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Wed. Hm Gryźewski telefonuje:

LONDYN, 30.7. —(Teł. wł.)

PIERWSZE popołudniowe zawody olimpijskie rozpoczęły się od gwiz-

dania, Zniecierpliwiona publiczność nie mogła zapanować nad swy-

mi nerwami, gdy widziała, jak dopiero przed samym rozpoczęciem Igrzysk

zaczęto wymierzać bieżnię i ustawiać plotki do biegu na 400 m. Stąd też

półgodzinne opóźnienie całego programu. Przejdźmy jednak od razu do

startu Wajsówny, który najbardziej nas interesuje.

TA NIE ZAWIODŁA

Jadwiga Wajsówna nie zdobyła wpraw

dzie medalu olimpijskiego, dowiodła je-

dnak, że wciąż zalicza się do światouej

elity dyskobolek.

Finowi

pean

1) Ostermeyer (Francja) 41:92

2) Cordiale (Włochy) 41:17

3) Mazaes (Francja) 40:47

4) Wajsówna (Polska) 39:30

5) Haidegger (Austria) 38:81

6) Pahhorst-Niesink (Holandia) 38:74

Do rzutu dyskiem zostało zgłoszo-

nych 21 konkurentek, z których nie-

mal wszystkie startowały. Konkuren-

cja odbywała się w 2 grupach. Druga

grupa rzucała bezpośrednio po pierw-

szej. Wajsówna wylosowała nr 19.

Rzuty dyskiem odbywały się wśród

nieustannego krzyku publiczności,

gdyż jednocześnie rozgrywano elimi- j

nacje w 100-metrówce, których było •

aż 12. Finał dysku odbywał się w cza

sie przedbiegu 800 metrów, którzy

również rbyli b. dopingowani przez pu-

bliczność. Tak więc rzut dyskiem ra-

czej tonął w powodzi emocjonujących

biegów. .

'

W pierwszej kolejce wszystkie zawo-

dniczki miały rzuty słabe, stojące na

niskim poziomie. Francuzka Veste o-1

sięgnęła 38,49 m, a groźna włoszka Cor-

diale również przekroczyła 38 m. Waj-

sówna spokojnie zbliża się do koła i w

ładnym stylu osiąga 38,27 . Wszystkie

inne konkurentki zrzadka tylko przekra

czały 36 m, a były i takie, które nie

mogły nawet rzucić 30-ki.

W drugiej kolejce rzutów Francuzka

Mazaes ma 38,54, druga Francuzka

Ostermeyer zaledwie 36,36. Dysk Waj-

isówny leci daleko, ale z tendencją ku ^

prawej stronie boiska. Oddychamy. Rzut

jak dotąd, najlepszy, bo 39,30 . W trze-

ciej kolejce Austriaczka Heiddeger ina

38,30, a Mazaes 37,06. Francuzka Oster-

meyer, wysoka postawna przekracza wre

azcie 40-kę, rzutem 40,45, uzyskując tym

najlepszy wynik.'

Holrmłerka Psmhorst osiąga 37,86.

Manny nadzieję, że Wajsówna zmów wy-

sunie się na czoło. Niestety Polka ma

rzut spalony. Natomiast dobrze rauca

Argentynka Zviknapp-Melle po 38,35 .

Finał dysku przynosi nam jednak nie

stety rozczarowanie. Wajsówna rzuca go

rzej, niż ,w eliminacjach, a «a to jej kon

kurraitki rozkręcają się cora-z bardziej.

Włoszka Cordiale osiąga 38,51 , Austria-

czka Heiddeger 38,58, Wajsówna rzuca

słabo — 37,81. W tej chwili zbiera się

na burzę, zaczyna nawet padać leciutki

deszczyk. Następna kolejka decyduje o

medalach; Mazaes ma 40,46, a Oster-

4USTRA T. łJCZYK, KTÓRY ZŁAMAŁ

HEGEMONIĘ USA

meyer 40,45. Wajsówna znów rzuca da

bo 37,97.

WresBcie w ostatnich rontach Cordia-

le wysuwa się na czoło, osiąga 41,16, ale

niedługo cieszy się prowadzeniem, gdyż

Osłermeyęr rzuca 41,90, a Penhorst

37,49 . Czekamy teraz z niecierpliwoś-

cią na ostatni rzut p. Jadwigi. Niestety

starter macha czerwoną chorągiewką na

znak, że rzut jest nieważny. Tak więc

kolejność została ustalona: Ostermeyer

(Fr) 41,92, Cordiale (Wł) 41,16, Ma-

zaes (Fr) 40,47, Wajsówna 39,30 i Hei-

deger (Austr.) 38,81 .

Francuzki wraz z Włoszką podcho-

dzą do podium, gdzie mają otrzymać

medale. Muszą jednak bardzo długo

czekać, nim ktoś nimi zainteresuje się.
Wreszcie po długim oczekiwaniu słyszy

my dźwięki Marsyilianki. Uroczystość

wręczenia pierwszego medalu odbywa

się raczej po domowemu, aniżeli z pom

pą olipipij»ką, stosowaną na poprzed-

nich ' ólinipia dach. Żadne laury nie- były

zakładane na głowy zaiwoidników.

Po zakończeniu tej konkurencji roz

mawiałem z jednym b. wybitnym

znawcą
' europejskiej lekkoatletyki,'

który mi tak powiedział:
— Wajsówna bezwarunkowo nie

była w formie, gdyż nie miała wykoń

czenia. Wszystkie rzuty uciekały jej

z ręki. Po prostu nie miała właściwe-

go szarpnięcia przed wyrzuceniem dy

sku z ręki. Jest charakterystyczne że

wszystkie jej rzuty wędrowały ku pra

wej stronie, co właśnie potwierdza

teorię, że brak jej było wykończe-

nia i formy. Natomiast Polka była

bezwarunkowo stylowo najlepsza i w

granicach jej możliwości leżało nawet

zajęcie pierwszego miejsca, szczegól-

nie, że ogólny poziom tej konkuren-

cji był b. słaby.

Znakomity długodystansowiec czeski Za-

topek jeszcze raz dowiódł, że jest naj-

lepszym biegaczem świata. Zdobył dla

Czechów pierwszy złoty medal w lekko-

atyletyce, bijąc lekko całą konkurencję.

NAJWIĘKSZA NIESPODZIANKA

PIERWSZEGO DNIA

Co przyniesie
31 lipca

uj LandynSe
Lekkoatletyka: skok w dal, rzut mło-

tem, chód na 50.000 m, 400 m. pł.

5.000 m
— przedbiegi, 800 m

— pół-

finały, 100 m
— półfinały i finał,

eliminacje skoku o tyczce.

Panie: przedbiegi 100 m oraz rzut

oszczepem.

Pływanie: panowie — 100 m bł

dow. finały, 400 m st. dow. — przed-

biegi, skoki z trampoliny, piłka

wodna.

Panie: 100 m st. dow. — półfi-

nały, 200 m et. klas. — półfinały,

skoki z trampoliny.

Piłka nożna: eliminacyjne mecze.

I-szej rundy: Egipt — Dania, An-

glia — Holandia, Francja — Indie

oraz Luksemburg — Jugosławia.

Szermierka: panowie — floret ze-

społowo,

Panie — floret indywidualny.

Pięciobój nowoczesny
—

szer-

mierka.

Zapasy w stylu wolnym.
Koszykówka — eliminacje.

Amerykanie wygrali olimpijski skok wzivyŻ dziewięciokrotnie. R»~

udało się kanadyjczykom Mc Naughtonowi przełamać w 1932 r. ich pasmo

Typowana na złoty medal, lecz... w kuli

Francuzka Oestermayer spłatała figla

konkurentkom i znawcom, zdobywając
•iowi przełamać . »«r | ,, dysku sM>ym rzutem

zwycięstw. W Londynie drugiej takiej samej sztuki dokonał Austruujczyj. j

Ginter, którego widzimy przy przechodzeniu poprzeczki.

złoty srebrny brąaowy

Francja 111

CSR 1 — —

Australia 1 — —-

Norwegia — 1 —

Włochy — 1 —

Szwecja — — 1

USA
_

— 1

Zwycięstwo bez precedensu
Londyn 30.VH (TeL wł.)

BIEG na 10 km przyniósł wielką sensację i przebieg jego, był bez prece-

densu w nowoczesnych olimpiadach. Sam jeden Zatopek rozbił w proch

i pył koalicję nie' tylko fińską ale i w ogóle skandynawską, gdyż s Finami

niewątpliwie współdziałał doskonały Szwed Albertson. Wielki Heino pa

prostu został „znokautowany" przez Zatopka i ze spuszczony głową opuścił bież-

nię. A zaczęło się . to" tak:

den Finn. Czeka nas jeszcze jedna nie

spodzianka. Na 350 m przed finiszem

na ostatnim okrążeniu Finn Heiństroem

biegnie jakoś dziwnie, coś jakby odchyl

lało go do tyłu a głowa zaczyna mu się

trząść. Nagle na bieżnię wskakuje

dwóch fińskich trenerów, łapią swego

rodaka z obu stron pod pachy i niemal

siłą sprowadzają z bieżni. To jeaecse je-

den nokaut w tym biegu.

Trenerzy poznali, żę; Heiństroem

4est:,zup,ę^niet^gr.9ggy zupełnie nie- :

przytomny, i uznali, ie w takim- sta-

nie nie może walczyć dł.użęj.

Zatopek wśród huraganu, oklasków

przerywa taśmę.

Taka to była historia- pobicia re-

kordu olimpijskiego Kusocińskiego.

Czech osiągnął bowiem czas 29:59,6 .

Gdyby nie musiał walczyć o wydosta

nie się z gąszczu zawodników na

pierwszych okrążeniach, niewątpliwie

uzyskałby jeszcze lepszy czas.

Drugie ' miejsce Marokańczyka Mi-

moun
— O. Kaha w czasie 30:47,4

było wielką niespodzianką dla znaw-

ców światowej lekkoatletyki. Trzecie

i czwarte miejsce dostali Szwedzi.
— Zatopek' przypomina mi • swym

stylem łudząco Nojego — słyszymy

tego rodzaju zdanie z ust
:

teoretyka,

który znał dobrze Nojego, ale po raz

pierwszy widział Zatopka.

Ze startu wyruszyło przeszło 20 bie-

gaczy. Zatopek ginie w tłumie w ogóle

go nie widać. Biegnie gdzieś na 12 po-

zycji i jak to zwykle bywa w tęgo ro-

dzaju biegach prowadzenie obejmuje

jakiś niedoświadczony czarny biegacz,

który wkrótce odpada, to trzech kołach

na czele jest już Heino, biegnący w

śpaniałym stylu. Zatopek stopniowo od-

i rabia stracony teren i winduje się na

6 miejsce. Przed nim prócz Heino bieg-
• nie, drugi Finn Heinstrom .i'Al&ęiisftu:

(Szw.) oraz Marokkańczyk we francu-

skich barwach 0'Kąhą. .Po. mniej .wię-

cej 4,5 kilometrach Zatopek' przypusz-

cza pierwszy atak i wysuwa się na- czo-

ło. Biegnie tak chyba ' okrążenie, ale

ambitny Finn znów wyskakuje na czoło

i prowadzi.

Na przedzie mamy teraz tandem —

dwóch Finnów, Czech, Marokańczyk i

Szwed. Raptem Czech jeszcze zwiększa

tempo mija Heino i ucieka. Dystans

powiększa się niemal w mgnieniu oka;

5, 6 metrów różnicy potem 10 — 20 .

Stadion zaimiera ze zdziwienia, aby

za chwilę nagrodzić ten wspaniały wy-

czyn spontanicznymi oklaskami. Wszys-

cy wstają ze swych miejsc, dopingują

Zatopka, a ten ciągle powiększa dy-

stans, jest już chyba ze 100 metrów róż

niey pomiędzy rywalami. Nagle na pro-

stej Finn schodzi z bieżni. Finnowie,

•którzy dotychczas gwałtownie dopingo-

wali z trybun swego rodaka, oniemieli

z przerażenia. Heino idzie przez boisko

spokojnie ze spuszczoną głową, szuka j

swych dressów. Nikt do niego nie pod-

chodzi, nikt nie zamienia z nim ani

•słowa. Wyglądało to tak, jakby stadion

czuł się pokrzywdzony, stadion, którego

pozbawiono widoku walki dwu najwięk

szych biegaczy świata.

A tymczasem Zatopek pędzi dalej na

przód, biegnie żywiołowo bieżnię, zdar-

nie wymachując jedną ręką. Bieg ma

się już ku końcowi. Wydaje się, że

Czech zdąży zdublować czołówkę, w

której biegnie Marokańczyk, Szwed i je

K. Gryżewski

Wynik biegu
nu10km

1) Zatopek (CSR) 2»:Sf,« —

nowy

rekord olimpijski (poprzedni rekord

ustanowiony w 1932 r. należał do

Kusocińskiego i wynosił 30:11,4 .

