspozycji każdego rcbotnika.

W niedzielę, 7 bm. odbyło się

otwarcie wystawy sportowej. Widzia-

ło się tam ostatnie zdobycze węger-

•kiego sportu z dziedziny piłki noż-

nej, gimnastyki itd. Największym uzna

niem cieszyły się piłki zrcbione z za-

etępczego materiału, które są o poło-

wę tańsze a trzykrotnie trwalsze od

skórzanych, aparaty do główkowania,

przyrządy mierzące bezwzględną sprę

ftyatość oraz drążki gimnastyczne, któ

re dzięki specjalnemu podwoziu mogą

być przez jednego człowieka przewo-

żone na dalsze odległości. Piłki ze

skóry także zostały uznane przez licz

nych zagranicznych gości za lepsze

od angielskich, a rakiety tenisowe,

klejone z 10 części już od m'es ęcy są

w wielkich ilościach eksportowane za

granicę,

TE 9:0 PRZEJDZIE DO HISTORIII

Po południu odbył się mecz Rumu-

nia — Węgry z cyklu Igrzysk Bałkaó

(kich. Pierwsza połowa gry upłynęła

aa obopólnych atakach i strzelone

przez Węgrów dwie bramki nie od-

żwierciadlały istotnego przeb ;
egu gry,

Rumuni byli równorzędnym przeciwni

kiem, a nawet w licznych pojedyn-

kach wychodzili zwycięsko, nie um'e-

jąc jednak swej przewagi zreal zować

cyfrowo. Po przerwie Węgrzy poka-

rali grę na najwyższym poziomie.

Zmietli dosloxvnie swych przeciwni-

ków z boiska. Wynik 9:0!

pierwszym skokiem wysokość 395.

Zsitvay skoczył zaledwie 330. Poza

tym juniorka Mertin pobiła rekord

Węgier na 100 m, osiągając 12,6. Na

5 km zwyciężył Szegedi w 15:01, zaś

pięciu pozostałych osiągnęło poniżej

16 min.

PŁYWACY

W poniedziałek odbył się mecz pły

wacki juniorów Jugosławii i Węg er

Sztafeta olimpjczyków węgierskich 4

X 100 st. dcw. os
:

ągnęła czas tylko

To był wspaniały futbol — 2

o 0,3 sek. gorszy od rekordu Europy

w składzie Nyeki, M tro, Kadas, Szat

mary. W ostatecznej punktacji wygra-

li Węgrzy 168:126. Młodzież jugosło-

wiańska stoczyła zupełnie równorzęd

ną walkę z Węgrami, z reguły prze-

grywała o centymetry. Takie wyn
:
ki

młodz ;
eży, jak 100 st. dow. 1:00,8, 400

st. dow. 4:53 czy 2:56,8 na 200 st.

klas. pań dają jak najlepsze widoki

na przyszłość.

Popisy g
f
mnastyczne 20 tys młodzie!

ży zostały trzykrotnie odwoływane

ze względu na złą pogodę i ostatecz-

nie się nie odbyły.

WĘGRY — POLSKA

W WARSZAWIE

Ppłk Czarnik omawiał w siedz*'b
:
e

Węg. ZPN termin i miejsce spotkania

Polska — Węgry z cyklu Igrzysk Bał

kańskich. Term !
n został bez więk-

szych trudności ustalony na 19 wrze-

śnia. Węgrzy jednak kategoryczni

obstawali przy Budapeszcie, jako że

ostatni mecz w 1939 r. miał miejsce

w Polsce. Ale i nasz delegat także był

nieugięty, motywując swe stanowisko

faktem, że znaczną większość spot-

kań z tego cyklu reprezentacja nasza

gra na obcym terenie. Po ożywionej

dyskusji, kiedy okazało się, że nic już

nie pomoże, podszedł jeden z dzienni-

karzy z Nep Sportu z protokółem kon

ferencji w Biedzie, z którego wynika,

że mecz powinien odbyć się w Polsce,

Dzienn
:
karz dodał: „To będzie nasz

pierwszy, prawdziwy mecz i właśnie

dlatego Polacy mają pierwszeństwol".

PUCHAR DAVISA

W poniedziałek, 8 bm. przybyli do

stolicy Węgier szwedzcy tenisiści:

Bergelin i Johannsson. Zapytani przez

dz'ennikarzy o ewentualny wynik, zgo

dnie odpowiedzieli, że trudno jeat

dziś mówić o wyniku, gdyż drużyny

są zupełnie wyrównane, a o końco-

wym rezultac'e zadecyduje chwilowa

forma i ambicja, graczy. Losowanie

dało wyn ki: w piątek 11 bm. Berge-

lin — Adam i Johansson — Asbolh,

sobota 12 bm. deble, w niedzielę 13

bm. dwa single pozostał*.

Asboht przed paru dniami powrócił

z sanatorium wypoczynkowego i jest

w doskonałej kondycji, gdyż przybyło

mu 3 kg, co dla niego jest zwykle o-

znaką dobrej formy. Na bóle ręki. je-

szcze jednak narzeka.

A. ZSIGA WYBIERA SIĘ

DO POLSKI

Słynny bokserski trener węgier-

skich olimpijczyków, którego spotka-

łem przypadkowo na ulicy,, podszedł

do mnie i zaczął bardzo szczegółowo

Mimm lis triei -u
Szwecji)

wypytywać o formę naszych bokse- , Andersson mimo, ie juł dwa przeszło ła

rów Z kolei zaś, tak z łezką w oku,
1

ta minęły, gdy usiany «osfcił «a zawo-

napomknął, że bardzo chętnie przyje-! dawca, nie traci nadziei, łe będzie

chałby do nas po olimpiadzie. Uspoko | reaktywowany i ie startować będzie

iłem go, ie sprawa ta prawdopodob-' może' jeszcze na Olimpiadzie- jeśli

nie n e jest taka trudna do załatwię- j tylko zmienione zostaną przepisy o

nia i ie na pewno by się nam bardzo ! amałorstwie, na co się jednak wcale

(Korespondencji

Sxtokholm, w czerwcu I Tymczasem — ml*» Eoroęy w Mfc

BYŁY rekordzista iwiata w biegu' gu na 10.000 m Fin Heino, aa zgodą

ta 1500 m » wynikiem 3:44. Siwed swego Związku biega s myślę • Olinw

piadzie. Ostatnio w biegu na 1500 m *»

zydsał czas 4:03,8, a na 5000 — 14:28.

Na Olimpiadzie Herao chce biegać 19

przydał.

Na zakończenie oświadczył, ie z ta

kim materiałem, jaki jest w Polsce, to

chce się pracować i ie napewno Pol-

ski ZB nie pożałował by swego kro-

ku.

M. Wieromiej

nie zanosi. W każdym razie „Arne 1 "

stale trenuje i jest w dobrej formie.

Niedawno na jednym a treningów •-

świadczył:

Gdy pobiegnie na Olimpiadzie Heino,

pobiegnę i js, gdyi jcsfcm takim, jak

i oa „amatorem".

kilometrów. Czy jednak dopułwaooy
zostanie do konkurencji — sobaecymy.

Na Kongresie przed Miałrzo*w«ml

Europy w Osi* «godzono' się «a «Uit

Ucina —

po zapewnieniu prezes*

Związku Fińskiego, ie Heino jest anł>

torem. Czy jednak takie zapewnieni*
wystarczy i tym razem, gdy przyget»
wano przeciwko niemu newe

winy?

• ii* Ł

IbuWiSHt!
Jak Drobny zwyciężył Parkera w 5 setaeb

(Nasz czechosłowacki korespondent donosi % Pragi:)

K

PRAGA w czerwcu | normalnie 5.000 widzów, a na walkę schodzących • kortu obu partaerfw Sm

Parker — Drobny przyjdzie 8.009 wi- dziej zmęczony wydawał się jednak

dzów. . I Amerykanin, cały elany potem.
IEOY czechosłowacki mistrz tenisa

,larosła- . f Drobny ulogl w finale

ir.iiH / marc iłowy cli mistr?ii5tw Francji

Łiimrykańrkiemu Polakowi — Frank

Purkur • Pujknwsktemu, sportowa opi-

nia rzethusłowacka była nieco zdziwio-

na, lecz przede wszyttkim zacieka wio-

•ej rundzie przez
Zsle-Zaleski edzvskuie mistrzostwo świata

ATAK DROBNEGO» I DECYDUJE KONDYCJA

Jak sif rozpoczął ów wielki mecz? Po 15 minutowej przerwie gra rff

Drobny znał już dobrze swego przeciw- znów rozpoczyna. Drobnego odpraw*

nika. Poza tym doszedł do swej szczy- dza na kort Karol Koieluch, który V

towej formy. Pałał nadto żądzę rewan- czasie przerwy «robił mu maseł, a I*

na jak — ów Parker. Nikomu na-
^

Własny teren był niewęipłiwie han- raz jeszcze szepcze ma eo£ do ad»

wet się nie śniło jednak, ie ów Parker dicapem, W pierwszym secie, który Gra się rozpoczyna. Drobny wkłada W

już ta t> dzień będzie w Pradze i za- Drobny rozpoczyna swym serwisem, nię maximum energii i ambicji L. f*

demonstruje swe wielkie tenisowe umie ' Czech rusza do ataku a furię. Wali 14 minutach prowadzi 4:0,1 Ameryk»

jętnoścL straszliwe serwisy i cięgle jest przy siat nin przy tym (tanie odpowiada jednak

Skoro wieić o przyjeździe znakomite- <*. Prowadzi 1:0, 2:0, 3:0, 1„. 4:0! Na gwahownym arywem, wyci(ga aa lt«,

trybunach cisza. Amerykanin cięgle leca Drobny przy pierwszym ntbih

jest w defensywie. Jak gdyby nieco za- wygrywa grę 6:3.

skoczony siłę ataków swego przeciwni-' Zaczyna dę piąty i ostatni set. Napif

ka. Widać jednak, że technicznie jest cie widowni jest olbrzymie. Staje aif

doskonały i że nadejdzie s pewnością jasne, ie o wygraniu meczu zadecyduje

czas, kiedy i on zaatakuje. | u partnerów lepsza kondycja fizyczna

Jest właśnie taki moment, kiedy przy »•- przede wszystkim nerwy. Pięty set

! stanie 4:0 dla Czecha Parker zaczyna i est
stanu 3:3 zupełnie wyrównanf.

atakować i ze stanu 4:0 doprowadza

do 4:3. Jest jednak upał i Parker jest

trochę zmęczony. Drobny zepchnięty

chwilowo do defensywy znów jest przy

siatce i wygrywa pierwszego seta 6:3.

go tenisisty amerykańskiego dotarła do

Czechosłowacji i że Parker da rewanż

Drobnemu w stolicy Czechosłowacji,

Praga iyłs wyłącznie zbliżającym się

wielkim bojem. Jednej rzeczy nie prze-

widziano. Że mianowicie trybuny cen-

tralnego kortu CL-TK mogę pomieścić

U Węgrów rzucała się w oczy nie-

rwykła inteligencja w grze, a wyczy-

ny 18-letniego debiutanta Kocsisa na

pozycji prawego łączn'ka to było coś

naprawdę niecodziennego,

LEKKOATLECI

Przed meczem 1 w czasie przerw

odbyły się zawody lekko - atletyczne

dla jnłcdz eźy z udziałem gości zagra-

nicznych oraz e'im'nacje węgierskich

olimpijczyków. Wyn
:
ki nie były nad-

zwyczajne. Na uwagę zasługuje czas

Gyarmati na S0 m pł., 12,2. Zsitvay

jest nadal bez formy i w tyczce zwy-

Zw. Zaw. w

NEW YORK (Obsł. wł.). Tony Zale-

Zuleeki, 34-letni bokser zawodowy pol-

skiego pochodzenia, powrócił po roku

na tron mistrza świata wagi średniej,

nokautując w 3-ej rundzie dotychcza-

sowego posiadacza tego tytułu — Roc-
' ky Graziano.

