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LONDYN, 3.8 . (Teł. wl.) .

Godz. 11 rano
— deszcze już nie pada, ale niebo pokryte chmurami i

parne powietrze przesiągnięte wilgocią. Na boisko wychodzą potężni atle-

ci, którzy robią wrażenie zapaśników. W ostatniej chwili zdecydowano, że

obok Lomowskiego w rzucie kulą weźmie również udział Gierutto. Obaj

Polacy znaleźli się w grupie I-ej — Gierutto jako 6-y a Łomowski jako

15-ty. Do konkurencji zapisano 29 zawodników.

4-te MIEJSCE ZA AMERYKANAMI
Podział medali

CHORiŻY, KTÓRY NIE ZROBIŁ NAM WSTYDU

' Łomowski wydaje się zupełnie opa- Okaizuje się, że po pierwszej kolejce

nowany nerwowo, nawet nie zdjął Łomowski był ex equo na 7 i 8 miej-

swetra i spodni przy pierwszym rzu- seu . Po drugiej kolejce wyszedł na 7

cie. , miejsce. A więc jest źle — myślimy.

Rzuca — kula pada w okolicach 15 Widocznie Łomowskiego pokonały ner-

m. Wkrótce ogłaszają rezultat —
'

wy- Słyszymy już głosy krytyki, że Ło-

mowiski fo miotacz, który rzucać umie

lylko na treningach.

Nadchodzi trzecia kolejka: Arvidson

rzuca 15,37, Delaney — 15,88, Fuchs —

15,60, Gierutto — 13,99, no i wreszcie

dy na tablicy

wywieszają cyfrę 15 metrów i 43 em.

Dalej Tlioiiiipson osiągu'-16 ,97 - ,'"Yataga;

nms 14,54 i Kalina 14,24.

Łomowtski, więc zakwalifikował, się do

o sta teczni ego finału, gdzie ma jeszcze

trzy rzuty ostateczne i to zakwalifikował

się jako czwarty.

Rozpoczyna się finał: Delamey 16,03 ,

14,70, a więc o 10 cm lepiej od gra-

nicy kwalifikacyjnej. Łomowski zbie-

ra swe manatki i wynosi się na try-

buny do kolegów, gdzie siedzą Grze-

sik, Adamczyk i Kuźmicki. Gierutto

rzucał bez powodzenia Jego rzuty by Łomowski. Ocjdycliamiy,

ły: 14,45, 14,06, 14,20. Po pewnym

-

c z a sie okazuje się, że minimum prze-

kroczyło tylko 9 zawodników, Gierut-

to więc został dopuszczony dodatko-

wo' do puli finałowej.

O godz. 16-ej zaczęto finały. Deszcz

ciągle wisi w powietrzu, ale nie pa-

da. W pierwszej kolejce w puli fina- ;

łowej, Amerykanin, Delaney — 16,14,

2) Amerykanin Fuchs — 16 ,38, Gierut-

to 14,37. Finn — Jouppila — 14,59,

2) Finn Lehtina — 14,76. Łomowski

rzuca w ubraniu .i uzyskuje 14,55,

Amerykanin Thompson 16,47, Czech

Kalina — 14,45.

Rozpoczyna się druga kolejka.

Szwed Arvidson — 15,16, Delaney —

16,68, Fuchs — 16,30, Łomowski —

14,65 .

Za chwilę rozlega się grzmot okla-

sków. To Thompson rzuca 17,12 i bije

rekord olimpijski. Potem Grek Yata-

ganas'ma 14,49. Kalina — 14,47. Gie-

rutto tylko 13,95

l-uchis 15,56, Łomowski niestety prze-

kracza rzucając coś niewiele %owyżej

15-ki, Thompson 16,67 i Arwidson 15,22.

Druga kolejka: Arwidson przekracza,

Delaney 16,03, Fuchs zaledwie 14,82, Ło-

inowski 15,19, Thompson 16,80, Lehtina

14,94.

Trzecia kolejka: tylko trzech nie

przekracza — Delaney 16,28, Fuehs 16,23

a Łomowski 14,36.

Brawo Łomowski! Jest czwarty. Po-

konał wszystkich najlepszych Europej-

czyków, a ktoś nawet zauważył, że zo-

sta! mistrzem Azji, Australii i Afryki.

Zaznaezyć należy, że Thompson prze-

kroczył rzut mający 17,74.

!'odczus defilady olimpijskiej biało-czerwony sztandar niósł Łomowski, który w kilka dni później zdobył miano naj-

lepszego miotacza Europy. Za Łomowskim defiluje zespół polski z oficielami na czele.

POGROMCĄ ZATOPKA

SZKODA, ŻE NIE BYŁO TUTA] WAJSÓWNY

klasycy
spróbują sił na macie

ir

iĄ

dyskobolki Oestcr....i. er

srebrny medal i Mazeas
Pierwsza dekoracja olimpijska. Na podium trzy

(Frmir- .n) złoty medal, Cordiale (Włochy) -

S£ medal brązowy. 'Gdyby Wajsównie u^edj choć ,edct dobry

rzut, to niewątpliwe słałaby na tym podium.

II
sta

Bełg Reiff sprawił przykrą niespodzian-

kę nie tylko Zatopkowi, lecz przede

wszystkim jego rodakom, którzy liczyli

na drugi złoty medal swego biegacza

LONDYN, 3.8 (Tel. wł.) — Po ukoń | Anderzerk

czeniu turnieju wolno-amerykańskie- (Austria),

go przystąpili zapaśnicy do elimina-

cji w stylu grecko-rzymskim. W wa-

dze muszej Molier (Szw.) pokonał La

motę (Belg.). Lamota zrezygnował z

walki z powodu kontuzji.

Alcaj (Turcja) wygrał z Klausenem

(Norw.) na punkty. Addelaal (Egipt;

pokonał Mac Cuffie (Anglia) po 7:9.

W wadze koguciej Maerli (Norw.)

zwyciężył z Austriakiem Eliasem na

punkty, Hassan (Egipt) , z Liesero-

witschem (Dania), Petersen (Szw.) po

11:14 położył na łopatki Suppo (Wło-

chy), a Di Rie (Gr.) Irvinga (Angl.)

po 6:40

W wadze piórkowej Taletsa (Finl.)

wygrał na punkty z Kandilą (Egipt),

Szilvarsy (Węgr.) z Bobelaerca (Belg.) .

Dick (Hol.) z Biebelem (Argent.), Cam

panella (Włochy) z Gajlosem (Grec.) ,

Toth (Węgr.) ze Stehlikiem (CSR)ti

(Szwecja) z Veidnerem

W półśredniej Schmidt (Austria) po

6:13 wygrał z Wilsonem [Dania).

po V-łym dniu

Złoty srebr. brąz.
USA 149
Szwecja 237

Turcja 421
Australia 142
Węgry 312
Francja 2.14

Wiochy 13—
Holandia 2—2
Szwajcaria — 32
Finlandia 12—
Dania 111
CSR 11—
Austria 1—t

Belgia 1—1
Peru 1——

W. Brytania — 11

Cejlon — 1—

Jamajka — 1—

Jugosławia — 1—

Norwegia, 1 -fr.
Panama <— 2

TYLKO 82.000

Maksymalną chłonność stadionu-fTe.n-

bley obliczono na 82.000 widzów.

ZBYT TWARDE ŁÓŻKA

Amerykanom nie podobały się sbyi

twarde łóżka. Organizatorowie dosts

czyli bardziej miękkich materaców, rui

których Yankeski mogą śnić o triumfach

olimpijskich.

SMAKUJ4 IM WDY

Zawodnicy amerykańscy byli nie mało

zdziwieni, gdy przekonali się, źe angiel-
ski ice-cream (lody) przewyższają jako-

ścią ich własne. To też natycłumant po-

szedł kablogram na drugą stronę ocea-

nu, by poniechano - codziennej. wysyłki

samolotem lodów.
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najświeższymi relacjami korespondentów
olimpijskich

WOJNA NERWÓW

Komunikaty treningowe i zawodnicze

amerykańskich pływaków z ostatnich mie

sięcy obliczone były na zdenerwowanie

Jany'ego i — jak się zdaje — dopięły

celu.

BOBASKI NA 110 KG

Ekspedycja pływacka USA złożona jest

z kontrastowych typów. Obok 11'-kilo-

gramowych olbrzymów ivaterpolistow —

pływają uczniacyl jak Mc Lane Dudley

i łagodni słabo na pozór rozwinięci mi-

\slrzotvie jak Ford, dla odmiany znów j

długie tyki jak grzbietowiec Stack, któ-1

ry żywcom przypomina zwycięzcę Wim- j

błedonu Falkcnburga. Suicka wzrost i

193 m.

I TEN ATAK ZAWIÓDŁ

Rzadki fragment niedzielnego meczu. Legiaw ataku, a Górski

szarżuje obrońcę Tarnovii. Nic jednak nie pomogło, bramkarz

tarnowian był na posterunku.
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Kio prze
Na

edł a kto został?
LONDYN, 3 .8 (TeL wl.)

PIERWSZĄ rundę rozgrywek piłkarskich mamy poza sobą. Przyniosła

nam ona kilka bardzo ciekawych spotkań i kilka niespodzianek. Cie-

kawa była walka sobotnia z dogrywkami, ciekawy był przebieg bojów po-

niedziałkowych, który ostatecznie zadecydował o awansie do grupy ćwierć

finałowej. Niestety tak się złożyło, że na placu zostały też zespoły, któ-

re widziało by się chętnie w końcówc Jednak los nie ma litości.

Największą sensacją dnia była cięż-

(— SijSiveiki

mistrzów

olimpijskich —

MISTRZ wagi muszej w zapa-

sach wolno - amerykańskich
— Finn Viitala, jest z zawodu sto-

larzem. Urodził się w środkowej

Finlandii, gdzie mieszka obecnie z

rodziną: żoną i kilku miesięszną có-

reczką. W czasie wojny Viitala był

partyzantem.

Mistrz skoku o tyczce Amerykanin

Smith, jest uważany przez najlep-

szych trenerów USA za największy

po Warmerdanie, rekordziście świa-

ta, talent w tyczce. Smith jest wyso-

kim chłopcem — 183 cm, pochodzi

ze słonecznej Kalifornii.

Mistrzyni 100 m su dow. — 20-let-

nia Dunka Anderson, jest słuchacz•

ką duńskiej Akademii Wychowania

Fizycznego. Potężna dziewczyna ivy-

kazywuła ostatnio duże postępy i sta-

łą poprawę czasów. Mimo to zwycię-

stwo jej nad Amerykanlcą Curtiss

należy do niesp<>dzianek.
*

Mistrz rzutu dyskiem — Consoli-

ńi, urodził się 5.1.1917 roku we wło-

skiej wsi Costermano. Ze sportem,

poznał się w 1937 roku, kiedy w

czasie swego piertvszego występu

rzucił dyskiem... 34 metry! Miał jed-

nak szczęście dostać się to ręce do-

skonałych trenerów włoskich ł ame-

rykańskich, którzy zrobili z niego

rekordzistę świata.

•

Mistrzyni biegu na 100 m
— Fan-

ny Blackers Koen, liczy już 30 lat, a

mimo to imponuje swą formą nie

tylko w tej konkurencji. Przystojna

blondyna, jest matką dwu córeczek,

którymi opiekuje się serdecznie w

godzinach wolnych od treningów.

Mąż Holenderki dzieli x nią upodo-

bania sportowe, tym bardziej, że

sam jest trenerem lekkoatletycznym.

obrońcą tytułu mistrza olimpijskiego' Turcji zdobyli: Kolie — 2,

z 1936 rc!:u wypadli bardzo słabo. Nie Iandomadysa po jednej,

pomogła m
:

ędzynarodowa mięszanka,

jaką zasilono szersi amerykańskie.

Piłkarze, pochodzący w głównej mie-

rze ze środowiska emigrantów euro-

pejskich tworzyli drużynę słabych

indywidualistów. Jankesi hołdują

Saligi. i

Kio będzie w półfinale
olimpijskiego turnieju piłkarzy

ka porażka Austriaków ze Szwedami. ^

ostrej grze, a że Włosi nie grzeszą

Zdaje się, że Szwedzi, którzy przed- opanowaniem nerwowym, więc

kilkoma tygodniami na własnym boi

sliu z trudem poradzili sobie z Austria

kami, tym razem odnaleźli pełną for-

mę. Bezapelacyjne zwycięstwo z prze

ciwnikiem, który ma na rozkładzie

Włochów i zalicza się do czołowej

klasy kontynentu zasługuje na baczną

uwagę.

