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Igrzyska Bałkańskie odroczone

Afera
lokalne - bez

-finansowa w

/

ŚLĄSK poruszony jest niesłychaną aferą, której terenem
stał się Amatorski Klub Sportowy. W tej chwili trudno

jest zorientować się w całej tej poplątanej sieci zarzutów i wza

jemnych oskarżeń. Stronami zwalczającymi się są, jak się zdaje,
zarząd AKS i kierownictwo sekcji piłki nożnej, reprezentowane
przez inż. Babulskiego i Struzika.

Obaj oni zostali zdyskwalifikowani

przez Ś10ZPN na podstawie doniesie

nia, że zdążają do usamodzielnienia

gospodarczego sekcji piłki nożnej i...

rozdziału zysków!
W odpowiedzi na to, inż. Babulski

p. Struzik i inni ogłosili list otwarty,

w którym nie tylko zaprzeczają sta-

wianym im zarzutom, ale ze swej

(DZIESIĘCIU
I NAJLEPSZYCH

W końcu strony listu twierdzą, że.

o całej tej sprawie skierowali pismo,
do Centralnego Związku Budowlane-'

go w Warszawie, skąd . nie nastąpiła
jednak interwencja. I że czas ten zo-

stał wyzyskany dla pozbycia się nie-

wygodnych świadków. Sensacyjny list

podpisali obok wymienionych na wstę

pie ,dwu działaczy jeszcze: Danczak,
Woźniak, Wolski, Łuczyński i Wa-

wrzyniak.
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Tak wygląda sprawa z perspekty-
wy reiacji jednej strony. Nie przesa
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r' oskarżeniem marnotrawienia . przez ". SCIS nwazaTMy> że publicz

| Zarząd Klubu grosza publicznego, któ ^|
-

ry rozchodzi się — jak .twierdzą w
^ om Pe en

ne czynniki zaję-;
= swym liście -

w tajemniczy sposób.
^ f1 ***

= ku Budowlanego w kwocie

S miliona złotych, podczas gdy rezerwo

5- wa drużyna piłkarska przegrywała'
E mecze, ponieważ zawodnicy ńie mieli

Z butów.

Z Ale na tym bynajmniej nie koniec!

Autorzy listu stawiają pytanie, dlacze

go Śl. OZPN nie zainteresuje się pre

zesem

Wydaje naril się,; że obowiązek na-

(Dokończenie ze -ar.
- bej)i I

Staworzyńskim i sekretarzem

Adamcem, którzy podobno „zakupili"
graczy Franiela i Janeckiego za łącz-

ną kwotę 250.000 zł przy równocze-

snym niewłaściwym zaksięgowaniu roz

chodów.

W dalszym ciągu sensacyjnego listu

twierdzą autorzy, że stali się oni ofia

Na nowoobiidowanych kortach Bry- rą nagonki wówczas, gdy zaczęli inte

gady rozegrany został w Częstochowie resować się gospodarką finansową
ub niedzieli mecz HKS Szopienice — klubu w związku z pracami nad odbii

Brygada, zakończony zwycięstwem tej dową Stadionu prowadzoną przez fir

ostatniej 7:6. j mę „Staworzyski" (zniekształcenie re

Oto wyniki (goście na pierwszym lacji telefonicznej nie pozwala nam

miejscu): Kokot — Laskowski 6:4, 1:6,' stwierdzić, czy nazwa firmy jest iden

2:6, Materny — Kadela II 7:5, 6:1,
:

tyczna z nazwiskiem oskarżanego pre

Moodry — Kadela I 6:3, 6:2, Ceber —

1
zesa klubu. Przyp. Red.) Są oni podo-

Saiwka 6:2, 6:1, Sęsmęski — Muiaiał 4:6, bno w stanie przedłożyć odpowiednie

4:6, Siesszecki — Chądzyński 1:6, 4:6, dowody kompetentnym władzom

Szymura — Widera 5:7, 4:6, Piekoto- stwierdzające, że dokonano grubych

er.
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niż siatkarze w turnieju sofijskim
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wa — Frankówna 6:2, 5&7, 1:6, Momdry,
Januszewicz — Chądzyńska, Laskowski

3:6, 6:8, Kokot, Cober — Kadela, Saw-

ka 1:6, 2:6, Standra — Rozpondek 4:6,
6:2, 3:6, Ojrzyńska — Coherowa 2:6,

3:6, Piefcotowa, Momdry — Frankówna,
Laskowski 7:5, 6:2.

nadużyć.
Podobno ni zebraniu zarządu poru

szony został np. brak firmowego ra-

chunku na ok. 1.200.000 złotych, na

co padła odpowiedź, że rachunek taki

naraziłby przedsiębiorstwo na wyso-

kie podatki.

IGRZYSKA Bałkańskie w~piłce siat-| Triestem

kowej weszły w stadium końcowe.

Zdecydowanym faworytem na pierwsze
miejsce tak w konkurencji nię-kicj, jak
i kobiecej jest Czechosłowacja.

Z zespołów pol-ki< li znacznie 1. niej
wypadła drużyna kcliicca, która po prze

granej z Czechosłowacją 1:2 nia — jak
się wydaje — zapewnione drugie miej-
sce w turnieju.

Wczoraj —

w dniu święla narodowe-

go Bułgarii — rozgrywki nie odbywały
się. Zawodnicy polscy wzięli natomiast

udział w uroczystościach. Byli oni wszę-

dzie witani b. serdecznie przez ludność

stolicy Bułgarii.

W pi?tęk Igrzyska zostały wżnowiónc.

Drużyny polskie spotkaj;, się ż repre-

zentacjami Rumunii. W • sobotę Polacy
grają z \Tęgraini. Dla kobiet będzie to

ostatnie spotkanie w Igrzyskach, gdyż
biorący udział w turnieju Triest nie wy-

stawił drużyny żeńskiej. Siatkarze na-

tomiast zakończ; Igrzyska meczem z

We wszystkich tych spotka-
niach zespoły polskie powinny wygrać

łatwo, nie oddając przeciwnikom seta.

Z dotychczasowych rozgrywek najwię-
cej emocji dostarczył widzom mecz dru-

żyn żeńskich Czechosłowacji i Polski.

Spotkanie odbyło się w atmosferze nie-

zwykłego napięcia przy czym do ostat-

niej chwili wynik jego był niepewny.
Pierwszego seta po wyrównanej grze

pierwszym miejscu w. Igrzyskach.
Reprezentacja męska zagrała w tur-

nieju znacznie słabiej. W meczu z Cze-

chami, przegranym 0:3..,(9:15,, 10:15 i

7:15), Polacy nie mieli żadnych szans.

Zdawało się jednak, że siatkarze wy-

walczą bez trudu drugie miejsce. Nie-

stety przegrany nieoczekiwanie mecz z

Jugosławią zepchnie ich prawdopodob-
nie na 3 pozycję. Jedynie w'tym wypad.

świcarz wykonuje karkołomne:- salto

mortałe a' Szczepański 'przygląda się ze

zdziwieniem ' karkołomnym ewolucjom
• kolegi.

Foto Franckowiak

Polska-Austria
na nintgu

W¥ warszawie

Świcarz zebrał za ten strzał sporą porcjęgwizdów. Rzut karny obromil Skromny,ale trzeba dodać, że struł potomHy byt

anemiczny, Foto Frm,ckou**k

wygrały Czeszki w stosunku 15:10. W ku, jeśli Bułgarzy wygrają z Jugosławią,
secie'drugim Polki przyjęły jednak ini- siatkarze nasi'-mogą ulokpwać- się
ejatywę'i demonstrując b. ładną' grę drugim miejscu,
zwyciężyły 15:5. Niestety w decydującej ( W pozostałych spotkaniach padły nastę

rozgrywce brak rezerw (Polki wyjecha- pujące wyniki: mężczyźni — Jugosławia
ły do Śófii tylko w 8:kę) doprowadził — Rumunia 3:0, CSR — Triest, 3:<J,
do przegranej. . |Bułgaria' — Rumunia'3:1,-kobiety'—

~ | Jugosławia — Rumunia 2:0, Fuimunia
;
—Obie -drużyny musiały walczyć o ka:

dą piłkę.; Przy .stanie. 14:14-piłka prze-' Bułgaria ,2:1 i CSR — Rumunia .2:0.

chodziła..kilkakrotnie ż jednej do, dru- j W tym ostatnim -meczu siatkarki czes-

giej drużyny. Potyin jednak Czcszkom kip napotkały nieoczekiwanie-na' silny
udało się zdobyć. 2 .piłki .1. zakończyć ^opór . i wygrały po ładnej walce żale-

spotkanie 16:14. Mecz-ten decydował:odwie 15:13 i 16:14.

Tylko chwilowa przerwa
w Igrzyskach Bałkańsko-śr. eutopejskicłi

Główny Urząd Kultury Fizycznej o-

trzymał w środę zawiadomienie od ppłk.
Szemberga, który udał się do Budape-
sztu na Konferencję: w sprawie Igrzysk
Bałkańsko-środkowoeuropejskich, ie na

posiedzeniu, w obecności delegatów u-

aesfeniczących państw, postanowiono
chwilowo wstrzymać Igrzyska.

Sprawa dalszego ich/ przeprowadzenia
i usprawnienia ustalona zostanie na na.

stępnej Konferencji, która odbędzie się
w październiku w Budapeszcie. Na te.

braniu tym uregulowane zostaną wszj>.l
kie zagadnienia techniczne i ujęte v

formę regulaminów, gdyż brak .ich daj<
się ustawicznie we znaki.

W związku z decyzją budapeszteńską
odroczone .zostały chwilowo zarówno tur

niej bokserski w Albanii jak i IgrzysŁ a

Lekkoatletyczne w Belgradzie.

Lekkoatleci nasi w zamian za to we-

ihi( dział w wielkie!' międzynarodowych

zawodach, organizowanych przez Rumu-

nię w Bukareszcie 25 i 26 bm.

Mecz bokserski Polska — Au

stria 6 grudnia .odbędzie się w

Warszawie w Ujeżdżalni, nato-

miast spotkanie Polska — Czecho-

słowacja -w Poznaniu w listopa-
dzie.

Dania zawiadomiła PZB, ' iż w

tym sezonie ; nie. rozporządza już
wolnymi terminami, aby rozegrać

międzypaństwowe, spotkanie z-Pol-

ską, . natomiast 'chętnie zgodziła by
się na zorganizowanie ,meczu mię-
dzymiastowego.

Walne zgromadzenie WOZB od-

będzie "się "15 •
' września w War-

szawie.

PIERWSZE ZEBRANIE

W WARSZAWIE

PZB

W czwartek odbyło się w Warszawie

pierwsze posiedzenie . PZB, na którym

ukonstytuował 'Się nowy "Zarząd. Zebra-

niu przewodniczył prezes Jędrzejewski.

Boli —; krzyczy Waksntan, ałc „profesorek"' • Kucliar masuje mu nogę i me

zwalnia ucisku. Kyrącja. okazała się Ho-bra i Waksman grał mimo kontuzji
przez cały mecz. Foto Franckowiak
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SZYMURA wygłosił w tym

tygodniu w Poznaniu poga-

dankę na temat swych przeżyć

olimpijskich. Prelekcja odbyła się j
przy wypełnianej sali w domu 1

Pocztowców. Dochód z tej impre- jj

zy zostai przeznaczony na fundusz S

odbudowy Warszawy. I

Kio wygra?... Cebulak czy Zagórski...
IGRZYSKAMecz Praga

Bałkańskie

Warszawa również liie

dochodzi do skutku, gdyż Czesi przy-

puszczalnie do ostatniej chwili liczyli
się z ewentualnością wyjazdu do Ti-

rany.

Warszawa więc ma wolny termin w

. dniu 12 września. Jakby go nie zmar-

Pogadanka wypadła nadspodz.e- ; nowa-? Natychmiast powstaje pkn. Pre

wantę dobrze i była bardzo cie- j .

^

prendowgki łelefonuje do kapiUna

kawa. Dobrze byłoby, aby Szymu- j p^g perdy

ra powtórzył swe wspomnienia w 3| . . , . .

1.7. . . . !' — A może by tak zorganizować w

niedzielę mecz Repr. Polski — Warsza-

wa? Obie drużyny są przecież przygoto-

wane do boju.
Projekt! oczywiście został przyjęty i

w taki sposób narodził się niedzielny

odwołane! mecz Warszawa — Polska, który ma się
odbyć na korcie Legii o godz. 12-ej.

Warszawie, korzystając z pobytu
w stolicy z okazji niedzielnego me

czu.

Szymura wystąpił w domu Pocz-

towca w mundurze olimpijskim.

i^IMBWWZIDI JJ

udc3 się bokserom stołecznym
•f skich pięściarzy do Chodakowa speł-

nił calkowiee swe zadani» — powiedział
nam j«den z członków warszawskiej eks-

pedycji, p. Karski.

ZESTAWIENIE PAR

Zestawienie par będzie takie: Kar•

gier — Patora, Grzywacz — Sgbkowiak,
Kruża — Czortek, Rademc.cher •• — Ko-

muda, Chychla — Majewski, Cebulak—

Zagórski, Szymura — iArchadzki, Kii-

mecki — Kotkowski.
— Teoretycznie reprezentacja Polski

musi wygrać 16:0... ale có będzie W

praktyce, to dopiero zobaczymy, mówi

z uśmiechem prezes Prendowski.

Rzecz prosta, że wszyscy smakosze

boksu- przede wszystkiem zwrócą uwagę

na apotkamie Zagórski — Cdbulak —

spotkanie, że tak powiemy, rewanżowe.

I3o obaj pięściarze mają porachunki z

czasów przedolimpijskiego turnieju w

i Lodzi. Pozostaje faktem, że mistrz Pol-

ski Zagórski przegrał tam z Cebulakiem

przez t. k. o.

Od tej chwili dużo wody upłynęło w

Wiele, a Zagórskiego już „przestawiali
1

i Monasterski i Sztam. Zobaczvmy o ile
„Bzura" pokazała, że umie zorganizo- ... , "., .

wać imprezę, za co należą się jej siowa | te S° utalentowanego pięściarza
uznania. Macz Warszawa — Team Żyrar- 1 oszlifować i czy już zrozumiał,' że wbo
dowski — Bzura zgromadził polną salą
widzów. Gdyby tam mogło pomieścić sią
więcej niż 1000 osób, myślę że też było-
by pełno.

Warszaw wygrała zdecydowanie 13:3.

Tyczyński nia wysilał się zbytnio, by wy-

grać z Bieganowskim. Sieradzki, Kossowski

i Zagórski wygrali przez t. k . o. Najlepiej
za znokautowanych zaprezentował się
przeciwnik Zagórskiego, Szymczak.

C7FSTOCHOWA fObsł wł) —
S,abiaJ nIŻ 2wylCl0 walcly ' 3®" 1 " 6 TM 1 ''-l^&iyo 1 UltlUWA, (UDsi. wi.j z ob|eeuj,eym Bolcem miał ciężką prza-

Wybijający się w r. b . zespół pięs'cia-
1

prawą, ale walki nie przegrał, tak jak to

rzy Domu Kultury Raków sprawił ub. ! widzieli licznie przybyli z żyrardowa kl-

niedzieli sensacyjną niespodziankę, od
blc9

,

Ho,c f-h
KI ' k

« kasztanów Jakie padły
.

' 1
, . .

!
na ring niezbyt dobrze świadczy o pew-

nosząc zwycięstwo 10:6 nad ósemką nej częjc| ^ido^ni,

Ruwelację zgotęwał Choroblewskl w

wadze ciężkiej remisując z Drabkowskim.

Zawodnik „Bzury" to b. dobry materiał.

Ze starym rutyniarzem Drabkowskim nie

mógł sobie Jednak poradzić. Chłopak jest
doić szybki, nieźle zbudowany (bez tłu-

szczu), widać, że poza boksem uprawia
inne jeszcze sporty, a w ogóle ma serce

do walki.

Glon, opiekujący sią obu prowincjonal-
nymi zespołami powinien Choroblewskie-

mu poświecić więcej uwagi.

Jedyne zwycięstwo dla - miejscowych
uzyskał śledź (Ż) z Knigą. Zwycięstwo za-

wdzięczą śledź dwu ostrzeżeniom, Jakie

otrzymał" Knlga.

dotychczasowego mistrza Okręgu —

Brygadą (dawniej CKS).
Oto wyniki: musza — Szpryngiel

(DK) odniósł zwycięstwo nad Strychal
skim przez k. o . w II starciu, kogu-
ci — Wróbel (DK) wygrał na punk-

ty ze Zwierzchlejskim, piórkowa —

Cbudy (B) pokonał Wodeckiego, zmu

szając go do poddania się, lekka —

Malec (B) zremisował z Dudłakiem,

półśrednia — wytrzymały Trzepizur
(DK) uzyskał remis z rutyniarzem Ber

giem, średnia — Dobosz (DK) wy-

punktował Głowińskiego, półciężka—
Walenia (DK) uzyskał w. o . js braku

przeciwnika, podobnie jak w ciężkiej

Myga (B).

Waita na wy jezdnym w Kielcach

została pokonana przez tamt. Gwar-

dię 13:1, Po meczach tych tabela mi-

strz ot-Iw CzOZB ukształtowała się na-

stępująco:
1) Dom Kultury Raków 2 4

2) Gwardia Kielce 22

3) Ludwików Kielce 11

4) Warta 21

5) Brygada 10

ksie przede wszystkim trzeba się kryć
a dopiero potym uderzać.

WALKA O SPADEK

Cebulak zresztą też nie przespał let-

niego sezonu, co już udowodnił w me-

czu przeciwko juniorom czeskosłowac-

kiin. Jednym słowem, będzie to emocjo-
nująca walka o ewentualny spadek po

Kolczyńskim.

Omówny projektowane walki: Kar-

gier spotka się z doświadczonym Patorą.
Jeśli Patora będzie miał dobry dzień,
to jednak powinien sobie dać radę
zapałem i młodością łodzianina, który
w środę zremisował z Różyckim w Ło-

d®i, Grzywocz już nicjeclndkrotnie udo-

wodnił swą wyższość nad SoibJcowia-

kiean, sadzimy, że uczyni to i tym ra-

zem.

EGZAMIN KP.UŻY

Bardzo nas interesuje spotkanie Kru-

ża — Czortek. Gdy kapitan PZB wysta-
wił skład na Bałkaniadę, dziwiliśmy się,
że wyznaczył Krużę. A może miał rację?
O tym musi nas przekonać pomorzanin
w walce z tak rutynowanym bokserem'

jakim jw* Ceortak, ' ' ''

Ruch znów
Szczęśliwy remis z AKS-em 1:1

KATOWICE, 9.IX (Tel. wł.) — For-,
ma Ruchu staje się kameleonowa. Po

ładnym sukcesie nad Garbarnią i ła-

twym zwycięstwie nad ŁKS-em Cho-

rzowianie zawiedli kompletnie w spot

21:11
18:12
7:7

8:20

6:10 kaniu z lokalnym rywalem AKS.

W tych dniach otrzymaliśmy pismo Klu-

bu Sportowego „Naprzód" z Brwinowa

naświetlające wypadki niedzielne. Poda-

jemy ja w caości.