Walka ta wywołała znacznie większe

zainteresowanie w Ameryce, niż zbliża-

jące się spotkanie o tytuł mistrza wa-

gi ciężkiej między Louisem a Walcot-

tem. Nie należy się temu dziwić. Obaj

bokserzy słynę na całym świecie ze swe

go potężnego ciosu i ostrego sposobu

walki. Dwa dotychczasowe spotkania

obu konkurentów skończyły się nokau-

tami. W 1946 roku Zaleski znokautował

Graziano w 6-ej rundzie, w lipcu 1947

roku Graziano zwyciężył Zaleskiego też

w 6-ej rundzie przez techniczne k. o. i

odebrał mu tytuł mistrza świata. Po

walce tej jednak Zaleski oświadczył, że

sędzia zbyt pochopnie odesłał go do ro

gu i twierdził, że mógł walczyć dalaj.

Ostatnie spotkanie nie mogło odbyć

się w Nowym Jorku, ponieważ Grazia<

no jest w tym stanie zdyekwalifikowa

ny za dezercję z wojska amerykańskiego

w czasie wojny oraz aa niezgłoszenie

do Komisji Sportowej prób przekupie-

nia go w jednej walce towarzyskiej,

j Wobec tego faktu walkę przeniesiono

do Newark w stanie New Jersey. Stra-

cili na tym oczywiście obaj zawodnicy,

bo w Newark nic ma odpowiedniej

j hali, która mogłaby pomieścić wszyst-

kich pragnących oglądać tę walkę. We-

I dług obliczeń menażerów, spotkanie ro-

i zegrane w Nowym Jorku dałoby 800.000

dolarów dochodu, podczas gdy w Ne-

wark zebrano tylko 335.000 dolarów.

walkę zorganizowano tu obóz treningo-

wy w lasach stanu New Jork, ale Wło-

chowi nie odpowiadała atmosfera peł-

na świeżego powietrza. Zażądał powro-

tu do Nowego Jorku i treningu na

swej starej sali gimnastycznej, która

jest zawsze niemal pełna dymu.
— Lubię powietrze w Nowym Jorku

— oświadczył pierwszego dnia po po-

wrocie, wciggnjąc w płuca gęsty łrłęb

dymu —

pomaga mi ono w utrzymaniu

kondycji! j

Walka jednak wykazała zupełnie co

innego. Już w pierwszej rundzie Grazia

no poszedł na deski do czterech po!

pięknym prawym sierpie challengera.'

Rundę tę wygrał Polak. W drugim star-

ciu przewaga techniczna Zaleskiego za-

rysowała się jeszcze jaskrawiej i mimo

desperackich ataków Włocha Polak wy-

grał ję również na punkty. W trzeciej

rundzie, zaraz na początku, Graziano

idzie na deski do siedmiu, a w chwilę

później Zaleski łapie go przy linach i

w momencie kiedy mistrz robił głębo-

ki unik, potężny sierp Polaka spadł z

całą precyzję na szczękę. Włoch poszedł

na deski do^ 10-ciu, a przytomność od-

zyskał dopiero po trzech godzinach po-

bytu w szpitalu.

•Na meczu zebrało, się 25.000 widzów.

Zakłady stały 12:5 aa Graziano.

. -SPOTYKA SIĘ Z KONTRATAKIEM

PARKERA

W drugim Drobny znów prowadzi 2;0

i c kolei 3:1, lecz Parker zdołał przy

tym stanie wygrać serwis Czecha, wy-

równał na 3:3 i przyśpieszając jeszcze

grę wygrać tego seta 7:5.

Trzeci set f> benefis Parkera. Drob-

ny od stanu 2:2 był niemal bezradny.

Inicjatywę w grze miał cały czas nie-

przerwanie Parker i obok finezyjnych

zagrań nadał takie tempo, którego na-

pewno żaden z graczy europejskich nie

jest w stanie wytrzymać. Set 6:3 dla

Parkera. W tym momencie wydawało

6ię, że Czech mimo wszystko będzie

musiał skapitulować i że jego porażka

w czterech setach jest nieunikniona. Ze

15 lipca br. odbędę się w Moskwie

doroczne Igrzyska Sportowe Związków

Zawodowych tzw. Spartakiada. Corocz-

nie uczestniczą .w zawodach tysiącne

rzesze pracownicze, to też Igrzyska te

tę sprawdzianem tężyzny fizycznej ra-

dzieckiego świata pracy. W tym roku

przewidywany jest udział około milio-

na zawodników — reprezentantów

wszystkich republik radzieckich. Zwy-

cięzcy poszczególnych konkurencji

otrzymają tytuł mistrza Związków Za-

wodowych ZSRR.

Tegoroczna Spartakiada w Moskwie

"przeprowadzona będzie na wzór olim-, Grazian0) mimo porażki, otrzyma "0%

pijski t złoży się na nię 11 konkuren-, wpływU) Zaleski zaś tylko 203⁄4.

cjL W zawodach weźmie udział wielu

znanych sportowców radzieckich. M . in. I

uczestn
;
czyć będą: czołowi gimnastycy

ZSRR Sery/ i Timoszek oraz gimna-

styczki Goroszowskaja i Antipas, rekor

dziści świata w podnoszeniu ciężarów

Nowak i Kucenko, znani pływacy Mie-

szków, Uszakow i Prostiakow.

WąsflsEfess s!iac23
Szwedka rzuca

Węgierka Olga Gyarmati, licząca

23 lata ikoczyła w dal dwa razy po

3.63 , ustalając nowy rekord węgier-

skL Jeden ze «kol- ów nieznaoznic

przekroczony wynosił 5.81,

.W biegu na 80 m przez płotlri ta

••na zawodniczka tm ';nła e.zoa 12,3.

Graziano, którego prawdziwe nazwi-

sko brzmi Rocco Barbclla, ma obecnie

26 lat i słynie ze swej bojowości. Przed

Sloway pojedynek

P^ker-Si
PRAGA (Obsł. wl.) — Parker nie pize-

Jął się zbytnio iwę oitatnlę poraikę z

Drobnym t oświadczył dziennikarzom, łei
— Spotkanie z Drobnym było trenin-

giem. Nadal Jednak podtrzymuję to, co

powiedziałem poprzednio — Drobny jest

wlolklm graczem.

Drobny Jednak odpowiedział na to

oiwladczenle t dułę dozę Ironii:
— NI* przeczę, ł* spotkani* z Parkerem

Szwedka Majkcn Aber rzuciła | było dobrym treningiem. Grał on Jednak

Mtalnlo dyskiem 40 m 19 cofa I Jak umieli

TEGOROCZNE ZAWODY MĘSKICH SZKÓL

łrednlch pod względom lloicl zgło-
szeń osiągnęły normę przedwojenną, pod
względem wyników zbliżyły się również

do nich. W porównaniu z rokiem ublo-

głym zaznaczyła się kolosalna poprawa

w. opanowaniu «tylu w skoku wzwył, w

technice szprlntu I zmiany w iztaferle.

Zostały pobite dwa rekordy szkolne. Au-

torem tych poprawek Jest uczeń gimn. Im.

Poniatowskiego Tyli, który wypchnął ku*

lq 4 kg na odległoif 15.55 m I rzucił dy-
skiem 1 kg — 47.35 m.

W zawodach gimnazjów uczestniczyło 12

zespołów, przyczem gimnazja Im. Batore-

go I Reytana wystawiły po 2 zespoły, w

liceach brało udział { zespołów. — 4 ze-

społy odbędę Jeszcze swoje zawody w

przyszłym tygodniu. <

ZtSPÓt „BATOREGO" NAJLEPSZY

Zawody zakończyły jlę pełnym sukce-

sem uczniów gimn. -Im. Batorego, który
zdobył 1-szo miejsce tak w zawodach

zespołów gimnazjalnych. Jak I licealnych,
i Drugie miejsce w gimn. I czwarte w lic.

] zajęły zespoły gimn. Im. Poniatowskiego,
trzecie w gimnazjach I liceach gimn. Im.

Reytana. Dalsze miejsca w zawodach

gimnazjów zajęty zespoły 4) gimn. Im.

Kołłątaja, 5) gimn Mech. Kol., 6) g. Im.

Llsa-Kull, 7) gimn. Im. Mlchlewlcza, S) ze-

spół drugi gimn. Batorego, 9) g. Im. Ja-

sińskiego, 10) gimn. Graficzne, 11) drugi
zespół gimn. Reytana, 12) gimn. Im. Ko-

ictuszkl. W zawodach liceów: 1) lic. Ba-

torego — 47 pkt., 2) Lic. Budowlane —

30 pkt. , 3) lic. Reytana — 26 pkt., 4)
Uc. Poniatowskiego, 5) Lic. Jasińskiego —

21 pkt. , <) Uc. Im. Kołłątaja — 17 pkt.

WYNIKI*

Mm— wygrał zespół g. Batorego, In-

dywiduami*: 1) Bukowski (Ponlat.) — 7.1 .

(kek w dał — wygrał zespól gimn. Be>

torego. Indywidualnie: 1) Boer (Bat) —

5.80 cm. Kula 4 kgi wygrał zospół gimn.

wzwyłi zespół gimn. Kollstaja, 1) Dą-
browski (Mech. Kol.) 120 cm.Rzut dyskiem
1 kg wygrał zeip'01 gimn. Ponk TVŁkie-

go, 1) Tyli (Ponlat.) — 47.35 m. Sztafeta

4x7S — 1) g. Poniatowskiego — 34 sek.

Lłeea — wyniki ogólne nieco gorsze od

młodszych kolegów. — 100 m
— wygrał

zespół lic. Batorego, lndywldua'nle: 1)
Blttner (Bat.) I Pajkowckł (Bud.) po 11.8 .

Skok w dal: zespól Ile. Budowl., 1) PaJ-

kowski (Bud.) — 5.80m.KulaIkg—ze-
spól Ile. Batorego, 1) Garncarczyk (Bat.)—

13.23 m. Skok wzwył: zespół lic. Batore-

go, 1) Garncarczyk (Bat) — KO cm. Dysk
1 kg: zespół lic. Batorego, 1) Baranowski

(Bat.) 35.90. Sztafeta 4x100 m: 1) lic. Ba-

torego — 47.7 sek. (bardzo dobry czas).
Cleg 2100 m

— wygrał zespół lic. Bato-

: rego.