2) Mimoun (Francja) 30:474'

3) Albertsson (Szwecja) 30:53,6
4) Dennolf (Szwecja) 30:58,6
5) Stokken (Norwegia) 31,05 6

6) Everaert (Belgia) 31:07,8
Rekordzista Świata na tym dystan-

sie Heino (Finlandia) wycofał się po

16 okrążeniach.

REKORDZISTA OLIMPIJSKI NA TRENINGU

Sswed Runę Lersson był cichym faworytem swych rodaków na medal w bie-

gu 400 m przez płotki. Wydaje się, że nadziei tej nie zamiedxie, bowiem już

•e przedbiegu ustalił nowy rekord olimpijski w^eimme 51^ tek.
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Grąjzewski

1 wizytą w królestw!
Nie udała się Anglikom wieś Olimpijska

o działo
Wspaniale wali w

W LONDYN, 27 lipca.

IEŚ olimpijska w West Drayton w porównaniu do wielkiego ,.01i-

doriu", który w 1936 r. skąpił wszystkich olimpijczyków pod Berlinem,

j#st tylko mizerią kropka. West Draytoa to miniaturka. A wielka szkoda,

ie Anglikoa nie udało się urządzić jećaej wspólnej wsi dla wszystkich

zawodników. Olimpiada londyńska jest całkowicie zdecentralizowana !

mów powiemy wielka szkoda, bo we wsi olimpijskiej w 1936 r. wszystkie

narody świata miały okazje wzaiemV.e zspozssaia rię. Wieś olimpijska

apełaiła twe r&d-nie zawiązywania przyjacielskich stosrzków miedzy na-

rodami. Wsśe IcBdyaskie spełniają wt»cx odwrctaa rolę; one raczej roz-

svfidy i waoezą kwasy 1 niezadowolenie. Bo ło Jedci trważają, ie

doataS kwatery £ors?e od inayclw że zostali pokrzywdzeni, że wcięliby

mieszkać gdzleidzie}.

porcję obiadową czy kolacyjną.

W berlińskiej wsi olimpijskiej za-

wodnicy mogli łatwo uspakajać swe
' LONDYN, 30.7 .

— (TeL wł.)

nerwv. Na miejscu mieii kino i wspa- *~
1 J

(T. Zidenicwslri teleferraje):

Na wstępie dwa siwierdzeiłśai Ciśnienie atmesferyczae fcs3« Watki

Przykro i nieprzyjemnie w pominąć' Największe zdziwienie wywołuje U- tandetnych pamiątek olimpijskich —

o olimp:Łdiie beHiiskiej, ale co tu czebność ekipy austriackiej. Słyzzy a nawet zcaczki do zbiorów,

dużo mówić, jak ćatąd Niemcr pro- się często pyi*«jei Jakim sposobem

wadzą przed Anglika»: o kilka dłu-j i?ka biedna Austria mogła przywieś ZAPAŁKI - NA LEKARSTWO

gości jeśli chodzi o sprawy organiza- ' do Londynu al 238 osób! Trzeba

cyjne. j szcze dodać, ie Acstriacy przywieźli

Londyn jest zbyt wielkim środowi-

skiem by organizatorowie obronną rę "fc

ką mogli pokonać wszelkie tnłdnos'cL j \Tsjrówna trochę ciekoi się o swych

Coraz częściej słyszy się zdania, że syn'iów, których po raz pierwszy w
1 „WASSA — WSTAŃKA

nie stanęli na wysokości zadania.

i Bieg na SCO m był monlowix* z*

Iwzględa na dasmij dzień, potężne ćśn&s

me ateicćfesTezae. Esnseane (F«)
' pobiegł wepaażala. Frzjpocśne en zh.

co słyaneje Ladoame-se, iwTiim i* p*

' siada wasjslMe jago blfdr. ?Ge sn kci
' cótdd, aie jaoże zerżnąć każdego fant*.

„„ „ _ 2 _
i tiycujifiii toepcci. Jego ŁouLi*ent Jfc-

ch rzeczy na próżno można należy to położyć na karb ich osc
1 »«yck wartości, które aę aajwyisMJ Tfat me+etr w*

- eyź, ale biega a^jłsfa i •• ••'•fr'

mi fcffcni ekc&xsL, kidre mM^

wy, kiosk z gazetami (polska prasa w^7k"e"osiajnlęcia przy tej, taśnp prxypussewMe w jedaym1 pnsyporófc fac«

. b. spóźniona), poczta i oczywiście
^^

tikiej b:eźn: ; pr2T briku de. Me powinie u> byś cz« łepwy mi m w ^^

gdzie można kupić azereg , ±0zńecJo§ci dan;a 2 siebe ^zysikie- Centymetry edle^łeki «lędey fi-'

by szukać w londyńskich wsiach olim jskoścu

pijskicL Owszem, jest oddział banko- j w prze(JV,e2;,ch io,4 na 1C0 Paiton, EwĄ La Beadi wpada? aa^

.
*

. . , , . . ,"•»"„ Zastanowić by się naiezeio »3

go. Przedbiegów na 100 m było aż nzhst»u amętowae b^e xn^ tylko
^ ^ ^

kh el|a nRj
12. Wyeliminowały one 24 najlepszych -•tofinasŁ Spedziewamy się fcelejnosci 3_._ jJ... » łr__

sorinterów fwiata. Dmga runda stu- takiej jzi? pe&Iilmy wy±ej. Laeonn-

TROCHĘ CIASNOl

Weźmy chociażby biuro przeznaczo

na d!a prasy. Urządzono go w cias-

nym domku. Jeana in*szyn
:
rtka s'e- s

dzi nUmaJ na drugiej. Trudno prze- ciarn
:

ę.N

należało

i ich ebt

lepszy w dniu dziiiejerym Aaseryka-

sin WkśSeld, biegaex fantastyc«a«j

walce tej trójki aie

ęzca driziejszej elimini»

1. .

— Duńczyk S&rensen. Jeili W*

• wefyw^*. zr.v/3na :
ków na start pad- Owenw. Temu ^-rtcr.i w pierwszym

^ ^ ^

Harrił
^

lo sazv/isks Leskiego. Wylosował on; «edxie «awdalfeza DSiard swoje sutee-
^ ^ ^

£

^rupę Ewell — Corquodalle. Na bież sy. , ,

^^ ^^

Dobj.e
^^^

gp^^n

. . I ni było czamo. 50 proc. zawodników.; -Najjers^ « dla ty*.
^

Norweg _ Vłde i Amery-

tyciu pozostawiła bez matczynej opie W West Drayton istnieje jedna sa- j w ogóle, a 90 proc. na tasmack —I którzy przeszli do drugiej rady w bie- Łaaia _
ch^W

ki. Chłopcy zca;dują się na obozie ^

la gimnastyczna. Jest ona otwarta dla
:

to kolorowi jgana100m,bji11^!

YMCA pod Łodzią. wszystkicL W ecaeie treningów aifct Dzśś sprawa przyszłego nrstrza stu-' «0 m pcses piocii pcsyaćody ! Skok wzwyż stał na opłakanym p«

-k I nie konspiruje się specjalnie jak to meirówki nie wyjaśniła się ani na }o ^^» oD&LiaadLe c=aey. Fe- zioiaie. Czy to przypadkiem nie wś-

ba nalatać się dobrze, cby kupić pi

dsłsczko zapałek...!

Pokó; , w którrm ulokowani są tó ^o w „Olidorfie". W sali pasuje
!

t,. Widzieliśmy wszystkich w dwu-
^

^wnkrosue «Lord oB^ii w . na skocza? Wysokość 198 — to koa

,-ry p'.'s-y przvsemina niec w=>dl: - n»ch, gdyż jednocześnie odby- krotn-nn orzemierzeniu trasy i n
:
c nie! oba bicąch pSJEneJowych. Dokonali promitacja dla tych, którzy na tre-

oz. n eiaŁJ ^iarń.ę . Na'jednej ze ścian suszą sie! walą zaprawę 'zarówno bokserzy jak możemy powisdzieć, który z nich wyile S° » McScm *sim Swed, L»r««, • rnngacb przeliczali 2 aetry bexfea

cii^ć się pomiędzy bitkami. Telefo- kiełb^y. N^i bokserzy napewno nie 1 i **-P«=icy oraz ciężarowcy. Sa!? -a. Przodują Amerykanie: Ewell,;i A^erjkaan Cohrane w identyczny; da, a 180 skakali w spodmack Wy.

. j, _ł_ v.j . ..ł-j-M jest znakomicie wvoosalana w nrzv- i <n czasach 5U9. Inoi, jsfc Anit (USA) ii^ ał Australijczyk Winter — 198 . Ząjest znakomicie wyposażona w przy- raUoa i Dillard — to ienpmeny. Kto

rządy. Bokserzy mają frajdę

na tak zw. „wańce-wstasce

rzez całego sivista, c!= pos-ila-' ,

" ' <*Tmi!''7"l l"V ~VL ne ml w iadne i ła,i PoI «J"ej. : • majczyk, czy może Kolorowy rep re

« Ó tuczach kiśrzy L^r 1 t0a ^ ^

Opuszczam wieś właśni, w chwili J zentant WiTlkiej Brytanii, Bayley. A. - ^P^-e ^ ^

porozumienie. Nie pomy.Lo aswet o l^^aSl^ ^-^y odbywa si, mała uroczystość; może któryś , wspaniałych biegaczy
^^ " ^

najmniejszej poczekalni. Nie ma ani j ^^p',"lv7 i ^^ ^^ komend
»

łowi I '"7 białej: Szkot - Coroodalle (W. I

jednego kiełka, na którym można
^ ^a ^ Mel TS" ^„Tw^ ' ^^ ^^ ^reloar (Aus.ia) -i

by edpoezać czekaias na swoją ko- UJ, . . „ . .

- zjurzonej Warszawy. dwie największe niespodzianki przed-

rl. '' Wkrótce ^asn.lo s.ę, i. . prawcą _ PŁnie komendancie, mówi puł- biegów. Trudno to przypuścić.
pomyłki byh zawodnicy zupełnie1 m- j Łown,k< mamy nadx;ej,, jci „I Biali biegali M ogtatnieh

nej narodowości. Gospodarze obozu' 1,». _ , i, . .
_

v czicry lata wręczymy album ale z ludzkiej maszyny,
— ezarni płynęli w

fotografiami jni odbudowane) naszej i harmonijnym rucbn przez bieżnię. Nikt

stolicy. im chyba nie zagrozi. Czwórka Dillard,

ny ciągle dzwonią, ale aby nie prze- będą głodnil

szkadsały to słuchawki odkłada się i

aa biurko. Przychodzą tu dziennika- \ w 2;maJutyczae} w West ^ay

ton zginęło kilka fŁchowycb książek

ey uiatwii^oy

ślaso aswet o

najmniejszej poczekalni.

Tadeeex Selesdewdd

lejkę.

Gdy dsle&sikarze polscy zwrócili

się e bilety prasowe, dostali jedynie

karty wejścia na stadion w Wembley.

Nie daso nam biletów aai na boks,

ani na żadne inne imprezy, tłuma-

cze, łe Pol. Kom. OL nie zamówił

żadnych innych biletów..

PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA

Nie więe dziwnego, ie w Press

Centrum dochodzi ciągle do nieporo-

zumień pomiędzy organizatorami a

dziennikarzami.

Powróćmy jednak do West Dray-

ton. Dojazd do tej miejscowości z

Londynu jest bardzo uciążliwy. Trze-

ba się kilka razy przasiadać, co zaj-

muje bardzo wiele czasu. Samą wieś

jui opisywaliśmy niejednokrotnie —

ograniczymy się więc do podania kil-

ku szczegółów. Trzeba być niedy-

skretnym i zajrzeć do kuchni, bo to

przecież — jak się to mówi — przts

żołądek do serca.. Kuchnie umiesz-

czono w wielkiej sali, w której sto!

dnżo stołów. Przy kaidym takim war*

sztac'e pracuje kncbarx przydzielony

do drużyny. Na jednych stołach leżą

morskie ryby.

— Te ryby to nie dla nas, tłumaczy

nam szef kulinarny naszej ekipy dyr.

Zapł&tka. My dajemy chłopcom tylko

mięso.

Kucharzem jest p. Oracz. Jest to

specjalista, który ma jui 35-cio letnią

rutynę. Przed pierwszą wojną euro-

pejską dzierżawił »e restaarację w

hotelu Earopajskim. W czasie wojny

pływał na rółnycb okrętach —

wre-

szcie znalazł się w Londynie. W cza-

sie ostatniego przyjęcia w Ambasa-

dzie RP. w dzień święta 22 lipca, p.

Oracz pomagał i wówczas minister

Michałowski zaproponował mu posa-

dę w West Drayton. Teraa p, Oracz

zamieszkał we wsi olimpijskie},

W SPIŻARNI BRAZYLIJSKIEJ

Nic więc dziwnego, że jedzenie dla

naszych olimpijczyków jest doskona-

łe. Byłem we wsi na obiedzie, jadłam

sardynki, zawiesistą znpę, wspaniałą

baraninę i dużo rzeczy słodkich.