„W związku z notatką, która ukazała

się w Przeglądzie Sportowym Nr 77 z

dnia £ bm w kolumnie „Na boiskach War-

szawy" stwierdzamy, że awantura na me-

czu o mistrzostwo kl. B między drużyna-
mi Naprzód (Brwinów) — Jedwabnik (Mi-
lanówek), rozegrany w Brwinowie, wy-

wołana była nie, jak podaje Przegląd
Sportowy, przez publiczność miejscową.

Licznie zebrani widzowie brwinowscy

JUNIORZY PIŁKARSCY NA FRONT

KRAKÓW, 9.IX. (tel. wł.) - Kra-

kowski OZPN organizuje w dniach 11

i 12 bm. dwie ciekawe imprezy pił-

karskie, które będą przeglądem sił

naszych juniorów piłkarskich przed
meczem międzypaństwowym juniorów

Węgier i Polski w dniu 18 września

w Łodzi. W sobotę, dn. 11 bm. team

PZPN-u (Świdnica) spotka się z tea-

mem Nowyy Targ (szkoła Forysia i

Koncewicza z. szkołą Jesionki i Bal

cera).

W niedzielę,, 12 bm. team Polaka

Juniorzy — ZKS Chełmek, mistrz kia

sy A Krakowskiego OZPN. Z zamiej-
scowych juniorów wezwani zastali do

Krakowa m. in.: Sobkowiak, Jófwiak,
Sroka z Poznania, Powąska z Sosaow

ca, Wieczorkowski z Bytomia, Jan-

kowski z Jeleniej Góry, Czaja, God,

Sąsiadek se Śląska. Zastępca kapita-
na aportowego KOZPN-n Żak wybie-
rze dopiero spośród wyznaczonych
przez siebie- 28 juniorów z Krakowa

i prowincji — team Nowego Targu.

W SOBOTĘ SKRA -

BUDOWLANI

Pierwszy mecz z cyklu drużynowych

mistrzostw Warszawy odbędzie się w "sobo

o godz. lt-ei w sali Skry (Wawelska
ladzie to spotkAle Skra — SudONrtertl.

Już przed meczem byli świadkami gor-

szącego zachowania się nietrzeźwiego
gracza Jedwabnika, niedopuszczonego z

tego powodu do gry przez kierownictwo

drużyny gości.
Wśród publiczności przybyłej z Mila-

nówka kilku młodych ludzi było wyraźnie
w stanie nietrzeźwym. Ci właśnie osobni-

cy kilkakrotnie starali się zakłócić spo-

kój I sprowokować cierpliwą publiczność
brwlnowską, wszczynając bójkę i nie pod-
porządkowując się zarządzeniom funkcyj-
nych. Obeszło się jednak bez pomocy' MO.

Uprzejmie prosimy o łaskawe umie-

szczenie na łamach łak poczytnego pi-
sma, Jakim Jest Przegląd Sportowy nle-

niejszego wyjaśnienia, wraz z gorącą pro-

śbą na przyszłość, umieszczania na ła-

mach Przeglądu Sportowego notatek po-

chodzących z poważnych I wiarygodnych
źródeł.

Podpisali: sekretarz Woicendorf, kie-

rownik sportowy Kowalewskimi Komen-

dant MO w Brwinowie.

Wyjaśnienie podaliśmy, choć niczego
ono właściwie nie .wyjaśnia, poza stwier-

dzeniem, że awantura wywołana była
przez gości. Spotkaliśmy się z zarzutem

padania nieścisłych I niepoważnych In-

formacji. Kierownictwo Klubu brwinow-

sklego prosimy uprzejmie o powtórne
przeczytanie notatki i podania nam, gdzie
Jest napisane, to awantura została wy-

wołane przez gospodarzy. Nasze „niepo-
ważne I niewiarygodne" źródła pomyliły
się tylko biorąc za funkcjonariuszy MO

umundurowanych wojskowych, którzy ipie
iryłłi z pomocą przy zażegnaniu zajścia.

Jednego tylko nla potrafi kiarewnictwo

Naprzodu zaprzeczyć: awantura była, za-

wodnicy pobili się.na boisku. Na boisku
również znalazła się publiczność. Jest to

właśnie to wszystko eo napisaliśmy.

Strata punktu, a przede wszystkim
bardzo słaba, forma całej drużyny z

reprezentacyjnym atakiem na czele,
nie jest najlepszą wróżbą dla Ruchu

i jego ambitnych planów. Tytuł mi-

strza Polski zaczyna się oddalać.

Ruch — AKS 1:1 [0:0). Bramki

zdobyli: Spodzieja dla AKS-u 1 Ku-

bicki dla Ruchu. Sędziował p. Gra-

biec (Śląsk). Widzów około 40,00.

AKS z miejsca objął inicjatywę i

nie oddał jej do końcowego gwizdka.
W AKS-sie zawiódł jednak również

atak, który zaprzepaścił, zwłaszcza

w pierwszej połowie, szereg dogod-

nych sytuacji podbramkowych. Mi -

mo dużej przewagi w polu napastnicy

piero 46 min. gry, Strzelcem był Spo-

dzieja.

Ruch walczył rozpaczliwie o wyrów-
nanie i na 9 min. przed końcem zawo-

dów Kubicki zdobył wyrównującą bram

kę.

Ruch wypadł wręcz słabo, a najsłab-
szą częścią drużyny był atak, w którym
słabą formą odznaczali się reprezenta-

cyjni napastnicy Cieślik, Alseer i Prze.

cherka. W drużynie Ruchu najlepiej za-

grał Wyrobek, który uchronił swój ze-

epół od porażki.

W AKS-ie bardzo dobrze wypadli:
Gajdzik i Janduda. W napadzie chorzo-

wian dobrze zagrali Cholewa i Spodli»
ja. W samie jednak kwintet ofensywny
AKS-u grzeszył indolencją ttrsałoiwą.

W czasie meczu napastnik Ruchu Mo.

rys uległ poważnej kontuzji.

Komuda na wiosnę był w doskonałej
formie. Po powrocie (przedwczesnym z

Dziekanki) odgrażał się, że już się skoń

czyła supremacja Rademaćhera i że w

następnym meczu ze ślązakiem pokaże
swe pazurki. Nadeszła więc okazja do-

trzymania słowa. Zobaczymy...

START OLIMPIJCZYKA

^Wreszcie Warszawą zobaczy, olimpij-
czyka — będzie nim. Chychła, który
zmierzy swe siły z Majewskim. Obaj bo-

kserzy, są-; dobrymi technikami^. Mamy
więc nadzieję, że pokażą bardzo dobry
boks.

Szymura i Archadzki — to starzy ry-

wale, którzy znają się doskonale. Jeżeli

Szymura tym razem zdobędzie się na

odpowiednią szybkość — Archadzki bę-
dzie musiał z ringu zejść pokonany.

Wreszcie walka w wadze ciężkiej mo-

że' być również ciekawa, gdyi Klimecki

w turnieju Związków Zawodowych, jak-
kolwiek kiepscy sędziowie pozbawili go

zwycięstwa, wykazał bardzo dobrą for-

mę. Dlatego też sądzimy, że Kotkowski

nie będzie dla niego zibyt niebezpiecz-
ny... choć radomianin nie jes(t bokserem

do zlekceważenia, a jego „cepy" mo-

gą z równowagi wyprowadzić kaićLigo
pięściarza. K. G. '

bokserska w Łodzi
ŁKS pokonany przez Włókmgssza

ŁóW, 9.9 (tel. wł.). W-Łodzi odbył
się pierwszy mecz w tym sezonie z cy-

klu rozgrywek drużynowych. Sezon roz-

począł się od porażki zeszłorocznego mi

W lekkiej ICawczyński (W) wypunfc
tował Gierussa.

• W półśredniej Olejnik po ciek.iv/ej i

ładnej walce wygrał z Gryminem CWj,
strża Polski ŁKS, który uległ zespo-

^

nie p0z0Stawał dłużny j
^

W „Włókniarzy (dawna „Tęcza') 5 :11. Jo czagu rewanżował się gwemu

Jak już dawniej sygnalizowaliśmy, X*KS przeciwnikowi,

wystąpił bez Stasiaka i Niewadziła, któ-

rzy zmienili barwy klubowe. Nadto za-
5

; * średniej Trięsowski, zdobył pnnfy
brakło chorego Pisarskiego, który zazię-;^

2
walki na; skutek nie pławienia dg

bił się w czasie treningu bokserów „Ba-' Pisarskiego (ŁKS),
wełny" pód. Łodsią, } W półciężkiej odbyfc się parojKa

W drużynie ŁKS-u najlepiej zaprę- ki pomiędzy Kubasiewiczem (W) «

zentował mę Olejnik, natomiast Marcia- i Wieczorkiem.. Wygrał Kubasiewicz na

koWski jest jeszcze daieki od normaJriej | punkty, choć walka powinna być' Hńło

formy. W drużynie' ŁKS-u wyczuwa się ' wcześniej przerwana, bowiem Wieczo-

wyrainą tendencje ku odmłodzeniu rek aż cztery razy był na deskach do „9".

Ósemki. j Nie mniej „makabryczna" walka od-

Pewnego rodzaju niespodzianką był. Ma się pomiędzy ciężkimi Jaskółą i

szczęśliwy remis, który osiągnął Kar-' Żylisem. Obaj bokserzy pokazali kom.

gi«y z Różyckim.. Po sukcesie Kargiera promitującą formę. Wygrał Jaskóła,
we Wrocławiu Łodzi obiecywano choć remis lepiej byłby obrąrowd prje-
sobie więcej po reprezentancie Polski, bieg „walki", w której właściwie nic «ę

który nie był jednak w „międzynarodo-
nie

działo.

wjj" formie. W .walce z Róży«iim miał. Prowadził „ dneu wałki p. Knłłiakj

punktowali Małoszczyk, Benys i Siero-

szewski. Mecz odbył się na. otwartym

W koguciej Stanikowski (W) pokonał stadionie ŁKS w obecności 4.00 wdzów,
bez iększego trudu Popielatego. i Następnym meczem o mistrzostwo bę.

. „ , , ,.. j dzie spotkanie Zryw — Bawełna już yą

v, piórowej Marcinkowski dosę wy- pJatek> (TFK)
soko .wygrał z Kazimierczakiem (W).

wiele

tansu.

trudności z wyczuciem dys-

dal w sumie remis Warta-ZZK 2:2
POZNAŃ, 9.9 . (tel. wł.). Warta —

ZZK 2:2 (1:1). Bramki zdobyli dla:

Warty obie Smólski, dla ZZK — Woj
ciechowski II i Polka z karnego.

ZZK: Tomiak, Gołębiowski, Woj-
ciechowski I, Sobkowiak, Matusiak,

Tarka, Słoma, Wojciechowski II, Bia

łas, Gogolewski, Anioła, Polka.

Warta: Kryatkowiak, Dusik, Toz,

Kaźmierczak, Czapczyk, Groński,

Smólski, Skrzypniak,

wialk, Gierak

Zawody wywołały olbrzymie zainte

resowanie, gromadząc na boisku War-

ty ponad 10 tya. widzów. Mecz stał

na dobrym poziomie i nie brakowało,
momentów emocjonalnych. Warta ja-
ko całość była drużyną lepszą tech-

nicznie i błyskotliwszą w zagraniach,

którym brak było jednak skuteczno-

ści i wykończenia na polu karnym.

Drużyna kolejarzy przewyższała zie-

lonych bojowością i szybkością w

akcjach oraz dobrym startem do pił- I

ki. Długimi podaniami zdobywał ]
ZZK pole, ale pod bramką jego* atak j
również zawodził strzałowo. Obaj
bramkarze Tomiak i Kryatkowiak

zbierali często oklaski za efektowne Podyktowany rzut kamy zamlenfc

parady, prryczem osiatni prawdopo- Polka na pierwszą bramkę, dla swych
dobnie na skutek niedawno przeby- barw. ZZK pierwszy opanowuje ner-

tej ciężkiej choroby był czasami nie- wy i zaczyna zagrywać planowo, ope-

pewny. Obrona Warty Dusik — Toz rując przeważnie długimi podaniami

przewyższała skuteczną i zdecydowa- do skrzydeł. Od 15 -łej minuty Warta

ną grą swych Rywali Wojciechow- j zaczyna przeważać. W 26 minueł^

skiego I i Sobkowiaka. Obie linie po- po pięknej akcji całej linii ofeotynM

mocy grały z zacięciem. ! nej, Smólski strzałem nie do obrony
W ataku Warty na pierwszy plan j zdobywa wyrównanie. Zieloni zachę-

Gendera, Jóź- wybijała się prawa strona Gierak — ceni sukcesem atakują iywiółowiej,
lecz niestety napastnicy na skutej

indolencji marnują najbardziej

Nowak u

zawiodło

KRAKÓW, 9.IX.

BOKSERZY POMORZANINA — BIJĄ BRDĘ
Toruftczycy (Pomorzanin) w swym dru-

gim spotkaniu zdobyli dwa dalszo punk-
ty «lasując się na drugim miejscu w ta-

beli. Niedzielne spotkanie z Brdą zakoń-

czyło się wygraną Pomorzanina w sto-

sunku 10:ł, mimo, te oddali oni dwa

punkty w. o. wtą półciężkiej i powodu
spóźnienia sle na wagę Weznora.

Punkty dla toruftczyków zdobyli: Pi-
wońskl. Oukowskł. Brzeski. Zakrzewski I
w ciężkiej Bunkowskl. Dla gości: Piotrow-

ski, «udxyAski t Radtke w. «. w eAfei^t-

Me],

Pilni
Kuca dyskiem

bm. odbyły slg w Nowym
lekkoatletyczna pomiędzy

Zakopanego I Nswego

W niedzielę 5

Targu zawody
reprezentacjami
Targu.

Na wyróżnienie zasługują: z zawodni-
czek — dobrze zapowiadająca tlę Łuka-

szczyk, która odbijając się przed deską
zdołała osiągnąć 4,1)0 m w skoku w dal,

w pchnięciu kulą I 14 sek, w sztale-
cie 4X100 m ' ponadto Irynlarska, która

osiągnęła 13,S sek. na 100 m.

Z zawodników poza wlcamlitrzam Polski

Kwapieniem, który osiągnął na S00 m

2:03,2 sek. wyróżnić należy Niemczyka,
Biluńskiego (oszczep 49,03 m), Krzeptow-
skiego (6,10 m w skoku w dal), łdslo-
wlcza (140 w skoku wzwyż) I Piłata bo-

kserskiego exmlstrza P.cMskQ w dysku JSTł.

wyłaniają
mistrzów rakiet
WSOPOCIE na kortach miejscowego

SKT odbyły się zorganizowane przez

żywotny AZS — Wybrzeże, mistrzostwa

akademickie Polski w tenisie. Zgromadzi'
ły one 50 zawodników i zawodniczek..

W singlu tytuł przypadł Derubskiemu

(Wrocław), który w finale ' stosunkowo

lekko pokonał Strochala (Kraków) <:0,' 4:2,
4:4. W finale Derubski wyeliminował Ko-

walczewskiego (Wrocław) 6:4, 6:1, a Stro^

chał Śleszyńskiego (Gdańsk) 6:3, 6::2.

W singlu pań mistrzynię została Za

krzewska (Wybrzeże), bijąc w finale Gut-

kowską (Wybrzeże) 7:5, 6:0. W półfina
le Zakrzewska po zaciętej walce zwycię
żyła Lubranieckę (Wrocław) 6:1, 6:2, 6:1,
a Gutkowska Felczakówną (Wybrzeże) 6:3,
4:3.

W deblu zwyciężyli Jasiński — Sejsztor
po zwycięstwie nad Derubskim — Stroń-

skim 6:4, 6:3, 3:6, 6:2. Było to najbardziej
interesujące spotkanie mistrzostw. W pół-
finale mistrzowla wyeliminowali parą

gdańską Wacławek — Benbenek 6:2, 5:7,
a Derubskl — Stroński wygrali po ciężkiej
walce z parę warszawską Fallman — Ry-
bus 6:3, 6:4.

V/ grze j mieszanej w finale para wro-

cławska Lubranlecka — Derubskl pokona-
ła parę Zakrzewska — Rosiński 6:0, 6:1.

Zespołowo zwyciężył AZS — Wrocław, 2)
AZS — Wybrzeże, 3) AZS - Warszawa,
4) AZS — Gliwice, 5) AZS — Kraków

GWARDIA — WARTA

(CZĘSTOCHOWA) 13:1

igielezanle odnleill pewne zwycięstwo
nad zespołem częstochowskim w ramach
mistrzostw A klasy. Częst, OZB, W ze-

spole milicyjnym wyrótniil się Mróz I Du-

dała, u goid Kapitański I Jarzębęk.
Wyniki walk: musza: Lepszy technicznie

Dudała zwyciężył przez t. k. o. Nowaka

(W) w 3 r.; w, piórkowa: Latkowski wy-

grał niezbyt zasłużenie z Kapitańskim; V.
lekka: Zajęe (G) pokonał nleznaczenle

Jarząbka (W); póHradnia: Po zatartej
walce Tarasów (G) zwyciężył minimal-
nie Maciejewskiego (W); irednla: Nowy
talent Gwardii Mróz wypunktował pewnie
Modlasiaka (W); w. półciężka: Zmudzkle-
mu (W) przyznano remis w walc* z Kurkiem

(G), co krzywdzi Klelczanlna; w. ciężka:
Kapusta (G) zdobył dwa punkty w. o. z

gewoeki braku przeciwnik*.

Jóźwiak, Również Smólski mógł się
podobać. W linii ofensywnej koleja-

rzy niezmordowanie pracowali Białas' wane pozycje. ZZK powoli otrząś*
i Anioła. Mecz rozpoczął się senaa- j się z przewagi gospodarzy i sam --r—

.«yjnie, W pierwszej; minucie powstaje bezpiecznie zagraża bramce Krystka*
zamieszanie pod bramką 'Warty, a Du wiaka, jednak bezskutecznie.

sik strzał Anioły wybija ręką na out. D _

3
Po praecwie, po początkowym zry-

wie Warty, w którym zdobywa ona

vr 13 minucie również po pięknej aŁ«

eji całej linii napadu prowadzeni*

przez Smólskiego, ZZK rewanżuje sią

już następnym kontratakiem, zdoby-
rentCfeiiCI

^^ nie *>« winy Czapczyka i Kry-
. ,, N stkowiaka, wyrównując brajnką

. ,., .

lt 7^ P^ez Wojciechowskiego II. Zawody
oie<łzjcme zawody o puchar śp, Joze- . „ _„„,. .

_ , ..

'

trrt. 7A•V^- ł1P rowadz "
wzorowo mjr. Schneider x

fa Kałuży w Łoopi, Kraków wysyła Krakowa

drużynę w składzie: Jurowicz —- Gę-

alek., Barwiński — Jabłoński I, Par-

pan, Jabłoński U — Bobula, Gracz,

Kohut, Radoń, Mamod, Rezerwa: Hym

czak, mgr Filek I, Legutko, Wawirzu-

siak. W składzie tym nie widzimy na

zwiska dotychczasowego kierownika

repr. Krakowa — Nowaka z Garbar-

ni, który zastał ostatnio prze* miej-
ssowe władze piłkarskie czasowo

skreślony z listy zawodników repre-

zentacyjnych Krakowa, a to za uchy. j
lenie się cd gay na zawodach o pu-

char Kałuży Kraków — Poznań. No-1

wak mia! przedłożyć wówczas na

usprawiedliwienie choroby zdjęcie

Rentgena, które — delikatnie mó-

wiąc — nie odpowiadało rzeczywisto

soi,

ograbię
Ś.p. Kusocińskiego

W czwartkowym numerze „Przoglą.
du Sportowego" donoailituay, J* «to-

stTM śp. Janusza Kuaocińskl^o — p.

