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zdobywając upragniony tytuł
NEW JORK, (Obsł. wl.) — Dwudziestotysięczny tłum widzów przy-

był wczoraj na stadion Roosevelta w New Jersey, aby oglądać walkę
Polaka amerykańskiego Załęskiego (Zale) z Francuzem Cerdanem o ty-
tuł mistrza, świata wagi średniej. Walka obu bokserów oczekiwana

była z wielkim zainteresowaniem w USA, a z jeszcze większym we

Francji. W Paryżu zorganizowano nawet tak zwaną „noc Cerdana".

W jednym z kin w oczekiwaniu na początek spotkania zabawiano

publiczność wyświetlaniem filmów sportowych oraz występami orkie-'

stry. po czym informowano widzów o przebiegu każdej rundy, ma-

jąc połączenie telefoniczne i kontakt radiowy z New Jersey.
; : '

: Mecz rozpoczął się o 1-cj w nocy

według czasu europejskiego. W tym
momencie w USA była gódż. 20.30.

Pogoda sprzyjała, chociaż było dość

chłodno. Przed spotkaniem zakłady'
stały 8 : 5 na korzyść Zale-Załęskiego.

j Gdy obai bokserzy ukazali się na

j ringu, spotkała ich długotrwała owa-

! cja. Cerdan miał wielu sympatyków,
] tym bardziej, że bardzo licznie. zjawi-
ła się kolonia francuska z ambasado-

rem USA w Waszyngtonie, Boanetem

na czele,
I" Opinia fachowców przed walką l»y»

ła tego rodzaju, że jeśli Polak nie zno

Emmy jeszcze
z Rumunia i Finland^

: Piłkarzy . polskich czekają je-
jzcze na zakończenie tegoroczne-

'

go sezonu dwa mecze międzypań- <

sŁwowe, których termin został

ostatecznie ustąlonys
- 10. października gramy z Rumu- '

nTą ••w^Chtijf swVtf «TT"- """

17 października z reprezentacją
fnlandii wWarszawie.

Parę uwag na ten temat, poda
jemy na str. 2-ej.

S ład Czechów
nu mecz z Polską

W najbliższą niedzielę Warszawa

będzie świadkiem imprezy — między-
państwowego spotkania na żużlu Pol

ska — CSR.

| feąutuje przeciwnika w., pierwszych
- ]; rundach, to poniesie porażkę punkto-

I wą. Szczególniej, ,iż Zale od ,7-miu lat

nie rozegrał żadnej walki 15-sto run-

dowej. Spodziewano, się też zażartych
ataków Załęskiego już od pierwszego
gongu. Tymczasem

' pierwsze chwile

walki przyniosły' coś wręcz odmien-

nego.

CERDAN ROZPOCZYNA NATARCIE

Natychmiast po gongu Cerdan ru-

szył do potężnego ataku i zasypał Po-
Zawody te rozpoczną się o godz. j |aka gradem silnych ciosów. Francuz

15i30 na' stadioniie Skry przy ul. Wa-

welskiej 5.

Skia'd Czechów jest znany i wyglą-
dr. n.

-

. stępu/ąco: Spinka, Sc berka, Ha-

kn Kadlec, Seiner, Fiala, Vanek i

Tuma.

^spół polski ustalony będzie dopie
ro w czwartek 23 bm. po meczu żuż-

lowym Łódź — Moraw;y. Ńa razie w

rachubę brani są Smoczyfc, Siekalski,' ią~do"wał' na szc'zęce Załęskiego
Draga i Wąsikowski.

1

bvł pewny siebie, spokojny i bezli-

tośnie wykorzystywał lulti w gardzie
Załęskiego. Sam krył się przy tym
doskonale i wyłapywał ciosy przeciw
nika na rękawice.

Druga runda stała się znów łupem
Cerdana. Wygrał ją zdecydowanie, a

pod koniec starcia wstrząsnął Pola-

ka silnym lewym sierpem, który wy-

1 FRANCUZ PRZETRWAŁ KRYZTS

KAZIMIERZ

f) wyjaśnia

m na słr. 4-ej
i/

dlaczego przegraliśmy •

mecz ż Wągrami •

la, że nie padł na deski pod tą "na-

wałnicą ciosów.

Do jedenastego starcia, Cprdan przy-

stąpił zupełnie świeży, podczas gdy
Polak słaniał się już na nogach. Za-

łęski nie trzymając już zupełnie gardy
próbował trafić Francuza jednym ze

swych dzikich cepów, ale Cerdan

znów- narzucił inicjatywę i przeszedł
do generalnego ataku.

POD GRADEM CIOSÓW

Na Polaka posypał się grad ciosów.

Załęski bronił się coraz słabiej, wresz

cie stanął oparty na linach i opuścił
zupełnie gardę. Francuz doskocvzyl i

zaczął bić seriami sierpów. W tej
chwili zabr«miał gong. Francuz od-

szedł do swego rogu, ale Załęski nie

miał siły, aby wrócić do swych se-1

kundantów. Polak zachwiał się, a po-

tem powoli padł na kolana. Był zu- j
pełnie nieprzytomny, rozbity, bez

Jcrzty sił. j

...; Sekundanci Załęskiego. rzucili się
do svfego pupila, podnieśli go. i umie-
ścili na krześle, w .rogu. Przez krótki .

moment przerwy daremnie usiłowali

doprowadzić Polaka do przytomności.
Załęski nie wiedział co się z nim dzie

je, n:e mógł nawet wstae.

W takim stanie rzeczy sędzia rin-

gowy, Paul Caralier przerwał "dalszą
walkę i ogłosił zwycięzcą Cerdana.

POCAŁUNKI CARPENTERA

Po meczu na ring rzuciły się setki

Francuzów obecnych na stadionie.

Pierwszy dostał się do Cerdana —

Georges Carpentier, najlepszy bokser

wagi półciężkiej jakiego kiedykolwiek
wydała Francja. Stary mistrz, sław-

ny: ze swej bohaterskiej walki z

Dempseyem, doskoczyl do Cerdana i

serdecznie go ucałował.

Widzowie wpłacili do kasy 242.840 brat słynnego Tadeusza, wygrał dwie

dolaTÓw, Załęski, przystępujący do walki 10-rundowe ną pkt. Pierwszym
walki jako mistrz świata ótrzymał przeciwnikiem Jarosza był Colan, dru

120.000 dolarów, Cerdan, jako chał- gi Feld.

lenger — tylko 40.000 dolarów. Na| Jarosz, który przez kilka ostatnich

wadze Polak wykazał 159 funtów, Cer, miesięcy nie występował na ringu za-

dań 158. demonstrował dobrą formę. Dwa ostat

Stosownie do zawartego już uprze- nie sukcesy dały Jaroszowi siódme

. dnio kontraktu, rewanżowa walka od- miejsce na liśfcie kwalifikacyjnej
będzie się za sześć miesięcy. | „Ringu".

ff

ŁODŻ, -22.9. (TaL wŁ) — Zawód» motocyklowe między - reprezentacją
Moraw i- reprezentacją Polski- Środkowej, rozegrane na stadióoieWKS L*-

gia w. Łodzi ,zakończyły się triumfem gości '35:20.

Rozegrano 10 -wyścigów kążdy po 4 okrążenia toni.

Składy zespołów: ^Polska Środkowa — Wąsikowski, Najdrowaki, Boni%

Chlcbik, Kołeczek, Nowacki, Olejniczak I Krakowiak.

Morawy: Cebeika, Fiala, Spinka, Kadlec, . Harelka, Vanek, Zmate

i Tuma.

Na widowni zebrało się 6.000 widzów, którzy midi nadzieję, i« Polacy
powtórzą swój sukces śląski.. Tymczasem Czesi wystawili skład identyczny
niemal x reprezentacją państwową ! wygrali zdecydowanie

Polacy , nie' oswoili się. jeszcze. X

,;Martin Japami". Nie chciały, im za-

palać, - były często defekty, a na do-

miar złego nie miał ich kto uetrwać.

Czesi jeździła na swych maszynach
barefoo pewnie.

72,24
rzuca Szwed Daleflod

oszczepem
Po międzymiastowym spotkaniu

lekkoatletycznym Sawecja' — Finlan-

dia, kilku lekkoatletów . Szwedzkich

pozoetało w Finlandii, celem waię-
caa udziału w kiilku dalszych impre-
zach.

Ńa jednej z takich imprez Dale-

flod pokonał zdobywców złotego i'

srebrnego medalu olimpijskiego, zwy-

ciężając rzutem 72.24, przed Rauta- .

v*tęem 68.63, Vesierinetn 68.50, Sey-
mourem -(Am.)68.4?..

Wynik SaweiJ« Da}ef](jjłę jek ngłj-
leptacyni (egoiW^ym-wjiiikiein' uzy-~

skanym w; tej^koriktfręnćji: na' świe-
<*e-?' "'

Marcel Cerdan, nouyy mistrz śidiata wa-

gi średniej, na • wadze przed 'meczem.

Chmielewski

i Jarosz

Ubiegłe tygodnie były pomyślne dla

dwu zawodowych bokserów polskich
występujących na ringach USA. Hen

ryk Chmielewski znokautował w 6

rundzie Baileya, zaś Tommy Jarosz

SUKCES CZUDINY
r W rozegranych w/Charkowie .mi-

strzostwach lekkoatletycznych Związ-
ku Radzieckiego wielki -sukces- odnio-

sła zawodniczka, moskiewskiego -„Dy-
namo" Czudina, zdobywając 7 zło-

tych i srebrnych medali. •

25-lełnią . Czudina —

. . studentka'

Wyższej Szkoły Technicznej w Mo-; kićm defektu.'

skwie - zdobyła trzy indywidualne Wyśc;ź H
_ 1) Spinka {ĆSR), 2)

Biegi punktowano w ten sposób,' że

•a -I«ze miejsce dawano 3 pkt., za dro-

gie — 2.pkt. i za trzecie ;— 1 pkt. O-

Matnie ńiśejsce nie było punktowane.

BŁĄD TAKTYCZNY

KiiroymictJwo drużyny polskiej popf4-
niło również błęd taktyczny. Krakowia-

ka wystaiwiodio tylko do 2 wyścigów, a

tymczasem zawodnik ten okazał eię naj-
lepszym z Polaków. Zwycięstwo jefi»
nW -Spi^Sj którego Gzeei szacuj; -wy

i-tej
1' ńii Cebeifci, jest dla Palików d*

żym, sukcesem. 'Zvryeięetwoie- wywalało
naj^-ięfcsz? sensację dma, -'a! nawet^ Cae-

ei byli zs«skoczeni.

.. . W zeispole Morarw doskonałą jazdę
biok Spinki pok?^ali ĆeŁerica i Havelka,
choć' pozostali nie mele im ustępowalL

WynHkj:

wyścig I— . 1) Ceberka (CSR),'2) Fia

la (CŚR), 3) NajdroWski (P).
:

Wąsików
ski wycofał się po 3 okrążeniach skttt

i tytuły mistrzowskie: w skoku w . dal,
w rzucie oszczepem oraz-w'pięciobd-'.
ju - (4.561 pkt.), poza tym startowała

ona w sztafetach 4 X, 100 m.i'4 1 X

200 m, w któryóh ustanowiła dwa nor

we rekordy Związku Radzieckiego. W

skoku wzwyż Czudina zajęła drugie
miejsce.

Trzecia runda była niemal identy-
czna. Dopiero w czwartej Polak na-

wiązał wreszcie wyrównaną walkę.
Obaj zawodnicy starli się w półdy-
stansie i w pewnej chwili Załęski iwy-

^

„ , ,

strzelił krótki, potężny prawy sierp , ,

na szczękę Francuza. Cerdan zachwiał

wych^a^e^r^tomlni^przeUwał kry- *Z3tl"ZyItl3.ł WiOŚlarZY SZWgtfZlttCh W WarSZaWlO
zys i wytrzymał'do gongu. _ „ . .. . , ,.c ,•

-

"'' doznali Szived

rąk pilskich wioślarzy ubiegłej
niedzieli W Bydgoszczy, nasi goście w

Z .9*1 Klnie! chwili
20 LEKKOATLETÓW JUŻ
W DRODZE DO RUMUNII

W piątym starciu Załęski przeszedł D 0
P^^ee^ej do

.. .. •'..., . . . . X z rak pilskich waoa
do ataku, me mbgł jednak nJc wsko-
rać. Cerdan blokował każdy jego cios, . . . ,

... . . .... V poniedziałek przygyh na jeden dzień do
nie dał s,? wciągnąc w bi.atykę, a pro?ram ich

^^

przcwiJy.

sam przytomme kontrowal «astępna
^ ^^

Warszawy wraz z Aka-

runda miała podobny przebóg. WF na Bielana<;łl, gdzie OTe9Zł?

W szóstej, siódmej i osme, rundzie ^^^^

Francuz, mając iuż przewagę kondy-
cyjną nad Polakiem, przystąp1! do wy

raźnej roboty destrukcyjnej, bijąc se-

Pierwsza rata polskich lekkoatle- nami w korpus i głowę Załęskiego.
tów na zawody'feukareśzterskie w ilo- Polak odgryzał się rzadko. -a co gor-J

. . . . n; I--./., n/\ri

Najzupełniej niespodziewanie pobyt
naszych gości przedłużył się o kilka

dńi, z przyczyn zresztą natury wyższej,
jak- się okazało bowiem^ z powodu pa-

nującego na morzu sztormu, komuni-

ści 20-tu' pod wodza inż. 1

- - — » (•• . , IlUj^t, -3
Oldaka i sza niecelnie Ciosy Jego byfy coraz przez Ba}tyk je5t chw-ilowo wstr/.y

straciły już
mana. W międzyczasie Szwedzi przeby-

SZCZERZE I DOWCIPNIE...