Mieliśmy też sensację, że tak 'po-

wiemy egzotycznego kalibru. Ci, któ-

rzy znaleźli się na meczu Korei z

Meksykiem przyszli zaanimowani nie

tylko piłką nożną, ale przede wszy-

stkim niezwykłymi aktorami.

Ostatecznie Meksykańczyków zna-

ki się z tej czy innej okazji, ale o pił

karaach koreańskich mało kto coś

słyszał. I właśnie dlatego liczono na

zwycięstwo piłkarzy amerykańskich.

Tymczasem zwinni koreańczycy nie

pesząc się temperamentem przeciwni-

ka wysadzili go z siodła.

Trudno powiedzieć, czy obrońca ty

tulu olimpijskiego Włochy są w tak

dobrej czy St. Zjednoczone grają tak

źle. Raczej to drugie. Toteż trzeba

jeszcze poczekać z ustaleniem opinii

o Włochach.

LONDYN, 3.8 (Tel. wł.) . Pozostałej

cztery mecze olimpijskich przedbojów

piłkarskich rozegrane w dniu 2.f la-

ły następujące rezultaty:

Szwecja — Austria 3:0 (1:0),

Włochy — USA 9:0 (2:0),
Korea — Meksyk 5:3 (2:1),

Turcja — Chiny 4:2 (1:0).

ZWY::ŁA FORMALNOŚĆ
Włochy nie bawiły się wcale z na-

szym niedoszłym przeciwnikiem ame-

rykańskim. Daleko jest piłkarzom

amerykańskim do poziomu ich roda-

ków w pływaniu czy lekkoatletyce.

Reprezentanci USA w meczu z

na boisku widgieliśmy wiele przy-

krych incydentów. Prawy łącznik

USA Soersa został po przerwie znie

siony z boiska i odwieziony do szpi-

tala. Amerykanie trzymali się jeszcze

nieźle do przerwy, po pauzie jednak

opadli z sił i Włosi robili z nimi co

chcieli, Najlepszym graczem Włochów

był Peonigo. zdobywca 4 bramek.

PÓŁKSIĘŻYC I SMOK

Turcja — Chiny 4:2 (1:0). Turcja

miała szczęście wylosowawszy egzo-

t; ^znego przeciwnika. Chiny okazały

się zespołem słabym, chociaż swe

przygotowania olimpijskie zaczęły

jeszcze latem roku ubiegłego, kiedy

to ich drużyna reprezentacyjna przy-

była do Anglii aby rozegrać szereg

spotkań towarzyskich i poznać meto-

dy gry futbalu europejskiego.

Chińczycy mają zbyt filigranowych

zawodników, aby mogli nawiązać rów

norzędny bój z silniejszym fizycznie

przeciwnikiem, jakim okazała się

Turcja. Najlepszym graczem w zespo-

le chińskiego smoka był bramkarz

Chon. Imponował on swą ofiarną grą,

a za kilkakrotne ryzykanckie robinso

nady wprost na nogi przeciwników,

zebrał rzęsiste brawa.

Wszystkie bramki, które puścił

Chon padły z bardzo bliskiej odległo-

ści bez jego winy.

Nie można też winić ' obrońców,

j którzy mimo nieustępliwości przegry-

I wali liczne pojedynki z napastnikami

Turcji właśnie skutkiem niskiego

wzrostu.

' Zwycięzcy nie zachwycili. Podania

Turków były bardzo niedokładne,

technika pozostawiała również wiele

do życzenia. Zwycięskie bramki dla

LONDYN, 3.8 (Tel. wł.). Losowanie sze, niż wyeliminowani,

puli ćwierćfinałowej olimpijskiego tur Losowanie ćwierćfinału posiada row

nieju piłkarskiego przyniosło następu- nież „słabe punkty , Przede wszyst-

jące zestawienie par: j kim żałować wypada, że Włochy wpa

Jugosławia - Turcja w Ilford, sę-
! dły na Danię i znów jeden ze sinych

dzia Zdez, (Francja). i zespołów znajdzie się poza nawiasem.

Korea — Szwecja w Cristal Pałace, Równocześnie^Anglia 1 Francja, któ-

sędzia Carboni (Włochy). j re są . bodajże słabsze grają ze sobą,

Anglia — Francja w Fulham, sędzia' tak że jedna z drużyn tych bezapela-

van der Meer (Holandia). | cyjnie dojdzie do półfinału.

Dania — Włochy w Arsenał, sędzia 1 Trzeba jednak stwierdzić, że niemal

Ling (W, Brytania), j wszystkie mecze będą ciekawe.
_

Losowanie półfinałów odbędzie się Turcja wykazała, że nie wolno jej

w dniu 5 sierpnia. W tym samym dniu lekceważyć, to też Jugosłowianie bę»

tarcia i nie pesząc iię wcale ostrą' rozegrane zostaną wyżej wspomniane^ dą musieli mieć się na baczności X jt-

grą Meksykańczyków opanowali boi- !
mecze, i śli wygrają to napewno po ciężkiej

gko. Mali zawodnicy Korei radzili so- j -fc walce.

bie doskonale z wyższymi przeciwni- Nie ulega wątpliwości, ie system Mało jest prawdopodobieństwa, by

kami, a że bili ich również szybko- pucharowy, jakim rozgrywa się rów- Korea, która w pierwszej rundzie

ścią, więc też każdy ich atak nosił w > niei turniej olimpijski, daleki jest od sprawiła niespodziankę zwycięstwem

sobie zarodek bramki. '
• ideału. Decydującą, do pewnego stop- ] nad Meksykiem, mogła sprostać Szwe

Korea — Meksyk 5:3 (2:1). W to,

że Korea przejdzie do następnej run-

dy turnieju, nie wierzyli nawet sami

Koreańczycy. Ich przeciwnik Meksyk,

kraj w którym piłka nożna bije wszel

kie rekordy popularności, oceniany

był w Londynie wysoko. Byli i tacy,

którzy widzieli Meksyk w finale.

Ale wydarzenia na boisku potoczy

ły się w zupełnie inny sposób. Ko-

reańczycy z miejsca ruszyli do na-

Gra wyrównała się nieco, kiedy

Meksykańczycy, ochłonąwszy po utra

cio pierwszej bramki, zdobyli przez

środkowego napastnika wyrównanie.

Ale stan 1:1 nie trwał długo. Skoś-

noocy piłkarze znów wzięli się do ro

boty i na kilka minut przed przerwą

zdobyli prowadzenie. '

Po pauzie stosunek sił nie uległ

zmianie. W dalszym ciągu Korea

utrzymała swą przewagę w polu, a

Meksyk ograniczał się do sporadycz-

nych wypadów. Końcowe zwycięstwo

Korei 5:3, aczkolwiek najzupełniej

nieoczekiwane, było jednak zasłużo-

ne i to zupełności odzwierciadliło

wartość obu zespołów.

nia, rolę odgrywa ślepy los, to te4

zdaje się, że w przyszłości trzeba bę-

dzie jednak dokonać i na tym polu

reformy, tak jak zrobiono to z mi-

strzostwami świata, które w ostatnich

dwu fazach rozgrywane będą na

punkty.

Reforma, jaką przeprowadzono w

turnieju londyńskim, polegająca na ło

sowaniu przeciwników po każdej run-

dzie, sytuację jeszcze pogorszyła. By-

ło bowiem rzeczą złą, że już w pierw

szej rundzie odpadła' taka Dania czy

Egipt jedynie dlatego, że natrafiły na

niemniej silnych przeciwników, pod-

czas gdy równocześnie utrzymały się

w turnieju zespoły bezsprzecznie słab

cji zwycićzcy nad Austrią.

Gotowi jesteśmy przyznać Anglii a

raczej W. Brytanii więcej ssans w

walce z Francją, która nie zdohAa

zachwycić.

Najciekawszym punktem dnia bu-

dzie spotkania Danii z Włochami. Po

nieważ Duńczykom nie zawsze odpo*

wiadają drużyny szybkie będą oni

mieli zapewne ciężkie zadanie z „azs«

ri". Jaka jest klasa „olimpijskich" Wło

chów, o tym dokładnie nie wiemy, do

wiemy się jednak na podstawie pró-

by duńskiej.

W półfinale oczekujemy więc: Ju-

gosławii, Szwecji, Anglii i Włochów

lub Danię.

Piłka wodna

Omal nie wpadli do
radujjqc się triumfem nad

LONDYN, 3 .8, (Tel. wł.) — Do pół- j grami i nakazał powtórną rozgrywkę,

finałowej puli rozgrywek waterpolo-1 Egipcjanie grali znacznie spokojniej

wych zakwalifikowały się po dwie' niż podczas pierwszego spotkania,

pierwsze drużyny z 6 grup. Podzielo- Węgry wygrały to spotkanie 5:2.

no je na 4 grupy po 3 drużyny: j Rozegrano również powtórnie mecz

wody
rami

Szwedzka niespodzianka

Jficguwwki
foivcfcjfvs^ie

Szermierze dziś po raz pierwszv tre

nowali w Węgrami.

LONDYN, 3 .8 . (Tel. wł.) — Olim-

pijski turniej piłkarski staje się im-

prezą, która coraz to większe wzbu-

dza zainteresowanie. Następne cztery

mecze pierwszej rundy dostarczyły

wielu sensacji. Odnosiły się one nie

do kwestii zwycięstw, ale do stosun-

ku bramek, które padły na meczach. ;

Wyniki były wielocyfrowe mimo bar- ]

dzo ciężkich, bo rozmokłych boisk i

ulewnego deszczu, który towarzyszył

zawodom.

następnym spotkaniu. Jeden z nich

przebywa w szpitalu i będzie musiał

po kontuzjach odniesionych zeszłej

soboty spauzować dość długo. Jest

nim skrzydłowy ataku Hopper. Inni

są poobijani poważnie.

Tadeusz Zieleniewski

A — Belgia, Szwecja, USA. |

B — Holandia, Hiszpania, Indie.

C — Włochy, Węgry, Jugosławia.

D — Francja, Egipt, Argentyna.

Po 2 zespoły, które zajmą pierwsze

miejsca w grupach, wejdą do finału.

Z dalszych gier odpadły: Urugwaj, '
•

Szwajcaria, Chili, Australia, W. Bry-

tania i Grecja.

Komitet odwoławczy turnieju water

polowego nie uwzględnił wycofania

przez Egipt protestu po meczu z Wę-

Jugosławia — Włochy (również pro-

test), który tym razem zakończył się

wynikiem remisowym ¢4:.

WYNIKI Z DWU DNI;

Hiszpania — Indie 11:1,

Włochy — Węgry 4:3,

Belgia — Szwecja 1:1,

Szwecja — USA 7:0,

Holandia — Hiszpania 5:2,

Francja — Egipt 3:3.

Pula półfinałowa rozpoczęła się od

wielkiej sensacji, Typowani na mi-

Londyn przez dziurkę od klucza

Wersja o tym, że Nowakowa mia-

ła dzisiaj startować w skoku w dal,

okazała się nieścisła. Nowakowa do-

piero jutro startuje.

Jak z nogą Nowakowej przed star-

tem pytamy Wajsównę.
— Czy pan widział kiedy w życiu

sportowca, któryby przed odpowie-

dzialnym startem na coś nie narze-

kał? — uśmiecha się znacząco Waj-j

sówna I

* |
W całym Londynie nie można do- j

stać cytryn. Zawodnicy polscy otrzy- j

mują je jednak, dzięki uprzejmości j

południowo - afrykańczyków, którzy,

przywieźli wielkie zapasy tych owo-

ców.

Tłumaczka przydzielona do naszych

pań w szkole Św. Heleny, jakoś nie

przypadła do gustu Polkom i zostałs

odwołana. Jugosłowianie załamali się

dziś nerwowo, gdy z West Drayton

chcieli jechać na stadion i śpieszył

się. Szofer autobusu zaczął wówczas

pić herbatę i odmówił jazdy Jugosło-

wian poniósł temperament i rozbili

okno w autobusie.

— Wolelibyśmy, aby panowały upały.
Moi chłopcy przyzwyczaili się jał do

goręca, i czuli sę jui doskonale —

o
-

świadczył nam kierownik kajakarzy —

Jelińdd.

Sinoracka chodzi z obandaiowan, no .

W W kostce. W czwie mitów olimpij-
skich odnowiła «ę jej stara kontuzja.
Musiała jechać do lek»-- . :it prześ^..
tlenie. Jsk twierdzi j.Juła «mocho-

'lem no własny koszt, gdyż ze szkoły
:<w. Heleny nic rliciano jej dać auts.

Z tego co powiedział doktór Sinorackn

•mc nic Erorurruała.