BXAK DTSCTPIIHT1

' Organizacja zawodów na ogół spraw-

na
-

— a'e porz?dek na boisku wymaga na

przyszloić stanowczej korekty. NlekarnoK

młodtleźy zaeryna się robić zastraszają-
ca. Zawodom przyglądało się około 1000

młodzieży, co Jak na zawody o takim za-

?lęgu I znaczeniu Jest llcrbą nikłą. Nie

było enl przedstawicieli władz szkolnych
ani przedstawicieli organizacji społecz-
nych. A szkoda, bo była to oka7ja przy-

oatrzenla się pracy I wysiłkom młodzieży
I rezultatom pracy nauczycielstwa. Prasa

codzienna o tych zawodach zamilczała

również zupełnie. 2e tego rodzaju stano*

REKORDY TURECKIE

ANKARA (Obsł. wł.). Podczas ostat-

nich zawodów lekkoatletycznych ;.adły

trzy nowe rekordy tureckie. Horulu

uzyskał w trójskoku 15.07 m, Muhitin

skoczył o tyczce 3,92 m, a Horulu w

biegu na 400 m pł. przyszedł do mety

wlsko nie zachęca nauczycielstwa do pra-

cy to jasne. (z. O)
*

W piątek 11. bm. zostały zakończone

mistrzostwa warszawskich szkól średnich

w Jordance (szczyplornlak). Mistrzostwo

na rok 1948 zdobyła drużyna gimn. Ku-

pieckiego — 10 pkt. — 34:12 bramek, 2)
gimn. HoffmanoweJ (druż. I) — 7 pkt. —

32:12; 3) g. Krawieckie — 7 pkt. — 31:14;

4) gimn. przem. Brwinów — 4 pkt. —

21:27; 5) gimn. HoffmanoweJ (druż. druga)
2 pkt. - 4:32; «) gimn. przem. Mirków -1 61w yBrać -

0 pkt. — 10: 35. (Z.O) 1

Obaj partnerzy wygrywają swoje
wisy, przy czym piłka chodzi krótką
gdyż niemal s reguły po każdym do-

brym pierwszym serwisie graca jest
przy siatce i piłkę kończy bezapelacyj»
nie. W tym wściekłym ' i nstawicznyis3
ataku Drobny je"dnak wykazuje lepszf

:

kondycję i dzięki temu udaje sn *if

zdobyć gema serwisowego Parkera, •

kolei zaś swego gema serwisowego |
prowadzi 5:3, a nawet 40:15. Przy 40:3#

po ostrym crossie Parkera wspaniały
baekhand Drobnego wzdłuż linii w róg
kortu kończy ten frapujący bój, którj;-

trwał 150 minut.

•

Drobny wygrał mecz poniewat pnyfc
swoił sobie niemal w całości system ta

nisa amerykańskiego. Jego zeszłoroca*

na. wielomiesięczna wycieczka do Ame*

ryki wydała owoce. Drobny umiał za-

stosować ustawiczny atak i wiedział,
że tylko tę bronią może pokonać tenl-

J sistę amerykańskiego. Atakował lei od

I
'

początku do końca. Ustępował wyraźnfa
w trzecim secie, kiedy Parker mial

. okresy fenomenalne, kiedy na szybkośfi
J odpowiedział szybkością jeszcze więfe»

szą, lecz jak wiadomo jest to niesłycha-
nie wyczerpujące.

Mecz dowiódł, ie obok techniki, pre>
cyzji i taktyki w walkach dzisiejszy chi

czołowych tenisistów świata przeda
wszystkim decyduje kondycja. Wysiłek

I fizyczny bowiem jest tak wielki, ia

gracz nawet pozornie dobrze przyge>
j towsny fizycznie nie wytrzymuje nam

conegó tempa przeciwnika dłużej jak
j godzinę. Kto zdoła kondycyjnie prze»

j trzymać pierwsze 60 minut tej piekieł
i nej gry i mieć jeszcze zapas sił na dnn

gie 66 minut, czy nawet 90 — ten B»

Jeny Stemberm

ucfioniertii fialliczifiels!
na sfc&pcie misł^^sSw ki. B

OKOŁO 70 młodych I starych zapaleń-
ców (Wśród ntrh I

Batorego. 1) Tyli (Ponlat.) 15.S5 ra. tkek (w czasie 55,2 sek.

WOZLA Nalewajko, który zdobył drugie
miejsce na 110 m przez płotki) zgroma-

dziły lekkoatletyczne mistrzostwa stolicy
w B klasie. Najliczniej obsadził mlstrzo-

siwa klub Głuchoniemych, zabrakło ra

starci* zawodników Skry I Syreny (cl o-

statnl mają samych Juniorów). Z prowin-
cji znalazł się na starci* tylko Jaden klub

OMTUR „Przyszłoić" i Kobyłki. Kobyłka
to prawi* wioska I pracę OMTUR-owców

należy ocenić dodatnio. Rozumleję oni

lepiej potrzebę sportu niż tego rodzaju
oirodkl; Pruszków, Grodzisk, Żyrardów
czy Wołomin.

Na podkreślani* zasługuję: Glntek I

Kolaslńskl z odbudowujęcego się AZS-u,
SZublelska I Wassereb » SKS-u I najlep-
szy prowincjusz, Górczyńskl,

Tytuły mistrzów Zdobyli: 100 m
— Ttę-

blńikl (OMTUR) 11,7; 200 m
- Kolaslńskl

(AZS) 24,2; 400 m
— Grygiel (Legia) SM;

800 m
— Piotrowski (AZS) 2:11,8; 1500 m

-

Górczyńskl (OMTUR) 4:31,7; 5000 m
- Gaj.

<ta (Głuchoniemi) 17:24,4; 110 m pl. — Żu-

kowski (Legia) 19,8; 4x100 m
— Legł*

47,4; kula I dysk Kowalski (Legia) 11.54 |
36,80; oszczep

— Flrięg (Legia) 44.43;

wzwyż — Zabokrzeckl (Legia) 155; w dal—
Konderko (Głuchoniemi) 5,78; trójskok —

Ciosek (AZS) 12,54 .

Kobiety: «) m
— Szublelska (SKS) f,4>

100 m
- Wasserab (SKS) 137; 200 m I

500 m
— Blelakówna (Zryw) 30,8 I 1:40.1j

4x100 m
— Głuchoniemi 66,7; kula — Tka»

czyk (SKS) 8,93: dysk I oszczep
- Chrf.

stensen (Legia) 26,33 I 23,1; wzwył —

Wasserab' (SKS) 128; w dal — Szublel-

ska (SKS) 43O.

. WE FRANCJI TEŻ REKORD

BORDEAUX (Obsł. wł.). Na caw*

dach lekkoatletycznych w Bordcaul

Francuzka Dussarat pobiła rekord kr*

jowy w skoku w dal osiągając 5,5} m.

Poprzedni rekord wynosił 5,54 m |

ustanowiony był w 1936 roka. '



łWo.®
MftEGL^D SPORTOWY Ikl

SzezecHe bez
Skonecki po raz frzeci mistrzem Polski

gZCZBOW, SS.6. flel. wił, Mamy nowego mlstnta Polski w t*nWe

M sek S948. Jest n!» ponownie WL Skonecki, który dokonał 1«!

safcłkl poras 3 » rsęda, sdobywe|jso puch*? przechodni na właaaość.

Pofceaet w tfaale Koficzaka 2:6, 7«5, 6;2, 6i2 przy czym walk* • «wy-

dęatw® rozegrała W drugim «ecia, Weiy Skonecki tnimo prowa-

dzenia Kończs&a 5s2 sm'a! skoncentrować »!<j I wygrać 7iS. Ślązak do

etaso 5:3 w dnsg'm lesia grał dcsksaale, Pokazał jeszeee ras bezb'ęd
oy pnzersul, doskonałe m?lan?e v oba stron, dropszot zai jego padał
nowsze łoi przy boesaej Unii. Skasecki początkowo grał £Ie takty»"

©&» próbował pray£p!*azyć gry.

W rezultacie na centralny» korci*

Szczecina powiało sensacją. Czyżby
Kończak miał być tym. który podtrzy
tna nasza dawna tradycje tenisa i u-

«iesaoźliwi zdobycie Skoncckicmu ty«
tuła mistrza Polski poraź 3 a rzęiu?
Zwyciężył jednak lepszy, Od etanu

M dla KoAczaka Skonecki prsyjpse-
•cył grę, jego ataki przy siatce koń-

esyły wymianę piłek) aa Kańozika

znać było pierwsze oznaki rmę-

oaenia. Trzeci set rozpoczyna się
prowadzeniem Kończaka 2.*0, ale Sko

eeckl znów naciska l na koniec seta

nie czekamy długo. Kończak jest zde-

koncentrowany, za wiele go koszto-

wało przegrani* drugiego seta, Przer-

wa.

Ostatni «et upływa pod rnak'em

flralki do stanu 2:2. Skonecki ma |ed-
aek lepszą kondycję, ilązak nie jest
jui tak dokładny w plassingu. Gemy
Adą jak po sznurku, wkrótce jest 5:2,
ostry serwis Skoneck'ego koAczy fina

Sowa «potkania. W finale Skonecki

pepełnił dwa błędy i er wizowe. Koń

uak ««tery.

NIC SIĘ NIE DZIEJE.,
J2-gle Narodowa Mistrzostwa Polski

upłynęły pod znakiem zwysięstw fa-

worytów, ni* zm
!
en'ły więc doty-

«SRsowego układu w polskim tenisie,
Pozorn'* tei nie wniosły ple nowego,

wykazując braki i zalety naszych czo

-owych rakiet. Braków tych jest nie-

atety w'ęcej, n'% za'et, ale i one me

easkoezyly nas wcale, Nasza czołówka

elerpi na dotkliwy brak kontaktów z

graczami zagranicznymi, stąd tei ich

Kra aosi wiele cech poprawności.., bar

jednak prowincjonalnej. Opano-
wany przerzut przy duże} aaciętoicl i

' woli zwycięstwa, mało polotu w grze

li «trach przed chęcią zaryzykowała
ahoćby jednej piłki. Skonecki góruje

. przynajmniej o pół klasy nad resztą

pierwszej delerątki. Wykazał znacz*

«1* lepszą formę, nić w meczu z Pr»»

gą, poprawił kondycję, co odrazu od"

biło aię na elastyczności, poruszanie
•łf na korale, jednocześni zaś zwięk
•żyło precyzję ples<ngu z głębi kortu

Smeez i a«irwis szwankują jednak ud-

dal.

TE SAME BŁĘDY I ZALETY

Kończak odrobił »wą porcję gier w

• awo'stym styiti, tracąc po drodze je-
dnego seta x P'ątkiem. Po tym notu-

fejjny pewne przesunięcia w czołów-

ce! zwycięstwa Bełdowskiego aad

N.'oBtro
:

em, Olejnissyna nad Bratkiem"

i K. Tłoezyńskiego nad Chytrowsk'm
Piątek grał gorzej, n'ż w ub roku,
Chytrowski na swym przeciętnym po

«lotnie, Bratek najlepszy w mikicie

N estrój obniżył swe loty S wydaje aię,
I* osiągnął zenit w ub, roku,

Osobna miejsca należy *!ę K. Tło-

ezyóskiemu, który m'mo braku odpo-
wiednich partnerów w Szczecinie przy

gotował należycie awą formę na m»"

strzostwa. Nieszczęsna kontuzja nogi
budź! gali Ksawery przy pełnej spraw

aośei fizycznej mógłby zapełnić lukę
w naszym dość ubog m tenisie. Beł-

dowski w meczu z Nlestrojem poraź
pierwszy w życiu zrezygnował z «fak

townej gry, zadawalając się ubocznym
dla niego zwykle celem — zwycię-
stwem. Ważny mecz z Kończaklem

rozegra} jednak fatalnie.

Juniorzy odpadli błyskawicznie,
grają jednak już n'ef!e. Szkoda, że u-

Ważają, iż atrakcyjność turnieju koń-

czy się wraz z ich wyeliminowaniem.
Udział w mistrzostwach wykorzystać
winni na uważną obserwację gry czo-

łowych graczy, Obserwowalśmy u

nich w trzee m dniu turnieju znudze-

nie i brak wczucia $ię w atmosferę
walk i porażek, ale tak to kladyi by-
wało.. Niektórzy fachowcy wyrażali
zdacie, i* pozłota tegorocznych
•trzestw był nitszy, nil przed rokiem.