Bednarskiego znajduję,się- już od śro- bardziej sygnalizowane
dy w drodze do Rumunii. Kierownik swą moc.

ekspedycji Boski w środę załatwiał Od dziewiątego starcia publiczność
jeszcze' formalności z

- wyjazdem Do- zadawała sobie tylko jedno pytame:

brzańskiej i innych. I — Kiedy Francuz znokautuje wręsz Najzabawniejszynn m0mentem na bankle-
Tak więc pierwsza grupa polskich -??e Załęskiego? . cle, urządzonym na cześć piłkarzy pol-s v

n •.• n ; 1(1 riinda należały • tkich/tyto przemów anie konsula polskie-1
lekkoatletów przybędzie do Bukaresz Rzeczyw.se e 9 ,,10 «^nda n go k(Jy 0^ladC2yl: j
tn tylko z jednodniowym opożnienicm już niepodzielnie cio vtiua , , j —Mnie sii! mecz podobał. Zadowolony!
(k nie dwoma iak piszemy na innym gonił przeciwnika, po rnigu i ,ok ®wa jestem z gry Polaków 1 «ry Węgrów, 3'f" I mi^tiaa świata w'tej dziedzinie, wykazu-
alttscnV cb poprawi trochę ich samo- ciosy z łatwością, Tylko stalowa wnie dla,ego. te nie znam ii* zupełnie |
JS, I wprost wytrzymałość Polaka spławt- na piłce nożnejl

wają na Bielanach, gdzie opiekuje się
nimi inspektor GUKF Maleszewski oraz

kpt. PZ Wioślarskiego Roni.

Szwedzi doszli już do siebie po nie-

spodziewanej przez nich porażce, jakiej
doznali kilka dni temu i dzieląc się z

nami swymi wrażeniami z Polski, tłu-

maczą swą przegranę głównie odmien-

nym od szwedzkiego polskim wyżywie-
niem.

— U nas nie je. się'tyle tłuszczów, co

u was
— mówi kierownik ekipy. L.tnge.

Tłuste jedzeni^ moich chłopców zabiło.

Zawodnicy, jak to Szwedzi, reagują
na wszystko dosyć spokojnie — nie pró-
bują tłumaczyć swej porażki. Wszyscy
już tęsknią i chcą jechać do domu i z

obawą oczekują ńa dzisiejsze wiadomo-
ści z Odry — Portu.

Tymczasem bawią się na AWF w

szczypiorninkn i jak przystało na przed-]
•tawicieli państwa, które dzierży tytuł

wcale niezły poziom.

Ekspedycja
kolarzy CSR
<fo Pol/lri

PRACA. (Obsl. wl.) — Kolana ct«icy
wybierają się do Polski. W dniach H-go
września — t(-go paidilarnlka mają etil

startować w Odynl, Wrocławiu I łtM

raz w Krakowi* I Kalina. .

Ekspedycja Czaehów składałaby tlę t

następujących kolarzy: Machak. Kasta,
K«cvara, laiłunak, Tom»c, *<H«ly. Cajpak
1 Clhlar.

Gumowski
opuszcza Toruń

Zeszłoroczny wicemistirz Pomorza

Gryf —' Toruń stoczył spotkanie pięś-
ciarskie ź ostatnią w tabeli bokserskiej
drużyną Brdy z Bydgoszczy i zdołał eś-

ledwie zremisować; 8:8. Strata jednego;
punktu ze słabą drużyną bydgoską Spo-
woduje pAwdopodobnie, ie toruńezyćy
nie liędą mieli dużo do powiedzenia w

tegorocznych mistrzostwach. • Toruńezyćy
stanęli, w ringu bez Gumowskiego, któ-

ry pożegnał Toruń... by zgłosić rwój ak-

ces do jednej z .drużyn'w, Zabrza.

MISTRZOSTWA POLSKI
W SZCZYPIORNIAKU

KATOWICE, (Tal. wł.) . Wyniki flnł- [
Iowo o mistrzostwo Polski w szczyplor-
niaku. Zostały rozegrane następująca dwa,
mecze, w Chorzowie AKS wygrał z Łao-1

pollę (Opole) «:<• (3:1), w GrtiMwIcidi

Chrobry pokonał Wartę (Poznań) 11:4 |

Kadlec (CS?), 3) Chlebak .(PJ- -

/Wyścig III —.Na starcie odpadł No

waćki.' Wygrał w rekordowym czasie
Havelka -— uzyskując przeciętną-ązyb
kość' 66,3" km. Drugim był Kołeczek

(P). '

Wyścig IV — 1) Ceberka (CSR), 2)
Chlebnik (P), 3) Bonin (PJ.

Wyścig V — 1) Spinka (CSR), 2)
Kołeczek (P), 3) Bonin (P).

Wyścig .VI — 1) Hayelka (CSR), 2)
Wąsikowski (P), 3) Najdrowdci (P).

Wyścig Vn — 1) Ceberka (CSR),
2)' Olejniczak (P).
" Wyścig VIII — 1) Krakowiak (P), 2)
Spinka (CSR), 3) Wąsikowski (P).

Wyścig IX - 1) Hayelka (CSR), 2)
Bonin (P), 3) Vanek (CSR).

Wyścig' X — 1) Zeiner (CSR), pozo-

stali zawodnicy wycofali się skutkiem

defektów, (W. K.)

Wybieramy

f-\ r i1 "i r~"'F7 "'f
" ii'"•'-<(r

s p o rlowców

polskich w r. 1948

Konkurs- plebiscyt

o warunkach

konkursu na sfr.



Bte. I FKZEGŁAD SPOtTOVf

Na horyzoncie Rumuni i Finowie
Dwie ostre próby naszej jedenastki

IE pozbyliśmy się jeszcze całkowicie czadu meczów z Węgra-
być może jest nawet n?d czym się zastanowić, a już na

horyzoncie ukazują się Rumuni, tuż za nimi Finowie. Entuzjastów pif-
Icf nożnej oczekują więc jeszcze niebylejakie emocje. Z Rumnnami

gramy 10 października w Chorzowie, za tydzień 17 października
gościć będziemy w Warszawie reprezentację Finlandii. Terminy zo-

stały ostatecznie uzgodnione, potwierdzone i wydaje aię, że oba me-

cze wydaję się być murowane.

Pi£cEziy bokser
w Lesznie

Rozegrane w Lesznie spotkanie o drn-

łyno-we mistrzostwo klasy A okręgu po-

jmaasJniego w boksie między tamtejszym
„Zrywem" i HCP z Poznania, zakończy-
ło się nikłym zwycięstwem gospodarzy
9:7.

"Wyniki poszczególnych walk były na-

stępujące: (na pierwszym miejscu za-

wodnicy „Zrywu").
W muszej Napieralski wygrał z Frąc-

kowiakiem, w koguciej Wrói>!evr.-ki zdo-

był pu/nkty walkowerem na skirlck nie-

dopuszczenie przee lekarza do walki

CetnVSMk*, w piórkowej Mit&usżcfe&k

wyprał w III starciu przez Ł k. •> «e

Stefańskim, w lekkiej Fortun iak pod-
deł się w II rundzie Kominkowi. Wpół
średniej Smoczyńska II wbwmH W stanie

AioenMżwyin na ring i pruegrcł prxfti
dyskwalifikację i Jec.Ieirskiim, w śred-

niej StnoCzyMkł I wełriiwofwłł a KacZ'

imrkiem, W półcifUcdej Ratsjeki ptrae»

grał w I rvrtdtma pntm t> k. o. a Ra-

tyńskim, w ciężkiej Ziętara znokautował

m I RmdjNe FrącJcwwlaJie 11.

HCP

eleżyło protest na «ktttcfe. opÓźaloMego
mienia l badana lHka<r«łd*ęo, Prerterf

ma wielkie mense petwodserai i mecl
p*awdoipo<łol»nie zostania ewtryfikoiw» I

By 16:0 na korayać HCP. *

To znaczy, że się odbędą, a ec nie

znaczy jednak, że możemy liczyć na

pełną satysfakcję po niedawno dozna-

nych zawodach i klęskach. Możnaby
na upartego kalkulować tak: węg

!
er-

ska łaźnia podziała orzeźwiająco, po-

brana nauka powinna wydać szybko
właściwy efekt, ponadto zadrażniona

ambicja muszą gdzieś wreszcie zna-

leźć ukojenie i zadośćuczyń'eae. A

więc — odegramy się na Rumunach

i Finach!? Daj Boże! Zresztą przeciw-
nicy nie reprezentują tej klasy, co

Węgrzy. I to tei prawda z tym ża-

bą graczy, którzy powinni być brani

pod uwagę w eliminacji? Dlatego, ie

jesteśmy zwolennikami dość zasadni-

czych zmian personalnych .naszej je-
denastki państwowej. Nazwiska? Nie

ważne to w tej chwili. Chodzi e za-

sadę. Sądzimy, że reforma taka powin
na dotyczyć w pierwszym rzędzie po-

zyeji skrzydłowych, bocznych pomoc-

ników, a także nawet obrońców i

już przygotowany w zasadniczym szki

cu), natomiast w Warszawie 17 paź-
dziernika oczekiwalibyśmy próby dru

żyny dość znacznie zmienionej w sto-

sunku do tej, jaką obserwowaliśmy na

meczu z Węgrami.
Mecz chorzowski nie będzie łatwy,

ale naszym zdaniem, leżący w grani-
cach naszych możliwości na osiągnię-
cie choćby minimalnego zwycięstwa.

PEŁNA REFORMA NA FINÓW

Od meczu

bramkarza. Orientujemy aię, że to .Tego mamy prawo cię spodziewać,
sprawa nie łatwa, ale kiedyś przecież podobnie jak ew.

-porażka z Finlan-

trreba do niej przystąpić. Nowy ewen dią byłaby dopełnieniem kielicha go-

tndnie skład wymaga zgrania się i ryczy, który entuzjastom piłki nołnej
wzajemnego poanania. Trzeba na to parokrotnie podawali nasi futboliśei.

trochę czasu
-

a jest go nie wiele. Czaeu
^

powtaIzamy} jest ma-

ło, a wysiłek czeka na* jeszcze po-

ważny; jeśli nerwowo będziemy do-

Rumunami dzieli nas < brze przygotowani (bo o innych zmia-

nie wiele ponad 2 tygodnie. To ter- nach w tym roku niepodobna już ma-

min bardzo krótki, tak krótki, iż do- rzyć) to być może, te na zakończenie

prawdy trudno w takim czasie doko- sezonu w bilansie tegorocznym zapi-
slrzeżeirem, że reprezentują jednak nać radykalnych cięć. Sądzimy, iż spra szemy pozycje dodatnie. Doda to

klasę dobrą — Rumuni zwłaszcza zu- wę możnaby przeprowadzić jednak w pewnością bodica do dalszej pracy

pełnia dobrą, Czego pfófcki fttleWrtiy ten ipOłób — półclęciem, Zadowolić J i przyśpieszy realizowanie projektów
w roku 1947 ffeeegr&a* dwa spotka- «« meczu t Rumunami, a całkowi- dalszej ptłyłsłoid, które prteei*4 Ut

nit — remisowe w Bukareetde 1 prs*' tym a Finami, Isnynti słowy nasz nieją ciągle, * chodzi o t«, by tyły
grane w Warwawle). | skłid W Chorrowłe byłby «reformo-i szybko realizowane.

% w&ny stosunkowo &fe«ftacffl*l« (eł»<5 * S. Gostomsld
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Jakie są plany naszych plłkmy —

Wybieramy 10-ceu
sportowców polskich w f. 1948

Konkurs - plebiscyt „Przeglądu Aportowego"
DZIESIĘCIU najlepszych spor.

towców polskich w roku
1948 wybiorą w myśl ogłoszenia
przez nas konkursu - plebiscytu
Czytelnicy „Przeglądu Sportowe-
go". Wśród tych dziesięciu wy-

brany ponadto zostanie najlep-
szy z najlepszych. Redakcja na-

szego pisma, jak już podawaliśmy,
postanbwiła ufundować wielki
puchar najlepszych sportowców
polskich.

Zasadnicze punkty regulaminu,
które podaliśmy już w Nr. 80 na-

szego pisma powtarzamy ponow-
ni*:

Puchar jest rozgrywany w

ciągu 5 lat drogą plebiscy-
tu Czytelników „Przeglądu Sjtor-
towego".

2 Nazwisko najlepszego spor-

towca, który zajmie pierw-
sze miejsce spośród dziesięciu wy-

różnionych, będzie coroku wyry-
te na pucharze.

1

bywa puchar „Przeglądu Spoisto,
wego" na własność. W razie rów-
ności punktów po 5-ciu latach pu-

char przechodzi na włashosć spor-

towca, który zdobędzie przewagę

punktów w następnym roku .gło-
sowania.

4 W ciągu trwania Konkur-
su-Plebiscytu, a więc w ©-

kresie lat 5-ciu puchar znajduj*
się w posiadaniu redakcji „PTM»
glądu Sportowego".

5 Głosowanie odbywać się
będzie na specjalnie zał4-

czonych w naszym piśmie kupo-
nach, na których każdy z /Czytel-
ników „Przeglądu Sportowego^
wypisywać może dziesięć nazwisk
sportowców, jego zdaniem zasłu-
gujących na wyróżnienie. Kolej-
ność nazwisk — według uznania
uczestniczącego w Konkursie.

6 Ci z uczestników konkursu,
których treść kuponów

zbiegnie się z ostatecznym wyni-

SpOrtowiec, który w ciągu 'kiem Konkursu, tostaną nagro-
i* lat 5-elu tAbhę&ńs ftaj-
większą ilóić punktów (pierwsze
miejsce ptaiktowafie jest 10 pkt
10-te — 1 pkt), w plebiscycie ado.

na razie jeszcze nie wiadomo. Czeka

''. ieh w międzyczasie młócka figowa, któ

ra octywlścfe fomy nlfe podnosi. Są-
dalmy, ie ezak&ć !eh powinien obAz

kondycyjny, na który zmobilizować

będzie trzeba przynajmniej ze trzy j*
denastki. Obóf taki będzie z pewno-

ścią kosztowniejszy niż zazwyczaj, ale

nie prsypu*2tz»my by w k&aie PZPN

były pustki...