Największą niespodziankę sprawili

doskonałą grą Szwedzi, coTaz to po-

ważniejsi kandydaci do zwycięstwa

turnieju. Pokonali oni po pięknej wal-

ce team austriacki 3:0. Zawdzięczają

oni swój sukces bramkowy, swemu

kierownikowi napadu, według opinii

specjalistów piłkarskich najlepszemu

środkowemu napastnikowi Europy, nie ł° rzec =>' t,,;c ' e
sportowy gest?

wyłączając graczy zawodowych — Oczywiście, takie „sportow

Gundar Nordhalowi.

SPRYTNI EGIPCJANIE

Egipcjanie nie są tacy nainmi, na ja-

kich wyglądają. W turnieju piłki wod-

nej założyli po przegranym z Egiptem

spotkaniu protest, który został załat-

wiony przychylnie przez komisję odwo-

tawc: a. Tymczasem Egipcjanie szlachet-

nym gestem zrezygnowali z powtórze-

nia meczu i odwołali protest. Czy był

!
Piłkarz ten w ciągu 9 minut strze-

lił Austriakom dwie piękne bramki '

Szwedzi zademonstrowali olbrzymią

szybkość i nieczęsto spotykaną przy

tem precyzję, Grali pięknie skrzydła-

mi, które otrzymywały precyzyjnie

rozdzielane przez Nordhalla piłki.

Austriacy grali chaotycznie, boisko

im „nie leżało", czują się daleko le- "iększą niż 2:4 porażką. Odwołujemy

piej na nawierzchni twardej, która protest.

pozwala im na zaprodukowanie swej Protest odwołali, Anglia przegrała

wysokiej techniki. Najlepszy z Austria rzeczywiście wyżej, bo 2:11, a Egipcja-

ków, to prawy obrońca Kovacs. Ura- "'e weszli do II-ej rundy.

aportowe gesty

spotykamy często w kraju przy wery-

fikacji rozgrywek.

Cala tajemnica jest następująca: Egipt

przegrał z Węgrami 2:4, później zremi-

sował z W. Brytanią 3:3. W grupie tej

są tylko 3 «drużyny, a do następnej se-

rii rozgryicek wchodzą dwie pierwsze.

Anglia przegra rutpewno z Egiptem

tował on wiele sytuacji podbramko-

wych, które mogły jeszcze bardziej

pogrążyć jego drużynę. I

Anglicy nie mogą się jeszcze otrzą-

snąć po wygranym wprawdzie, ale

przy wielkim szczęściu meczu z Ho-

landią. Nie wszyscy gracze jedenast-

ki angielskiej będą mogli wystąpić w nieszczęśliwie, ie rozbił sobie zupełnie

1) Thompson w pchnięciu kulę — 1712 — 1148 pkt.

2) Consollnl w rzucie dyskiem — 52.7? — 1136 pkt.

3) Cociiran» w biegu 400 m pł. — 51,1 — 1102 pkt.

4) RelH w biegu na 5.000 m
— 14:17,9 — 1102 |Skt.

5) Whlttleld w biegu na 800 m
— 1:49,2 — 1084 pkt.

6) Zatopok w biegu na 10.000 m
— 29:59,6 — 1081 r

7) Dlllard w biegu na 100 m
— 10,3 — 1071 pkt.

8) Namath w rzucie młotsm — 54 ,09 — 1055 pkt

T) Smith w skoku o tyciee — 4 .30 — 10« pkt.

10) Steel* w skoku w dsl — 7 .32,5 — 1038 pkt.

11) Patton w biegu na 200 m
-

21,1 _
101« pkl

12) Winter w skoku wzwyi — i .ęg _
mis pki.

13) Ahman w trójskoku —

1:.40 — 99: pkt.

plecy i nie mógł dalej startować. Leżąc

na ziemi przyglądał się, jak jego naj-

więksi konkurenci odpadali kolejno

przy tej samej wysokości i wreszcie

zemdlał. Gdy doszedł do przytomności

dowiedział się, że zdobył złoty medal.

Na podium zwycięzców musiano go pod

prowadzić.

BEZWARTOŚCIOWY TALIZMAN

Konkurent Wintera w skoku wzwyż —

Amerykanin Mc Grew cisnął ze złością

no murawę boiska ,szczęśliwą" monetę

centową, którą znalazł przed rokiem w

Illinois. 18 -letni syn farmera z' Teksasu

wierzył, że znaleziony pieniążek przy-

niesie; mu szczęście i na Olimpiadzie.

NAPEWNO WIE LEPIEJ...

O bieżni olimpijskiej napisano już

w wyższym stosunku niż my, pomyśleli letki ttrtykułów, wielu dziennikarzy u-

sobie Egipcjanie, a nasz powtórzony \tTSymu^e ' łe iast nieodpowiednia,

mecz z Egiptem może zakończyć się TVmczasem Ewell, murzyn amerykań-

ski, który w stumetrówce zajął Il-gie

miejtce, wydal o niej taki sąd:
— Doskonała bieżnia. Może odrobinę

za miękka, ale można ją przecież u-

sztywnie po każdym dniu zawodów.

PRZEZ GUMĘ DO... SŁAWY

Nigdy jeszcze nie było pływaka, któ-

ry żuje gumę w czasie wyścigu. Ale w

Londynie znalazł się taki właśnie feno-

men. Jest nim 17-letnia Szwedka Ma-

riann Lundquist, doskonała pływaczka

w stylu dowolnym.

CO KRAJ TO...

Anglicy mają wiele pracy z utrzyma-

niem odpowiednio czystej wody w pły-

walni olimpijskiej iv Wembley. Wbda w

basenie jest filtroivana, chlorowana

i zmieniana co' 4 godziny. Z uczuciem

zazdrości piszę te słowa mając przed

oczyma ciemno zieloną „toń" basenu Le-

gii.

GDZIE DWÓCH...

Najpewniejszymi kandydatami na sło-

ty medal w setce stylem dowolnym byli

Ford (USA) i Jany (Francja). Na

krótko przed zawodami Jany lak oS-

wiadczył o sivym konkurencie:

— Pokonam Forda, bo basen olimpij-

ski ma mniej nawrotów, a właśnie na

nawrotach jest on odemnie lepszy i mo-

ie zyskać na czasie.

Ford z kolei tak wyraził się o swych

szansach:

— Wygram z Janym, bo ttfyważnych

wyścigach zdradza on dużą nerwowość.

A w olimpijsldm finale nerwy psują

wszelkie szanse.

Jak to zwykle bywa w życiu obu kon-

kurentów pogodził ten trzeci — Walter

Ris (USA), który zameldował się pier-

wszy na mecie.

POLECA SIĘ J4KAJŁOM

Zawodnikiem o najdłuższym nazwisku

jest chyba Grek, który startuje w kon-

kurencjach pływackich w stylu dowol-

nym. Proszę przesyłabizować 'owe dzi-

wo
— HadjukyrykaJtys. Imię owego

Greka jest niemniej malownicze i brzmi:

Panajiołis.

strzów olimpijskich Węgrzy przegrali

z Włochami 3:4. Mecz był bardzo

emocjonujący, stał na dobęym pozio-

mie. Obserwująca to spotkanie kolo-

nia włoska i zawodnicy rezerwowi

oraz z innych gałęzi sportu po zdo-

byciu przez rodaków decydujące)
bramki omal nie skoczyli do wody,

by wynieść z niej triumfatorów. Wrza

wa była tak piekielna, ie w ostatnim

fragmencie gry nie było słychać

gwizdków sędziego.

Bramki dla Włochów strzelili Ochi

ra i Allena po 2. Dla Węgrów Szi-

wes—2iDyarmati—1.

Belgia — Szwecja 1:1. W grupie A

Belgia zremisowała ze Szwecją po

bardzo ciekawej i zaciętej walce. Ni

ski wynik jest zasługą doskonale bro

niących bramkarzy, najlepszych gra-

czy na boisku.

Szwecja rozgromiła USA 7:0. Ame-

rykanie spodziewali się, że wejdą do

finału, ale taka wysoka porażka osła-

biła ich nadzieje. Po meczu złoiylł

więc protest, który jednak został od-

rzucony przez komisję.

Holandia — Hiszpania 5:2. Holan-

dia miała bardzo ciężki mecz. Hiszpa-

nie zastosowali z miejsca bardzo

ostrą grę, wyprowadzając tym Holen-

drów z równowagi. Dzięki temu Hisz

pania prowadziła do przerwy 2:1. Do

piero po pauzie Holendrzy opanowali

się i najlepszy ich gracz Teggla roz-

począł bombardowanie bramki hisz-

pańskiej, Zawodnik ten sam zdobył 4

punkty.

Francja — Egipt 3:3. Ostra, lecz wy-

równana walka obu zespołów.

TRAGICZNE CHWILE .

TRIUMFATORA

John ffinter, olimpijski mistrz skoku

:t'zwyż przeżywał długie chwile tragicz-:

nej niepewności. W skokach finałowych '

przekroczył za pierwszym razem wyso- \

kość 198 cm, ale przy skoku upadł tak j

Tor wioślarski w Henley gotów
Losowanie eliminacji przeprowadzone

seria rV-ł*: Argentyna, Egipt, Fra»

Najlepsi według tablic fińskiej —

LONDYN 3.8 (Tel. wł.)

Losowanie 4-ch pierw-

szych konkurencji wio-

ślarskich . dało następu ję-

ce rezultaty:

jedynki: seria I-eaa:

Płd. Afryka, Australia,

seria n-ga: Anglia, Szwajcaria, Jugo-

sławia;

seria III-cia: Hiszpania, USA, Sewe-

cja;

FLORET IND. MftCZYZN

ELIMINACJI ' '

• grupa: Dl Rosa (Wiochy), Galinl (Ar-
flentyna), leldandorff (Dania) — wizyicy
po 6 zwyc., Honlng (Szwaje.) - S zwyc. ,

Gretsch (Luks.) - s zwyc., Da lapeno
(Kuba) — 3 zwyc,, Hurota (Peru)—2 zwyc,,
Schlname (Braz,), Smith' (Eire) — 0 zwyc,

II 8'upa: Nottlni (Wiochy) - 7 zwye.,
Van de Werve (Belgia) - 5 zwyc. , Ryd-
strom (Szwecja) - 4 iWye„ Younas

(Egipt) — 4 2wyc,( Barrlentoj (Kuba) —

4 zwyc., Karamazekides (Grecja) — 7

zwyc. , Ycar (Urugw.) - 1 zwyc.( Pouj

(Kanada) — 0 zwyc.

c]a;

seria V-ła: Grecja i Wiochy.

Najpoważniejszymi kandydatami do

złotego medalu w tej konkurencji sę

Sephariade* (Francja) i Kelly (USA)»

Dwójki bes sternika: eecła

Australia, Dania, Szwajcaria.
seria n-ga: Włochy, Argentyna, .4«

glia.

eeria Hl-cJa: USA, Szwecja, Austria,

seria IV: Brazylia, Francja, Belgia.

Czwórki ze sternikiem: seria I-szaB

Portugalia, Grecja;

seria Il-ga: Jugosławia, Węgry;

seria IH-cia: Włochy, Australia:

seria IV-ta: USA, Anglia;

seria V-ta, Austria, Kuba;

seria VI: Norwegia, Dania;

seria VII: Argentyna, Szwajcaria;

eeria VIII: Finlandia, Francja.

ósemki: geria I-sza: Anglia, Dania,

orwegia;

seria Il-ga: Argentyna, Włochy, Szwaj

<'.:ria;

seria ITT-ein: Portugali:-, Irlandia, Ke

seria IV: Jugosławia, USA, Francja.
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BIEGI STULECIA NA STADIONIE WEMBLEY
Heknfombn rekordów olimpijskich

TRZECI dzień zawodów lekkoatle-

tycznych «ciągnął na główny

stadion Wembley znów . komplet pu-

bliczności. Program przewidywał 5 fi-

nałów, a wśród nich największe atrak

eje obiecywały g2.000 widzom biegi

sa 800 i 5,000 m, „biegi 100-lecia" —

jak określił je prezes Angielskiego

Związku Lekkoatletycznego.