Obok wielkiej kacbni znajdują aię

•piżamie. Zaglądam do jednej s nich.

Są to zapasy Brazylijezyków. Pokój

zapełniony jest po brzegi różnego ro-

dzaju puszkami. Są to zdaje się jakiej

«oki owoeowt. Obok ltżą sterty owo-'

ców, pomarańcze, cytryny, banany.

Dyr. Zaplatka jui zawarł pakt przy

jefni x kolorowym kucharzem brazy-

lijskim i tylko od ezasu dp czasu zna-

cząco mruga, a kuchara ukradkiem

przynesi potrzebne cytryny, czy na-

wet ć=skc=ałą brazylijską kawę.

5C5D funtów wydał n

bardzo serdecznie przepraszali kie-

rownictwo polskie za tego rodzaju po

sądzenie^

Dziennikarze, którzy przybyli do

Londynu na olimpiadę nie ras.
;
ą wol-

nych przejazdów środkami transpor-

towymi, jakkolwiek z takich przywi-

lejów korzystają wszyscy zawodnicy

i oficitle. W Berlinie przejazdy były

wolne dla wszystkich.

WSZĘDZIE KOLEJKI

Jedynym mankamentem jest chyfcs

to, że każdy z ołimpi;czjków musi

stanąć w kolejce i czekać nim ku-

charz na tacy położy mu odpowiednią

CHRISTENSEN
ZŁAMAŁ NOGĘ

LONDYN, 30 .7 . (tel wł.). • ble-u

ne 800 m r*wods3k ez-A-cdrfd Cliriiten-

sen oa 300 m przed melą tpaił i xła-

mał praw| nogę.

Trzy sylwetki

Wyniki techniczne w lekkoatletyce
| IM MiTtÓW |

po wy-wołsr.lu fotografii), 1) La Beach

(Panama) 18,5 2) Treelor (Australie) 18,5.
5) Chacen OCubs) 10,4. 4) EonhoH (Arg ),
5) Da Silva (Brai.), ł) Phillips (Indie).I pnedbiog: i) Ewaii (USA) 1Q.5, 2) Kac

wc.qucda!e (Angl.) 10^, 3) laing pamsj-
11. 4) Delgato (Chile), 5) 3acona (Me!-

ił).
II przodUog: 1) Patton (USA) IGA Tf

(3raz) 10.9, 5) Obrion (Kwada)
10,9, 4) Lapuenlt (Arg ), 5) Gasset (85'g)

.a (Moks.) .

Iii pnedbieg: 1) la Ssarh (Panawa) 10,5

-) Gc.dovany (Węgry)
'

11,0, 3) Mahoney

po wy-wołsr.lu fotografii), 1) La Beach

(Panama) 18,5 2) Treelor (Australie) 18,5.
5) Chacen OCubs) 10,4. 4) EonhoH (Arg ),
5) Da Silva (Brai.), ł) Phillips (Indie).I pnedbiog: i) Ewaii (USA) 1Q.5, 2) Kac

wc.qucda!e (Angl.) 10^, 3) laing pamsj-
11. 4) Delgato (Chile), 5) 3acona (Me!-

ił).
II przodUog: 1) Patton (USA) IGA Tf

(3raz) 10.9, 5) Obrion (Kwada)
10,9, 4) Lapuenlt (Arg ), 5) Gasset (85'g)

.a (Moks.) .

Iii pnedbieg: 1) la Ssarh (Panawa) 10,5

-) Gc.dovany (Węgry)
'

11,0, 3) Mahoney

| M MITE6W j

I pnedbiog: i) Ewaii (USA) 1Q.5, 2) Kac

wc.qucda!e (Angl.) 10^, 3) laing pamsj-
11. 4) Delgato (Chile), 5) 3acona (Me!-

ił).
II przodUog: 1) Patton (USA) IGA Tf

(3raz) 10.9, 5) Obrion (Kwada)
10,9, 4) Lapuenlt (Arg ), 5) Gasset (85'g)

.a (Moks.) .

Iii pnedbieg: 1) la Ssarh (Panawa) 10,5

-) Gc.dovany (Węgry)
'

11,0, 3) Mahoney

1 pnccib.: 1) Hsr.senne (rr.) 1^4,4, 2)
Pariett (Angl.) 155, 3) Ramsay (Australie)
1:55 4) Vo!knier (STwsjc.), 5) Lee (Korea),
4) Kheder (Egipt).

Ił przodb.: 1) Barton (USA) 1:55.4. 2) Har-

Tylko 200 osób
zainteresowało się zapasami

LONDYN, 30.7 . (TeL wł.) (Kuba), Kouyo» (Francje) wygrał aa

Zapasy rozpoczęły pkt s Hafezem (Egipt), Kao# (Aazłia)

(SS!in.) 11,8 .

I* prcedoisę: 1) lopez (Urugw.)
2) Jsr.eł (Angi.) 10,4, 2) Meyer (Hel.) tl.a

«) Ar.chsnte (Peru), 5) Thorvaldsson (Szwe
cja).

V przedbieg: 1) Dillard (USA) 13,4 , 7)
Da &lva (Braz.) \S 6, I) Blech (Norwegia)
11.1, 4) Eraekrr.an (Selg.J.

VI przedbieg: 1) Msc Donald Baiiey
(Ar,; ) 10,5, 2) Clausen (Islandia) 11,0. J)
Van Keerden (Afr. Pid.) 11,1, t) Lcvma

(FiMp.) 5) Linsefl (Serm.), i) AnguiU
(Chile).

VII przedbieg: T) Trealor (Australia)
_ m 10.5. i) Valmy (Fi) 10,8. S) Csa.nyi (V^gr)

irzecn misirgow i (£s:pl)-S) "aak(Af°>-
VIII przedbieg: 1) Chacon (Kuba) 10 7,

i J) Ba.- lram (Australia) 10.S . J) Mc Kenz:a

j (jsrnsjk. - ) 10.B, 4) Da Silva (Sraz.j, 5)
Zwean (Ho!.) .

IX przodb.: i) Curotta (Australia) 107,
2) Bsnnof (Arg ) 10 8. 5) Zamorra (Kuba)
II,1 , 4) Geslas (Turcja). 5) Clausen (Islan-
dia). Jonsen (3efm.) usunięty za falstarty.

X praadb.i 1) levi» arynidad) 10,1, 7)
Heggis (Kanada) 10,», J) P»rez (Urugwaj)

XI pnsdb.: 1) Van de Veela (Belg )
10.8, 2) Mo,-ais (Portug.) 10.», J) Celery
(Chi!») U,0 .

XII pnedb.i 1) Fayos (Urugw.) 11,0 , J)
Philips (Indie) 11,0. 3) Bandha (Wsgry)
III, 4) Sein (S'jrrr.a). 5) Kieyn (Hoł.j, t)
Aktur (Turcja), 7) Bally (Fr.) .

Mistrz biegu na IQMQ m
— Eniii

Zatoptk, porucznik armii cttchoslo

toacinej, urodził tif 19 KrztinU 1922

roku to mtorau <kim mieście Kopric

nic*. Karitrę bitgaam roepociqi tc

witku 19 łat.

•

Mistrz skoku wswyś — Jack Win-

ter, urzędnik bankowy s Australii,

ma jui za sobą tcynik lepszy niż ten,

jaki uzys!xtł na Olimpiadzie. W ro-

dzianej Australii skoczył jui 3fi3 m.

Mimo wysokiego wzrostu użym sty-

la nożycowego.

•

MUtrsyM rzutu dyskiem —

panna

Ostermeyer, 161 cm wzrostu, pocho-

dzi z Tunisu (Pin. Afrykę), * rodzi-

ny emigrantów alzackich, Aejlepsst

wyniki użytkuje ie kuli i skoku

wnoyŁ Dysk wybrała raczej prwy-

pmdkiem. Ne aisuŁiiieh mistrwe-

stwach Francji startowała tylko w

rmide kulą i skoku vmcyi.

w

**<•

się od skarg o Ucięli

na organizatorów tv

j nieju, spowodowało to

• opóźnienie i przepro*

i wadzono tylko część
v

z przewidzianyck spot

kań. Wycofanie się wielu zawodni-

ków oraz nadwagi znacznie zmniejszy

ły atrakcyjność turnieju.

Zainteresowanie zawodami zniko-

me. Na sali Karringay Aresa zgroma

dzilo się zaledwie 200 osób, licząc ir

tym zawodników i dziennikarzy.

Eliminacje w wadzę muszej w sty-

ris (N. zelandie) 1 M.i. 5) Wniiie (Angl.) j j wolao-smerykańskim odbyły M W

1 M.i. ^ Eosier (Bs!gia) 156.7, 5) Munoz ,,

" juuo>iy w

(Psrj), «) Mavroldis (Grecja). i 11 W«taclJ.

HI pnedb.3 1) Sorensen (Dania) 1^44 , Rezdtaty; JobanMOe (Sawecja) ppke

Łr 1£TT£S! ?
(Kanada), ć) 3=nsson (Islandia), 7) Eliza- j 03 61 Wart vutala (Fndendia)
ran (Hiszpania). wygrał na pkt. * Bałanjireai (Torsje),

1» priadb.: 1) wint p^majks) 1^3 9. 2) ! Jenśaan (USA) znTTdeżrł ne pfet Rata

De Ruyler (Hal ) 1:54.4. 5) Barihel (Luks.) i \ .

~

IT. . . \

4) Winter (CSS) 1:».1. S) Tui. (W-! 153
,

(PcrSJa) ' (F ^ a) ^^

r.idad), 6) Dinctusrk (Turcja), 7) Henniger j 1 Lenooteoj (Belsa) na pst V chwili

(Kanada). zsnknięcia numeru wałki w tej kate-

T pnwft.! 1) IJunggrsn (Snrecja) 1 :S4.1.
' -orfi je3a«e trwają.

:) Chełdhotel (Fr.) J) Streuli (Szwaj, i

caria) 1:56.5 , 4) Tarraway (Angl.) 1:5<,S | V wadze koguciej nejładoiejaKę W»l-

5) Avalos (Arg), i) lshmsn aurcja), 7) j kę dnia Hoczytf JobaiMson (Finlandia)

^p^r^uSdtU 1,2,, 2) i: ^

Eer.glsson (Srwecja) 1^2 .9 , 3) Hutchnii ! * bartfae Żywym tempie I na do-

(Kanada) 1J5 1. 4) Mayordome (Fr.) 1:55,7, i błym poziomie teehniczrfyin. Zdawrie

ćwiitenMAty

I łeria: 1) {wal (USA) 10.S , 7) Baiiey
(Angl.) 10.4 , 3) Curotta (Australia) 10,1 ,

4) Lewis (Trynidad), 5) Goidovany (Wę-
gry), 6) Cisusen (Islandia).

II ssris: 1) DUiard (USA) 10,4, 2) Lo-

per (Urugisej) ID,i, 3) Jones (Anę'.) 10,7 ,

4) Morais (?or;.g = la), 5) Hausen (Braz.) ,

£) Kaggis (Ksnada).
IH seria: 1) PaSton (USA) 10,4 . 2) Cor-

quodale (Argl.) 1Q.5, 5) E3rtrarn (Austra-
lia) 10 6, 4) rayos (Urugwaj). S) Da Viala

(3s!g;a), 4) Valmy (Francja).
IV teria: (wyniki ogłoszono dopiero

¢-,
1

5) Slratakos (Grecja).
Pierwszych 4-ch z każdego przedbiegu

zakwalifikowało się do półfinału.

4M M NOTX

af, ie siioiejczy fiajonie Węjiee wy-

gra przez rzucenie przeciwnika ae ło-

patki, ale lepszy teebnieanie Ew poe.

gnl tyfte na pkt Pcnaon (Swes^a)

wygrał aa pkt. s Tmdcrem (Samjee-

ria), Trimpont (Belgia) pe 1 mio. i 37
(Dwóch pierwszych z kaidego przedbie- , . . . c .

g j zakwalifikowało ilę do półflnałów). :
seŁ !»te Mana Sotanayer

1 przadbieg: 1) Cochrane (USA) £3.7 2)
Andre (Francja) 54,5 , S) Albarti (Arg.)
54.4, 4) Nodelsndt (Kolumbii).

2 przedbieg: 1) Whittle (W. Bryt.) £4.9,
2) Ariion (Fr.) 54.9, 3) Patropulakas (Gre-
cja), 4) Moshiin Khan (Pakistan). Wnittle

zwycięłyl o dłoń.

ł) przedbieg: 1) Holland (N. Zal.) 54,4,
2) Storskrubb (Finlandia) 54.4, J) Fope
(W. Iryt.) I 4) Horulu (Turcjs).