1 Ki* bardzo się z tym zgadzamy. Tur-

niej szczeciński odbywał się tak wcze

lnic, jak nigdy. Zobaczymy, jak grać
będzie pierwsza dz'esiątka za mies'ąc.
Napewno lepiej. Sprawdzimy to na

Międzynarodowych Mistrzostwach Pol

ski w Katowicach. Lecz czołówkę zo

baczymy przedtem jeszcze w Warsza-

wie aa meczu z Rumunami.

B. Tomaizewtłti
• ®

Bobotnfe półfinały: singel Kończak
— Bełdowski 6:1, 6:4, 6:3, Skonecki—

Olejnisu:?» ¢:4, 6:4, 6:0, debla — Koń-

czak, NiertróJ—Hebda, Olejnlszyn 6:4,
6:2, 6:1, Skonedci, Tłoczyńtki — Bra-

tek, Chytrowski 4:6, 10:8, 6:2, 6:8, *ln-

gel pań (finał) Popławska — Rudow-

ska 6:2, 2:6, 6:2. Mdksty — Po<pławs3ca,
Bratek —- Rudawska, Bełdowski 6:2,
5:7, 6:4, Jędrzejowska, Hebda—Tłoczyń
sey 6:0, 6:2.

Finały (niedziela) singel panów Sko-

necki — Kończak J:6, 7:5, 6:2, 6:2,
debl Skonec&l, Tłocjyńskt — Kończak,
NiestróJ 8:6, 6:3, 6:4, mikst — Jplrae-
joweks, Hebda—Popławska, Bratek 4:6,
5:0, 6:1.

Turniej pocieszenia wygrał Skonecki II

(Łódź) z Mrokow&ini 7;5, 0:1, 6:1.

Ćwierćfinały mistrzostw w Szczecinie

prsyniosły jedn; s niewielu w tym tur-

nieju niespodzianek. Bełdowski poko-
nał Niestraja, który nawiasem tnówigc
nie bardzo po sportowemu potrafił się
* tę porażką pogodzić. W drugiej run-

dzie niespodzianką było zwycięstwo K-

Tłocsyiiskiego nad Chytrowskim.
Wyniki ćwierćfinałów singli panów;

Kończak •— Piętek ¢:0, 6:1, 6:8, 6:1;

Bddoweki — Nieetrój 2:6, 1:6, 6:4,

sm sgfcuje

mm [Fin&w

GDYNIA, 13.6 (Tel. wł.), Duie poru-

sienie wywołała na Wybrseiu, wiado-

mość • prsyjeśdiie reprezentacji Hel-

sinek, która spotka tię tu • teamem

klubów Gwcrdii i Gedanii. Spotkanie
to odbędzie się w środę 16 bm. e sodu.

19-ej na boisku YMCA we Wrzesacsu.

Tam też w hotelu YMCA zakwaterowa-

ni będ? goście.
Musza — Samulewskl, kogucia —

Klein ew, Gignal, piórkowa — Antkic-

wicz, pólśrednia — Chychła, średnia —

Kwiatkowski, w półciężkiej skład go-

«podarny zasilony byłby Szymury, w

ciężkiej — Białkowski,

6:4, 6:1; SceneeU — TtocsyńAi <:2,
6:1, 4;S; Olejnlizyn — Bratek 6:S,
6:3, 9:6, 2:0 «erath.

Półfinały singli p*A; Popławska —

Grgbcźewska 6:1, 6:1; Rudowska —

Tłoczyńska 6:2, 6:4, t

Deblo panów: Bratek, Chytrowski —

Sowiński, Romaniuk 6:2, 6:1, 6:2; Heb

da, Olejniisyn —• Deróbski, Jelonek

0i3, 6:0, 6:2.

Miksty i Popławska, Bratek — Ejchlo
wa, Borowsaesak 6:3, 6:4; małżeństwo

Tloczyńscy — Jelnicka, Mrokowskl 6:3,
¢:2, Jędrzejowska, Ilebda Dudtlkó-

^vna, Mendry 6;1, 6:2; Blcóska, Korne*

luk — Cr^bcacwska, Księsopolski 2:6,
6:2, 6:2.

Turniej zasygnalizował nadto, łe w

konkurencji kobiecej sytuacja nadal

jest katastrofalna. Zupełny brak dopły-
wu nowych wartościowymi sił.

Kasperczak remisufe z Liedtkem
na meczu Warła-Fozrtcft 10:6

POZNAŃ, 13.6. (tel, wł.). Rozegranemu aię alokować kilka celnych dozSw

w Poznaniu spotkanie bokserski* mię | w korpus i szczękę Kasperczaka.
dzy „Wartą" i reprezentacją miasu l Z dn^yny Warty ,aa wyróżnienie
zakończyło aię w pełni zaałuionym pozn tęn . zasługuje Ratajczak w l«Js»

zwycięstwem odmłodzona} dxutyny kiej oraz poprawiający się z picn si

„Warty" w atoiuaka 10:6. Sraaacją1 mecz Franek w półciężkiej. Reprez*ft>
był remis mistrza Polaki Kasperczaka
z Liedtkem (W). Mistrs Polski był wy

rastaie zmęczony po niedawno stoezo»

nych walkach z Majdlochem, niemniej
jednak Liedtke batdzc dobrze rozwią-
zał spotkanie taktycznie, będąc w de

JtBsywie przytomnie kontrował.

Plerww* atarcie upłynęło pod sna<

tacją miała ewojo najsilniejsze punktf
w Kąaperczaku, Pankem, Kaumi«*cu

ku i Rapińskim,
Wyniki poszuzegófeych walk: w. pt

pierowa —• Sobki*wicz (P) zreiniso*

wał z Maaelsk si lW], w. musza

| Kaspercz&k (P) zremisował » Licd|*
kem (W), w. kogucia — Gensler (PJ

kUm tnipiraalnej przewagi Kaspercza- zremisował z B'skupiskim (W), w,

ką. który zdołał ulokować dwa celne piórkowa — Panke (P) zremisował •

ciosy w szczękę «wego przeciwnika. Szymańskim (W), w. lekka — Kaajr
Od drugiego «tarcia Liedtke bardziej mierczak (P) zwyciężył Ratajczaka
opanowany, doskonal* konferuje «hao- (W), w. półśrednia — Tomaszewski

tycznie idącego naprzód Kasperczaka. (P) przegrał z Szkudlarkiem, w. fe*4>

Runda wyrównana, W trzecim starciu pia —

. Zbytek (P) przegrał z Adsan

Warciarz pieiwazorzędni* nastawiony «kim, w. półciężka — Ratydaki
trzyma awego przeciwnik» ńa dy-' przegrał z Frankiem (W),
jt«ms, a pod koniec trzeciej rundy sam j Zawodom przyglądało «Hą posail
przeszedł do ataku, w którym udaje 3.000 widzów.

motocyklistów CSR
Grand Prix Polski w Poznaniu

POZNAŃ, 13.6 (Tel. wl). Zapowiedzi
rozegrania Grand Prix Polsld w Powia-

niu na obwodzie zamkniętym długości
7985 m wywołało zrozumiałe zakitęreco-
wanie, gromadzęc wx<*łuż całej trasy po-

nad 85 tys. widzów, kcóny byli lwi«d-

komi emocjonującego wyścifu. N« «tar-

cie stanęło 60 zawodników — elita

jeźdźców polski eh er» 1 Czeuhów a Bu»

beniczkiem, Hajekicm 1 Stcinerem na

czele,

Po oficjalnej części, w której do »a-

wodników czeskich przemwviU Mcepre-
zydent miasta Drabowi oz, dyr dcf>. ko-

munikacji i łsjcsności AsJsana» oraz pro?
sos Górecki i po odo-^roniu hymnów na>

rodowych wyśeig o nagrodę Grand Pris

wyprzedził bios maszyn e Htraiu

130 ccm.

Biog odbył się na 3 okręłcniach te-

mecz Szury
Kozgryorkl w* wssyttklcti klatach

WOZPN zoitaly wlołclwle ikaAezona.

Niestety nie JesteJmy Jeszcra w «lani*

wymlenlg mistrza okręgu. Wylworiyla tlę
bowiem na c?*l* tabeli klasy A sytuacja
taka, te dwt* plerwsta druiyny idobyly
Jednakowa lloić punktów. Kegulamln
•orgrywek przewiduje trzeci decydujący
me». Ponieważ PZPN wyznaczył ostatni

termin wyłonienia mistrza ns drleń 19

cierwcs, spotkani* Bzura — Syrena od-

bgtijls się najprawdopodobniej 17 czerw-

ca na boisku neutralnym w Pruszkowie.

Bzura — Marymont 3:1 (1:0}

Polonia - legia 4* (1:0). Bramki: Mar-
kowski, Siallarskl I Ićkowlak dla Legli, '

oraz <abęda (2), SzczepaAtk! I Tober po!
Jednej dla Polonii.

Syren* — leg!* 10:4 (Stl). Mecz sobot-'

nl, Bramki: lanlsiewikl (4), Jachorek (2). I

Piewlckl (J) I Hulon (2) d a Syreny oraz
1

Ziemski (2), Ićkowlak 1 Florczyk dla Legli.

Tabal*

pkt. st. br.

1) Bzura 53:11 70:34

2) Syrena 33:11 86:31

3) Pogoń 26:1« 54:34

4) Znicz 24:18 S7;S3

S) Marymont 21:1» 45:38

i) Grochów 20:20 53:44

7) Legia 18:24 53:65

8} SKS 17:25 39:51

») JednoSe 17:27 36:50

10) Polonie 1«:2J 47:68

11) Ruch 13:51 30:60

12) Zryw 10:30 28:54

bylkowskl,

(Okęcie).

reną

Orłowski (Sparta). Kowaliki

awyciesiwo
polconmiy 3:1

LUBLIN, 13.6 (Tel. wł.). Lód® II — i Po przerwie w reprezentacji Lublina

Lublin Ssl (1:1). Międsyindastowe sa. I Wójcika na pozycji prawego obrońcy,
wody piłkarskie między Lublinem i dru east jpił Gnyp s Garbami, a CybińiJiie-
gą reprezentacją Łodzi przyniosły pu-

ftliemoiot lubelsidej rozczarowanie,
Wpnnfdzla łodzianie sademginstrowelł
ftą nlezłę technicznie I skutecznę, ale

jedenastka lubelska, ofiina na eodclele.

•(»« ŁubUralanki, wjipadła nadspodziewa*
' sde <łoł>o. Tylko do przerwy gospodarze

Btnsyraali yrę równorzędn?. Dokonane

ps przerwie zmiany i&Iodu nic tylko,
ie nie poprawiły sytuacji, ale wprowa-

dziły w drużynie lubelskiej chaos,

Z drużyny lubelskiej trudno kogoś
wyróżnić, poza ofiarnie hroaięcyim

- Ukraińskim, który za iadnę e bramek

winy nie ponosi. Najsłabszymi punkta-
sd drużyny lubelskiej byli: prawy t>-

broóca Wójcik i lawy pomocnik Rnd-

fticki. Atak grał chaotycznie, nie wyko-
tsystywano skrzydeł, których ki Ilia za-

grań wskazywało na duże możliwości.

W drożynie łódzkiej na eeoło wybił
aię, bnsmkan Komar, interwetniuj^cy
triccydowanśe i dcutecTaile oraz Koczew-

ski i Jajiecttk w ataku, a takie praco-

wita linia pomocy.