łu jeszcze 4 z najlepszymi wynikami. nął wprawdzie gorszy wynik, niż miał
w eliminacjach. w tym seZ0ni6i ale wystar„ył mu do

IN ie poraź pierwszy zdarza się na zdobycia złotego medalu. To samo do

Olimpiadzie, że zawodzą faworyci, i tyczy zdobywcy II-go miejsca. Fina

Udawało się, że walka o pierwsze Kataji. Obok Morcoma drugą niespo-

miejsce rozegra się ponrędzy Tossim dzianką było trzecie miejsce Richard-

1 Amerykaninem Gordienem, bowiem sa (USA), który osiągnął wynik gor-

obaj mieli najlepsze wyniki na świe

dwa REKORDY OLIMPIJSKIE

NA8D0M

Finał biegu na 800 m zgromadził

Ba starcie 9 zawodników. Ameryka-

nin Whitfield, przyszły zwycięzca, wy

losował pierwszy tor długonogi i dłubie. Consolin, utrzymał się na pozio-
goręki Jamajczyk Wint, który zyskał mie gwojeg0 wyniltU| natomiast obaj

8
przydomek... goryla, zajął dru- -pozostali wykazali na boisku olimpij-

gą pozycję. Hansenne, nadzieja Fran- skini spadek formy,

eji, był na ósmej pozycji, a zewnętrz- i Norweg Ramstad i Węgier Klics za

ne miejsce przypadło młodziutkiemu jęli „idealnie" takie miejsca, jakie

biegaczowi angielskiemu, Parlett. i mieli w tym sezonie na liście najlep- olimpijskich nie zmniejszyła nawet 'oko:

Wint me wytrzymał nerwowo i zro szych miotaczy dyskiem, chociaż obaj Licz,ność, że padlv one w mało popular.

osiągnęli rzuty poniżej swych możli- nej konkurencji, a mianowicie w cho-

wości.

szy o 24 cm od swego najlepszego w

cie w tym sezonie —

po 54,45 m, a tym sezonie (4,42), co było po Mor-

tymczasem „pogodził" ich Consolini, comie najlepszym wynikiem na świe-

który był na trzeciej pozycji w sezo- cie.

CZWARTY dzień zawodów lekkoałle

tycznych we wtorek przyniósł na

stadionie w Wembley aż 9 rekordów o-

limpijskich oraz wyrównanie jednego te-

kordu światowego. Atrakcji rekordów^

dal rozstrzygnie się między Mac Ken-|

ley'em i Amerykaninem Bourlandem. I

Niespodziankę sprawił jednak drugi I

Amerykanin Patton. |

Finał zgromadził na starcie 3 Araery-

b"ł falstart. Po strzale startera na

czoło wysunął się Chefdhotel. Jego

rodak Hansenne źle wystartował i

znalazł się na ostatniej pozycji. Chefd

hotel prowadził bieg aż do 350 m i

teraz Hansenne poraź pierwszy usiło-

wał zbliżyć się do czołówki.

Po pierwszym okrążeniu prowadzę- (USA), chociaż pierwsze miejsce zo-

nie objął Whitfield, a tuż za nim stało przy USA Morcom, który m"'ał

Wint i Bengtsson. Hansenne zbliżył w tym sezonie najlepszy wynik na

się wyraźnie do czołówki. Przy wei- świecie 4,47 m, musiał zadowolić się

iciu na ostatnią krzywiznę Whitfield

spurtuje i zapewnia sobie 2 m prze-

wagi. Na finiszu Frtncuz i Ameryka-

nin Barten mi,'ają Bengtssona. Wint

l>ie jest już w stanie zagrozić Whit-

fieldowi. Wynikiem wspaniałej wal-

ki są 2 rekordy olimpijskie Ameryka-

nina i Jamajczyka. Faworyt Francji

i Europy, Hansenne wyrównuj» jedy-

nie rekord o!
:

mp
:

'p't' H-^psona.

dzie na 10.000 m, gdzie aż 4 zawodni-

ków uzyskało lepszy czas od poprzed-

niego rekordu olimpijskiego. Większą

atrakcję były rekordy olimpijskie w

W skoku o tyczce niespodziewanej pchnięciu kulą, w której aż czterokrot-

porażki doznał faworyt Morcom nie miotacze poprawili dawny rekord.

NIESPODZIANKA W fwrrwti

O TYCZCE °

ZATC"FF TRACI ZŁOTY MEDAL

PRZEZ 0,2 SEK.!

Kiedy na śt(arcie finału na 5.000 m

zebrało się 12' zawodników, deszcz

rozpadał się na dobre. Zatopek, na-

dzieja całej Słowiańszczyzny, mistrz

olimpijski na 10 000 m, po którym

to sukcesie dostał awans z poruczni-

ka na kapitana, przegrał złoty medal

na 5.000 m ledwie o 0,2 sek. Czech

•ie ma szczęścia do swego pogromcy

w tym biegu, Belga Reiffa W r, z. w

biegu na 3.000 m Zatopek przegrał z

Reiffem, ale przecież w tym sezonie

Zątopek osiągnął najlepszy czas na

świecie na 5.000 m (14:10) przed Szwe

dem Ah'denem (14:13,2) i władnie

Reiffem (14:14,2). v

WSPANIAŁY POJEDYNEK

NA200M

Najwięcej jednak emocji przyniósł fi-

ledwie szóstym miejscem z wyni- nał biegu na 200 m. Sądząc z półfina-

kiem,.. 3,95. Zwycięzca Smith osiąg- łów wydawało się, że walka o złoty me-

I ry lepsze wyniki od rekordu olimpi]
; skiego kanadyjczyka Gouldinga (1912

'r. — 46,28 ,4).

i Jak należało się spodziewać były

pijskia Thompsonowi (17,12). Okaza- tu „nawalanki" ze sirony zawodni-

ło się, ie rekordzista świata, również ków, którzy imitując chód, wcale nia-

Amerykanin, Fonville (17,68) był źle podbiegali. Zdyskwalifikowany aa

„zbyteczny" w Londynie, gdyż roda- podbieganie Francuz Chevalier opnsz

cy jego doskonale go zastąpili. De- czając bieżnię, groził pięścią komisji

kanów, 2 Jamajczyków i Panamczyka laney był może nie bardzo zadowolo- sędziowskiej.

La Beach. Zarówno Mac Kenlev jak i ny z drugiego miejsca, bo przecież po piriTir? THATB

La Beach ustanowili w tym sezonie no- Fonville miał w tym sezonie najlep- PŁOTKI ZNOW — USA

wy rekord świata wynikiem 20,2, jed- szy wynik na świecie (16,80), na.. Eliminacje biegu 110 m praex płotki

nak wspaniałej formy nie utrzymali do otarcie łez pozostanie mu jednak pcayniosły nowy sukces USA, których

Londynu. srebrny medal i... kilkuminutowy ty- wszyscy trzej reprecentana sdkwalMik*»

Na taśmie ledwie centymetry dzieli- tuł rekordzisty olimpijskiego. wali się do półfinałów. Wygrywali sad

ły pierwszych trzech zawodników, jed- Łomowski nie potrzebował wysilać '«woje przedbiegi ze macaną przewagi

nak zwycięstwo Pattona nie ulegało wąt »«ę. aby zakwalifikować się do fina- « wydaje się, że wszyscy aajmą eeołowa

pliwości. Kalifornijczyk ^rewanżował łu i nawet nie zdejmując „pepegów",
1

miejsca w finale. Wskazuję wvwalf aa

się w ten sposób EwelloW za°piąte pchnął bez wysiłku za pierwszym ra-
' to »«h wyniki w tym «nonie. Warto

miejsce w finale setki. Murzyn amery- zem o 10 cm lepiej od minimum, po- podkreślić, że na 10 miejsc USA tmtxytk
; kański Ewell ma jednak tę przewagę trzebnego do wejścia do finału posiadaniem aś 8 caołowych miejae.

nad Pattonem, że zagarnął dwa srebrne W finałowej rozgrywce po pierw- I w tym wypadku okazało się, ie-wł»>

medale. La Beach do brązowego meda- szej i drugiej kolejce był na siódmym
niał

y Dillard, rekordzista świata (13.6)

miejscu, jednak w trzeciej wynikiem "» <5TM dystansie, ma godnych a«Ua

15,43 wysunął się na czwarte miejsce,
zafi

tępcow.

którego już nie oddał w finale. ,

W fintófit
ów oprócz tych 5-th

Pchnięcie kulą przyniosło aż czte- Czwarte miejsce Łomowskiego ucie Amerykanów * pewnością aobacaymy

rokrotne pobicie rekordu olimpijskie- szy nie tylko Polaków, ale wszystkich

go Niemca Woelke z 1936 r. (16,20 m). Europejczyków, bo przecież Łomow-

Najpierw pobił rekord Fuchs (16,38), ski uległ tylko trzem Yankesom.

następnie rekord ten poprawił Thomp

son (16,46), a niedługo po nim Dela-

ney (16,68). Wspaniały pojedynek mio Niezbyt interesująca konkurencja,

taczy amerykańskich przyniósł czwar jaką był chód na 10.000 m przynio-

ty z kolei rekord i mistrzostwo olim- sła już w pierwszej .eliminacji aż czte

lu za 100 m dołączył teraz drugi.

ŁOMOWSKI — CHLUBA EUROPY

REKORDY PIECHURÓW

Hindusa Vickersa i Saweda Lidma

SZWECJA CONTRA PUJAZON

diwfcy cyfrąj
jIMM|

10) Makela (Finlandia).
11) Stokken (Norwegia)).
12) Peraela (Finlandia).

DYSK

I seria: 1) Mc Kanley (Jamajka) 21,5,
2) Haggis (Kanada) 22,2 , 3) Clausen

(Islandia) 22,2, 3) Unes (Bermudy).
I! «aria: 1) VallaX (Anglia) 22,3 , 2) Seram i

(Cejfon) 23,1 , 3) Lovina (Filipiny) 23,2 4) '

Patrakis (Grecja), 5) Bartram (Australia).
III seria: 1} Chacon (Kuba) 21,9, 1)

Shore (Pol. Afr.) 22,1, 3) Morris (Portu-
galia) 22,6 (Startowało tylko 3-ch).

IV seria: 1) Ewell (USA) 21,6 , 2) Van

Heerden (Pol. Ałr.) 21,S, S) Delgado (Ku- ,

ba) 22,2 , DII (Barmudy) ,Salmon (Irak), :

Linssen (Belgia).
V seria: Le Bas (Fr.) 22,0 2) Ramo» j

(Brazylia) 22,2 , 3) Mc Kenzie (Jamajka)
22,4 (Startowało tylko 3-ch).

VI seria: Patton (USA) 21,6 , 2) Lalng
(Jamajka) 21,» , 3) Geary (Arg.) 23,0 , Whita

(Coilon).
VII soria: 1) Bonhoff (Arg.) 22,2 , 2)

Fairgrieve (Anglia) 22,2, 3) Zamorra (Ku-
ba) 23, 4) Aksur (Turcja). i

VIII seria: 1) Bourland (USA) 21,3, 2) j
Da Silva (Brazylia) 21.9. 3) Lewis (Try-

S KM Z PRZESZKODAMI

I przedb.: 1) Elmsaeter (Szwecja) 9:15,
2) Quyodo (Francja) 9:17,2, 3) Siltaloppi
(Finlandia) 9-,22̂ 4 4) Mirando (Hiszpania)
9:24,2. 5) Mac Milian (USA), 6) Curry
(Angl.), 7) Mavrapostolos (Grecja), 8) Ste-

lanovlc (Jugosławia)'; 9) Dorni (Belgia).

II przedb.i 1) Pujazon (Franc)a) 9:20,8 ,

2) Hagstroem (Szwecja) 9:22.6, 3) Segedln
(Jugosl.) 9:25, 4) Ross (USA) 9:30,4 , 5) Ole-

sen (Dania), 6) Toivarl (Finlandia), 7) Tu-
dor (Anglia), 8) Szilagy (Wągry), 9) Das-

can (Turcja), Heys (Belgia).
III przedb.: 1) Sjoestrand ^wecja) 9:21,

2) Kelnlaurl (Finlandia) 9:75,9, 3) Evenaert

(Belgia) 9:26.4 , 4) Chesneau (Fr.) 9:27.6 ,

5) Howell (Angl.) 6) Frieden (Luks.), 7)
Oenel (Turcja), 8) Overton (USA).

nldad) 22 4, 4) Perez (Urugwaj), 5) Bloch
Zatopek przegrał z Reiffem ledwie (Norw)

IX svria: 1) Treloar (Australia) 21,7 2)o 0,2 sek. Belg miał nad nim handi-

cap, bo nie startował na 10,000 m, a

więc miał więcej energii, niż Czech.

Zatopek jednak mógł wygrać i 5.000

m, ale za późno rozpoczął finisz.

BLANKERS KOEN

BEZ KONKURENCJI

Kolenderka Blankers Kpen, która

była faworytką 100 m, potwierdziła

swoją klasę w eliminacjach i półfina-

łach, osiągając jako jedyna z zawod-

^.zek równe 12 sek.