Gościcka, w dnia 20.10 .1947 r. wpła-
cila odpowiednią mną na krzyż na

grób swego brata na Palmirach. Su-

ma ta została wpłacona na ręce Ko-

mitetu Uczczenia Palmir, który do te)
chwili nie umieścił krzyża na mogile.

W naaze) notatce wkradł się błąd
zecerski, mianowicie p. Gośdcka wpla
ełla sumą ał 2^200 a si. 230 — tak
mylni. podaBśmy.

Rezygnacja
kierownika piąicflarzy
Warty

Władysław MasłowsJt'!, jeden r, nawyeli
najl«(jł3ryc]ł sędziów ringowych, «glwtf
KW» rezygnację r.e etanowiika kierowni-

ka eefceji pięWiNWed Warty. Powodem

ustąpi mi a był aatarg p, Madowdkicgo
z trenerem Majchrzydcim. P. Masłowski

joEt zwolennikiem nowoczcanej szkoły
pięściarskiej i nie mógł się ego•dać z

«yetocMu wymłulemiawym, Majchrzyc-

Łomowski
nie iufoi ;

polowych łóieb...

OLIMPIJCZYK Łomowdci zosfrf

w poniedziałek 6 września na

nadzwyczajnym zebraniu lara^du G.

O. Z. L . 'A. zdyskwalifikowany na 3

maeisięce z zawieszeniem na tein 6am

okres (tzn. rówmież na 3 mieaigee).
Powodem dyskwalifikacji była od-

mowa Łomowskicgo startowania w

Poznaniu w
"

międzyokręgowym me-

czu Poznań — Gdańsk. Nie chciał on ,

uczestniczyć w tych zawodach, gdyż
kazano mij spać na polowym łóżku-*

Decyzja okręgowych władz lekko-

atletycznych wywołała wielkie poru-

szenie na Wybrzeżu. Zarząd Związku
stanął na «tanowisku, że jeżeli Ło-

mowski na mistrzostwach Polski w

Poznaniu mógł startować w tych sa-

mych warunkach, to i tym razem wi-

nien był stangć na rzutni.

Chcąc obiektywnie preedrtawić <&>

całej sprawy, zwróciliśmy się do kie-

rownictwa . JLechii", której Łemew&ł

jest członkiem. Oświadczyło ono

nim, ie wina częściowo jeet po etre-

nie Łomowskiego. Jednak kierownic-

wo ekipy nie stanęło w pełni na wy-

sokości zadania, nie umiejąc wpłynąć
na Łomowskiego i aałatwić opernych
kwestii w Poznaniu odnośnie aakw»'.

terowania i wyżywienia (Gdańsk re-

wizytował ekręg poznański, który

przed trzema miesiącami walczył
Wybrzeżu).

r— Łomowski — osAviadciylo
kierownictwo ^Lechii" •—' byl do-

tychczas zawodnikiem zdyBcyi^inn-
wiinyńi, na kturogo jednak
wpływ psychiczny ńiają warunki w ja-
kich przygotowuje sip on do' startu-

Musi on dobrze wyspać się jprzed za-

wodami i nie jest obcym opinii ł» arw

towej fnkt, że przez "kres 9 miesięcy
przed Olimpiady prowadził on asce-

tyczny tryb życia i że a godziate
10-ej leżał już w łóżku,
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PRZEGLĄD SPORTOWY
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UI-l-ln n Jl W#efir# *ofi*«^-jplefti

"«llepszych sportowców polskich w i. 1948
^ZIEŚCIA z

17 lmmei 0 Wdnosć chorążego sportu polskiego i puchar Przeglądu SportowegoD WADZIEŚCIA jeden lat te-

„ mu w roku 1927 „Przegląd
Sportowy" wystąpił z inicjatywą
układania dorocznej listy 10-ciu
najlepszych sportowców polskich
Systemem było głosowanie ule-
biscytowe, a wyborcami Czytelni
cy naszego pisma. Plebiscyt „Prze
glądu Sportowego" nie tylko
przetrwał okres próby, lecz z

każdym rokiem potężniał, stajać
się nieodzowną częścią bilansu
sportowego każdego roku.

Postanowiliśmy wznowić stare

tradycje naszego pisma i po raz

pierwszy po wojnie zorganizować
wielki konkurs - plebiscyt na naj-
lepszego sportowca polskiego w

roku 1948.

Dlaczego dopiero teraz? Dla-

czego dopiero w 3-cim roku po

odzyskaniu niepodległości? Sądzi-
my, że odpowiedź jest łatwa.

Zniszczony zawieruchą

sport polski dźwigał się w

zbyt wielkim mozole i trudzie
by można było w pierwszych
okresach tej pracy, pracy raczej
organizacyjnej, wysnuwać wła-
ściwe i dostateczne kryteria po-
równawcze. Wychodziliśmy, zda-
niem naszym, ze słusznego zało-

żenia, iż łatwiej stosunkowo zor-

ganizować jest taki konkurs-ple-
biscyt, trudniej natomiast znacz-

nie wypełnić jest jego warunki i
spełnić zadania. Zadanie jest bo-
wiem odpowiedzialne i niełatwe
— wybór 10-ciu najlepszych spor
towców polskich i z tej dziesiątki
wybór najlepszego z najlepszych.

Rok 1948 jest, według naszego

przekonania, pierwszym po woj-
nie, w którym rozwój naszego

sportu upoważnia szerokie rzesze

miłośników i entuzjastów sportu
do wybrania najlepszych naszych
sportowców. Pragniemy ten rok
1948 — rok olimpijski, rok owoc-

nej pracy zakończyć jedynym w

swoim rodzaju meczem, w którym
wezmą udział wszystkie znakomi-
tości, raszego sportu.

jQ-gpe gigantyczne zawody,,' w

l^ffóĄfm. przydomek:, mi st r z.

Illb xekardziśta Polski
jest zaledwie kartą uczestnictwa

rvosić będą miano: . ... ,

3S£t© hyl Mjjkpśrym sportow-

cem Polski w roku 1948-ym?

le znajomych zdobyć niezbyt łat-
wo. Coz dopiero, gdy pojęcie to,
przystosowane do sportu, rozsze-

i^yihy na dwadzieścia kilka mi-
lionów ludności i kilkanaście naj-
poważniejszych dyscyplin sporto-
wych, uprawianych w Polsce! Do

takiego tytułu kandydować jest
juz obecnie dość trudno, a jeszcze,
trudniej zdobyć go w walce z

gronem godnych konkurentów.

Ale dlatego właśnie wielka god-
ność „Pierwszego Sportowca Pol-

ski', owego nieoficjalnego repre-
zentanta wielu tysięcy mas, ćwi-

czących na- tysiącach boisk musi
być honorem nad honory, musi
być naj^yyżśzym .darem, jaki spo-
łeczeństwo sportowe może ofiaro-
wać najlepszemu z pośród naj-
lepszych.

redakcja „Przeglądu Sportowe- bliższe szczegóły podamy-Mr.. jed-
:

go" w zrozumieniu doniosłości te- nym z friumerów najbliższych,
go-przedsięwzięcia i myśl trądy- Dziś '

naszym Czytelnikom 1 sympaty-
kom, rże: wielką tę, imprezę^po-

O" W DAR nie może być pękiem lep«ych sportowców polskich, '

kwiecia, które zwfędnfe p^óry po raz pierwszy % woj 2^^^^^7^3⁄43⁄4
dzej niż umilkną echa sławy; nie nie

-

w odradzającym się. naszym wiatach
może być również krótką wzmian sporcie

wręczony zostanie wybra-' —
"

ką dziennikarską, zgubioną wśród inemu P rzez

naszych Czytelników
tysięcy jej podobnych. „Wielki • drog ^

plebiscytu najlepszemu
chorąży, polskiego sportu", to ty-

s P° rto wcowi polskiemu w r. 1948.
tuł którego zdobywca nigdy wiel- Dokładny regulamin tego wiel-

kiego konkursu . plebiscytu oraz

ćji funduje'

Wielki puchar przechodni naj-
lepszy
który po . raz

kim* być-nie przestanie. To też

T1 EGOROCZNY sezon sportbj
* wy nie jest jeszcze* zakoń-

czony, choć znacznie' większą je-
go część mamy już poza) sobą.
Mamy więc poza. sobą- szereg
wielkich imprez- krajowych i: mię*

miimq
lał pracy ŁOZPN dla dobra sporłu

— Jak ten cza® szybko jednak le-

ci!... — przeciągając dłonią po skroni

obficie przyprószonej siwym włosem,

zaczął na konferencji prasowej swe prze

mówienie wieloletni prezes Łódzkiego'
Okręgowego Związku Piłki Nożnej —

IJeliodor Konopka. '

— Wydaje się, że to było tak nie-

dawno, gdy obchodziliśmy setny mecz [ ni, Jańczyk Roman, Durka Jan i Ciche-

ówczesnego króla strzelców,. Zygmunta' cki Bolesław — no i wielokrotny inter-

Langego, a jednak od .tego czasu iipły-
1

nacjonał — Gałecki.

gę przy, ustalaniu licznych reprezenta-

cji Polski na mecze międzypaństwowe.
Łodzianie coraz częściej

1
wdziewają ko-

szulki z białym orłem.

Barw Polski ośmiokrotnie broni Ka-

rasiak, pięciokrotnie .— Cyll,. a ponad-
to tuk popularni piłkarze, jak: Włady-
sław Król, Otto Zygmunt, Śledź Anto-

ZNACZY być najlapszym
w każdej dziedzinie życia

wśród setek ' i tysięcy konkuren-
tów wie przecież każdy: pierwszy
w szkole, pierwszy w pracy, pierw
szy w niebezpieczeństwie — to

miano, które nawet w ścisłym ko

nęło już 15 lat. Albo mecz z reprezen-

tacją Ameryki, Łódź strzelała celnie;

Jenkcsi często wyjmowali piłkę ze swej
siaLki. Wygraliśmy wówczas 6:0! Publi-

czność z radości szalała. Zdaje się, że

jeszcze dziś szumią w usfcacli te okrzy-
ki i brawa, chociaż sukces ten kroni-

karz naszego związku zanotował w 1928

roku...

W nawale spraw aktualnych omal nie

zapomnieliśmy, że Ł. O . Z . P. W . prze-

Irwał ćwierć, wieku i należy obchodzić

srebrny jubileusz.

Istotnie, związek piłkarski w Łodzi

formalnie rozpoczął swą działalność w

1 '»22 roku. Na jego czele, jako pierw-
szy priMj ='anęl wuwaas mjr W.

1 V/.iu-l;;yi'i.4wi.

Rozpoczęły się pierw5«t roz.ęts wki o

mistrzostwo okr£go~i jtia • wów'C8W»IjIES =

«dobywa sascujrHif ten tytuł.

Z roku na rok piłka nóżna staje się,
na termie fabryemego miasta' sportei"
bardzo popularnymi N<iv/V ' khdVy' lub 1

W meczach międzyokręgowych, Łódź
• ki lkakrotnie odniosła , zwycięstwo nad

repr. Warszawy, Lwowa, Kraskowa, Gór-

nero Śląska i Poznania.

Ale przerwijmy wertowanie kroniki

ŁOZPN, gdyż związek t.-n w okresie

powojennym może rówmeż poszczycić
się dość poważnym dorobkiem.

Niedzielny jubilat n'e tylko zwrócił

szczególną uwagę na zaniedbane ongiś
kluby prowincjonalne, ale przez cały

czas, w miarę swych możliwo-' i. udzie-

la im swej pomocy.

I czy tylko klukom piłkarsk-in?-
Na to pytanie najłatwiej odpowie-

dzieć mogą i związki okręgowe, repre-

zentuj? cc inne gałęzie .„sportu, jak: lek-

koatletyczny, gier sportowych, pływacki,
które zostały przez ŁOZPN ..przytulov
he" i d"ifilzięki "temu maję ih-cli nad

g^ową, założywszy w lokalu łódzkich

jiiiiharzy. sw^e^ sekretariaty.
'Pównicż przynależność' klubowa po w

szczególnych reprezentantów piłkarskich j

lub nie tak dawno zupełnie nie^iany —

Miller z Pabianic — oto przedstawicie-
le prowincji, na których pierwsi zwró-

cili uwagę kpt. ŁOZPN Kowalski i eintu

zjasta sportu, wiceprezes — Zbigniew
Kobyliński. Ale te drobne, fakty nie

wyczerpują zupełnie całokształtu prac

zarządu ŁOZPN.

Obóz w Spale, gdzie póza najlepszy-
mi zawodnikami Łodzi brali również

prezentanci na boisku nie zawiodą
swych licznych zwolenników.

m. Lach

•

Relacja naszego łódzkiego korespon-
denta o srebrnych godaęh ŁOZPN by-
ła by niezupełna, gdybyśmy nie pod-
kreślili jeden s najistotniejszych '

mo-

mentów.

Łódzki Okręgowy Związek Piłki Noż-
udział piłkarze drużyn szkolnych, ćwi- nej należał zawsze do najbardziej, rę-

czący tani pod okiem dobrego wycho- nomowańych1 okręgów. ' Dostarczył pił-
wawcy i trenera —

mgr. Radwańskie- karstwu polskiemu pierwszorzędnych,
go

— to jeszcze jedna udana akcja za-

rządu.

W ramach skromnego obchodu jubi-

leuszu, ŁOZPN postanowił przede wszy

sikiem pamiętać o prowincji. Ufundo-

wano więc puchar, o który przez wiele

tygodni toczyły z sobą bój reprezenta-

cje Kutna. Zgierza, Skierniewic, Pabia-

nic, Tomaszowa. Piotrkowa i Zduńskiej
Woli.

dzynarodowych, mamy zaś nade
wrszyśtko poza sobą oba igrzyska
tegbrocznej Olimpiady — zimowe
w ;St: Jloritż i letnie w Londynie,
wielkie \ igrzyska krajowe Żwiąz-

Zawodowych i: jedyną w

śi^m;'rOdżajii, obejmującą wszy-
stićie dziedziny sportu, i trwającą
jeszeżą ; gigantyczną imprezę —

Igrzyska Bałkańskie.

Iśfńięje więc mnogość materia-
łu: porównawczego, wśród które-
,go

-

baczny obserwator i rzetelny
^portowiec dostrzeże z łatwością
sylwetki wielu czołowych pol-
skich sportowców, wielokrotnie
stających w .szranki i walczącym
o zwycięski laur i honor barw, w

1
których występowali; Czeka nas

i ijeszeże parę miesięcy; najbliższych
jiw- których obserwacje te można

I .będzie częściowo uzupełnić, gło-
' só^aińie bowiem rozpoczniemy
prawdopodobnie dopiero w listo-
padzie — tak by można było mieć
przed oczami całokształt osiąg-
nięć . naszych sportowców w r.

1948, a najlepszemu z najlep-
szych, wybranemu przez naszych
Czytelników, wręczyć wysokie wy.
różnienie z początkiem roku 1949.

A WIĘC — uwaga! Praca cze-

, ka nas nie łatwa i odpowie-
dzialna. Należy się do niej s u-

m.ie,nni
przygotować i

rze.te1nie jąwykonać.Kon-
uczciwych i obiektywnych działaczy, j fc^s . plebiscyt, który dziś Ogła-
którzy umieli oddzielić zainteresowania szamy, a którego wszelkie dalsze

lokalne od dobra ogólnego. Dlatego tei j szczegóły (m. in. dotyczące na-

mrroTu i.... gradżania tych, których treść ku-

Aby zainteresować rozgrywki wszyst-
kie kluby prowincjonalne, ŁOZPN w „ierf,
regulaminie pucharu przewidział, że nie

ŁOZPN cieszył się i cieszy się zawsze

polnym zaufaniem naczelnych władz

piłlcurskich, którę • widzą w nim ostoję
porządku,- dobrej organizacji i dyscy-
pliny.

Do licznych gratulacyj, jakie napły-
ną z całej Polski na ręce świętującego
ŁOZPN i Jego dzielnego wielce . zasłu-

żonego prezesa Heliodora Konopki
nam wolno będzie dołączyć tcy-

ponów zbiegnie się z ostatecznym
wynikiem konkursu - plebiscytu)
oraz dokładny regulamin podany
niebawem —

wymaga od uczest-

ników wiele fachowości sporto-
wej, doskonałego orientowąnia
się w plejadzie naszych czołowych
sportowców, dużej dozy obiekty-1
wiżmu. i także sporej dozy in-

ostateezne zwycięstw
>ła ,pro^\ińcj'<ir,alhegó zadecyduje jedy-
nie ó wyborze ter'«iin, ńa któryir, zb-

Łiaiile zorganizowany tunii e j dla tutej- .

szych klubów.

Ni razie' wyłoniono finalistów. O pra-

reprezentacja zdobed5ie go na wła^ość go 0&Pęgu ora=

lecz klub. W tym celu postanowiono, że pomy^eisIego roIHX)/u ^2^1^

zwycięstwo reprezentacji mia „„icł,„TM d/hMM. i . *.' v

Reddkcja „Przeglądu Sportowego"
powieidnio ich uszeregować.

jedynie drużynki piłkarskie rodzą się, Ło-ĄyA najdobitniej charakteryzuje,- jak ( w0 dalszej walki o puchar, w niedzie.lf

;iębokó' na prowinrję zar:";il ŁOZPN '
na przcdmeczu Łódź — Kraków ubit-jak grzyby po deszczu."Rosną nowi, ntlo

dzi, pełni entuzjazmu konkurenci ŁKS.

Wyrównana rywulizacja powoduje, żc

wyraźnie i dość szybko podnosi się po-

ziom sportowy piłkarzy łód/.k'.<h. Na

wielu z nich zwrócono szczególną uwa-

zaiptuzcza swe marki, łowiąc tam uta-

lentowanych zawodników do obrony
barw miasta.

Komar —

z Tomaszowa, Jędrzejczak
—

z Piotrkowa, Szaliński —

z Koluszek

skapor.
Zdobywa prymat w piłce wodnej

gać ii'ę bfdą Zgierz

W

Elektryczność warszawska zdo

lała na basenie wrocławskim wy

walczyć zaszczytny tytuł mistrza Pol-

ski w piłce wodnej na rok 1948.

Jest to wielka niespodzianka, choć

Elektryczność do drugiej rundy przy-

stępowała, mając nad Polonią przewa

gę dwu punktów. Nic spodziewano

obronić tytułu. W decydującej chwili KSZO - AZS Wr. 3:2 (2:1), Polo-

'okazali się zespołem słabszym od nia — Cracovia 4:0 (2:0). We wtorek:

Elektryczności. Elektryczność - AZS Wr. 0:0 (0:0),
Warszawianie mogą pochwalić się. nie j Cracovia - Pogoń 3:1 (1:0), Polonia-

tylko zdobyciem pierwszego miejsca, ile KSZO 6il (4:1).
i sposobem jakim do tego doszli. Elek-

tryczność w obu rundach nie d . iiała po

rażki. Straciła tylko jeden p"nkt, - ni-

Ostateczna tabela roz gry wek:

gier pkt. br.