Grę taczynaję g0 ^ 0
- W 31 min. Ró*

iyłło « podania Wesołowskiego uzysku-
je dla Lublina prowadzenie, ale ea

.. aiiwłlę wyrównuje KoczenvskL Tuż przed
przerwę Wesołowski edobywa bramkę
8» qpakaefo, t^e usaaa| przez tędiie-

go na prawym łgczaiiku zluzował Pa-

sek.

W pierwszej min. Janeczek wykorzy.
sutje nieporozumienie mlędsy Skralń-

skim i Gnypem, zdobywając sprytnie
bramkę. W 12 min. Doska podmry&sza
wynik na 3:1.

Drużyna Łodzi była oparta na zawod-

nikach ZZK a udziałem trzech graczy

ligowego ŁKS-u. Skład Lublina był bu-

dowany na szkielecie Lub Imienni.

Ł6ti-Varszava 1:0
Mecz piłkarski o puchar śp. f . Kału-

ży, rozegrany w Łodzi międsy. reprezen

tację tego miasta a Warszawą — zakoń-

czył się zwycięstwem gospodarzy 1:0

(0:0). &

Decyduj$cę o zwycięstwie bramkę na

2 min. przed końcem spotkania strzelił
• dalekiego rzutu wolnego Urban, Sę-
dziował b. dobrze Frontczak i Tarno-

wa. Publiczności 11 tys. (W. L.)

W klasie B iytac|a Jest lut wyjaśniona.
Mistrzami grup zostali: Mirków, Okęcia,
Żyrardowlanka I Starta.

Pląt!:owv mecz Skry z Huraganom (Wo-
łomin) przyniósł zaslutone zwycięstwo
gospodarzom 1 tytuł mistrza grupy

Sparel*.

•kro — Huragan 4:9 (5:0), Tabele końco-

wa podamy w czwartkowym numerz*

Przeglądu.
-TE-f

DZIEŃ PZPN W STOLICY
Warszawa iPoM<Mo) — Weriiaw* (Za-

chód) 4:1 (2:1)
Mecz stał na doić wyto':im poziomie.

Bramki idobyllt tatkowskl, Radomski. Sto-

larcryk III I Majcherek dla Południa oraz

Sladkowufcl (i) I Orłowski (1) dla zacho-

du. Wvrdtnlil tlę Cybulski (Okecłe),
Orłowski I Cadkowskl (Sparta), tatkow-

skl (Zryw), Sto!arczvk III I br.icla flvla-

tllkowle (3adnoS{). Sodrlowal ]. Hassal-

bit^cti w asyiele Kopki I Sucheckiego.

Składy: Pokutni*! 3ewor?kl, Swlaiitk 1,
Stolarczyk, Świetlik II, Stolarczyk II,
(wszyiey Jednoić), Ciborowski (Zrvw),
Majcherek, tatkowskl (obaj Zryw). Pod-

kasany. Radomski (Mirków) I Zgudka
(Isdnolć).

Zachód! Cybulski, (koezeft, łfłoi (Okę-
ele), Kociołek (Slcra), Połko«zek, CpiIow-
ski (Okęcie), Hajduk. Jladkowskl, Przy-

woła - Praga 3:« (lit)

Składy; Wota: 3akublak[ Warszawianka),
Marchlewski, Kmlt (Dąb), Gawliński (Sar-
mata), Krysiewicz (Dąb), Grzybek (Warsz.),
Królikowski (Dąb), Kacprzak (Sarmata),
Musiał (Warsz.), Baraóskl (Dąb), Zatorski

(Warsz),
Prapai Suchsckl (Elektrycznolć), Toma-

siewicz (SKS), Rynkowski (Grochów), Okts-

ba (SKS), Sowiński (Grochów), Lownuk

(SKS), Jezierski (El), GrodocM (El), SVo-

rupl^ckl (Grochów), Krzykała, Wierzbicki

(SKS),
Zwyelęstwo Pragi zaoluton* goicie byli

szybsi | lepsi technicznie. Bramki zdoby-
li: Skoruplńskl (!) 1 Grodsckl (2) dla zwy-

cięzców oraz Musiał (1) I sgmobójezg dla

Woli. Sędziował Int. Srzuehowskl. Gra sła-

ba. Ned poziom w/bl'l al* Gródecki I

Jezierski oraz Jakubiak I Musiał.

Toam A — Team B 2:2 (1:1)

Team Ai Waglelnlekl (Pivjoft), Szvmaft-

•k l (Znicz), Sitodial (P), ZawISIsk, Kraw-

czyk, Kloslewlcz (Znicz), Nlnwla^omskl,
Kozłowski, Malewski, Soporek (Pogoń),
Lewandowski (Znicz),

i Team B: Grabowski (Zyrardowlanka). Ko-

walki (Z), Maretclok (Bzura), p«'cti-
i (Paluch - t), Cholnackl, Kucharski (*),
l Kaczkowski (8), BaValarskl (t), Górnicki

| (B) Siedlecki (2), Pawlak (9zura).
I Mecr rozegrano w Grod-'«ku Mor arz*-

; wagę początkowa posiada toam B, zdo-

. bywafęc w 7 min. bramk<? przez Górnic-

kiego w 40 min. wyrównał Ma|ew9kl. Pp
przerwie znaczna przewaga teamu A. w

skład którego wchodzili zawodnicy Pogo-
ni I Znicza. W SS min. Oakalarskl zdobywa
drugi bramkę dla teamu B Wynik meczu

ustalił w 84 min. Kozłowski z rzutu kar-

neflo.

WyrAinlll się: Kłoslewlcz I Lewandow-

ski (Znicz) oraz Górnicki (Bzura) I Gra-

bowski (2yrardowlanka),

ru, czyli 23.955 loa. Na Marcźe «Unęlo
8 zawodników, w tym obaj Hcnekewie

ojciec i syn, dalej Koairowi&i a Unii

Poznańskiej i Stefa&fei a Lecbii Pessań.

Od samego «tarta do mety wyicłg pro-

wadzili Henckowie, a peacwaff ponad
500 m przód Kotdrowdwn 4 Stefań^dm.

Dopiero na mecie Henefea Herberta edy
atanssował • jedn* koło jego cyn, Jan.

Dużo emocji wywołał bieg główny a

udziałem 60 zawodników. Wyścig ten

odbywał się na 20 okrężeniach toru,

czyli 159,7 km. Ze startu wyruszyły
najpierw maszyny ponad 350 ccm, dalej
do 350 ccm oraz najmniejsze do 250

ccm. Prowadzenie fi miejiea objęł Bu-

benioiek, który obok doskonałej tech-

niki aadcmonirował brawurowi jazdę,
pokonując każde okrążenie w idealnym
czesie 4,20 min. Nieoficjalny czas po

pokonaniu całej trasy wynosił 1:27,50
«od».

"Za1 nim na drugiej pozycji trzymał
się ' od samego poezętku - Mieloch, mi-

mo że ze startu wyszedł jako 10. O ile

do I ekrtfenia róinica między Bube-

niczkiem 1 Miclochem wynosiła ok.

minuty, te s każdym dalszym Czech

powiększał swoja przewagę, końeztc

bic; o ponad 100 eek. przed poznań-
czykiem.

Trzecie miejsce znj«l Nowacki z Unii

Poznańskiej, który jak i jego poprzed-
nicy jechał równiei na Nortonie. No-

wackiemu i tym razem nie sprzyjało
szczęście, gdyi juł w pierwszym okrą-
żeniu zerwała mu się linka od iprzęgła,
a w ostatniej uległ, na szczęście nie-

groźnej, wysypce* pozwalając się «du-

blować przez te prze» Bubecznika. Kfe

dalszych miejscach uplasowali się tj*
mierskł (OMTUR Okęcie), Szustek

(Praga), 1 Markowski (OMTUR OkgcS»
Warszawa).

W kategorii de 2S0 «as sw/tigijl
Cseck Steiner, a w kategorii de )Śf
ccm również Czech — Hajek.

Wyniki techniczne poszezegóIsytS
biegów nie zostały przez komisję if

dziowskę de późnego wieczora oblicze»

ne. O ile organizacja na trasie byfa
wzorowa i nie zanotowano żadnego wy

padku, e tyło szwankowała strona infor

macyjna. Przez przeciąg dwóch prawie
godzin nie zdołano nawet obliczyć w^

ników 8 zawodników, bierących udzisl

w biegu dla maszyn do 130 ccm.

Uzien
• 'JZm /Pm

POMORZE POZNAŃ 8:2 (4:1)"
Rozegrane na stadionie miejskim W

Toruniu, a okazji „Dnia PZPN-u" «pa»

kanie piłkarskie Pomórz* — Poznań a»

kończyło się zdecydowanym ewyd^
stwem po żywej i ostrej grze, reprcaes*

tacji Pomorza 8:2 (4:1). Bramki dln

Pomorza; Brzeski — 3, Kamiński — 3»

Kosobucki i Nowak po 1; dla Poznanie

Kaczmarek i Wojciechowski.

SIEDLCE—WARSZAWA IH 2:0 (1:®S
Rozegrane w Siedlcach potkanie mlf«

dzymiastowe przyniosło zasłużone awj^
cięstwo ambitnie grającej reprezen

Siedlce.

KATOWICE, 13.6 (Tel. wł.). Praga-
Ślęak Zabrze 2:2 (2:2).

Praga t w składzie takim aamym jak
w dniu poprzednim.

Ślęsk: Budny, Janduda, PylUk, Wic-

czorck, Bartyla, Szmidt, Kulik, Muefcn-

ła, Spodzieja, Pytel, Wiśniewski.

Sędzia p. Dorogly a Budapesztu. Wi-

dzów 7 tys.

Reprezentacja Slę&a opartz na za-

wodnikach AKS-u, zagrała debrze we

wszystkich liniach. Doskonale kombinu-

jący atak- stale przechodził 'przez linie

prowadzenie. Drużyna Ilgska zdogiingo»
wena zdobyciean bramki przypuszczę

huraganowy atak na bramkę czeskfc

lecz doskonale grający obrońcy wkr*

czają w porę* W 23 min. po ładnej akcji
Kulik, Muskała, Kulik — ten Ostatni

podwyższa wynik. Czesi sg wyraźnie
«peszeni i niemałą zasługą, że w tym
okresie gry zdobyli dwie dalezc braar

ki — jest obrońca Pytlik.
Pod koniec zawodów Śląsk Biiał jesr>

czc kilkakrotnie okazję podwyższyć

ŁKS-Concordia 8:8
Łoifslemfe lekceważą Piotrków

PIOTRKÓW, 13.6 (Tel. wł). Ostat-

nio bawił w Piotrkowie ŁKS, który
szumnie tu był reklamowany Jako te-

goroczny drużynowy mistrz w boksie.

Z chwilę pojawienia się bokserów na

ringu publiczność zaczęła głośno wyra

' nik, ale sędzia odgwizdywał spafonc.

d^eJ^eTzech^ri^kte "wyroki,
W ostatnich minutach gra się zaosWa,

wzrost „wodników czyich nie pozws- ^nicy <»>>« ^zyn fauluj, i of.ar,
1

ostrej gry pada Spodzieja i fytel. t-po-

I dzieją jest poważnie kontuzjowany w

I kolano, udział jego w najbliższych tu*-
' czach stoi pid znakiem zapytania. •

lał naszym na oddawanie strzałów s

bliskiej odległości.
Linie deftswywne Csechów grały b.

twardo i zdecydowanie. Natomiast atak

bawił aię jak zwykle w kombinacje,
zwlekał ze strzałem na bramkę; w linii

pomocy doekonsle zapał Czech Trnka.

