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Warszawie 2:6, w Budapeszcie 0:8f w Łodzi 1:0

p>f.
' obfoftcs

Trzy próby naszego piłkarstwa w trzech spotkaniach z Węgrami
mamy poza sobą. Przeciwnik by! znakomity i jako egzaminator na-

der sarowy. W Warszawie nasza reprezentacja A przegrała 2:6,
w Budapeszcie nasza reprezentacja B została rozgromiona IkSl Je-

dyny i doprawdy pocieszający wynik dato spotkanie reprezentacji na-

szych jtmiorów.Pokonali oni mocną reprezentację juniorów węgier-
skich w sobotę w Łodzi 1:0. A więc tylko nasz narybek miał coś do

powiedzenia — seniorzy doznali pogromu. W tym smutnym i cyfrowo
katastrofalnym bilansie jedyny jaenypromyk — to nadzieja, że no-

że x szeregów naazej pUkarskiej młodzieży wykrzesamy wreszcie nie-

mieć, by stawać do Walki z każdym mocniejccym przeciw-
nikiem, jakriówny: z rpwnym.

•Srmei
śr. pomocy

Dziś tak nie jest. Jeśli mieliśmy, zła
1

dzęnia —• to chyba rozwiały się one tchnienie tdgi dali juniorzy —

wec
-

ostatecznie pod uderzeniem piłkarzy ' tchnienie ulgi i powiedzielibyśmy że,

węgierskich. Byc może, było jeszcze ( nawet uśmiech — może niedalekiej
przyszłości.

Dwa ostre cięcia może będą miały
tę dobrą stronę, że weźmiemy się te-

rać ostro do roboty. Nigdy nie jest aa

póeno.

Na innym miejscu dajemy opisy
pogromu w Budapeszcie i zwycięstwa
naszych juniorów w Łodzi —

przeno-

simy, się teraz na stadion W. P . w

Warszawie, na mecz o niewątpliwie
zasadniczym ciężarze gatunkowym.
Zmierzyły się tu bowiem najlepsze je
denastki obu krajów, gdyż mimo

wszystko skład drużyny węgierskiej, j
przysłanej do Warszawy, był silniej-1
szy od tego, który walczył w Buda-

peszcie i podobnie—nasza reprezenta

cja, która walczyła na stadionie WP

była najlepszą, jak się wydaje, jede-
nastką, jaką możemy wystawić.

CZY TO JEST WSZYSTKO,

do wczoraj wielu łudzących się na-

szą piłkarską „klasą". Ostrzeżenie z

Kopenhagi było raczej zbagatelizowa-
ne, wszak na upartego istniały argu-

menty łagodzące, bo zdaje się, że ma-

my jtiż taką naturę, że nie lubimy się
przyznawać, że czegoś tam nie umie-

my, że w czymś tam nie celujemy.

ZŁUDZENIA PRYSŁY

Niestety, w piłce nożnej mieliśmy
ostatnio „wielkie pranie", które, mi-

mo Wszystkich ambicji i niekiedy (przy
znajmy się!) zakłamań — dowiodło,
że ani dyskusjami, ani sporami, ani

rozważaniami „czołowej" naszej pozy

cji w- piłkarstwie europejskim nie o-

bronimy.

Tradycje usuńmy do lamusa. Nie

egzaltujmy się wspominając — jak to

oiigiś bywało. Spójrzmy trzeźwo —

jak jest i co właściwie w piłkarstwie

Pomoc polska w opalach. Z lewej Waśko, a z prawej Parpan przyglądają się
maice Szczurka z dwoma napastnikami węgierskimi.

Toth IN
iewe skrzydło

Nasz korespondent W. Wieromiej telefonuje z Budapesztu:
Nawet najwięksi pesymiści nie przypuszczali, że droga reprezenta-

cja Polski ulegnie Węgrom w Budapeszcie w tak wysokim stosunku.

A jednak przegraliśmy 0:81 Bagaż naładowany 8 bramkami, z jakim
w poniedziałek odlecą do kraju nasi piłkarze nie upoważnia nas ab-

solutnie do szukania pojedyóczych sprawców przykrej porażki.

Cała drużyna grała słabo.- Na tle szyb-
kich, dobrze wyszkolonych technicznie

i taktycznie piłkarzy węgierskich wypa-

dliśmy bardzo mizernie.
_ Przegraliśmy

więkmł6ć;^jedynków;-w"których''decy'
dował lepszy start de-piłki,'biegaliśmy

szybko potrafił objgć posterunek na le-

wym skrzydle. Niestety, zawodnik ten,

podobnie jak Łącz, ńie wiele jesacnc
ttutefa-aadi piłkarskiej'; fcdlansgavg^r
jego poparta- nawet • pracowitością byłą,

bfearadniHfdy Węgrzy .'przeprowadzali/ ,na' ogół' mało skuteczna. Jedynie-Kra-
akcję ofensywną i wreszcie wskutek tre-' sówka potrafił wywiązać sif. xc .swego sa-

my i braku zaufania do własnyeh sił nie dania- Brak jednak wyraźnej w*pólpra-
potrafiliśmy nawet wykorzystać w 5po- cy w linii ataku uniemożliwiał Krasów-

sób skuteczny kilku dogodnych sytuacji • ce wykazania swych możliwości,
podbramkowych. |.

PRZEBIEG SPOTKANIA
TYLKO AMBICJA |T. , , . . ....

Juz po pierwszych uderzeniach piłki
widownia budapeszteńska nabiera zaufa-

nia' do swej reprezentacji, która od razu

Jedenastka Polski, jak zwykle, wnio'

sła do gry wiele ambicji i poświęcenia.

reprezentujemy? Zdaje się, że niewie- NA CO NAS STAĆ?
Ie. W każdym razie dużo mniej, niż

nam się wydaje.

Napisaliśmy — jak się wydaje —

gdyż trudno zrozumieć, aby reprezen-

„ . j•• tacja Polski, nazwana teamem A, mo-
To nie są słowa nadmierne) gpry-

'
. ...... ,

. i,. • n j„ '

gła miec takie luki, )akie obserwowa-
CZy, spowodowane klęskami w Buda- .

^ ^ ^ ^

peszcie i Warszawie, riszemy WarSzawie. Luki
te były tak rażące,

zimno, starając się ,ak najobiektyw-
^ ^

fatwo.dą dostrzega} jc każdy la.

niej ocenić obecną sytuac,ę. Lezy oto zastanawiając się, wy ist<>tnie w

przed nami sprawozdanie z przeD.egu | ^

piłkarstwie nie ma już lep-
meczu w Budapeszcie. Mamy jeszcze, skrzydłowychi lepszych pomoe-

w oczach-przebieg spotkania wWar-,.^ (bocznych, i !epszych

szawie. Cóż można mieć za wytluma-
^^

czenie? Że przeciwnik był wyjątkowo Nazwiska, Sttgcrujemy się nazwiska

silny? Niewątpliwie. Ale, co mowi | ^ ^

któizy ^p^feo^ni
przebieg, obu meczów. Sygnalizuje by|. w starciach międzynarodo-
nam tak olbrzymią przewagę, że tru- , Wiemyi że nie zawsze udział
dno jest znaleźć słowa jakiejkolwiek
obrony, ,czy wytłumaczenia. Wes-1 (Dokończenie im sfr. 2*])

Znów jeden Węgier nie

kryty. Szusza oddał przed
tekundą strzał, - M> szczęś-
cie przeniósł. Nadbiegają
zbyt późno , Banviński (z.
lewej) i Szczurek (z pra

węj).,

Nie zawsze jednak o wyniku meczu de-; ^^^

gencraIn? 0feiwywę, spy-

cydują wymienione walory, zwłaszczaj
^^

p<)laków
^

^j. rozpaczliwk

, gdy przeciwnik potrafi niedopuścić do brw^'?cych ^ę piłkan^.
narzucenia mu chaotycznego sposobu j
gry. Węgrzy wygrali najzupełniej zasłu- j W18 min. bramkarz polski kapituluje
żenie. Można kwestionować wysokość P° raz

pierwszy. Silny i precyzyjny strzał

łupu bramkowego, który .gospodarze pa- Sandora grzęźnie w siałce. Węgrzy gra-

rokrotnie powiększyli wskutek błędów; J3C * wiatrem nie bawi? się w zawiłe

popełnionych przez naszych bramkarzy, kombinacje, lecz strzelają z daleka. W

W zespole polskim słabo grała para ob- minutę po uzyskaniu prowadzenia Koc-

Bramki naszej bronią już nawet napastnicy! Widzimy na zdjęciu jak Kohut

(z prawej) nadbiega, aby przejąć podanie Szuszy, który byl szybszy od Par-

pana. W tyle czai się jnaszynka" Egressi, z lewej nadbiega Barwiński.

Statystyku meczu warszawskiego
Spalonych było w czasie meczu 5

(wszystkie przed przerwą), Polacy 3,
Węgrzy 2.

' Faulowano 25 razy, z tego 12 przed
przerwą; do przerwy obie strony po 6

(z Polaków Parpan aż trzykrotnie za-

winił. Po przerwie Węgrzy 8 (J faule
na Kohucie), Polacy rautowali 5-cJo-
krotnie.

Rąk było: 9, do przorwy 2:2. po pau-
zie Polacy 4, Węgrzy 1.

Podań do bramkarza: Węgrzy 5, Po-
lacy 1.

Interwencje bramkarzy (niekoniecznie
przy strzałach): Węgier (Grosits) 1/

(raz nogą), Polak (Janik) 12 nie licząc
bramek.

Auty bramkowe: 11 (z tego 9 po na-

szej stronie), nie wliczając strzałów

na aut.

Auty boczne: 54, do przerwy tylkT
21; Polacy wybili piłkę na aut 32 ra-

zy. Węgrzy 22.

Strzałów na bramkę oddał atak wę-

gierski 31 (20 w aut, 2 popizeczki),
polski 15 (6 w aut).

rońców. Ale czy tylko ona? Uównież i

,)Oimocnicy nie umieli poradzić sobie z

przeciwnikiem i niejednokrotne prze-

mierzyli wicie metrów boiska nim ode-

lirali piłkę gospodarzom.
Po przerwie niepotrzebnie zmieniono

Millera na Bartylę. Zastępca nie mógł
oswoić się z atmosferą panującą na boi

sku. W ataku Hogendorf do przerwy

nie potrafił energicznie wkraczać i ro-

bił wrażenie zmęczonego podróżą, sen-

nego rycerza. W drugiej połowie zawod-

nik ten znacznie się ożywił i przepro-

wadził -kilka udanych raidów. Podania

Hogendorfa trafiały jednak bądź w próź
nip lub w nogi obrońców węgierskich.

jedynie' krasówka

Bardzo pracowitym był Mamoń na le-

wym skrzydle. Obserwując grę odnosiło

się często wrażenie, że piłkarz ten gra

rolę łącznika. Mamoń uwijał się dziel-

nie nie na własnym polu i jednocześnie

sis umieszcza piłkę w rogu polskiej bram

ki. 2 : 0. W 30 min. ten sam zawodnik

podwyższa wynik do 3:0, a w 44 Sandor

ustala wynik do przerwy. Uównież i rito

funek rogów zamyka się ujemnym bilan-

sem 8:0 dla Węgrów!

Po przerwie drużyna polska gra nieco

lepiej. Pierwsza więc bramka pada dopie-
ro w 61 min. ze strzału Horvatha. W 79

min. piłkarz ten ponownie zmusza do ka-

pitulacji, lecz już tyin razem Jakubika,
który zastąpił wyraźnie zdenerwowanego
i speszonego Wyrobka. M 2 min. później
Sandor podwyższa wynik do '7:0. Nie

upłynęło 60 sekund od- rozpoczęcia gry

ze środka, a daleka piłka podana przez

Koesisa po raz ostatni w tym smutnym
dniu' wylądowała w polskiej bramce.

Zawody prowadził objektywnie Węgier
Sarangos. Publiczności ok. 20.000. Na za-

wodach obecny był poseł polski — Fi-

derkiewicz.

Janik siedzi koło' słupka,
u; bramce buszują ' dwaj

^V napastnicy węgierscy, ale
niłka poszła na szczęścia ic

nole. Startuje do niej Bar-

l iński, a całej scenie przy-

gląda się Waśko.
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rzy dali lekcją futbolu
sługa względnie szybkiej środkowej I ru takich prób, Szczurek i Waśko po że lepiej, niż Jugosłowianie. Kwestia I Beż to razy widzieliśmy da&onałego
tićtiii aiaku, która zresztą w akcjach' zostawali z reguły w tyle, no i wów- szybkości, zwrotności, kwestia Wan- skrzydłowego Egressdego buszującego na

. , . swyrh bvła ta'kowicie osamotniona.
;

czas oczywiście każda akcja napadu su ciałem jest u nich- tak naturalna, środku, lub aż na lewym łączniku! —

w osta. e;znej Koncepqi powraca się Ruch,;wci. ambicja Kohuta ; była zupeJnie osamotniona, nosiła po- że wydaje się, iż gracze ci po prostu I Skoro Egre^i był ha swej pozycji opie-

m
•

. , „ , , , , .
•

. nienag;inj'3 technika najlepszego z tej zory przypadkowości, zwłaszcza, że z tymi walorami się urodzili. A jed- kowal aie cin (nie zawsze skutecznie)
ma innego w, boru leo tym bardziej

^

tyły w stanic gkle środkowa trójka nie mogła liczyć na nak sądzimy, tak nie było. , Bamiński. Ale, kiedy,len doskonały i

umiejętnościach I źu,n ' ;
Mniejszej ak skrzydłowych. | Jeat to aa pewno wynik rzetelnej, P^iedzaeMiysmy «jaffliwy gracz, nicu-

poszukiwaniu nastę^ być mo- -, b> -ech gracz> nie jest przecież j Wdzieliśmy szereg prób i wcale nie ; umiejętnej i ciągłej pracy nad sob*, J^J ^£££
iw stan. - zasfąpić V) ciu (nie mówiąc ! zIych zagrań Cieślika, którego niemal Do tego dochodzi wzorowa technika,

1
juz) wyroszy£ na wycieczkę do środka,

'
-

. i hasał tam bezkarnie, bo ca, którzy z na-

(Dalszy ciąg ze str. 1 -ej) I

ich był na poziomie, a jednak zawsze |
w osfa!e;znej k

właśnie do nich. Być może, że nie

(co tym bardziej
źle św

:

arlczy o naszym piłkarstwie,
albo źle świadczy

dlaczegóż więc wtedy z jego usług
' smv '

korzystać? Faktem jest, że ten zespół, F" !
<iówj

który oglądaliśmy w niedzielę na sta- CHAOS W LINII POMOCY

dionie WP na tle doskonałej drużyny
^

pomocy zarówno Waśko, jak

węgierskiej, wypadł jednak fatalnie i ; Szczurek byli bardzo słabi i właści-

wie nie stanowili żadne,' zapory dla

szybkich węgierskich skrzydeł. Z tą

pomocą to też jest jakieś nieporozu-
mienie.

Se, że ktoś z tych murowanych repre
zentantów nie znajduje się w formie— .

0 ^ 3 TM karz u. który, jak wspomnieli- wszystkie podania i wypuszczania Ku która jest również jakaś zupełnie na

•---- rcelerał tym <-a2ero do słabych bickiego 6zły na marne. Podobnie turalna, jakby wrynikająca sama z sie

rzecz si^ miała z Bobulą, który'je- bie. Do tego dochodzi — strzał, czy-

szczę do przerwy usiłował ciągnąć do sty, ostry, z każdej pozycji,
przodu, po przerwie jednak zgubił się Tu nie ma ustawiania się, czekania,
całkowici* i popełniał kompromitują- ustawiania sobie a kolei piłki. Traeba

ce błędy. Parpan, który początkowo tyłean — lo się strzela tyłem, bez różni-

robił wypady do przodu, po przerwie cy. Podania idą wzorowo, tain, g<ł*s
zamienił się wyłącznie w trzeciego trzeba i szybko. Jeśli nawet podani* jest
obrońcę, ale tym razem nie mógł ja- niezbyt dokładne, to eię do mego wy»

,v, . i-i , ,. koś nawiązać właściwej łączności z chadza. Jeśli jest trudno, to sie taka pił-
W meczu n:edziemym obserwowali- „ •.,• . tjj•i -j » t.. .••

••to-. ' .i. -,, Barwinskim l Jandudą i każdy z tych kę zawsze jednak Łupie i me trzeba jej
mi? Zorientowali się bardzo szybko, { Początkowo (widocznie takie by- j

^^

wcWzi} w akcję rac2ej koU) tońcByći
^

że przeciwnika mają słabszego, niż się | ,y dyrektywy), ze pomoc ciągnęła za , padk0W0i raz bardziej szczęśliwie, dru ' stawić do dalszej akcji. Akcje dzięki te.

spodziewali. Usprawiedliwienie poraź- J ^^J^ 2 " 16 '"^J^tad^nie ' ^ mniei ' mieli więk- mu idą szybko. I jeaaae jedno, na cos',
ki? Była zupełnie zasłużona. Uspra-,

e ywr acle
I szych kłopotów z omijaniem tej trój- my wracali uwagę w ostatnim nnuerze

wiedliwianie wobec tych 40.000 wi-
am te

»
0 ' ani te

2°- Dlaczego? I
^

dzów, którzy obserwowali mecz i tych
Po Prostu źe kied

Y pomocni j
kilkuset tysięcy słuchaczy, którzy j

szli z atakiem
-

kaźda Pierwsza le
P ŚWIETNA SZKOŁA WĘGRÓW

tkwili przy głośnikach, byłoby próbą
S2a

kontrakcja Węgrów przechodziła ; Przyjrzyjmy się teraz z kolei na-

na pewno chybioną.
z

szybkością pod naszą bram- , szym gościom. No cóż —

w piłkę ooż

kę i wówczas iadea z naszych pomoc | ną, trzeba przyznać, grać potrafią. Z

ników nie mógł marzyć o tym, aby do tego, cośmy obserwowali, gra4 po-

gonić lotny atak węgierski. Wobec pa trafią lepiej, niż Czechosłowacy, a tak

trudno znaleźć dla niego jakiekolwiek

usprawiedliwienie,

BEZ USPRAWIEDLIWIA!»

Zresztą nie mamy zamiaru się uspra

wiedli wiać. Przed kim? Przed Węgra

Węgrzy byli zespołem co najmniej o

klasę lepszym. Po 15 m. gry łatwo się
było zorientować, że z drużyną gości

wygrać nie możemy. Ale nawet wów

czas, kiedy przeciwnik jest znacznie

silniejszy, mamy prawo (a przynaj-
mniej tak się spodziewaliśmy) oczeki-

wać walki, lub nawiązywania tej wal-

ki, ahoćby była jak najbardziej bezna-

dziejna.
Ze «trony naszej drużyny usiłowania

takie były! obserwowaliśmy je przez

pierwsze 15 min. pierwszej połowy

gry i przez pierwsze 15 m, drugiej po

łowy gry. Było to jednak raczej wy-

nikiem wśc'ekłego animuszu, a nie

wiary w swoje możliwości. Były to

wzloty ogromnej ambicji i ofiarności,
nie poparte, niestety, niczym więcej.
Wzloty te kończyły się bardzo szyb-

ko, przy pierwszym większym niepo-
wodzeniu (utrata bramki), a kiedy wi-

downia, również z nagła przygaszona,

przestała dopingować, drużyna nasza

przechodziła do desperanckiej defen-

sywy, przykrego dla oka szamotania

ze sobą, ze swoimi nerwami, a tak

£• i z piłką.