1) Elektryczność 10 19 38:12

2) Polonia 10 14 34:10

3) Pogoń 10 13 28:16

4) KSZO 10 8 18:30

5) AZS Wr. 10 4- 9:33

6) Crfieovia 10 4 7:33

Zduńska Wola.

Łodzi największe jednak zaintere-

sowanie skupia się wokół spotkania o

puchar śp. J. Kałuży Kraków — Łódź.

Mecz ten będzie gwoździem jubileuszo-
wego programu.

Łodzianie zmobilizowali już swe siły
i wystąpią w następującym składzie:

Komar; Włodarczyk, Łuć II; Miller,
Urban, Sołtyszewski; Hogemdorf, Pie-

trzak, Cichocki, Łącz i Marciniak. W

składzie reprezentacji nie widzimy tym
razem zawodników, których cechują
nieobliczalne wypady i przebojowość.
Po smutnym doświadczeniu dokonanym
w meczu Łodzi z repr. Zw. Zawodowych
Jugosławii kapitan sport. ŁOZPN —

Kowalski postanowił zredukować do mi

nimum liczbę graczy żywiołowych, su-

rowych i na ich miejsce wstawił piłka-
rzy, lepiej wyszkolonych technicznie.

Łodzianie mają nadzieję, że podobnie

jak zarząd ŁOZPN przez wiele lat swej
żmudnej pracy zdał pomyślnie egzamin,
tak również w dniu jubileuszu — re-

Dwa tytuły mistrzów
czskajq na p. I. kolarzy

Pogoń Katowice .zadowolić *ię mu a

trzecim miejscem, choć miała apetyt na

znaczni* lepsze. Nie pomogli weterani

Hallor i Szczepański (4 i 5 w lewo) '

Wąs (pierwszy z praic"

się zwycięstwa warszawian,
bo stoli-

nigdy nie była siedliskiem dobrych

waterpolistów.
W początkowym okresie piłki wod

ńej w Polsce bezkonkurencyjny był
Kraków ze znanymi braćmi Ritterma

nami, później dominował., Śląsk —

E. K. S. i T. P- Giszowiec. Krótko

błyszczała gwiazda K. S. Z. O . i ty-

tuł mistrza Polski wrócił znów na

Śląsk w ręce bytomskiej Polonii

Bytomiakom nie udało się
2jednak

suj?c z najsłabszym zespołem druSiej

rundy AZS.

Zupełnie dobrze prócz trzech pierw-

szych zespołów, uważanych za wyrów-

nane, wypadł K. S. Z. O .

Drużyna braci Kieryszów w drugiej
rundzie zdobyła 5 punktów, remisując

, Pogonią i wygrywając ze słabszym, od

siebie Cracovi, i AZS K.S.Z.O . stajało
też najdzielniejszy opór mistrzo- i ol-

ski Elektryczności; uleciajy 3:5.

. Elektryczno" '*yła
^

tytuł mistrza

Polski w następujoc- ,

e,rV *"'
. 7.?!"

ko, Cygański, Dzięgielewski, Karpinsw,
Jabłoński, Gumkowski, Zguda (Nowak,
Kossowski). ^

W poniedziałek padły na«tppuj|c« wy.

Wint i Me Kenley
na granicy
zawodowstwa

Ekipa Jamajki wciąż jeszcze podró
żuje po Europie po zakończeniu

Igrzysk Londyńskich. Widać, że powo

dzi im się dobrze, skoro nit śpieszą
się z wyjazdem, do kraju. 23⁄4 starty

swoje każą sobie dobrze płacić.

Związek Francuski nie chciał zaak- „Ostrza Polski. Wyścig organizuje Lu-

ceptować prośby Okręgowego Zwiąż- bełski OZKol. Do zawodów każdy klub

ku Paryskiego co do- zamierzonego może zgłosić dowolną ilość drużyn w

udziału Winta i Kenleya w Międzyna składzie po 4 zawodników. Drużyny bp-

W dniu 19 b. m. odbędą się w Wiśle

zawody kolarskie o tytuł górskiego mi-

strza Polski. Zawody organizuje PZKol.

przy pomocy Śląsko - Dąbrowskiego
OZKol. Start wyścigu nastąpi w Wiśle,
a trasa będzie wiodła szosą na Cieszyn
obok Zamku przez Kobalonkę. Meta —

na szczycie góry Spokojna, obok schro-

niska. Trasa wyścigu będzie prawdopo-
dobnie stanowiła pętlę, którą kolarze

przejadą czterokrotnie. Dystans wyścigu
ikoło 100 km.

26 bm. rozegrany będzie w Lublinie

wyścig szosowy o
"

tytuł drużynowego

na
Czekamy leiaz na głos GUKF

W xwi^u . „mlM;c.o?m p,xVj W związku z naszym przeniesieniem
nas wiadomoida x Wrocławia pt. i • '

. .

„lak na nimi, gangilertkim" otrxy j Pros'lf?my znajomego z Gdańska o przy.
maliśmy lid od dwu głównych b*-; bycie do nas. Znajomy ten w niedzielę
haterów,. kt6rxy ..Jut., i. Gdańska 5 bm. u nas się zjawił i mieliśmy z nim

przesyłają Wyjaśnieni., jrf: przed- j luyjechaó na Wybrzeże. Nie podobało się
stawiała si^ sprawa w ich oeiach.! ...- . .

' *

Wyjainienie to bynajmniej. nie j niektórym członkom Zarządu „Gor-
rozwiqzuje bex resxty całej tej U- ( nika'-, którzy spowodowali aresztowanie

femnicxej afery. Byłoby npj rxecx^ iias na duiórcu w Wałbrzychu przez rze-

niezmiernie ciek.mą do ^iedxiet fi* .; komych . milicjantów, a następnie
kim był „inajomy" , M6ry prxyje-1
chał po pp. Michalaka i -

• « •(maj PT^mocą wsadzili w samochod prze-

cha, by przewieźć ich do Ońah- ^ożąt • nas na halę sportową, gdzie
ska. Sqdxiliimy dotychczas, , to • bo-f 'chciano nas szantażować ażebyśmy brali

kserzy dorosłymi ludtńii n.1» udział \w walkach. Jeżeli mtwa o gang-
slerskićh metodach, to mianem tym na-

leży- chyba nazwać postępowanie kiero.

wńików Górnika, którzy odnieśli się do

nas nie jak do sportowców, ale niewol-

ników. '.

Nieprawdą jest jakoby udało się kol.

Dominiakowi -zbiec do miasta i zawia-

W związku z notatką pt. Jak na fil- ąi,mjć:żonę moją, gdyż wyjązd ten uząo-

mie gangsterskim" zamieszczoną w Nr 77 doiłem z moją żoną.
z dnia 6.IX.48 przeglądu Sportóweęo" | ;Wyjazd nasz

'
z Wałbrzycha powoda-

my Michalak Longin i'Stalmach Krzysz- :Ufańy J,yl chęcią wybicia się w większym
tof oświadczamy co następuje: ósrodkii sportowym, .jak również siwo-

Od dłuższego czasu nosiliśmy są ? ja- rzenid lepszych warunków rozwojowych,
miarem opuszczenia KS Górnik(Wał-
brzych): i udania się im Wybrzeże. Obok

nas z zamiarem tym nosił się kolega

ludimi i nie

specjalnei potrzeby prew.dxe- .

nia ich x. rączką.
Wydaje nam się, te OUKF .pawi-',

nienby gruntownie lajijć się całą
tq sprawę I w razie uznania ude-

rzyć tak mocn« by echo rozległo
się w całej Polsce.

•

klubowy Dominiak Edward, który pisy-
wał iv tej sprawie do zatfifdnika Kwiat-

kowskiego Bogumiła, z którym, • razem

przebywał we Francji.

Ze sportowym pozdrowieniem
Michalik Longin
Stelmach Krzysztof

PS. Prosimy o zamieszczenie w cało-

ści powyższego łistu w najbliższym N-rze

•„Przeglądu Spor.tow.ego"..

niki: Elektryczność - Po*>ń 2:1 (0:1), amatorskich.

rodowych Zawodach Lekkoatletycz-
nych w Paryżu, uważając ich za za-

wodowców. Żądają bowiem za swój
start 100.000 franków.

Zanosi się na to, że Wint i Mc Ken

ley nie pozostaną długo w szeregach

dę startowały w odstępach 5-minuto,
wych, po uprzednim losowaniu kolej-
ności startu. Start wyścigu nastąpi na 8

km szosy im Lublinem, w kierunku na

Krasnystaw, gdzie będzie półmetek.
Meta wyścigu będzie w Lublinie na ul.

Krakowskie Przedmieście.

Nowokreowanv mistrz Polski w wuter-polo, Elektryczność Warszawa. Stoją od

lewej: ZguAi, Nowak, DzięgielewskiJ&Bloński, Szczypko, Cygański, Gum-

kowski, Kossowski, Karpiński
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Próba ustalenia listy najlepszych

•ytOżENiE listy 10 najlepszych wyni
ków młodzięży szkolnej w pływa-

niu nie Jest łatwe. Po prostu brak da-

nych. Z jednej strony międzysikoinyeh w

wodaw pływackich było barę)?e niewiele,
j dfugioj wyniki tyęh zawodów nie są

uwieczniane w prasie. A młpdjieź s;kpi-
na Jednak pływa. Wprawdzie w liczbie

niewspółmiernie niskiej do jej masy

ogólnej, ale pływał I nie tyjk© pływa
ale j 2 s t podporą wielu renomowanych
klgfeów, bo pływa dobrza. Zasługą tych
wynikpw to oczywiście znowu w wlekszo-

ici wypsd<ów przypada nie . na szkoły,
ale na instruktorów nasiyęh baaenów |
pływalni, jednakie młodymi „aaami" mi'

S9 po^zęjyeić «i* w Polne tyike ta mił-

Sla i ośrodki, w których rr.łodzleż szkol-

na pływa masowo.

Jeżeli idzie o wyniki czalows, te 19
one b»id;o prjyjwoite, Oęjywitęi* ja*
na nasię i!gs.ur .' .:i. Wista ? tych wynikpw
7nąjcUii? «ię na liście 1G-ciu najlepszych
polskich w ogóle. W pływaniu dominują
cztery oitodki: Warszawa Kra*ÓW -=*

Katowice i lódź. one też de)v najwięcej
nazwisk, Tabelki oływanią obejmyj^ V

kaidym styly podwijns dystanje dla

chłopców i 2 dystanse w stylu klasyel.
nym dziewcząt. Jeżeli Idzie o sztataty to

ustalono na przynieść: dla ehl^pęew
3V100 m imiennym i 5}<W m d&«o!nym,
dla ucsennię 3X50 m znułenr.ym i jno-
wu 5X50 m st. dowolnym.

W przeciwieństwie do list lekkoatiatyęi-

W
NASZYM boksie lacsytui hyc

coraz weselej. Niedługo jui »

rozrzewnieniem i łezką w oku" Lfr
dziemy wspominali te miłe, spokojne
czasy, kiedy na ring leciały tylko ogryt-
ki od owoców, czasem zrzadka gwizdnę-
ła butelka, lub zwykle zresztą niecelnie

rzucone, pól cegły.
Teraz boks został naprawdę „męskim

sportem"! Nigdy niewiadomo co prze-

ciwnicy jedni drugim wymyślą. Moie

to będzie jakaś bomba o niezwykłej si-

le wybuchowej, moie seria z automatu

w czasie prezentacji zawodników, lub

jakiś inny pyszny kaivat, naprzyhlad
podpaleniu trybun.

Wszystko wskazuje na rozioój wypad-
ków właśnie w tym kierunku,

Nuleiy więc zreformować tei i wi-

downię. Publiczność wchodząc na sale

powinna otrzymywać hełmy stalowe,

rzędy krzeseł naleiy oddzielić od siebie

esletycznq barierę pneciupancerną, tak,

aby u> razie „draki" widzowie loiąę plfc
kiem na ziemi mogli być sabezpieae-
ni od kul i odłamków granat ów. Naj-
lepiej byłoby wybudować wokół iingu
kilka Unii okopów, z których publicz-
ność mogłaby obserwować cały przebieg
„godziwej rozrywki", ale nie wszędzie,
ze względów technicznych, da'się to

przeproiąadzić.
Naturalnie kluby utworzą lei specjed-

ną sluibę bezpieczeństwa czuwającą nad

ibwodnikami, W dniu mecm ulice, na

nych nie wszystkie listy pływacki» 14 t

pełne. Zrobiłem to Jwiadomie nie chcąc [
na listach umieszczać wyników słabych,
która po nadesłaniu przez młodzież 1

sjeiegółewych wynifcśw *e*sł©re<;inygh
zawpdćw miądzysjkelnych uległyby jkre»
śleniy. '

Najlepsze wyniki (rozumie sif — uwlecz-1

nione w prasie) w pływaniu ł« nastę-
pujaee:

DZIEWCZĘTA
53 M eow,

1) Zawądówna — KatpvyifP —• 39,1
2) Miklasówna — Poznań — Jf .5

J) 8sezepaniak — Łódź 3?,6
4) Chrzflneiówna — Katewic» =45,1
5) Kochańska =- Bydgoszcz — U

i) R-sizfca — Warszawa — 43,2
7) Galiort — Warszawa —.

8) Kacprzak — Warszawa H

9) Stoczkowska Warsjawł — 13,4
10) Dobraniecka W««fflw« W

56 M GRZ2!"Ta'.VY
1) C7»siorowska — Eydgotzcz — A6.i

2) Z=wedównąi — Katowice — 48.4

3) Sobocińska — Tpryń J2.5

4) Janecz!iAwna — Łćdf 12.9

5) C-T-.^rczówna — Katowice — 53.8

4) Wnłoriewicz Warszawa = 5?.2

7) Kutzner ~ War$7*Wi S7.3
5j Kiiiigewsfca — Warszawa — 57.4

ł) G-al-ert — Werr-?awa — S7.5 '

10; Kjlwleć — Wsrszawa — 57.6

(0 M KLAS.

1) Gęsloroiwska — Bydgoszcz — 44

2) Kseprrak -- Warszawa -r, 51.2

3) Siaezkowska Warizawa 52

<) Kutzner — Warszawa — 52.8

5) Dcbraniecka — Warszawa — §4,4
i) S/gietyńska — Warszawa — 55

7) kuligewska — Warizawa — 55.2

I) CKlieka - Warszawa — 51-9

IM M KIAI.
1) Mikissówna — Pe?nań — 1,40,*
2) P9Br«newika ^ Kraków ^

1,41
3) v/egner — Gdańęk — 1,51,3
4) Sobocińska — Toruń — 1 .51,8
5) ezernikówna — Katowice — 1,51,1
6) Laiicińska — Kraków — 1.57

iy.}t M

1) Kraków repr. ekr. — 4.50,5
2) Gdańsk —

repr. okr. — 4.37 ,3
3) Warszawa —

repr. okr. — 4.43 ,2
4) g. Hpffmanowej — W-wa — 4.43,»
5) Katowice repr. okr. — 4.45 ,8
6) g. ZmiehowjkleJ W^wa 4.46.3

7) g, Kochanewikiego —

. V^v/a^4,47.ł
8) Poaisń — r^err. okr, — 4,53
9) g. Słowackiego — W-wa — 4.54

IX»» M
1) Łódł —

repr. okr. — 2.26,7
2) Poznań —

repr. okr. 2.JJ .4

3) Katowice repr, okf- TM 2,11,2
4) Warizawa —

repr, ok'. -*• 2.45

5) Gdańsk —

repr. okr. — 2.47

CHŁOPCY
| 59 M DOWOINY

i 1) Buhl — Bydgoszcz — 31.5

1) Marsuek — Ww-a — K

i) Kleili — W'wa — 33,4
4) Myszkowski — Ppznań — 34.6

!) Śliwiński — W-wa — 55.8

4) Ruchaj łoznań — 34.4

ICO M DOWOLNY

1) ClążU — Kraków — 1.03,9
2) Zelman W-wa 1.10,5
j) K«ku< T. - Kraków ^ 1 .10 ,*

4) Kajda — KBtowice — 1 .11,8
5) Marassek — W-wa « 1.12

i) Wgjęieehowiki — Wdf — 1,11
7) Tessayra — Gdańsk 1.15 ,7
8) Wasylklewicz — Gdańsk — 1 .16 ,4
9) Kielli — W-wa — 1.16 ,5

10) Zelman — w-wt — 1 .1M

|0 M SRSBIfTOWY

1) Jabłoński — W^wa 58.4

2) Kc.ecki — Grudziądz — 42.8

3) Ko:olkiewicz — W-wą
— 44

4) Duiat Poznań = 4f .<

|) Miller =r W-wa = 4»

6) Olszewski — Poznań — 50.6

IM M OIZBIITOWV

1) Jabłoński — W-wa — 1.1»,8
2) Kękui Taę|. Kraków — 1 .22 ,2
3) KĘkuś Włsd?. - Krakiw - 124,6
4) Wi|e?ak — Łódź — 1.27,4
5) Mroci)cowjki — W-wa

— 1.J0

i) Ludwikowski — W-wa
— 1.33

7) Ziółkowski — W-wa — 1-34,6
8) Chmiolewski — Poznań — 1 .36,4
9) Halmjn - W-wa 1.38,5

ID) Kuligowłki — W-wa
— 1.39,8

180 M KUS.
1) Jabłoński ~ W-w« —

2) Sreiler - W-wa — 1,26,2
3) Rumiński — Łódt — 1-28,5
4) Jankowski — W-wa

— 1.39 .' .'

5) Butowt — W-wa — 1.32,4
4) Kuligpwski — W-wa 1.33

7) Najborg — W-wa
— 1.35

l) Kotulski — W-wa — 1.35 ,3

200 M KLAS.

1) Basista — Katowice — 3.11,4
2) Rotkiewicz — Wrocław — 3.18,3
3) Miller — W-wa — 5.19 ,4
4) Butowt — W-wa — 3.20 ,9
5) Barbaszewski — Kraków — 3.21,;
6) Kiełczewski — Poznań — 3.38.2

7) Łysakowski — Gdańsk 3,38,2
8) Lewandowski ^ Łódź 3.40,5
9) Mikia - tódi — 3.45,4

10) Łubieński — Toruń — 3 .47,8

SX1M TM ZMIENNYM

1) g Heytsn» — — 4.02

j) Kr»ków repr, okr, — 4,05,5

3) g. Batorego J — W-wa — 4.13

4) Warizawa repr, okr, — <,H ,I
5) Katowice repr. okr. — 4.M.1
i) Łódź (harcerze) — 4 .ł$,4
7) Wrocław ropr, okr, 4.J2.5
8) g. Kołłątaja — W-wa

— 4.35

9)Tachnieum — W-wa — * W
10) Gdańsk repr. okr, — 4,43,3

5X50 M DOWOIHYM
1) Kraków repr, okr, — 2.39,7
2) Warszawą repr. okr. — 2.43,4
3) g. Batorego 1 —. W-wa — 1.41 ,f
4) Katowice repr, ekr. — 1.54,4
i) Wfpctav» repr, okr. — 2,5$,«
«) g, Reytana — W-wa — ?.oi

7) Toryń repr. okr. — 3.03

8) g. Batorego II — W-wa 3,11,5
9) Lic. Mech. Sam. — W-wa — S.11

10) Gdańsk repr. okr. — 3.11,4
g. Kołłątaja — W-wa — 5,18 ,6

Mistrzostwa nńi w Sini
a mistrzostwa Junioiów w Karpaczu

W
DNIU 5 bm. r. w Zakopanem na wionie narciarstwa nizinnego, lyprow».