Butt (Pakistan) 21,8. 3) Cestas (Turcja)
22,0, 4) Johnson (Bermudy).

X seria: 1) Mac Corquodale (Anglia)
22,3, 2) Ferrandon (Paur) 22,5, 3) Bourgaux
(Belg ) 22,9. 4) Bally (Fr.).

XI seria: 1) Testa lopez (Urugwaj) 22,1 ,

2) Hausen (Brazylia) 22 2. 3) Scholtan

(Holandia) 22,2 , 4) Tima (Węgry).
XII seria: 1) La Beach (Panama) 22,4, 2)

Lamfers (Holandia) 22,0, 3) Pettle (Kana-
da) 22,0, 4) Stephan (Francja), 5) Fayoi
(Urugwaj).

110 M Pt.

ĆWIERĆFINAŁY

I ewiorffinał — Mac Kenley (Jamajka)

W* finale,** po dob ni e jak w poprzed-' TM 2 > Evel <USA>21 ' 8 ' 3) Valle (An9 ' ia)

nich biegach, Holenderka wyraźnie ( ,| ^wiorćfinaI: 1 Bourland (USA) 21,3. 2)

górowała nad swoimi konkurentkami ' Treloar (Australia) 21,5, 3) Da Silva (Bra-

i wygrała zdecydowanie z dużą prze-! *Y»«> « 4) Shore Afsud

I Saram (Cejlon). 6) Bonnhoff (Argentyna).
w

a

śą- ,n £Wjerćfinnl: 1) La Beach (Panama)
Blankers Koen jest swego rodzaju 21,7, 2) Lalng (Jamajka) 22,8 3) Van Heer-

fenomenem sportowym. Matka dwoj-! den (Afryka Pid ) 22 9
... T, .

• iw ćwierćfinał: 1) Patton (USA) 21,4. 2)
ga dzieci znajduje czas na upraw,an.e J^f (Angl|^ 218, 3) Chacon (Ku-

lekkoatletyki i szczyci się posiada- ba) n 0_
^

Hagg-, 5 (Kanada), 5) Hausen

niem trzech rekordów świata: na 100 j (Brazylia), 6) Butt (Pakistan).

m 11,3, w skoku wzwyż 1,71 (uwaga I p6mNMY (^^ M|kae|sson (Szwec]a) 45:0J

nasi... lekkoatleci!), w dal 6,25 m i w i ( p6łf|na|. 1} Mac Kon|ey (jamajka) 21,4, 2) Morris (Anglia) 45:03, 3) Maggl (Fren-
biegu na 80 m przez płotki do spółki 2) Pa„on (USA) 2i,« 3) Ewell (USA) 21,8, cja) 45:44,3, "

-

z Włoszką Testoni 11,3. Pierwszy re- , 4) Da Silva (Brąz.), 5) Valle (Angl.), 6)

kord świata ustariowiła Holenderka w (USA) „A 2)

I przadb.i 1) Porter (USA) 14,3. 2)
Eraekman (Belgia) 15,2 , 3) Recordon (Chi-
'c) 15,3, 4) Barkway (Angl.) , 5) Bsakay
(Turcja).

II przedb.: 1) Scolt (USA) 14,8 2) Frayer
(Francja) 15,5 , 3) Rendln (Szwecja) 15,5,
4) patropoulakls (Grecja).

III przedb.: 1) Trlulzl (Arg.) 14.6, 2)
Gardner (Australia) 14,6 , 3) Saurez (Hi-
szpania) 15,9. 4) Birrell (Ang'ia), 5) Cros-

field (Grecja).
IV przedb.: 1) Vlckers (Indie) 14.7, 2)

Lldman (Szwecja) 14.7 3) Sabater (Porto-
rico) 15,3, 4) Green (Austria), 5) Zwaan

(Hol.).
V przedb.: 1) Marle (Francja) 14,9, 2)

Bernard (Szwajcaria) 14,9, 3) Foster (Ja-
majka) 15,1, 4) Ferrando (Peru), 5) Finlay
(Anglia).

V przedb.: 1) Dlxon (US«) 14,2 , 2) Weln-

berg (Australia) 15,0, 3) Omes (Francja)
15 2, 4) Khan (Pakistan), 5) Alzamora

(Peru).

Finał

1) Consolini (Wiochy) 52,79 — rekord

olimpijski.
2) Tosi (Wiochy) 51!78 — rekord olim-

pijski również pobity.
3) Gordien (USA) — 50.77.

.4) Ramstad (Norw.) 49,21 .

5) Klics (Węgry) 48,21 .

6) Nyquist (Finlandia) 47,33

PRZEDBOIE

I grupa: Fuchs (USA) 15.85, Delaney
(USA) 14.97, Arvidson (Szwacja) 14.70, Gl-

les (Anglia) 14.80, Joupplla (Finl.) 14.72 ,

Lehtlla ..(Finl.) . 14.85, Łomowski. (Polska)
14.70.

II grupa: Thompson (USA) 15.09 Yała-

ganas (Grecja) 14.63.

Do flnaiu zakwalifikowano Jeszcze 3-ch
z taj grupy, którzy nie osiągnęli mini-

mum. Są to: Gierutto (Polska) 14.45 , Su-

gurdson (Islandia) i Kalina (Czechosło-
wacja).
FINAl

1) Thompson (USA) 17.12

2) Delpnsy (USA) 16.68

3) Fuchs (USA) 16.42

4) lOMOWSKI (POLSKA) 15.37 ,5
5) Arvidsson (Szwecja) 15.37

6) Lehtina (Finlandia) 15.05

Poprzedni rekord olimpijski ustanowio-

ny w 1936 r. należał do Niemca Wosika

16.20.

FINAt

1) Blankers Koen (Holandia)

2) Manley (Anglia) 12 2.

3) Strlckland (Australia) 12.2 .

4) Nyers (Kanada).

5) Jones (Kanada).'

6) Thompson (Kanada).

11,f.

I przedb.: 1) Blankers Koen (Holandia)
11.3, 2) Upton (Anglia) 11,8 3) Touloupe
(Francja) 12,0, 4) James (Finlandia), 5) Ma-
nuel (USA), 6) Appel (Chile). .

II przedb.: 1) Gardner (Anglia) 11,6, 2)
i Lomska (CSR) 11,8, 3) De Fortela (Arg.)

| 11,8 , 4) Lamouche (Francja), 5), Kavouni-

j dou (Grecja).

I III przodb.: 1) Monginou (Francja) 11,7,
2) Strickland (Australia) 11,9, 3) Ober-

, meyer (Austria) 11 9, 4) Robinson (USA),
! 5) Crowther (Angl.) , 6) Evelyn (Jamajka).
I IV przedb.: 1) Steuer (Austria) 12,2 , 2)

Koudija (Hol.) 12,2, 3) Valaaven (USA) 12,6.

I półfinał: 1) Blankers Koen (Holandia)
11.4, 2) Oberbreyer (Austria) 11,9, 3) lom-

ska (CSR) 12,0, 4) Toulouse (Francja), 5)
Walaaven (USA), 6) Upton (Anglia), .

II półfinał: 1) Conginou (Francja) 11,8,
2) Gardner (Anglia) 11,8, 3) Słeurer (Au-
stria) 4) De Portela (Arg.) , 5) Koudijs
(Hol.) .

CHÓD 10.000 M 0
PRZEDBOJS

I tsria: 1)

1942 r. (płotki), a okoliczność, że w

ciągu 6 lat zachowała doskonałą for-

mę na poziomie olimpijskim, stawia ją

w rzędzie najlepszych lekkoatletek

świata.

Interesujący wypadek zdarzył się w

jednym z półfinałów. Oto 3 zawod-

niczki osiągnęły identyczny czas 12,5

sek. (jamajka Thompson, Czeszka

Sicnerova i Dunka B. Nielsen). Cho-

dziło o ustalenie drugiego miejsca

(pierwsza była Kanadyjka Nyers) i sę

dziowie wstrzymali się z ogłoszeniem

La Beach (Panama) 21,6, 3) Lalng (Jamaj-
ka) 21,6, 4) Treloar (Australia), 5) Corquo-
dale (Angl.), 6) Chacon (Kuba).

FINAt

1) Patton (USA) 21,1 ,

2) Ewell (USA) 21,1
3) La Bęach (Panama) 21,2
4) Mac Kenley (Jamajka)
5) Bourland (USA)
6) Laing (Jatoajka)

4) Dordonl (Włochy) 46:25 8,
5) Johansson (Szwecja) 46:44,1.

II seria: 1) Churcher (Anglia) 46:26,4,
2) Schwab (Szwajcaria) 46:38,, 3) West

(Anglia) 47:11,6, 4) Corsaro (Włochy)
47:26,8 , 5) Hardmo (Szwecja) 47:34,8.

| FINAt 880 "m|

1) Whitfield (USA) 1:49,2 - rekord olim-
UZ.IUW1C »aui.ji««ii c— -a Dilskl

wyniku aż do zapoznania się z foto- 2) (Jamajka) 1:49,5 - rekord olim-

grafią. Zdjęcie fotograficzne było ko-

rzystne dla zawodniczki z Jamajki.

4 REKORDY OLIMPIJSKIE

W DYSKU

W rzucie dyskiem byliśmy świad-

kami niebywałej serii rekordów. W

eliminacjach Włosi Consolini i Tossi

poprawili rekord olimpijski Ameryka-

nina Carpantera z 1936 r., a w finale

obaj jeszcze raz osiągnęli wyniki lep-

sze od rekordów, które pobili w eli-

minacjach.
Warto dodać, ie minimum 46 m po

trzebne do zakwalifikowania się do

finału, osiągnęło w obu grupach tyl-

ko 8 zawodników,. wobeo czego ko>

aisja sędziowska dopuściła do «na

P 'S k Hansenne (Francja) 1:49.» - «kord

olimpijski Hampions wyrównany.
4) Barten (USA) 1:59,1 .

5) Bengtsson (Szwacja) 1:50,5 .

« rh.mhars (USA) 1:521.6) Chamberi (USA)

l
FINAt I.M0 El

1, Reiff (Belgia) 14:17 6 -

Pijkl (poprzedni rekord naeżai do

2) Zatopek (CSR) "

Hosckarta równlst P°b!ty).
3) SlIJkhuls (Holandia) 14:2«.«

4) Ahldan (Szwecja) 14:28,6.
5) Albertsson (Szwecja) 14:29

6) Stone (USA) 1
*:39,2.

7) Nyberg (Szwecja.
8) Koikola (Finlandia),
9) Van da Wattyna (Belgie).

Firiilrlacja
po piqłym dniu

igrzysk
P".

1. USA — 69

2. Szwacja — 1»

I. Turcja — 17

4. Australie — 13

S. Węgry — 13

i. Francja — 12

7. Włochy — »

8. Holandia — 8

9. Szwajcaria — 1

10. Finlandia — 7

11. Dania — 6

12. CSR — S

13. Austria — 4

14. Belgia — 4

15. Paru — S

16. W. Brytania — 3

17. Cejlon — 2

18. Jamajka — 2

19. Jugosławia — 2

20. Norwegia — 2

21. Panama —
"

W tabeli uwzględniamy tylko Uzy
plerwire mlsjics, punktując: zloty
model — 3 Pkt. «rsbrny — 2, brą-
iowy — 1.

j TYCZKA |

1) Smith (USA) 4,30.
2) Kataja (Finlandia) 4,20.
3) Rlchards (USA) 4,20 .

4) Kaas (Norw.) 4,10.
5) Lundberg (Szwecja) 4,10.

6) Morcom (USA) 3,95 .

Po wtorkowych eluniftacjacb w biogn

na 3.000 ,m przez przeszkody walka •

złoty medal rozegra się między Sw»

dami Glmseaterem i Sjoeetosndem a

Francuzem Pujazon.

Szwed Sjoeatrtmd oeaągnęt wpawdA

z tej trójki najsłabszy esaa, ale osa pa-

tndxwd biee szjixaej, gdyś nttt aaa

nie zagrażał, a Sowed i tak priadat

kwalifikował się da finałn.

Obaj Szwedaś i Pnjaaon iwjiepś«|| I

całej etarwki sawodRikćw Jbnlf baria,

ryidółzwodą.

AHMAN W FORMIE OLIMPIJSKIEJ

Szwed Ahman, który w tym seiiwia

znajdował się na móstym miejscu w Sa-

beli najlepszych zawodników w trój sko-

ku na świecie, czekał z najlepeeą swo-

ją formą do Oliimipiaidy, eo jak wtika-

cują dotychczasowe rezultaty na stadto*

ni w Wembley rzadko eię zdana. A-

hmain popraiirił w trójskoku swój wynik

o 15 cm, którym zapenmił sobie rfoty

medal.