Egzaminator niedzielny był bardzo

aurowy i jednocześnie był to dobry

egzaminator. Zwyciężając bez więk-
szego wysiłku, pokazał zarówno na-

szym graczom, jak i naszej widowni,

jak należy, jak można i jak trzeba

grać w piłkę nożną. I sądzimy, że gdy
by mecz z drużyną węgierską był po

wtórzony, powiedzmy, w czwartek i

jeszcze raz w nadchodzącą n'edzielę,
to za każdym razem goście powinni

by zwyciężyć z różnicą kilku bramek,
bo taka — oceniając obiektywnie —

dzieli nas różnica od footbalistów wę

gierskich. Przynajmniej w tej chwili

1 przynajmniej, jeśli chodzi o reprezen

tacje państwowe.

WSZYSCY SĄ WINNI

Wychodząc w tłumie ze stadionu W.

P„ słyszeliśmy wielokrotnie wyrażo-

ną opinię: — Przegrał nam mecz Ja-

nik! W czasie przerwy doszły nas słu

chy z szatni polskiej, ie drużyna ma

ogromny żal do Janika, pomijając już
fakt, że każdy z każdym kłócił się
zawzięcie i jeden do drugiego miał

pretensję.

Trudno się pogodzić z opinią, źe

tylko właśnie Janik przegrał mecz.

Bramkarz polski, poza paroma momen

tami, bronił istotnie źle. Był nieruch-

liwy, mało sprężysty i reagował z ka-

rygodnym opóźnieniem. Można się

spierać, czy z puszczonych strzałów

mógł bronić dwa lub trzy. W każ-

dym razie Janik w formie z meczu S

Czechosłowacją tylu bramek by nie

puścił. Ale nie Janik wyłącznie prze

grał mecz.

Przegrała go źle grająca cała dru-

żyna, która, poza może środkową trój

ką ataku, wypadła nader blado. Od-

nosi się to zarówno do obrońców, jak
i do linii pomocy, jak i zwłaszcza do

obu skrzydłowych. Okazuje się, co już

czwartkowym.

TO BYŁ CHWYT, KTÓRY
ZASKOCZYŁ

Zmienianie pozycji preecs posBCzegól-
Tiyidi gramy. Istotnie Węgrzy t* robi)

nienagannie, bodaj naewłdocmle i atyb-
ko.

I ezycli etorpewali ^swoich" z przeraża-

niem patrzyli, co to za jakaś nowa zja-
! wa. Tycli „izjaw" pod haszg bramką by-
Iło więcej, nadciągały znagła, % lewej

strony, wymykając ag Jandudzie, lob

nawet z pomocy. Parpan wtedy „wty-
kał" swe długie nogi w nadciągające
zMgła i nie wiadomo skąd niebezpie-
czeństwo, lecz miał je tylko dwie. Nie-

FEgdko okaaaia się, ie fco ®a mało! Te

właśnie „agawy" wytwaraaly na naszych

tyłach kompletny chaos, a że waliły do

bramki z każdej nogi i a każdej posy-

cji, Janik, często, zresztą zasłonięty, sta-

wał się bezradny. NiewtMęeaasa przypa-

dła ma rola .— cboe^ eritołę dostał do-

„SKRZYDEŁKA" SZACHUJĄ
Cóż jeszaae • Węgrach? Przyjemni*

była pałreei, Jak ai* ci chłopcy ro®a-

mfeją w gme, jak eś$ wwyainnie wyaau-

wejją i kapitalnie MienS&ję w sytuacjach.

80 minut między dwiema bramkami
Koncertowa gra Węgrów w Warszawie

dała im zwycięstwo 6:2
Węgry A — Polska A 6:2 (3:1). Bramki dla Węgrów zdobył!: Bo*

sik w 19 min., Deak w 24 min., Szu sza w 28 min., D*ak w 69 min.

Toth III w 72 mb., Hidegkuty w 80 min. Dla Polaków bramki uzy-

ckali: Kohut w 37 min. i Cieślik w 68 min. Sędziował Vlcek (CSR).

Sędziowie boczni —

pp . Michalik i Rutkowski. Widzów 45.000.

Węgrzy (wiśniowe koszulki z emblematem narodowym a* pier-
siach, białe spodenki): Grosics, Rudas — Balogh II, Rozaik — B8rz-

sei — Zakarias, Egressi — Szusza — Deak — Hidedkuty — TethllL

Polska (białe koszulki z orłem na piersiach, czerwone spodeńki)i
Janik, Janduda — BarwińsSd — Waśko — Parpaa — Szczurek, Bo-

bula — Gracz — Kohut — Cieślik — Kubicki

OKa ncRpoły wbiegają jednocześnie na

l)oóako, Węgrzy rzucają publiczności

wiązanki kwiatów, orkiestra gra hymny
pańslwowe. Losowanie. Meca się roopo-

tr.yno.

Polacy zaczynają grę, ale jui p« »©-

kimdziie przy piłce są Węgrzy. Ich ezyb
loi atak idwie do przodu jak laivina. Na

szczęście Barwiiuki jest na posterunku i

wjWja piłkę. Dwa rzuty wolne za faule

na Polakach nde dają rezultatu.

SZCZĘŚLIWE POPRZECZKI

W 3 min. atak węgierc-ki podsuwa eię
pod naszą bramkę, Egressi podaje S?u-

ray, tm puszcza świadomie piłkę mię-

są wolni, nie potrafią ntraymaj

kóiw, przegrywają ka^dy pojedynek.

Polacy «dobywają się - mów na nagły

zrj-w. Ataki na«ce idą nieco sprawniej.
W 30 min. zdobywamy rzut winy, ale

główkę Gracza łapie Grosicg. W 37 min.

pierwsza bramka dla Polski. Babula ła-

dnie dośrodikowuje, do piłka skaesą
Grosios i Kohut, pojedynek wygrywa

Polak i wbija lekko piłkę do siatki. —

Jc«t 3:1.

Publicznoió odzyskuje werwę, mów

ftadion aż trzęsie się od okrzyków. —

Strzał Cieślika w 39 min. idf.ie obok

PO PRZERWIE kuftdy pojedynek. W 31 aaio. Polak ma

W czasie przerwy w szatni polskiej „życiową" szansę. Jest satn ha sam z

panował nastrój raczej ponury. Zdawn- bramkarzem, nie decyduje się jednak
n* sobio sprawę a własnych błędów i na strzał, marudzi, ustawia się i wresz-

wsajemnie radzono nad wprowadzeniem ! cie odciąga piłkę na skraydło. Marnuje

dzy nopatmi, chivyta j? Deak i wali bom bramki. W 43 min. Janik ile wybiega,
bę. Janik ma szczęście, piłka odbija się ^bi pilkf, na w>częiri« zdąża jeMcze
od poprzec/iki. Za chwilę Parpan prze- j 7}Pipa£ j, p(Wiónvic. rienvszą połowę

prpva pojedynek ze środkowym W| kończy wolny podyktowany aa faul Par

grem
— Deakiem. Znów mocny strzał

1
pmBf rifka jednak wędruje na ant.

nvija bramkę o centymetry. W 7 min.

zdobywamy kornw. Bije Kubicki, ale

^^szyflko kończy się autem. Nasze ataki

idij ni ero sprawniej. ' W 8 min. Gracz

ładnie d ośrodkowywit je, ale Grosics jest
na stanowisku. W 12 min. zaiów ataku-

jemy. Bohula podaje piłkę Graczowi,
tan przesyła ją Cieślikowi, ostry strzał,
ale Groiaics pmvnie łapie. Węgrzy powo-

li przejmują inicjatywę. W 14 min. Toth

III strzela nie do obrony. Piłka jednak
trafia w poprzeczkę. Kontratak Polski w

15 min. łcońezy eię powną intcrwcncją
Gros! osa, który łapie strzał Kohuta.

mywycli frodków. U Węgrów panował

ide«lny «pokój. Nie widać był* po nich

żadnego amęcaenńa.

Po pautta aaczyneją mów Polacy lecz

•nów Węgrzy sę aa chwilę pray piłce.

Madriarzy nadal gniotą. Dopiero w 5

min. sędzia dyktuje raut wolny ta faul

mr Graczu. Bije Cie£lik, ale w aut. Za

chiwHę K*hut wyrywa'aię • pod ttniłej'
•f ield BBiisei 1 stmela. Grosics ma

mów okazję d* wykwania swej klaay.

W 10 IMA. omal nie nowa bramka dla

Węgrów. Deak mija Pattpena 1 scrsela,
na mozęicie w aut, chociaż był od bram

ki » parę zaledwie kroków.

Kubicki bije w 14 min. rzut wolny
za faul na jego własnej osobie. Jednak

tak samo, jak jego poprzednicy, strzela

w aiut. W 16 min. groźna sytuacja pod
naw.ą bramką. Rzut rożny dla Węgrów
egzekwuje Toth III, Janik łapie piłkę,

puszcza ją jednak, Hidegkuty oddaje
drugi strzał, ale piłka trafia stojącego
na linii bramkowej Jandudę i idzie w

poile. Noiwy strzał węgierski, Janik w

ostatniej chwili piflftkuje.

3:2

Na«ze akcje ofensywne rwą eię cor-az

wipandełą okaesję!
W 23 mim. po rzucie autowym piłkę

dostaje Cieślik i strzela na bramkę. —

Daleki stazał wpada dość nieoczekiwa-

nie do statki i jest 2:3. Ratłcii jfcdnak
trwa krótko. Już w minutę później Deak

zdobywa - czwartą bramkę dla Węgier.—
Znów Janik paszcza piłkę, -Waśko ust-

4uje"«Miłować sytuację, 'ale: beasfcnłecMrfe.i

Węgrzy prowadzę 4:2.

W 27 min. Toth III wspaniale imie-

nia swe stanowisko z Hidegkuty, silnie

stmela na bramkę i Węgrzy prowadsą
5:2.

W 34 min. Boibula marnuje dobrą sy-

tuację. Dostaje piłkę, przed nim jest tyl.
ko bramkarz i jeden obrońca węgierski
a obok biegną Graca i Cieślak. Gracz

krzyczy — podaj, jest nicobstawiony,
ale Bobula strzela z daleka sam, ooey-

wiście słabą piłkę łapie Grosics.

Węgrzy grają teraz popisowo, na po-

kaz. Bawią aię z nami w kotka i mysz-

kę. Wreszcie w 35 min. Hidegkuty strze

la silnie i ustala wynik na 6:2.

Publiczność zaczyna wychodzić, bar-

dziej rozgoryczeni krzyczą: „Alfus na

boisko", albo nawet „Alfus do dymisji .

Węgrzy gniotą i meci kończy się pod

Jak umiejętnie prowadzą grę. Skór»

zorientowali eię, że Parpan jest jednak
niezłym stoperem na środku natych-
miast zaprzestali „uliczek" i rozciągali

grę na skrzydła. Parpanowi wówczas je-
dna noga „uciekała" w lewo, druga w

prawo, ala rożedrzeć się przecież nie

mógł. A Węgrzy skrzydełkami ściągała

po samą bramkę do środka i pożal się
Boże, co Eię tam wówczas działo! W

efekcie tylko... 6 bramek, ale «zy Bie

mogło być więcej — niech odpowiedzf
ci, którzy patrzyli bot okularów naro-

dowego patriotyzmu?

Z tym wszystkim Węgncy nspeiwno sif

nie urodzili. To wszystko nabyli, pracu-

jąc (napewno!) dużo i sumiennie. Ich

piłka nożna ma styl, ma taktykę, ma

myśl — takie rzeczy jak technika, o

ezybkość lub kondycja wydają się takie

proste, że o nich nie wanto (poaornie)
wspominać. Jest to całość może jelcze
nie idealna, lec» w każdym razie w»

rowa. Jak się ją zdobywa, niech się am-

stanowię nagi piJkarae, beiz desperacji,
bex nerwów, baz waajeamycb do siebie

peeteaeji.

A WIĘC PO PRACY!

Nasza odpowiedź brzmi: dużo, <hii<t

pracy, niemal poświęćełiia się swema

„«wadowi"» rzetelnego przygotowania,

ciągłości zaprarwy i treningu. Ciągle je-
• ec ae odnośmy wrażenie, śe gra nasze-

gs wpree««»ecyjnego xespołu — to »t

kaidytn raeętn jakaś nowa fcmptwwiaacja.

Mniej lub więcej ndamu Dohr* to na

prscciwnika rfabego lob prsec-iodtące-
a* kryay* (omy.

Węfficmka lekcja (aie wstydłmy się
okfi tego określenia) rotwhtła adlje się
eetaftiie ałudcenia u eo najbwrtlsifj sa-

fonsiycb optymistów. Zarówno ta w

WamMwie, jak i w BudapeMtfeie. Może

dobrze się stało, że egzaminy te były
takie w wyniku surowe? Tak eię bo-

mem tWadało dotychczas, źe za każ-

dym razem, kiedy prsystępowaliśmy do

podobnego egzaminu pytaliśmy się sa-

mi siebie: przygotowani?_ I odpowiada-
liśmy eobie natychmiast — tak jest —

praygołowoni! Ras padła odpowiedź:
chorzy! (Mecz w Kopenhadze).

A taras? Nie, mimo wtiyetko, ni* —

nie możemy je&y.cw: z dat". vzMinixin dój-
rzałości piBcatt&.i«j4 bo milo

umiemy. Musisay £13⁄4.]3⁄43⁄43⁄43⁄4 baw&so -du-

>oAne«yć.
Sir

Tabela per ©

Bałkańsko-

Środkowoeuropejski

częściej na Kubickim. Jest on znacznie naszą bramką. Schodzących z boiska go-

wolnlejszy od Rudaaa i przegrywa t nim J ści żegnają gromkie brawa. (gu>)

gi«r pkt. •t. br.

1) Węgry «r 1ft 1

2) lugoilawla ł i 1

i) Albania (4 1i•

4) Rumunia 4 1 1:1$

1) Bułgaria 4 I itr

f) Polska 4 1 18»

n CSU 4 1 ttl

Co mówiono o meczu warszawskim
kiedy nerwy ostygły po walce?

B ankiet po meczu odbył się w „Po-

lonii" w bardzo serdecznym na-

stroju. Przemawiali wszyscy, życząc so-

bie jak najdłuższego utrzymani» odwie-

przcjścia. Robił wszystko, aby zatruć mi

życie.
Bukovl Marton, trener: Trójka środ-

kowa napadu polskiego wcale dobrze

wianie składów od przypadku do przy-

padku. Musimy wprowadzić ciągłość
pracy, a osiągniemy lepsze rezultaty.

Reprezentacji nie może zestawiać je-
den człowiek, musi być kapitanat trzy.

osobowy, który może mieć dokładne

nieraz podkreślaliśmy, że piłka nożna

wymaga dwóch zasadniczych i nieod-

zownych elementów, szybkości i zwrot

ności. Jeśli się tego nie ma, nie po-1 Madziarzy grają teraz na naszej poło-
moie ani ambicja, ani ofiarność, ani' W >T"> d si

?
9trza "

r.awe'. jaka taka technika, Zilustrowa
łetn Bol)uli »P

0Tn >Un « in»envencją Gro

Ii nam to plastycznie piłkarze węgicr-
1 sicfa ' W24

Deak przejmuje górne

scy i sądzimy, że na przyszłość nau-

ka nie pójdzie w las. Zarówno obaj

obrońcy, jak i obaj boczni pomoom-

czncj przyjaźni, pogłębianej jeszcze j się prezentowała, ale skrzydłowi byli
przez sport. Zwrócili na to uwagę i am-1 beznadziejni. Z, pozostałych nieźle wy-

WĘGRZY PROWADZĄ 3:0 Wdor węgier,ki i d5T- GUKF Kuchar. padli Parpan i Waśko. Drużyna polska ^w^MTM13⁄4^ M.

W 16 min. Parpan fauluje. Wolny bi-1 Inż. Kuchar m. in. zapowiedział także | to dobry materiał na piłkarzy. Potrze- 6yad6w wedłu tendenc 'n ch

je Znlcarias, podaje Egressdeimu, strzał. refonny w polskim piłkarstwie. | bny wam trener. Ze swoich jestem oczy-

Węgra Janik wybija w pole, a Bsjrwiń-1 Gen. Bończa-Uzdowski zbilansował wiście zadowolony.
ski odsyła piłkę na aut. Znów Egre^i J „wojnę" polsko-węgierską: straż przed-1 BuMete< sprawozdawca „Nep Spor , "./"T. u'1

_ , . .

' 1 i bał mi się Janik. Kto słyszał, by bram-
tu": Polacy to pełnie surowy matę-

^^

&le.

rid. Trzeba artysty, i^y cos z tego wy-
^

nie ^wpJ}k
krzesał. Musicie konieczn»» sprowadzić
kilku dobrych trenerów. Mam wrażenie, lżenie, demon-

że drużyna polska nie zagrała na swym ! Straj?C P°
w PolsCe

idziie na bramkę, strzela, Jendk wybija • nia wygrała, arnuie rezerwowa i główna

piłkę na komer. Po rzucie rożnym pod
bramką polfką %\-ielkie zamieszanie, pił-
kę dostaje Bozaik i z dużej odległości
silnie strzela. Zasłonięty Janik .interwe-

niował zbyt późno i Węgrzy prowadzą ! normalnym poziomie, nie była też we-
nie

odzieliśmy. Mieli jednak sprzyjają-

cy, jak i wreszcie obaj skrzydłowi ru

szali się na tle Węgrów ink muchy
po miodzie.

SAMOTNE WYPADY

TRÓJKI ŚRODKOWEJ

Od tego się właśnie zaczęło, ta ra-

żąca różnica trwała przez cały mecz

i cczyw
:

. ście musiała dać efekt taki,
jaki był. Że udało nam się zdobyć
£wi* branki, to bj;ła to włamie u*

podanie i piękną, plasowaną główką
zdobywa drugą bramkę. Janik interwe-

niował zbyt późno. Jest 2:0. Doping pu-

bliczności słabnie.

Parpan przestrzeliwuje w 25 min.

wolnego, nasz wypad w 27 min. kończy
się znów na bramkarzu Węgier. Madzia

rzy za to miuszają Janika do trzeciej
kapitulacji. W 28 min. Szusza strzela z

dwudziestu paru mfctrów i jcćt 3:0.

POMOC GRAĆł

Z widowni padają okrrjki: „pomoc

Era*!". W«J| **«jf. Qb«j boczni

przegrały. Takich wojen z Wami życzy-

my eobie jak najwięcej" (ale chyba in-

nych rezultatów?). Wykorzystując obec-

ność dyr. Kuehara, prezes PZPN wspo-

mniał o stadionie na 80.000 widzów.

Rozdanie upominków (obrsay i od- j dług mtrie s^ęśłiwie' zestalona. k«y,
ce ^ ^

gdyż nasi

znaki) zakończyły część oficjslną, po
1 ^ Obiegały promem macznie od prnW Kt6 ko «®^ 1

? hyi

której przystąpiliśmy do sondowania o-
1

reS7{y_ N .ji^,. „dkresy mieli Polacy
IC ° hut? ^ 1

®
iaki< f^ renl?

! w pierwszych minutach I i II połowy. | Wacek Kuc,,ar: ^^ Btan0WCM "

Grosits: Miałem wybitnego pecha j vkek> 6f(]7ill: Mecz by} pp^.^y wyieoW. Zwycięstwo Węgrów 4:2^ lepiej

; fair, nie było kłopotów, U Polaków po-

dobał mi się najbardziej Parpan.
Gen. Bońcta-Uzdowski: Węgrzy po-

kazali bardzo ładny futbol. Przegraliś.

doprzy obydwu bramkach, obie były
obrony.

Deak: Można było strzelić troszkę
więcej niż sześć bramek.