Kłl.tówk^lt, o&ył <ł*mie o^nski mrdnwkifj M.

Zjazd DclcBatów PZN. V zjeździe tóę i Uchwalono, iż mistrzostwa narodowe,
łi «dział przedstawiedele klufcńw, «rga-Mwe odbędl sle w nadch^cjm sr-

łijMcji i okręgów, L,łcm
!
.ę była repre-

lentowana grupa Zw. Młod«. Polikiej,
* której 6 delegatów weario de nowo*

I v7ł>ranego Zurajdu.

| 2«braiWt praenvodniczyl Min. Wolski,

który !*> dftjionffrilu otwareda Zjazdu
«mówił fl7iiałaŁno'ć PZJł vr lątach ubie-

jłyicb, wa? przedstawił plapy na przy-

szłość, 'Więlęsza csjęść przemó-wienia poś

vlftjffna byJa zj*danio?ji zmi^Mnym z

pni ejn narcaaretiya wśród n^o-

którego realizacja podjął 5ię
z-męzęk AOod^ieży Polskiej,

W najbliiiszyan okreśe czasu przewi-

duje się rozbudowę całego sjęregu sebro

nisk gąrciiarskich (szczególnie na Zje.
To jest dorobek rpku o.titnlege. Tr** • „^„ti, QAiT,8kjmyeh), orj« łjudkwf pn(|

niesie dalszą poprawą, a przeds wszyst- (wyeh.
kim dalsza zwielokrotnienie ilczby mlo- ^prajekt^wiem Kcz-

dzieży pływa flcaj na czas. *
,

'
. , , ,„-

Dorobek sportowy w innych dy5gyp|i-!^ ^«mr «koTena^yph, kondycyj-
nach sportowych a szczególniej w grach nycfc oraz organigowam* masowych an-

łrudny jest do uchwycenia liczbowego —

;
pre?, gmówSono następujące sprawy:

toteż omówienie jego odkładam na poi. | kolejowfl, udzielanie urlopoiv,

zonie, tost/mą izoi>ganisow»nę w &czy»>
ka (Górny « mistrzostw* Pel&i

juniorów, ffoie piaewidwwy je*t s»rt

ikolo 1.500 n»ciiw*y, Jwetan« pfwęro»
wad»ane ns terenie Orga®*»»
torem poivyż»zej knprwy będrte n»j«

lieamejsM «ŁecwU w Poitc* Sfkcj» Na?

óaiaU ZMP-

Jako główni imtww* «««n»

duje atf w

jfiędzyBurodkwych Zwodów Narciay*
skich z udziri«n MWWJnikÓW
3lowicńs3d«A w Rumunii i Węsl^c.

Przyjpto fzereg wniodiów, * któryfli
baedse rittuslnym wydsj* *»ę byó W

aób punktacji ®a«poWej n« Miftm»-
stwach NModttwych Misir*o«twł

Poldsi juniorów. Punktacja ta mt tę do,

l>rą (Ironę, ii amim* po»xxPBÓhe kin-
by czy orgąnłaacje do wyefcpwyw#m*

większej iioiei QTM
mozihvoiei wyirófaŃentS tył» Be5?®»

łotn, w których główmy naciafc

ąif na masowość.

Wybrano nowy %artai, Irtópeio

' nie mirt, zwiększenie subwencji na k«ze- Fae.

Ted Schroe; ir zdławił Australię
zbył dułn odpowiedzialność

M'M.0 niezbyt wysokiego «wyełę-
stwa Australii nad Czeeh»słow«-

• cją 3:2 w finale międzystrefawym o

puchar Davlsa w Bostonie, Australij-

czycy przybyli do Forełt Hill dość

pewni siebie.

Liegyli na Sidwella. Jegp zwycię-
stwo nad Drobnym nąpawało ptuchą.

Australijczycy liczyli po cichu w mój
liworfć jego zwyejęstw» i nad Psrke-

rem i nawet nad Schroederem, Schroe

dera obawiano się więcej. Trzepi

punkt ewentualnie debl. Ewentual-

nie, ponieważ mistrzostwa Ameryki

dały próbkę. Lopg, grający z G. Brew

nem przegrali w półfinale g farke-

rem, Schroederem 1345, 2:6, 3:6, A<nę
rykanów za$ w finąje pokonali ieh

z»»akewi« Tafbert, Mullsy Sil, 7ł9,

3(6, 14.

Australia liczyła jedpak, ie spec od

debla Sidwell jest sraacznie lepczy od

nyck talentach jeszcise się nie słyszy.
Ostatni* produkcja to Loni, aJe Long

jak ni^ okazało, nie wyrasta ponad

niezłą klasę światową, Meteorem gie
G, Browna i ieh para Sidwell, Lob| j jest i zdaje «ię już nie b^daie. Quist
ma jednak szap.se nawet z taką parą. dobiega 40 lat żywota, Sidwell,,, Tąfc

Austriacka piłka riozna cierpi
na przesyt pieniędzy i młodych talentów

Wiedeń, we wrzełnłu

OSTATNIE eqkc««y «nstrfdcklch aespołów piłkarskich na terenie za.

granicznym, zwłaszcza w Szwajcarii i Turcji, wywołały ogromne

apetyty ze strony zagranicznych menażerów piłkarskich, a przede wszyst-

któryeh mieszkają bokserzy będą iumk-! kim włoskich, którcy zapeicili głęboko sieci ns lepszych zawodników.

nięte dla mchu kotowoga, pieszych ais ( Szybko nawiązano rozmowy i wydawało się, że co lepsi piłkarze wiedeń-

scy wyemigrują do słonecznych Włoch,

Austriacka Federacja Piłkarska zo —i • ——TM

rientowała się jednak szybko w grze

Włochów. Wydano ^argądzenie, na

mocy którego żaden gracz nie ma

prawa zmienić barw klubowych do

dnia 30 czerwea 1949 roku i tym sa- i

mym przecięto wrzód, który zaczął Niedawna wrócił do Wiednia wisy

poważnie zagrażaj piłkarstwu austriac c
zl <">®k Wunderteamu n Walter

kiemu. Zostawiono oczywiście furtkę,' Przywitapo go x radością i z

która zezwfila na mianę barw, ale '"'•(«o» ofiarowano mu funkcją kąpir

pozwolenie na taką zmian* wydaje '
trenera Związku, Nausch, któ-

tama Federacja- Można wi*c przy- "7 musiał opuścić Austrię w 1938 ro-

będsie się przępunesać tylko za spe-

cjalnymi jczwcleninmi na piśmie po

przeprowadzeniu dcl:!<«lnej rewizji oso

bistej. Damy lamadnlków XRQpatrsy tię
iw punkty i specjalne sehrony ielbetono-

we, będą one zabarykadowane i obsa-

dzone prse; itrft* ( bronię mastynowę-

Jnst rzeczą jasną, ie na zawody bok-ier

będzie dostarczany speejalnym .«jmoefco
dem ochronnym a PKP z demobilu u y-

portądei parę pociągów paneernyeh dk

dalszych przejazdów.

Na wszystko znajdzie się sposób i

„ukraść" zawodnika, jak to trobiano

„Odrze" we TFrochiehi, gdzie paproitu
zdmuchnięto boksera i sali iw mi-

nut prted wejściem na ring będzie dość

trudno. Równies takie „dziecinne kawa-

ły" jak „aresztowanie" i wywiezienie
do Gdańska (jak to się przytrafiło
„Górnikowi" z Wałbrzycha) nie powtó-
rzy się.

Tak się będą kluby broniły!
Chyba?
Chyba, że znajdzie się inny sposób

na chuliganerię panenącą sif obecnie

w boksie.

Sposób bardfo stary i «pi»«ny dQkhd.
nie w pewnej małej ksltiieotee twanej
bardto poętyemie „Kodeksem Kar•

nym", .

Jest tam opisana podolwi historyjkę,
autorzy odznaczyli ją skromną na iwą
„Artykuł 248".

I 1. Kto cslowieka pojtbawla

wolności, podlega kanta wiązania
do lat 5.

8 2- Jeżeli pozbawiania wolno.

»cl łączyło ze azcsejólnym n-

dręczeniem lub z oddaniem we

władztwo obcego państwa, lub w

Innych szczególnie cfąikich przy-

padkach, sprawca podlega karze

więzienia do lat 10.

A pięć czy dziesięć latek /0 dość du-

żo. Prawda, panowie fałszywi milicjan-
ci z WiAbrzycha?

To się może nawet nicopłaca w ogól-
nym rachunku.

'KO

stępuje wielu doskonałych piłkarzy,
a wśród nich weteran słynnego Wun-

derteamu — 37-Ietni WUllbald

Schmaus (obrońca).

puszczać, te jedno podanie na eto

będzie załatwiona przychylnie,

Poza >tą austriacką karencją, w Wie

dniu, jak zawsze, pełno Jeet cieka-

wych wiadomości dotyczących piłkar
stwa. Sensację wywołało ustąpienie
ze stanowiska prezesa Vienny przez

znanego aktora Paula Hoerblgera. Ci-

fie j al nie zrzekł się on prezesury z po ,

wodu nawału pracy zawodowej, fak-

tycznie jednak rezygnacja ma kulisy
polityczna, Przeciwko Hoerbigerowi,
a zwła»ma jego partnerce, znanej
aktorce Pauli Venely wytoczono sze-

reg «rautów o kolaborację * nazista

mi i para ta znajduje sie teraz w kło

potach,

ku, ponieważ żona jego była po

chodzenia żydowskiego, . ołiedlil się
w Szwajcarii, gdzie był treneTem i za

wodnikiem w klubie Yoang Fellowe

w Zurichu,

Nauieh odziedziczył więc funkcję,

którą piastował niegdyś słynny Hugo
Meisl. Pierwszym zadaniem Nąuscha

' będzie opieka nad juniorami. Nie

więc dziwnego, ie natychmiast po

Wyście uliczny
„0 Złoty laur Wawelu"

DOSTOJNY JUBILEUSZ

A tymczasem Viensa,* mimo utraty

prezesa, szykuje się de uroczystości
swego 54'lecia. Klub ten ma bardzo

oryginalne początku Pięćdziesiąt czte

ry lata temu w wiedeńskich ogrodach
barona Rotszylda, członka znanej i

potężnej rodziny bankierskiej, praco-

wali ogrodnicy angielscy. Przywieźli
ze »obą do Wiednia umiłowanie do j ggjorocznc
futbolu i czymprędzej założyli klub

piłkarski. Nazwali go „First Vienna

Footballclub" i nie przypuszczali na-

wet, że znajdą tylu pojętnych uczni,
którsy z czasem wynieśli piłkarstwo
austriackie na szczyty czołówki świa

towej.

.W szeregach dzisiejszej Vienny wy-

KRAKÓW, 9.IX (tel. wł.). Już tylko
dwa dni dgjeli nas od wielkiej imprezy
sportu motorowego, ljóra odbędzie się
w Krakowie. Będzie to II wjicig ulicz-

ny o „Złotr Laur Wawelu", uznany ja-
ko wyścig « charakterze mięrlsynarotlo-
wyms Autoklub Rep. Ceekoeloveniko-

Automobilklub Polski. Cnesi zgłosili
znakomitych kierowrów, jnk Dobry, Ho-

vorka, Anton, Lancninn, Troybul, .Trf.ak,
Kaeha — A. P. — l'o.- la-.łhr, ibikn, y-

zwycięzcę Wierzbę, Każ-

mlerczaka, Tabonekiefo, Macherskiego.
Wyśplg, który budzi ogromne zainteręr
sowanle w Krakowie ] najbliższym tmi

fil^-iku, ro*oj;rany zostanie w niedzielę
12 bm. o godz.. 16-tcJ na trasie: ul. Grze-

górzecka — Aleja Daszyńskiego ul.

Masareka — uL Rzcżnicza — ul. r,r*e.

górzecka. Długość 1 okryżenia — 2 km.

przyjeździe zainteresował się bardzo

wielkim turniejem letnim, zorganizo-

wanym w Wiedniu specjalnie dla ju-
niorów.

STĄD CZERPIĄ SIŁY

jak Mulloy, Talbert.

KLĘSKA

Rachuby, optymizm, silną wela, u-

pór, chęć zwyęięstwa, wszystko to za

wiodło. Zawiodło, poniewai Ameryka
ma lepszych tenisistów.

Dla przypomnienia podajemy wszy-

stkie wyniki finałowego meczu a pg"
char Davisa USA — Australia, zakoś

czonego klęską Australijczyków 0:5,
Pierwszy dzień:

Parkir — Sidwell 6:4, 6i4, 6ti.

Schroeder — Quist 6:3, 4:6, 6:0, 6l0

Drugi dzień:

Talbert, Mulloy — Sidwell, Umi

816, 9:7, 2:6, 7J5.
Trzeei dzień:

Schroeder — Sidwell 6:2,
Parker — Quist 6:2, 6c3, 6:3.

Zawiódł Sidwell — okazało si%, je

Jedynie Bromwich ma szaase w wale®

z Yankesami, ale Bromwićh nie przy»

był. Został w Australią podebno jest
o coś obrażony.

BOGATE REZERWY

n . . . ,„ .... Ókagało się „adto, że h«g«Swl«r
Do turnieju tego zgWo s.ę 154 USA w tenWe jes{ nadal

zespoły młodocianych graczy. Druży- < źe Amerykanie, jeśli przystępują
ny te podzielono na trzy klasy: piłka-'

^

z zębem< nie mafą
^

rze od 12 do 14 lat, od 14 do 16 i od •

tej chwili konkurencji. Bo Parker

16 do 17. Nie byli to juniorzy klu,! j Schroeder, to przecież ni. wazyst-

bowi, lecz chłopcy, którzy tworzyli, ko. W rezeFW;e gą agyi jak Goa

zespoły dzielnicowe, szkolne, ozy na, 2ales ; Falkenburg, o którym mówił

wet pewnych ulie. I nam Mitie w ez»si. swej niedawnej

Kluby wykorzystały oezywiście ta«, bytności w Warszawie, Że to jest

ką okazję, Ponad setka młodocianych gwiazda pierwszej wielkości. Falken.

piłkarzy przeszła pod opiekę klubo-

wą, a w dwu wypadkach całe druży-

ny znalazły patronów w osobie

rych klubów wiedeńskich.

O ile sytuacja klubów piłkarskich

jest bardzo dobrą na odcinku rezerw,

o tyle sprawy finansowe nie wyglą>

dają różowo.

PŁACIĆ!..,

Szereg klubów ucierpiało w ogasie
działań wojennych, wiała «traciło

swój kapitał, ale powoli wszystko do-

szłoby do aormy, gdyby nie... po-

datki!

Imprezy sportowe obłożone są naj-

rozmaitszymi podatkami miejskimi i

państwowymi i bywają wypadki, kie-

dy z dochodu brutto na podatki idzie

ponad pięćdziesiąt proeent. Nawet

Austriacka Federacja Piłkarska nie

żałuje klubów i ^pobiera 5 proę. od

dochodu z każdego meczu.

NARZEKAJĄ I... ZARABIAJĄ
Kluby narzekają, skarżą się na eię-

żary podatkowe, ale nie jest najwi-

doczniej tak źle, skore starczy i na

płacenie graezom I na Inwestycje bo-

iskowe. A piłka nożna ściąga teraz

na trybuny wielkie masy ludzi. Każ-

dy ważniejszy mecz mistrzowski o-

gląda przeciętnie 50.000 widzów, nla

więc dziwnego, że szereg klubów po-

szerzą, lub projektuje poszerzenie

swych trybun.
Piłkarze wiedeńscy szykują się ju*

teraz do Świąt Bożego Narodzenia,
Zgodnie z tradycją, wszystkie poważ-

niejsze kluby wyjeżdżają w okresie

świąt zagranicę i już teraz toczą się
na ten temat rokowania,

y.

burg mą 23 Ia^a, Gonzales 20. Obaj

dryblasy po 190 cm, trenują, grają cią

glą i zwiększają „gaz" na korcie,
Australia wprawdzie przygotowuje

n«-yj»ek (kładąc nacisk na grę v tę.

niea od 44 roku życia), ale o wybtt*

Polska-CSR na żużlu
W 0RUOIH polowie bm, priybywala

wl! I*:* ernhe,*?.W»,c l którzy r0?ee„j, , ipo,kBnIłi , J

•me w
1 ' km ' w ^Vch na Muchpi!nbm.wtocjji,r„ „bm>w

Hen
^t

UTl
m '^ c,, yP*^łlwowy Poh

i. n,
0,ta ' ni

5 »Wle Obędzie

ES
SI*i

w
!, "i' f

*
rB ^^

ntn,
1 Twr

^t!n - ,! użly ' "Bfinlei H»

J,?. Wlelk,m P°wodzsniem, zyskują
6wnleż I w iolsce coraz większą WU-

amoJć, czego dowdem byty tecerenne

rewfyww licowe, Zweianników wyicł-
gew na zufiu 9e?et;«ją wkrtłtęe new»

emocje, a udziął CjechPilowaków w za-

wodach da nam możność porównania
eSf ' •"' •«Włw neszych motueyKliltćw.
Skład nanegp zespoły narodowego w-

stalony bqdzie pp obozie eliminacyjnym,
który od kilku dni odbywa tle W «ybnl-
ku. PZM dysponując specjalnymi nm«V-
naml iutlev/ymi |ypu „Martin ?ap", ma-

jącymi ustaionę renomą na Świecie, zor-

ganizował obóz treningowy, z którego
dochodzą pomyilne wiadomłel. Materiał
Jeździecki jest doskonały, a brawura
wlaidw* Polakom pwiwaia rokować Jak

najlepme nadiiej* na p«y«ilo»< w sen-

sie szybkich postępów.
Kloroyvnlklem obozu w Rybniku Jest do-

skonały trener czechosłowacki Szeberka,
ktAry Jako jefdzlee na łutlu Jeat klasę
dla siebie. W obozie biorą udział m. In.:

Brun, DąbrowiM, MnkoiHM/ WęMkowtkl,
Chlebka | —

Sidwell jest talentem, znakomitym de

blistą i,., nie dopisują mu czasami ner

wy, W Foęest HU1 załamał się, po«ią
waż na nim właśnie ciążyła odpowie-»

działność,

SZTUKA OPANOWANIA
Miał wygrać dwa single i debla, if»

3 punkty i mecz dla swych barw,
Wkładano mu w głowę praed ae-

czem, że wygrać moie i musi, Sił,

WeJJ zączął się denerwować, a

ker w pierwszym dniu był bar^^?

uparty. Dlatego był lepszy. Był

dziej rutynowany — • zapanował ner*

wowo, Zgasił SidweHa w równej ko®

sekwentnej grze, gdzie decyzje zapa-

dały przy stanie 4:4, Przy 4:4 w Sid-

wellu grały aęrwy, Parker grał wła-

śnie wówczas o klasę lepiej. „Stary"'
Qukt postawił wszystko na jedną kar

tę, wyciągnął z bogatego swego arse-

nału doświadczeń wszystkie sztuczki

i prowadził ze Schroederem począt-

kowo grę równa W dwóch setach.

trzecim spuchł. Czwarty był formal-

nością.