Dl i czego tale hojnie szafujemy lici-

W świetle fachowej opinii
węgierskich speców futbolowych

W rocznicę lim pod benino
musowe marsze w całej Polsce

Dla neetfcenk S-tej rocznicy zwytaę»-

fcłej bitwy pod Lenino, rocznicy triufli"

{^ Odrodzonego Oręża Polskiego —

na

Bzlakaeh zwycięskich walk bratniej Ar-

mii Rad niecki ej stanie do współzawod-
nictwa W masowych marszach młodzież

polska, dokumentują* zdrowie, tężyznę

fizyczną i braterstwo x narodami Zwięs-
kn Rsdtlecklego,

MitfaMi M2ć|fan« hs terenie eałoj |

— dla kobiet, dochodzących de m«ay W

iwartydi tespołsch de lat 30 n* 5,000 m

— 46 minut, —> dla kobiet, dochodz(-
dych do mety W «Wartych zespołach po-

wyżej 30 lat na 3.000 m
— 30 mini»,

Start marmów wyahaonony będzie w

miejscach związanych z historię Wnlk

Anifii Radzieckiej i Polskiej i najeźdź-
cą hitlerowskim.

Po masowej akfji Biegu Narodowego,

BedwpMOtrifafcl d«iMmik «portowy) ka środkowa.' Najruehiiwłirf i hajro*
HNep-Sport" Mjmule si$ hąfdw ] był K.f*sówka i CrU'

wiBie|6Jowe ostatnimi pojedynkami pił-! ner wjTóżmdali się «panewsihBesn piłki,

Pólekl będę trzeci? skolel masową akfję i nw« pływania, wamm te bftlą treecię
wycho-wania fizycznego w dążeniu de

biologicznego odrodzenia narodu, W tro-

sce o sprawność, tdrowie i tężyznę fizy-
etnę sierokićk mas społeczeńsw^

Intpresa atafszowa pod hasłem i „Mles
dzid Polska maszeruje lilakami zwy-

cięstw bratnich Armii Radzieckiej i Pol

skief przeprowadzona będzie 13 pai.

dziemika w« wsaystklch miastach i gmi-

nach kn neecsAniu tocsniey bitwy pod

Lrnlne (12^.1943 r.) .

Marne praeprowadm specjalne Koml-

lely Marszowe (w miastach, mia*ecz»

kaeh l gminach), w skład których Wcho»

powateehnę impreg?, która pod ivae^

dem ilolef «tartnj^eych, jak równiet i

pod w*ględem organizacyjnym prą®'
wyżs«y poprzednie impresy,

gt. X.

karty polskich 1 węgierskich. Na lamach

lego plmtta wypowiedział mifd«y In-

nymi tr«ie.r plłkanki Javor Pall: któ-

ry tokf wyraalł oplnlf o na^aąj ttprt-

— Polały iadywidualnte Jako

całość jednak barrtro słjtbl,
na tle t«fc moerej drttiftiy, j«k| była
na«a fPfvresentafja. Z ttMxjrh najle^.
mymi byli

ftuwf Ifewilk i pwwvnfcfay-
dłowy. j

Charakteryisttjfe mam
!

dd Nep-SpoH pkce co «astęptijei
W)Tobfik. w bramee. nie. nie pokąsał.

Okazał sif bramkflfitem iwfmltywnjin.
Po pauda Mnleniono go na Jakubika.

Obronił mt kilka nlebeiplwnych MfM- <

łóif, «koda, ie nie grał od pocaętkn.
1

Trójka ołifońcńw (Węgr«y traktuj)'
Arotfkowefo pomocnika jako obrońcy |
prsyip. red.) jpi"nia na niezłym poziomie.
Najlopwy był Tarka. Snarczyk Wyróżnił j
rię do-kładtio^cńą pódc.ń. Miller w I-ej
połowie nie nie zademonstrował. Jego
za-łrpca Bartyla wypedł o wiele lepiej.

W ataku najwięcej dała x siebie trój-

ale gubili się w akcjach ofensywnych.
Od Hogendoirfa o«ztkiiwa«o anaosnie

więcej niż pokajał. W I-ej połowie, ami

ra*u nie potrafił pwajść ptsez węgijer-
elciego obrońcę. Po p*ae«vie miała tnu

się ta sztuka zaledwie p&eę. fasy. Naj-
słsłwfiiTM w ataku jwJskim był ManioA.

DtwkoTiałjfm łfdmlę był p. Kmiolńsfcl,
który cłó!iko«sle saiłpeJHisf, Jafco «ędsla
autowy głównego arbitra aawodów.

dani prewiami pi«niężnymł !
ksls^ffowymi, których !l<łśi i wy*
SOkość podamy w teftńinłć póź-
niejszym.

Ponieważ, mimo twych końco-
wych etapów sezon «portowy Yr-
Pokk» jeszeći trwm, a Kenkun-
przewiduje wybór najlepSKych
driasiędu sportowców Ba podsta-
wi« pełnega biisnsu «portowego
fofctt 1948, drukowanie kuponów
rezpseailemy oexywi^eie dopiero

—^
..

*
^

pod konłee roku, a wl?e twilej-
— Bramketrs Janik mógł obronić *o TM i »j.„. . .

•
_

. ^.3br6nitdGrłt*^" bar wffeej w kofleu listopada lub po-
najmw*) r poza ym J ćzątkach gntdttła. Intencją naszą
dzo niepewnie. Jahdnda, to gracz nfc .

^

, is ,
* 7»j jest, by konkurs został zakonczo-

poziomie, ale nie reprezentuje jeszcze
klasy ettropajlkiej, Barwiński był od

fllcgo zdecydowani* llabszy, nie ma

przy tym takiego wykopu jak Ja&duda

i łatwe go. można mijać<

Od łfddkowego Parpanł. Polaey
oczekiwali bifdio wi«Ie, ^daje się, że

jeszeze bardziej Ich e&włódL Obaj bo*

esai — Szczurek i Walko — wypadli
bardso iłabo.

W ataku tylka dwaj łącatłcy fwbiłi

O mecra watszawifelm sprawozda* 60 LePs^« łe' dwójki był

Warszawski Okrąg Tenisowy
nabiera nareszcie życia

ca ,,Nep'S£ettu"-df Tovaaz Pitraa pi»
sze co następuje:

WIELOnOJE V TORUNIU

104ó] panów i' 5-łłój pań « ińistroó-

śtwo Pómołrśa odljfdiie śię W ńa<jblia-
szg nicdweJę w Tonihśu. NajfV*wSżn<ej-
6że iz^ine tm Bwyćię«two pogada Dti-

nćcki i KomnleWski a Pomórz*. (Ko)

PlŁKARŻfe BRDY NA CZELE

Po o£ta(ni«h rocgrywkach piBtankich
o mistrzostwo Pomorza tabela nksetał-

towała się następująco:

1) Brda Bydgococs
2) SCKfi Gntdrięda
3) ChojniOzanka
4) ZsrwisM Bydg.
5) Cni a via Inowrocław

gier pkt. st. br>

4711:A

dz4 priedatawlclelo wszystkich plenów, władz pnzes PZT i podołanie Kotni*a-

Kerygodne nJeruchUwl< włada war-1 Udział w turnieju dla graoży tfzestO'

«zawikJe#o okręgowego tenlłO-' nyoh w klubach. Wstęp dla publiczno- ' 6) Wisła Grudmąd*
wego «powodowała zawłeeeemie tyrh 4ci bezpłatny, Impfeża połąozona bę»' 7J Zrynv Wabrzefcio

resortliw, przedstf widela Tow»r»y»twa
Przyjaźni Polfko-Rndzieckiej, prxcdsta<
wlclele partii politycanych i włada miej-
scowych.

Marsze rozegrane b{d? tia następujij-
tych dystansach! dla młoJzlciy męskiej
ed14do16latna5,000 m,

— dla mło*

dzieży męskiej od 16 do 21 lot na 10.000

m,
— dlamężczyznod21do30latna

10,000 m,
— dla mę&czyzn powyżej lat

30 na 5.000 m,
— dla młodzieży reń-

skiej od 16 do 18 lat na 3.000 m, dla

kobiet do 30 lat tia S.OOO m, ~- dla ko-

biet powyżej 39 lat na 3.000 m,

Wszyscy ucaestnlcyfczkl), którzy wy-

kałę się odpowiednimi minimami uzy-

skanymi w marszu, otrzymają x Głów-

nego Urzędu Kult Fiz. specjalny zna-

czek pamiątkowy.
Minima do uzyskania znaczka przed-

stawiają się następująco: — dla mło-

dzieży męskiej do lat 18 na 5.000 m
—

40 minnt, — dla młodzieży męskiej do

lat 21 na 10.000 m
— 1 gods. 25 miii,

— dla mężczyzn od 21 do 30 lat na

10.000 m
— 1 ęods. 20 min., — dla męl-

eiyzn powyiej 30 lat na 5.000 m
— 40

minut, — dla młodzlety teAskiej, do-

chodzącej do mety w zwartych zespo-

łach, do lat 18 na 3.000 m
— 28 mlftut,

dzie z akcją zbiórki pieniężnej na Od-

budową Wamzawy,fia. Funkcje te powierzono p. Żmichow-
ski emu i SKS,

Dotychczasowe pociynairfa Komteiwa

okręgu wanszaweklego zapowiadają anaCz

ne ożywienie W teniaie na tefwiie nic

tylko Warszawy leor. prrede łrssysłkltn
na tej-enio wojewudatwa wa-pszaiwskiego
i wcif((nięrae do pracy zorganizowanej
tych ośrodków prowincjonalnych, które

dotychczas pracowały „dxiko". Ponad-

to kładraony jest nacl-sk na popularyzo-! ci

wande tenisa wśród Ba/szerwych ntesz j dowstwa w piłkarstwie polskim, Głó-

młodzieiy, w poważne osifgnięda WBy Urząd Kultury Fizycznej prosi o

da niewątpliwie ściślejsza na tym polu
1 ram!eMCZ*fl;e następującego komtinl-

współpraca ae Związkami Zawodowy- l^atm
mi oraz s Wojewódzkim Uwędetu Kul-

Dyrektor G. U. K. F. Łaź. T. Kuehar

w przemówieniu swym na kolacji dra

iyn piłkarskich Węgier I Polaki, sa-

8) Gwardia Bydg.
19) Polonia Bydg.

18:11
lSill

6:4

7:6

6:11

Si8

7:10

S:10

SPORTY WODNE NA ODBUDOWĘ
WARSZAWY

WOZW wraz z* wszystkimi Klubarfll

organizuj* w nladzialę M wrninla o go

dzini* 13-e] wlaikl* r*oaly ikladsjąe* dę
z J4-ciu biegów Wle»le«yeh, Jaehtftw, ka

jaków, łodzią motorowych, pychówak I

katów, Oprici r*g*t odbędę sią na wo-

dzi* popity. Zawody odbędę »lq na tra-

sie Jacht Klub — Warizawskle Towarzy-
stwo Wiołlarskl*.

fhęty dochód pizuMęta tią ge. e^Mdo

S*

Nieprawdziwe pogłoski
o wprowadzeniu zawodowstwa w piłkarstwie

W ZWIĄZKU z ukazaniem się w' prawdziwe, a może nawet lendencyj-

prasie fałszywych wiadomoś- ne .

projekcie wprowadzenia zawo-

tury Fizycznej.
W najbliższych dniach Komisary-

czny zarząd WOZT organizuj* turniej ,

tenisowy o mistrzostwo Okręgu. Tur 'f^aeji «ftortll pol
niej -przewiduj, naatępujące konku-

rencje i terminy: W ciągu jesieni 1 timy zapowledziail

w.dniach 24 — 26 bm. konkureuole

juniorów, przeprowadzi S. K . S. aa

iwych kortach w Warszawce) |
w dnia eh 30 wrzcinia { 1—3 pai-

!

dziernika konkurencja «eniorów («ęi
czyzń) organizuje Legia na twych kor-

tachi j
w dniach 1—3 października konku-

rencje pali organizuje AZS na kor-

tach SKS w Warszawie. |

Początek gier, w dnie powszednie o

godz. 16, w niedzielę o godz. 14

litAtRAWUNII TUR-a

tt.f . (Tel. wł.) - tódtka klaia A

w-. -starluj* do mistrzostw jut w najblii-
tzę niedzielę. Uchwalą Zarządu tOZPN
ułaskawiono zdegradowany TUR łódzki o-

raz awantowan* do klasy A mistrza I wl-

eenlstrre IMxklef Idaw » WUAmiom* i

1) Podział piłkarzy na klaay (sto
sownie do reprezentowanego po

ziomu),

SZEF WYDZIAŁU PROPAGANDY
G.U.K.F.

Brzezicki — mjr
SZEF WYDZIAŁU SPORTU

G.U.K.F.
CitirrUk — ppłk,

Cieślik.-1 - Był on-- motorem wszystkich
akejł polstóćh. Swą 4ywą gl-ą do «łu-

dzenia przypomina nassege Puskas*.

Bardzo dobnie Walćzy o piłkę i jega
podania idą zawsze na właściwe miej
Sće. Jeit 'przy tyin tiiebespiecznym
strzelcem.

Gracz mniej od niego strzelał, ale

wykazał, ie jest wartościowy, Kubic-

ki, występujący po ras pierwszy w re

prezentacji Polski zrobił co mógł. Ko-

hut nie gra źle. Nasz 'stopper jest jed-
nak w znakomitej formie i uniemoż-

liwił Pclakowi sianie zamętu w na-

azftj defensywie.

Najsłabszym graczem aapadu by!
Bobiila, Wolny, nie wiedział jak grać
a obrońcą Rudaaem.