W przeciwieństwie do Szweda — Au-

stralijczyk Avery obniżył awoją formę.

Osiągną on wynik 10 cm gomy od «we-

go najlepszego w tym seeonśe, ca dslo

mu „tylko" a-ebrny medaL

BLANKERS KOEN

WYRÓWNAŁA REKORD ŚWIATA

Holenderka Blankers Koen w biega

. eliminacyjnym na 80 m praes l^otkź,

podobnie jak i na 100 m płaskie, była

bezkonkurencyjna. Pobiła ona rekord

olimpijs!d i wyrównała swój własny re-

kord świata (11^). W półfinale zado-

woliła" się wynikiem 11,4, ale sobaesy-

my, co jeszcze pokaże nam w finale.

PRZEDBOIE

I grupa: Avery (Australia) 15.33 , Hal-

Igren (Szwecja) 14.77, Kln-Wun-Klng (Ko-
rea) 14.67,5, Albens (USA) 14.65, Da Silva

(Braz.) 14.64 , Ahman (Szwecja) 14.60, Lar-
sen (Dania) 14.52 .

II grupa: Rautlo (Finlandia) 14.86 , Pe-
reira (Braz.) 14.69 ,5 , Reballro (India) 14.65 ,1 wozdawca miał właśnie przyjemność po

Sartalp (Turcja) 14.63, Olivera (Braz.) 14.52, częst<wać najlepszego miotacza Euro-

Moberg (Szwecja) 14.57, •
1

Pierwszy papieros Łomowskiego
po dziewięciu miesiącach

nię się i to również ze sportsmenką

studentką z Akademii .Wychowania

Fizycznego.

A zatem winszujemy Łomowsklemu

nie tylko czwartego miejsca, ale I

szczęścia w małżeństwie.

Ł Gryźswsld

LONDYN, 3.8 (Tel. wł.) . Łomowski

schodzi z boiska, wysysa ostatni kęs cy-

tryny, kierując się na miejsca, gdzie

obserwowała jego rsuty grupka Pola-

ków.

— Mam jedną prośbę, niech mi pan

da prędko papieroska.

Łomowski zaciąga się z rozkoszą. O ,

jak smakuje, pierwszy papieros od 9

miesięcy. Dałem sobie 6łowo, że dopie-

ro zapalę po olimpiadzie' (Waax ^>ra-

Mac Keant (Au
stralia) 14.55 .

FINAt

1) Ahman (Szwecja) 15.40

2) Awerl (Australia) 15.36,5
3) Sartalp (Turcja) 15. 02,5
4) Larsen (Dania) 14.83

5) Ollveira (Brazylia) 14.82,5
6) Rautlo (Finlandia) 14.70

Kobiety

PdtFINAtY

I półfinał: 1) Blankers Koen (Hol.)
12 0, 2) Strlckland (Australia) 12,4, 3) t.

Nielsen (Dania) 12,7, 4) Oatter (Anglia),
5) Taglidaferri (Włochy), 6) Bourn (Berm.) .

!l półfinał: 1) Manley (Anglia) 12,4 , 2)
Jones (Kanada) 12,6, 3) Robb (Afr. Pol.)
12,7, 4) De Jongh (Hol.), 5) Bergendorf
(Dania), 6) Ruisel (Jamajka).

III półfinał: 1) Nyers (Kanada)12,4 , 2)
Thompson (Jamajka) 12,5 , Slcnerova (CSR)
Nielsen (Dania) po 12,5 .

[ 100M

py).
— Tak, tak, • tych niewypalonych

papierosów zrobił się wynik. Czy "Kin

może sobie wyobrazić, jaki jestem

szczęśliwy. Pobiłem przecież Nielsena,

który już miał rzuty 15,90 i wcale nie

wszedł do finału. Pobiłem dwóch Fin-

nów, dwóch Szwedów i Czecha. Obóz

nie poszedł na marnie, ale jeszcze nie

rezygnuję. Jeszce muszę porawić wyni-

ki i wygrać Bałkaniadę.
— Niech pan mi wietrzy, gdy kuca-

łem po raz trzeci i ten rzut miał zade-

cydować ó wejściu do finału, — przed

oczami stanęło mi całe moje życie.

Niech pan sobie wyobrazi taką sytua-

cję, jeśli na pajna patrzy 80 kilka tysię-

cy par oczu. To wcale nie jest bagatel-

ka. Rzucaliśmy kulą czerwoną, obłożo-

ną emalią.' Kula była śliska a wycierała

się coraz więcej; tó też ostatnie rzuty

wszystkich sawodników były jui słab-

sze.

— Czy pan nauczył się czegoś od

Amerykanów? — zapytuję.
—- Naturalnie, zrozumiałem co to

znaczy szybkość przy wyrzucie, Oni

Czwarte lekkoatletyczne mlstrzo- jakby „trzepali" kulą, a nie rzucali,

stwa Europy —

na które początkowo — Pan ma podobno 33 lata i nie

reflektowała Polska — odbędą się' fest jeszcze żonaty?

ostateczne w 1950 roku w Briuseli.
1

— A nie, czekałem na Olimpiadę,

Zawody odbędą się nie — jak dotąd ale już koniec z t.rvn'zr<i»'im. I »ty-

w 4-cb lecz w 5-ciu dniach. cznia wyznaczyłem soois termin, Że-

Mistrzostwa Europy
lekkoatletów
w Brukseli

T\/ijwiększy sukces wśród Polaków

zdobył do tej pory Łomowski'. Skrom-

nemu urzędnikowi zatrudnionemu w

Biurze Odbudowy Portu w Gdańsku

śnił się co prawda olimpijski sukces,

ałe ten sen był zmorą dla innych. Bo

pan Miecio to neruius, jak się palny
i prędzej spodziewano się zawodu, choć .

z Londynu dochodziły meldunki o

wspanialej formie.

Sen o najlepszym miejscu wśród eu-

ropejskich miotaczy kulą ziścił się, jed-

nocześnie prysnęla legenda o nerwach

Łomowskiego. Od wczoraj możemy na

gdańszczanina liczyć. Może śmiało wal-

czyć z olbrzymami. Łomowski bowiem

do olbrzymów się nie zalicza. Jak na

miotacza kulą jest niski. Ma zaledwie

179 cm wzrostu. Waży natomiast tolid-

nie—94kg.

Łomowski rozpoczął karierę sportową

w Wilnie. Przed wojną startował w cie-

niu takich miotaczy jak Gierutto, Fi*-

doruk i nie zwracano nań zbyt wielkiej

uwagi. Dopiero w• 1939 r. dostał rię do

reprezentacji Polski. Debiutował na me-

czu z Litwą, przecha której ivystatviono

mocna naszpikowany rezerwami skład.

Do życiowej formy doszedł Łomow-

ski w rolcu olimpijskim. W Londynie

powtórzył wyniki krajowe, co nie uda-

wało się podczas wielkich prób takie-

mu asowi jak Iłeliasz.

Łomowski ma 33 lata i nir. myśli o

przerwaniu !-"ri-ry. rfa«tnr"—'

sportowi pał.ikie;>Ht ,(<."•;-'- .
»• ::nh "Il':, .<:'

sów.
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Reiff pokonał Załopka o 0,2 sek. T

Tajemnica zwycięstwa Belga

;y zbierajq medale
wolno-nmeiykańskich

LONDYN, 3.8 (TeL wł.) . Deszcz już

na dobre roapadal się, gdy na bieżnię

wyszła najlepsza stawka długodystan-

sowców świata. Ruszyli ostro. Początko-

wo rozgrywa się walka o prowadzenie.

Wysuwa się Szwed Albertson za nim

szającego krzyku. Później Zatopek a

za nim dopiero Holender i zupełnie wy

czerpany Ahlden. Owacjom dla Reiffe'a

nie ma końca, Czech natomiast schodzi

T, bieżni jakby zapomniany.

Gdy mija pierwsza gorączka można

grupa: Zatopek, Race, Slijkhuis i Alil- pomówić z bohaterami biegu.

den. Czech jednak be, trudu potrafił
^ ^^

ZATOpEK?

przedrzeć się na piemwaze miejsce. W o- . . ...

v
. ,1 — Bieżnia za ciężka dla mnie —

da i błoto coraz bardziej chlupią pod |

nogami. Wydaje się nam, że trzech Szwe

dów, którzy dostali się do finału: Ny-

berg, Albertson i Ahlden — potrafią z

sobą współpracować, tak jednak nie

długich dystansach. Teraz pozostały

po nich tylko wspomnienia. Siadam

obok miłego, nieco już łysawego pa-

na. Nasze panie napewno krytykowa-

i• - T/a ^^

łyby jego urodę, Reiff jednak ma uro-

skarzy się Zatopek. — Wolałbym bie- , , . ,

1936 roku, gdy robiłem wywiad rów- .— A jak to było z tym pańskim

nież z mistrzem na 5 km, Finnem wypadkiem samochodowym, czy istot-

Hoeckertem. W myśl „tradycji" rozma nie był poważny7

wiam z triumfatorem. Wspominam te j — O tak, w maju wpadłem pod sa

czasy, kiedy to Finowie królowali na mochód, wskakując do tramwaju.

jest. Dwaj pozostali Szwedzi są dużo

ełabsi od Ahldena i nie mo-gą wytrzy-

mać tempa.

Po kilku okrążeniach twarzy aę czo-

łówka: Zatopek, Riee, Ahlden i Amery-

kanin Stone. Rice w drugiej połowie

biegu zajmuje wypadową pozycję za

Załopkiem. Biegnie przez trzy koła,

niemal detpoząe mu po piętach, znajdu-

jąc się za nim zaledwie o pół metra

po prawej stronie. Nagle na cztery

pół okrążenia przed końcem Reiff ata-

kuje i ucieka. Burza oklasków wybucha

na stadionie. Jedni dopingują Zatopka

inni Reiffa a Belg ucieka coraz dalej.

Ma już 30 m przewag. Pociąga za so-

bą Holendra.

WYSIŁEK ZATOPKA

Widzimy jaki wielki wysiłek czyni w

tej chwili Zatopek. Walczy teraz nie

tylko z zawodnikami, ale i z ciężką

bieżnią. Błoto pryska mu z pod nóg we

wszystkie strony. Pochyla się ku przo-

dowi, zaciska zęby. Nic z tego wysiłku,

Reiff ciągle ucieka, a meta jest coraz

bliżej. Zatopek czyni jeszcze jeden roz-

paczliwy wysiłek i nagle jakby złapał

drugi oddech. Znów jest szybki, biegnie

teraz spurtem, czyni wrażenie jakiegoś

czołgu sunącego do ataku.

200 M PRZED METĄ

Do mety pozostaje jeszcze 200 m

Czech mija Slijkhnisa. Na prostej wyda-

je się, że już zdoła dogonić Reiffa. Je-

szcze 2 metry, jeszcze metr... Belg nic

nie wie, co dzieje się za nim, widzi tylko

taśmię. Ogląda się jednak przezornie,

spostrzega niebezpieczeństwo i czyni

ostatni wysiłek, który mu zapewnia zwy-

cięstwo. Wpada na metę wśród ogłu-

.. | gać w czasie takiego upału, jak to

było podczas 10 km. Angielski deszcz
1 nie zrobił mi dobrze. Ukradziono mi

, po biegu pantofle — skarży się Czech
—

w czasie gdy rozdawałem autogra-

fy, jakiś amator „pamiątek" skradł

mi olimpijskie „kolce".

Reiffe'a poznaję dopiero na drugi

dzień, gdy już zupełnie miał uspoko-

jone nerwy.
— Chcesz porozmawiać

z Reiffem, to chodź, woła na mnie

nasz korespondent belgijski, red. Dęb-

ski

Przypomniałem sobie olimpiadę w

czy uśmiech.

PŁYWANIE MĘ1CZYZN
400 M ST. DOW.

PÓŁFINAŁY

I półfinał: 1) Mac Lane (USA) 4:4?,5 2)
Marshall (Australia) 4:50, 3) Mitro (Wę-
gry) 4:50,8 , 4) Hale (Anglia) 4:51,4,
pepic (Jugosł.) 4:58,6 .

II półfinał: 1) Kaadas (Węgry) 4:47,8 ,

2) Smith (USA) 4:48, 3) Jany (Francja)
4:51,3 , 4) Yantorno (Arg.) 4:57,5, 5) Heus-

ner (USA) 4:57,4 .