W deblu szalała walką, Swlał Sid-

well i on był przez długie minuty n&j

lepszy na koręię, Amerykanie, to jak
by ściana do obijania piłek. Żadnej
luki, zawsze razem, zawsze kryjący;
kort i niezwykle czujni To złamało

w końcu Sidwella, który miał dość

wszystkiego. Nawet singla w dniu na-

stępnym (trzecim). Schroeder prze-

szedł się po pim spacerkiem. Sidwell

błąkał czasem wzrokiem po kierow-

niku swej drużyny, siedzącym, pr*y.

garbionyra w fotelu pod stolikiem sę

dsiogo głównego, błądjlł wyrokiem
niemal desperacko po widowni i.» od*
dawał punkt po punkcie, Nie żeby de
monetrować — nie migi gra^.

TED SCHROEDER
Kto to jest? Czy wiecie, że ten

grao* ni* grał nigdy w Europie?
A jednak ci, co go widzieli, stawia-

li xawit». na niego, stawiają nadal.
Schroeder przegrywał tylko (po ostrej
walce) * Kramerem i raz g Bromwi-
ehem. C*y to nie wystamy? Gr* sto

•unkowe nieelłyt często, gra zawsze

serio; umie bardzo duto, mą 33 lata,
ale jest ander seybki,

Sehroedt? aie jwt pp«ysgł©j6ią te-

nisa USA, alt j»»t zawsze wtedy, ki»
dy go potrzeba*.

Był w f, Im Obok Kramęrą j jfe,
konał (w Australii) BrofflVicha 3.fS,

6ii, 6i2, 0|6, był w r, 1947 (aó»

wimy o finałowych walkach o pucha*
Davisa) i pokonał Bromwicha 6^4,
JiJ, 6i3, 6:4; a Pąilsą 6i3, 8:6, 4A

9lUi 10:8.

To gracz, który u n* i « Wygry-
wać W najeiąższycU, tragiewyoh nie.

mai sytuacjach. W r. 1946 Ameryka
wygrała z Auslralią 5:0, w rok pM-
n'c| 4:1 (Yankesi oddali debla do pa'
ry Bromwloh, Long). W r. 194S Amar

ryka wygrała 5:0

W dwóch pierwszych lataah po

wojnie był wielki Jack Kramer, w

trzecim Kramera zabrakło — '«le x**

wseeiby* Ted Schroeder.

t.
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Meczom z Węgrami poświęciliśmy

już sporo uwagi, dając wyraz poglą-
dom naszym na sprawę składu zespo.

łów reprezentacyjnych. Okazuj® się,
że nie jisłeśmy odosobnieni, gdy cho-

dzi o zastrzeżenia co do wyboru do-

konanego przez
- kapitana sportowego.

Nie brak naturalnie 1 głosów tych,

któiych perspektywy sięgaj* na odle-

głość własnego nosa. Wolno natural-

nie każdemu mieć własny pogląd, któ

ry szanujemy.

Wysuwając nasze obiekcje, nie kie-

rujemy się naturalnie żadnymi wzglę-
dami osobistymi, gdyż jest nam rze-

czą zupełnie obojętną, kto zajmie je-

dną lub drugą pozycję I Chodzi wy-

łącznie o to, by by$a ona obsadzona

możliwie najkorzystniej, a poza tym,

by... ~ \

o CO CHODZI?

I tu dochodzimy do sedna rzeczy!

.Do punktów newralgicznych nasze-
i «gorszym ^ypadku «warte miejsce fi0 du r,prezeiltacyineij0 należą

w lr^yłłkacn turniejowej, a przegra- prifd, w„ystklm skrzydła i fro-

I na upchnęła by na» aż na przed- dek. Wydawało by si, więc, ie

ostatnią pozycją! właśnie na te pozycje należy szukać

Dlatego właśnie domagaliśmy się now7ch kandydatów. Tymczasem na

Mimo zaciętego opora
Wisła bije Garbarnię 3:1

Jeśli

składów kapitana PZPN, to dlatego,
że — stwierdzamy lo z przykrością—
nie orientuje się ou widocznie zupeł-
nie o co chodzi! Kapitan PZPN trak-

tuje każdy mecz oderwanie, jako ca-

łość w sobie, zapominając całkowicie,
że w danym wypadku ma przed sobą

tylko poszczególne człony. Mecze z

Bułgarią, Czechosłowacją, Jugosławią,

Węgrami, Rumunią i Albanią są je-

dynie ogniwami turniejowego łańcu-

cha! I tylko pod tym, wyłącznie tym

aspektem mogą być oceniane.

W tej sytuacji nie jest rzeczą waż-

ną, ozy przegramy z Węgrami 0:2 czy

1:4. Natomiast jest rzeczą pierwszej

wagi, byśmy bezwzględnie wygrali

spotkanie z Rumunią) Gdybyśmy dzi-

siaj mieli do wyboru przegraną z Wę

grami i Rumunią po Osi czy zwycię-
stwo z Rumunią, a klęskę z Węgrami

0:4, zdecydowalibyśmy się bezwzględ.
mamy zastrzeżenia, odnośnie nie na tę drugą ewentualność

KRAKÓW, 9.9. (Teł. wł.) — Wisła —

Garbarnia Itl (2:0). Bramki adobyil:

Gracz, Manioń i Kohut, dla G«ł»a *i —

Rakoczy z karnego. Sę<łzi* Michalik, wl

dzów 7 tje,
Wisła: Juronvicz, Kubik, Filek I, Ły-

ko, Lefutko, Wapiennik I, Giseswki,
Oracz, Kohut, Rupa, MamoA.

"
—

' "". '
. . .

' Garbarni*; Jakubik, Śliwa, Rakoczy,
iuż w obliczu meczu z Jugosławią I Pr TMą flankę i to teamu B wyjechał,. Kalicil-,Aij BMH*, Paipan
przeprowadzenia pewnych ekspery-J

2now
wyraniowana armatka, mimo ; ir_ Gi8jcar) Kuchami, Ignacżak.

mentów i domagamy się tego dzisiaj
że nasz

szanowny kolega łódzki, nie ;
^^

-łóa,e ,

^

tym bardziej, te kapitan sportowy P° mn

y własnych słów, star* się obec (.ipsC,YOi nie moje
^^

ma do dyspozycji ał trzy teamy! Sta- nie
odświeżyć Ją zielenią — kolorem j r;.ć w jesimoj rundzie żadna s drużyn

wianie w takim wypadku kroków młodości i nadziei j fcJagy paA^-o^ „je „by.

wstecz uprawnia nas całkowicie do | M ..... . „ , , i dwu kandydatów na mistraa, tj. Cnco^ii

stwierdzenia, ie niestety nie zdaje On 1 " adz,e >a' Mt
.

nle W" matką głu- i . Ruthl, Na wiosnę Gabrasnia
sobie widoczni, sprawy, o co ohodzi! P '° h

~
' ak lWlet ^ ątrTWialn.e Wiśle na jej boisku 4:0, w irodę Wi

D ,., i cy, ale i rzeczą, której nakazują nam
Powie ldoś: Przecież przegraliśmy nie traciź. N;e traclmy

^

nadzlei

Z Jugosław,ą tylko 0:1 mimo że repre ie mhno kJh ,abi ów

zentacia wyszła _ ,ak to przed me- Dizatorskich nas2ego „efa piłkarsUie.
. , , . "i«iur«Kicn naszego szeia piiuarsKie-

czem trafnie określił leden z dflfcnui j, , .

, , .
": S«*< doczekamy się prędzej ery póż-

karzy łódzkich —

,,ze starymi armat-
1

- >
.. i niej z nim albo i bez niego reprezea-

kam, na front . Słusznie, tylko ie to tŁcjif która by odpowiadala zaróWD0

0:1 pozbawiło nas dwu punktów (z nas2ym aspiracjoini jak , «e_j.
czym należało się zresztą liczyć), a stvm możiiwos-ciomi które nigsUty ;ak

me dało żadnych nowych konkluzji.' do,ądf są wciąi jeszcze nie wyzyłlcł.

ne! (TM)

• eznie

i pokonał Widzew 6:1 (4sl)
ŁÓDŹ, 9.IX (tel. wl.). ŁKS — JFidzew

6:1 (4:1). Bramki strzelili dla ŁKS

Łącz 2, Janeczek 2 to tym jedna s kar-

nego,i Hogendorf i Pietrzak po 1; dla

Widzmva honorowy punkt uzyskał Oku

piński. Sędziował p. Sxperling. Widzów

10.000 .

Widzew: Uptas (Musiał), Reszka, Ko-

paniewski, Stempel, Konarski, Słaby,

Okupiński, Wiernik H, Cichocki, For-

nalczj'k, Marciniak.

ŁKS: Szczurzyńs>ki, Włodarczyk, Łuć

II, Łuć I, Kopera, Sołtyszewskł, Hogen-

dorf, Pietrzak, Janeczek, Łącz, Gwoź-

dzińslci.

Łódź miała dobrze w pamięci nikłe

zwycięstwa ŁKS-u nad Tarnoyią, jeszrze
lepiej pamiętała słabą grę biało-cze.~vo-

nych, to też kibice odnosili się z nic.

ufnością do szans swej drużyny w spot-

kaniu z Widzewem. A kiedy w 4 minu-

cie pięknym dalekim strzałem z wodnego
Okupiński zdobył dla Widzewa prawa,

dzenie, na trybunach biało-czerwonych
zapanował pesymizm. Nie trwał om «Hu-

go, mimo braku Barana w napadzie, li-

nia ta dość iweJiezipiecnnie atakowała,
stwarzając pod li ramką Uptasa b. groźne

sytucje.

W 10 min. pracowity jak mrówka i

szybki jak nigdy dotąd Łącz głową za-

mienia podanie Ho "en cl orf a na wyrów-

nując;] bramkę. W 2 mdii. później tein

sarn gracz wykorzystuje błąd obrony i

bramkarza Widzewa, posyłając piłkę do

pustej bramki, uzyskuje prowadzenie
dla swej drużyny. Przewaga ŁKS-u trwa

nadal, ale Widzew broni się dzielnie i

ciągle jest niebezpieczny. Dopiero w 31

min. kiedy Janeczek r, rzutu knrneso,
«resztę pochopnie podyktowanego, zdo-

bywa 3 bramkę, Widzeiwiacy stracili

zaufanie we własne siły. Od tej chwili

tyły ich pracują nieudolnie, również

napad rzadko dochodzi do piłek, na

boisku panuj? niepodzielnie czerwone

koszulki ŁKS-u. W 43 min. Janeczek

zdobywa bramkę ze spalonego, rekla-

mowanego przez sędziego boesmego. Do-

piero po targach z sędzią głównym p.

Szperliug decyduje się cofnąć poprzed-
nią decyzję i nakazuje raut wolny. Nie

wiele to pomogło w kilkanaście sekund

później Pietrzak dobija stoał Gwoździli

skiego i ŁKS prowadza 4:1.

Na tym skończyły się emocje i na

tym skończyła aię dobra gra. 45

minut drugiej połowy obserwujemy
mniej lub więcej bezładną kopaiunę, z

której jedynie Hogendorf w napadzie i

obaj obrońcy ŁKS-u odcinają się po-

prawnym stylem i uważnymi akcjami-
Po przeciwnej stronie dezorganizacja

następiła kompletna. W napadzie nie

widać nawet Cichockiego, % pomocsiików
spełnia swą rolę „na dostatecznie" je-
dvriie Stempel, obrońcy urządzaj? do-

slOTvnie wyścigi w ilości popełnianych
błędów. Na szczęście w drugiej połowie
nieco le^zy choć był sęd«ia zawodów.

Nie doszło dzięki temu do brutalnej
gry, choć ci i owi zdradzali tendencje.

u swycięzców ^podkreślić trzeba bez-

błędną grę pary \ obrońców, w pomocy

wybijał sdę Łuć I, jak pracowitością

mały Soltyszewski, w napadzie zawódł

kompletnie Janeczek, natomiast najU'-
piej &pi5y\vał się Łącz. Równioi Hogen-
dorf miał kilka dobrych zagrań.

W Widzewie- stosunkowo uajlcorzyst

JL. Cząstochowiki OZB iwrócll tlę do

IOZB z propozycji) rozegrania mlądiy.
okręgowego spotkania plęłdarskiego
lublin — Częstochowa. Termla zawodów

ale zoatal Jeszcze ustalony.

naej prezentowała się trójka pomocy

Cichocki i Marciniak w napadzie to dal-

sze punkty, co do których trudno mieć

zastrzeżeni», ale na tym wyezeirpuje się
lista zawodników na poziomie ligowym.
Bramki w drugiej połowic zdobyli w

18 mim. Janeczek po indywidualnym
przeboju w 31 min. w analogicznej fry-
tuacji Hogemdorf.

Gdyby kapitan sportowy miał był od

lyagę do zasadniczego przegrupowania
nie ryzykował by równie? wię-

, niż utratę dwu punktów, a w

zamian za to dysponowałby dzisiaj
pewnymi konkretnymi przesłankami,
które pozwoliły by na kontynuowanie
montowania zespołu do decydującego
boju, który rozegra się 10 październi-
ka.

Fakt, ie 19 bm. występują do wal-

ki trzy nasze zespoły, częściowo tylko
ratuje sytuację, gdyi p. Kapitan nie

wykorzystał w całej pełni tej dobrej
okazji. Rozumiemy, że trudno mu w

tej chwili zdobyć się na „odmłodze-

nie" swej pierwszej armii i zdecydo-
wał się tylko na amputację nieruchli-

wego skrzydła, ale dla jakiej to wyż-

szej racji wstrzykuje starą krew re-

prezentacji B,
przyszłością.

;la muMała się zedotwoDi

skromniejszym zwycięstwem.
Chociaż po kwadransie gry Wisła pro

wadziła 2:0, nie było *e jeezcze równo-

znaczne z jej zwycięstwem. Garbarnia

walczyła zaaarcie, jak lew. P«y stanie

2:1 Garbarnia jeszcze zryweie aif de

ataku, była nawet bliska wyrównsasa,
ale trzecia bramka zdobyta prcet Wisłę,
przesądziła wynik ns korzyść essrwe-

nych.

Forma Widy wykazana przeciw ZZK

i Garbarni nie wjetaresy przetiwfce Ba-

chowi. Dotyczy t« cwłaszczs obrony, któ

ra pozbawiona ciężko chorego Fladka,
jest nejsłabsaą ezęścią drużyny i badald

może największe «baivy. Atak jest tsaj-
lepaaą focinąeją, ewissneza jege prmra

strona. Mały -czarny" Jest nadal nsj-
pracowHszym Haradnifciein Wiały — peł
ero go na całym boaeku. Kohut po «wan-

cie do reprezentacji, okazał mueauie

większą ruchliwość. Cisowski >ię po-

prawił. Mocnym punktrm jest Lejutko,
który wie, ezego dice na boisku.

Garbami należą aię słowa pochwały
za Jej niezwykłe ofiarną ynę. Chłopcy
wychodzili pe. protfu ze. ikóry, by my-

dcać komyetny wynik. Nie wasyełko się
wtprawdzie kleiło w drużynie, była w

niej wiele słabych punktów, —

popra-

wa formy nie może przyjść a dnia na

daień. Garbsmia dała w każdym raxle

wasyetko a siebie na co ją stać było.
Wyróżnili aię: Jakubik, pomoc s Łaale.

wksesB, Nowak, Parpan II i Ignsczak.
Słafco wypadli obaj łącznicy i obrona.

Sędziował dobrze p. Michalik.

Polom» « legia I:0 (110)

ale zasłużyły na wiele więcej
POLONIA

— LEGIA 1:0 (1:0). Je- !

dyną bramkę dnia strzelił iv 34

min. Jałnicki (Pol.). Stosunek korne-

rów 3:2 dla Polonii. Sędaiowal p. Seich-

ter % Krakotva. Widzów około 10.000.

Polonia: Sosnowski; Wolosz — Pru-

ski; Szczawiński — Brzozowski — Ła-

która ma być naszą będą; Jainicki — Wilczyński — świ-

j cara — Szczepański — Ochmański.

umacnia swą pozycję
Tnraovin zawiodła we wszystkich liniach

KRAKÓW, 9.9. (tel. wł.). Cracovia
— Tarnovia 3:0 (2:0), Bramki — Sze-

liga, Roiankowski II, Poświat. Sędzia
— Mohyla, widzów — 10 tys.

Tarnovia: Dwurażny, Pirych I, Bar-

wiński, Burda, Kozioł, Kokoszka, Ku-

frze wywiązała się ze swego zadania

linia pomocy. Parpan znacznie się po

prawił od ostatnich zawodów. W o-

bronie na pierwszy plan wysuwał się

Gędłek.
Tarnovia zawiodła i to zawiodła

czyński, Roik III,
Binek.

Cracovia: Hymczak, Gędłek, Gli-

mas, Jabłoński I, Parpan, Jabłoński

II, Szeliga, Różankowski II, Poświat,

Radoń, Bobula.

Spotkanie wzbudziło wielkie zaeie

kawiewie: Jak zagra drużyna leadera

po słabych startach z Wartą i Polonią

warszawską? Tarnovia przyjechała
do Krakowa pewna zwycięstwa, li-

cząc na słabą w dalszym ciągu for-

mę białoczerwonych. Pod wpływem

alarmujących głosów kierownictwo j
Cracovii zdecydowało się zmienić ]

środkowego napastnika: Szewczyko-
wi kazano odpocząć, a jego miejsce
oddano młodemu Poświatowi. Ekspe- [

ryment się powiódł. Już pierwsze po- (

ciągnięcia ataku wykazały, że coś się

bytą przez Szeligę, który dobił strzał

Bobuli, W 2 minuty później sędzia
nie uznaje drugiej bramki, również ze

spalonego, którą strzelił Bobula. Z mi t dobrze

nuty na minutę przewaga Cracovii ro-

śnie. W 41 minucie Poświat sam, sto-

Pirych _II, Streit,, we wszystkich swoich liniach, za wy
1

jąc przed bramką, strzela Dwuraine-

jątkiem Dwuraźnego w bramce. Na- '
mu w ręce. W minutę jednak później

wet w Barwińskim Tarnovla nie mia- | Rożankowski II zdobywa drugą bram-

ła dotychczasowej, pewnej ostoi. Wikę z podania Bobuli. Była to ładna

pomocy najpracowitszy był Kozioł, akcja i również ładna bramka.