1948, a puchar mógł uzyskać pier-
W8M nazwisko zwyclęzey w okre*
śłe powojennym na początku ro-

ku 1949,
Ńie dewodzi to jfidfltk, by Czy-

telnicy, pragnący uczestniczyć w

KońkUfśie, nie mieli już Obec-
nie obowiązku prżypófftriiśnla.
bie Wszystkich osiągnięć i Waż-
niejszych wydarzeń wśpofćie JjoL

I skim począwszy od Stycznia 1945«
Jak wiadofno 3fok bieżący;: Ofcfiło-
wał w bardzo liczny. szereg tóż-

nych imprfez sportowych W skali
krajowej i międzynarodowej. W
następnych numerach postaramy
Się kólejno w skrótach przypom-
nieć naszym Czytelnikom waż-

niejsze wydarzenia w naszym

sporcie, począwszy od stycznia.
1948 poprzez okres wiosenny, let-

ni i jesienny. Ułatwi to niewątpli-
wie ihożność zorientowania Się w

naszym tegorocznym bilansie

sportowym ł uchwycenia poszcze-

gólnych wyników, osiągniętych
przez tych sportowców, których
wyesyny zasługują niewątpliwie
na wyróżnienie.

Mecz „stulecia" w Warszawie

Zarząd Miejski - Dziennikarze
u bm. Aaitępl otwarcia nowego sta-

dionu mlejiklago przy. Al . Ni*pOdl*gło-
ści. W ramach imprez sportowych, zor-

ganizowanych na nowym stadion!* odbę-
dzie tlę e godz, li>aj iensaey)riy ma«

piłkarski Zarząd Miejski — Dziennikarze.

Zarzęd Miejski wystąpi w Składzie:

bramka prezydent Tołwiński, obrońcy:
Przew. Nacz. ftady Kultury flz. tartos?*-

wlez, dyrektor Slura prezydialnego K?o-

ka, pomoc: dyraklor oaiownl Zieliński,
dyrektor biura Pefs. Zarządu Mlejiklago
A. Wujek, dyrektor ZOM Wolowlczi aiak:

dyr. wydr. Adm.-SamorZąd. Marzec, w!5*.

prezydent Banlgar, pKewodnleżęey Sto-

łecznej Rady Narodowej-Sankowikl, wice-

prezydent' Jaizctuk, wicepretydent llrz*

leckl.

Skład druiyny Dtlenhikarzy ustalony-bę.
dzl* dopiero przed meczani. Całkowity

dócflód i moi» przeinaczony
Odbudowę Warszawy.

dlqsk - Lublin 11 s 5
Kołodyński II-gi błysnął mieniem

O5LABI0NA (bea Zielińskiego i

Głębockiego) ósemka' lubelska U-

zyskała nieco łepscy Wynik a reprezen-

tację Śląska nii reprezentacja Warma-

wy i Fakt ten na biel? jednak wyrazu,

gdy pamięta się, i* młodkicy lubelscy
b. dobrze spisali się na tegorocznych
mistrzostwach Polski juniorów, zdo-

bywając tytuł mistrzowski w wadze pa-

pierowej (Kukier) i trzy wicemistrzow-

skie. Tej właśnie młod/leły (KołodyA-
cki II, Łoziński) a także wychowankowi
(CKS-u Kubickiemu, który obecnie prze

ki ko7r«enejrrdzi.l .M.mVpZPN "Vm??
-

w sprawie r.organluoji plłkar-1 ,,anvich ^lln 1 »"^ «wdZlęcZa I .ibłln

stwa. Punkt y

Wyniki techniczne: w w. muszej Gó-

rawfki (Śl.) zdecydowanie nhgł na pun.

kty Kołodyńsklemn II (L); w w. kogn-

2) Ustalenie fch praw 1 obowiąz-
ków,

3) Rozbadotrą aieoi klubów w o-

środkack, aiepoeUdających dotąd
klubów,

4) Komasację klubów w miastach,
posiadających nadmiar słabych klu-

bów.

5) Odbycia w najbliiUxej przyszło

Wszelkie Inne ln!onnac|e na temat

przemówienia Dyrektora G. U . K . F.,
(«We alf w inale akaa«(r>-- a9 ate- (A.) wyptealrtował Bani-

na (L); w w. plóskowej Bazarnlk fWy-
ciężył Borowskiego (L) praea 1 k. o. w

3 r.! w w. lekkiej Bibrzyckł («.) nie

rozstrzygnął «piki a Łozińskim (L),
który W trzec/m starciu priesaedł do

generalnego ataku; w w. pośredniej
Kula (Śl.) wygrał z ambibniq wałczącym
Siemionem II (L){ w W. średniej Ka-

ssmba (Śl.) przegrał z Kubickim II (L) i

w w. półciężkiej Urbaniak (Śl.) znokau-

tował wi r. Maćkowiaka (L); w w.

Ciężkiej Paterok (ił.) zwycifłył przez

k. O . Gołębiewskiego (L).
Warto zwrócić uwagę na młodą „tntt-

chętt Kołodyńskiego II — wićemlslrza

Polski juniorów, który ma ^ia rozkła-

dzie" reprezentanta PoMu Kargiera (w
półfinale mistrzostw juniorów) i teraz

przekonywująco wygrał a Górowskim,
iwjrel«K« Paiwg,

NOTATNIK PIŁKARZA «TOUĆT
- Konferencja lekarzy klubowych Odby-
łasięwdniulibm.

•ję Zawody e Riiehar 1. Kaluty wartze
*a — $|ąsk wyznaczone zostały - f>rfi
P2PN na dzień 1 paldzl*rnfka.

W roigrywkath klasy • w pMiCis-
gólnych grupach prowadzę:

grupa I — Sparta p. i.-O, MdWabnMe W,
Rywal <t:J;

grupa II — Skra Sfl, Mest

grupa III — Dąb 4ił, Start 4:2, twlt
4i2, Ursus 4:2. \ \

+ W kiaile Cs «lica w «rapie t,
chor (Kob) w drugiej i Wicher (OrójOc)
w grupie trzeciej, W eitałnlej na ciele
znajdują się dwa teipoly: Start (ółaróW)
I Słui«wl*nk*. Wszystkie «* kłułsy nto

straciły dotąd punktu ntstrzowskłege.

ZWIĄZKI ZAWODOWI W NEREM»

NA osaueowf WARIZAWT

Rada Związków Zawe<(ewyati Okręgu
szczecińskiego w porOzumienłur.ze ućze-
dftikim OZU zorganizowała * Moezleię
(1? bm.) tawody l*kke»tletycn>e, ł któ-

rych dochód przeznaczono na odbudowę
Wartzawy. udział w Imprezie wzięły ezła-

ry kluby: ludowlanł, Pionier, Odzie* I
Piast.

I lepszych wyników ianetewe< Mlefyi
*,f Tomasz*wskl*J (fcid). w bl*gu n* tt
metrów; Ji,« |=otyńskl*J (Piófiiar) na 700

m*trów, w oszczapl* banów tefll«H

(Pionier) - 4t.il. - ..• . 't

Orutyhowe twyelęslwo odniósł Mipół
Budowlanych - 35» pkt.

DWA NOWE REKORDY
LEKKOATLETEK DUŃŚKIĆ1?

Dunka Bente' Bergendorff ustanowiła

na mistrzostwach Danii — dura nowe

rekordy krajów* na 60 m 7,6 i,' i ni

^•»-25,6«
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0 bramkarzu, który sią znudził
bronieniem karnych rzutów
C. II.>

Camera
technikiem rolnymi

PRIMO Camera, były mistrz świata

w bok sie a obecnie zawodowy za-

paśnik ma wielkie Tdopoty. 'Wy]ech»}
OB z USA do Brazylii turnee po więk-
szych ośrodkach, ale przy wypełniaoin
formalności dewizowych zadeklarował

yr rubryce zawód — „technik rolny".
'W Brazylii panują surowe prawa imi-

sracvjne. Kto zadeklarował, że jest inż\ . .

-

—

"

. , . ..

" się i na boisku wvpadki, które wywolu-nierem, musi wvkonvwac swoj zawód, . ,. . .

'

. . , , . , . }'•} zdziwienie. Ostatnio byłem świad-kto oświadczył, ze jest rolnikiem, musi . . ,

. , . , „ . . , . , kiem czterokrotnego strzelania rzutuiść kopać kartofle i me wolno mu zajac . „

: karnego, trzy razy błyskawicznie reagu-je mną pracą. ... . ;t

~
. ł i-3?

C
V bramkarz bronił i sędzia dopatrv- LoaisTymczasem Lamera. ..technik ro!nv «.,

'
. . .

-

, ,. .,

•
t .

*
. wal s*ę zbyt wczesnego wyskoku, za rozmowie^ z jednym z dziennikarzy po-^

Kaczą występować j o zapasni -. .
*

d '

czwartym razem pujci{ ; sędzi« uznał I wiedział, że nie chce boksować, ale nieihr szvbko dowiedzialv się o tvm i po- , I. . ,, . .
•

Q ," "
, „ , rzut za wvkonanv prawidłowo! mówił, ze wycofał s»f i rogu defroi-sUwily Warnerze warunek: albo prjr-j -' ' 1

je pan na roli, albo... prosimy wrócić do Sędzia powiedział:

USA. j — Pozwoliłbym strzelać ds tego ez-a-

Zdaje sie, ie olbrzym włoski wybierze '
su, aż bramkarz zastosuje się do prze-

to drugie! pisów.

Str S

Najnłodszy przyjaciel Joe Louisa nie

może się pogodzić x myślą, ie jus ni-

gdy nie ujrzy Czarnego Wujka ńa rin-

Jak zdaje Joe ulegnie swemu.

\tmrjoeielami i mów nałoży rękawice.

Stockholm we wrześniu

n KKORDÓW światowych w pi&ar-
Alsboe nie notuje się, ale zdawają

Bramkarz odparował:
— M»£?eta ołtroBie i czwarty rant,

j ale dałem spokój. Stalibyśmy może aa

przeciw siebie d* rmi. T« zbyt nudne.

CZY LOUIS DOTRZYMA SŁOWA 7

czasie pobytu w Szwecji

Co trzeba Jeszcze wiedzieć
po zwycięstwie nad Szwecjq

tywnie.

— Cjy to nie pięknie, robić to co mi

się podoba — powiedział czarny bom-

bardier. Nie słuchać słów menażera:

Joe trzymaj się, forma przede wszy.

stkim". Mam dość pieniędzy, aby żyć
bez troski. Nie mam ochot}", aby płacić
wielkie podatki. Idę grać w golfa!

Louis nareszcie jest sobą, na co chyba
zasłużył (według ostatnich wiadomości,
które nadeszły z USA — Louis jednak j
nie dotrzymał słowa i zatęsknił znów

za ringiem. Przyp. Red.).

Szwedzka czwórka wagi lekkiej, która po zaciętej walce pokonała osadę pol-

ską na torze regatowym w Łęgnowie Foto Osmański

STR AND PRZEGRA?

„WOJNĘ NERWÓW

Strand doszedł do siebie i ostat.

nio zwierzał się dziennikarzom:
— Byłem zawsze w pierwszorzędnej

formie fiycznej, ale w środku biegu tra-' wa

emerytury,
• ciłem ochotę do walki i „wykańczałem j było mowy.
• się". Miałem uczucie, że nie opłaci się

j męczyć. A teraz czuję się, jakby mi

j zdjęto z pleców ciężar. Bieg sprawia mi

I znow radość. Szkoda, że odzyskałem o-

• chotę do biegów zbyt późno w tym se-

| zonie i dopiero po Olimpiadzie.

Strand wmawiał w siebie, że musi

wygrać w Londynie, prowadził wojnę
nerwów przeciw sobie i przegrywał. Te-

I go nie robili chyba ani Oweas, Kohłe-

j maimeo, Noemi, Haegg i Zatoptk
i Strand eznje się ttne, ale wątpię

czy potrafi M stać % następcą tych
wielkich biegaczy. Jest stworzony do

wygrywania w wielkim «tyła małych ła-

wo dó W. Igrzyska Olimpijskie i mifłrao-

stwa Europy stawiaj; przed nim ?bvt

wielkie wymagania. To nie jest towa-

rzyska zabawa, da jakiej «r»duł mę

Strand.

JEŚLI UMIERAĆ — TO NA BIEŻNI

Trener szwedzkich lekkoatletów Hol-

mer po 22 latach pracy wystąpił do

związku z próśb; o podwyżkę. Dzielny
staruszek, który całe życie spędził aa

boiskach i many chyba a tym, ae jo«Ji
ma umierać to tylko na bieżni-., pomy-

ślał, że któregoś dnia przyjdzie mu we-j
getewać. I

Holmer otrzymał ofertę z USA. Ame-

rykanie zapragnęli mieć trenera dla śre-

dnio- i długodystansowców. Piękne po-

le do popisu i ładny zarobek! Ale Hol-

mer jest starszym panem, który najle-
piej czuje się we własnym domo. j

Propozycja amerykańska miała tylko
ten skrlek, że Holmer poprosił o pod- j
wyżkę, którą najprawdopodobniej otrzv,

Może rozwiązana też będzie i spra- •

której dotychczas me j

SZWEDZI zamieszkali w dawnym ho-.
telw pod Orłem, obecnym RDK. Po-

siłki bardzo smaczne i treściwe pobiera-
li w lokalu BTW-u. Zaznaczyć wypada, że

szą osadą Szwedów była dwójka (18 I 19
lat).

Christerson po p.ieoranej z Vereyem,

Zbyt późny wyjazd lekkoatletów
zmniejszy ich szanse mr Bukareszcie

PRZYGOTOWANIA do międzyna- cją. Choroba Cevony pozbawi widów- wielkie postępy Rumunie, Raicu. W,
rodowych zawodów lekkoatle- j nię bukareszteńską wspaniałego wido kuli mamy prawo liczyć na zwycię-

tvcznych w Bukareszcie w dniu 25 j wiska, jakim byłby pojedynek Czecha stwo gdańszczanina. W oszczepie Po^

po' obiedzie zawodnicy^ gości wypili bar- podjechał pierwszy
dzo dużo mleka!!

•'

Prezydent miasta Bydgoszczy p. Twar-
dzicki . podejmował sympatycznych gości
w piątek w gmachu Muzeum Miejskiego
tradycyjną lampką wina.

do swego pogromcy

powinszował mu zwycięstwa. Publicz-
ność — to naprawdę sportowe zachowa-

nie, przyjęła niemilknącymi brawami.
•

W czasie poszczególnych biegów czyn-

ny był zakonspirowany totalizator, zakła-
dano się na większe sumy.