* prsedbltg: 1) Mlsonl (Włochy) SJ,» .

2) Larsson (Szweejs), J) Uniworth (W. Bry-
tania) o I metry 4) Guimsn Lira (Chile),
5) Kosas Ruiz (Kolumbii).
S przedbiagi 1) Ault (USA) 54,7 , t) Croi

(Francja) 55,7, 3Ą Chrislen (Szwajcaria).
4) Liang-Chiłn,

« przedbieg: 1) While (Cejlon) 53,ł , i)
Kirk (USA) 54,3, 3) Wettmwi (Stwecjs),
4) Larochelle (Kantds).

Eire wyccfije się z Igrzysk!
Takiego wypadku jeszcze nie było

Komendant Chisbolm, kierownik re landzie! Komitet Olimpijski skre<lił z
^

gSj. 'a^*).^'23⁄4

prezentacji olimpijskiej Eire potwier- listy swego zespołu 4 zs wodników, 1 II póifir.c!: 1) Csehren (USA) (i,f ,

—

drił, ie Eire ^-ycoluje cslą swoją 1 zjioszonvcb przez Irltcdrki Zwiijz«;k ' '«kord olimpijski wyrównany, J) eros

prezantację z Igrzysk OlimpijskicL [ Kolarski'i Lckkoatietvcznv, kt,= ,v n?! ?r '^_ 5 >. Mi " c " i *) Hol-
,

• T- • • .r' .
: ird •'e E-d.a), I) wh.iiie (Angl.), «}

terer. e Ł're jest zswieszocy. M ęozy ; s!o„krubb (Fin.^ndie).

m tr kotki

zwyciężył na pkt. • Viera (Argentyna).
Akan (Toreja) pe 2 min. i 15 sek. nsc

łożył oa łopuki Maya (Kanada), Jecj-

Han-Sang (Korea) przesaeiB walkove-

rem do następnej randy, Mae Donald

(USA) pe 7 i pół min. wygrał z BoMrn

(Indie).

W wadze piórkowej Garelli (Włochy)

wygrał na pkt. z San-Kin-Kukła (Ke*

rea), Parssons (Anglia) rwycifłył Sort.

waszi (Indie), Bilge (Toreja) po 44 *

kundaeh pokonał Haiaa Sadiana (Pen

sja).

"W wadze lekkiej Ahmed Hasaaa (Ł

gipt) wygrał na pkt. a Sxngjiiam (Ie>

die), Km-Snk-ScB-Yogng (Korea) wy=

grał s Beebarem (Liban),

V wadae pełlredniej Gerard (Fnm-

cja) wygrał na pkŁ s Ankrtem (Ssw«j>

caria 1, Ben-Kwan (Korea) pekend at

pkt. Culotte (Belgia).

Rezultaty Wajsóway

oa trzech

Olinpiadaeb
Rok 1932 — Lcs Asgeiea — BI

miejsce — 38 .74,

Rok 1936 — Berlin — B

sce
— 46J2.

Rok 1948 — Loodya — IV wlĄ>

•ca
— Z939.

Fin prowadzi w pięcioboju

POD KOSZEM
LONDYN, 30.7. (Teł. wł.) — Płf

!

ciobój nowoczesny zgromadził repre-

zentantów 17 krajów w liczbie 47.

LO.Nm -s, 30.7 . (teL wł,). Ełuniaaeyj | W pierwszym dnia odbyła się jutfa

ne rozgryifki koszykówki nie cieszyły '

się zbyt wielkim zainteresowaniem.

Przyglądało im się zaledwie kilkadiie-

si^ osób. Drożyna olbrzymów amery.

kań&ich romioda Szwajcarię 16:21. De

skonały Bob Ktirland wykiwam

ny z gry sa 4 pnewiaienia osobiste. Je-

dni do ehwili 'wykluczenia był auto.

rem większości koszów «dobytych pnee

PÓŁFINAŁY drużynę U& Kie dziwnego. Przeesło

I pttfinał: i) lartsen (Szwecja) 11,9 —

^

THnetrowy dryblas wyeięgał tylko rę

nowy rekord olimpijski (poprzedni rekord * P»*"" wpadała a latwośeif do ke-

naieiał do Hudina, USA, 52,0 I uitanowlo- sza.

ny byl na Olimpiadzie w L01 Angelos) 2)

ekspedye-ę swych piłkarzy na Olim-' Chisbolma złamane zosls- aarod Kc.railcl n:3

p:adę. Jak U wyprawa .,, skończyła obmyśla. 1A:*dzyntro- prłyfn0w.d tych zgłe

jest jui powszachnie wiadomo. Złoś- 00w 7 Związek Pływacki nie dopaś-. szei
•

Irw-i twierdzą, ie w ten sposób Afga do
»

larlu zawodników Eire, gdyżi w o(J os{an5w;
iłistaa cbiiał odicrozić kapitały na-

z nic b urodziło się w Północnej • ~
V ' e 1

... w.en.^
. . ..,-.- , . . 1•j » i E:re, Mh.01. zrewanz. A-ał się skrei-
leżne od Anghków, aie czy tak jest '•- nd». która należy do Anglii, , . . , ,. ,

*
,

,

' leniem 4 pływaków urodzonych w

W istocie trudno sprawdzać. Tło zaUrgu jest nasilą:*: Ir-1 Północacj Iilandii. •

FiHAt sxoxu wz'/rrt
1) Winler (Australia) 1.93

2) P3u!ion (Norwegia) 1.9r

2) Stanisch (USA) 1.95
4) Eddlemcn (USA) 1.95
5) Damiiio (Francja) 1.95

4) jaefces (Kanada) 1.93

Urujwaj pnekonywujęce wygrał *

Wielki Brytanię 69:17. TyróWl st;

środowy napastnik Ituiz, zdobywca 21

punktów. ł

Czeebosiewaeja wygrała s Pern 33:30,

ale nie przyszło jej lo łatwo. Peru

skoczyło Czechów atakiem w pJenro-j

fazie gry, ale Cze«i nie speszyli się i

powoli odzyskali stracone punkty.

Brazylii — Tfęgry 43:41, Korea —

Belgia 29:27, Chile — Chiny 4-1.39. Fi

konna w terenie aa dystansie 5.000 aa.

Zawodnicy mieli utrudnione zadanie,

fdyi nie wolno im było odbywać łra*

ningów aa trafie, a konie dostareia-

ao im dopiero aa pół godziny przsd

rozpoczęciem konkurencji.

Niespodzianką jest pierwsze miłjsce

Finlandczyka kpt. Płatana, który prze

był trasę bezbłędnie w czasie 93⁄4

uzyskując 100 pkt Po 100 pkt aa be*

błędną jazdę uzyskali jeszcze per.

Royas Garcia (Meksyk) — cza* 9:49,§

i Moore (USA) — 9:32,7, Czwarte

m'ejsce zajął por. Gidura. (Aigent.) —

10. -03,9, 95 pkt., 5) kpt Niemtlka

(CSR) — 10.-05, »5 pkt., 6) por. Szoy

(Węgry) — 10:59.70 pkt.

Faworyci pięcioboju Szwedzi będą

musieli w pozostałych konkurencjach

lipiny pokonały w rekordowym stoann*
1 dobrze wysilać się, by dogonić czo-

ku Iran 102:36, lówkf.
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Cziernusiolelni kogut
w ekipie bokserów Argentyny

emu 39 rpoa 1948 roku otwarta zestala w Londynie XIV Olim-

pmca ery nowożytnej. Ceremonia otwarcia pierwszych Igrzysk

,, ,

-

.

-

^

oprawę. Na zalanym słońcem
„ ... .

usta
r

y łIHB3 ®wane orkiestry angielskich pułków

gwardyjskch. W*lkie chłopy z wysokimi iuiraaaymi brycami, „de-

monstrowaly nieludzką wprost wytrzymałość. Kmo potwornego upału

gwardziści dęli w swe instrumenty cały niemr,l czas ceremonii, a choć

pot spływał m obficie z czoła, choć parane mundury gniotły niemiło-

sienne, a czerne bcrmyce uciskały skronie, tony orkiestr były zawsze

skoczne i rytmiczne.

uczestnikach niezatarte wrażenie
nych kolorach skóry. Widzimy mu- j li pomóc w niesieniu świętego ognia.

RGENTYŃCZYCY pasjonują się

fi boksem. Nic dziwnego, że do Lon-

dynu pnywieili ntjJiezniejsay »e«pół

pięściarzy —

. 19 ludd, s pośród których

wybiorą ostateczna ósemkę.

nowcjennych otrzvmaTa' aTMTM»^ TM vtvrKtm
* P- ^

Wszych Igrzysk rzynów, hawajczyków, potomków Biała sylwetka biegacza okrąża boi- Boks «.g«iyńs!ci, mało many w En-

władców Ameryki In- sko, zbliż, się do schodów n,1 tune-jST^SS^

dian, skośnookich naturalizowanych

Chińczyków,

Za nimi defiluje Urugwaj, Jugosła-

wia i wreszcie z tunelu wychyla się

Union Jack — 'laga Wielkiej Bryta-

nii. Entuziazm tłumów dochodzi do

szczytu. Defilują rodacy! Sztandar

dźwiga Roberts, wicemistrz 400 m z

Berlina i członek sztafety 4 X 400
Na trybunach mrowie ludzi. Stadion I te medale w roku 1896 w Atenach.

Wembley mniejszy nieco od oUmpij- j To ich waterpoliści byli bez konku-

ekiego stadionu w Berlinie, zapełnił' rencji w Berlinie i Los Angeles. I

się dziesiątkiem tysięcy ludzi, | dz?ś mają swych asów. Defiluje

W pewnej chwili oczy wszystkich; 19-!ętni Mitro, poważny konkurent

zwróciły się w kierunku tunelu, z któ j Jany'ego, w szeregach widać Ne-

rego miały wychodzić poszczególne, metha, który nie ma sobie równych

reprezentacje. Za chwilę rozpocznie
1

w rzucie młotem.

sjf ceremonia. j Ukazuje się mała reprezentacja . . . , , .. , . . , ,.

I w kilka sekund później wyłania' Islandii. Wyspa licząca zaledwie T P ^ ,por " 0rk,estr »
' e "« e an 2lekkl

aię z mroku tunelu mały harcerzyk, 180.000 mieszkańców wystawiła bli- t0WC0W
* W,ata ' Na boisku widać nie " ' ur °«y st °" kończona. Drużyny szy

niosący transparent z napisem „Gree- ] sko 30-osobową ekipę. Nie zajmą

ce". Za nim chorąży z flagą państwo- pierwszych miejsc, ale bliźnięta Clau-

wą, dalej grupka oficieli i zawodnicy, sen odegrają pewną rolę w sprintach

To reprezentacja Grecji, kraju, w i dziesięcioboju.

którym odbyła się pierwsza Olimpia- Po raz pierwszy w dziejach Olim-

da naszych czasów i z którego prze- piad maszeruje reprezentacja niepo-

szłości zaczerpnięto dzisiejsze trądy- dległych Indii. Na głowach turbany,

eje. j z pod których widać czarne, grana-

Narody defilują według alfabetu an
!

towe niemal włosy. To niedoścignieni

'gielskiego. Są jednak dwa wyjątki, m strzowie hokeja na trawie, którzy

Gremia defiluje zawsze pierwsza, dru- zgłosili się 1 do innych konkurencji,

iyna gospodarzy zawsze ostatnia. ' aby podpatrzeć najlepszych i zdobyć

Za Grecją ukazuje się zespół Ar- doświadczenie,

gentyny, dalej Afgańczycy, Australij- , Przechodzą Włosi. Nad nimi nowy

czycy. Przed trybuną honorową dc- sztandar — bez emblematów królew-

lem. Za chwilę jest jui na górze i z| a>ck 1,8 P^dmch Olimpy. Rc

urny bucha płomień. Przez 14 dni płó Argentyny pojaw* po

mień ten będzie «wiadczył, ii odby- TM ^TJL" «ngta oUropij-fcaro w

Paryżu w 1924 roku i zdobyli 2 medale

srebrne i 2 brązowe. W Amsterdamie w

roku 1928 Argentyńczycy wywalczyli 2

złote medale (w ciężkiej i półciężkiej)
i 2 srebrne. W Los Angelca mów «Io-

wa się święto pokoju i etyki.

Wielki chór i orkiestra dają wspa-

niały popi6. Za chwilę na trybunie

ukazuje się postać arcybiskupa Yor-

ku, który przybrany w szkarłatne sza

ty wygłasza piękną mowę. Znów

m, która na tych Samych Igrzyskach chór, — śpiewa hymn Hallelujah. Po-

pobiła Amerykę i zdobyła złoty me- czty sztandarowe wszystkich państw

dal. Ciężkim gwardyjskim krokiem zbliżają się do podium, na którym

przemaszerowywują przed trybuną. Finlay, najstarszy olimpijczyk brytyj-

Defilada skończona. ski mocnym głosem powtarza słowa

Reprezentacje ustawiają się na środ rot
y olimpijskiej,

ku boiska. Zielona murawa Wembley to ostatni punkt ceremonii.

mai wszystkie rasy, kontynenty i na* kują do wymarszu i przy diwię-

rody, Reprezentacje 58 państw w si-'"kach orkiestr giną powoli w tunelu,

le 6.000 zawodników. Widok nieza-' Parada skończona, a teraz czas na

pomniany. | ciężką pracę!