Boczni pomocnicy zawiedli zupełnie. | Po przerwie Cracovia w dalszym

Groźny zazwyczaj atak Tarnovii tvm ciągu utrzymuje przewagę. W 14 min. raidy i strzały.

razem zupełnie rozczarował. ! słupek ratuje Tarnovię od trzeciej! W pomocy IM pierwssy plan wybił
Już w 6-ej minucie Cracoria zdoby bramki. W 22-ej minucie bombę Bo- J«? Brzozowski, który spełniał dobrze

wa pierw3zą bramkę przez Poświata, ! buli chwyta Dwurażny, będąc w ogniu rolę stop^pera. Z bocznych lepszy był

jednak sędzia nie uznaje jej z powo- . ustawicznych ataków. W 41 min, Cra j ł.ahęda, piłkarz o dużej zaciętości w

du spalonego. Następna minuta przy- | covia zdobywa trzecią bramkę przez ; > nieustępliwy. Nie chcwny precz

Legia: Skromny; Wakisman (Szaflar-
ski) — Floresyk; DNęeioio«wi —

Ssczurek — Milczanowski; Seaflarskl

(Wakfmian) — Szymański — Waśko ,—

Gónski — Mo(xl,ir'.
:
.

Polonia adobyla tak jei potrzebne
dwa punkty i to zdobyła je najzupeł-

niej zasłużenie, będąc lepszą od Legii
kondycyjnie, taktycznie i zespołowo.

Poloniści, gdyby ich otłmłoikony atak

strzelał częściej i z więlcszym szczęś-

ciem, pokonaliby Legię w wyiazym eto-

sunku, co-im'się zresztą należało. Nie

t>"lk« zresztą pech pozbawił Polonię
wyższego zwycięstwa. Skromny miał do

skonały dzień i obronił fenomenalnie

Itiillka napraiwdę trudnwh strzałów.

Polonia wowanżowała się Legia za po

rażlkę wiosenną i wygrała w identyes
nwn stosunku.

W drużynie „czarnych koszul" bardzo

zngrpły formacje defensywne,
Sosnowski niie dorównywał wprawdzie
klasij swemu vi«-a-vis, ale poza kilko-

ma Ładami spełniał swe zadanie po-

praw^re. W obronie Pru;'c-i uniełzlcodli-

wił zupełnie Szaflarckic.go. Wołosz miał

nieco trudniejsze zadanie z Mordarskitn,
ale i on zaszachował skrzydłowego Le-

gii i nie pozwolił mu na niebezpieczne

nosi Cracovii pierwszą bramkę, zdo- i Poświata.

zmieniło w Cracovii i to zmieniło , Po)onia Bvl0]n 2:2 (1:1). Bramki dla

dobre. Ale czy na stałe — pokażą j Rymera strzeun: Mot>lka i Dybała, dla

dopiero następne spotkania. Polonii Trampiw. i Wi.inimv.-ki. Sędzio

Oprócz Poświata — wyróżnili 'ię wnł p. Kusz r. Sosnowca, widzów 6.000.

Bobula i Szeliga. Zwłaszcza Bobula J Spotkanie dwu outsiderów ligowych
zadziwił dobrą formą, przypominającą I stało też na odpowiednio «łabj-m por.io-
dawne jego dobre dni. Obydwie bram I niie. Cięiki teren i duża stawka meczu

ki padły z jego wypracowania. Do- 1
speszyły graczy obu drużyn i w reaul-

Afera piłkarska na Śląsku

Szarzyzna w meczu rybnickim
Polonia Bytom — Rymer 2:2

RYBNIK, 9.9. (tcL wł.) . Rymer —, tacie gra była brzydka i prymilywnn.

(Ciąg dalszy na str. 2-ej).

te drobne fakty nie wyczerpują supeł- CO SW (IZWlO
tychmiastowego wkroczeń» spada za ToTliniu ?

równo na Polski Związek Piłki Noź- W lUrUIHU .

nej jak na Centralny Zarząd Zwiąż-1 z oicaZjj dorocznych „Dni Torunia" przs-

ku'Budowlanych, który nie powinien prowadzono szereg imprez, W których
KU BUUOwuuiyv , 7 r . !Wyni|ci były następuje»:
był zlekceważyć pierwszego listu, <ia

l»f na Radę Kultury Fizycznej przyj W piłte notnej Pomorzanin pokonał ze-
-- Hrrod Kultu- ' spól Lubliniankl w stotunku i:3 (2:1). Do

KCZZ oraz na Glowny Urząd Kultu ( p
^

>)gbym pei|oml9

ry Fizycinei, ioko najwyższą instancję

naszego sportu!

Wydaje nam się, że wszystkie wy-

Bieniww powyżej organlzaeje powa-

uy stworzyć natychmiast wpólną ko-

misją śledczą i wydelegować Ją do

Chorzowa, by zdecydowanie przeciąć

wrzód, Jaki tam bezsprzecznie wez-

brał.

Taka wspólna Komisja
naazym, konieczna, by uniknąć tak

częstych u nas sporów kompatencyj-
aych, którs mogłyby w rezultacie po-

grzebać całą sprawą i pozwolić win-

ayas ujść bezkarni*.

to ijowiedzieć, że Szczawiński był zły,

Przeciwni.", grał dobrze, a w pierwszej
polowie był nawet nieco lepszy od ko-

legi z lewej.

ODMŁODZONY ATAK

W ataku Polonii podobali się dwaj
młodzi łącznicy Wilczyński i Szczepań-
ski. Wilczyński nabrał już rutyny me-

czowej i wykazuje dużą poprawę w po-

równaniu ze swymi pierwszymi wystę-

pami ligowymi. Był dobrym łącznikiem,
W drużynie bytomskiej słabo wypadł Poft>ł »ię ofiarnie do tyłu, a jednocześ.

atak. Pomoc za to i bramkarz wypadły nie był na stanowisku gdy atak szedł

lepiej, niż w poprzednich spotkaniach. do przodu. Ma on, l»k samo jffk Szoze-

W Rymerze natomiast nie się nie kleiło, pań.-ki, braki — niedokłłdne podania,
a atak, słabo wspierany przez Linię po- niezbyt celne strzały, ale w sumie obnj
mocy, nie potrafił w kilku wypadkach mają niewątpliwie przyszłość. Tera'/ kie-

wykorzystać dobrych sytuacji podbram- rowmetwo »ek<-;i musi pamiętać, aby mło

Do 6labej całości przystosował się też

:pdzi* Kusz.

gra

priy ciym prowadzania idobywsję go-

icie ze strzału Róiyły. Wyrównał dla Po-

morzanina Kamiński. Po przerwi* Pomo-

rzanin przeprowadza szereg zmian w skła-

dzie drużyny, które przyczyniły slą do

skonsolidowania tlą, zwłaszcza pomoc w

składzie Koiobucki, Jeziorski I OsmsńsM

zagrała na lepszym poziomie Jak ostat-

nio wspomagając atak plikami,

W ataku prym wodził dobrze strzalowo

usposobiony Kamiński, który zdobył w

niedzielę bramki, dalszo dwa punkty
zdobył Kosobuckl z wolnego I Wldńskl

z ksrnsgo dla goici wsjyslki» punkty
zdobył ich najlepszy zawodnik Rótylo,
W drużynie toruńskie] bardzo dobns wy-

padł debiutujący na iawoj obronią Eter,
który na stale zdobył sobie miejsce w

pierwszej Jedenastce.

kowycli.
W pierwszych niinutach notujemy s-

taki Polonii. Jednak w 5 min. sędzia
przyznaje Rymerowi rzut karny aa wąt-

pliwą rękę Komórki ewicza. Sprawiedli-
wości stało się jednak sadość i Rymer
przestrzelił jedenastkę. W parę minut

później Trampisa zdobywa prowadze-
nie dla Polonii po rzucie rożnym bi-'

tym przez Wiśniewskiego.

Rymer wyrównał dopiero w 41 min,
po rzucie karnym za rękę Strzewiczka,

Po pauzie gra wyrównana i nba ze.

społy zdobywają przez Wiśniewtifciejo i

Dybałę po jednej bramce.

gier pkt. st. br.

1) Cracoria 19 30 53)20

2) Ruch 19 28 61:24

3) Wisła 19 26 66:26

4) AKS 19 24 38131

5) Legia 19 20 38i36

6) ŁKS 19 18 49>48

7) ZZK 19 18 35:37

~8) Warta 19 18 39(43

9) Polonia W. 18 16 31t38

10) Garbarnia 18 15 29t37

11) Polonia Byt 19 15 12r41

12) Tarnoria 19 14 25(40

13 J Rymer 19 14 36:58

14) Widzew 19 14 36:58

dzi piłkarze nie dostali „zawrotów sło-

wy" po kilku przychylnych recenzjach.
Ze „starych" napastników Polonii nuj

lepiej zagrał Jnżnicki, który oddał kil-

ka ładnych strzałów i był dobrze przy-

gotowany kondycyjnie. Ochmański miał

kilka niebezpiecznych raidów, strzelił

parę niebezpieeinych ewzurów, ale grał

chaotycznie. Swiearz, pozostający pod
czułą opieką Szczurfca, nie mógł wiele

zdzfałać.

SKROMNY ZADZIWIA

W Lagii ns nsjlepuą notę • rwlużył
Skromny. Po nim należy wymienić
Szczurka. Rew.ta zespołu na po/.iomie,
tylko atak nadal me jest dysponowany
strzałowe. Tym razem strzelano więcej
niż na merzu z Garbsrnią, ale bomby
legionistów szły praeważnie daleko nd

bramki.

W obronie zupełnie dobrze zagrał
Florczyk, który z powodzeniem zastą-

pił Serafina. Waksman, (tontuijowany w

pierwszej połowie, grał po przerwie ns

skrzydle, gdz.ic zres7tq nsystował. Miej-
sce ji>Ko objął 'Szsflarski,

W pomocy, poza Sziwurkiem, wyróż-
nił się młody Dzięciołowskii. W nnpa-

dz.ie najlepszym był Górski.

Waśko, jeko Iderownik ataku, nie

zaełiwycił. Dobrze kryty pracz Brsorowb

sfciego, nie miał okazji ani do struło,
ani do kierowania raztf napadu. Zna-

cznie lepiej wypadł w pomocy, gdsśe
wrórił pod koniec mecau, zmi-eniając
• we stanowisko w nspadzie ze Szcaur-

Idem.

NARESZCIE "TEMPO

Polonia zagrała jeden ze swych lep-
szych meczy. Wszystkie linie funkcjo-
nowały sprawnie, w grze było tnnpe,

podania były szybkie i celowe, chociaż

czasami niezbyt dokładne. „Czarne ko-

szule" ugrały z ambicję, miały około

80 procent gry, atakowały do końca.

Legia iyilko przez krótki okres pe

przerwie uzyskała przewagę w polu. Był
to jednak zryw krótki, który nie dał

rezultatu.

Legiia rozpoczęła mecz, ale Polonfa

szybko przejęła piłkę _i juś w pierw,
szych minutach opanowała grę. Kilka

atoików Polonii kflńczy się jednak nie-

celnymi strzałami, aż wreszcie w 8 min.

Ochmański aostaje sfaulowany i sędzia
dyktuje jedenastkę. Świcar* strzela sła-

bo i Skromny wybija piłkę na korner.

Przewaga Polonii nie zmniejsza się,
Legia atakuje tylko' wypadmni, zresztą

niebezpiecznymi.

JAŹNICKI STRZELA

Wreszcie w 34 min. Jaźnicki plJ-olmsy
moniu piłki od Szczawińskiego, myli
Szczurka zwodem ciała i strzela r.*tro

w pra^T dolny róg. Skromny intłwo-

niuje, nie może jednak dowęgnąć piłki
Polonia prowadzi 1:0.

Po pauzie Polonia znów obejmuje ini

rjatyiwę, ale Legia zdobywa się na zryw

przez kilkanaście minut mocno na-

cieka. Defensywa Polonii trzyma się jed
nak dobrze, a przy tym „czarne koszu-

le" mają też i szczęście. W 34 min.

Sosnowski źle łapie piłkę, idzie ona w

pole, Szymański strzela, ale trafia po-

nownie w leżącego bramkarza Polonii.

Ostatnie minuty moczu upływają znów

przy przewadze Polonii, która opusz-

cza boisko wśród głośnych barw.

15.IX. KRAKÓW — PRAGA

KRAKÓW, 9.IX . (tel, wł.) — W śro

dę, dn. 15 bm. na boisku Wisły od-

będą się rewanżowe zawody między-
miastowe Kraków — Praga. W kwiet

niu br, repr, Krakowa przegrała W

Pradze 2:4 (2:1), Czesi przysłali tele-

gra!,cznie skład drużyny, przyjeżdża-
jącej do Krakowa, nie podając jednak
przynsieżności poszczególnych zawód

ników. Obok znanych nazwisk piłka-

rzy czeskich, widzimy również niewie

le mówiące dla polskiego widza na*

zwiska reprezentantów, Pragi.

Oto ich pełną, lista: Boksaj, Stjaa-
kin, Folra, Rubas, Fiser, Pavlis, Kou-

bek, Trnka, Njeedly, Heas, Kvapil,
Taner, Majer, Kucbler, Suup, Krac-

man, Bacurul,
Skład Krakowa ustalony zostanie

dopiero po meczu z Łodzią,

FRZYKtADNI KARY

Wydział Gier I Dyscypliny Pomorskiego
OZPN-u na ostatnim swym posiedzeniu
wyciągnął konsekwencje dyscyplinarne w

stosunku do winnych nlosporlowego za-

chowania się na boisku w czasie meczu

mistrzowskiego pomiędzy SGKS-om . I Brdą
I ukarał Ich w przykładny spesób: Frsn-

clizek Brzeski I Trzdńtkl z SOKS-u odpo-
czywać będą przez okres Jodnogo roku.

Urbański z tegoż klubu zawieszony zo-

stał na przeciąg 3 miesięcy. Nawrocki

również SGKS-u na t tygodni a Radzleje
z Brdy aa Jeden miesiąc.
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Dla żółwi nie ma miejsca
na zagranicznych torach i szosach kolarskich

Obserwacja Polaka

na mistrzostwach w Amsterdamie

WŚRÓD 37 narodowości, reprezentowanych na Międzynarodowym
Kongresie Kolarskim, nie zabrakło tym razem delegata Polaki,

zresztą po raz pierwszy po wojnie. Polskę reprezentował prezes PZKoj.,
F. Gołębiowski. Oto jego wrażenia z kongresu i mistrzostw świata, które

odbyły się po kongresie.

jako „Kaloiński". Ucieszył on się o-

gromnie x prezentu, jaki wręczył mu

prezes PZKol. w postaci koszulki z

godłem państwa.

W przeciwieństwie do wyścigu dla

ność tablic przesuwano w ten sposób,
że'po każdym okrążeniu widzowie mo

gli orientować się, jaka jest kolejność
kolarzy w wyścigu.

W sprincie dla amatorów charakte

amatorów, wyścig zawodowców cie-1 rystycznym i rzadkim wypadkiem by-
szył się olbrzymim zainteresowaniem ł 7aż * spotkania w półfinale. W pier
publiczności. Na całej długości trasy'-wszyTM spotkaniu zwyciężył zeszło-

widniało jedno morze głów,

samochodów, przybyłych z

. tysiące
Francji,

do mety pierwszych.
6 ^"' Holandii

j Luksemburga przez
Obrady Kongresu trwały ledwie j P° przybyciu „ .... po* wyścigu odpływały

•ij• - •
^

Ar, rpięciu zawodmkow, publicrnosc wtar,
a

*
_ , .

1 dzień i ograniczyły się do przyję- f * ;f 1
długim korowodem. Szczególnym zain

gnęła na szosę, uniemożliwiając prze- ... \vr. . „

' teresowamiem cieszyli się Włosi L-op
Bartali oraz Holender Middel-

go na mistrzostwach świata dla ama.
' c:sKa,ąc Slę przez tium, Kończył, wy- | J.am których uważano za fawory-

torów z 220 do 180 km oraz do za-, w tempie wolno maszerującego
P J - jednak 2aiviedli

twierdzenia kilku szczegółów technicz piechura. Szwed JoŁansaon wpadł na
^

aob w,osi nic

nych na zawodach bez większego zna widzów, doznając obrażeń ciała i de-

molując rower.

cia Albanii w poczet członków UCI, i

skrócenia dystansu wyścigu szosowe- I** 1
następnym kolarzom, którzy P«e

c.skając się przez tłum, kończyli wy-I "

czenia. Zasadniczych spraw nie poru-

szano, odkładając je do kongresu, któ

ry odbędzie się w lutym 1949 r. w Pa

ryżu. Organizację mistrzostw świata w

roku przyszłym powierzono Danii (Ko

penhaga).

POLSKA W KALENDARZYKU

Ifęglerlrf

zwycięzca ją
Rumunki 71:35

KLABIŃSKI W POLSKIEJ

KOSZULCE

Mistrzostwo szosowe dla zawodow-

ców zgromadziło na starcie 37 kola-

rzy. Trasa prowadziła tą samą szosą,

jak dla amatorów, dystans natomiast

wynosił 270 km. Polskę reprezentował

Delegat Polski zarezerwował w ka- Klabińskii umieszc2ony ,w programie
lendarzu imprez międzynarodowych
termin1—9majanawyścigW—
P — W, którego trasa nie została je
szcze zdecydowana. W każdym razie

wyścigW—P — W nie będzie miał

podwójnego charakteru, jak to było w

roku bież., a trasa jego będzie prowa

dziła z Warszawy do Pragi lub od- Międzypaństwowy kobiecy mecz lek-

wrotnie. Nie jest zresztą wykluczonej koatletyczny Węgry — Rumunia roze-

że start i meta będą w jednej ze sto- grany w Budapeszcie zakończył się ziwy-
lic Polski lub Czechosłowacji. Zgło- cięstwem gospodyń 71 : 35.

szony został również do kalendarza 100 m: 1) Rakliely (W.) 12,8; 2) Le-

termin wyścigu Dokoła Polski (koniec hasz (R.) 13,0; 3) S^abo (W.) 13,1;
sierpnia i początek września). Warto 200 m: 1)Mei-him (W.) 26,0; 2) Sai-

dodać, że organizatorzy Tour de Po- getli (W.) 26,9; 3) Receanu (R.) 29,0;

legne już dziś zdecydowani są slcró-: 800 m: \) Treybal (R.) 2:19,4: 2)
cić dystans etapów, które w rb. by- Blełia (W.) 2:20,9; 3) F.wzor (W.)

ly za długie, jak dla amątorów. 2:28,4;'
Kongres obradował w m. Maas- 80 ,„ p}.: i, Gyarmatti (W.) 12,3;

tricht, 260 km od Amsterdamu, a szo 2) Lorenezi (W.) 12,8; 3) Jovanescu

sowe mistrzostwa świata odbyły się w (R.) 139.

letniskowej miejscowości Valkenburg, •

,vwyż. 1} Rohon(izi (W-) 130. 2) Lo.

20 km od miejsca obrad kongresu. hasz 14Q; 3) Hil(rt| (R>) 14Q.

W programie mistrzostw widniały; w dal: 1) Gyawnatti (W.) 548; 2)
nazwiska kolarzy polskich, dla któ- 1 Ernst (R.) 544; 3) Rohonczi (W.) 528;

rych zabrakło jednak pieniędzy na
1 kida: 1) Feher (W.) 11,93; 2) Push

(R.) Jl,29; 3,1,-SzepesYari. (W.) 11,06,;.

dysk: 1) Józsa (W.) 39,66; 2) Zsol-

nai (W.) 37,60; 3) Push (R) 36,00;

oszczep: 1) Rohonczi (W.) 37,40; 2)
Umbrai (W.) 34,30; 3) Schiel (R.)
27,70;

4 x 100 m: 1) Węgry 49,5; 2) Rumu-

nia 51,4.

czyli wyścigu. M'strzostwo świata zdo

był Belg Schatte w czasie 7:30:42,5,

przed Francuzem Lazaridesem —

7:30:43,2 i Tesseire 7:34:23,7 oraz

Włochem Maggini — 7:37:15,6. Wy-
ścig ukończyło ledwie 15 kolarzy. Kia

biński nie dojechał do mety.