Zewodoiik ten poaiadajęcy doskonałą
kondycje z'zadania stopera wywiązał się
całkowicie. Stale chodził on sa swoim

atakiem i umiejętnie rozdzielał piłki,
środkowy pomocnik Śląski, Bartyla,
jJbyt mocna przejął się rolą stoper» i

tylko trzymał sic własnej bramki. W

obronie dobrze zagrał Janduda. Bram-

karz Budny, który miał być rewelacją
Nie miał on coprawda

•fc Mistrzostwo Szwecji w pllce notnz)
na rok bielący zdobyła znena z wystę-

pów w Polsce drutyna Norrkooplng. iwy-
clqtoJąc w docydujqcym spotkaniu fft

MolmO 2:1. Norrkoaplng zajmuj* Ju po-

Malmo 2:1.. Norrkoeplng tajmujo Jut po

SBlstrxosteach pllkaisklcb liwecjl.

następujące wynik! (na pierwszym mtej
scu zawodnicy łódzcy): Różycki w mu-

szej wypunktował Witkowskiego, w

drugiej walce wagi muszej Kctlfng wy.

grał na punkty ze Swicrczyńskim, w

.-„_ „- wadze koguciej Stasiak walcząc niezbyt błyszczał
żić swe niezadowolenie, ponieważ ło-' czysto, za co 0'rzymał dwukrotne upom strzałów, jednak drugą bram-

dzianie zlekceważyli spotkanie a Con- nlcnie, przegrał z Brzóską, w piórko- kę powinien obronić. Skrzydłowy czeski,
wej Pawlak zremisował z Borowskim, Bozekov, strzelał a wiiolkicgo k»ta i źle

w lekkiej lej Gołoszewicz przegrał • usatwiony Budny aio doszedł w ogóle
Pictruscwiczcm, w lekkiej U Remiz nie do piłki.
rozstrzygnął spotkaniu z Rcjniakłcm,' Przebieg meozu był nadzwyczaj emo-

w półśredniej Lambrccht w pierwszej cjanujący. Pierwsze minuty — to neroo-

rundzie poddał się Mneicjczykowi i wa gra obu zeąpołów i niczdecydows-
wreszcie w półciężkiej Pisarski wygrał ny atak. Pierwsi dochodzą do głosu Ślą-
w drugiej rundzie przez poddanie nip zacy: w 11 min. Pytel z odległości ok.

Wojnarowi»* |30 m eilnym strzałem w róg «dobywa

bieg

cordią i wysłali na prowincjo poważnie
osłabioną ósemkę.

Osłabiony skład ŁKS-u absolutnie

nie gwarantował, te walki będą prowa-

dzone '
na wysokim poziomie. Istotnie

wszystkie niemal spotkania stały na ni-

skim poziomie. Końcowy wynik me-

czu f<KS — Concordia brzmiał 8:8.

W possczególnych walkach nayskaue

SZCZECIN, 13.6 (Tel.<i>wł.). Bieg •

puchar „Kuriera Szczecińskiego" na

dystansie 5 km zakończył się zwycię-
stwem Bonieckiego (Gd.) w czasie

15:38. Dalszo miujsca zajęli: Dzwon-

kowski (Wł.) 15:48,8, 3) Bierkiewici

(Pozn.) 15:58,8, 4) Pło.kowiak (Pozn.)
16:14,8, 5) Czajkowski (War.) 16:45,8,
6) Kubiaczek (Szcz.), 7) Wasilewski

(Brześć Kuj.), 0) Rosiatycki (Szcz.) «

9) JocS.

W ramach tej imprezy odbyły się z»

wody lekkoatletyczne, w których 3uhl

w biegu na 100 m osiągnął czas 10,9.
Poza tym padły dwa rekordy okręgu,

a mianowicie w skoku w zwyż ,pańv w

którym Turkowska (Junak) osiągnęła
136 cm oraz w sztafecio i z 100 m

AZS osiągnął czas 45«fS,



9tr. 4 PRZEGLĄD SPORTOWY Br-«

arek - wieśniak z
opowiada jak pokonał Louisa

W
DNIU 26 czerwca w Nowym Jor-

ku ma być rozegrany rewanżowy

mec* o mistrzostwo świata pomiędzy

Joe Louisem s Joe Walcottem. Jak

wiadomo, werdykt sę'dsiotvski w pierw-

szym spotkaniu gorąco byt dyskutowa-

ny i krytykowany. Wielu teoretyków pię

ściarslim uważało, ii Walcott został po-

krzywdzony. Krytyką tą poczuł' się bar-

dzo doknięty Louis, laóry postawił so-

bie teraz za punkt honoru dowieść

światu, że jest on jeszcze ciągle najlep-

szym bokserem śioiata, mimo że dźwiga

już na karku trzeci krzyżyk.

Zainteresowanie meczem w Ameryce

jest bardzo wielkie. Louis już oddawna

pazpoczął poważne przygotowania do

walki. Jednym słowem, Stany - Zjedno-

czone przeżywają już tradycyjnie go-

rączkę przedmeazotuą, którą zresztą or-,

gimizatorzy starają się wzniecić wszel-

kimi sposobami aby uzyskać jak naj-

większą kasę. I

Przypominam sobie jak w 1937 r. kie-

dy Louis po raz pierwszy miał się spot-

kać ze Schmelingiem, w jak umiejętny

sposób organizatorzy potrafili wywołać |

niesłychanie wielkie zainteresowanie, tym |

meczem. Zainteresowanie walką nawet I

tr Polsce było bardzo duże, a wielu lu- •

da spędziło noc przy głośnilcach ra- •

diowych.

Wówczas to na kilka dni przed me-

czem otrzymaliśmy oryginalny list z Chi

atgo. Pisał go Max Marek — wieśniak

z kaliskiego. Marek w mvej karierze

pięściarskiej spotkał się z Louisem, któ-

ry w owe czasy był jeszcze amatorem.

Jak Polak pokonał Louisa opisuje w

gwyrn liście, który poniżej zamiesz-

czamy. 3

Co się dziś dzieje z Markiem? Czy

przesył wojnę? Czy pożegnał się już

definitywnie ze sportem? Na te pytania

niestety nie umiemy odpowiedzieć.

(K. G.)
•

P Chicago 1 aeerwca. 1937 r.

AtfSTWO pozwolą, śe się przedsta-

wię: Maksymilian Marek urodzony w

Chicago 19 listopoda 1913 roku. Moi

rodzice przytyli, do Ameryki z Polski

z • ziemi kaliskiej powiatu kolskiego gm.;

Koźmin ze wsi Gaj. Matka moja jest

z domu Nowińska, a więc .płynie w mo-

ich żyłach polska krew w atu procen-

tach. Przechodzę do tematu, który Pol-

skę najbardziej interesuje. Wszyscy

mnie pytają, jak pobiłem Joe Louisa?

Zwycięstwo t-o przysporzyło . mi wiele

sławy ale jednocześnie dużo kłopotu.

Gdy Louis stał. się sławny, nie. było zna-

jomego, ktpryby mnje. me • zatrzymał

i zamiast powitania zapytywał: — Hallo

boy! w jaki sposób pobiłeś Lauisa?

Działo "się tow 1933 r., podczas tur-

nieju o Złote Rękawice. Dość łatwo do-

szedłem do półfinału i tam natknąłem

się. na ipnrzyna. Wskazywano już wów-

czas na Louisa, jako na faworyta tur-

nieju. Joe przeszedł swą połówkę siejąc

postrach i nokautując wszystkich po

drodze. Ostrzegano ronie, że ma piekiel-

nie suchy cios, który zwaia nieepndae-

wanie z nóg. Śmiałem aę i zae "wierzy-

łem. Walczyłem tyle raty aa ringo, mia-

łem tak różnorodnych przeciwników, li -

czyłem więc, że i M niego aiajdę od-

powiednią' taktykę. Stanęliśmy oko w

o-ko. Raptem, na początku pierwszej

rundy ani się spostrzegłem, kiedy Louis

mnie trafił. Runąłem na ziemię. One!...

Zacięte walki
w 3 rundzie pucharu Davisa

W chwili kiedy piszemy te uwagi,

nie mamy jeszcze komipletnych danych

a całości przebiegu walk 3-ej rundy o

puchar Davisa (ćwierćfinałów). Mel-

dunki te nadejdą dopiero w niedzielę

późnym wieczorem. Na podstawie jed-

nak wiadomości dotychczasowych nie

ulega wątpliwości? że pewnymi trzenta

przeciwnikami- w półfinałach -będą

Anglia, Włochy i Czechosłowacja. O

czwartym zadecyduje z pewnością gra

podwójna rozegrana w Budapeszcie.

Ostatnio w lokalu WKS „legia" odby-
ło tlą ped przewodnictwem mec. M . Ora-

bewskiego Walno Zebrania Polskiego
Związku Łyżwiarskiego przy udziale dele-

gatów znoszonych klubów. Wybrano ne-

we władze PZŁ w składzie: prezes
—

dy:. Z . Kłopotowski, wiceprezesi — in.

]. Kalbarczyk I dyr. L Chrzanowski, se-

kretarz — A. Bursche-Linder, skarbnik —

ini. W . Uleniccki, gospodarz — red.

]. Kłopotowski, członkowie zarządu —

mgr Z. Iwasiowicz, mgr B. Mączynskl 1

moc. E . Swidziński.

Na pierwszym posiedzeniu zarządu usta-

lono wobec ostatnich niepewnych okre-

sów zimowych, utworzenia w Zakopanem
odpowiednich warunków szkoleniowych.
Postanowiono wybudować pny ul. Orkana

tor do jazdy siybkloj długości SIS m,

przy ciym praco rozpoczną się niebawem.

Tor dla Jazdy ligurowo] istnioje Jut w

Zakopanom przy ul. Kościuszki I bidzie

w bioł .sozonio zimowym do dyspozycji
PZt.

W okresie grudnia I stycznia 194» r.

przewidziane są w Zakopanom obozy
szkoleniowe. W pierwszej polowie stycz-
nia 1949 r. przewidziane tą również w

Zakopanem mistrzostwa Polski w jeździe
figurowej i szybkiej. W Warszawie wła-

dze PZŁ postanowiły wszeząi starania o

uzyskanie „Do'iny Szwajcarskiej" stano-

wiącej własność Warszawskiego Towarzy-
stwa lyiwiarskiego.

REWELACJA Z POMORZA

W Birmingham, Anglia wygrała z Ho-

landią 4:1. W pierwszym dniu Anglicy

wygrali oba single: 'Mottram pokonał

van Swc^a 6:3, 6:4, 9:11, 6:3, Paish zaś

odniósł zwycięstwo nad v«n Meegere-

nem w stosunku 6:3, 6:2, 3:6, 7:9, 6:1.

Grę podwójną wygrała para holen-

derska" van
J 9#ol" — Rinkel. bijąc Angłi-

fców"' MwtmuflS 'i PaMa 6:3, 5:7,' 6 r2,

1:6, 6:4.