Arenę zalega cisza. To lordi
_____

Burghley, przewodniczący Komitetu

byto 2 dota i 1 srebrny roedaL W Ber-

linie wreszcie jeden Argentyńczyk rdo-

Kicrownikiem ekspedycji jest olim-

pijski mistrz wagi ciężkiej z Amsterda-

mu
— Arturo Rodriguez Jurando.

— Trzeba przyjrzeć się przyszłym

medalistom — pomyślałem i skierowa-

łem swe kroki ku kwaterom Argentyń-

czyków. Smagli chłopcy, w ciemnonie-

bieskich dresach z napisem Argontina

na piersiach, mieli właśnie przerwę w

treningu. Nie można ich było prosić

o pokaz, bp nawet im dokuczał eęiaŁ

Trzeba było ograniczyć się do konwe»*

sacji. Niestety kilim tylko mówi łama-

nym językiem angielskim, reszta ranej

statystowała. Kierownik ekipy również

nie grzeszy rozmownością, nie chciał

był złoty medal, jod» srebrny ł jeden ! n fwet "^TTS
brą»owy im€ln P1f scl

a
rz

y. "o długich perswazjach

Mając" ca sobą takie eukcesy, Argcn, }^ mi
***** "««Wfc"

tyaa nie cawaliała się przy ustalaniu | macje "

liczbowego składu ekspedycji bokser- j Najmłodszym pięściazcem ar gasiły 6*

«id ej. Wybrano 19 aawodniiców w na- j skim jeet, wierzcie, albo nie, czternaaM*

stępujących wagach: muna Perez | letni „kogut" Oscar Pitta, najlfMscą

i Paiiz, ';ogucin — Reyos, Pitta i Parec,jmę wykazuje 19-letni reprezentant wagi

piórkowa — Gil, Villalta i Nunez, lek-1 średniej — Carcia, najstarszym bokaa-

ka — Martiinez i Lopes, półśrednia —| rem jeat 29 letni Maura Cis a półcięfc

Herrera, Urrca i Yamni, średnia — Gar- kicj, najlepszym technikiem jest ^eięł-

eia i Roeales, półciężka — Ga i Ansa- ki" Iglcsias.

lone, ciężka — Iglesia» i Binni. | \

Organizacyjnego prosi króla Jerzego

VI-go o otwarcie Igrzysk. Za chwilę

w ciszę stadionu padają krótkie sło-

wa:

filuje reprezentacja Brazylii. Za nią • skich. Na czele dwaj olbrzymi. To

liczna grupa czeska. Na czele naszych dyskobole Tossi i Consolini, którzy

pobratymców maszerują ich zawo- przybyli do Londynu, aby koutynu-

dniczki. Smukłe dziewczęta, ubrane ować świetne tradycje Beccaliego i

w estetyczne kostiumy, założyły oku- j Frigiero. W szeregach maszerują wa-

lary przeciwsłoneczne i z zacieka-, terpoliści, którzy pragną i mają

wieniem rozglądają się po stadionie.; wszelkie dane, aby zdetronizować

Przed lożą królewską na rozkaz „na Węgrów.

prawo patrz", głowy Czechów zwra- j Cóż to za szare krosnoludki uka-

cają się sprężycie w kierunku odbie- żują się na stadionie? To reprezenta-

rającego defiladę króla. Jui przeszli, cja dalekiej Korei przybrana w sza-

w szeregach trudno jest kogokolwiek j re dresy. Za białoczerwono -

grana-

rozróżnić. Poznano tylko Zatopka,

który machał ręką do widowni.

Po CSR defiluje Dania. Ceglaste

blezery, białe buciki, energiczny

krok. Znów coś egzotycznego. To E-

tową flagą idą w skupieniu skośnoocy

olimpijczycy, którzy mogą sprawić

niejedną niespodziankę, zwłaszcza w

maratonie.

Za nimi dwuosobowa ekipa Lich-

gipt. Za zielonym sztandarem idą trój tensteinu, później liczniejsza reprezan

kami zawodnicy, którzy już jutro za

czną walczyć o złote medale w za-

zapasach i dźwiganiu ciężarów. Prze-

cież Egipt to kraj silnych ludzi,

Za Egiptem Irlandia. Nazywają ją

„Zieloną wyspą", nic więc dziwne-

go, ie reprezentanci jej ubrani są w

zielone marynarki. Przy wyjściu z

tunelu huragan braw.

BOHATEROWIE IGRZYSK

To Finlandia. Drużyna, która two-

rzyła historię Igrzysk, która słabo ilo

śełą potrafiła nawiązywać równorzęd-

ną walkę z całą potęgą Stanów Zje-

dnoczonych, ojczyzna Kolehmainena,

Nurmiego, Ritoli i Jarvinena! Masze-

rują czwórkami, wysocy blondyni o

smagłych, szczupłych twarzach. W

szeregach widać Hietanena, doskona-

łego maratończyka, który jeszcze

wczoraj trenował, mimo upału, uwa-

żając, ie stopy należy przyzwyczaić

do rozpalonego asfaltu,

Transparent z napisem „France", a

za nim trójkolorowy sztandar. Jasno

niebieskie kurtki, szare spodnie, na i

głowach tradycyjne baskijskie bero

tacja Luksemburgu, znów jeden za-

wodnik, reprezentant Malty i Mek-

syk. W skrojonych na modłę ame-

rykańską granatowych blezerach ma-

szeruje liczna grupa opalonych na

brązowo potomków Azteków i ich

pogromców — Hiszpanów, Meksyka-

nie celują zwłaszcza w sportach ze-

społowych. Odegrają rolę w koszy-

kówce, szermieroe i piloe nożne).

Za flagą Monaco idzie grupa strzel-

ców, dalej reprezentanci Nowej Ze-

landii defilują rozciągnięci w długie-

go węża. Za nimi liczna ekipa innych

synów północy — Norwegów.

POLSKA

IGRZYSKA OTWARTE

— Ogłaszam otwarcie Igrzysk w ro

ku 1948 będących XIV Olimpiadą no-

woczesnej ery.

Rozbrzm ewają fanfary, tysiące go-

łębi wznosi się nad stadionem. Z bo-'

ku rozlega się huk 21 wystrzałów

armatnich. Na maszt wypływa pięcio- j

kołowa flaga.

Na bieżni ukazuje się ostatni bie-

gacz sztafety, która z ruin świątyni

Zeusa w Atenach przeniosła święty

ogień olimpijski do Anglii. Wspania-

ły atleta pięknym rytmicznym kro-'

kiem sunie po ceglastej bieżni. En-

tuzjazm dochodzi do szczytu. |

Już nie tylko widownia popada w

EySgBś celufe ww bruś&Bności
LONDYN, 30 .VII. (Tel. wł.) — Roz XT IE popisali się dwukrotnie mi-J lijczyków, zdeklasowali Ich iupefnfo

grywki w piłce wodnej odbywają się | IN strzowie olimpijscy Węgrzy j Bramki dla Włoch zdobyli; Doenio,

,w sześciu grupach po trzy Jo czie- j na rozpoczęcie turnieju. Mecs ich z Pandolfi i Ghira po 3.

i rcch drużyn. Zwycięzcy poszczegól- j Egiptem obfitował W tak wielką ilość Do ciekawszych spotkań naleiat

i nych grup wchodzą do finału. 1
fauli, że w pewnym momencie w wo mecz Szwecja — Szwajcaria, w któ-

GRUPA As USA — Urugwaj 7:0 (4:0) dzie znajdowało się zaledwie 7 gra- • rym z groźnymi Szwedami walczył

czy obu drużyn, Pozostała dziewiąt-1 przede wszystkim doskonały bram-

ka przyglądało się „spokojnie" wy- j karz Szwajcarii Grosjean. Tylko fe-

czynom swych kolegów, nie mogąc ( mu zawdzięczają Szwajcarzy niezbyt

brać udziału w grze z powodu wy- ; wysoką porażkę z jednym z lewory-

kluczeń. Bramki dla Węgrów zdoby-j tów turnieju. Bramki dla Szwecji zdo

li: Diarmaty — 2 , Szivay i Brandy po byli: Jutner i Spangberg po 2,

GRUPA B;

Szwecja — Szwajcar^ 6>1 (3:0)

Szwecja -—• Hiszpania 4:1 (2:0)

GRUPA C:

Indie — Chili 7:4 (3;2)

GRUPA Di

Włochy — Australia 9:0 (4:0)

Jugosławia — Australia 12(3

GRUPA E:

^«ćgry — Egipt 4:2 unieważniony!

Anglia — Egipt 3i3
szał. Zawodnicy łamią szeregi, wy- GRUPA Fi

biegają naprzeciw atlecie * pochod-| Argentyna — Grecja 6:2 (3.2)

nią, Biegną z nim razem, jakby chci.e -' Francja — Argentyna 4il

jednej. Po meczu wpłyną! protest,

mecz anulowano i spotkanie obu

przeciwników będzie powtórzone.

Jeszcze przed rozpoczęciem me-

czu Italia — Australia obydwie dru-

żyny protestowały. Nie podobało im

się wyznaczenie boiska. Włosi prze-

wyższają szybkością i taktyką Austra

IBM BAA

im
na pffyu/aleil Empire:» Pool

(Red. K. Mg telefonuje * Londynu)

LONDYN, 30.7. (tel. wł,) . Dzisiaj w'.e

czcrem ożyła pływalnia Enipiro. Po ran

nych Jiudmych skokach pokazowych o.

raiz jeszcze nudiraipjszym meczu pliki wo

dnej Grecja — Argentyna, otworaou"

właściwy program pływarki olimpiady

100-anctrówika w stylu dowolnym męi-

czyzin i 200imctranii kobiet 6tyleni Idu

eycanym.

Pierwszy nowy rekord olimpijski był

driełem Węgierki Ewy Szekeły, która

Przechodzi drugie niepodległe pań-
^^

^ój przedbieg w czasie 3:11,2,

stwo hinduskie Pakistan. Maszerują
w ten £ P0SÓb ^ rckord oIiro '

pijaki, który wynosił 3:19.
dwójkami, a na czele wysoki, dwume

trowy prawie chorąiy niesie sztandar

z gwiazdą I półksiężycem proroka.

Przechodzi maleńka grupka z Pana-

my, potem przybrani w szare kurtki

Filipińczycy i wreszcie ukazuje się

sztandar biało -

czerwony.

To Polskal Po latach straszliwej

niedoli maszeruje wśród Innych naro-

ty Kraj galijskiego koguta przeżywa dów reprezentacja kraju, którego nic

swój renesans sportowy. Dawno już w ostatniej zawierusze nie oszczędzi-

nie przystępowała Francja do Igrzysk ło. Mała, lecz jakże bogata w trądy

x tyloma kandydatami do złotych me cje grupa. Razem z Adamczykiem, Ło

dali. Maszerują Hansenne, godny na- mowskim, Wajsówną, Szymurą i So-

stępca Ladoumega, maszeruje naf- bierajem Idą cienia tych, którzy wsła

szybszy pływak świata Jany, a obok wili nasze imię w okresie pokoju, a

nich nie mniej groźni Pujazzon, Art- życie swe oddali dla sprawy podczas

fon, Escudie. wojny. IdąN cienie Kusocińśkiego, No-

]Defilują Węgrzy, Oni tei mają jego, Bocheńskiego, Cejzika.

swoją kartę olimpijską. Przecśei to za małym harcerzem niosącym na-

ich pływacy zdobywali pierwsze zło- pj§ pQlend postępuje Łomowski. W

i dłoniach trzyma biało -

czerwony

""
- | sztandar. Za Łomowskim idą dwójka-

mi oficiele —

gen, Zarzycki z płk.

Szembergiem, dalej płk. Czarnik <

Górny, Fiedrych i mjr. Better, prezes

Bielewicz i p. Jellński.

Za nimi trójka naszych pań: Waj-

sówna, Nowakowa i Sinoradzka. Da-

lej grupa kajakarzy, Gierutto i Adam

czyk, Szymura i Kuśnicki, bokserzy-'

Korowód zamyka Sztam. (

Stadion przyjął Polaków bardzo

życzliwie, gdy defilowali przed trybu-

ną witał ich huragan oklasków. i

Przesuwają się za nami ekipy Por-

Szckely, 20 -lctnia studentka clicmli z

Budapesztu, jest uważana prze,» znaw-

ców aa najlepsza kobietę pływającą sty-

lem motylkowym. Płynęła ona z szalo-

ną eiłą i wygrała o trzy długości od

ITolenderki Iionim, Belgijki Kerhove.