Hidegkuty: Polska drużyna nie była my

zła, ale później ze czterech graczy stra-1

,iło całkw-icie nerwy. : Ini- Przeworski: Nie mogę Rwmimicć

Zakarias: Napastnicy polscy cierpią '•tałego wracania do graczy, którzy przed
na indolencję strzałową. dwoma laty nte nadawali się do repre-

Boerisey: Kohut był bardzo dobry w

pierv ^zej polowie, w drugiej cofnął się
do tyłu i atak stracił na wartości.

Egrocssi: Grałem z lekko kontuzjo*
w*M npgl- Mój bek nie był łat»ę da

zentacji. Twierdtę, ie mamy prawo*

.skrzydłowych lepszych niż Bobula 1 le-

woskrzydłowych niż Kubicki, bramka-

rzy lepszych od Janika.

Nie motety pozwalać eobie na seat»-

odzwierciedliłoby przebieg gry. Czwarta

bramka padła ze spalonego. Bobula po-

kazał, że mimo rewelacyjnych zapowie-
dzi — na prawym skrzydł* grać nie a-

wie. Kondycyjni* nasi nie wypadli ile.

Słabasy niż zwykle był Cieślik.

Parpan: Kazali pilnować każdy ew<s

go, a oni ganiali jak wanad. I kogo
było trzymać,

JTaMto: Grało nam się lepiej nil w

Danii.

Janik: Strzelali jak z armaty. Wszyscy
nasi gracze mają pretensję do sędziego
e cawactą bnmkf (ą^hmj^

Bokserzy Włókniarza

obrzuceni kamieniami

w Piotrkowie
PIOTRKÓW, 19. 9. (Tel. wŁ) -Con-

cordia wystąpiła do pierwszego meezn

drużynowego osłabiona brakiem Borow-

skiego w piórkowej i Steca w cięikiej.
Natoimiaist z Brzózką w muszej; • Mecz

nie był emocjonujący i nie stał na ida-'

brym poziomie. Najciekawszy był poje-
dynek Brzózki z Kargierem, który po

żywiołowej walce zakończył się awyeię-
stwem piotrkowianina. Wyniki tecbmc»-

me: (na pierwszym miejscu zawodnicy
Włókniarza): Kargiel ule^ na punkty

Brzózce, StanAkowski zremiwiwał z Ada

musem, Kazimierczak wygrał a Sikor,
skim, Kawozyń^ci znokautował w Il-im

starciu Rejniaka, Grynun ucy«ksł nniia

w walce c Maciejcaykaem, Ttaęsowskl
wygrał prze* t. k. e. w In r. a Ma«ai>

kiem, Kubasiewicz w III r. "unokaute-

wał Kałużnego, Jaskóła wypunktował
Wejnerowukiego.

Po meczu część szowinistycznie nasta-

wtaiyeh piotrkowian obrzuciła autobus

łodzian kamieniami.

Ostateczny wynik Włókniarz — Con-

cordia 12:4.
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PRZEGLĄD SPORTOWY
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Zwycięski łoi polskich orląl
węgierscy pokonani 0:1 (0:1)

Głosi Z szarego tłumu
o Irlęsce piłktirzg

łóM, ll.f (T»|. wł-)

•ramkę uzyskał w 4, m;R.
'

— —*
^

na
^

o możliwie ^3⁄43⁄4 UęTkebSB
cf występowali z orłem - koszulki „o r J .S*' , J?'

W « «ereź święty ZtZól Z ZS -J 7

* Prezes Sebes w wywiadzie ZpZJrjSSr^"
Jziaiow różnicą kilko bramek. P

*
d "' zwyta ^ stwo

- Obiad był. wprawdzie, skromny,' aie WYNIK BĘDZIE DOSKONAŁY.

W obawie o wysoką porażkę, na stadion ŁKS przybył, nieliczna uk

perspektywa klęski, niż zimny, pó-ywisty wiatr

I, jak to się często w polskim pił-
karstwie dzieje, na przekór wszelkim

rachubom, wbrew wszelkim opiniom,

odnieśliśmy zwycięstwo. Powiedzmy
to sobie od razu: wygraliśmy zasłuże-

dawał po prostu istirieć TothowL Po

przerwie, gdy kierownictwo napadu
Węgrów objął Czibor, Koza miał mo-

menty słabości, jeden z nich omal nie

nie, a goście mogą być bardzo zado- kosztował utraty bramki, ale trzeba

woleni, że skończyło się na jednej i wziąć pod uwagę, że napracował się
co niemiara. Szwankowały podania do

przodu. Pod tym względem zresztą

zawodzili i obrońcy, uparcie balona-

wysyłający piłkę w pole. Silny

dTtlLT Chlf P ° £?L? laB P^K dłużenie, tłumaczy* rf,
*

W I nadspodziewanie sł.hą fermą. Kierów-

Iekipy, tak absolutni^ ptny przed

NA TYŁACH

Z trójki pomocników najbardziej
podobał się Anda. Palatas, który nie

potrafił dać sobie rady z Poświatem,
jak na internacjonała, przegrał zbyt
dużo ^pojedynków.

Obaj obrońcy grałi hez zarzutu-

Meszaros w bramce interweniował

parokrotnie w bardzo gorących mo-

mentach. Ryzykanckim wybiegiem na

10 min. przed końcem zawodów obro-

nił zdawało się murowaną bramkę,

ale opłacił to niegroźną zresztą koa-

-

bt-amce.

BOGATY KUZYN

I UBOGI KREWNY

.0 ile Polacy wyszli na boisko slro- wiatr kilka takich nieczystych wyko
pieni, speszeni. Węgrzy byli pewni ]p6yf miósl na róg

-

stąd stosunkowo

absolutni, swe, wyższości, w nic duża (4) ilość kornerów po przerwie,
chyba bardziej nie wierzyli, niż w p0Wązka w bramce nierównymi wy-

s^o, zdecydowany sukces. Pierwsze biegami wywołał wiele niepokoju,
ich akcje nosiły znamiona nonszalan-

cji, pewności siebie, dochodzącej aż PIERWSZE SKRZYPCE

do zarozumiałości, z jaką bogaty ku- W pomocy pierwsze skrzypce grał

zyn traktuję „ubogiego krewnego". Sroka, który doskonale rozvniał się
Polacy szybko wyczuli ten nastrój zarówno z prawą stroną nar ly, jak

przeciwnika. Po kilku minutach na- i prawym obrońcą Kaszubą. Krasz-

gle zerwali się do' ofensywy. Dwa nay nie miał z Szolnoka żadnej po

PO MECZU

Po meczu goście nie byli zbyt sko-

rzy do rozmów. Stwierdzali zgodnie,

wił:

— Nie przypuszczałem, że tak do-

brze gracie. Nasi chłopcy sprawili za

wód. ByK w formie tak słabej, jak ni-j
gdy jeszcze. 1

PALACZ
' Witold Źrobek —

palacz:
— • Najpierw mu-

szę powj.ędżieć • bi-

letach. Ni ech PZPN

wróei da normalnej

przedsprzedaży; da-

ją bilety różnym

URZĘDNICZKA
Irena Boye — arzf

dniczka:
—- Wiadomo —

znajomy „nawalił".
Obiecano - mi bilet,
ale prawdę mówi sta'

ropolskie przysłowie
o obiecankach. Żeby

związkom 1 biurom, kupie bilet na „czarnym rynku" trztba
a potem nie można ich wcale dostać. Do- zarabiać więcej niż w moim biurze!

piero przed samy mmeczem jest pełno Zresztą nie żałuję, że nie óglądałam-
Węgrzy skarżyli się, że Polacy gra handlarzy. Dobrze, że im się teraz nie meczu. Radia • umknęłam już przy sta-

li w... 13 -tu zawodników. Był istotnie J powiodło i musieli oddawać bilety po nie 2:4.

taki moment, źe na boisko znalazło <"ńszyeh cenach!

się 12. chłopców w białych koszul- wtc
j chwili wtrąca się żona ob; Żrób

kach. Kontuzjowany Sroka, masował ka:

sobie na aucie nogę, a już wszedł na — A nie mówiłam Ci, żebyśmy nie

jego miejsce rezerwowy. Sędzia Rut- wydawali pieniędzy na mecz. Lepiej by-
kowski dostrzegł tę zmianę, i przer- j ło zjeść parę ciastek! Jest to zresztą je-
wał, grę. Na boisko wrócił Sroka. Cały dyna interwencja niewieścia i p. Żróbek

incydent trwał nie więcej, niż 15 se-

kund.

Wiesław K

ciągnie dalej:
— Węgrzy byli • klasę lepsi. Nie

można winić naszych. Mniej umieją,
więc przegrali. Janik puścił fatalnie 2

bramki. Szczurek wypadł bardzo źle.

Parpan przereklamowany!
Zato sędzia — buzi dać! Najlepszy

na boisku — wszystko widział!

Jego jedynym konkurentem mógłby
Bokserzy warszawskiej Legii: Grze- być dyr. Zup'at!;a, niestety nie uszyto

lak i Flisiek opuszczają ten lub, gdyż do tej pory odpotviedniego kostiumu dla

czy trzy razy piłka powędrowała na ciechy, każde bowiem podanie od łącz "kończyli służbę wojskow i udają się króla sril-irhr, r. robinsonada iv mary-

lewe blcrzydło do Rembeckiegd. Fa- nika podejmował ' wszędobylski; nie- do swych rodz;nnych miast. Flisia.k je- mrcc nie jest wskazana.

bian Zastopował ataki małego Porno- zmordowany Sroka Co jest ważne, swych rodzinnych miast. Flisak je- Wśród tenisistów wyróżnili się: Slco-

rzanina. Przerzut na prawą stronę. Są pomocnik polski umiał wygraną piłkę Gniezna, a Grzelak powraca

siadek,' jakby lękliwie, nie dowierzając podać, umiał ?atrudn ; ć swych kole- ^0 Ł°dz'-

własnym silom, minął Reitlera i po- gów w napadzie.
dał. Tą stroną „szło" lepiej. Bieniek na lewej stronie po dobrym BACZNOŚĆ PLYWACV»

Meszaros już w 7 min. interwen:o- starcie, w drug'cj polowie iakby o- . Warszawski AZS oiwiera » dn <-.-n 1 o=f

wał w bardzo gorącej sytuacji. Po- oadł na słach. N:e znaczy to jednak, dziernika zinow-i pływalnie w Domu A^s

Tenisiści kopiq leoiej
Było na co patrzeć w meczu piłlcar- Bokserzy, swym starym zunrezajem

skim bokserzy — tenisiści. Takich Au- opuchli" i po" przerwie nie istnieli nie-

morysycznych momentów nie oglądała mai m boisku. Nie pomógł nawet Ko-

już dawno publiczność warszawska. mada, który na prawym skrzydle zapu-

Zespól tenisistów wzmocniony Zie- *zezał się często pod bramkę mjr. Bet-

mimnem wygrał spotkanie bezapelacyj- ferm. Ale bramkarz tenisistów wykazał
nie 4:1, wykazując lepszą grę zespólo- naprawdę dobrą klasę i jeśli Janik, , . , ,

i techniczną. Skromny, Wyrobek, Hymczak i kilku- wszystk.ch eportowców, niech
_

— dzietiędu innych straci formę, to kto ^
- ^«dac «iróżyna narodo- Naj,epsz;y bramkarz, prawy ohrońca

wie, esy kpt. Alfus nie powoła go do " P°tem otoczyc ją opieką. popisowymi nożycami. Całość lepsza od

ŻOŁNIERZ naszych o klasę. Obozu nie można orga-
nizować na tydzień przed meczenia Tne'

: Władysław Koło- ^ sprowa?zić ^6"6"1 "granicznego i
....

• > - wciąż uczyć!
iteiejczyk— Kołnierz T

SZOFER
Stanisław

ski — saofer.
— Szkoda mówić

o tym mecań! Jak

nasi grają mecze li-

gowe, te widać tai

lepszy, ten gorszy, a

w spotkaniu z Węgrami wezyaey byli
„do bani".

Na stojących miejscach miałem przy-

gotowane kasztany. Jak kto by wstawał,
ta buch go w kapelusz i gość więcej nie

przeszkadza. Ale teraz nikt nie wsi»

wal. Nie było • e* się denerwować.

Węgrom w ogóle nic nie można za- Przegraliśmy zasłużenie,
rzucić. Prawoskrzydłowy jak maszynka, Janik

^
„ % bnn|)d Vm.

^noJ! PantCr BZł" ad P« W dzisiaj pod psem. Jednym . mj
gi o nogi. lepszych był Bobula. Alfńs pswhdea aa-

Kpt. Alfus nie powinien zbyt często mienić Kubiekieg* na Mordarskiego, a

zmieniać składu. Trzeba urządzić ple- Janika na Skromnego.

Węgrzy nie mieli słabych punktów.

POWRÓT DO MTAST
RODZINNYCH

reprezentacji.

nerki dyskusjami z sędzią, red. Toma-

szem.-,hi wzrostem, kpt. Challier ''

ostrą
grą, a dyr. Kleiber ładnymi wykopami.

L bo.'. ;erótv brylował przez 1 minutę
prezes Prenrlnwahi jako kierownik na-

po iłu. Później niestety ..stracił parę".
lstcy atakowali z całą amb'cją młodych by. Węgrzy mogli spacerować lewą flan do !" ,ckim ' pl N9ru,

-
wi

«
a
- ^«w 1

» •»• v.-^L «.
" j. r- 1-cn •/

.

7
•

„ . ,. . .. . ... wynajem- godzin przyjmuje sekretai>' ^

znrT\nni p. Ussowski, Sobkowiak

. -7- Szkoda mówić

o tym meczu! Je-

stem tak zdenerwo-

wany, że jeszcze wło-

sy stoją mi dębem!
Najgorszy to ten Ja-

nik. Ludzie mówili,
że oblókł -się w kilka swetrów i nie

mógł się ruszać. Rzucał się dobrze, ale

na... ziemię!

lat, całym swym temperamentem. ką; Mus e,'i wpl-. zyć o każdą piłkę ró AZS Dom Akademicki, P|.' Narutowicza- S.

Węgrzy byli wyraźnie zaskoczeni, wnie zac'ekle, iak ich 'iclcdzy z pra- pole. 201, w godz. 12'— 15.

Jeszcze bardz:ej od animuszu geśpoda wej strony. I

KZ.yj^.zĄątn.ewa.łą ich staranność w o- Obydwaj łącznicy Trampisz i Ra- PJŁKA W BYDGOSZCZY

pańów;aniu piłki,, składne podania, doń początkowo rwali do prrfdu iak

B-izm-nik. Kpt. Neuding grał da-

(t że krył wysokiego jak tyczka
ręd. Tomaszewskiego, więc prasa była
zdecydowanie poszkodowana.

...

-

.

- -

, .. . . . .,,.„_ , B.YDvCSZCZ, .19.9 . (Tel. wl ). W Bvd-
szyb!-fość", staff, wtęfc- wsrystk-e te-ału najawtyczn e^ze- „zrobakt Tworzy spotiewii-"'pftkisuU*. o.

ty, które oddawaliśmy przed meczem ły wskutek tego wyrw^', przez litó mistrzostwo Pomorza pomi?diy Cuiavia z .,

Madziarom re dość łatwo przechodził napnd n^e- Inowrocławia a miejfiową Polonią, zskoń- łtci^ schodzili z boiska zadowołeni, ink

przyiac^ela Po półgodzinnej basani- eZOn° wVnikiem nierozstrzygniętym 2;2 (1:1) z najtcięk.zego sukcesu.

KONCERT „ORLĄT" nie dosfrzeSl błąd. Cofali sie odtąd
W 41 m'n. po całej serii groźnych , ek edy bardzo głęboko do tylu.

ataków, Poświat zakończył celnym
strzałem długotrwałe oblężenie bram 2 FAZY GRY NAPADU

ki Meszarosa. Orlęta prowadziły 1:0, Napad m'ał dwa okresy w meczu,

ale nadal nie ustępował nastrój niepó- Pierwsze 45 minut chętnej forsowano

koju i obaw. Pierwsze 45. min. grali -fre środkiem.i wtedy Poświat miał

Ponieważ wszyscy zdawali sobie' spra- Pierwszorzędny! Bramkara jak wybił» to

ii i,p#piśuj# się*" ąa odbudowę siff- Pi,fca- ai
~

09 Janika.

Wi? mszek na meczu
RZYJECHAŁ do mnie daleki

krewny, ot taki dziesiąta wada

ABSOLWENT SGH
Jan Boguszewski —

absolwent SGH: : w

| grze naszych repre-

zentantów brak było,
przede wszystkim* iit

teligencji i (pcytu,
Węgrzy przewyższali
pod tym względem
o kilka stopni.. Nie

można wystawiać do,
reprezentacji aawod-

ników na podstawie jednej iaiptowim- •

cji. Janik był doskonały w meczu s Csi

chami, ale teraz grał «kropnie!

(Toście byli lepsi technicznie; tsit.^-

cznie i doskonale ' strzelali! Nasi n&a-

Jeszcze było dobrze, jak było 2:3. Ale rze zbyt wolni, bali się oddać etrzaS i*a

potem. bramkę.

Co robić, żebyśmy nie przegrywali?

Nikt z naszych nie krył: Najlepiej wy

padł Gracz.

Nie znam nazwisk Węgrów, ale naj-
lepszy to ten łysy na prawym skrzydle.

— Czemu oni gwiżdżą? ,

Niestety i ja leż nie wiedziałem!

Polacy z silnym wiatrem — twierdzo tuż obok siebie Rndonia i Trarnpisza. PO kisielu" ale, że ongiś dawno, dawno Po meczu już wracaliśmy do domu,
no na trybunach co będzie po Krótkie, ich podania pod bramką, ty-'zjawiał się zawsze z wielką torbą cu- wujaszek zapytał: ''

przerwie, gdy ten wiatr ponosić bę- powe • dla szkoły krakowskiej, nie mo | kierków, więc był i został do dziś dnia, —' Taka -piłka to petunie bardzo dro-

dzie strzały z podania Węgrów/.* , gły przerwać muru Węgrów, nato- tytularnym wujnszkiem. ga?
Tylko 3 minuty drugiej połowy .na- miast wywoływały kotłowaninę, prze-' Wujaszek prowadzi dobrze prosperu- Powiedziałem, że kosztuje około 2500

leżało do gości. W 4 min- Poświat rywaną najczęściej jakimś mocniej- jącą aptekę, gdzieś pod Suwałkami i raz złotych.
dflpkim podaniem wysłał w bój Są szym wykopem pomocników albo o-jiw rok zjawia się 1« stolicy „dla od- Wujaszek bardzo się zdziwił!

Siadkai ten ostro strzelili. Meszaros brońców gości. | ś.tieifenia się". Jak żyje na iadHęj im-
_ To dła takiej malej sumy 22 7„.

schwytał -z największym wysiłkiem,' Po przerwie rozszerzono grę na flan prezie sportowej w Warszawie, am na- dzi t„k ^„„„7,. Czy nie lepiej było icu-

Od tej chwili stroną atakującą byli kę, niestety tylko jedną. Prąwa strona wet w rodzinnych Suwałkach nie był. pić dwie a!bo „„wet tyle, żeby każdy
Polacy. Ż drobnymi przerwami nie da zatrudniona była często, nazbyt n4wet • Wobec tego zabrałem go na mecz Pol- „ial swoją. Nie potrzebowaliby się tak

li sobie odebrać inicjatywy do końca często, podczas gdy Rembecki stal na ska — Węgry! _ męczyć przez 2 godziny.
meczu Okresami fonnalnie gnietli lewym skrzydle, oczekując piłki jak Już od rogu Piusa t Wiejskiej town- Ale mecz si« ivujaszkowi bardzo po-

przeciwnika. Zdenerwowani goście, zmiłowania. A szkoda- . Kilka jego za- ( rzyszył nam głośny szept „try-buna, try-

kłócąc się między sobą, przenosili grań wskazywało, że i na tej stronie buna - górna - loże, loże . Bardzo IKO

złość na przeciwnika. Gwizdek sędzię można wiele zdziałać.