.Szwedzi zwiedzili w sobotę .jeden pod !•,. .

miejskich majątków, w czasie -uroczysto-
' .JSW -*>•- P"9iW ..pocętafl .

id dożynkowych i byli częściowo obecni -

ze
w roku przyszłym pojedziemy do

na meczći bokserskim Zjednoczenie _

a

.°,
n

'fc
b

«
d ' gospodarzami

^

dyspo-
ZZę, .na którym zostali bardio ierde'cznie .; .'q

boru
y... ,. . fgi

przyjęćij^Jak im s^ podobało zachowanie -

się niezadowolonej z częstych, pomyłek
sędziów publiczności, trudno sprawdzić.
Przypuszczać jednak należy, że te ciągłe
gwizdy .nie . bardzo przypadły im do .gu-
stu.

Pomyślano naprawdę o wszystkim —

wśród braci wioślarskiej znalazł się na-

wet dobry tłumacz języka szwedzkiego —

kolega. Wdowiak. , ,. , . , ,I Koszycach, gdzie co roku próbują swych

Może znów
zobaczymy
Zatopka?
— projektuje w- polowie października ^za-

prosić fenomena czeskiego do Warstbwy
wraz-, z; ^drużyną milicjantów.

z Węgrem Garayem. Iacy nie startują.

Prasa rumuńska, rozwodzi się szero- W skokach jedynie Adamczyk wal-

ko nad drużyną polską. Łomowski

Gzy maratończyk Gancarz
powinien jechać do Koszyc?

G

- oszczepie
i 26 września są już na ukończeniu. ""

~

Rumuni ma;ą zapewniony przyjazd
^

Węgrów z mistrzami olimpijskimi Ne- kQ nad drużyną polską Łomowskl- ; czyć będzie o czołowe miejsce. Czeca

methem i Gyarmatti na czele. Dosko- ; Adamczyk są z Poiaków najpopular- Fikejz, który skoczył niedawno 741,
nały młociarz węgierski zapow.edz.ał i niej-2vmi Zalicza się ich do czołowej jest murowanym faworytem. .

próbę bicia rekordu światowego, na- u europejskiej. Rumuni jak widać M . , ,,

-

.. n,

leżącego zresztą do niego. Obok bie- [ h lkkoallc_
ZS.Owardia zachęcony zeszłorocznym

^

Zatopka na 10000 m, w którym!
^ ^ ^J m/spod2iewamy ^^^S^tlitó

powodzeniem imprezy z udziałem Załopka będzie usiłował pobić on rekord śwla J^ ^

do pobicia. Krzyżanowski x Kuźmicki

ta. będzie to najbardziej atrakcyjny i r..
tro!s ^ oku mo

^prawiC mespodziaa
1 mJt . r. J zbyt poznym wyiazdem do Bukaresz- ue. 2wła*zcy»-Ka#mieltl

punkt programu. W doskonałei , bez- . tu^ Ekspedvcj?.. która^we-wtbrek-mia- 2wIaSZCZa Kuźmicki.

nej drużynie węgierskie) zabraknie -.jeszcze życzymy • szcśęśłiwźo

dyiie. sprintera Goldwany, który jest '^feSżorism'si.edrała" w KatOMrt- ^owanra.i^oże Wtedy &ćz«Kamjrn«
chory- ( cach": -Pfzyjazd' do Bukaresztu na kil- i i wyników.

Zespół rumuński wykazuje w ostał- ka godzin przed zawodami nie pod- Z zawodniczek

nim czasie znaczną poprawę formy niesie bitności polskiego zespołu;

ŁUSZCZ i Gancarz mają startować

w międzynarodowym maratonie w

sił najsławniejsi specjaliści europejscy.

Biegacze nasi znajdą się na pewno w

doborowym towarzyswie. Czy potrafią
się w nim spisać bez zarzuu?

Odpowiedź jest b. kłopotliwa, bo w

maratonie wszystko jest' możliwe. Jeśli

chodzi o nasze zdanie, nie mamy za-

strzeżeń, aby starował Głuszcz, zeszło-

roczny .-mistrz Polski. Warszawianin w

tym roku marzył o starcie na Igrzys-
kach, później spodziewał się wyjazdu z

całą reprezentacją i trenował solidnie.

Ale skąd wyłonił się projek co do

wyjazdu Gancarza? Wielokrotny mistrz

_
. . .„., . maratonu- (1933, 1934 i 1936) jeszcze

Gdy osady zbliżały się na odległość -

J

50 m do mety. publiczność zaczynała gło- "Igle biega. Sartował w 194Ó r. w Lo-
śno dopingować swoich, okrzykiem ..Pol-. dzi; przychodząc na 6-tym miejscu. Nie
ska. Polska" Widoczne było poderwanie hartował jednak w Olsztynie w 1947 r

się dopingowanej osady. Po przegraniu . odu k(jn Gancarz wypadł sła-

czwórki wagi lekkiej, tłumaczono — że i , ,.
**

,

- • ij||. i bo w biegu na 10 km podczas tegorocz-

zaczęia do- { nych indywidualnych mistrzostw Polski.

ZdaMjfię, że nawet maratończycy nie są

.... ... .. , ze swn i też się kończą. O tym należa-

Najmłodsza osadę tworzyła czwórka wa-
'

...

gi lekkiej z Płocka, jej członkowie lic za 'oby pamiętać!
po 18 lat. Najstarszym

Szwedzi przywieźli 'dwie osady w czwór-

ce, pojechała wprawdzie tylko jedna,
gdyż drugą musieli nasi goście łatać po-
wstałe dziury w czwórce i ósemce. Nie-

którzy z gości nie mogli się nasycić na

szą doskonałą kuchnią i ponoć zaniemogli
w ostatniej chwili... •

Przydzielony Szwedom tabor. Jak na na-

sze warunki, nazwać można dobrym. Po

przegranej goście tłumaczyli naturalnie,
ie nie znali dobrze łodzi, że tam dulki
nie tak ' przykręcone, a to znowu falo-
chron zbyt niski i woda zalewała. Nasi
znowu zazdrościli gościom doskonałych
wioseł, produkcji angielskiej i amerykań-
skiej.

•

zbliżały

lekkiej, tłumaczono

publiczność przegrała bieg, gdyź
ka centymentrów za późno

Ping-

liczą
zawodnikiem byl

nasz niezrównany mistrz Verey Roger -

wzór prawdziwego sportowca. Najmłod-

LIGA CSR

PRAGA. (Obsł. wł). - W meczach

o mistrzostwo I-ej Ligi czeskiej pa-

dły następujące wyniki:
Bohemians — XI wojskowa 3:0;

Zilina - Jednota Koszyce 3:0, Klad

„o
- Sparta 3:5; Slavia - Teplice

Wielka szkoda, ie .ani razu w tym ro

ku nie dano maratończykom okazji do.]

przebiegnięcia 25 — 30 km, c« dałoby
obraz jakimi siłami dysponujemy na

najdłuższych dystansach.

Wiemy' np., że b. starannie przygoto-

wuje się do maratonu Osiński. Pracuje
on w leśnictwie i ma idealne warunki

do treningu. Wykorzystuje je w pełni,
o czym świadczą czasy na 5.000 m. Osiń-

ski przed miesiącem przebiegł 5.000 rr; j
\vl5:57, a więc niewiele gorzej niż za

dziewa się, że jeszcze będzie miał oka-

zję do pokazania swych zdolności i prze-

Świadectwem tego jest kilka nowych
rekordów krajowych. Ostatni z nich

ustalił Gurau w pchnięciu kulą 14,88.
Rumuni liczą, że będą równorzędnym

egzaminowania swych przygotowań. Bez Partnerem dla Węgrów i Czechów

próby nie zgodziłby się pojechać do Ko-
1

ziszcza, że ich as atuiowy Moina wyników. B dobrze się składa, że
" ' setka odbędzie się w niedzielę. Kisz-

naszych . szanse ,na

zwycięstwo ma przede, wszystkim -Do-

brzańska ..w rzucie dyskiem. .Pozosta-

KISZKA W FORMIE le reprezentantki mają rywalki zna-

cznie lepsze i każde czołowe miejsce
Polacy mają ostatnią prawie szansę będzie b. miłą niespodzianką,

w tym sezonie na uzyskanie dobrych

szyc, choć mógłby tam znacznie więcej
zdziałać niż Gancarz, którego nie moż-

na wysyłać na zawody zagranicę dlate-

go, że przed 12 laty był mistrzem Polski

w tej gałęzi.

wyleczył całkowicie swą kontuzję.

CEVONA PRZEZIĘBIONY

Czesi stracili Cevonę, który przezię-
bił się w Paryżu na meczu z Fran-

PROGRAM ZAWODÓW:

Sobota 25 września: U. 30 uroczyste
ka, znajdujący się podobno w rewe- olwarcie stadionu (dokona go Minister

Iacyjnej fornre oraz Rutkowski będą oświaty Vasilichi) i ^defilada zawodników.

wwhisk

PRASA sportowa i codzienna wiele przynosi pożywienie, a drugi toyłącznie Zatopka. W ten sposób "nie poprawią
już przelała atramentu na lemat trunki (nie koniecznie alkohol). Gdy swych wyników, a tylko, pogorszą.

mieli bardzo dobrych przeciwników.
Wreszcie przekonamy się ćo warci są

nasi sprinterzy.

Średnio i długodystansowcy nie ode

grają poważnej roli. Oby tylko nie

trzymali się zbyt długo Garaya czy

3:2; Ostrava — Zidenice 2:2; Trnava— m}0dzieńczych lat, gdy specjalizował się mistrzostwo I-ej ligi angielskiej przy-

Kovalska Bysh-yca 6:1; Victoria Plzen

— Bratislava 0:1.

W tabeli prowidzi Slavia — 8 pkt

przed. Spartą — 6 pkt.
HANSENNE łEGNA SIĘ Z BIEŻNIĄ

PARYŁ. (Obsl. wł.) — Znakomity średnio
dystansowiec francuski Marcel Hansenne
oświadczył, że jego występ w reprezen-

tacji przeciwko Finlandii był ostatnim.
Hansenne nie będzia już więcej starto-
wał w mistrzostwach krajowych, ani spot-
kaniach międzypaństwowych I tylko od
czasu do czasu pojawi się na bieżni na

zawodach klubowych.

Hansanna, który jest dziennikarzem spor

towym, pragnie poświęcić się całkowicie
karl«rza publicystyczna) i uważa, te in- '

pochłania rbyt dużo '
««« *ajął Schroeder wygrywając

i całki z alkoholizmem. A że w sporcie kelner poda do stolika kieliszek whi-

ostatnio zaszedł taki wypadek, że pija- sky, stoi nad tobą jak pokutująca du-

ny pięściarz zjawił się na ringu i z te- sza i trzeba mu niemal natychmiast za-

go potvodu musiał być zdyskwalifiko- płacić za ten trunek. O tym aby ci po-

wany, myśl zacięła znów szukać sposo- stawili na stole całą butelkę whisky tak

bótc jakby alkohol mógł być wyelimi- jakby u nas ćiciartkę czy ,jnatkę"' nie ,

notvany ze sportu, nasunęły się pet cne ma mony, nie wolno 1

wspomnienia z Olimpiady. Bo' w Anglii Rzecz prosta, że człowiek, który na-

riie jest łatu>ą rzeczą upić się— Jak moż lychmiast musi uregulować za każdy
na było-przekonać się w czasie Igrzysk kieliszek (plus napiu-ek dla kelnera)—
olimpijskich w Wielkiej Brytanii spo- przy drugiej kolejce jui zastanawia się
życie alkoholu choć nie jest bynaj- czy nie będzie go to zbyt drogo koszto-

mniej zabronione nie jest wcale ułattoio- walo. O tym, żeby móc wypić większą
ne. Zdawało by się, że Anglicy walczą ilość alkoholu na kredyt, tak jak to się
z alkoholizmem półśrodkami, ale może u nas często praktykuje — mowy nie

te półśrodki te praktyce okazują się ma.

skuteczne. j Początkowo tego rodzaju przepisy
W restauracjach angielskich każdego icydają się co najmniej dziwne i byli-

klienta obsługują dwaj kelnerzy. Jeden śmy oburzeni brakiem zaufania do kli-
i enf/r. Jednak po zastanowieniu dossli-

"
- śmy do przekonania, ie natychmiastowa
zapłata za każdą porcję alkoholu jest
tdelkim hamulcem i stcyczaj angielski
ma swoją bardzo dobrą stronę.

Podobnie w Anglii jest z grą w kar-

•;-. W-każdym klubie bridżowym, po

zakończonym robrze następuje- rozlicze-

nie (a nie po całej turze) wypadek aby

Łomowski w dvsku ma zbyt silną
konkurencję węgierską i w czyniącym

Konkurencje kobiece: 1Q0 m, przedbieeji
i finał, sztafeta 4 X

10
°.

dYslc-
Konkurencje męskie: 110 mi przedbiegi

i finał, 400 m, przedbiegi i finał.' 1500 m,
w dal i wzwyż, oszczep, kula i "marsz
5.000 m.

Niedziela, 26 września:

Konkurencje kobiece; • przedbiegi i fi-
nał 80 m, skok w dal. kula.

Konkurencje męskie: 400 m przez plotki
przedbiegi i finał.' 100 m przedbiegi i fi-
nał. 800 m. 10.000 m. sztafeta 4 X

100 m

i maraton, tyczka, trójskok. dysk i młot.