Czwartą była Angielka Caplin.

Niedługo cieszyła eię jednak Węgier-

j ka swoim rekordem. W trzecim przed-

biegu Ilolcnderika Vnm Vlict, która, jal;

Inne przedbiegi nie miały specjalnie

ciekawych momentów. Boyd, Australij-

czyk, który zdobył ostatnio mistrzo-

stwo Anglii na tym dystansie, przegrał

ze świetnym Węgrem — Kadaszem. Naj-

większą sensację i podniecenie dał ostat

ni przbdbicg, kictly Amerykanin Alan

Alan Ford, który jeist reikiomWetą świa-

ta na 100 m, po bardizo podniecającym

przebiegu wyścigu wygrał z El Gasną-

łem (Egiipt).

PŁYWA Nil

IM M ST. DOW. MgŻCZ.
I seria: 1) 3any (Francja) 53,1, 2 JBourkę

(Australia), 3) Szathmary (Węgry).
II seria: 1) Carter (USA) SB,7. 2) Ol-

sen (Szwecja), 3) Sjilsard (Węgry), A)
Guerra (Hiszpania), 5) Canlon (Arg,) , t)
Ferror (Kuba), 7) Kendhall (Angl.) , 8) Mitra

(Indie).
III sorla: 1) Kadas (Węgry) 58,4 , 2)

litac (Meksyk), 3) Boyd (Australia), 4)
Cagdadl (Egipt), 5) Jubb (Kanada) t)
Nag (Indie).

IV seria: 1) Whlto (Argentyna) 40 4,
2) Boghossian (Braz.) , 3) Domlnguez (Hi-
szpania), 4) Sayed (Egipt), 5) Marlinesux

(Fr.) , 6) Hadjlkyakakls (Or,) .

V sorin 1) Rit (USA) 56,1, 2) Ctedman

(Angl.) , J) Padou (Fr.) , 4) Rodriguez
(Braz.) , 5) Go (Chiny), «) Oaiwsy (Bfirni.t

VI tarła: 1) Ford (USA) 57,2 , 2) El

Gamal (Egipt), J) Salmon (Kanada).

PÓUlNAt 100 M ITVL, DOW. MftCZ.

Pierwszy póMInal: 1) Rit (USA) 57,5 —

rekord olimpijski wyrównany, 2) Ford

(USA) 57,8, J) Kadai (Węgry) 58,7, 4)
Btedman (Anglia),

W drugim p6Hinale Amerykanin Carter

pokonał faworyta Jany (Francja). Czas

200 M KLAS. KOB.

(4 pierwsze w każdym przedblegu I 4

z najlepszymi czatami zakwalifikowały
się do półfinałów).

I seria; 1) Łyone (Australia) 3:02,9,
2) Novak (Węgry) 3;02,? , 3) De Droot

(Hol.) 3:04,4 , 4) Church (Angl.) 3:07,0, 5)
Turnbull (Arg.) 6) Kovl (Szwajcaria), 7)
Wilson (USA), 8) Oisfiotlle (Islandia).

II seria: 1) Szekely (Węgry) l:8f,2
(rekord olimp.), 2) Horn (Hol.) 3;C6,0, 3)
Van de Kerckhove (Belgia) 3:0?,0, 4) Ber-
trand (Fr), 5) Caplin (Angl.) , 6) Dlede-
richlsen (Meksyk), 7) Pense (USA).

III seria: 1) Van Vliet (Hol.) 2:57,4
(rekord olimp, pobity po raz drugi), 2)
Hansen (Dania) 3:09,1 , 3) Lesklnen (Finl.) ,

4) Gordon (Angl.), 5) Strong (Kanada),
6) lamore (USA).

Autner i Olsson po 1,' Honorowy)

punkt dla Szwajcarii strzelił w po-

czątku drugiej połowy lewoskrzydło-

wy Hupken.

Arger.ilyna pokonała Grecję 6:2 (3:2).

Bramki dla Argentyny byli: C. .Vfesen»

time — 3, E. Vdsscnitane — 2, Cod aro
—

1. Dla Greków Ptopantoplulea i Stawi,

bolia, . . . , .

'•

•W mecKU Indie ~ Chili doskonały

pływak hinduski Hage asm udobył 4

brainiki, stając się bohaterem ąpofkcnis,

Wysiłek tetn kosztował go jednak ntrs»,

tę dobrego miejsca w 100 m rt. dow.

Zmęczony Hindus w p>rzedbojach tej

'kroniliyrcncji przyszedł na «rtatnim

miejscu.

W spotkania Szwecja — Hiszpania

doskonały bramkarz hiszpański Juan

Serra Llobel Mawiał bohaterski opór

drużynie szwedzkiej. Mimo to waterpo-

liści Północy potrafśli cż czterokrotnie

zmusić Hiiszjpaina do kapitulacji. Zespół

szwedzki, które odniósł swe drugie zwy

cięslwo w turnieju, zachwycił widzów

swą bojowością i wytrzymałością.

Znany z brutalnej gry Egipt omal nie

pokonał dimżyny angielskiej. W faulach

celowali zwłaszcza napastnicy drużyny

afrykańskiej. Tylko ogromnym wysił-

kiem udało się Anglikom utrzymać wy

nik remisowy.

Nawrocka wkradła się
do oto mgskjep

LONDYN, 30 .7 .

— Życie okaza-

ło się silniejsze nii surowe prze-

pisy i regulaminy. Tak więc mu-

simy zdradzić pewną tajemnicę.

Dzisiejszą noc we wsi Olimpijskiej

w West Drayton spędziła kobieta, S

a była to Polka — Nawrocka. Naj

sza zawodniczka została dobrzej

zakonspirowana. Złamanie przepi'

sów okatato się konieczna. Na tUga, d ikrlM^oll 5 ^ 0 H''sz W Pierwszym dniu odbyły się skoki | conajmniej 8
zawodnik), Połudmowel A y^ , obow,łzkowf( „!„mfo«

1
nró« Am.

•wiiadomo, Jest rckoirdzieficą śwćata, obni

żyła nowo ustanowiony rekord do 2:57,4

hdjąc Dunkę Hmusea onus Finkę —

Lehtónm.

Poza tym najciekawszymi były spot-

kania w których swoją supremację wy-

kazał Francuz Jany, bijąc Australijczy-

ka Burge oraz Węgra Szatmary. Jany

się wcale nie śpieszył, lecz pomimo te-

go był pierwszy już na pierwszym na-

wrocie i skończył o pół długości przed

Australijczykiem Burge w ezasls 58,1.
1 Cartera 57,6. czat Jany'ago 57,»,

W skokach z trampoliny
przoduje półkula zachodnia

LONDYN, 30,7. — (Tel, wł.), 144.65 , 5) Malghinghausen (Francja) —

Dwudziestu siedmiu «a 42.18 , 6) Hassan (Egipt) — 41.97.

wodników reprezentują Niespodzianka jest dopiero czwarte

cych barwy Amcrykif
1

miejsca Anderssona, najlepszego sko-

Azji i Europy rozpoczę czka Ameryki. Faworytowi n?e udało j

ło pojedynek o miano! się wykonanie pół salta w tył, sa

najlepszego

świata z

Francuzi i Włosi dominują
we florecie drużynowym pnniw

LONDYN, 30,7. (Teł, wł.) [ Grekami w tym 6omyim stosunku. Dni-

Rozgrywki we Ho- żyna irajnetwika, w ekładzie której wal-

recie drużynowym pa* (czy 18-Ietni mistrz świata a roku ubde-

nów odbywają s!ę w d'0.riola, jest faworytem tutnie-

6 grupach po 3 lttb ju. D'Orioli daielinie sekundują Rom-

cztery , reprezentacje. | mL "U Bonin i Loteste.

Do następnej puli za*' Groźnym konkurentom Francuzów są

kwalifikowały się po Włori, którzy walczą w składzie Raino,

każdej grupy. Z i -ej Nosłi, Dc Rosa i PelKni,

Belgia i Kanada zakwalifikowały się

do drugiego koła walkowerami.

•Najbardziej zacięte spotkanie roze-

grały Anglia z Holandią 3:8.' Anglia

zwyciężyła lepszym stosunkiem trafień

63:53.

2 państwa z

Francja i Egipt (odpadła Irlandia),
i II-ej Włochy i Urugwaj, (odpadły

Grecja i Luksemburg), z Ill-ej Argcn

tyna i Finlandia (odpadła Kuba), z

IV-ej USA i Węgry (odpadła Szwaj-

caria), z V-ej Belgia i Kanada (od-

padła Austria), g VI-ej Dania i Wiel

ka Brytania (odpadła Holandia).

Najbardziej przekonywujące zwycię-

stwa odnieśli doskonali floreciści fran-

cuscy nad Irlandią 16:0 i Włosi "nad

Londynie
by 5-la

Dobrzańska rzuciła wczoraj dyskiem

skoczka które otrzyma! tylko 5 pkt, Fachów- 39 ,20. Wynik ten osiągnęła na sta-

trampoliny. ey liczyli, ii za ten skok uzyska on dbnie W. P w obecności komisji sę* '-' *
.

_
. 1 aa «ma V«)a «a HAlal/ n

PUMISTACJA

pkt, Najwyższą klasę dziowskiej, którą zwabiła na boisko,
1

zakończone triumfem | próc» Amerykan stanowią Mcksykań- ( znaszając próbę pobicia rekordu PolWrocka musi bowiem pozostawać. c,waiearii i Turclt. I ooowiąz»owe, ww^w -

aby wraz z nimi trenować i itta\i «rtandarem su- w punitiacji jkoiw» , . .

[ko 10 cm mnie) niż Wajsówna.
przygotować się do turnieju olim (

pijskiego. j|

ska udowodniła, źe mo^la być w fi-

2~m dnia

Igrzysk
1) Francja — 17 pik.

2) Norwegia — 1 pkt

3) Szv/acja — 7 phi,

4)USA—7{kt.

5) Australia — fi pY

6)CSR—6pkt.
7) Włochy — 5 »jk>,

8)Polska—?;\

9) Aus'.rlr. — .» tit-

1C; Hs^ila — 1 pkt.

il) Kanada — 1 pankt
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broni dostępu
do raju hurysek olimpijskich

Większość
zawodniczek olimpijskich

zamieszkała w Wimbledonie. Od-

separowano je od kolegów olimpijskich

w sposób zdecydowany —

ma to jakoby

wpłynąć dodatnio na wartość formy obu

grup sportowych.

Gryżewski — który spełnia w Londy-

nie rolę „wodza" sprawozdawców „Prze-

gbydu Sportowego" zadecydował w mo-

mencie dla mnie najmniej spodziewa-

nym: „Pójdzie pan do babskiego obozu,

zrobi Pan co będzie można i wróci na-

tychmiast dla mapisafuia koresponden-

cji".

Przed bramą sezamu kobiecego stał

niemały tłumek różnego kalibru podlot-

ków oraz cała zgraja młodych chłopców.

Wyłapywano zawodniczki dla zdobycia

autografów. Wychodziły od czasu do eza-

eu, widać „na prsepustki", dla zwiedze-

nia miasta. Podpisywały niechętnie bo

t« i dużo czasu zajmuje i sawsze lepiej

trochę się „pocenie".

Podchodzę do okienka „na bramie".

Niezbyt przyjemna była mim eerixn

•ego babińca — ale e najcjarowmiejacym
• e sw wwłi uśmiechów thmattesę co mnie

ta przyniosło, wyciągam plik papierów,

legitymacji zaświadczeń (świadectwa mo.

mkiości akurat przy sobie me miałem).

„Do kogo... konkretnie?" — podło sro-

gie pytanie, które właściwie kończyło

rozmowę.

Nie wiedząc o tjm, że zawodniczki

polskie już przeniesiocH) do inego miej-

sca
— wymieniam na chybił trafił naz-

wisko Wajsówny.

To minie zgubiło.
— Nie mieszka! — Wystrzeliła we

mnie dwa słowa urocza strażniczka.
1 No to, — wyjąkałem, — chciałbym

zobaczyć Mus. Franciszkę Kaszubską.

_— A tą wysoką Amerykankę —

wy-

etękała już nieco uprzejmiej przeklęta

przegroda do kobiecego raju.

Poczułem się nieoo pewniejszy:
— Tak — mówię, — ta wysoka: 6

stóp 3 i pół incza, Polka z pochodzenia,

rzuca dyskiem zupełnie nieźle — ale

chyba trochę gorzej od Wajsówny, któ-

ra jest w formie. Kaszubska ma 32

lata, waży 12 ston 4 funty i siedem un-

cji, jej wujek jest w szpitalu na powrot-

ne zapalenie dziąseł".

A wyrecytowałem to z taką pewnością

siebie, że nie ulegało żadnym wątpliwo-

ściom, że znam Kaszubską od urodzenia.