Albo ich wszystkich dobrze skrytyko-
wać, albo pozmieniać. Trzeba . zbadać

technikę węgierską i nauczyć naszych
grać tak- sanio!

EKSPEDIENTKA

Halina Maroszek —

ekspedientka: — Ja

nik podobał mi się
do chwili , rozpoczę-

UCZEŃ
Andrzej Cucciries

— uczeń: —• Spo-
1 dziewałem się, że bę
i dzie lepszy poziom i

I wyrównana gra Nieste

| ty przewaga należała

| do Węgrów. - 13⁄43⁄4

szybcy, mieli lepszy
start do piHd, lep-
sze podania. Uwa-

atak był

się to wujaszkowi podobało:
— Có zo wygoda —- mówił — za-

miast tłoczyć się przy paru kasach . po

prostu kasjerzy stoją rui ulicy. Jednak

LUBLINIANKA —

POMORZANIN 5:1
LUBLIN, 19.9 (Tel. wl.). Rewanżowe

go przerywał grę dość często. Pan' ^

sumie jednak polski
RutkoVski napominał Węjjrów, wzy- ruchliwy, agresywny. Dokładnymi po-

"wał -ich do fair gry. Goście stracili daniami dezorganizował deffcnsywę . .....

«^kńr .trAcili newność siebie, zafiu- przeciwnika, chłopcy wygrywali więk tu u was dba się o człowieka . jego LUBllNi (Tel. włJ.

SPOKO), siia r . ,.. S5,ość indvwidulanvch pojedynków, za czas. Tylko ci chłopcy powinni miec spotkanie piłkarskie ZZK Pomorzanin -

bili się pdd wpływem naporu Polaków^ '

opaski, albo na piersiach tabliczki, ,i tubllnianka przynlos.o po b. żywej na

• Goścife zadćfmonstowali system WM sługiwał, na pocnwaię za wszysiKo, ' r wysokim poziomie stojącej grze zaslużo-
"w dużo leoszrm wydaniu, niż udawa- tylko nic za strzały. Tych było sta- zachrypli biedacy. „ , zwycięstwo gospodarzy 5:1 (3:1), Br,m-
*° Dl T L-tvr^itr*' We- nowczo za m^ło. A Orlęta chciały do- Irochę wujkowi mma zrzedla, gdy za- ti dla lub|inlanki uzyskali: Jezierski 2,
fo się to Polakom, laktyczn e ę^ do bramki NajMa.' miast 400 zł „kasa na ulicy" kazała mu Ryży.o, Rożek i Kramski (z karnagoj po

grzy me popełniali tak wielu 1 tak ' przyładem była 31 zupłacić 1600 zł za górna trybunę, ale J««ne,. Dla gosc honorowy punkt padl
_ niekiedy — rażących pomyłek. - tego prz>iaaem oyta 01 r* ze strzału ich najlepszego napastnika Ka- proszę pttńswa, właśnie przed chwi1- roz

^' '
- mintita drugifej polowy, kiedy to po « 'o się pocies.yi. . mińskiego. Pomorzanin wystąpił bez Rem- , . p„ni.„ _ U7„

A jednak nieprawda, ie w Warsza- teckiego, który został wyznaczony do począł się mecz piłkarski Pokka - Wę
reprezentacji juniorów przeciwko Węgrom gry.' Gr* jest wyrównana 1 • toczy • się

cia meczu. To ładny żam, że wynik odzwierciadla całkowicie

chłopiec! ' Gra jed- mecz. Janik też nie był bez winy, ale

nak bardzo źle i już winnic należy cały zespół. Byliśmy śłab-

wolę cudzoziemca — si. Jedynie pierwsae minuty spotkania
tego zielonego Węgra należały do nas.

z brńmki. Ślicznie broni i tez jest przy- Najgorzej wypadł moim zdaniem Ie»

stoj'iy' woskrzydłowy Kubicki. Bezwarunkowo

Strasznie zawiodłam się na sporcie, najlepszy Gracz, chociaż i on czasami

Takie lałiie, aż przykro. 1'rzedtym lu- zawodził. Cóż jednak sam mógł zrobić?

biłam sport i sportowców. Teraz lubię U Węgrów podobał mi się najlepiej
tylko sportowców! Na mecze nie będę prawoskrzydłowy i bramkarz/ Sądzę, że

chodzić. Po co patrzeć się na takie kię- należy odmłodzić drużynę, a rezultaty
6ti. nie każą długo na siebie czekać.

Umieli utrzymywać grę przyziemną,'

, i- długotrwałym oblężeniu Poświat' wy- „— •» —" --

kiedy gospodarze usiłowali żdobywac » y^ ,,e zamiast' ^e HŁWuj, inicjatywę prywatna!
teren długimi g^ymi ^d^am^zb e «a^^.t ^ ^

>aW Szybko. obUczyl, ie zarobek po-

rali je głowami daleko dokładn e], nz inicjatora wynosi 300 proc. i wes

Kibic przg głośniku

podczas meczu Polska-Węgry
\//

ale Fabian wybił inicjatora wynosi
Hął:

prywatne

proc. i westch

z' rezerwowym bramkarzem ' Margulskim.
Mecz wczorajszy należał do najładniej-

szych spotkaA rozegranych, w Lublinie po
I wojnie, a zwycięstwo Lubliniankl jest tym
< rennieiii* tm

' Pomorzanin wvaral- Dized

na środkii boiska.

— Gdybym ja tak mógł w aptece— ! cenniejsze że ' Pomorzanin wygrał - prted
Kiedy już usiedliśmy na swoich miej- dwoma tygodniami z drużyaą Lubelską

usiłowali to czynić Polacy. Trudno im

też czynić wymówki i powodu opa- P«łkę z same, Ima.

nowańia technicznego. Ni« była to RAIDY CIBORA

ekstraklasa, ale' obyśmy na polskich tym ; innych drobniejszych !caeh widząc czterdziestotysięczny ihm^*- ^0"" 'atv ł:0

boiskach, widzieli' W ligowych zespo- _p0|jfcj kwiptet.. ofensywny ' zauważył, że jest nawet więcej łudzi fli* it

łach' ćfróciaż tsiką.
1 Cżeriiu więc prze- jednak zdecydowanie ana ostatnio w Suwałkach, gdy przyjechał

grali? logiczną linię Węgrów. W pierwszej
ODPOWIEDŹ ZWYCIĘZCÓW połowie groźny łam był prawoskrzy-

„ .
• • M Ąuó dłowv Czibor. Jego solowe raidy stwa

Na to pytanie odpowiedz mogą daę dtowy ^zD^^ „mie

tylko- zwycięzcy

Bim i Bom i cyrk z tańczącym itiedfme

dżiem. •

Wyjaśniłem mojemu gościowi pobież-

— W chwili, gdy mówiliśmy państwu
o wydajnej pomocy udzielonej Węgrom
ze strony naszej pomocy,' padł w 19 min.

niespodziewany strzał Bozsika na. bram-

kę i — niestety— goście pro-

LUBLIN, 19.9 (Tel. wł.) . Reprezentacja wadzą 1:0.

piłkarska Miejskiej Raiy narodowej foza- N „^^ famecxu pozostało je-
grała zawody towarzyskie z .-drużyną ... .

- ,••

dzietmlkany • lubelskich. Mecz zekoóczyl *zoze *»ele minut , miejmy naazieję, ze

tó^ffi

się wynikieai remisowym 1:1.
° P

, . „ Avtłn. i„»v na tyłach polskich wiele , ząmie nie zasidy gry, wskazałem najbardziej
tylko- zwycięzcy. Oni bowieiji

^ f^aida ale ostateczni© cały strach popularnych zawodnikom i sędziego. — ;

wali tempo; styl'gry,• ^o nich pr«z 10 szan , lu P(j Cai. Wujaszek w milczeniu obserwował pr,e TURNIEJ „DZIKICH"
bor przeszedł na środek napadu. I tu bieg MSw. wreszcie po decyzji ar- pjŁKARZY W WARSZAWIE

li w pełnym tego siow« .. . :„J„au rnn fctVwi hifin rut nnxs a bramkę •wolnego. 90 ' .'.

iii* będzie; tak źle.

Oj, oj, oj!;.. W tej chwili bardzo nie-

bezpieczny moment pod bruinką Wę-
grów. Zanosi się na wyrównanie. Gracz

Byli-w pełnym tego bitra bicia na
^ bramkę wolnej po mW

^^ ZJukZi^KuM*

. , . i nnlckie leźć zrozumienia u swych partnerów, jakimś faulu Cieślika, gdy na widowi* dolltonaly połnyi, organizując w paź-
Doskonale wywiązywały się polskie lezc woz Krasznay, o któ- wbuchły gwizdy zmarszczył się:. •

; „ziernlku tumlaj piłkarski dla nlastowa-

formacje defensywne. Para obrońców Na lewym SK y najsilniejszy - U nas w Suwałkach to pan stM> rzyszonych. O tym, i* pomysł Jast dobry
Kaszuba — Sobkowiak wykorzystu ąę rym mów-ono. ze stanowi najsiin e,5zy , vTM . r „kt wielkiego zalnteraiowanla
K-aszuoa OODKOWlaK wy J .'? '

.. wctfrów, miał ledwie kilka u- grodzki na takie cos by nie pozwoM ,]e wilód n|e,tQwarzyizonej mło-
świetne warunki fizyczne całkowici, punkt Vęgrow, po^o- i od razu opróżnił salę, a nawet grzyw- SJ indywidualni, i żaspołowo
zablokowała dostęp do bramki flan- danych zagrań. lyiKo y

^ gwizdunów. Ot ce! '. zgia>» udział w ławodach.
kami- W środku uwijał się Koza, Ł

tak zaabsof. pć£niej tyIho zap>.tal gdy ol)TOńc* wę] 0iUttcłny taB>ta żglosifó upływa
który wprawdzie nie zawsze umiał Obydwa, ^«mcy y . Jał % do suojego ir,ml:a. a bm, 2ap]sy przyjmuj, srteratartat Po-
należyci, wypełniać swe obowiązki bowani wzmacnianiem defensy^ ze fi.er

^

jw^
^

, StałIM22, -V P„ w godr. 17-

stopera, ale w pierwszej połowie me I kiedy nawet pod koniec mecz» I'

Po meczu...
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Zasłużona klęska Warszawy
Slqzacy gromią zdezorganizowaną ósemkę Stolicy 12:4

Zażarta walka
Bazarnik - Sieradzan
NOWY zarząd WOZB, wybrany w ubiegłym tygodnia niezbyt szczę-

śliwie rozpoczął swą dziaialn o4ć. Fakt, ii aa ringu przeciwko re-

prezentacji Śląska stanęło tylko 7-miu bokserów warszawskich — mówi

asm za siebie. Jakieś niezdrowe rozgrywki „dyplomatyczne" zaczyaaję się
dziać za kulisami Związku i silna ręka jest na gwałt potrzebna, aby zro-

biia porządek. Dlaczago po Sieradzana trzeba było jechać taksówką, aby
w ostatniej chwili przywieźć go aa wagę? Dlaczego nie przybył z Rado-

mia wyznaczony Kotkowski? Dlaczego o zapalenia okostnej na którą po-

dobno cierpiał Wasiak, zawiadomloaoWOZB dopiero w przeddzień zawo-

dów? Wreszcie dlaczego nie startował Zagórski, który przecież był jed-

nym z „wabżków" moczu"?

Zagórski ijowił się s trzema kilami

nadwagi, tak jakby nic nie więdnął, że

ma stertować w repreaentacji (a prze-

ciei w przeddzień miał się odbyć mecs

Budowlani — Polonia, odwołany w pię-
tek). Ciekawe jest esy i na tym meezu

jeśli by doszedł do skutku, Zagórski
miałby nadwagę? Na wszystkie le pyta-

nia niewątpliwie postara sę odpowio-
daieć WOZB. (Jaka szkoda, ie oowega

prezesa niie byłe na BMOB!).

NOWARA MA ŻÓŁTACZKĘ!

Ślązacy również nie przybyli w zapo-

wiedzianym składzie, jakkolwiek jesa-
eze w sobotę zapowiadali przybycie Na-

wary. Okazało się jednak w oetatmej

chwili, ii ten zawodnik ma żółtaczkę. -

Łatwo się domyśleć, ie w tych warun-

kach Warszawa musiała ponieść kłpckę
i to zupełni* młożomę, prsegrywejąc ! T Kuchar, zagsjajęe konferencję w spra | spozyiji lekkoatletów. W halach

Przyznanie zwycięstwa dęzafcewi wywo-

łuje długotrwale protesty pubłicatoód.

W lekkiej Kom uda wyeofco wygrał z

Bibrzyckim. Początkowo nie zapowiada
dę oa zwycięstwo warszawianina, gdyi
Biibrzycki naciera i nawet kilka rasy

CBjwte trafia Ketmadę. W «łrngiej na>-

drie jednak Konrada dowedai, i* ma

lepssę kondycję fisyconą. Znajduje się
en prses cały «as w atakn i jak to się
mówi „oiedsi" na przeciwniku. Trseeię
rundę wygrywa również Komoda, eheć

nie ustrzegł aię od jednego barda* sil-

nego ciosu Aęzaka.

DEBIUT KWAŚNIEWSKIEGO
W półśredmej Sznajder pokonał dę-

ba atanta Kwaśniewskiego. Przea pierw-
sze dwie rundy waHca toczy się tylko a

minimalną przewagę ślązaka, który wal-

czy dość eneoiiesaie. Kwaśniewski po-

siada już doić bogaty repertuar i caę-

sto rewanżuje eię,

Na początku trzeciej wwrssawienin

jeszcze próbuje atakować, ale eoataje
powstrzymany praez Ślęzaka, który teras

mocniej bije. Trafił Kwaśniewskiego s

prawej i po tym ciosie warszawianin po-

zostaje na mecie do „<>"• Do końca wal-

ki Sznajder nie wypuszcza jui inicjaty-
wy z rąk.

W średniej walkower dla SIęska.
1

W póteięiUej UsWak w 3 r. noka-

utował Wożniaka. Jui od poosętku wał-

kś było JMM, i* Woźniak turni prze-

yroć prses k. o, a to dlatego, te nś* po-

siada ea szczelnej gardy. Urbaniak tra-

fia ben trudu. Okazja do ulokowania

decydującego ciosu nodarzyła dę w dra

gon starciu.

W csęikiej Archadzki wygrał prses

dyskwalifikację z Pateroidetn. Ślęzak bił

mocno ale nieczysto i trafiał po kasku.

Po dwu napomnieniach sostał odesłany
do rogu w tmociej rtmdris. Jak jni na

•wstępie wspomnieliśmy, Arehadrid nie

potrafił sablokować dę dostatecmfe I

prara to kilka rasy •nalazł się w cięż-
kiej sytuacji. Archedzki jest w dalsaym
rfęga bez formy i nie tniał doatototanej
szybkości, aby wyprzedzać cioeeni flęaa-
ka.

Prowadził wałki na ringu bsnłso spra

wnie p. MeeJowsia s Pojmania. Punkto-

wali pp. Bielewicz, Derda i Federowicz.

K. Gryiewskł

Kpi. Ber da dokonał u/tjhoru

Na Węgrzech starczy roboty
dla Cobu aka i Zagórskiego

— Jestem przekonany, i* Kasper-
caak zrobi wagę muszą na mocz z

Węgrami (lć-go października) mówi

Mm kapitan PZB, Derda. Uważam, im

jest oa jednak lepszy od Kargiera i

dlatego mój wybór padł na pozaai-
czyka.

Tak więc, skład będzie wyglądał

następująco: Kasperczak, Grzywocz,
Czortek i Antkiewicz, Radomacher,
Chychła, Cebulak i Zagórski, Szymura
1 Klimecki.

.— A więc w dwu kategoriach po-

jedzie po dwa reprezentantów?
— Sądzę, ie tak będzie najlepiej.

W średniej uwaiam, ie zarówno Ce-

bulakowi jak i Zagórakiemu sależy dać

możność otrzaskania się z* (potkania-
mi międzynarodowymi. Ponieważ na

Węgrzech rozegramy dwa mecze, więc
dla dwu starczy roboty. Jeśli chodzi

o kategorię piórkową, to pamiętam,
ie Antkiewicz w czasie ostatnich spo-

tkań % Węgrami, walcząc t Fecherem,

Mgr, Si, Zakrzewski

Konsylium lekarskie obradowało
nad uzdrowieniem polskiej lekkoatletyki

4:12.

Jeśli chodzi o poziom bokeu to był
na ogół dość slaby. Wielu aa wodnik ów

zawiodło. Bardzo słaby dzień miał Pa-

tora, natomiast SofokowiVc był zupełnie
innym zawodnikiem, niż tydzień temu.

Nie wiele Sobkowi a !t owi brakowało do

— „Przewodniczę konsylium lekarskie łowego programu na seson simewy. wadzić listy 50-ciu najlepszych wyników
mu" powiedział dyr. G. U . K . F. inż. j Wszystkie nasze urządzenia stoją do dy-jw poszczególnych konkurencjach, ogła-

srająe je drukiem itd.•—• -. r-j -jt- Jt•• -łi- j• -- — i

wie uaktywnienia i omówienia dhigofa- j lach gimnastycznych należy organizować |

Iowego planu pracy P. Z. L. A.

Nledobrse dziale się bowiem dotąd
w tym Zwięzku. Na istniejęeych w Tol-

sce 700-eet miast — Związek docierał

i zaledwie do 40-tu. Zarejestrowanych za-

wodników (czek) posiada P. Z. L . A .

P
TRENER GĄSSOWSKI — «APROPO-

nował powołać do życia Centrum

Szkolenia 1-a i wysyłać trenerów

nicę na doszkalanie itd.

sa gra.

pokonania Graywocza. Bibrzycki po dłuż : okofo 4 000 w dwóch wojcwództwach
ssej przerwie jest jeszcze bez kondycji , brak w]ajz 0ltl-pg0W>CŁ.
ffaycznej. Zupełnie dobrze wypadł de-j Drlliynowe m*:str20stwa nie wypadły
biut Kwaśniewskie go s« Skry w druży-1 oka73]^ „Dzień P. Z. L. A" przeszedł
nie warszawskiej, który sadem on rtrowiił

jui zupełnie dobrą technikę, ale zupeł-

ny brak rutyny.

Archadzki jest w dalesym eięgu bea

formy i niezbyt dobrze rodził sobie s

„dzikim" Psterokiem.

W drużynie śląskiej podobał się Gó-

rowski, który poczynił duże po-tępy.—

Sznajder sbyt nastawił się na defeasy-
wę.

WYBUCH BURZY

Wybuch burzy spowodował werdykt
sędziów w meczu Bszarmk — Sieradzan.

Deeyaja ta zapadła zresztą jednogłośnie.
Naraym zdaniem, Sieradzan saełużył

ptayaajmnsej na remis, gdyi stracone

ponkty w drugiej rondzie nadrobił na

finiszu. Wydaje mi Mę, że wałka ta

szczególniej w oczach sędziów olimpij-
skich przesądzons byłaby na korzyść
Sieradzana. Pamiętamy bowiem dobrze,
ie w Londynie decydowała przede wszy

olkim końcówka i skuteczność rioeów.