LIGA ANGIELSKA

LONDYN, (Obsł. wł.) — Mecze o

na tym dystansie. I niosły nieprawdopodobną wprost ilość

Ale Osiński nie wykazał jeszcze swych remisów oraz rekord na widowni na

,.,ń*liwoSci maratońskich, o czym od spotkaniach ligowych. Meczowi Ever- . .

moziiwos" . T- i i- ktos grał me mając grosza w kieszeni

„,„., w—33.... • ^yg^jZ»—.
——— w-dz^w| j

PERRY WYGRYWA TURNIEJ iMe rezultaty: Arsenał — Suader- Z powyższego proponuje nasz przy-

ZAWODOWCÓW Jand l:l, Aston Villa — Hudders- inciel Kazimierz Rudzki wyciągnąć ta

•vsral w Sztokholmie trójmecz field 3:3, Bolton Wanderers — Black- ki wniosek: „Vo spożycia alkoholu

Zawodowców, w którym starto- pool 2:2, Charlton — Newcastle 0.-0, uprawnieni są tylka ci sportowcy, kto
•
ZSW

V-o Szwed Halle Sdiroc- Manchester City — Portsmouth 1:1, rsy mogą się wykazać zdobyciem przy
roC *"° Preston - Chelsea 3:2, Sheffield -" ' '' " J

iemsowy
wali opręcf

*M—«« O*" ^-

de Massa 6:4, 6:3. Drugie miej- Middlełborough 3.O .

dej W tabeli prowadzi Portsmoeth —

1
jtf plrf pmtd Derby — 13 pkt i Bir-

Mowem 6:2, 6:1

najmniej jednego złotego medalu oliw

pijskiego. W ten sposób problem alko

holizmu wśród naszych sportowców zo-

stanie definitywnie rotwiązany..."
K.G.

jpiptóli
Na naszym zdjęciu widzimy dokładnie jak Reiff zwycięża Zatopka u> Pradze.

Obecnie Czech wyjechał do Bukaresztu, gdzie udali się i nasi lekkoatleci.
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Cebulnk zwycięża
jedną ręką

TT Chełmży, Legia pokonała Pomorza-

nina z Torunia w stosunku 10; 6. Walki

etały na dobrym pod omie przy eżjłn
Cebulek wystąpi} w w»d.*e półciężkiej
i pokonał ambitnego Maślińskiego wy-

soko na punkty. Ciiełmżanim walczył ii-

waimie oszczędzając wyrańme mvą prawą

rękę rorbitę na mecsu c Zagórskim w

Warszawie. Przed meczem publiczność
chełtnżyńska, która bierze żywy udział
w sukcesach pięściarzy Legia — zgoto-
wała Cebulalcowi serdeczną owację za

jego dzielną postawę w Warszawie.

Wyniki meczu W nruszej Piwoński

(Poan) wyjmnfetóiwał młodego Sylwestra.
W koguciej Dukowski (P) po zaciętym ,

przebiegu wypunktował Palańskiego II.

W piórkowej Brzesłcl (P) po eh ao tycz-'
nej walce minimalnie tdegł Szatkow-

skiemu. W lekkiej NHUch (P) i Nitzler i

stoczyli rówinonędną woJŁę. Zrwycifstwo
pirwyanono Nłtzlerowi. W pól»redin!ej
Stochom najładniejszą walkę wieczoru

pomiędzy Zukraeiwsknin (P) a Dormo-

wioaetn. Wygrał «wodnik Legii, który
miał lepszą końcówkę. W średniej Na-

łpe« (P) przegrał przez t. k . a Pa-

lińskim I. W półciężkiej Cebulnk jed-
ną rękę zdołał wysoko wypunktować
Maślińskiego, orem w eifi/kiej atary Le-

śniak wypardł zupełnie dóbr»* wygry-

wając • Ćwiklińskim. (Ko) I

Si. Hahzda

Nie dają, lecz płacą
RÓŻNE bywają kwestowana. Do

najpopularniejszych, lecą coraz

mniejszą cieszących się sympatią —

na-

leży zbieiaipie do puszek. Ten nagmin-
nie praktykowany mający jak każdy in-

ny swoje dobre i złe strony — (posób,
gpotyka się ostatnio a „mwrem niechęci"
i taką choćby tylko wymówką: ^daleni

juł". Czy rzeceywiśeies „dał już" Irud-

I no stwierdzić — jedno n&tomiaat ttwier-
' d«ić można: wielu ludzi nakłada sobie

drogi, aby obejść niewygodne (Ba ale-

bie stanowisko: kwestujących z puszka-
mi. Obojęftne na jaki cel! Dla tych
więc, eo nie „lubią puszek" wymyślono
„nowy" —

a
— jak się Okazało — mi-

ły i skuteczny sposób ,vwydębii«n<a" kil-
ku złofiszów na drogi aercu ka&dego
Polaka cel: Odbudowy Stolicy.

Ten „nowy" niezawodny i lubiany
sposób, dzięki któremu równą fułidusse

SFOS ło zawody sportowa. Biorą w nich

udział prawdziwi amałonzy, a juł dobór

przeciwników zapowiada prawdziwą bie-

siadę — nie tylko może sportową ile

niecodziennego humoru. Bo grają np.

przeciw eohie w meceu piłkarskim arty-
ści przeciw literatom, radiowcy contra

artyści, zespoły redakcyjne dwóch kon-

kurujących ae aobą driemnikuiw, łt., itd.

Na najbliższą sobotę Mpowiedaiame jOst
W Krakowie spfltkarae plłkarakie: Za-

rządu Woj. ZMP i Kom. Chor. Harc.

a w niedzielę w Warszawie sensacyjny
mecz: Prasa — Zarząd Miejski. Będzie

| to enów jeden i Sph meczów, na któ-

rym zjawi się wiciu znajomych i sym-

patyków „bohaterów spotkania" a wśród

nich duży odsetek tałdch, którzy pytać
będę w czaiae zawodów:

— A gdrie jest ten Korter? — widuę
wszystkich, a jakoś Kom era nie zauwa-

żyłem dotąd!
Próżrnobyś przez całe 90 minut tłóma-

ezyl takiem entuzjaście t^łortu, ło kor-

ner to rzot x rogu; <vn i tak powie w

końcu:
— Ach, ten mały cieariiy! A ja my-

ślałem, ie to Piatrzykoiwwkii!
Pietrzykowski jeat dla niego alfą i o-

meffą na tym mecsu! Boć (o pmeci^i
sęrfed z naprze-wvka i pmj tym tafcie

dflłwe rzeczy pisie 1 Dla niego właśnie

OJI wybrał pię na zawody — nie mówiąc
już, że, tego, parnie tego, panie święty
i cel praeoież — jakby nie było: Odbu-

dowa Stolicy!
Ale i etaii bywalcy meczowi nie od-

mawiają aołr.e przyjemności oglądania
meczu piłkarski ego, na którymi w roli

R. Gonzales następcą Kri
Amerykański fenls spokojny o swq przyszłość

TECOROCZNY Forert Hills (mię-
dzynarodowe mistrzostwa teniso-

we Ameryki) padł łupem Richarda

Gonzalesa. Dla niektórych być może

była to niespodzianka, ale GónZales nie

jest objawieniem ostatnich miesięcy,
Gonzales objawił się rok temu. Sygnali-
zował o niezwykłym talencie lego chłop
ca

- olbrzyma nasz amerykański kores- j sportu zupełnie spokojni,
pondent, sygnalizowały go wyniki uzys- Proszę — taka czcrctlka: Gonzales,
kiwane przez obiecnjącpgo pół meksy-: Schroeder, Falkenburg, Flam, I.ikas —

trzy konkurencje:; skok wzwyś (135
em), skok w dal (670) 1 szprinty (100 m

— 10,8). Jest to tylko zaprawa. Do niej
należy także gra w koszykówkę. Celem

jest wyłącznie — tenis. Zdaje się, że

jest to już tenis bardzo wysokiej klasy.
Amerykanie znaleźli następcę Kramera

i mogij być o przyszłość swego białego

kańczyka. Rok temu donosiliśmy, że

Gonzales jest rewelacją na miarę świa-

towa i znajrła wszystko ucichło.

ROZPOCZĘTO PRACĘ NA SERIO

Czy ucichło? Amerykańscy znawcy

tenisa orzekli, że istotnie Richard Gon-

aalet zapowiada się znakomicie i dlate-

go zwyczajem przyjętym w sporcie ame-

rykańskim postanowiono wyszlifować i

wycyzelować formę utalentowanego nilo

dzieńca. Zabrali się więc do tego wszy-

scy co przedniejsi trenerzy, ułożono pro-

gram pracy i zaprawy. Dochodzą nas

wieści, że nie jedni} godzinę poświęcił
pracy x Gonzalesem sam Jack Kramer.

O Richardzie ucichło tylko pozornie,
bowiem ten znakomity tenisista, który
już rok temu miał wygrane mcCze z Par-

kercm (nie mówiąc o pomniejszych)
pracował pod okiem największych znaw

ców tenisa. Oczywiście nie był w tym
roku w Wimbleilonie — bo to przery-

wało tok pracy. Na Wimbledon wystar-

czył Boh Falkenburg, któremu Amery-
kanie dają dobrą lokatę, ale któremu

nie dowierzają. Zaufali natomiast i po-

od „biedy" Parker, Talbert, Mulloy

jeszcze podobnych kilkunastu,.

Finały Fóreśt Hills w Innydi konku-

rencjach:
Singel pań Osborne — Brough 4:6,

6:4, 15:13.

mikst — Brough, Brown (USA) —

Oabome, Talbert 6:4, 6:4. W półfinale
pn.rn Osborne — Talbert pokonała parę

Mcrau, Falkdnbitfg 27:25 (!), 5:7, 6:1.

GonzBiles w nu! kałach rule grał.
Dcbl, który Bakońcwmio przed trzema

tygodtvami, wygrali: Talbert, Mulloy,
bijać w finale Parkera i Schroedera.

(sg)

B

Autor zaznacza, te nie należy te-

go felietonu traktować |ako ..atatc"
na którakolwiek" l wymienionych
nazwisk.

rt>k 1924. Stolica doczekała

pierwszego stcego meczu między-
narodowego. Jedenastka Polski, po za-

ciętym boju, nieznacznie ulegia 2:3

Ameryce. Spotkanie to było najwidęk-
szą sensacją sportowej Warszawy, „W
starej, poczciwej" Agrikołi zebrały się
tłumy widzów, Było ich przeszło 7000.
• Wówczas to prezes PZPN dr Cetna-

rowski tvyrzekl pamiętne sloiva:

— Ba... Gdybyśmy mieli stadion na

70 tysięcy widzów...

Rok 1926. Znowu na boisku Agrikoli
stawili na Con/.alcsa, i którego podano- tvidzimy jedenastkę. Tym razem

wili zrobić tenisistę olbrzymiego forma- ( bijt
^

fMuio FHonię 2:0. Czy można

się dtitoić, ie tah sensacyjne spotkanie
zivnbilo ał 10.000 widzów.

PZPN

„zwykłych" piłkarz wyalępujł ul:|
-

biertcy t tentro, radia, praay Z Łnł-

cjatywy pńi?zącego te słoiwa zainauguro-
wano przed dwoma laity w Krakowie

tego rodzaju «awody «portowe poełima-
wiając w roku ub. przcuiwczyć deehód

z nich na SFOS. Prey tej «poewbnośCś
odkryto nie tylko wiiele Kaipo®nanych
.^aleinitów" eponwych, ale równiei

pemtny i skuteczny „środek na opor-

nych" ofiarodawców oa wymieniony
jeż wyżej cci. Z czasem ludzie polubili
i nabrali zaufania do tych „amatorskich
imprez" i obecnie uczęszczają na nie

tłumnie. W ten sposób nie dają ale

płacą za miłe, a czasami kapitalne
wprost wwłowieka. Bo eói może być
bardziej komicmego nad widok które-

goś * „grośrtyeh" dyrektorów, usiłują-
cego trafić w piłkę i machającego w

tym celu tak «amaezrśoie ttfrgą, ie dra-

ga noga, utrzymująca tymecaeetn cięiar
iluś tara kilogramów odmawia posłti-
saeAstwa i „pacjent" ^iada? wcale nie

po dyrcŁloineku na tzw. zielonej ^nura-

wie" zbierając ea ten ^wyczyn" rzęsi-
ste brawa widowni. W tym miejscu spe-

aker zwykł objaśniać er/czegółowo ^wy-
padek" niefortumnego piłkarza, co je-
szcze bardziej podniecająco działa na

wesoły nastrój na widowni.

A propos: speaker. Mam specjalny
powód, aby nie krytykować — z:!?.i*iem

prasy krakowskiej — najlepszego spea-
'• kera polskiego Radia przeprowadzają-

cego (na aparaty telewizyjne) transmi-

sję « ostatnio rozegranych zawodów: ra-

dioci contra airtj'ścd. Wydaje mi się jed-
nsk, źe przeoczono tu szereg kapital-
nych powiedizonek. Bo —• uprzytomnij-
my to sobie: grali artyści przeciw ra-

diowcom. Wlr.ściwie ludzie nie tyle
jednego ile bardzo „spokrewnionego'
fachu". Jeśli bowiem artyści często kre-

uję rolę przed mikrofonem to znów ra-

diowcy zamieniają się w artystów W stu-

cKo- A zntym: jeśli któremuś z artystów
«darzyło się (a zdiarza się to wcale

nie rzadko) koipinąć piłkę akurat w stro

nę własnej bramki to wówczas aż się
proeilo o takie „objaśnienie": tensu

artykie wydawało się w tej chwili, ie

zaproszono go do mikrofonu i gra
—

jak wirHniy do ,spółki" t radiowcami.

Lecz to wsnyciko nie potrafi zsnienić

fałatu, że dzjięki takim zawodom rolnie

Funduisz Odbudowy Stolicy. Składają
fię nań rmviejsze i większe kwoty, uzy-

skane x biletów wstępu na te grotesko-
we zawody.

Wcale 7.rc«ztą nie grote
cVowo ale cał-

kiem serio potr.fktnwwvo mecs piłkarski
na dochód SFOS W Myślenicach. Prze-

ciw reprezentacji tepoż miia«ta wyftąipił
ze.-jpół, złożony t jedenastu braci Świę-
chów, członków tamte.fszcęo klubu TŚ
.. DALIN". Chyba to pierwszy u nas w

lizie te beczce. A wiceprezes
Przeworski martwił się tylko:

— Ba... Gdybyśmy mieli stadion na

70 tysięcy.