Niestety mic nie pomogło.
— Sorry — teraz nie można, sam Pan

rozumie odpoczynek poobiedni —

wy-

cedził przez sztuczną szczękę twóc po-

wstały ze skrzyżowania mumii z papugą.

Cofnąłem się kilka kroków dla zerwa-

nia kontaktu optycznego s nieprzejed-

nanym wcieleniem strażnika który ea-

srwyczaj leżał na słomiance z napisem

„Save camem". Wmieszałem się w tłum

zbierających autografy.

Zawodniczki wyciekały w kilkuosobo-

wych grupach bez przerwy. Wspaniała

to była rewia urody i wdzięku. Ubrane

wszystkie w „mundurki" swoich narodo-

(Od własnego korespondenta z Igrzysk Olimpijskich)

wych teamów przewijały eię z gracją l Nurse Dorotby Wbitley powiedziała opędzić reporterom fotografom ani przy-

pomiędzy młodzieżą. Szły meksykańskie jnj -wszystko co wiedziała na temat Pol-

pływaczki, trzy pięknookie Włoszki, I y w banwach teamu USA. Franciszka

Amerykanka, w której rozpoznałem pły- i Kaszubska jest cóiką polskich emigran-

waczkę Helser, szła w towarzystwie j tów. Urodziła się w Stanach 32 lata te-

swoich rywalek stustralijskich. Wyszły mu. Sport (dysk i kula) uprawia dość

zawodniczki chilijskie ubrane ,po cywil-1 dawno — ale nie osiąga wyników na

nemu". W pewnym momencie zrobiło j J^la^ę światową. Ma wspaniałe warunki

się ciemno — to przedefilowały przede J fizyczne, wszystkie dane publikowane

miną reprezentantki Jamajki tuż przed j na jej temat przez prasę angielską zga-

amerykańskimi murzynkami Robinson

(<sfcok wzwyż) i apranterka, następczynią

Stephena, uśmiechniętą Young. To „zać-

mienie" było niczym w porównaniu

olśnieniem jakie padło na moje oczy

na widok tej która wyszła obecnie.

Przepraszam ale to już nie należy do

obowiązków korespondenta sportowego.

Nie będę zatym opisywał jej wdzięków.

Zrodził się we mnie lew dziennikar-

ski. Wyciągnąłem zeszłoroczny kalenda-

rzyk, w którym mam wszystkie interesu-

jące mnie adresy i pirzystąpiłem śmiało.

— Mógłbym poprosić o autograf? —

zapytałem nieśmiało. Wypisała swoje

mswfeko bez chwili wahania. Chciała

odejść. Nie pozwoliłem je na to. Wyre-

dzają się co do joty. Ma wzrostu 1.92,

waży ponad 77 kg. Charakterystyczne,

że mąż Kaszubskiej jest także olbrzy-

mem
— wzrostu ok. 2 m. Mieszkają

w Clevelarad. Kaszubska mówi po pol-

sku.

Łóżka w obozie pań były przystoso-

wane do średniego wzrostu ich właści-

cielek — nic więc dziwnego, że Kaszub-

ska musiała spać z podkurczonymi no-

gami. Obecnie już zaradzono temu*

wstawiając do pokoiku olimpijskiego

łóżko dużych rozmiarów. Kaszubska

jest obiektem zainteresowania wszyst-

kich panów z kamerami. Nie może się

Młodzież Poznania najlepsza
zdobywa nagrodę szkól średnich

W środę, podczas uroczystego ogni 8) Siatkówka męska: Wrocław (Łódź),
ska ogłoszono wyniki I-ych ogólnopolj9) Koszykówka: Kraków jPoznan), 10)

skich zawodów szkół średnich we! Szczypiorniak: Kraków (Rzeszów).
. Wrocławiu. Wielką Nagrodę, «fundo- {W nawiasach okręgi, które zdoby-

waną przez Komendanta Głównego ły drugie miejsca),
obozu mgra Oskara Zawrockiego Uroczystos'ć odbyła się nad brzega-

(wspaniała statueta żubra) zdobyła mi Odry i była połączona z wręcze-

młodzież okręgu poznańskiego, uzy- niem nagród przechodnich za pracę

skując w sumie 1211 pkt. Na drugim w obozie.

miejscu znalazła się młodzież okrę- Nagrodę Ministra Oświaty za ogół-,

gu śląsko- dąbrowskiego (Katowice) są postawę w obozie i pracę otrzy-

1167 pkt. 3) Kraków 963 pkt. , mała młodzież kuratorium Olsztyn.

4) Gdańsk — 910 pkt., 5) Pomorze — Nagrody -przechodnie dyrektora Biura

888 pkt. , 6) Warszawa !
— 864 pkt., Służby Polsce Min. Ośw ppłk. PiąŁ-

7) Wrocław — 7961⁄2 pkt., 8) Olsztyn kowskiego za postawę ideową przy-

— 765 pkt. , 9) Łódź — 7341⁄2 pkt, znano uczennicom zespołów Łodzi i

10) Szczecin — 562 pkt., 11) Kielce — uczniom zespołów Lublina,

achman, która reprezentuje USA w eko- 545 pkt. , 12) Lublin — 460 pkt., 13) Ponadto rozdano 40 dyplomów za

~
" Rzeszów — 354 pkt. , 14) Białystok —

:

aktywizm w obozie i 60 dyplomów

324 pkt. | przodownikom pracy.

Tytuły mistrzów szkół średnich na • Uroczystość poprzedziło powtórzę-

rok 1948 na ogólnopolskim obozie we "nie wspaniałego występu tanecznego

Wrocławiu zdobyli 1) Lekkoatletyka 200 junaczek. Pokaz został w cało-

ogólna: Poznań (Katowice), 2) Lekko- , ści sfilmowany przez Polski Film, tak

atletyka męska; Poznań (Katowice),'
:

szefokie koła ludności będą mogły

3) Lekkoatletyka dziewcząt: Poznań podziwiać ten niespotykany , w prze-

(Pomorze), 4) Pływanie ogólne: Kato- pychu, kolorycie i masie występ na-

godnym posiadaczom aparatów fotogra-

ficznych. Mass Whiłley spodziewa się,

że Kaszubska zajmie jedno % trzech

pierwszych miejsc w konkursie olrm-

pijdcim.

• Największe nadzieje pokłada miła

rozmówczyni w asach atutowych (raczej
damach atutowych) teamu kobiecego

USA: oszczepniczce Dodson oraz w Co-

ku wzwyż. Najlepsza do dnia dzisiejsze-

go eprinterka USA, „Stella Walsh" nie

przyjechała, gdyż startowała już na

Olimpiadzie w barwach Polaki i nie mo-

gła być wystawiona w teamie innego

państwa. Tym razem, na wizór konku-

rencji męskich, po raz pierwszy sięg-

nięto do rezerw koloromrych.

W teamie kobiet anąjdaje się ogółem

42 zawodniczki.

Mój pierwszy wywiad z nersą zbliżał

się ku końcowi. Nie wiem czy Gryżew-

ski będzie z niego zadowolony.

T, Zieleniewski

wice (Kraków), 5) Pływanie chłop-

ców: Warszawa (Kraków);', 6) Pływa-

nie dziewcząt: Gdańsk (Katowice), 7)

Siatkówka żeńska: Łódź (Pomorze),

szych uczennic. W skrócie film pój-

dzie na ekrany zagraniczne. Sukces

zatem nielada.

Zygmunt Orłowicz

j£ągc$muni Orlowilcm

in
Kat owi cza

iw napawają otuchą
skacze 145 cm wzwyż

(Od specjalnego wysłannika „Przeglądu Sportowego")

Wrocław w lipcu } 38.66 m, 6) Nowak (P.) — 35.75 (!!).
A PONIEDZIAŁEK 26 bm. zapowie- Dziewczęta: 1) Putzówna (P.) - 23.26 m,

dziano finały we wszystkich kon- | 2) Nogaj (T.) - 22.42, 3) Szałapak (Rz.) -

kurencjach, objętych programem l-ych " TM

To nie medal za jedno z trzech piertv-

szych miejsc, ale odznaka, którą otrzy-

ma każdy uczestnik Igrzysk. Będzie to

niewątpliwie miłą pamiątką.

cytowałem kilka pytań natury sportowej,

wyraziłem przypuszczenie, że musi być

pływaczką, — bo jest piękna, albo lek-

koatletką, — bo jest zgrabna, albo gim-

nastyezką — bo chodzi jak nimfa. Po-

wiedziała najspokojniej, że jest... nersą

teamu Stanów Zjednoczonych. Na dowód

pokazała napis „Nurse" pod znakiem

amerykań-kim na swym mundurku olim-

pijskim! Uwierzyłem.

TEN ZAWIÓDŁ

Anglicy liczyli bardzo na swego młodego skoczka Paterssona. Miał już prze-

cież za sobą wynik 2,02 m. Jednak w konkurencji olimpijskiej nie zdziałał

nic nadzwyczajnego i po zakwalifikowaniu się do finału nie odegrał w nim ża-

dnej roli.

ASilsfen zagraża Zatokowi
Szwedzi wierzą w swojego biegacza

Ostatni wynik Szweda Ahldena w*

biegu na 5.000 metrów 14.13,2 na nie

najlepszej bieżni, wskazuje na to, że

Zatopek niełatwą będzie miał dro-

gę do tytułu mistrza olimpijskiego

w biegu na tym dystansie, tym bar-

dziej, że będzie miał w nogach cięż-

ki bieg na 10 km. Zdaniem trenera

szwedzkiego Holmera Ahldena stać

na 14.05 a nawet na 14.02 w Londy-

nie. Pojedynek Zatopek — Ahlden

zapowiada się bardzo ciekawie» |

Do tej pory w biegu na 5.000 me-

Łrów uzyskano następujące wyniki;

Hagg — Szwecja 13.58,2 —

r. 42

Zatopek — CSR

Wooderson — Angl

Maki — Finl.

Heino — Finl.

Ahlden — Szw

Slijkhuis — Hol

Reiff — Belg.

Hellstróm — Szwec.

14.08 ,2

14.08 ,6

14.08,8

14.09,6

r. 47

r.46

r. 39

r. 44

ogólnopolskich mistrzostw młodzieży
średnich szkół.

Przed południem rozegrano linały pły-
wackie, w których popisały się gdańskie
dziewczęta i Warszawa (chłopcy).

Na korcie Małego Stadionu półfinał
siatki Wrocław — Warszawa, zakończony
(15:13, 14:16, 15:1).

POZNAK1 PRZEGRYWA W KOSZU

Finały zaczęły się od koszykówki. Ak-

torami spotkania finałowego były zespo-

ły Krakowa i Poznania. Choć z góry cie-

szono. się na ten ..finał, nie spodziewano
się, że gra dostarczy, aż takich emocji.
Poznań, który prowadził do przerwy 15- .6,
przegrał zawody i tytuł ulegając osta-

tecznie 20:21.

Dla Krakowa najwięcej punktów zdo-

byli Ludzik, Bartek i Krakowski dla Poz-

nania najlepszym strzelcem okazał się
Bayer, któremu w pierwszej połowie wy-

szło kilka kapitalnych dalekich strzałów,
dużą technikę strzałów wykazali również

Ewertowski i Karalus.

Bezpośrednio po „koszu" rozpoczęły się
zawody lekko-atletyczne.

Przy całej dobrej organizacji —

zawo-

dy nie obeszły się bez wpadunku.
W szprincie dziewcząt na 60 m — okaza-

ło się, że bieżnia ma tylko 54 m. Nie

chcąc przemęczać dziewcząt, biegu nie

powtórzono, czasów nie zaliczono ,do re-

kordów a miejsca ustalono zgodnie
z przebiegiem.

11.1 NA SETKĘ!
Bieg 100 m chłopców mial bardzo emo

cjonujący przebieg. Do 50 m prowadził
Wolniewicz (P.), poczem na czoło wysu-

nął się Będkowski (Kat.) i przerwał taś-

mę pirewszy w czasie 11,1 — (nowy re-

kord szko'ny). Tuż za nim Adamski (P.) —

11,2 , 3) Rosochacki (O.) — 11,3, 4) Wol-
niewicz (P.) — 11,4, 5) Koiusznik (Kał.)
6) Lampe (Wr.).

Bieg ifO m dziewcząt — odbył się na

dystansie 54 m 1) Bartkowiak (T.) —

w

doskonałej formie osiąga 7,5, co na 60

m dałoby jej 8, 2) Adamska (P.) — 7,6,
3) Kruszkówna (P.) — 7,6 , 4) Wieczorek

(Kat.) — 7,9, 5) Giorubas (O.) — 8,1, 6)
Ceszko (Gd.) — 8,3 .

Skok wzwyż diicwciM był okrasą za-

wodów i przyniósł kapitalny wynik. Oło
młodziutka Janka Różalska z Katowic

osiągnęła wysokość 145 cm, drugi wy-

nik w Polsce, 2) Białkowska (P.) — 140

cm, 3) Królewska (Biał.) — 150 cm.