W dwóch ostatnich gracli pojedyn-

czych Paish zwyciężył van'Swol'a 6:1,

2:6, 7:5, 1:6, 6:4, a Mottrajn pokonał

van Meegefena 6:3, 6:4, 6:3,

W półfinale Anglia spotka się ze zwy

cięzcą meczu Węgry — Szwecja. -
''

W piątek; 11. bm. rozpoczęło się. w

Pradze spptkamie Czechosłowacji i Bel-

gii. Po pierwszym dniu stan moczu jest

remisowy 1:1. W rozegranych singlach

Drobny odniósł zwycięstwo nad Bel-

giem Petenem 6:1, 6:3, 6:1, a Cerpik

(Czechosłowacja) uległ drugiemu repre-

' zentantowi Belgii — Washerowi 4:6,

6:2, 4:6, 3:6. Grę podwójną Drobny,

i Cernik wygrali 7:5, 4:6. 6:1, 6:3.

W Turynie walczyły Włochy z Da-

j nią. Po pierwszym dniu prowadzą Wło-

ch $ 2:0. Cucclli pokońął Nielsena 6:1,

1:6, 6:1, 6:1, a ile! Bcllo zwyciężył

j Ulrieha 6:3, 6:3, 6:4.

Zwycięzca tępo spotkania •'potka się

w półfinale '
ze zwycięzcą' meczu Cze-

i rhojlowacja — Belgia.

Najbardziej zażarty bój. jak było .do

! przewidzenia, rozgorzał w Budapesz-

Jcie,' gdzie' Węgry zniierzyły . się ze

Szwecją., Po pierwszym dniu stan me*

czu 1:1. Bcrgclin (Szw.) wygrał z A-

damem 5:7, 6:4, 6:2, 6:1, natomiast

Aslłoth (W.) — pokonał Johanasoria

Z, 6, 9:7, 6:4, 6:0. Przępusz«zalnie A-

dam pr^grał z Johanssonem, Aaboth

zaś wygra z^ BerseHnem. Zadecytdujc

gra podwójna.

Two... potrząsnąłem głową, przytomność

powracała szybko, zacząłem gorączkowo

kombinować: stanieaa i wpadniesz w

klinez. Słyszałem jemese jak ecxlzia li-

czył „trzy" po tym podniosłem się.

Łonie rzucił aię na mnie a ja wpadłem

objęcia.
i

Teraz już wiedziałem jak mam i nim

walczyć. Nie dopuścić go na dystans,

nie pozwolić balansować mu ciałem, pa-

raliżować jego ruchy. Cały mój wysiłek

poszedł w kierunku przeprowadzenia
walki w zwarciu. Walczyłem z murzy-

nem bliziutko —

nasze twaroe niemal

się ocierały. W zwarciu zadawałem na

krótkie, ale gwałtowne ciosy, me polo-

wałem na szczękę, lecz atakowałem je-'

go korpus — punktowałem. Murzyn

szarpał się, chciał łapać dystans, chciał

mnie czarować — pilnowałem się bacz-

nie, przylepiłem snę do niego — to ja

atakowałem w zwarciu, a nie .Louis.

Dwie rundy wygrałem pewnie. W trzy-

rundowej walce zostałem ogłoszony

zwycięzcą!" "

Wówczas to zdobyłem złote rękawice

w wadze półciężkiej. To już nie poraź

pierwszy wywalczałem to najwyższe

amatorskie trofeum. W 1931 r. wygra-

łem już rękawice w kategorii niższej.

'WROCŁAW, 13.6 (Tel. wł.) . Zarząd

dolnośląskiego OZPN-u na czwartkowym

posiedzeniu rozpatrywał • list PZPN, z

którego wynika, że wedle oświadczenia

przewodniczącego Komisji Rew. okręgu,

p. Tekielaka, weryfikowanie meczu Pa-

Proszę nie myśleć, że jestem deitiu- • fawag — Gsz nie miało uzasadnienia w

tantem, ie „odkryto' mnie dopiero pod- j przepisach PZPN. PZPN zarządza, fy

eza*. walki s L*aiscm. Od najmłodaydi w rozgrywkach o mistrzostwo brali u-

n>«ich lat aawaae interesowałem rfę dział wyląęanie mistrzom-ie (sap, a więc

boksem. Niemal jednoczesne s nauką iw ^up>e pierwszej — Polonia Swidni-

Ce <ło bókeu mm natislone adaim.;

nie pchać się ku szczytom zbyt aeybko,

ale awolna i zotowaarie adobjnvac terea.

Jeatem zdania, ie przede wmystkkn aa*

uka i inteligencja jest- niezbędnym w»

runkiem dla dobrego pięściarza.

Dlatego też pnebywałem w •Twrr

sytecie Notre Dame. Obok pięściarstwa

wciągnąłem się tam również do piłki

nożnej' i byłem jednym z najlepszych

graczy w drużynie uniwersyteckiej. Gra-

łem w obronie, nie .uniknąłem jednak

wypadku, zostałem kontuzjowany w no-

gę i musiałem na dłuższy czas pożegnać

się ae foctoi.

MK Marek

WNĘTRZE DOMKU OLIMPIJSKIEGO

w Richmond Park mieścić się będą kwatery większości ekspedycji. oKmpi|i
skich. Mieszkać tam będzie 1.400 zawodników, trenerów i kierownikom mm

250 ludzi obsługi. Zdjęcie przedstawia vm&ne jednego z domków <ttapl>Mi

Fotografia brytyjdm .

PZPN przeciął wrocławski węzeł
Burza na czele finałowej tabeli

grapie II — Burza Wrocław,

grupie III — Pafawag Wrocław i w

grupie IV — IKS Wrocław.

W związku z zarządzeniem PZPN-u i

uchwałami Dolnośląskiego OZPN, wy-

znaczono nowy kalendarzyk gier i mistrz

20

czerwca.

' Na stadionie wrocławskiego AZS-u zo

stały dziś rozegrane dwa mistrzowskie

mecze a cyklu rozgrywek finałowych.

Największe zainteresowani e budziło

czytania, uczyłem aię ictufci pifśc.iar-
skiej.

Stoczyłem rekordową ilość walk w

amatorstwie. Chyba niewielu jest pię-

ściarzy na świecie, którzy w moim wie-

ku mieliby 365 walk. — Z nich 355 roz-

strzygnąłem na moją korzyść. To naj- • Dolnego Śląska wyłoniony zostanie

lepszy rekord w Ameryce!

Należę óo Katolickiej Organizacji

Młodzieży (CathoJw Youth Organisa-

tioo). JtM to ećęamzaeja, która popie-

ra niesłychanie pięściasetwo. Jak bardzo

boks jest tam popularny dosyć powie-

wifcieć, iź wyszkolono n nae 9000 do-

brych pięściarzy amatorów. Kilku z nieh

poświęciło się zarwodowatwn. Wpraw-

dzie biskup Sheil, który stoi na czele

organizacji, jest przeciwny, rfjy nasi

chłopcy walczyli za pieniądze, jednak

ja uzyskałem od niego zezwolenie.

Po • zwycięstwie nad Louisem walczy-

łem tylko sześć razy. Znokautowałem

Schulza, Bittnera, Fullera, wyrpuriktOłra-

łem • Rpbertsa, Dugana, ale przegrałem

na punkty z Pastorem, który się okazał

bardziej, rutynowany ode mnie.

nierozstrzygniętym, na 15 sek. przed

końcem Burza zdobyła z rzutu karnego

strzelonego przez Krzyka decydującą

bramkę. Polonia świdnicka grała od 65

min. w 10, gdyż usunięty został z boi-

ska Kozubek za brutalny faul na bram-

karzu Boczy.

iiri<Ucunii grali' bavdaa Mtra, ałe

byjt (k-ućyną równorzędną i saełusyli

na remas. Wycofanego z .boaeka Koaob-

ka sprowadziła milicja do szatai,, gdyż

publiczność chciała go zlinczować. Za-

wodom przyglądało się 12 tye. widzów.

W "drugim spotkasriu rozgrywek ftaa.

łowych Pafawag .poniósł . niezaełużoBf

pora&ę, przegrywając z IKS-em .0:1

f0:l). 80 min. z gry mieli wagooiarze,

jednak grali niezaradnie pod bramką

przeciwnika. Jedyną bramkę dnia nł».

był w 6 min. Borek.

Po dsae^ęh mpyiAsdi aa tarła

xzM>dnje się Burza — 4 gzy, 6 ponittóoc,

sto*. bramtŁ 10:8, 2) IKS •ewelaw —

3—4 — 5:3, 3) Poloaia świdnicka—S

2—8:9,4)Pafawag—2 — •—

Prezes P. Z. Kol. zaSiawr sią
w kidnappera zagranicznych kolarzy

Nasi kolarze szosowi, którzy startują
20 bm. w Budapeszcie na zawodach w

ramach Igrzysk Bałkańskich muszą bardzo

spotkanie Burzy z Polonią. Mecz zakoń- i 5pies n^ fj.
na stort ^

TM
. I gu Dokoła Polski, który wyrusza z War-

czył się rwycaęstwem Wrocławia 4:3

(3:2). Zawody były prowadzone b.

nerwowo i ostro. Prowadzenie dla Po-

lonii zdobył w 13 min. Emerich. W

minutę później Misiak wyrównał dla

Burzy. W 19 min. Misiak zdobył pro-

wadzenie dla Burzy, w 43 min. Polo-

nia wyrównała z rzutu karnego strzelo-

nego przez Kusza. Powtórne prowadze-

nie dla Burzy idoliył na minutę przed

przerwą Sierzęga. W 53 min. wyrównał

dla Polonii Mincner. Kiedy zdawało się

już, że zawody zakończą się wynikiem

Dysk ważył o 80 gr. za mało
nie Łomowski „machnął" 47.82!

Trzeci występ lekkoatletów Cra-

covii w CSR odbył się w sobotę w

Ołomuńca. Lekkoatleci krakowscy

zmierzyli się z drużyną Sokół — O-

łomuniec. Zawodom przyglądało się

2.000 osób. Łomowski pobił dwukrot-

nie rekord Polski w rzucie dyskiem,

ale... okazało się później, że dysk wa-

żył o 80 gramów mniej. Szkoda.

W konkursie Łomowski .rzucił 47,58

a więc o 12 cm lepiej od swego rekńr

du," ustanowionego w Gdyni, a w pró

bije pozakonkursowej wyszedł mu rzut

47,82 ml

Zawody nie. były punktowane w

konkurencji zespołowej, ponieważ Gra

covia nie mogła obsadzić wszystkich

konkurencji.

Wyniki: 800 m: 1) Wideł (Crj —

2:01,2 , 2) Malic-harik {S. O.) — 2:01,4,

3) Szymański (Cr)

giewicz (Cr) — 1 ,70, 4) Semkowicz

(Cr) — 1 ,70; oszczep: 1) Kiesewetter

(VSB) — 59,29 m, 2) Gierutto (Cr) —

55,29 m, 3) Dr Ries (S. 0.) — 51,88 m,

4) Słowik (Cr) — 48 ,22 m; sztafeta 4

X 100 m: 1) Cracovia (Kiszka, Pias-

kowy, Adamczyk, Puzio) — 44,9 sek.,

2) Sokół Ołum. — 45,2 sek.

szawy już 22 bm. Sprawę rozwiązuje tyl-
ko samolot, ale właśnie w poniedziałek,
21 czerwca samolot nie kursuje i aa linii

Budapeszt — Warszawa.

Z pomocą kolarzom przyszedł organlza-
i tor Tour de Pologne, Spółdzielnia Wydaw-

| nicza „Czytelnik", który wynajął specjal-
ny samolot. Wystartuje, on do -Pragi w

niedzieję j j poniedziałek^ fńzywiezie na-

I szą drużynę* do Warszawy. •, Podróż' B|ida-
| peszt — Praga odbędą oni .koleją.