Przeminęła wojna. 1946 roku War-

szawa dorzekała się sensacji. Mecz re-

prezentacja Pohla — Torpedo. Wspa-
niały wynik 2:2 oklaskiivalo 27 tysięcy p0jsce v-yptwldk, by w jednej druiynie
wid-.óir. Jeden i wskrzesicieli PZPN ^^

a£ JJ brnH. Warto więc zapaintę-
red. Mielech cieszył się wpływami ka*o- ta£ imiona tej „braterskiej" drużyny:

wymi, a gdy ci, którzy nie dostali bile- w l,ramce gra Zbigniew —

w obronne:

tóiv robili mu wyrzuty rozkładał tylko E^yard i Ajndrzej — w pomocy: Anto-

ręce: j ni, Stanisław i Sylwester w ««padzie:
-Ba... Gdybyśmy mieli stadion na , Kadmłera, J«v, Bolesław ^i Titn-

70 tysięcy.

tu, formatu^, tonajmnlej Jaeka

Kramera.

Wsayarlto narnzie zapowiada, łe ist-

nieją szanse, by koncepcja taka przybra-
ła kształty realne. PlerwMym poważ-

nym egzaminem miał być tegoroczny

turniej w Forest Hills, turniej obok

Wimbledotrn najmocniej a pewnoietg
obsadzony na świerle. Gonzales saedł od

rłvycięstwa do ^wyeięstwa, bijąc ni. in,
Parkera i Drobnego — a w finale beł

większego wysiłku Sturgessa 6:2, 6:3,
14:1J."

Richard Gotirsle", w którego żyłach
płynie sporo kiwi meksykańskiej, jest
chłopcem na achwał, ma 190 cm wzro-

stu, 85 kg wagi i... 21 lat. Znawcy twier-

dzą, że już daiś nie ma dla niego dosta-

tecznie groźnego konkurenta, ft ftichird

ma szanse «robienia jeszćtse dużych po-

stępów, możliwości bowiem tego chłop-
ca są wielkie.

Tymhardełej —

eo Mtczegótrtle warte

jest podkreślenia — ie Gonzales pilnie
trenuje t uważnie słucha. Trenuje co-

dziennie... lekkoatletykę, jdównie tai

Kapitan sportowy PZPN Kałuża, pa-

trząc na ogromny tłum powiedział:
— Ba... Gdybyśmy mieli stadion na

70 tysięcy widsóte.

Jest rok 1930. 1 anorwi w Agrikoli
Polska rozgromiło, (były esoiy!) Ło««ę
6:0. Pyły taki« tłumy, ie ludzie siedzie-

li po drzewach jak żołędzie na dębie.
Podobno tebralo się przeszło 14 tysię-
cy osób.

„Młody" prezes PZPN pułkownik
BoAcsn-Vzdowski słttsznie wówetas xa:

utcaiyls

I znowu gościliśmy IFęgrórc. Nauczyli
nas jak nttlezy grać w piłkę noiną
i wobec 40 tysięcy warszawiaków wsu-

nęli Janikowi 6 bramek. Biletów na

mecz zamówiono 58 tysięcy. Redukit-

jnc tę listę „r.tnry" zasłużony prezes

PZPN, penetnł BcficzaUzdoivski tylko
wzdychał:

— Ba., . Gdybyśmy miełi stadion na

70 tysięcy. IKO

nisław. — Swięchowie prowatfeili
upomnianym meczu do przerwy 2:1

ale w drugiej po-łowie stracili 2 brantki

i przegrali 2:3.

Jak twierd®ą obecni w meczu przy-

czyną porażki Swięchów był... brak zgra

ni a.

Ale w meczu tym nie chodziło o wy-

nik „sportowy
1
*. Wynikiem tego i temu

podobnych meczów będzie:
odbudowana fek najszybciej nasza

#tolicai WARSZAWA.

Ubiegły tydzień nad Brdą
UBIEGŁY tydzień mlnąl w ttolley Po-

morza, pod wrażeniem międzynarodo-
wego spotkania wloślariklego Szwecja —

Polska. W mieście mówiło 1I4 jedynie na

, , ... i ,ernal wioślarzy, Jodna z miejscowych ga-
— Ba.., Gdybyśmy meli stadion na zs, eg|0,na konkur, na wyrt|k «potkania,

70 tysięcy ludzi, | jednym słowem miasto Bydgoszcz, prż«-

Kofc mi. Pł&iassy ««a
^

rodowy na Sidtiym Stndtónit Wojska 1
«.,. „ j _ j W cleniu wielkiego wydarzenia, bokie-
PoUkiego. Czesi . trudem uporali Hę ,zy foregra|| |w, ^polk8rnl9 jut se'0.
i nnsiymi chłopcami t:l, Ładtlit pogo-, tq, a pUkarze umówili tiq na przedpotu-
da l atratcćyjnofi mecsu zwabiło 11 tv- dnie, ażeby móc bv<i równiei twiadkami

sięcy widzów. W kasach sabrnkło bile- ,a * f^^Jnega pojedynku.
v Ostatnią niedzielę mlslrzoitw pllkar-

tóto. Nie tcięc dziwnego, ie patrząc na

te tłumy fnwca Ligi prezes Żołędziom-
ski tvyrzekl histot}-czne słotcitt

— Bn... Gdybyśmy ndtti stadion na

70 tysięcy.
Lata biegły, 60T&S częSciej taitmicz-

na druiyny wyjeidiaty t Polski * po-

raiką. Tak było i w 1937 r. gdy w War-

Sza wie, Szwecja gfttdka przegrała 1:3.

f)wczesny dtinłacs PZPN Gtabitx za-

(ałnrmotcany, i* sprzedano 20 tyrięcy

GDAUSK - PRAGA

Pomifdzy Gdańskim OZB a Pragą
toc»4 ii» pertraktację ednośnle rozegra-

nia ape&snia pięśc!arAiu|0 Prag» —

Gdańik w Pradze, w dniu 7 październi-
ka, względnie w dniu 4 listopada —

w

laleitinśei od wo1ne««s terminu.

GWARDIA — GEDANIA

GDAŃSK. W niedzielę 26 bm. od-

będzie sie w Gdańsku finałowe spot-
1

lutetów, ludzie'dqgle się o nit biją,
kanie bokserskie o mistrzostwo gdań tylko westchnął:
skiej klasy A między „Gwardią i Ge-| _ Ba... Gdybyśmy mie* stadion

dań'<v'. Zestawienie par przedstawia 70 tysięcy,
aię następuiftco! (na pietwSZym miei- Gorące 'dni sierpnia 1939 roku t na-

S6U *awodfliejr „GwirdU"): Soczewiń ^a sytuacja polityce nie

tki - Pek, Kle» - Glgnal, Kudła-rfriiy, it ai 33 0lób

cik — Antklcwicz, Zieliński - Skier, rtoj-eir.nro Polski nad Węg,cmu 4:2.

ka, Chychła — Iwański, Rajski -\ Ludzie siahidi na b-fmie toru kotar-

Kw&tkowski, Dolecki MtęJOlfekl, .Kogo, na ławczkach tui pod samymi
Białkowa»-Lk*. IIMBOIWU, tfumo jak 0+

rywale Brda I Zjednoczenie. W Toruniu

«krzytujq rąkawlce równleł lokalni rywa-

le Gryf I Pomarianina, druiyny o mniej
wirjcej równym układnie »11. W Chełmży
dojdzie do «potkania pomiędzy Legia a

ZZK.

W dalszym ciągu ro7grywek plłkankleh
e mistrzostwo spotkają jle w Bydgosiczy
IZIC Brda z Wisłą t Grudziądza, dó CtioJ-
nl« wyjetdża CUIBVIB - 9GK9 Seit\ U
siebie Poloni?, a bydgoska Gwardia wy-

jefdta do Wąbrzeźna.

Na Pomorzu przebywa obecnie trener

PZPN-u były gracz ligowej Legli Drabiń-
skich Pomorza, nazwać moina Jmlafo remi-' k,ór

y w czwartki trenuje na Śtadio-
sową. W Bydgoszcry zremisowała Polo-1 n 'e Miejskim w Bydgoszczy, a w pozo-

nia z Cuiaviq, w Grudziądzu SGKS oddal s,ł,
e dni dojetdfa do Torunia I Grudzlą-

bardzo cenny punkt na własnym boisku
^ 8

- Przypuszczać należy ta praca tre-

Zawllźy."— Zryw ur«at punkt u slcbia "era Dreblńsklego wyda odpowiednie
Wiśle, Jedynie Chojnictanka odniosła owoce t podniesie poziom piłkarski tak

zwycląitwo nad Gwardia w stosunku «- .t. , poważnego óJrćdka, jakim jett bśżiprecł
' Na czele tabeli utrzymuje »ią w dalszym rt 'e Pomerra.

ciągu ZZK Brda, najsilniejsza w chwili |
obecnej jedenastka Pomorza. Na drugim '

miejscu SGKS, na trzecim Chojnlezanka.
Polonia zdobyła już wprawdzie pierwszy
punkt, znajduje Sie Jednakie «r dalszym'
clagu ha końcu tabeli.

Zjednoczenie «wym «wycieslwem nad |
ZZK wysunęło sle na czoło tabeli, przed
kolejariy i Inowrocławia. W Toruniu »po-1
tkały łl^ Grył z bydgoską »rdą, które)'
udało ile wywleić z grodu Kopernika Je-

den punkt, po ife^Jilwym remlila. lagta
clislmlyńika, klófa zhalduja tl* n«

elm miejscu, w tabeli zwycl<?tyła u «lobie

Pomorzanina w stosunku 10:4.

Motocykliści Poisntl Itrropohuj* na rtle-
dziele 3 października przeprbwadsenle
wielkich wySelgow na tużiu o mlslrzoiłwo

miasta Bydgoszczy z udzlałam kierowców

Leszna, Warszawy, Grudztadza, Katowic 1

swych czołowych zawodników. (IW)

WARTA WYJAŚNIA

TT zwitku z notatką, która się nka-

«ała w P. S. Nr. 78 Zarząd KS Warta

wyjaśnia, iż p, Masłowski był lastępAf a

nie kierownikiem sekcji bokserskiej te-

Kazimierz Rudzki
Rodaktor sportowy

JS^tttk"
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12 wyczerpujących społeczeństwo odpowiedzi na 1 pytanie, za

dane czynnikom miarodajnym, których ingerencję tu dziedzinie

sportu { w. f. jest ewidentnym faktorem adekwatności problema-
tyki organizacji tudzież aktywizacji odnośnego sektora.

PREZES; Cieszę się bardzo, źe „Przegląd Sportowy" zwró

cił się do mnie * wnikliwym pytaniem — ,,Dlaczego ptze-

graliśmyT", gdyż przy. tej sposobności mogę sprostować
błędne opinie jiiafachowców po meczach z Węgrami. 'Otóż

stwierdzam autorytatywnie: przegraliśmy nie dlategOj że

byliśmy gorsi, ale tylko dlatego, że Węgrzy byli lepsi!

I VICE-PREZES: Spotkania t piłkarzami węgierskimi przy-

niosły wyniki o wiele korzystniejsze dla nas, aniżeli dla na-

szych przeciwników. Skorzystaliśmy od Węgrów bardzo du

źo, podczas, gdy oni od nas
— nic...

II VICE-PREZES: Jestem optymistą. Zawody zostały, zorga*
nizowane na zasadzie rewanżu, tak więc w następnej kolejce
zwycięstwo należy się naszej drużynie. Tak przynajmniej
przewidziałem to, jako Vice-Prezes organizacyjny w naszym

preliminarzu rozgrywek.
SKARBNIK: Mecz z Węgrami przyniósł nam olbrzymi suk-

ces. 40.000 widzów! Komplet iut widowni! Tego jeszcze nie

było... Wynikiem na boisku nie interesowałem się,.. Cały ckas

siedziałem w kasie i pilnowałem forsy!
KAPITAN ZWIĄZKOWY: Zgodnie z zasadą „Polak Węgier
dwa bratanki i do piłki i dó bramki!" kazałem chłopcom grać
tak, ażeby pozostawić naszym gościom jaknajmilsze wspom-

nienia z meczu.

TRENER: Należy zwrócić baczną uwagę na radosny fakt, że

drużyn a nasza potrafi utrzymać się już od dłuższego czasu

na idealnie tym samym poziomie. W Kopenhadze udało się
nam uzyskać wynik ośmiobramkowy, w Budapeszcie też było
osiem bramek, a w Warszawie sutna bramek również toynio-
sla cyfrę osiem. Tylko juniorzy w Łodzi wyłamali się * tej
obowiązującej, a tak precyzyjnej zasady... AU ja się do nich

zabiorę!
CZYNNIK SPOŁECZNY: Osiem bramek M 200 «Ł, to znaczy

jedna bramka za 25 xł., a tołęe w cenie dostępnej dla szero-

kich mas świata pracy. Nareszcie akcja obniżki cen przynosi
konkretne toyniki/
WIDZ Z INICJATYWY PRYWATNEJ: Z meczu jestem bar.

dzo zadowolony! Przy wyjściu był taki tłok, że nareszcie uda-

ło mi się zamienić mój stary kapelusz na nowy i to bardzo

ładny!
SĘDZIA MECZU: W mojej długiej karierze prawniczej me

spotkałem jeszcze tak wyrównanego poziomu gry. Do przer-

wy 3:1 i po przerwie 3:1. Muszę z zadowoleniem podkreślić,
że zasługa tutaj przypada przede wszystkim piłkarzom
polskim.
KOBIETA typu KOCIAK: Cudowny mecz! Piękny, prze

piękny, zielony sweter nosił bramkarz węgierski. Na szeaę.

ście podczas meczu miał tyle wolnego czasu,, że po dłuższej,
milej rozmowie udało f}{> się uzyskać od niego próbkę wełny!
DYREKTOR MlEJSKtĆfr ZAKŁADÓW KOMUNIKACYJ.