4x290 ELIMINACJE

I seria: 1) Węgry 8:05,«, 2) USA, 3)
Argentyna, 4) Brazylia, 5) Hiszpania, 6)
Bermudy, 7) Pakistan.

II seria: 1) Francja 9:08,8, 2) Jugosławia
9:12,4, J) Szwecja °:17.9 4) Meksyk, 5)
Anglia, 6) Kanada. 7) Egipt.

PERSONALIA REIFFE'A

— 32 lata, od czterech lat żonaty,

mam synka i córeczkę, —

poczem

blondyn wyciąga z kieszeni zloty me-

dal, — Szkcda, że nie jest on na

prawdę ze złota — żartuje Reiff. —

Wolałbym, żeby był mniejszych roz-

miarów, a za to ze szlachetnego kru-

szcu. Ciężko na ten medal pracowa-

łem, bardzo ciężko. Marzyłem o nim

prawie od roku, tj. od tego czasu,

gdy zdołałem pobić Zatopka na 3 km,

Nabrałem wówczas wiary, że jest on

do pobicia. Ułożyliśmy wtedy wraz

z mym trenerem dokładny plan za-

prawy. Nie paliłem, nie piłem

— Czy to prawda, że pan trenował

cały czas w tajemnicy, zdała od lu-

dzi?

5) Stri- | — T?k, nikt mnie nie obserwował.

Biegałem na hippodromie Biegałem w

lasach, ale nigdy na bieżni.

— Podobnie jak Kusociński, -r-

wtrąca mój kolega. •

— Tak, tak — potakuje Belg. —

Tak jak wasz wielki Kuso. Wiem, że

go zamordowali Niemcy...

Niech pam zobaczy tu pomiędzy wło-

sami, jaka duża blizna. Lewą nogę rów

nież miałem kontuzjowaną, spuchła jak

bania. Leczyłem się 15 dni, ale nie wy-

trzymałem. Zrobiłem za wcześnie tre-

ningi i musiałem znów przerwać na 10

dmi? Wówczas to sportowa Belgia po-

stawiła nade mną krzyżyk, co mnie je-

szcze bardziej zdopingowało.

4x200 ST. DOW.

FINAŁ

1) USA w składzie: Ris, Wolfl, Mc La-

ne, Smith — 8:4« — rek. ol. i iwiata.

2) Węgry: Nyeki, Mitro, Szatmary, Ka-
das — 8:48,4 — rek. ol. I świata.

3) Francja: Padou, Cornu, Bernard, Ja-

ny
— 9,08..

4) Szwecja — 9:09,1 .

5) Jugosławia — 9:14.

ó) Argentyna 9:19,2 .

7) Meksyk 9:20,2 .

8) Brazylia 9:31. ,

Pod koszami
Landynu

LONDYN, 3 .8 .

— (Tel. wł.) — Sen-

sacyjny przebieg miało spotkanie ko-

szykarzy Argentyny i USA. Zdawało

się, że kandydat na mistrza Olimpia-

dy — drużyna Boba Kurlanda i in-

nych olbrzymów —

wygra z łatwością

swe spotkanie. Tymczasem Południo-

wi Amerykanie rozegrali wspaniały

mecz, przyprawiając licznie zebra-

nych na widowni Jankesów o palpi-

tacje serca. Po 10 minutach prowa-

dziło USA 16:10. W ciągu 5 min. Ar-

gentyńczycy rozpoczęli ostre strzela-

nie, doprowadzili na 20:18. Do przer
-

wy Argentyna miała przewagę 4 pkt.,

prowadząc 30:26.

Po przerwie gra była niemniej emo

cjonująca, 15 miu. przed końcem stan

meczu był 37:37. Amerykanie przy-

stąpili do ataku, zdobyli przewagę 3

pkt., 4, następnie 6. Zryw Argentyny

i jest 43:43. W tym momencie na-

stąpiło załamanie Południowych Ame

rykan i wielkoludy USA zdołały za-

kończyć mecz zwycięsko 59:57.

Ciężką walkę stoczyli Urugwajczy-

cy z Włochami, , wygrywając różnicą

zaledwie 2 pkt.

Do ładniejszych spotkań należał

mecz. Filipiny — Chile. Dobra tech-

nicznie drużyna Filipin przeprowadzaj

ła bardzo ładne kombinacje, niestety

obrońcy Chile byli zbyt silną dla nich

zaporą.

Najpoważniejszymi kandydatami na

wejście do następnej rundy są z gru-

py A: Brazylia — Kanada; B: Filipi-

ny
— Chile, C: USA — Argentyna.

D: Meksyk — Francja.

Dość ciekawy wypadek zaszedł w

meczu Peru — Szwajcaria; Francuskie

mu sędziemu przeszkadzały medaliki

zawodników, które nakazał przed roz

poczęciem gry zdiąć.

Grupa A: Urugwai — Włorhy 46:44

Brazylia — Anglia 76:71.

Kobiety
100 M ST. DOW.

Finał

1) Andersen (Dania) 1:061

2) Curtis (USA) 1:04,5 .

3) Vaassen (Hol.) 1:07.4 .

4) Harup (Dania) 1:08,1 .

5) Fredin (Szwecja) 1:08,4.
6) Schumacker (Hol.) 1:09.

100 M GRZBIET.

LONDYN, 3.VIII (Tel. wł.) — Tytuły mi-
strzów olimpijskich w zć^asach w stylu
wolno-amerykańskim zdobyli następujący
zawodnicy:

Waga musza
— Viitala (Finlandia)

' Waga kogucia — N . Akar (Turcja)
Waga plórltawo — Bilge (Turcja)
Waga lekka — Atik (Turcja)
Waga póiśrcdnia — Dogu (Turcja) •'

Waga średnia — Brand (USA)
Waga półciężka — Wittenberg (USA)
Waga cielica — Boois (Węgry)

Walki finałowe były
przede wszystkim wiel-
kim triumfem zapaśników
tureckich, którzy w każ-

dej wadze: zakwalifiko-
wali się do ostatecznych
rozgrywek. Ich asy atu-

towe Atik, Bilge- i Dogu
zdobyli tytułu mistrzów

olimpijskich bez punktów ujemnych.

Walki w puli finałowej wagi muszej:
Balamir (Turcja) pokonał Raissi (Persja)
na pkt., Johansson (Szwecja) po 5 min.
22 sek. rozprawił się z Francuzem Baudric,

i Jonasson (Szwecja) przegrał z Balamirem

TAJEMNICA ZWYCIĘSTWA BELGA
— Niech pan coś powie o poniedział-

kowym biegu, dlac-zegp pen tak deptał

po piętach Zatopkowd?
— Bo wiedziałem, że on tego nie lu- j (Turcja) przez położenie na łopatki. Viita-

bi i denerwuje to go. A teraz adradaę | la (Finlandia) wygrał z Johanssonem m

panu sekret. Gdy zacząłem uciekać, by- P
unkt

Y-

najmniej nie myślałem o Zatopku, a

bałem się Slijkhuiisa i Ahldena. Od

nich to chciałem się odezwać. Byłem

pewien, że Zatopek dotrzyma mi kroku

i będzie biegi tuż za mną. Walkę z Za-

topkiem odkładałem dopiero na finisz.

Miałem wielką niespodziankę, gdy

sposrzegłem, że nie ma za mną Czecha.

Gdy byłem już na ostatniej prostej, nic

nie wiedziałem, że Gzech mnie doga-

nia. Na szczęście obejrzałem się i mia-

łem jeszcze tyle sił, aby w ostatniej

chwili uciec. Taka to hvla historia mo-
W y9ra ' z

,

aml em

Johin (Szwecja) wygrst na pkt. i
jego biegu. j

Przerywa nam strzał startera — czte- j

rech czarnych i dwóch białych wysko-

czyło z dołków — to finał 200 metrów.

K. Gryżewski |

Klasyfikacja ostateczna: 1) Viitala (Fin-
landia), 2) Balamir (Turcja), 3) Johansson

(Szwecja).
Pula finałowa wagi koguciej: Kouyos

(Francja) wygrał na pkt. z Trimpontem
(Belgia), Akar (Turcja) wygrał po 13 min.

54 sek. z Kouyosem (Francja), Leeman

(USA) wygrał na pkt. z Trimpontem (Bel-
gia).

Klasyfikacja ostateczna: 1) Akar (Tur-
cja), 2) Leeman (USA) 3) Kouyos (Fran-
cja).

Pula finałowa wagi piórkowej: Muelłer

(Szwajcaria) po 9 min. 15 sek. położył
Parssona (W. Brytania), Johin (Szwecja)

(Egipt),
Tothem

(Węgry), Gilde (Turcja) w 11 min. 10 sek.

wygrał z Hietalą (Finlandia).
Ostateczna klasyfikacja wagi piórko-

wej: 1) Bilge (Turcja), 2) Johin (Szwecja),
3) Meuller (Szwajcaria).

Pula finałowa wagi lekkiej: Atik (Tur-

cja) w 5 min. 15 sek. położył M top aW

Nizzola (Włochy), Frańdfors (Szwecja) wy.

grał na pkt. z Baumannem.; (Szwajcaria),
Atik (Turcja) wygrał na pkt. z Leppane-
nem (Finlandia), Nizzola (Włochy) wygrał
na pkt. z Slik-Young-Kimem (Korea);
Frańdfors (Szwecja) wygrał na pkt. z

Caoll .(USA).
Klasyfikacja wagi lekkiej: 1) Atik (Tui,

cja), 2) Frańdfors (Szwecja), 3) Bauman*

(Szwajcaria).
pula finałowa wagi półśredniej: Dog*

(Turcja) wygrał na pkt. z Merryll (USAfc
Merryli (USA) wygrał, na pkt. z Garrardem

(Australia), Dogu (Turcja) w 7 W 04 sek.

pokonał Sovari (Węgry), Garrard (Ausłr*.
lia) wygrał w 7 min. 01 sek. z Leclerc

(Francja).
Ostateczna klasyfikacja wagi pftłfrMfc

niej: 1) Dogu (Turcja), 2) Garrard {Al*,
stralia) 3) Merryll (USA).

| Pula finałowa wagi Średniej: Reitz (Ud.
Afr.) wygrał na pkt. z Sepponenem (Fin-
landia), Linden (Szwecja) pokonał M

pktł Brunaud (Francja), Brand (OŚA) WJN

grał z Lindenem (Szwecja) na pkt.
Ostateczna klasyfikacja wagi iredirioJU

1) Brand (USA), ,2) A. Candemlr (Turcja)*
3) Linden (Szwecja).

Pula finałowa wagi półciężkiej: Wittem

berg (USA) w 2 min. 27 sek. wygrał z T*>

rsany (Węgry), Fahlqvist (Szwecja) yg

7 min. 20 sek. pokonał Payetta (Kanadę)*
Wittenberg (USA) wygrał na pkt z FaM-

qvistem (Szwecja), Wittenberg (USA) w

7 min. 13 sek. wygrał z Candwh (Turcjajf
Stoekll (Szwajcaria) wygrał na piet z

Candwh (Turcja).
Klasyfikacja ostateczna wagi półcłęi-

kiej: 1) Wittenberg (USA), 2) Stoekll

(Szwajcaria), 3) Fahlqvist (Szwecja).
Pula finałowa wagi ciężkiej: Antonssofl

(Szwecja) w 9 min. 40 sek. wygrał z

Armstrongiem (Australia), Amstrong po-

łożył Esona (Turcja) w 12 min. 13 sek.,
Armstrong (Austr.) wygrał na pkt. z Hut-

tonem (USA), Antonson (Szwecja) w tn

41 sek. rzucił na łopatki Bahari (Persja),
Boeis (Węgry) w 9 min. 50 śek. zwycięży!
Różyczkę (CSR).

Klasyfikacja ostateczna wagi ciężkie]:
1) Boeis (Węgry), 2) Antonsson (Szwa-,

cja) 3) Armstrong (Australia).

Nie widziano takiej walki
olimpijskiej pływalni Londsynu

LONDYN, 3.VIII (Tel .wl.) — Jany odna-

lazł się. Po sromotnej klęsce, jaka spot-
kała Francuza w finale 100 m st. dow.,
w którym uległ aż czterem konkurentom

olbrzym z Tuluzy zabłysnął swym talentem

w przedbojach sztafety 4x200 m st. dow.

Francuzi, płynący w jednej serii z Ju-

gosłowianami i Szwedami do ostatniej
zmiany znajdowali się • na trzeciej pozy-

cji. Jany,' płynący na ostatniej zmianie,
miał w chwili startu kilkanałcie metrów

do odrobienia. Wspaniałym zrywem Fran-

cuz dogonił przeciwników już na 80-tym
metrze, po czym nie zwalniał tempa i na

mecie mial już 4 sekundy przewagi. Fran-

cuzi znów zaczęli wierzyć w swego mi-

strza i oczekują od niego sukcesów na

400 m st. dow.