DOLNY DOPING

Huczne brawa d!a dziewcząt zdopingo-
wały chłopców. Zdopingowani uzyskali w .

skoku również dobre wyniki, ale rekordu!

przedwojennego (Księżopolski — W-wa
— j

180 m) nie mogli wyrównać. — 1) Ohnsor i

ge (P.) — 175 cm, 2) Michałki (Wr.) —

170 cm, 3) Wojnakowski (T.) — 165 cm,

4) Zagacki (P.) — 165 cm.

Pchnięcia kulą tak 5 kg chłopców, jak
i 4 kg dziewcząt były dobre, ale nie

rewelacyjne. O dziewcząt: 1) Andrzejew-
ska (K.) 8,48 m, 2) Iwańska (W-wa) —

8,31 m, 3) Struszyńska (Wr.) — 8,28 m,

4) Kozłowska (Biał.) — 8,25 m.

U chłopców: 1) Nowak (P ) - n,72 m,

2) Klemens (O.) — 14,16 m, 3) Kudłotz

(Kat.) — 13,69 m.

Skoki w dal u dziewcząt przyniosły wy-

niki bardzo dobre, u chłopców nowy

rekord szkolny. U dziewcząt: 1) llwlcka

(Ol.) — 4.80 — (nowy rekord szkolny),
2) Kowalska (T.) — 469 cm, 3) Astaszklo-

wicz (T.) — 463 cm, 4) Wieczorek (Kat.)
— 446 cm. U chłopców: 1) Ohnsorgo Ma

rian (P.) — 644 cm
— (nowy rekord szkol-

ny), 2) Klemens (O.) - 618 cm, 3) Po-

!eszczuk (Lb.) - 617 cm, 4) Dzidzik —

600 cm.

Dysk 1 kg u chłopców przyniósł wyni-
ki w tlnalo średnio, u dziewcząt nadał
słabe. Trochę to nawet jest dziwna, bo

22.06 m.

Oszczep <00 gr chłopców dał wyniki
zupełnie dobre: 1) Walczak (P.) — 47,90
m 2) święch (Kr.) — 43.69 m, 3) Przy-
byłło (Biał.) — 42.12 m, 4) Tulibocki (T.)
— 41.64 m, 5) Sztraube (Ł.) — 41.08 m,

6) Walkiewicz (Gd.) — 39.15 m.

SZTAFETY — EMOCJONUJĄ
4 z 75 m dziewcząt — wygrały na ogół

łatwo uczennice z okręgu śląsko-dąbrow-
skiego w składzie: Wieczorek — Krzyża-

Finał 1500 m nie przyniósł spodziewa-
nych emocji, ale przyniósł i odkrył no-

wy talent. Jest nim Rogóyski Krysztof z

Kielc. Dajcie mu racjonalny trening, a

Polska będzie mieć mocnego średniody-
stansowca. Wyniki biegu: 1) Kiełczewski

(P) — 4.28 , 2) Rogóyski (Kl.) — 4.30,1, 3)
Przyborowski (O) — 4 .30 ,3 , 4) Nowakowski

(Kr.) — 4.32,2, .

W czasie zawodów I. a przed trybuna-
mi rozegrano frapujący finał w siatkówce

chłopców, w którym Wrocław po trzyse-
towej walce pókonał Łódź 2:1.

Bezpośrednio po zawodach I. a . roze-

żaniak — Czarnik Piwowar) osiaga- 9 rano ,inał szczypiorniaka, w którym Kra

jąc doskonały czas
- 39 .5, który jest no-

ków Pokonał Rzeszów 4:2. - Kraków zdo-

wym rekordem szkolnym. 2) Poznań

(A'damska — Kupćiówna"'— Nowicka —

Kruszkówna) — 39,6, a więc również le-

piej od dawnego rekordu. 3) Toruń —

40,9. 4) Olsztyn — 41. 5) Białystok 42,4,
6) Szczecin — 43 .

4 x 100 m chłopców przyniósł nieocze-

kiwaną przez ogół zacięta walkę dosko- nn„..fT „„ _ , , ... . ,

nalej sziafety Poznania z Warszawą, któ- POZNAŃ, 30 .7 . (tel. wŁ). W związku
ra w przeddzień zawodów kompletnie [ 2 zakończeniem obozu wyszkołeniowe-
zawiodła. 1) Poznań (Adamczewski —

( go PZB dla juniorów w Kęszycy koło

był tym samym drugie mistrzostwo w

grach.

Na bocznym boisku w obecności 1000

widzów rozegrano ciekawy finał siatki

żeńskiej — łódf — Toru*, w którym ogól
ne faworytki mistrzostw z Łodzi steły' o

krok od porażki i tylko zaciętość Za-

krzewskiej, która w 3-cim secie dwoiła

się na boisku zdołała spraraliżować do-

skonałe zagrania świetnie w tym dniu

dysponowanych Pomorzanek. Wynik 2-1

(15:8, 13:15 15:12).
Tak skończyły się l-e Ogólnopolskie Za-

wody młodzieży szkół średnich. Trzeba

serdecznie pograt-jlow-ić sukcesów i mło-

dzieży i jej instruktorom.

Juniorzy walczą na ringu
o mistrzowskie tytuły

Adamski — Ohnsorge — Wolniewicz) —

45,5 — najlepszy powojenny wynik szkol

ny, 2) Warszawa (Zelman — Bittner —

Baer — Bukowski) — 45,7. 3) Katowice —

46,2, 4) Gdańsk — 46,5, 5) Kraków — 46,6
6) Wrocław — 47 .

KŁOPOT Z WIDŁEM

Sztafeta olimpijska (800, 400, 200, 100 m)
przyniosła zwycięstwo Poznaniowi w skła

Międzyrzecza, rozpoczęto tam trzecie

rzędu powojenne bokserskie mistrzo-

stwa juniorów, do których dopuszczono

75-oiu zawodników z całej Polski od

wagi papierowej do ciężkiej.

W ćwierćfinałach doszło do kilku nie

spodziainek. Prawie wszyscy juniorzy,

dzie: Kiełczewski — Jasiak — Adamski — j którzy przebywali razem z olimpijczy-
Wolniewicz —

z czasem b. dobrym 3,34.8, kami w Dziekance przegrali z mało zna

2) Olsztyn - 3 37 3. 3) Katowice - 3,46,8. nymi zawodnikami. M . in. faworyt w

4) Lublin — 3 .50,2. 5) Łodz (zdyskw.) —

, .

Kraków, który w eliminacjach osiągnął wadze mwsze J ~ bargiel (Łodz) prze-

czas 3.41,1 nie został dopuszczony do fi-

nału na skutek stwierdzenia, że Wideł

który biegł na 800 m ma przekroczony
wiek. Przykre w tym

' tylko i nieładne •

jest, że zawodnik krakowski fałszywiej
podał datę urodzenia, wprowadził tym w ,

błąd nie tylko organizatorów, ale w półfinałów zakwalifikowali się: w. pa-

przykrym położeniu postawił własnych płerowa, Lebedziński (Gdańsk), Syl-
nauczycieli i opiekunów. — Trudno ob. v

m , ńi\

Wideł - fair play w sporcie musi obo-1 wester (Pomorze), Kukier (Lublin),
wiązywaćl i Szołek (Kraków);

grał niespodziewanie z Kołodyńskim

(Lubliu) oraz w wadze półciężkiej ty-

powany na mistrza Franek (Poznań)

przearal z Gnatem (Pomorze).

-W wyniku rozegranych spotkań do

Klabińiki jechał świetnie
Opinia wybitnego fachowca francusk ego

14.13,2 —

r. 48

14.14,0 —

r. 46 j dysków na obozlo było ponad" 40 ~«'zlu£

14.14,2 —

r. 48 j ,ylko Ż8 dziewczęta nie miały czasu na

Uaningl. Chłopcy: 1) Walczak (P.) 44,48
m, 2) Fllipecki (KI ) - 39.65 m. 3) Bokua

(Kr.) — 38.99 m, 4) Narbutt (Biał.) —

14.15,8 — r. 41 1

St.Z.I

Nasz koraspondent paryski nadesłał
nam opinię znanego dziennikarza

Irancuskiego na temat roli, jaką ode-

grał w ostatnim Toui de France nasz

rodak Klabiński. Poniawał pragnie on

reprezentować nasia barwy na mi-

strzostwach świata w Amsterdamie,
opinia fachowca francuskiego jesl
bardzo ciekawa:

Z góry było wiadomo, iż biegu nie

wygra, ale z góry było wiadomo, iż bę-

dzie elementem najpewniejszym całego

wyścigu. Dzłj Kłąb jeat murowanym

kandydatem do Tour de France 1949.

Ten górnik i prosty człowiek dał wszy-

stkim przykład wytrwałości, poświęcę»

nia i ambicji. Z góry wzięto go do elki.

py, by leaderom drużyny pomagał, by

czekał na nich, by ich podciągał, by im

dawał swe koło. Tak ratował Klali

Seianliso i Jirambillę, kolejnych leade-

rów zespołu w którego barwach starto-

wał. Później w biegu odpadli oni i na

nic poszło poświęcenie Edwarda. Gdyby

był jechał sam, mógłby był zająć jedno

?. pierwszych miejsc.

Tak więc Edward Klnbiński jest już

picrws/.ym murowanym kandydatem do

przyszłorocznego Tour dc France. KU-

b!ń«ki świetnie jechał na kzomicIi Nordu

i Pas dc Calais, w swych rod/.iuiiycli

stronach, pewny klnki naszych górników

z tamtych stron. Klab jest więc zwolen-

nikiem zachowania kierunku tegorocz-

nego wyścigu. W ubiegłym roku przez

Nord biegły pierwsze etapy.

Źyrardowiunkn
wygrywa z Okęciem

Na boisku Okęcia odbył się mecz o

wejście do klasy A WOZPN między Ży-

rardowianką i Okęciem, zakończony

zwycięstwem Źyrardowianki 4:2 (2:1).

Cały czas meczu przewaga Okęcia, nie.

wykorzystana skutkiem indolencji stria

łowej jego napastników. *<

3 bramki dla Źyrardowianki strzelił

Siedlecki, 1 samobójcza. Dla Okęcia 1

bramkę zdobył Krug, 1 samobójcza.

W tabeli:

pkt. st. br.

1. Żyrardowianka 6:0 10:5

2. Sparta 2:4 8:9

3. Mirków ' 2:4 5:7

4. Okęcie 2:4 6:10

musza: Liedke (Poznań), Wojtas

(Warszawa), - Kołodyński (Lublin), Pi -

woński (Pomorze);

kogucia: Sanczyński (Łódź), Sorka

(Kraków), Ciupka (Poznań), Borkow-

ski (Warszawa);

piórkowa: Lipski (Lublin), Łacik

(Gdańsk), Kurowski (Wrocław), Wojt-

kowiak (Poznań);

lekka: Łoziński (Lublin), Lipiński

(Kraków), Adamski (Poznań), Kazi-

mierczak (Poznań);

półśrednia; Posmowski (Szczecin),

Kupczyk (Poznań), Stysial (Kraków);

średni: Gajdzik (Śląsk), Kaczmarek

(Poznań), Cebulak (Pomorze), Krasow

ski (Warszawa);

półciężka: Smyk (Wrocław), Gnat

(Pomorze);

ciężka: Deringer (Szczecin).

Po ćwierćfinałach w punkacji ogól-

nej prowadzi Poznań — 9 pkt., przed

Krakowem i Pomorzem po 5 pkt,

Gdańskiem, Warszawą i Lublinem —

po 3 pkt., Śląskiem, Szczecinem I

Wrocławiem' —

po 2 pkt. dra* Czę-

stpchową i Łodzią —

po 1 pkt.

Zawody półfinałowe i finałowe ro-

zegrane zostaną w Poznaniu na boiskit

„Warty" w sobotę 31 bm. i w siedzie '

lę jr- 1 sierpnia.

POLONIA ODZYSKAŁA BOISKO

STOŁECZNA Polonia od długiego cza-

su staczała zacięty bój o stadion

przy ul. Konwiktorskiej, który był jej
przed wojną wydzierżawiony przez Za-

rząd Miejski. Wygrała ona we wszystkich
instancjach i ostatecznie 9-go sierpnia
obejmie boisko <w swe posiadanie.

Jeszcze nie nastąpiło połączenie
z ZZK — Warszawa, a już od 15 sierpnia
Polonia opierając sią na funduszach ko-

lejarzy rozpoczyna budowę toru- żużlowe-

go na bieżni.

WARUNKI PRENUMERATY

miesięcznie . xl W,-
Wpłacać wyłącznie na- adres Admlnulra-

cjl — Warszawa, ul. Mokotowska S

„Przegląd . Sportowy", konto P. K. O. l -lMI

CENY OGŁOSZEŃ
za 1 mm w , tekście szarokoic) |edMj

szpalty — lb ił.
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