NA OLIMPIJSKIM TORZE

roczny mistrz świata Anglik Harris w

czasie 12,5 —

w drugim Duńczyk
Schandorff w 12,3. Trzecie spotkanie,
jak wykazała fotografia, nie rozstrzyg

nęło wyścigu, gdyż obaj przyszli do

mety idealnie razem w 12,4 i dopiero
w czwartym spotkaniu Duńczyk zwy

ciężając w 12,8 wyeliminował Angli-
ka. W spotkaniu finałowym wygrał
dwukrotnie Włoch Ghełla, zdobywa-

jąc ^tuł mistrzowski, przed Duńczy
kieVSchandorffem i Anglikami Har-

risem oraz Bannisterem. Kolarze cze

chosłowaccy nie odegrali poważniej-
szej roli.

Sprint dla zawodowców wygrał Ho

lender Van Vliet przed Francuzanr

Gorairdin i Senfflebenem oraz Szwaj-
carem Platnerem. W wyścigu dla anis

Mistrzostwa świata na torze odbyły torów ze startu zatrzymanego na 4.00f

się na stadionie olimpijskim w Am- metrów triumfował Włoch Messina, :

sterdamie. Organizacja zawodów była dla zawodowców na 5.000 m Holen-

doskonała. W wyścigu za prowadzę- der Scljultze. Wreszcie wyścig za pro

niem motorów każdy z zawodników wadzeniem motorów dla zawodowców

miał odpowiednik swej litery na boi- wygrał Francuz Lamboley.
sku w postaci wielkiej tablicy, kolej- • (Z. W.)

Drągomir, rumuński skoczek o tyczce będzie kandydatem, na zwycięstwo IM

zawodach w Bukareszcie. Na zdjęciu widzimy go przy przekraczaniu 4 mir.

figr, St. Zolrrzeii/jfci

PZLD- orińciijiti
Przesłać radzić a zacząć działać!

wyjazd, choć całoroczną pracą dali do

wód, że na ten wyjazd zasłużyli cał-

kowicie. Obok nazwisk Wójcika,
Wrzesińskiego, Rzeźnickiego i Kapia-

ka, w programie widnieje zniekształ-

cone nazwisko Nierpierala.

JEŹDZI SIĘ SZYBKO ]

W wyścigu szosowym dla amatorów

startowało " 89 kolarzy. Trasa była
trudna. Obejmowała 10 okrążeń po

przeszło 18 km, przy czym zawodni-

cy mieli do pokonania ' dość silne

wzniesienie, po którym nie było spad
ku.

— Na mistrzostwach świata jeździ
się szybko — mówi prezes Gołębiow-
ski. — Tempo z miejsca jest silne.

Mam wrażenie, że z naszej piątki na

kółku utrzymaliby się tylko Wójcik
i Kapiak. Rzeźnicki i Wrzesiński nie

daliby rady.

Z kolarzy zagranicznych znanych z

pobytu w tym sezonie w Polsce, star

towali Czechosłowacy: Vesely, Krej-

czu, Cibula i Pericz, Jugosłowianie:
Solman, Prosinek, Poredslcy, Zoric i

Strain, Węgrzy: Madi, Kovacs i Kuc-

sera. Oprócz weterana Madiego, któ-

ry jeden z niewielu naszych znajo-

mych ukończył wyścig, reszta nie ode

grała żadnej roli.

Po kilku próbach ucieczki, na XV

okrążeniu powiodło się wysunąć na

DZIEŃ 5-ty września miał być
niem P. Z. L A.f dniem propa-

gandy lekkoatletyki, świętem sportu,
w którym każdy. okręg zobowiązany
był do przeprowadzenia imprez lek-

koatletycznych o najwyższym pozio-
mie organizacyjnym, ażeby przyciąg-
nąć publiczność i pozyskać nowych
zwolenników i nowe talenty.

A tymczasem... 5 -fy Września minął
cicho, bez zawodów i bez propagan-

dy tej dziedziny, która stanowi naj-
ważniejszą część programu olimpij-

skiego 1. jest fundamentem wielu spoT
tów.

Jedynie Poznań zorganizował po- Brak było tylko sędziów i publiczno-
ważn

:

ejszą imprezę w postaci mię- • ści, która również o starcie naszej

dzyokręgowego spotkania z Gdań- elity zawodniczej nie była poinfor-
sltiem również w kategorii juniorów,' mowana.

wych i przesyłać je do najdalszych

zakątków Polski?

Do dziś dnia brak najprymitywniej-
szych przepisów lekkoatletyki, -choć

co zasługuje na szczególne podkreś-
lenie.

To, co działo się w Warszawie, by gając dodatkowo — na zakończenie

ło jednym wielkim skandalem organi- obozu olszyńskiego — • zawodników

zacyjnym. (Okręg Warszawski nie ma do Warszawy. Byłaby to imprfeża pro-

kierownictwa —

prezes ustąp'ł przed pagandowa, kasowa i eliminacyjna
kilku miesiącami). Zawodnicy —

poza przed zawodami w Bukareszcie,

głuchoniemymi— nie startowali, gdyż Nie pomyślano jednak o tym zupeł-
nie wiedzieli nic o zawodach, Zawo- nie.

dniczki — i to najlepsze —

zgrupo-

wane na obozie przed Bałkaniadą,
zjawiły się wszystkie na stadionie.

Udał się połów talentów w Rumunii
poprzez masowe imprezy miast i wsi

A można było urządzić w Warsza-j wydanie ich miało nastąpić na wiosnę
wie naprawdę piękną imprezę, ścią- f 1947 r.

Reorganizacja Zarządu P. Z. L. A.

wydaje się nam konieczna. Gdy O-

kręgi .zrozumieją, że P, Z. L . A . pra-

cuje tak, jak w dzisiejszych czasach

pracować należy,, to jest z podwój-
nym, potrójnym zapałem i energią,
wtedy i one., starać -się będą dotrzy-
mać kroku. Zarządowi Głównemu.

Jeżeli chcemy dorównać innym pań
stwom pod względem ilości i jakości,
musimy ich przewyższyć wysiłkiem
zbiorowym, zjednoczeniem tych wszy

stkich, którzy mają coś do powiedze-
nia w lekkoatletyce —

w Centrali,
jak i w Okręgach.

Wtedy i tylko wtedy wkropzymyna
właściwą drogę.

Bukareszt, wrzesień 1948 r.

Jesienny sezon sportowy zainauguro-
wano w Rumunii pod hasłem umasowie

nia sportu we wszystkich jego dyscypli-
nach. Naczelna magistratura sportu ru-

muńskiego wychodzi mianowicie ze słu-

sznego założenia, że przez masowe wcią-

ganie do sportu młodzieży miejskiej i

wiejskiej ułatwi się poszczególnym or-

ganizacjom wynalezienie większej ilo-

ści talentów, które — już pod bezpośre-
dni 3 opiekg wykwalifikowanych trene-

rów — przygotuje się do startów mię-
dzynarodowych.

Pierwszy faz? akcji umasowienia spor-

tu było zorganizowanie w całym kraju
nawet w najbardziej odległych wioskach,
nie mówiąc już o wszystkich ośrodkach

robotniczych — zawodów o „Puchar

Mimo, iż od pierwszych kroków akcji
umasowienia sportowego upłynęło zale-

dwie kilka tygodni, 'osiągnięto w tym"
czasie wyniki rewelacyjne i już w naj-
bliższych zawodach międzynarodowych
w lekkiej atletyce, pływaniu, gimnasty-
ce itp., barwy Rumunii będą bronione

przez nowoodkrytycli zawodników.

W akcji umasowienia sportu nie po-

minięto również najpopularniejszej ga-

łęzi sportowej, tj. piłki nożnej. Prym

Tenisista czeski

czoło 5 kolarzom. Grupę czołową w Jedności Młodzieży" (Cupo Unitatii Ti-

tym okresie tworzyli: Schnell, Vand- neretului). W zawodach tych wzięła u-

lund (Szwecja), Lerno (Belgia), Fanti dział młodzież obojga płci, w wieku od

(Włochy) i Van Est (Holandia). Na fi 12
. do-18 lat. Specjalni obserwatorzy

niszowym okrążeniu Szwed Schnell Centralnej Organizacji ' Sportowej, kló-

zdobył sobie przewagę nad rywalami
rz

y byli jednocześnie doradcami techni-

w czołówce i zwyciężył w czasie eznymi tych zawodów, notowali zaobser

5:16:22,1, przebywając dystans 185 wowane talenty, które poddano ściślej
km 200 m. Po zaciętej walce . na

sze J segregacji, a „wybranych" powierzo-
ostatnich metrach, Belg Lerno już nie no nast ?Pnie opiece regionalnych instru-

mai na linii mety pokonał drugiego ktorów wychowania fizycznego, dla dal-

Dostał
operowany
we Wrzeszczu

Szweda Vandlunda, zajmując drugie
miejsce w czasie 5:18:10,4.

MATUR* LNE

KUSSY KORESPONDENCYJNE

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Wpisy na rok 1948/« rozpoczynają się
od 20 sierpnia br. I trwają do końca

września.

Nauka dla klas gimnazjalnych I liceal-

nych zaczyna się drogą korespondencyjną
od 1 września.

Szczegółowy plan pracy podany jest
w prospekcie.

Zgloixcnta ptiyjmuj» l wysyła praspekly
w cenie SI złotych: Naredewy InstyM
Postępu w Poznaniu, el. Raoieirtltt ł.

Tal. KAI.

szej. stopniowej zaprawy w dyscyplinie
sportowej, w której dany młodociany
zawodnik lub zawodniczka wykazali
zdolności.
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ZN.
w czasie swego pobytu w Sopo-

tach na międzynarodowych mistrzo-

stwach Wybrzeża, czuł się bardzo

słabi, ze względu na dolegliwości ru-

ptUry. Był on zbadany przez lekarzy
specjalistów w Akademii Lekarskiej,
gdzje doradzono mu jaknajśpiesz-

niejsze przeprowadzenie operacji.
Dr tal jednak wyjechał do Kato-

wic, gdzie brał udział w międzynaro-
dowych mistrzostwach Polslti, ale

powrotem powrócił na Wybrzeże i w

Akademii Lekarskiej wc Wrzeszczu

poddał się operacji dokonanej przez

znakomitego chirurga prof. Michejdę.

Operacja dokonana została 2 wrześ-

nia.

Koresponden „Przeglądu Sporto,
wego" odwiedził w niedzielę w to-

warzystwie dyr. Woj. Urzędu K. F.

mjr. Kuśmidrowicza, Dostała, który
czuje się już dobrze i jest troskliwie

pielęgnowany. Przy łóżku chorego
zastaliśmy prezesa Sop.' Klubu Ten.

Niesluchowskiego i członka zarzgdu

dyr. Milutkiego, którzy przywieźli eho

remu owoce i wiktuały.

wodzi tutaj przemysłowa dzielnica Ti-

mfozoary, która posiada wyrobioną tra-

dycję futbolowy i niejednokrotnie w

przeszłości, zawodnicy wywodzący ;ię
z tego miasta bronili w kompletnej je-
denastce barw Rumunii.

Z inicjatywy Centralnego Zarządu

Związków Zawodowych Kolei Rumuń-

skich, zorganizowano pierwsze piłkar-
skie mistrzostwa juniorów, które odby-
ły się na stadionie kolejowym (CFR) w

Bukareszcie.

Na zawody zjechały do Bukaresztu,
pod opieką swych instruktorów, druży-
ny juniorów z kilkunastu ośrodków,
przy czym większa część chłopaków w

przeciętnym wieku 14 lat, oglądała no

raz pierwszy stolicę swego kraju. Zawo-

dom przyglądały się tysiączne tłumy i

przyznać należy, że niektórzy z chłopa'
ków zademonstrowali futbol o wysokiej
klasie technicznej, jaki nie zawsze tno-

żna oglądać na meczach ligowych. Uwa-

ga ta dotyczy przede wszyśtkiem „bosa-
ków" z Timiszóary. (juniorzy tamt. klu-

bu kolejowego), wychowanków byłego
, ongiś sławnego internacjonała Wetzera.

Drużyna juniorów z Timiszóary nazy-
'

wana jest drużyną bosych, gdyż w więk-
szej części meczów zawodnicy występu-

ją bez obuwia. Może ona się poszczycić
zwycięstwami w br. nad drużynami C

a nawet B-klasowymi.
Mistrzostwa piłkarskie juniorów wy-

kazały, że piłkarstwo rumuńskie,. które

nawiasem mówiąc przechodzi obecnie

pewien kryzys jak dowiodły tego pierw-
sze zawody mistrzowskie, ma zapewnio-

ny przyszłość.

Dzień 5-ty września dowiódł o fa-

talnym stanie organizacji lekkoatlety-
ki w Polsce.

WIĘCEJ INICJATYWY I ENERGII

Kto ponosi winę?
Zdaniem naszym i P. Z. L. A. i O-

kręgi.

Według regulaminu wszystkie 0-

kręgi jna 3 tygodnie przed terminem

imprezy, winny przesłać program za-

wodów do zatwierdzenia P. Z. L . A .

Czy „programy bezczynności" w

Okręgach były przez P. Z . L. A. ak-

ceptowane — względnie, jeśli nie, to

co uczyniono w kierunku pobudzenia

opieszałych do aktywności?
A może P. Z. L. A. zadowolił się.

tylko wydaniem suchego komunikatu,
bez udzielenia bliższych wskazówek

i wytycznych?

I to, wydaje się nam najprawdopo-
dobniejsże. -

P. Z. L. A . musi* stać się mózgiem

kierującym wszystkimi Okręgami.i.ca
łą armią lekkoatletów całej» Polski.

Dziś niestety P, Z. L.

CZWÓRHICZ W PRZEMYŚLU

ZORGANIZOWANY <« bm. w przemysłu
czwórmecz w' siatkówce I koszyków-

ce, wykazał, żo dwa czołowe kluby prze-

myskie dysponują licznymi i młodymi ro-

zerwaml.

Wyniki w siatkówce:

Czuwa) II — Polonia ii 1:2 (19:12, 7:15,
13:15), Czuwaj i — Polonia I 2:0 (15:12,
15:7). Wyniki w kasiykiwca: Czuwa) tl—
Polonia II 34:16, Czuwa) I — Polonia i
31:7.

tylko jednostkami, które gromadzi się
na. zbyt długich obozach treningo-

wych;

Zarząd Związku zbiera się regular-
nie, ale radzi i radzi nad drobnostka-

mi, nie nad., sprawami zasadniczymi,
jak nad pozyskaniem odpowiednich

trenerów, instruktorów, nad wysyła-
niem ich w teren, nad pobudzeniem
do życia Okręgów i głębokiej prowin-
cji, nad utrzymaniem z nimi ścisłego
kontaktu i kontroli.

Przestać radzić, a przystąpić do

pracy właściwej — oto hasło, które

wszechwładnie panować powinno w

P.Z.L.A,iwOkręgach. V

Natychmiast należy nawiązać jak
«najściślejszy kontakt z Ministerstwem

Oświaty, ze Związkiem Samopomocy

Chłopskiej, ze Związkiem Harcerstwa

Polskiego itd. nad umasowieniem lek

koatletyki przez uzgodnienie metod

pracy i ewentualne danie im szczegó-
łowo opracowanych programów, spo-

sobu organizowania treningów i zak-

wodów, przygotowania sprzętu we

własnym zakresie, ogłaszania list naj-

lepszych wyników szkół, wsi itd.

Komisje Propagandowo - Organiza-

cyjne P. Z. L. A . i Okręgów powinny
dać o sobie znak życia.

Czy nie mogłyby one, szczególnie
P. Z . L . A. wydawać króciutkich, jak
najprostszych broszur propagand^-

Oilpoic/iedfzf

Reprezentacji piłkarskiej Gdańskiego
OZPN. dziękujemy za przesłane pozdro-
wienia z Wystawy Ziem Odzyskanych.

Studenci WSH Wrocław. Prosimy o prze-

czytanie Nr 76 Przeglądu Sportowego, w

którym inajdą Panowie szczegóły odno-

śnie działalności sportowej .prez. Jędrze-
jewskiego. Nie przyszykowanie na czas

kwatery PZB w Warszawie jeśt niewątpli-
wie błędem, ale trzeba wziąć pód-uwa-
gę. ciężkie warunki lokalowe w Warsza-

wie. W tej chwili sekretariat PZB nie od-

czuwa jednak z tego powodu trudności

przy urzędowaniu. Kancelaria znajdlijo się
A. kieruje tymczasowo w lokalu WOZB.

Radosław Szafrański — Pabianice Po-
szukiwane przez Pana,numery są w'dys-
pozycji naszej administracji; Prosimy
przesłać przekazem PKÓ Nr konta M923—
zł 60 z zaznaczeniem o ja)<ie' egzemplarze
Panu chodzi. W prenumeracie , Przegląd
przychodzi pod ,qpaską.

Ryszard Trojanowski — Słowo debel
oznacza grę

'

podwójną w tenisie.Debli-

•sta — tenisista który wyspocjalizowa się
w grze podwójnej. Karepcja — okres w

którym zawodnik wystąpiwszy z jednego,
klubu musi pauzować nim, uzyska prawo

występowania w barwach • innego stowa-

rzyszenia.
Zbigniew 2ołądziń.ski — Mecz pięściar-

ski z CSR odbył się w dniu 20.1 1946 r.

•w Pradze. Przegraliśmy 7:9. Skład druży-
ny polskiej: musza; Czarnecki, kogucia —

Jóźwiak, piórkowa — Czortek, J-sza lek-
ka — Koziołek, ti-ga lekka — Kowalski,
półirednia — Grądkowski, średnia — Pi-

sarski, półciężka — Szymura. Punkty dla
nas zdobyli: Szymura, Grądkowski i Ko-
ziołek —

po 2, Kowalski. — 1.

M. Marat, Warszawa — Najwidoczniej
pomylił Pan osobę Walasiewięzówny z

dawną mistrzynią Polski w łyżwiarstwie
kobiecym . Walasiewiczówna uprawia po-

za lekKoatletyką gry sportowe, nigdy Jed-
nak nie zajmowała się łyżwiarstwem.

ł. Laskowski, Warszawa — Punktacji
według tabeli fińskiej dla kuli 4 kilogra-
mowej, Jednokilogramowcgo dysku I

oszczepu kobiecego nie ma. Podajemy
punktację pozostałych wyników: 100 m—

13,5 —"340pkt., 60m—8,4 —333pkt.,
:100m—75sek. — 114 pkt.,. 1.500 m

—

5:15,8 — 330 pkt., w dal — 5.00 —. 343 pkt.,
wzwyż — 130 — 280 pkt., trójskok
9.50 — 252 pkt.

Sylwester Oslrowlckt — Dziękujemy za

uwagi. W wielu wypadkach ma Pan zu-

pełną słuszność.