Sztafeta Francji płynęła' w następującym
składzie: Corry, Padou, Bernard i Jany.

Znacznie lepsze czasy uzyskano w dru-

gim przedboju, gdzie płynęli sztafety fa-

worytów: USA i Węgier. Wyrównana
i doskonała czwórka węgierska osiąg-
nęła najlepszy czas dnia — 8:53,6,

Nie długo cieszyli się Francuzi czniej olbrzym z Tuluzy stracił swą

wspaniałą postawą swego Jany w żelazną wytrzymałość, skoro w półfi-

sztafecie 4 x200 m st. dow. Najwido- nale 400 m st. dow. przyszedł dopie-

TO na trzecim miejscu, ulegając Kaca-

__ _ ^_ j sowi (Węgry) oraz Smithowi (USA),

r Ię Cf 0l90/ ' Przez cały czas półfinału Jany ustę-

pował wyraźnie obu swym pogront-
LONDYN, 3 8. (Tel.

wł.j — Pięciobój no-

woczesny choć nie

jest jeszcze skończo-

ny, ma murowanego

zwycięzcę. Jest nim

szwedzki kapitan ar-

PRZEDBOIE

I seria: 1) Van der Horst (Hol.) 1:18,7,
2) Lane (N. Zelandia) 1:18,8 , 3) Berlioux

(Francja) 1:18,8, 4) Fredin (Szwecja) 1:21,2 .

II seria: 1) Harup (Dania) 1:15,6 —

re-
'

kord olimpijski 2) Zimmerman (USA)
1:16,8 , 3) Yate (Angl.) 1:18,3 , 4) Marshall

(Arg.) 1:20, 5) Gontersweller (Szwajcaria),
6) Court (Kanada).

III seria: 1) Davies (Australia) 1:16,4, — j
rekord olimpijski, 2) Novaak (Węgry)
1:17,3, 3) Jensen (USA) 1:18,8 , 4) Van Ekris

(Hol.) 1:19,3, 5) Ellery (Angl.), i) Gonza-
lias (Arg.). i

IV sarla: 1) Galliard (Holandia) 1:18,2 ,

2) Mellon (USA) 1:18,7 , 3) Gibson (Anglia)
1:19,7, 4) Bruggemann (Meks.), 5) Ballin-

lyn (Norw.), 6) De Groba (Braż.) 7) Gr-
nette Jany (Francja).

W drugim półfinale trójka Mac La-

ne, Marshall i Mitro górowała wyraź

nie nad pozostałą stawką.

W pływaniu pań na 100 m st.

grzbiet, już przedbiegi przyniosły no-

tylerii Grut, mający nad resztą rywa-
we

rekordy olimpijskie. Konkurencja

Ii olbrzymią przewagę. Małemu, lecz ta
wypadła najsłabiej dla Ameryka-

stlnemu Szwedowi udała się sztuka, które w przedbojach zajmowały

której nie mogli dokonać poprzedni dalsze miejsca. Triumfy odnosiły pły-
3 | zwycięzcy tej konkurencji: wygrał już

w *czki europejskie, reprezentantki

u2y. I trzecią konkurencję indywidualną. Australii i Nowej Zelandii. Rekord

skując przecięnie po 2:13,4 na 200 m. J Poprzedni zwycięzcy pięcioboju mogli olimpijski pobiły Harup (Dania) "—

( pochwalić się wygraniem najwyżej

dwu.

| Ostatnia konkurencja pięcioboju —

bieg naprzełaj znów stanie się chyba

łupem Szwe"da.

2C0 M KIAS.

FINAŁ

1) Van Vilet (Hol.) 2:57,2 — rekord olim-

pijski, 2) Lyons (Australia) 2:57,7 —

re-

kord olimpijski, 3) Nevak (Węgry) 3:00,2
ekord olimpijski.

SKOKI Z TRAMPOLINY

1) Drawes (USA) 108.74

2) Olsen (USA) 108.23

3) Elsener (USA) 101.30

4) Pelissard (Francja) 100.38

5) Groemer (Austria) 93.30

6) Child (Anglia) 91.63

Skład Węgrów: Kadas, Mitro, Nyeki
rykanów, jednak pobili wprawdzie Ame-

rykanów, jdenak w finale może być z

łatwoicią odwrotnie, tym bardziej, że

USA nie wystawiło swych najlepszych
crawlistów.

Początkowo prowadzili Amerykanie, do-

piero na trzeciej zmianie Węgrzy zrówna-

li się I Kodas z Robertsem wystartowali
równocześnie. Po 50 metrach Węgrzy pro-

wadzili z przewagą 1 metra, na mecie

lóżnica wynosiła 2 metry.

W finale sztalety znalazły się: Węgry,
USA Argentyna, Brazylia, Fiancja/ Jugo-
sławia, Szwecja l Meksyk.

Finał sztafety 4 x 200 m stylem do-

wolnym przyniósł najwspanialszą wal-

kę, juką oglądała pływalnia w Wem-

bley. Rewelacyjna satafeta węgiercka

uległa doskonałej czwórce amerykań-

skiej o zaledwie 4 m.

Na pierwszej zmianie Amerykanie u-,

zyskali nieznaczną przewagę, którą Mi-

tro wyrównał. Trzecia zmiana zakończy-

ła się lekką przewagą płjwaków USA.

Swą zaciętą walką oraz doskonałym

wynikiem pływacy węgierscy dowiedli,

że są drugą z kolei po Ameryce potęgą

w stylu dowolnym.

USA i Węgry uzyskały czas lepszy od

rekordu świata, który należał do Japo-

nii (8:51,5 — 1936 r.) .

Trzecia z kolei Francja nie brała zu-

pełnie udziału w pojedynku dwóch

pierwszych sztafet; musiała natomiast

stoczyć ciężki bój ze Szwecją. '

1:15,6 oraz Davies (Australia) —

1:16,4 . Kandydatką ńa złoty medal

jest Dunka.

Terminarz rozgrywek
miądzy okręgowych

5-CIOBÓJ
IV KONK.

Pływanie: 1) kpt. Grut (Szwecja) 4:17,
2) sierż. Szondy (Węgry) 4:21,1 3) por

Vilkko (Finlandia) 4:24, 4) kpt. Caballer

(Hiszpania) 4:25,7 , 5) kpt. Lopez (Hiszpa-
nia) 4:29, 6) kpt. Brignotti (Wiochy), 7)
kpt. Platon (Finlandia) 4:38,9 , 8) kpt
Borge^Braz.) 4:40.3, 9) por. Baugh (USA)
4:41, 10) por. Roja» (Meks.) 4:42,4.

PO IV KONK.

Najliczniejszą reprezentację w sto-

sunku do ilości mieszkańców wysta-

wiła Islandia. Drużyna reprezentacyj-

na Islandii składa się z 30 osób. W

drużynie znajduje się również para

bliźniąt, która wystąpi w lekkoatle- j
tyce.

j Najczęściej fotografowaną zawod-

niczką olimpijską jest piękna Ame-

Finał 100 m st. dow. pań zgromadził na

starcie doskonałą stawkę z potężną Ame-

rykanką Curtiss i doskonalą Dunką An-

derson na czele. Między tymi dwiema

zawodniczkami rozegrała się zażarta wal-

ka o tytuł. Natychmiast po starcie Dunka

wysunęła się na czoło. Amerykanka kilka-

krotnie dochodziła swą rywalkę, nigdy
jednak nie zdofała ~ odebrać jej prowa-

dzenia. Nieznaczne zwycięstwo Dunki jeśt
jedną z niespodzianek pływalni w Wem-

bley.

W skokach z trampoliny paft Amery-
kanki okazały się tak samo bezkonkuren-

cyjne jak ich koledzy. Od pierwszych
skoków obowiązkowych uplasowały się
one na czele punktacji i nie oddały pro-

wadzeni^ aż do końca. Klasa reprezen-

tanek USA wyszła na jaw jednak dopie-
ro w drugim dniu podczas skoków do-

wolnych. Trzy medalistki wybierały taki*

skoki, przy których współczynnik trud-

ności jest bardzo wysoki. Zawiodła Fran-

cuzka Moreau, typowana przez swych ro-

daków na kandydatkę medalu. Po sko-
kach obowiązkowych była ona jeszcze
szósta, ale po skokach dowolnych spadła
na dalsze miejsce.

Finał 200 m etylem klasycznym ko-

biet stał się łupem do&mnałej Holen-

derki "Van Vliet, która czasem 2:57,2
ustaliła nowy rekord olimpijski. Drugie

miejsce zajęła rewelacyjna Australijka

Lions przed Novak — Węgry.

Portugalczycy
w miejsce Polaków

W 1936 r. w Berlinie w drużynio

1) Kpt. Grut (Szwecja) 8 pkt., 2) mjr rykanka Brenda Helser, startująca w P
iłkarskie

i USA było aż 6 Polaków.
nnro /ll<5Ał ii ni., 21 '

-
'

_
.

• rTJ_x
pływaniu. Po Igrzyskach rozpocznie

Teraz dla odmiany jest az 5 fortu-
Moore (USA) 43 pkt., 3) por. Gardin

(Szwecja) 44 pkt., 4) Hogner (Szwajcaria)
50 pkt. , E) mjr Larkis (Finlandia) 55 pkt.,
6) por. Baugh (USA) 56 pkt., 7) I 8) por.

Gruenther (USA) i Vilkko (Finlandia) po

62 pkt. 9) por. Riem (Szwajcaria) 65 pkt.,
10) por. Buxton (Chile) 68 pkt.

ona karierę filmową.

Najmłodszym zawodnikiem Igrzysk

jest 13-letni skoczek do wody Mund

Gunter z Chile.

galczyków.

TAK SIĘ ODBYWAŁA „TRANSMISJA" DO TARNOWA

Rozgrjv.ki linalowe mistrzostw mię-

.; okręgowych rozpoczynają się w dniu

36X5* ~
lrak 98:2 °'° hiny

~
Belg!a i22 hr

-
1wtdlu S ułożonego przez

r,
"

„ I WG i i) 1'ZPN terminarza odbeda tie-

CSR~«T CaTla f419 ' "SA - następująco:
CSR 53:28, Peru

_ Egipt 52:27, Ar- 1 22.8 Skra - Szombierki; PTC - Le-

gentyna — Szwajcaria 49:23, CSR —' diii

Ertpt 52:38.

Grupa B: Clvle - Filipiny 68:39,
Belgia — Irak 98:20

Grupm Cs USA — Argentyna 59:5-7,
Peru — Szwajcaria 49:19.

Grjjpa D: Francja — Kuba 37:31,

29.8 Szombierki - PTC; Lublinian-

ka — mbfrz gr. III.

5.9 Skra — Lechia; mistrz grupy III—

PTC.

12.9 Lechia — Szombierki; mistrz gr.

W - Skra.

19.9 Szombierki — mistrz grupy III;

PTC — Skra. (

26.9 Sera — mistrz gr. III; Szombier-

ki — Lechia.

3.10 Lechia — PTC: mi=trz grupy III

Szombierki.

10.10 iszoiuL.e-rki — Skra; PTC —

mistrz gr. III.

24.10 Skra - PTC; mistrz-gr. III -

Lechia.

31.10 Lechia — Skra; PTC — Szom-

bierki.

Gospodarze zawodów wymienieni sę

STRZELANIE

MAŁOKAL.

1) Ecook (USA) 599 pkt. na 600 możl.

2) Tomsen (USA)' 599 pkt.
3) Jonsson (Szwecja) 597 pkt.
4) i 5) ex aequo' Kongsjorden (Norw.)

i Skredegaard (Norwegia) 597 pkt.

TU TVU Z SUPUlCm °dtWUrSa
*

r:cbieB
^ PUPUICÓW

- Lem . uczme zebram kibica W Tarnowie płacili bilety wstępu na boisko,
aby wysłuchać ostatnich wiadomości.

Oclpoii/iedfżl

fSecfcvftc/t

Waterpoliicl AZS-u. Za pozdrowjenla

| z Wrocławia dziękujemy serdecznie.

t

WARUNKI PRENUMERATY

i miesięcznie zł 91.—

Wpłacać wyłącznie na adres Administra-

cji - Warszawa, ul. Mokotowska I
' „Przegląd Sportowy", konto P. K. O. 1*1921

j CENY OGŁOSZEŃ
za 1 mm w tekicle szerofcoicl. jednej

szpalty — 80 zł.
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