A nie ulegało wątpliwości, że ciosy Sie-

radzana w czasie niemal całej walki by-
ły dużo groźniejsze. Natomiast stylowy
był Bazarnik.

PATORA NA DESKACH

W muszej Górawski zupełnie przeko-
nywająco pokonał Pałorę i otrzymał
wiele braw od warszawskiej publiomó.
śei. Górawski atakował z półdystansu i

krótkimi ciosami często rawadzsł war-

szawianina. Juź pierwszą rundę kończy
Patora na deskach, gong jednak wyjaś-
nia sytuację. W drugiej znów Górawski

w pewnym momencie trafia s lewej i

poprawia prawę. W trzeciej Ślęzak wy-

kazuje szybki refleks, „idzie on cięgle
•s ciosem" wygrywajęc walkę wysoko.

Grzywocs bardzo nieanacznie pokonał
Sobkowiaka. Wir. niemal wszystkie
ciosy Sobkowiaka Grzywocs wyłapuje
ns rękawice, a sam trafie. Rundę tę wy-

grywa doić wysoko Ślęzak. W drugiej
walka wyrównuje się, Sobkowiak trafia

niebezpiecznie prawym hakiem i lewym

prostym. Runda wyrównana. W trzeciej
inicjatywa przechodzi do warszawianina,
który zadaje kilka dobrych i skutecz-

nych lewych sierpów. Sobkowiak dosta-

je napomnienie za trzymanie. Runda
" jedpak jest warszawianina. W sumie

Grzywocz wygrywa jednym punktem,

dsięki pierwszej rundzie.

BAZARNIK - SIERADZAN

Bazarnik wygryws z Sieradzanem. Ns

początku walki więcej do powiedzenia
miał Sieradzan, który lokuje ze trzy ra-

•y ewą prawę, pod koniec rundy jedn.ik

Baaarpik częściej „wjeżdża" swymi le-

wymi. W drugiej Bazarnik kryje się do-

ikcmale i Sieradzan nadaremnie stara

się go mocno trafić. Runda dla Bazar-

njka. W trzeciej Sieradzsn atakuje „ea-

łę parę". W pewnej chwili Bazsmik po

kontrzs ns moment klęka na deski. —

Sieradzan «ostaje kontuzjowany I z czo-

ła spływa mu krew. Pod koniec watki

dwaj rywale dostaję napomnienie za u-

dersena* głowami. Traoeię rundę zupeł.
«I* «decydowanie wygrywa Siaradssn.—

specjalne zespoły treningowe i tam,
C0 MÓWIĄ TRENERZY

gdzie to tylko możliwe przeprowadzić

należy mistrzostwa miast i okręgów.

ŁK. CZARNIA — zwrócił uwagę

na to, ie podstawą dobrej pracy j
I jest przede wszystkim odpowiednia ob-1

| sada personalna na wszystkich szcze-

) blach, bez czego nie może być w przy- •
na trak ka(Jry zawodowej. Wyproduko-

I 5ilości mowy o odpowiednich wynikach. v,ać na]eży armię ludzi, która mając od-

B. BOSKI — przedstawi ciel Z. M . powiędnie warunki pracy, płacy i znliez-

MOROŃCZYK
— podkreśla, że

sport, że sport polski chory jest

Ocicho, bez echa. Juniorzy nie doczekali j
się mistrzostw Polski, trenerzy nie ru-1

szyli się w teren, propaganda nie wyka-i
Ins

P- Miller — widzę przyszłość lekko- j 1-a.

zala najmniejszego przp.iawu życia. j atletyki w koordynacji pracy pionów, s! Wreszcie wiz. PARUSZEWSKI mówił

W ty%eh warunkach koniecznym było którymi wejść należy w ścisły kontakt. 0 pionierskiej pracy szkól w lekkoatle-

zwolanis najwybitniejszych znawców fia-

szej lekkoatletyki, eelem znalezienia wła

?ViweX*drogiku lepszemu rozwojowi.
— „Opuszczamy zasłonę na to, eo by-

ło" — mówił dyr. Askanas. Nie chce-

my poruszać rzeczy minionych. Chcemy
pracować!

GU. ZAKRZEWSKI —

zapropo- tyce na terenie województwa warszaw-

łach lekkoatletyka rozwija słę I żyje. Mo

ie byłoby wskazanym swołsć w porozu-

mieniu s Ministerstwem Oświaty na kil-

kudniowę konferencję do Warszawy

wszystkich wizytatorów w. f. i omówić

sprawę ruszenia 1-a na terenie wszyst-
kich szkół.

wypadł bardzo blado. Fecher po pro-

stu nie leżał mu, gdyż walczył z od-

wrotnej pozycji. Dlatego więc dopie-
ro aa miejscu w Budapeszcie zdecy-
dujemy, kto będzie walczył; Czortek

czy Antkiewicz. Jeśli Węgrzy wysta-

wią Fechera, my przeciwstawimy mu

Czortka.

Jestem zdania, że w ciężkiej Kli-

mecld jest ciągle najlepszy, a w każ-

dym razie jest lepszy od Steca, który

jedynie mógłby być brany pod nvri-

Jeśli chodzi o nasze stanowrsko, to

podzielamy wybór kapitana Derdy.
Można by mieć jeszcze pewne wątpił
woścf odnośnie ocoby Kolczyńskiego,
leos jak wiadomo, „wojuje" oa ciągło
z kolanem i należy mu dać możhość

wykurowaoia nogt (kg))
•

Po meczu ze Śląskiem odbyło się król

kie posiedzenie prezydium PZB, naktó

rym wyjaśniono, ie na Węgrzech repro-

sentacja polska stocey tylko jedno spot,

kanie. A więc zabieranie do Budapesa>
tu 10-cio osobowej drużyny jeet sbyt»
esne. W z^vięzku s po^ryżezym wyjaada
Goortka i Zagórskiego nie przewiduje

się. Sędńmy, ie z powodów wyżej wy-

mieniołiycli przez kpt. Derdę należało-

by jednak Czortka sabrać do Budape»
tu.

I jeszcze jedno: czy nie dobrze było-
by pomyśleć, sby jednocześnie z meczem

seniorów w Budapeszcie zorganizować
w tym samym dniu mecz polskich ju-
niorów z węgierskimi juniorami w Pol-

sce?

ŚLĄSK — LUBLIN NA RINGU

Drużyna bokserów śląskich, która
Przemówienia obecnych były podykto.

^

rMegra}a mecz wAVarszawi. udaj* się

do Lublina, gdzi* zmierzy się z re-

prezentacją tego miasta.

nował zreorganizować i wzmożyć
skie

S°< przedstawiając protokóły

Referując plan P. Z. L. A. — dyr.
Askanas i dyr. Cz. Foryś pragnęliby — O ZWIĘKSZENIE

ażeby —

w ciągu najbliższych 4-ch lat PROPAGANDY

każde miasteczko i każda gmina posia- Komisja Propagandowo

M
i prace poszczególnych komisji w

1 liBt
r najlepszych wyników,

, L.A. Wydział Sprpw Sędziowskich winien świadczące o tym, śe w niektórych szko-

I urzędzsć w każdym powiecie kursy tę-
. dziowskie, wydać przepisy, fińską tab<^

j lę wielobojową, urzędzie kurs starterów.

wane wielką troskę o przyszłość x-a.

W konkluzji tych przemówień płk.
Czarnik — jako Szef Oddziału Sportu

podejmie się opracowania wraz z przed-
stawicielami P. Z. L . A . planu cało-

kształtu akcji na polu lekkoatletyki.

Wprowadzenie jej w życie będzie wai

nym wydarzeniem w historii polskiej lek

koatletyki.

Pewną gwarancję, ie program pracy

będzie zrealizowany jest współpraca Z.

M. P. z G. U. K. F, które to instytucje

_z całą energię i zapałem potrafię dojść
do celu.

8-KA LUBLINA NA ŚLĄSK
LUBLIN, 1».? (Tel. wł.) . Przed meczem

bokserskim Śląsk — Lublin, reprezentacja
Lublina przedstawia się następująco: mu-

sia Komodyński II, kogucia Baran, piórko,
wa Borowski, lekka Łoziński, pólśrednia
Siemion II, średnia Kubicki, półciężka
Siemion I, ciężka Gołębiowski. Drużyna
lubelska będzie osłabiona, gdyt nie star-

tuj» Głębocki w średniej z powodu kon-

tuzji I Zieliński w półiredniej z powodu
choroby. Choin w wadze piórkowej od-

M/olal swól start, z powodu wypadku Jaki

spotkał Jego małe dziecko.

Organizaeyj-
dała ćwiczących lekkoatletów, ażeby każ-

dy obywatel przeszedł pewne 'przeszko-
lenie lekkoatletyczne, ażeby każdy okręg
miał odpowiednią drużynę reprezenta-

cyjną I

Chcąc zadaniom tym podołać, należa-

łoby urządzić we wszystkich wojewódz-

na, musi: wydawać popularne broszury
o technice i treningu, o sposobie budo-

wania najprostszych skoczni i rzutni wla

Żużlowcy Śląska pokonali Pragę 37:22
Smcczyk ustanowi! rekord toru

KATOWICE, 19. 9. (Tel. wł.) Pierw

sze z trzech zapowiedzianych spotkań na

żużlu naszych motocyklistów z czecho-

snyin przemysłem, o fabrykowanie do- j Nowackimi przyniosło nam zwycięstwo,

mowyui sposobem sprzętu tportowc-o j Reprezentacja Śląska pokonała Pragę

(stojaki, plotki, kule itcL) — wydaw.ić ' 37-22. Do zwycięstwa przyczyniła się do

odpowiednie komunikaty propagandowe '
pewnego stopnia sprawa... wiz. Otóż do-

twscli ośrodki szkoleniowe P. Z. L. A., i własny organ „Lekkoatleta". Komisja
!

skonali zawodnicy czechosłowaccy —Ha-

Sportowa — powinna urządzać imprezy veika j Spinka opóźnili się na start,

D

które dałyby instruktorów, podniosłyby
poziom zawodników i organizowałyby
treningi dla młodzieży.

W KAŻDEJ GMINIE BOISKO

Każde miasteczko i gmina powinna
posiadać boisko (z szatnią, świetlicą, na-

tryskami), instruktora i sprzęt, |

Tak w ogólnych zarysach wygląda plan
(bliższych konkretnych dsnyrh referen-

1

ci P. Z, L. A. nie podali), do którego'
pozostali uczestnicy konferencji doło-

żyli wiele ciekawego materiału s myś-

lą o natychmiastowym uzdrowieniu i po-i

prawieniu istniejącego stanu, I

YREKTOR INŻ. T . KUCHAR —

widzi drogę do konkretnych wy-

ników w lekkoatletyce i spopularyzowa-
niu jej przede wszystkim w należycie
zorganizowsnym terenie i to w tej for-

mie, ażeby zawodnikowi z osiedla, czy

wsi umożliwić dojście do nsjwyższej kia

sy państwowej poprzez mistrzostwa

gmin, miast, powiatów i województw.

Ta organizacja współzawodnictwa j«-»t
konieczna zarówno ze względu na uma-

eowienie, jak i wyszukanie nowych ta-

lentów.

PODZIAŁ NA KLASY

Zawodników należy podzielić na 6

klas: trzy klasy (zsrówno w gminach,
jak i miastach) A. B. i C. — które roz-

grywają zawody między sobą i trzy kla-

sy wryższe: powiatowa, wojewódzka i

państwowa. Ten podział będzie dopin-
giem dla zawodników do pracy nad to-

bą oraz przyczyni się do rywalizacji wsi

i miasta.

Najniższa klasa podstawowa ubiegać
się będzie o odznakę sprawności fizy-
cznej, opracowaniem której zajmuje się
osobiście dyr. G . U. K. F.

— Stawiamy sobie za zadanie — mó-

wił inż. Kuchar, ażeby w elęgu jednego
roku uruchomić pracę i «organizować
zawody lekkoatletyczne w 100-tu powia-
tach. Do pracy naleły przystąpić natych-
aaiast. Prorsf o przedstawiesł* saeaeg6>

(drużynowe, wieloboje, międzynarodowe
itd.) na najwyższym poziomie organiza-

cyjnym, myśląc poważniej o juniorach,

jak również o zorganizowaniu kursu dla

organizatorów imprez. Referat wyszkole-

niowy postawić należy z całym aparatem

trenerskim na wyższym poziomie. Wpro

gdyż mając wizy na przekroczenie gra-

nicy na Lubawce, jechali na Cieszyn,

gdzie nie chciano ich przepuścić. Przy-
byli oni s tego powodu na sawody do-

piero po szóstym biegu. Havelka zdążył

wprawdzie odbyć wszystkie swoje 3 spo

tkania, ale za każdym razem zawiodła

Kapiak mistrzem gór
Wójcik nie dojechał do mety

WISŁA, 19. 9 . (Tel. wł.) W Wiśle od-

był się kolarski wyścig o tytuł górskie-
go mietrza Polski. Startowało 23 zawod-

ników. Przed imprezą nastąpiła uroczy-

stość wciągnięcia flagi narodowej na

maszt, której dokonał mistrz górski
roku sefezlym — Napierała.

Nie wystartował niedysponowany Wrze

siński, który pilnie trenował się od 2

tygodni w Wiśle.

Trasa wyścigu prowadziła s Wisły
przez Głębce, Kubalonkę, Zameczek i z

powrotem do Wieły, prsy różnicy wznie

saen około 500 m. Zawodnicy mieli do

przebycia ponad 6 okrążeń po 17,5 km,

łącsnis więc dystans wyścigu wynosił
108 km.

Po pierwszym okrążeniu utworzyła się
grupa czołowa, złożona t sześciu kola-

rzy. W skład jej wchodzili: Kapiak,
Siemiński, Wandor, Leśkiewica Jerzy,
Sałygs i Nowoczek. Po trzecim okrąże-
niu Kspśsk i Siemiński zainicjowali u-

cieczkę, która powiodła się. Obaj zdo-

bywali eoras większą przewagę i nie od-

dali prowadzenia aż do samej mety. Po

ucieczce ich, tylko Nowoezkowi udało

się trzymać ss tę parę o jakie 100 m,

reszta traciła coras więcej. Po przeby

' żeniu przebił gumę bardzo dobrze jadą-

cy Rzcżnicki. Sałyga na ostatnim okrą-
żeniu złamał kolo i końezył wyścig na

rowerze turystycznym.

GŁODNY SIEMIŃSKI

W ostatnim okrążeniu Siemiński 0-

słabł, narzekając na głód. Kapiek wido-

cznie posilał się po drodze, bo wspania-
le finiszując, przybył pierwszy do mety
w czasie 3:36,53. Czas ten uznać trzeba

za bardzo dobry, uwzględniając ciężkie
warunki atmosferyczne.

Następne miejsca zajęli: 2) Siemiński

3:38,51. 3) Wandor 3:41,07. 4) Leskie-

wica 3:43,27. 5) Rzeźnicki 3:44,07. 6)
Nowoczek 3:44,57. 7) Sałyga 3:44,58. 8)
Grynkiewiez 3:50,13. 9) Napierała w tym

samym eeasie. 10) Targoński 3:52,17.
11) Łazarczyk 3:56,14. 12) Gsbrych
tym samym czasie. 13) Wojcieasek
3:57,58. 14) Mich 3:59,45. 15) Króliko-

wski 4:02,21. 16) Cuch 4:02,21. 17) 01-

szewski 4:08,39 i 18) Piechociński —

4:29,07.

Napierałs, który jechał razem przez 4

okrążenie e Grytikiewiczem, uległ mu

dopiero ns finiszu. Weteran Targoński

ciu około 20 km Nowoczek srezygnował zapissł na swym koncie bardzo dobry
s pościgu. wynik.

Po piątym okręienln wycofał się s| Po wyMgu nowy mietrs górski. Ka-

wy ścigu Wójcik, który w tym czasie był pisk dokonał opuszczenia flagi nsrodo-

o S minut aa porę e**tewę. Na 6 okrę- wej-

1
go maszyna. Spinka startował tylko je-

den raz, przy czym uległ Smoczykowi.—

Gdyby Czechosłowak w pozostałych 2

biegach zajął pierwsze miejsce i zdobył
6 pkt., to i w tym wypadku nie odebrał

by zwycięstwa Śląskowi.

SMOCZYK NAJLEPSZYM JEŻDŹCEM

Najlepszym jeźdźcetn toru okazał się

Smoczyk z Leszna. Pomimo stosunkowo

niewielkiej rutyny, Smoczyk nadrobił

braki pięknym stylem jazdy, brawurę

ambicją. Zwyciężył om we wszystkich 3

biegach, zdobywając jako jedyny s obu

zespołów maksymalną ilość 9 pkt. Smo-

czyk ustanowił rekord toru w najbar-

dziej interesującym wyścigu z czołowy-
mi zawodnikami czechosłowackimi, Spin

ką i Havclką oraz naszym Siekałskim.

Smoczyk poprowadził od startu do

mety, osiągając na 4 okrążeniach czas

34,3 s przeciętną 76,3 km na godz.—

Jest to rekord wszystkich torów żużlo-

wych w Polsce. Warto dodać, ie tor. na

Muchawcu, gdzie odbywały się zawody
ms długość 50 m i jest najszybszym to-

rem w kraju. Czas Spinki 1:37,1, Siekał'

akiego 1:39,7. Havelka nie ukończył

wyścigu, jadąc od startu na czwartej po-

zycji/
W zespole polskim na drugim miejscu

należy sklasyfikować Siekalskiego, na

trzecim zaś Dragę. Siekolski zdobył
wprawdzie mniej punktów od Dragi (4
pkt.), ale w każdym wyścigu startował

ze Smoczykiem przegrywając 1 nim.

Draga był zawodnikiem, który jeździł
najlepiej taktycznie. Pierwszego biegu

Draga nie ukończył, natomiast w pozo-

stałych zrehabilitował «ię ealkowide.

PEWNI KANDYDACI

DO REPREZENTACJI

Trojka: Smoczyk, Siekałskl 1 Draga
zdobyła sobie pewne miejsee w repre-

zentacji Polski na mecz s CSR w War-

sza wie w dniu 26 bitu

| Na czwartym miejscu sklasyfikujemy
'

Wrocławskiego. Trenował on niewiele,
nadto startował niedysponowany, posia-
da jednak wielką rutynę jeździecką,

dzięki której potrafił zwyciężyć lep-
szych konkurentów od siebie, ale mniej
doświadczonych. Wrocławski zdobył naj
większą ilość punktów po -Smoczyku,
mianowicie 7.

Dziura (Rybnik), któremu jeszcze 2

tygodnie temu ani śniło się, że będzie
startował w reprezentacji Śląska i co

do którego obawialiśmy się, że poniesie
go brawura — wywiązał się w pełni se

swego zadania. Zdobył 6 pkt., ale przede
wszystkim udowodnił, że nie puszcza

mimo uszu cennych rad trenera i kapi-
tana drużyny Wąsikowskiego. Niespo.
dziewanie zawiódł Jankowski (Polonia—

Bytom), który miał najbardziej pecho.
wy dzień w tym sezonie. Nie tylko, że-

zawiodła go dwukrotnie własna maszy-

na, ale nawet i Martin JAP pożyczony

od Smoczyka.

Wąsikowski, który miał najmniej tr<s

ningu, siedząc czwarty raz na Mirtin

JAP-ie, pojechał bardzo pewnie i zwy-

ciężył w wyścigu rexerw.

NU MDZII SNU ZIMOWIOO

W zwięzku 1 sezonem zlmewym WOZP

wystąpił do kierownika pływalni war.

szawskłch: YMCA, WUKF (ul. Rozbrat) I

AZS-u ( w domu akademickim) z prośbę
o oddani* do dyspozycji okręgu godzin
między 17 — 1» dis przeprowadzenia wy.
szk*laof* contralnsgo I bardziej zorgani-
zowanego (szczagdlnę oplakę otoczona

będzie mNsdzlai).