I W samolocie są 22 miejsca, a wobec

tego, że zespół nasz bedzie liczył razem

z officielami 10 osób — pozostaje jesz-
cze 12 miejsc wolnych. Warto by w jakiś
sposób wyzyskać.

Na dobry pomysł wpadł, prezes PZKol.,
Gołębiowski który chce przywieźć dwie

drużyny zagraniczne, startujące. w Buda-

peszcie na igrzyskach Bałkańskich.

Propozycja ta powinna spotkać się z

przychylnym przyjęciem u etranierów, bo-

wiem jest doskonała okazje szybkiego !

bezpłatnego dostania się do Warszawy.
W grę wchodzą Jugosławia I Rumunia.

Może zdarzyć się, że oba te państwa bę-
dą reprezentowane w Budapeszcie przez

kolarzy, którzy nie są przygotowani na

11 etapowy wyścig, w Tour de Pologne,
wobec czego PZKol. wyśle do tych
państw wcześniej zawiadomienie o swój
propozycji.

Gdyby „porwanie" udało się, wów-

czas wyścig Dokoła Polski byłby jeszcze

bardziej interesujący, gdyż obok zgłoszo-
nych dotychczas Szwecji, Czechosłowacji
i Francji startowałyby jeszcze 2 zespoły
zagraniczne."

maiiona
nauczy się pływać

Drugi- wystąp lekkoatletów polskich na

j terenie . Czechosłowacji nastąpił w Opa-'
j wie, gdzie miejscowy Sokół po.konany zo-

j stał w stosunku 79:58. Z uwagi na sła-

j bośi- przeciwnika kierownictwo ekspedy-
j cji • wystawiło słabszy • skład rezerwując
' siły na występ sobotni w ^Ołomuńcu. .

100 m: 1)-Kiszka 11. .sek., 2) Otawa (O)
11.2 ."j)" Vr^zil 11.6 — 400 m: 1)' Puzio (Cr.)
54 sek., 2)' inż. Dostał 54.7, 3) Schilling—
800 m: 1) Svajgr (O) 2:02,4, 2) Wideł (Cr.)
2.02,7 ,.— 3.000 1) Kiplas 8.48,4 , 2)Tutka (O)
'».2 —

. 1500 m-..'l) .Schnajder (O) "4:10,6.
") S:yn3iV1ci-(Cr) 4:12,7"— 4x100 1) Cra
:ovia-45 3 sek'-;' 2) Opawa 45 4.

Tyczką: 1) Ąden czyk 3.30 m. . 2) Vraził
5 JO, 3) Giorutto 3.20 — wzwyż: Domko-

vicz, lazar i Drągiewlcz wobec złej
skoczni wszyscy 165 cm

—

w dal: 1J Ki-
szka 6.55, 2) Sznajder 6.35, 3) Gierutto
6.30 .

J. Drzcincrka. Jvslobolka x Wvbrzein, I Dy»k: 1) Łomowski 45.35 . 2) Adamczyk

uzythsh vMnio vcreg dobrych icyni- f^i-" lompwsW «.Si. 2) Gierutto
... I 14.70, 3) Schiajder 13.20 .*— Os:c:ep: 1)

kow i ma r.n swym koncie wj-ct^tiio ©iewUte' 57.09. 2) Huglor (O) 49.52, 3) La-
nca Wajsóu-nę I zai-47.35 .

Wszyscy przystępujący do nanki pły-

wania będą bezpłatnie badani przez le-

karzy.

Główny nacisk w br. będzie położony

na młodzież i wojsko, a w następnych

latach akcja nauki pływania stopniowo

obejmie najszersze rzesze społeczeństwa.

Po masowej akcji Biegów Narodo-

wych, GUKF przystępuje' do następnej

masowej imprezy, jaką będzie nauka

pływania. Na konferencji, która miała

2:03,9 , 4) Tunys' na celu skoordynowanie prac przed!

(S. O.) — .2:04; skok w dal: 1) Adam-' przystąpieniem dó nauki pływania, dyr.

czyk — 6.62 ra. 2}..Kvapi! (S. O.) '— GUKF, inż. Kuchar omówił cele i ra-

6-34 ń, 3 i 4) Pitruj (S. O.) i Kiszka dania nowej, masowej imprezy.

(Cr) —

po 6,33 "m; kula: 1) .Łcmowśkii Akcja masowej nauki pływania będzie

(tr) — 15,32 m, 2) Ssdlacek (VSB) — trwała przez lipiec i. sierpień i obejmie

13,22 m, 3) Snajder (S. O .) — 12,70 przede wszyrtkim ludność miast, a na
-

m, 3.000 m: 1) Kielas (Cr). — 8:44,7, 2), stępnie te wsie, które mają rzeki lub lldllf (|||(fIIV

Hrdlicka (S. O .) — 9:00,4, 3J Zacek • jeziora. Według powierzchownych obli-, *

(S. O.) — 9:37,8; 100 m: 1) Kiszka' czeń w nauce pływania weźmie udział* W Kopenhadze w biegu na 800 m

(Cr) — 11 s, 2) Kvapil (S. O.) 11,4,! około 500.000 osób. Związek Harcerstwa' doskonały biegacz duński Holst-S5-

3)'Chromy (S O.) — 11,4; dysk: 1) Ło' Polskiego zobowiązał się nauczyć pły-

SKŁAD CSR

NA TOUR OE POLOGNE

PRAGA (Obsł. wŁ). Do wyścigu Do-

okoła Polski Cseski Związek Kolarski

wyznaczył pięcioosobową drużynę w

składzie: Pavlas, Hanus, Veverka, Puk-

lidky" i
:

Bartós. Kierownikiem ekipy

jest p. Kebrie.

Skład Czechów nie jest najlepszy, po

nieważ Tour de Pologne koliduje z od-

hywajqcymi się jednocześnie w .Buda-

peszcie mistrzostwami kolarskimi

państw bałkańskich i środkowo' -

euro-

pejskich.

REKOID RAMCII * KOKO WZWTt

BESANCON (obsł. wL) — Na zawodach

lekkoatletycznych w Besancon Marokań-

czyk Damltlo pobił francuski rekord w

skoku wzwyż osiągając 1ł7 cm. Wynikłam

tym Damitio zaliczył się do czołówki

skoczków europejskich.

PUCHAR „2YCIA WARSZAWY"

Redakcja Życia Warszawy ufundowała

puchar dla króla strzelców Ligi Koszyko-
wej oraz nagrody za dalsze dwa miejsca.
Wręczenie nagród odbyto się w ubiegłym
tygodniu.

'

Tytuł króla strzelców przypadł w!'udzia-

le Antoniemu Kolaśniewskiemu (ZZK Po-

znań) — 234 p. Otrzymał on srebrny ' pu^
char.. Życia Warszawy.

Na drugim miejscu uplasował się Lu-

dwik Barszczewski (YMCA Łódź) — 222 p.,

na trzecim Florian Grzećhowiak (ZZK Po-

znań) — 19? p.

Nagrody wręczyli zawodnikom' w. czasłe

treningu w obozie przed -Igrzyskami Bał-

kańskimi przedstawiciele .redakcji ; Żyćla
Warszawy — red. K . . Musząłówna i red.

3. Piotrowski.

! mewski (Cr) _ 47,58 m, 2) Sedlacek
W! >f "100-000 harcerzy.

rensen pokonany został najniespo-

dziewaniej przez swego rodaka Chri-

(S- O.) — 44,96 m, 3) Gierutto (Cr) —1 ^ ak. ji nauki pływania będą współ- stensena, startującego po. raz pierw-

szy na tym dystansie. Christensen, li-

czący niewiele powyżej 20-tu lat bie-

gał do tej pory tylko 400 m (około

49 sek.) . W biegu .na 800 m Christen-

sen uzyskał czas 1.52,4, a" Sorensen

! 1.52,5.

pracowały z GUKF: Ministerstwo

Oświaty, Służba Polsce, KOZZ , Wojsko,

Samopomoc Chłopska i ZIIP.

Eliminacje

44,42 , 4) Slovik (S. O.) — 40,27 m; 110

m pł.: 1) Adamczyk (Cr) — 16 sek., 2)

Petruj (S. O .) — 16 (o pierś), 3) Gie-

rutto (Cr) — 17,1 sek.; tyczka: 1) Paz

dera! (S. O.) — 3,18 m; 400 m: 1) Po-

debrag (S. O .) — 52,3 sek., 2) Puzio

(Cr) — "52,4 sek., 3) Zdrahal (S. O.) —

, 43⁄4 ®ek,: °M
m
- ^viceMs. o .) _ warszawskiego AZS

,4:0?,4 m. 2) Melicharik (S. O .) — j .

W parku Paderewskiego odbyły się za-

wody eliminacyjne lekkoatletyczne' sto-

łecznego AZS przed akadomlcklml mi-
strzostwami Polski. Wyniki: 100 m Kłopo-
towski 11.4 — 400 m Piotrowski 55.9 —

1.500 m Zarembo 4:43 — wzwyż I w dal
Kowalewski 1.61 i 6.20 — trójskok i dysk
Kuszczak 12.15 I 30.85 —

oszczep Kolyń-
skl 42.21. ...

Z cyników tych Jodynie' Kuszczak w trój-
r,koku planuje się na szóstym m.lej3cu na

liście tegorocznych 10 najlepszych.

M. B. Warszawa. Sprawę NisW.adziła nie-'

jednekretnie poruszaliśmy na łamach na-

szego pisma. Ma Pan rację, że" technicz.:

nie jest najlepiej wyszkolonym wśród ,;wag

ciężkich w Polsce, niestety?...' nie posiada
serca do walki, a takich bokserów;'.(ile
można wysyłać na olimpiadę. . Niewądził "

załamał się psychicznie po przegranej
z Szymurą -pr-żez nokaut. Jak krąfŚ','p'ói"
głoski, ma on zamiar zmienić., bsrwy klu-

bowe i na. jesieni zabrać się- solidńjev.Jdo
pięściaiolwa.

4:14.0: wzwyż: 1) Chromy (S O.) —

1,75, 2) Adamczyk (Cr) — 1,75, 3) Drę

ŚLADAMI KANGURÓW
° SYDNEY (Obsł. wł.). Dwaj lekko-

atleci australijscy osiągnęli ostatnio

doskonałe wyniki w tró.i -koku i sko*

ku w dal. Brucc uzyskał w'skoku w

dal 7.57 m, a Mc Kcand w trójakoku

15,16 m.

W BRAZYLII PALĄ TRYBUNY

SAO PAULO (Obsł. wł.). — Nawet

towarzyski męcz rozgrywany w Brazylii,'

stanowi dla zespołów zagranicznych cięż-" i

ką próbę. Doświadczyli tego" na sobie

Anglicy z Śbuthampton FĆ, którzy

wprawdzie wygrali 2:1 mecz z Sao

Paulo Corintłiians, ale byli świad-

kami podpalenia trybun prwez pu-

bliczność niezadowoloną z' orzeczenia

sędziego, który usunął z boiiika jednego

z Brazylijczyków za grę faul.

WARUNKI PRENUMERATY

miesięcznia :.'. . . ,, ^v .zzifW.—

Wpłacać wyłąctnie na adres ^Ą^mioPt^a-

cji — Warszawa, ul. 'Mokotfd^ska S

„Przegląd Sportowy", konto , P. k: b s
. i-lPH

-CENY OGŁOSZEŃ/'.' -. -5 1
3⁄4

za 1 mm w tokiclo szorstiościjadno)
szpalty - 80 zl.
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