SEBERKA NAJSZYBSZY Z CZECHÓW
W drużynie czechosłowackiej Seberka

startował dwa razy, zwyciężając za każ-

dym razem. Prawdziwą niespodzimkę
był Kadlee, o którym w Polsce mało

dotychczas słyszeliśmy, a który okazał

egę przeciwnikiem bardzo twardym i za-

dętym, a dzięki dobrej taktyce potrafił
rozgrywać spotkanie na Swoją korzyść
dosłownie na ostatnich, metrach. Kadlee

zdobył największą ilość punktów z ze-

społu czeskiego (7).
Mecz w Katowicach BgroWadził 15.000

osób, a więc Imponującą liczbę, nato-

miast w kasie było zaledwie 500 tys. zł

brutto. Widać z tego, ie sport iużlowy
zyskuje sobie u nas coraz większą p»i
pularnolć, ale będzie jeszcze lepiej, jo.
lii widzowie nie „zapomnę" płacić ra

bilety wejścia.

Wbrew wszelkim oczekiwaniom oka-

zało się, ie mimo stosunkowo krótkiego
treningu na oborie w Rybniku, jełdiry
nasi opanowali Msrtin JAP-y bardso de-

brze.

Skład Łodzi będzie słabszy nli Męska
a to dlatego, ie PZM-ewi ehwkH o moi

noić startu aajwięksuj UoM sawoM

wtjh
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PRZEGLĄD SPORTOWY Str. «

Zaglądamy do szatni
polskiej i węgierskiej

PDY U-tyrtęemy tłum /afu#«e to

W tednĄ, to w grunt strona «grutt itr*** I I*»"3? W'"1* ««»<*-niebezpieczni,

Polska

potów

przygotowania do walki. rj

N* P>N minut p,zed nyud^ „ I ,

^^

...tAj.. , ,

y; CMlm **| Jtmdudą, Bobula. KuhlM n

i^ 1 !1 M samym koAcu. jaho najniisay -

sportowy. rtmtije tu na ogól nastrój bar i Gr*w
^

dsa P**am*y. Jedynia, jak zwykU sre»
'

—,
• numje

JWi/»<«„»i* Mtatni. I pa„, faóry j£oiM^Amcnim-

. . . nik, Szczu-

Janduda, Bobula, Kubicki, Barwiń-

Walko l wreszcie

tę, Mięcia Gracz próbują wytworayi
bardziej wmelsaą etmosferę. Sypia ko-

wołami. Nikt jednak tym razem nie bni,
je się « jego dowcipów. Grac* rmlujifc
prtykrą dla glebie sytuację — głośno

śmieje się tam.

Popularny „profesorek" — Wacek Km

char, jak niańka troskliwy i jh*., . s«.

konnik skromny chodząc na palcach,

aby nie mącić cisty, dokonuje ostatnie-

go pneglqdu stvej nielicznej kompanii.

Sprmodaa w pierwszym rajdzie. czy na-

si chłopcy nie wo bardzo uwypuklili lak

modnej obecnie talii przez nadmierna

ściągnięcie spodenek gumką.

Ktoi % dygnitarzy PZPN potnie na

słotą .Cymę" tawoMi —

M aMopey

jui ettis. Wychodzimy...

PAMIĘTAJCIE 0 KRYCIVl

I wteinie w te] chwili zabrał glos

kpi. PZPN — Alfus. Mówił krótko.
— pamiętajcie moi drodzy o kryciu.

Pilnujcie sicego przeciwnika, juk oka to

głowie. Moie nie być tak ile — ink

wskazują teoretyczne obliczenia" —

po-

wiedział kpt. Alfus na aakońesenie.

— To my idziemy patroloicać Ma-

dziarów, czy kopać piłkę? — zapytał
złośliwie najbliiej stojący reprezentant
Pokkt.

— Pilnuj bracie swego przeciwnika, a

po same uszy będziesz mial piłki i gry—

wyjaśniał bardziej dohvitulcsony kole-

M*-

W drzwiach szatni zgrzytnął klucz i

druiyna pohka według wtrostu sayfcio

gta na boisko.

Orkiestra grała narodowe hymny.

Po

Ceremonie trwały krótko i roapoesę-
1« się grn,

2 uwagą obserwuję zachowanie tię pu

blłcmości, pamiętając m tym, ii pod-
etos meczu » Jugosławię dopiera
przerwie widownia mbrała glos.

Tym razom było inaczej.
Od pierwszego momentu pad bramką

goitii publiczność dopingowała polskich
graczy, ca najwyratniej wskaauje, ii

chwilowo ufała swym repreaenton-

tom.

FILMOWCY PILNUJ4 JANIKA

Wyjątek stanowU operator filmowy,
który dla pewnolci usadowił się obok

Janika, wierząc, ii u tego miejscu, jako
jedyny s Polaków najlepiej wywiąże sif

* powierzonego mu zadania. I nie omy-

lił się. Janik c»fsto musiał kapitnlowaS,
a operator kręcił i kręcił... Niestety i

te sporcie tak równini bywa, te na nie-

szczęściu pierwszych buduje się szczę-

ście drugich.

Po pierwszej połowie ponownie wkra-

dam się do szatni aktorów.

Węgrzy siedząc na niezbyt wygodnych
drewnianych ławkach nie robią wraie-

nia zmęczonych. Prowadzą w Jtvym oj-
czystym języku jakąś dyskusję. I nagle
zalega cisza. Rad i wskazówek udziela

trener — Bokany. Zapytuję niedyskret-
nie tłumacza, o czym mówił trener wę-

gierski do drużyny, która górując wyraź
nie nad swym przeciwnikiem —

prowa-

dzi jui 3:1.

Treror Bokany jest niezmiernie ostrot

wy
— wyjaśnia mi tłumne*. Ostrsetil

su-ych chłopców, aby nie lekceważyli Po

laków, którzy — zdaniem jego są zaw-

bo sik ich tkwi te

szybkości i niespołyte) energii.

GROBOWA CISZA

V szatni polskiej, o dziwo — grobo-
wa cisza. Nikt nikomu nie czyni wy-

rzutów, nikt nie wytyka błędów. Słyszy
tię tylko ciągle powtarzane zdanie: —

grajmy, jak umiemy, a moie być po

przerwie o wiele lepiej.
I wreszcie skończył się mecz.

Zachwycona ionglersttą grą Węgrów
— publiczność >• zwieszonymi głowami
opuszczała stadion.

No, cói — mówi „wódz" —

przegra-

liśmy, bo pod każdym względem byliś-

my zespołem gorszym. Musimy się
uczyć, jak najwięcej uczyć/ Musimy

utrzymywać ciągły Jcontekt t dobrymi
drużynami, bo młócka łigowa nie soto-

sze wychodzi nam na zdrowie. Dziś za-

wiodła przede wszystkim pomoc i skrzy
dłowi. Janik — moim zdaniem — mógł
obronić najmniej dwie bramki. Przy-
zwyczajeni w meczach ligowych do strza

łów z bliskiej odległości zbyt ślamazar-

nie startowaliśmy do piłki, gdy przeciw
nik operował daleko jeszcze na naszym

przedpolu. Węgrzy jednak każdą odle-

głość na oddanie strzału uważają za do-

skonałą okazję do zdobycia brmki. Czę-
sto pomocnicy nasi czekali, ei zbliży się
z piłką teróg, a wróg w tym czasie bes

pardonu stnalcl i zdobywał bramki.

Wł. Lachowicz.

Na boiskach Warszawy
Awantura ui Wołominie

Z rocjl międzypaństwowego meczu Pol-
ik« — Węgry wnyilki» «potkania o ml-
«Irzottwo WOZPN, rozegrana Mtlaly w

sobotę.

KUSA A

Legia I b — SKS B:1 (t:1). PagoA (Oro-
dzlłk) — Marymenl 1:1 (•:•). lyrardo-
wianka — Po:en!:i I b lii (M). dwardla
Znicz 2:1 (B:1). ladilaii (tabianiM) —

Syrena,. Spotkanie nie odbyio sił.

TAIHA

1} Znicz 6:0 1:4
2) Pogoń 5:1 t:S
3) Meryrnont 4:2 4:3
4) SKS 4:2 5:4
5) 2yrardewianka 2-4 6:7
6) Gwardia 1:5 4:7
7) Polonia I b U 4:7

8)LegiaIb 1:5 2:4
9) Jednotć —

10) tyrana
—

11) Ruch — —

KiASA •

• parła — Wllaniw 1:1 (fil), wilga (Sar-
wolin) — Napritd (Irwlntw) 1:1 (0;1),

Jedwabnik (Milanówak) — Bywał 1:0 (1:0).
Ratfolt — Zryw (W-wa) 4:1 (1:1). Okęcie—
ilekbycineii 1:1 «. a. Huragan — Skra
1:2 (1:2). Bramki zdobyli: Jarzębowski I
brach dla Skry oraz Pawińskl (samobój-
cza) dla Huraganu, Sędziował bardzo da-
brza Ux«:awicz,

W czaiia maczu publicznoić wtargnęła
na boisko, .a po zawodach obrzuciła ka-
mieniami samochód goScI, przy czym czło-

nek WG I O WOZPN Blazalak ma trzy ra-

ny dęta glowyl Drułyna warszawska wy- .

Jechała s Wołomina konwojowana przez.'
patrol mlllcjil Zaznaczyć naleiy, że Za-

rząd Huraganu robll co mógł, ale nie

mógł utrzymać szowinistycznych wybryków -

publleinałcl.
świt (Nowy Dwór) — Błonia łil (lit).
OKS (Otwock) — Dęb (Jelonki) 0:* (8:1).
•rafean — Ursus 2:2 (3:2).

KLASA C

Kalany — tllrychowlanka SrO. Wlchar

{Kab.J — Pocztowiec lii (lit). WaiMa*
wianka— Wawar lii (lii), tudawlanl ~

lich palonki) 1:2 (2:1). Pilica (Warka) —

Mawa 4:2 (l:t). Gwardia lii—«wit 2:< (2:4).

M.K.S-y-i współzawodnictwo
sportowe młodzieży szkolnej

Dokończenie wywiadu z naczelnikiem wydziału wychowania fizycznego Min. Oświaty — J. Kutznerdwną
n.

W
połfczrnia ^>ortu z nauko, bez uszczerb świetilone

ROZMOWIE naszej (której piw-
szą czpść podnHłmy w Nr 80) I

zatrzymujemy się na Międzyszkolnych
Klubach Sportowych. Zapytujemy • pro

gram pracy tych klubów. j

— Przede wszystkim muetf podkreś-'
lid — mówi nacz. Kutzmeró-vvma — że

praca sportowa w Międzyszkolnych Klu-

bach Sportowych jcat i musi być rwif-

zama ściśle z praeą wychowawczę. Obok

a trony sportowej kładziemy duży naciek

na urz rdzeni a i zpjfc'.a w świetlicy, czy-

telnię: i zebr&ndu klubowe.
1

OCHRONA ZDROWIA

W zukrwie «portowym, Międzyszkol-

ny Klub Sportowy ma zapewnić racjo-

nalną ochronę zdrowia otm moinoać

ku dla tej ostatniej.
To ostatnie jest włainie genezę

koncepcji M. K . S-ów. Młodziisż o wy-

bitnych wintereaowaniiach i uzdolnię-
niaeh sportowych, wciągnięta w orbitę
interesów klubu pozaszkolnego, tzybko | Oświaty o podwyiazenie płac pracowni-
i łatwo wykoleja eaę z biegu pracy szkol j ków oiwiatowych.
nej. Zaabsorbowania obowiązkowym '<>- Zapownimie natomiast fidcołom wa-

działem w treningach, roegrprkach, ! rimkryiv pracy w poMaci odpowiednich
wyjaadarh — nia moie podołać nauce j urządseA wymaga olbrzymich kredy,
i opuszcza szkołę przed jej ukończę- j tów i dłuższego czasu.

Oistetnie pytanie.

azkolnemn

organizacji

rozwiązanie ich poatfpujow 2) zapewnienie aportowi
szybkim tempis. Zagadnienie poprawy właściwego miejsca w

bytu nauczycieli KF, które jui znała-j sportu w Polsce orna umożliwienia ko-

zło swój wyraz w obiliświi-j wymiaru ! r«y»uniia z istniejących urządzeń i kro-

godzin do etatu, w dalszym swym etapie dylów.
wdąte tię z ogólną «ro4c? Minietertiwil | Ala — kort czy swoje cidcawe infor-

zaleś i Sturgess
finale turnieju w Forest Hills!

«'i punde wszystkim ro-

v¥ wia rakiet europejskich, Forait Hills

•tnarykańskich. Ponlowai tenis amerykań-
»ki niewątpliwie przewodzi w tej chwili

na iwiecls, r>!« ulega wątpllwoSel, ta tur-

nia] w Forost Hills jest silniej obsadzo-

ny. Innymi słowy trudniej jsst prza]ść
przez poszczególna rundy w Foresl Hllłt

m m Wimbledonla.

W Porost Hills startuje z reguły cala

«ołówka tenisa amerykańskiego. Trudno

Ją ująt w cyfrach. Moża Jsst to 20, a ra- j
czaj ponad 30 graczy. Tych 30-tu jeill "po-
równać i 30-ma czołowymi Europejczyka- .

mi występującymi w Wimbladonla — to ;

hapewno porównania takla musi wypaśft
IM korzyi£ YankasAw. 1

W Forest Hills startuje plajada Amery- {

kanów, ó większości których nic, albo b.

mało słyszy się w Europ!», a z których
każdy bodaj jest na poziomi* Drobnago,
czy Asbotha. Z tych bogatych razarw

wykluwają się dopiero super asy, o któ- i

ryeh się Jut słyszy powszechnie, których |
inamy z Wlmbiedonu, czy pucharu D»vl-

sa. To właśnie obserwujemy znów w ta-

foroeznym Forest Hills.

TurnlaJ rozłotony Jest zazwyczaj M ra-

ty. OgAnła nosi miano mlędzynarodo-

Gwardia gromi
lecltię

GDAŃSK, 19.9. (tel. wł.) — We

Wrzeszczu odbył się mecz pięściar-
ski o drużynowa mistrzostwo pomię-
dzy Gwardią a Lechią t rezultatem

14:2.

Wyniki techniczne (na I m. piąicia
rza Gwardii): Pek twyciążył W II r.

przaz t. k. o . Białoizowa. Na począt-

ku 3 r. zawodnik Lechii ulega kontu-

zji łuku brwiowego. W koguci»! Gi-

gnal pokonał Szubińskiego I.

W piórkowej Mikołajczcwski prze-

grał z Szubińskim II. W lekkiej Ant-

Kiewicz, wobec nadwagi przeciwnika
zdobył punkty w. o . W spotkaniu to-

warzyskim walczący z „Bombardierem

Wybrzeża" młody Karp poddsł si< w

II starciu. W półśredniej Skierka po-

konał Stompką w II r. przez t. k . o.

W iredntej po parumiesiącznej absen-

eii na ringu wystąpił znów Iwański.

Zwyciężył on w 3 r. przez , k. o. am-

bmego Pieniążka. W półciężkiej Do-

lecki wygrał przez dyskwalifikację
Wysockiego. Najbardziej sacięty po-

jedynek rozegrali w ciężkiej Mechliń-

ski z Polakowam Wir. Mcchlińiki

jest dwukrotnie na deskach. W Il-im

•tarcia Mechliński przechodzi do ata-

ku i raz po razie trafia swego prze-

ciwnika, który słaby jest i pod ko-

niec «tarcia jest groggy. W II r. Mech-

liński demoluje Polakowa i adaayJo-
!W>li wj^rywa aa punkty.

wych mistrzostw U. S . A. W końcu sierp-
nia rozegrano debla męskie i kobiece,
których llnał wygrała niezawodna para

Talbart, Mulloy, bijąc w pięciu setach

swych ziomków Schroedara I Parkera.

Wszystko innę łącznie' z najlepszymi pa-

rami australijskimi odpadło w ćwierćfina-

łach.

Potom była parotygodnlowa przarwa, w

czasla której rozegrano finał o puchar
Davlsa U. S. A. — Australa zakończony,
jak wiadomo, pogromem Auitrali 0:5. Parę
dni przerwy

— i olo mamy Forrest Hills

(zakończenie) w singlach panów, pań I

mikstach. Szczególni* rzacz prosta frapu-
jqce są ilngle panów, gdzie włainie sta-

ja cała czołowa stawka Yankesów —

czo-

łówka zfit ta liczy sobi* skromni* conaj-
mniej 30 graczy, z których, jako się rze-

kło, trzydziesty, nie wiele ustępuje
pierwszemu, a jest niewątpliwi* tej klasy
co Drobny, czy Asboth.

Singel męski do 2-gl*J rundy izedl ra-

czej bez większych niespodzianek. W trze-

ciej jednak wyeliminowani zostali niespo-
dziewani* r*pr*zenlancl Australii: Sidweh

i Brown. Obaj Australijczycy przegrali z

mało znanymi tenisistami amerykańskimi z

Kalifornii. Sidwell pokonany został przez

Larsana po czterosstowej walc* 6:4, 2:6,
6:1, 4:6, a Brown przegrał łatwo z Car-

terem 4:6, 3:6, 4:6.

Czachoslowak Drobny zakwalifikował się
do 4-t*j rundy zwyeięuając Amerykanina
Shea 5:7, 6:4, 6:2, 1:6.

Czwarta runda dostarczyła nowych s*n-

sacyj: tegoroczny mistrz Wimbledonu —

Falkenburg (USA) pokonał po nader zacię-
ta] walc* Budge Patty (USA) 6:1, 4:6, 3:6,
6:4, 10:8, b. mistrz Juniorów Am*rykl —

Flam zwyciężył niespodziewanie roprszen-

tanta USA w rozgrywkach • puchar Da-

visa — Mul!oy'a 6:4, 7:5, 3:6. 4:6. 6:3.

Gonzalss (USA) zwyciężył Larsena (USA)

6:1. 2:6, 3:6, 6:3, 6:2. Niespodzianką była
porażka Austraijczyka Quista z młodym
Amerykaninem Likasem 2:6, 3:6, 6:4, 4:6.

Drobny (CSR) zwyciężył Amerykanina
Seixasa -6:4, 9:7, 6:4. Falkenburg Cartera

8:6, 6:3, 6:4.

W piątek i sobotę rozegrano ćwierlfi-

naly, któro przyniosły niebylejakie sensa-

cje: Slurgess pokonał Cochella 6:2, 8:6,
3:6, 5:7, 6:3, Flam — Llkasa w 4-ch setach.

Drobny Falkenburga w 5-ciu setachl Gon-
zales — Parkera w 5-clu setachl

W niedzielę pólllnaly. Rewelacja Gonza-
las wyeliminował Drobnego 8:10, 11:9, 6:0,
6:3, drugą niespodziankę sprawił Slurgess
wygrywając z Flamem 9:7, 6:3, 6:2.

Tak więc w finale grajq Gonzales (USA)
ze Sturgeisem (Pld. Afrykę). Walka odbę-
dzie się w poniedziałek. W singlu nl*
startował Ted Schroeder (sg).

Szwecia-lorwegla 5:3
W Oslo odbyio s'ę spotkanie pił-

karskie Szwecja — Norwegia. Mecz

zakończył się zwycięstwem piłkarzy
szwedzkich w stosunku 5:3 (2:2),

aednnin-Czyn 8:8
GDYNIA, 19.9 (tel. wł.) — Mecz o

mistrzostwo drużynowe klasy A okrę

gu gdańskiego w boksie zainaugurowa
n"o spotkanie pomiędzy Gedanią a

Czynem. Mecz zakończył się zwycię-
stwem Gedanii w stosunku 11:5.

Przebieg walk był następujący (pię
ściarze Gedanii na I miejscu) — Żak

uległ Samulewskiemu, w koguciej
Klein pokonał Stefaniaka, w piórko-

wej Berent nie rozstrzygnął spotka-
nia x Łukaczem, w lekkiej, wobec ol-

brzymiej przewagi Kudłacika nad su-

rowym Samlem, sędzia ringowy prze-

rwał walkę w połowie drugiego star-

cia. Również w następnej kategorii

Chychła zwyciężył w 2 r. przez tech-

niczne k. o . ambitnego, ale słabego

technicznie, Janulewicza. W średniej

Rajski przegrał w 2 r. przez dyskwa-

lifikację z Caplewskim. W półciężkiej
.Dolecki w 2 r. znokautował Bzymka,
wreszcie w ciężkiej Białkowski «io-

' BYŁ fsulthf MU M,

Francja - Finlandia

70s70
PARYŻ. — Zawody lekkoatletyczne

Francja — Finlandia, zakończyły się
wynikiem 70:70 pkt. O wyniku remi-

sowym zadecydowała ostatnia konku-

rencja — sztafeta szwedzka, wygrana

przez Francję. Poszczególne konkuren

cje przyniosły zacięte walki zawodni-

ków. Rewelacji nie było, niemniej uzy

skano szereg dobrych wyników. i

Bieg 100 m — Valmy (Fr) — 10,7,
sek.; 110 m p. pł. Marie (Fr) — 14,6
sek.j bieg 400 m — Lunis (Fr) — 48,4
sek; bieg 800 m — Chefdhotel (Fr) —'

1:51,9 min.; bieg 1.500 m — Hansenne!

(Fr) — 3:48,2 min.; bieg 5.000 m —i

Makela (Fin) — 14:34,8 min.; rzut o-j
szczepem

— Rautavaara (Fin) — 69,77
m; skok o tyczce — Kataja (Fin) —

4,10 m; skok wzwyż — Damitio (Fr)
i Thiam Papa Galio (Fr) —

po 193

cm; pchnięcie kulą — Barlund (Fin)
— 15,22 m; sztafeta szwedzka — Fran

cja — 1:57,4 min.

KOSZE W POZNANIU
POZNAŃ, 19.9 (tel. wł.) — Koszy-

karze wicemistrza Polski ZZK (Po-
znań) rozpoczęli swój sezon w Pozna-

niu spotkaniem towarzyskim z Pomo-

rzaninem z Torunia. Ponieważ obie

drużyny nie godziły się na dalszą roz

: grywkę, m»» zakończył się wya>'
lkl«a aierołłtraygnifłtjBJ 4M* |M(3I|«

— Pani Naczelnik zapala cię. Widać,
że poruszona została wiolka bolijczka.
Tak — ełowa p. naczelnik są poparte
setkami nazwisk aktualnych.

— Nasayan założeniem je*t przygoto-
wanie aportowi polskiemu jak najszer-

szych rzecz młodego „narybku" i to do-

brego. Planowy i dostosowany do moi*

liwoirii sdtoły terminarz roagrywek i aa-

wodów — pozwala w naszym pojęciu
zmierzyć młodzieży swe siły, zaspokoić
potrzebę współzawodnictwa przy całko-

witym (harmonizowaniu aportu i nauki.

WSPÓŁPRACA Z SP
— Jeżeli mówić mam o organizacji

MKS-ów to zagadnienie to wiąże się z

definitywnym rozwiązaniem sportu mło

dzieży szkolnej w ramach obecnej (trok

tury sportu. Ministerstwo Oświcty uwa-

aż obecne warunki za wybitnie korzyst-
n. dla zlikwidowania tej starej i pieką-
cej bolączki dzięki powstaniu Państwo-

wej Organizacji „Służba Polsce", obej-
mujpcej całą młodraież w wieku od 16—

21. Sport młodzieży szkolnej powinien
znaleźć się w ramach Międzyszkolnych
Klubów Sportowych i być połączony
wraz te aportem akademickim, skupio-
nym w AZS-acli, w jeden pion sportu

uczelnianego.

Rzees jama, te tak ujęte MKS-y o-

bejmowałyby młodzież w*z;"Stklch szkół,
bez waględu na to, czy mielca? się w

ramach Mimateretwa Oświaty czy też

np. Mim&terMwa Przemysłu, Rolnictwa

li;b Lasów Państwowych.
Równie zrozumiałe jest, iż bez Sci-

Jtpo awiązaniia aportu szkoły s ogólną
strukturą łyela aportowego zagadnienie
to pozostałoby jak dotychczas na ubo-

czu.

Zapytujemy czy wspomniana koncep-

cja ma już konkrełne widoki realica*

cji?
— Jest to projekt gruntownie pree-

pracowany, który po uzgodnieniu go jui
z Główną Komendą Służby Polaee, «ta-

je snę w obecnej chwili przodmiołesn
wspólnych rozważań i Naczelną Radę
dla Spraw Młod®ie4y i Kultury Fizycz-

nej, Głównym Ureędoetn KF oraz Zw.

Młodzieży Polskiej.

PROJEKTY LICZNYCH IMPREZ

Z kolei prosamy jeszcze w imieniu tv-

aęcy młodych zawodniczek i zawodni-

ków, którzy z ogromnym zainteresowa-

niem śledzili wraz z redakcją „Przeglą-
du Sportowego" przebieg I-ych ogólno,
polskich zawodów młodzieży szkolnej
we Wrocławiu, o odpowiedź czy będą

kontynuowane ogólnopolskie zawody
sportowe młodzieży szkolnej.

— Oczywiście! — Opracowany jui
projekt terminarza zawodów szkolnych
przewiduje rozgrywki w skali ogólno-
państwowej. Zawody tegorowne

we Wrocławiu były tylko pierweza,
przygodną raczej próbą pneprowadze,
nia ich, to teł przeprowadzone sortały
w niepełnym zakresie.

CUGLE BRAK LUDZI
I URZĄDZEŃ

Przechodzimy do *praw potrzeb aekol

nictwa w dziale w. f. i «portu.
— Ludzie, cm» 1 fcodki materialne.

PiiONM dwie tĘSH/ts^ J®^ a®*

— Co hamuje usportowienie szkoły?
— Częedowo omówione już trudno-

ści powojenne w postaci braku ludni i

urządzeń, które stopniowo maleją, pne-

dc wMystkim tal ziieurepilowana do-

tychczas sytuacja.

Zlikwidować j| może!

1) wzyckanie fimdussów na opłacenie
pracujących w MKS-aeh instruktorów,
oras inwestycje we własnyeh oerodkach

«portowych. Inatruktonsy w wielu wy-

padkach pełnią 1« funkcję honorowe.

macje p. naczelnik —

muszę stwierdalć,
że wbrew trudnoicioin i mylnym twier-

dzeniom sport w «zkole roawija dę w

sposób niemal żywiołowy. Młodateż

gzrnśe się do niego i chętnie go nprn-

Hia, o czyni iwiadczą liczliy i wyniki.
Na zakończenie clicę jeszcze porfkro>

ślić nisa.vykle korzystny dla WF fakt

pełnego arocutnieiua i gorącego entuzja-
zmu dla spraw WF młodzieży, jakie
przejawia obeony Minister Oświaty dr

Stan. Skrzeszewski. Znajduje on sawaae

esae, aby oaobMcio zetknąć się • mło-

dzieżą przy oka>zji wszeUoich impres. —

Pozwala to pnypuazcaać, że i «prarwa

pełnego usportowienia sskoły Mtajdde
pomyślne roswiązainie. >

Na tytn kończymy roamowę, daiąk»
ją« p. naoielnik.

Z. Orłowie*

ŁKS-Zryw 8:8
Marctakowski M|s Wsżsiaklswicza

ŁÓDŹ, (Tel. wł.) 19.9 .

— ŁKS —

Zryw 8:8. Spotkanie dwóch tradycyjnych
rywali zakończyło się wynikiem reiniio-

j wym, oddającym na ogół układ sił, tych
i drużyn. Do najciekawszych i najbar-

| dziej emocjonujących walk należał po-

| jedynek Marcinkowskiego • Woźniakie-

wiczern. Marcinkowski znajdujący się w

bardzo dobrej formie po pierwszej wy-

równanej rundzie w dwu następnych
zdecydowanie przeważał nad „Mory-
cem", nieczysto walczącym i w rezul-

tacie wygrał wysoko na punkty. W wa-

dze muszej Stasiak nadal jest bex fer-

my i choć walczył lepiej niż przeć ty-

godniem, uległ wyraźnie na punkty Ró.

Kamiński uległ Czarneckiemu, Marcin

kowski wypunktował wysoko Woźnia-

kiewicza, Konicki przegrał z Krawcxy
kiem, Olejnik pokonał Kijewskiago,
a Pisarski Taborka. Żylis przegrał z

Wojnowsk'm, w ciężkiej Niewadził

(Zryw) otrzymał pkty w. o. z braku

przeciwnika.

Spośkanśa
polsko-czeskie

PRAGA. (Obsł. wł.) — Sfinalizowa-

no tutaj pertraktacje w sprawi* Ul*

| ku miqdzynarodowych spotkań pU-

życkiemu. Po dłuższej przerwie ukazał j karskich polsko - czeskich. Juniorzy
się w ringu Kamiński w walce i Czar- Krakowa rozegrają w dniu 28 pa<«
nieukim. Nie wykazał jednak odpowied-

^

dziernfka w Pradze mecz z reprezen

niej fonny i przegrał. Pisarski niezbyt tacją juniorów tego miasta, a w dniu

przckonuwująco pokonał Taborka po 7 listopada rewanż w Krakowie,
walce, która zawiodła licznie zgroniadzo I \ff dniu 10 października odbędzie
ną publiczność. Zgrzytem w meczu był j się w Pradze mecz międzymiastowy
werdykt w półciężkiej, w której suro- • Katowice — Praga,
wego Wojnowskiego uznano sa awycięz- •

cę w walce z Żylisem. MM

Wyniki techniczne: (na pierwszym GdCHlSk-OlSZfYH 3S3

miejscu zawodnicy ŁKS-u): Różycki
wygrał zdecydowanie ze Stasiakiem,'

Nowe rekordy ZSRR
W ramach mistrzostw lekkoatletycz-

nych ZSRR w Charkowie, ustanowiono

5 nowyrh rekordów. W rzucie młotem

znany miotars Kanaki usanowił nowy

rekord wynikiem 56,03 m. Doskonały
średniodyeansowiec radziecki — Paga>
czewski ustanowił dwa rekordy: w bie- ' zygkuje w 44 m. Rogocz,
gu na 800 m wynikiem 1:51,5 min^ uraz

w biegu na 1.000 ra 2:24.6 min.

GDAŃSK, 19.9. (tel. wł.) — O pu-

char Ziem Odzyskanych rozegrany

został we Wrzeszczu mecz piłkarski
pomiędzy reprezentacjami Okręgu
Gdańskiego i Mazurskiego. Mecz za-

kończył się wynikiem 3:3 (1:1).

Pierwsza bramka pada w 21 m. Zdo

bywa ją lewy łącznik, Paszkowski,
uzyskując prowadzenie dla Mazurów.

Wyrównujący punkt przed przerwą u-

W drugiej połowie Olsztyn znów

rtenn » zdobywa prowadzenie ze strzału irod-

RepreaentpryjnaszlafetaZSRRw.kla kowfjJo nłpałtnik|l( Książyka. Parę
dzie Mildr. Sandze, Karaulow I Gołow j

^

późnitj 2o<cie mŁivoUazię ppd

kin. uzypkałn w biegu na 4,1; 200 m ca»sl^ ^ ^

n> drodze
^

1:29,0 min. Sztafeta 4 « 800 m w Ała '
mu tU|e |zcz^,iw4e ,interweniujący

,hi« Pugaczewsl i, Dein. W.elufme, Hi pokorgki M bramce Gdaółka, W 61

• lorenko osiągnpła CMI 7:41,0 min.

TABEIA am o wateii DO 1101

gier pkt, sł. br.

1) Uchla 4 • «:«

1) Hademlak * I Mi•

>) Szombierki ł I lii i

«•kra I «

mm* 4 k M

minucie Rogocz w przeboju strzela

gola i wynik brzmi 2:2. Ostatnie pół

godziny przynosi przewagę drużyny
gdańskiej. Jeden z takich wypadów
przynosi w 76 m. bramkę dla Olszty-
na* którego zawodnicy' podwyższają
wynik cb'3:2. Na minutę przed koń-

cam Raje ag ustala wynik meczu m
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Sukces torze w Łęgnowie
Polacy zwycięźajq Szwedów 4:2

BYDGOSZCZ, 19.9 . (tel. w!.) — Spotkanie międzynarodowe Szwecja —

Polska naszych wioślarzy, rozegrane w dniu wczorajszym na torze regato-

wym w Łęgowie pod Bydgoszczą, zakończyło się sukcesem polskich wio-

seł w stosunku 4:2 (za zwycięstwo dawano po jednym punkcie).

Doskonale przygotowani do regat olimpijskich nasi wioślarze, wykazali

w bezpośredniej walce z taką potęgą wioślarską, jaką jest Szwecja, że

sumienna i wytrwała praca dała w tym sporcie odpowiednie rzultaty.

Nasz 20-krotny mistrz Polski i b. mistrz Europy, krakowianin, Roger Ve-

rey, mimo swych 36 lat, znajduje się ciągle jeszcze w dobrej formie i wraz

ze swym kolegą klubowym, Dezco Scaba, zdobył dla barw naszych dwa

cenne punkty.

Zwycięstwo w jedynce było przekony-

wujące, a w dwójce podwójnej Szwedzi

zostali rozgromieni. Nasi reprezentauci

zwyciężyli o kilkanaście długości, wyka-

żując b dobrą kondycję, technikę, '

.gra-

nie na najlepszym poziomie. W tej kon-

kurencji przypuszczalnie straciliśmy me-

dal olimpijski bezpowrotnie na minio-

nych igrzyskach londyńskich.

TONĄCA ŁÓDŹ

Załogi BTW pojechały również b. do-

brze w czwórce, a co najważniejsze w

ósemce. W sumie zdobyły również 2

cenne punkty. Młodzi ci wioślarze wy-

kazali dużo energii i siły woli w biegu

czwórek ze sternikiem. Na ostatnich me

trach wiosłowali na stopniowo tonącej

łodzi, która po przejechaniu celownika

znalazła się kompletnie pod wodą, a re-

7:21,5. Osada szwedzka 7:22,8. W bie-

gu tym prowadzenie od startu objęli

Polacy. Szwedzi jednakże zdążyli zbli-

żyć się do osady polskiej, tak, że w Jru

giej części zacięcie walczono o prowadzę

nie. Osada BTW zdobyła się na wysi-

łek i pewnie wysunęła śię na czoło.

Duża fala zalewała systematycznie pol-

ską łódź, tak, że na finiszu Szwedzi

znów doszli, a Polacy po szczęśliwym

przejechaniu celownika, znaleźli się

wraz z łodzią w wodzie.

Po biegu tym Polaka prowadzi 2:0.

Jako trzeci bieg międzynarodowego

spotkania rozegrano konkurencję dwó-

jek, w której pewnie zwyciężyła osada

szwedzka w czasie 7:36. Jak już pisaliś-

my, nasi wioślarze biegu tego nie ukoń-

czyli. Szwedzi startowali oni w nastę-

pującym składzie: Torberntsson, Gun-

nersston-

W czwartym biegu spotkały się czwór

ki wagi lekkiej, w której zwyciężyli

Szwedzi na finiszu o kilka centymetrów,

uzyskując czas 7:07, Polacy — 7:07,2.

W biegu tym walka o prowadzenie na

całej trasie, a zwycięstwo Szwedów uzy

skane zostało dosłownie na ostatnich me

trach. Osadę polską tworzyli członko-

wie Tow. Wioślarskiego Płock w skła-

Lekkoatletyczne derby Krakowa
KRAKÓW, 19.9 (Tel. wł.). Doroczne derby

lekkoatletyczne Krakowa, Cracovia — Wi-

sła odbyły się w niekorzystnych warun-

kach atmosferycznych, co odbiło się za-

równo na wynikach, jak i na frekwencji.
W konkurencjach żeńskich zwyciężyła Wi-

sła 41:27 pkt., w męskich Cracovia 64,5;
prezentanci nasi użyć musieli przymu- 53,5. Łączna punktacja nie jest obliczana

sowej, niezbyt przyjemnej, kąpieli. Znaj w tych zawodach.

dujące się w pobliżu łodzie motprowe
' Legutko (W) wygrała 3 konkurencie:

. , 1.... »1 • » 60m—8,3;1U0m—13sek.(rekcrdży-
musiały udzielić pomocy, tak, ze zało- , . , ,„, u„i» 1

,

r '
. ciowy), w dal 491, Łaptas (w) kulę I

ga znalazła się szybko na lądzie. I dysk 9 37 j 3271. sztafetę 4X100 wygrała i

Ósemka BTW w decydującej walce

przy stanie 3:2 umiała zwyciężyć pewnie

o dwie długości, obejmując prowadzenie

od startu. Przedstawiciele Płocka wal-

czyli również b. ambitnie. Przegrali do-

słownie o centymetry.

Dwójka BTW nie ukończyła biegu.

Po przejechaniu kilkuset metrów star-

tujące w tej konkurencji łodzie zjechały

się zbyt blisko, tak, że arbiter je za-

trzymał. Pierwsza ruszyła ponownie osa-

da szwedzka. Nasi młodzi zawodnicy,

widocznie zdenerwowani pierwszym po-

ważnym startem, zostali w miejscu i wy

cofali się.

Nasi goście skorzystali z przydzielone-

go sobie taboru, który nazwać można

śmiało dobrym. Walczyli zwycięsko, am
-

bitnie, na całej trasie ustępimalj na-

psyjn zawodnikom przede • i wszystkim

techniką wiosłowania.

CO MÓWIĄ SZWEDZI

Przegraną, a szczególnie w ósemce, tłu

maczą częściowo niedokładną znajomo-

ścią łodzi i niedyspozycją dwóch człon-

ków osady. Z samych regat, ich orga-

nizacji i w ogóle pobytu w Polsce Szwe-

dzi są b. zadowoleni i cieszą się, że na-

wiązali z nami stały kontakt.

Najsilniejszą osadę tworzyli zwycięz-

cy w dwójce, członkowie klubu „Kunga-

los - Roddklubb", którzy w Londynie w

tej kategorii uplasowali się na 4-ym

miejscu.

Przed samymi regatami w sobotę pa-

nowała w Bydgoszczy fatalna pogoda. B.

silny wiatr zachodni nastrajał pesymisty

cznie co do samych regat. W niedzielę

wiatr nieco ustał i od czasu do czasu

przyświecało słońce. Zainteresowanie za-

wodami, mimo takiej pogody, bardzo

duże. Na trybunach zebrało się przeszło

5.000 osób.

WYNIKI TECHNICZNE

Bieg jedynek — zwycięży! Verey (P)

w czasie 7:45, 2) Christersson (Sz)

8:07,8. Verey przejął prowadzenie od

samego startu i nie dał przeciwnikowi

dojść do głosu na całej trasie. Starto-

wał po raz pierwszy po wojnie na ło-

dzi, którą w 1939 r. zostawił w Holan-

dii.

Bieg II — czwórki ze sternikiem —

zwyciężyła osada polska w składzie: Ko-

ścielak, Kocerka H, Ko cerka T., Suli-

gowski, sternik Szyperski —

w czasie

Wisła — 58 ,2. Cracovia wygrała tylko
skok w zwyż (Morozówna — 124 cm).

W konkurencjach męskich niespodzian-
ką były dwie porażki mistrza Polski Wi-

derskiego. W sobotę Widerski (W) prze-

grał na 1500 m ze swym kolegą klubo- j
wym Kwapieniem, wicemistrzem Polski na

tym dystansie, w niedzielę zaś — do Wi-
dia (C) na 800 m. W zwyż Dręgiewicz (C)

182 cm strącił tylko lekko. Dobry wynik
w skoku w dal uzyskał Rodański.

Wyniki techniczne: 100 m Puzio (C) 11,4
400 m, Puzio 53 800 m. Wideł (C) 2:06,2;
2) Widerski 2,08,3 — 1500 Kwapień (W)
4:15; 2) Widerski 4:17,5 — 5000 Biernat (W)
17:03,9 — 4X400 Cracovia 3:47,3 . W zwyż
Dręgiewicz 178; w dąl Rodański 620 (poza
konkursem Kumorek (W) 627), kula i dysk
Makulec (C) 12,27 , 38,10. Oszczep CuraJ

(W) 45,30. Organizacja zawodów dobra.

KRAKÓW — WROCŁAW
W PŁYWANIU

KRAKÓW, 19.9 (Tel. wł.) . Międzymiasto-
we zawody pływackie Kraków — Wrocław

przyniosły zwycięstwo reprezentacji Kra-
kowa 115,5; 69,5. Wrocław wygrał zaledwie
dwie konkurencje męskie —

a to na 100
i 200 m w st. klas. przez wicemistrza Pol-
ski Manowskiego i Komowskiego. Na 100
metrów stylem dowolnym Manowski za-

jął dopiero 3 miejsce. W piłco wodnej
Cracovia pokonała AZS Wrocław w spot-
kaniu towarzyskim 5:2 (3:1) a Kraków

zwyciężył Wrocław 2:1 (:0).

PIŁKA W KRAKOWIE
KRAKÓW, 19.9 (Tel. wł.) . Druga niedzie-

la mistrzostw klasy A przyniosła zwycię-
stwa gospodarzy. Wieczysta —

' Korona
3:0 (1:0), Zwierzyniecki — Okocim 4:2 (2:0).
Cracovia I b. — Łobzowianka 2:1 (2:0).
fiablok Chrzanów — Garbarnia I b 3:2

(1:1). Szczakowianka — Groble 2:0 (1:0).
Tarno.via.J b — Wista I b 5:1 (3:0). Jedy-
nie Oąbski na własnym boisku zremiso-
wał z Mościcami 2:2 (2:0).

W ramach mistrzostw Polski Głuchonie-

mych w piłce nożnej mistrz Polski zeszło-

roczny KS Głuchoniemi Poznań pokonał
w niedzielę na boisku Cracovii KS Głu
choniemi Kraków 3:2 (2.0). Mecz piłkar-
ski na odbudowę Warszawy Radio — Li-
teraci — Artyści zakończył się po równo-

rzędnej grze wynikiem remisowym 1:1 (1:0)

dzie: Kawiecki, Sandomierski, Archi ta,

Godlewski, sternik Kołakowski.

Po biegu tym stan meeżu brani 2:2.

Następnym był bieg dwójek podwój-

nych, w którym nasi reprezentanci —

Verey i Dezco Scaba — zwyciężyli prae

konywująco Szwedów z Getoborgu a kil

kanaście długości. Polacy 7:09,8, Szwe-

dzi 8:10.

Po biegu tym Polska znewa prowadzi

3:2.

Ostatnią konkurencją spotkania był

bieg 8-ek, w którym oeada Pr W, wykła-

dzie: Świątkowski, Kocerka H. , Koście-

lak, Nowak, Krężlewski, Radzińdd, Ke-1

cerka T., Suligowdd, sternik — Szyper- J

ski — zwyciężyła pewnie osadę szwede-1

ką w czasie 6:19,8 , Szwedzi 6:28,8. 1

Po biegu tym Polska uzyskała zwycię-1

stwo 4:2. i

W odbytych międzybiegach w praer-

wach pomiędzy poszczególnymi biegami I

spotkania międzynarodowego rozegrano
'

następujące biegi: czwórki, półwyścigo-

we nowicjuszy, w których zwyciężył Klub

Wioślarski Barcin w czasie 7:29,6 . W (

biegu czwórek nowicjuszy zwyciężyło j

Tow. Wiośl. Włocławek w czasie 7:23. j

W czwórkach półwyścigowych pań rwy-

ciężył Warsz. Klub Wioflarck v .-zasie!

5:52,5 przed KI. Wioślarskim WT«TA

(Warszawa). Czwórki młodye1 - ynio-

sły zwycięstwo Tow. Wiośl. Włocławek

w czasie 7:31.

Z. Wicińsłci

Vervy — •kuna, 2e tizwige jus na swych burkach trzy krzyżyki — fiirfiiw

spisał się te czasie me cza Polska — Szwecja.

Na stadionie zbudowanym przez młodzież
będci startowali Polacy w Bukareszcie

(Korespondencja własna przeglądu Sportowego")

GŁÓWNYM tematem zainteresowań ca-

łej rumuńskiej opinii sportowej są

obecnie Międzynarodowe Zawody Lekko-

atletyczne, które w dniach 25 — 26 bm.

zgromadzą na Stadionie Centralnym w

Bukareszcie przeszło 700 czołowych za-

wodników zaprzyjaźnionych krajów.
Punktem wyjściowym zawodów będzie

inauguracja uroczysta stadionu, przy

udziale członków rządu Rumuńskiej Repu-
bliki Ludowej, przedstawicieli dyploma-
tycznych państw, . które wezmą udział w

zawodach . oraz delegacji sportowych z

całego kraju. Przy tej okazji Minister

Oświaty wręczy przedstawicielom władz

sportowych akt donacyjny, przekazujący
stadion na własność naczelnej organiza-
cji sportowej Rumunii — Organzatia
Sprortului Popular —

oraz zostanie nada-
na nowa nazwa tej arenie sportowej.

Stadion bukareszteński, który znajduje
się w odległości zaledwie 10 minut od

śródmieścia, został odbudowany — zgod

Szombierki - Radomiak 2:2

Grzywocz spotkał się już z Sobkowia-

kiem kilka rasy. Wszystkie spotkania
obu tych zawodników kończyły się zwy-

cięstwem Ślązaka. Na zdjęciu widzimy

walkę obu tych zawodników w półdy-

dystansie.

Dolny Śląsk-Opole 2:1
BYTOM, 19.9 (Tel. wł.) . Dolny Śląsk —

Opole 2:1 (0:1). Składy drużyn: Opole —

Paszkiewicz, Lang, Kubiak, Niebylskl, Su-

chy, Przybylski, Gotecki, Nestorek, Weso-

łowski, Mączka, Śliwiński (Hohajler). Wro-
cław: krzyk, Hełczyński, Dąbrowski, Syk,
Stoły, Kozubek, Zwoliński, Borek, Kierich,
Szefer, Szymczak. Sędzia p. Bohdanowicz.

Drużyna śląska Opolskiego ' wystąpiła
osłabiona brakiem zawodników Szombie-
rek I Polonii (Bytom). Do przerwy zazna-

cza się przewaga Opola, dla którego
prowadzenie uzyskuje Wesołowski z po-

dania Mączki. Po pauzie gra się wyrów-
nuje i upływa na obustronnych atakach.

BYTOM, 19.9 (Tel. wł.). Szombierki —

Radomiak 2:2 (1:0). Składy drużyny Szom-

bierki — Fiskal, Czernik, Kalus, Gaweł,
Szopa, Wieczorek, Gorzelik, Czypionka,
Podeszwa, Pożimski, Renk. Radomiak:

Ciupa, Adamczyk, Klocek, Kopeć, Rusino-

wicz, Gibaszewski, Pyziak, Gniewek, Cza-

chor i, Poszytek, Reczyński.
Utrata jednego punktu na własnym boi-

sku w spotkaniu z Radomiakiem pomniej-
szyła znacznie szanse Szombierek na wej-
ście do Ligi. Gospodarze zagrali Jeden
ze swoich słabszych meczów. Brak Kra-
sówki w ataku nie usprawiedliwia słabej
gry całego zespołu, ale przyczynił się do
niezaradności napadu pod bramkę prze-

ciwnika ' Bramkarz miejscowych ponosi wi-

nę w utracie pierwszej bramki, ponadto
raził niepewnością chwytów. Reszta dru-

żyny na przeciętnym poziomie, to znaczy

niższym od normalnego. Wyróżnić można

jedynie Renka na lewym skrzydle.

Radomiak przedstawił się jako zespół
bojowy I wyrównany. Ruchliwi napastnicy
Radomiaka do przerwy wprowadzali za-

męt pod bramką gospodarzy, ale zbyt
indywidualna gra poszczególnych zawód-
nikcw okazała się nieskuteczną I nie

przyniosła efektu bramkowego.

Po przerwie goście opadN na sitach,
zdołali jednak uzyskać dwie bramki, obie
z wypadów. lako całość, Radomiak oka-
zał się drużyną zaawansowaną technicz-

,iie i ambitną. Uzyskany remis był całko-

wicie zasłużony, biorąc pod uwagę, ie

oprócz półgodzinnego okresu zdecydowa-
nej przewagi gospodarzy w II połowie,
Radomiak posiadał na ogół więcej z gry.

Na wyróżnienie zasłużyli Klocek w obro-
nie oraz Pyziak na prawym skrzydle.

Pierwsza polowa upływa pod znakiem

lekkiej przewagi gości. Prowadzenie dla
Szombierek uzyskał w 12 min. Pozmskl.

Po przerwie goście wyrównują w < m.

ze strzału Reczyńskiego. Od tej chwili
zaznacza się silna przewaga Szombierek,
które wykorzystują opadnięcie M siłach

Siermizan te zbyt niskiej peeycjt etAm je Bazemika. Ślątak jednak ptntjc jego

Radom-Częstochowa
5:1

CZĘSTOCHOWA, 19.9 (Tel. wł.) . Rewan-

żowe spotkanie piłkarskie o puchar trzech

miast pomiędzy reprezentacjami Radomia

i. Częstochowy zakończyło tlę zwycięstwem

Radomia 5:1 (2:1). Do spotkania tego go-

ścia wystąpili baz zawodników Radomia-

ka a Częstochowa bez zawodników Skry,

zatrudnionych rozgrywkami o wejścia de

Mesy paAsłwoweJ.

zawodników przeciwnika. Nie wytrzymała
kondycyjnie zwłaszcza pomoc oraz trójka
środkowa. Pomimo przewagi miejscowych.
Gniewek uzyskuje w 30 min. w przeboju
prowadzenie dła Radomiaka. Miejscowi
wyrównują z przypadkowego 'dalekiego,
ale plasowanego strzału Czypionki na 9

minut przed końcem spotkania.

nie z wymaganiami nowoczesnego boiska

samorzutnie przez młodzież sportową,
która pod kierownictwem fachowców,
wykonywała nawet najtrudniejsze roboty,
pragnąc tymsamym zadokumentować swo-

je zrozumienie dla akcji umasowienia

«portowego.

Otoczony z dwóch stron naturalną
skarpą, wzdłuż której budowane są try-
buny betonowe, stadion bukareszteński
ma imponujący wygląd i dzięki rozległo-
ści terenu, został on dostosowany dła

uprawiania - wszystkich gałęzi -sportu. Na

zapleczu
1

• głównych - -trybun-znejduje sir;

szereg solidnych zabudowań, u których
mieści się Akademia Wychowania Fizycz-
nego z obszernymi salami gimnastyczny-
mi, salami wykładowymi oraz pokojami
mieszkalnymi dla studentów i studentek.

GWIAZDY RUMUŃSKICH STADIONÓW

Jednocześnie z pracami nad ostatecznym
przygotowaniem stadionu do międzyna-
rodowych zawodów lekkoatletycznych,
prowadzona jest systematyczna zaprawa

zawodników, wchodzących w. skład repre-

zentacji narodowej. Poszćżególni atleci

osiągają coraz to lepsze wyniki, jak np.

dyskobol Raica, który w ostatnich dniach

rzuca bieżąco, a nawet przekracza 50 nt,
lub Gurau osiągający, już niemal bez

zbytniego wysiłku 15 m w pchnięciu ku-

lą. Najnowszą sensacją w tej dziedzinie, j
jest niewątpliwie powrót na boisko asa'

atletów rumuńskich oraz najlepszego
sprintera europejskiego — łon Moina —

który po wypadku w Pradze ulokowany

30.000 widzów podziwia motocykle
ale tm kasie... pustki

GLIWICE, 19.9 (Tel. wł.) . Odbyły się tu

zawody motocyklowe o mistrzostwo Ziem

Odzyskanych. Wyniki: na 5 okrążeń toru

(2850 m) wózki: 1) Paluch (Pol. ByJ.) 12:15,5
przeciętna 69,7 km/godz.; 2) Potajalo (O-
kęcie) 13:12,2. Kat. 125 ccm: 1) Henek

(Pogoń Kat.) 12:48,3 przeciętna 66,9 , 2) Ha-
nek Herbert (Pogoń Kat.) 12:48,4 .

Na 10 okrążeń kat. 250 ccm: 1) WoMin-

ger (Wisła Kr.) 22:01,8 przeciętna 77,6; 2)
Minecki (Unia Pozn.) 23:09,9; 350 ccm: 1)
Brun St. (PKM W-wa) 19:05,3 , przeć. 89 ,6;

2) Jankowski (Polonia B) 1*56,1; 5flQ ccm:

1) Dąbrowski (PKM W-wa) 19:29,6 , przeć.
87,6; 2) Nowacki (Unia Pozn;) 19:39; 3) 2y.
mirski (Okęcie) 20:00,9 .

„Handicap" wygrał Kran St. w 19:54,8,
przeć. 85 ,7. Wicemistrzostwo zdobył Ży-
mirski w 20:08,4; 3) Wołfmger (Wisła KrJ

21:14,6. '

Najlepszy czas okrążenia uzyskał Brwi
St. w piątym okrążeniu w 1:4»,4, przeć.

'

93,9 . Uzyskana przeciętna jest najlepsza
po wojnie, w Polsce.

Publiczności zebrało się 30.000 . Kat* jak
zwykle, zawiodły.

został przez władze sportowe w miejsco-
wości kąpielowej Felix-Oradea. Moina

rozpoczął już treningi oraz świadczył,
1 "rż

czuje się bardzo dobrze, wyrażając jed-
nocześnie nadzieję, że do 25, wrzeinła

osiągnie ponownie najlepszą formę i 'woś-

mte udział w lekkoatletycznych zawodach

międzynarodowych.

Ostateczną próbą przed definitywnym
ustaleniem reprezentacji narodowej na

zawody międzynarodowe, byt turniej *-

nałowy o puchar Jedności Młodzieży, w

dniu M i f rt2. wrześnła. W turnieju *fm,
który ói^jmował pciza lekkoatletyką- i

gimnastyką, wszystkie gry «portowe i

boks, wzięło udział 360 aletów i attetek

z całego kraju, wyłonionych spośród
428.000 miejskich i wiejskich zawodników,
którzy stanęli w pierwszej fazie ogólno-
krajowych zawodów młodzieżowych —

Cupa UniłaW Tinerehilui — do wy ściga
a zaszczytny tytuł mistrza Zjednoczenie
Młodzieżowego w danej dyscyplinie «por-

towej.

ODMŁODZENIE RE PREZENTACH
' Bezpośrednim skutkiem tego twntefubę

dzie odmłodzenie rumuńskiej uproaanln
cji na międzynarodowe zawody lekheatlo

tyczne, gdyż wyłonił on szereg nowych ta-

lentów — zwłaszcza kobiecych. — których
oddano do końcowej zaprawy pod opie-
kę wykwalifikowanych trei>erów.

WUdomoić e przyjeździe aa- zawody
bukareszteńskie licznej gtupy atletów pol-
skich, przyjęto z dużym zadowoleniem ' i

zainteresowaniem, zwłaszcza, ie lekko-

atletyka polska cieszy się w Rumunii do-

brą atarką.
Ma przyjęcia licznych gołd zagranicz-

nych czynione są staranne przygotowania
pod nadzorem naczelnej organizacji apor-

towej O. S. P.

ZATOPEK CHCE B*Ć REKORD, NA W EM

Zawody międzynarodowe w . Budapesz-
cie będą, być . może, świadkiem', pobicie
jednego rekordu światowego. Załopek po-

prosił specjalnie organizatorów,
:

aby ska-

sowali bieg na 5.000 m, a na
' jego miej-

sce wprowadzili dystans 10.000 ». Czech

oświadczył, że*na tym dystansie spróbe-
je pobić rekord świata. Można oczekiwać,
że startujący w tym biega Kielas pobije
swój rekord życiewy. M-

WiklińsM
na deskach

BYDGOSZCZ, 19.9 (Teł. wł.). W sobotę,
rozegrano w Bydgoszczy spotkanie bok-
serskie o mistrzostwo Pomorza pomiędzy
drużynami: ZZK Inowrocław a miejsco-
wym Zjednoczeniem z wynikiem 6:10.

Zjednoczenie wystąpiło bez kontuzjowa-
nych: Jóźwiaka i Kruży. Walki na ogól
stały na przeciętnym poziomie.

Wyniki techniczne (na I miejscu ZZK):
w muszej Szulc zwyciężył niezbyt zasłu-

żenie młodego Helaka, w koguciej Glo-
niak w spotkaniu z Kowalewskim zremi-, za pewny siebie jest nasz rodak Zale

:

sował. W piórkowej Mrozowski zdobywa Zalewski, ale wkrótce zobaczymy
punkty w. o. W lekkiej Puszczykowski , , . .

przegrywa wysoko z Baranowskim. Boliń-1 miał rację,

ski w spotkniu z Wiklińskim wykazał! Dzienniki nawet aieeportowe ataku

olbrzymią odporność na ciosy i przegrał
jedynie na punkty. Wir. Wiklińskl po

przypadkowym ciosie znalazł się do 8-miu
na deskach. W średniej walczyli Ceglar-
ski z Sosnowskim. Lepszym bezsprzecznie
był zawodnik ZZK i znowu sędziowie
orzekł) remis. W półciężkiej spotkali się
Zalewski z Gnatem. I tutaj dużą pomył-
kę popełnił sędzia ringowy, który po

obustronnej silnej wymianie ciosów pod
koniec pierwszego starcia z niewiado-

mych przyczyn odesłał do rogu zawodnł-
ka ZZK. W ciężkiej punkty w. o dla Z|ed-
•o ciwii zdobył Cfcyłs*

Cerdan-Znle
pasjonuje tłumy

Mecz Cerdaa — Zale (Zalewski) c.

mistrzostwo świata pasjonuje tłumy

; Dzienniki są pełne fotografii uimiech

niętego Marcela i optymistyczmych

acz skromnych oświadczeń., - Trochę

ją Cerdana, że za dużo się fotografu Bibnyckt atakuje lewym prostym,: ale

je, za mało trenuje przed meezeai.
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Kemuda umiejętnie blokuje. Warszawia-

nin wygrał swą walkę zdecydowanie.

WARUNKI PRENUMERATY

młeelęcmie ... . . .. ił M.—

Wpłacać wyłącznie na adres Admlnislra*

cjl — Warszawa, ul. Mokotowska I

„Przegląd* Sperlewy", kanie P. K . O . M»M
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ta 1 am w Miii* saerekeM

tspoNy " M st»