NYCH: Uzyskaliśmy bardzo piękny loynik.' Ty'ko cztery tro

lejbusy zostały zdemolowane.

Jeszcze kilka takich imperz, a problem taboru komunikw

cyjnego w Warszawie zostanie automatycznie rozwiązany!
KAPITAN DRUŻYNY REPREZENTACYJNEJ: W 150 rocz-

nicę urodzin Mickiewicza, staraliśmy się wcielać te czyn Je-

go idee, pomni sł&uo Wieszcza:

„Nam strzelać nie kazanoV

<D
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Węgierski glilarz

Sportowcy na odbudowe Warsz' wy

W najbliższą niedzielą odbędą ile o.tat g0 k|nbUi Na(Jt0) iż nie p. Masłowski,
nie «potkania mhlrzowikle plerwsra) lun , . . . ,. ..

dy w boksie -

na starcie xotoaczymy na-1 ,eM kierownictwo sekej. postanowiło
iH»U}«M im poły; W >ydgo**czy MtM inypwwł « jego młaf.

Niezwykła impreza aportowa odbę-
dzie »ię w najbliższą sobotę o godz,
16 •ej na stadionie W, P. Zgromadzi
ena na starcie b. olimpijczyków, obec
«• sławy aportowe i najbatdriej x»a-

nyeh działaczy, których popisy .apor-

towe wywołają bez wątpienia „bom-
by śmiechu".

Dochód z imprezy przeznaczony

lest na odbudowę stolicy .

Progran» ifflpmy przewiduje!
Pokaz walk lapaśnłćzyeh w stylu

grecko - rzymskim, Wystąpią byli olim

pijczyey Ziółkowaki i Okulics,
Sztafeta najpopularniejarych «por-

towców stolicy na dystansie 8 x 50 m,

Startują piłkarze, bokaewy, tenisiści,
wioślatze, kolarze, łyżwiarze ł pły-
wacy. •

Wyścig kolarski działaczy P. Z . Kol.

ł nasitarazych' kolarzy polskich Star-

tują m. In. Koszutski, Latige, Szym- j
czyjc, Fajge i InnL

WyJcig motocyklowy na masrynftch I

Martin - Japp. j
' Mec* piłki noteej Główny Urząd!
Kułtnry Piny—a) ZwiąAown Ra- 1

da Kultury FiJSycznej i Sportu KCZZ.

Składy dmżyn przedstawiają «ią jak
naatępuje:

KCZZ: Szymczyk, dr Zajączkowski,
Koaman, Krawczyk,

1 Grochowski, Opi-
łowski, Plisowski, Szymkowiak, Stafli

szewski, Nowak, Ornoch. Rezerwowi:

Smętek, Gutowaki, Glińka( TyrakoW-
aki.

GtlKF: mjr. Better, Kejtłowski, Bfio

zowski, mjr. Gedgowd, ttgf, Nirotki.

Klemensiewicz) Nowętkówaki, ppłk.
.Cmnik, por, Skrzypciak( Malesaew-

&kif Mónasterski, rezerwa: Miler, Swt«

tosławski, Łysakowski,

GRUDZIĄDZ ZWYCIĘŻA
W TRÓJMECZU PŁYWACKIM

W ub, niedzielą na Mkartćzehl» »«0-

nu odbył slq w GrudtlijdjU tfójltisfij! Hły.

Wackl o puchat piazydanla miasta, drti-

dilądia mlądiy BydgestM», Inewtaela-

wiem I Grudziądzem, który zakóńczyl lt*

zwycięstwem Grudziądza W punktów,

przed. Bydgószcią W I hwwroeławian»
S4 punMy.



Krat

KHKJLĄD SPORTOWY
fti.1

P© węgierskich emocjach
«f© szarzyzny Uyowwe§

PO NIEDZIELNYCH, przykrych »

sieiy emocjach pojedynku polaka

węgaerikiego, na boiska MIM WBIEGNIE

ino w siedem par ligowców i dwie par}
aspirantów do ek striklasy. Znów zcus-

ezymy twardą walkę o punkty, tym Oeil

jpejJz?-, ż« termin zakończenia rozgry-

wek tb-iżs się w tempie nieubłaganym.

pierwszą parę do ligowego Walczy-
ka ru«są ^isla i Ruch. Krakowianie sre

niisowaii w rundzie wiosennej z Raekem

1:1 i to na boisku ślązaków. Jak będzie

Wydsja, nam, że wi ślący mąją esan

«1 nie tylko powtórzenia puprxeduiejo

wyniku, lecz nawet zwycięstwa. Ruch

rciji/jeizcit nie wrócił do formy, a

•Jtstni mecz i AKS-etn zakończył się
szczęśliwie UraioWanłertl jedwego punk-

tu, ŚljŁacy atali się drużynę hiatefyetną,
która jednej niedzieli wzbija atf na

»zceyty kunsstu pilarskiego, aby aa

kilka dni grać jak grupa patałachów.
Wisła jest bardziej równym zespołem,

Bie przegrała W drugiej rundiie ani jed-

aągo spotkania, ma nieżly atak, dobrą

tyMHoe i bramkarza, ale poważną lukę
w obronie, Choroba Flanka stwarza dla

Wisły wiele niebezpieczeństwa i jeśli
Ruch trafi na swą ^nadformę" to może

sainkssować oba punkty. VT sumie spot-

kanie krakowskie będzie najciekaw s»ym

Słftcceu dnia.

Cracovi» wybiera się do polonii by-
Kemsklej. Wiosną na własnym liolsku

wygrali krakowianie 2:1. Teraz powinni

rozstrzygnąć walkę równie! «I swą ko-

rzyść. Mima słabszej formy asów hiał<j-

ererwonye.h Parpnna, Bobuli, Gędłka i /iGRAZ większe zainteresowanie ptł-

GlihiaH, Craeovla powinna rniiike«Awió k| nnfcną nie postępuje, niestety, w

•ba punkty, nie supominAjmy bowiem, parze ze zwiększeniem sif kadr sędsiow-
Polonia to nie reprezentacja Wolier, eklch. Na itrenle całej Polski posiada-

warsaawska. Taki właśnie mecz wvjazdo.
wy stoczy w aajbllżsa, niedzielę ŁKS t

Krtucrem. ślązacy t, groi,,!

awpn boisku, nawet w wypadku słabej
Srj. i .le sądjimy jednik, aby ŁKS łat-

wo zrezygnował g dalszego dorobku.

Walka będzie niewątpliwie zajadła i pó.
Winna dać w efekcie wy,(k remisowy.

AKS CZEKA NA GARBARNIĘ
W Chorzowie AKS gościć będzie Gar

barnię. Meca w Krakowie dał reaultat

1:1, ale na Śląsku nie uda sif upewilie
Garbarni podobna sztuka, Chorzowiajtle
»ą w dobrej formie, Garbarnia natomiart

nie pokazała ostatnio nie więcej Jak

ambicję. Jest to jednak zbyt mało a In-

dolencja strzałowa napada krakowskiego
nie wróży sukcesu. Typujemy zwycię.
sttvo AKS.

Tarnovia, obok Rym era 1 Widzewa

najpoważniej zagrożony Ipadkieirt ze-

spół, Wyjeżdża do Poznania M mecz i

ZZK. Zadanie nie jest wcale łatwe i oba

wiamy się, te kibice tarnowscy, głucha-
j?ev na boisku własne»* sprawozdania
telefonicznego z meezu bfdą mieli tmtrt-

ne miny. Nie pomoże i Barwlńsld, • lot-

hy atak ZZK powinien zmusić Dwtirnź-

nego de kilkakrotnej kapitulacji
daje iłf, fe Z« iMfdth 1 flkt.

0 DRUG-i UGE

W mecaeeh e wejście de Ligi tpotk*.
j| »lf dwie następujące pary: śLtt i Ra

domlak era* StombierkI t Leehią. Skra

przegrała w Radomia «ił, a taraa kolej
na rewanż. Nie będsie M sbyt łatwy,
be Radomlak chce gwałtem dostać się
do pierwssej ligi, a ma na „ llgllie

^

ostatnim remisie x Szombierkami. Skra

jest trudnym przeciwnikiem, przypea»-

warny jednak, ie drożyna radomska po-

trafi rozstrzygnąć walkę na swą korzyść,
Szombierki przegrały z Lechlą w Gdań

sku 1:4. Czy potrafią tJę tym rasem ars-

wanto waćT Lechla uchodit ia prwae-o

kandydata do Ligi, w cstereck grach cie jeszcze
straciła ani jednego punktu. Teorełyet- w Lidae.

nie powinna wygrać z Stomblerkami i

na Ich terenie, ale praktyka tno&e wy»

kaaać coś Apełnle przeciwnego. ftląstcy
nie mają nit de stracenia, a wizystke
de wygrania. Ewentualny rukrn daje
lm drugie miejsce w tabeli oras nadtie.

ję na wyprzedzenie Rademlaka l mai,
Mołe wlęe być fuks | Szombierki wbrew

oczekiwaniem megą odnieść «ikeea.

śród europet
Wygrana na loterii
zwraca zawodowca - ama!orom
MlSTRZCtfT^A piłkarski* PolsM

zakończą ti{ już W elągtl IMlJkUŁ-

szych dwu miesifty, ale zagniiicą w

wiehs wypadkach rozpoczęły się dopio-
rę praed kilku tj-jodniamL

Postarajmy się riaeU okioai na l/taa-

cję, jaka i»ttueje obecnie w krajać^ kt^

re dla eas są wciąż jenos idedóśagłym
waerem piłkarskim.

ANOLIA

W Anglii mistrźoitwa rozpoczęły dę
przed kilku tygodniami i o dziwę ssa

cztie tabeli znajduje się drtsłytn, lettaa

wiośrię Walćiyła 0 egzystSBCjf
Prbwadzl Portsmouth, który

nie pfzegrał dotycKfSaS ani jtdnegA me-

czu. Na drugim miejscu znajduje się be-

ftiaminek ligowy Newcastle, rćjpół, któ-

ry strzelił dotychczas najwiękną flolć

bramek, ale ktiry jedneetctole «tracił

ich 'nieproporcjonalnie duło.

Zesałereczny miitra — Arsenał nrm

tesiłorecoiy adobywca pueham — Mas

chester tttajdeją iię ni ŚMAC*.

Czy nie ma pan ochoty
zostać sędzfcg piłkarskim?

podczas gdy okręg ten dysponuje 30 sę- Nieodłącznym warunkiem je« posia-
dzianii, a reśzti śpotliftń fflltłl być flbfa- danie prze* sędziego pewnego eensusu

diiona praes prsygedhe eooby, ee nie | wyklttałacfiia,

BjrtamlBey griiwltiiją eotaa bat-daiej ku

drugiej llrfjie i tapewne tanie nie ipnc
dadsą »wej skóry, Walka powinna być
«•cięta, aity tylko była fair.

CI$£KI MECZ W TAIISŻAWIE

W Wsi^ztiwie 1'dldfiii «ttiicfzy się t

"Wartą, Obie partnerki bsrdes potriebti-

|| punktów, obie wykazały poprawę for-

B»T. Wars^awiHiie nśe mają wielkiefo

szczęścia do warciarzy, wlękizość poje-

dynków x lat ubiegłych wypadała na ko-

nijśó 7.7i«l9nyełi", Jak będzie Wrą*?

.^Czarne koszule" złapały, wydaje się,

•Srcgi f/dtlech. Pewna zwycięstwo nad

Ligią i młoda krew w zespole powinny

Bstchnjć piłkarzy Polonii do nfljwył.iłfr
36 wysiłku. Jeśli tylko w okresie dwu-

tygediliowej przerwy pracówarlo «olid-

rtle nad poprawieniem dyspozycji ttrrJ-

iott'ej, to mimo tradycji przeszłości! po-

loniśd powinni sejtó * bftiika *wye»ęyi-
ey. Warta gra wprawdale lepiej tchnie»

nie, ale brak jej Wykończenia pedbram-
ko we go.

my około /00 sędeiów rtec^yłłlsatyth, w

tej lieuble Bo sędziów klasy państwowej,
W wielu okręgach łitnieją powaine lu-

ki pod tjTn względem, a IwlajzoKS W!

warsiawskitt), bia?o
Ł
tarkliii,- olsztyńskim

I rzesgowsklm. W okręgu wars/sawskim

jett Wskanane.

PrRykład jui rhorby ekręm warseaw^

skiego nasuwa wniosek, ż« lleiba kadr

sędalewskleh musi być twlfk»«ona. Prty
pomnimy, że sędzia piłkarski mnai mleć

następuJice przymioty:
1) pełnoletność, 2) adrowle fizyczne,

bywa W jednym terminie po 50 meczów, S) wysokie poczucie moralne.

Sznlbieize spoitowi
Mottoi Art. 265 KddStik Karrtft^d.

ftte Bas aamiara wltzMenia nalaiMici
wytudi» poiywienie lub napo] w re-

stauracji, mi«4ikani»r w hotelu, miau- PW h ttl M płatne imprtsy

magi prteprotvadzoó naleiyttj kontroli

t lit tą jedyni» ru uetciwość publiczni»! czas zortaje skreślony t listy

Jym•

Poszczególne etapy kariery łędzlow-
sklej są następujące. Po potnyilnym
egzaminie teoretycznym CgźSttiinawy
jett przyjęty w poczet kandydatów na

tędźlego. Okres ten nie może być dłuż»

śzy, niż 6 nilćsifcy. W C4«sie tego okre-

su na jeilnych i zawodów składa egzR-
ntin praktyczny, po któfyiu sostaje mia-

nowany priea Kolegium Sftliiów PZPN

sędzią próbnym, którym jest niedfuiej
niż 2 lata, najkrócej za! 6 nileślęcy. Je-

śli sędzia próbny lub kandydat nie

awansuje W przepisanym czasie wów-

lędtiów.

WPRAWA LSCn DO ŁODZI

Legia jedzie na bliską i łatwą WfpM'
Wę. W Łodzi oczekuje na nią \fiilzeW,

który najprawdopodobniej nie spłwa

ładnego figla. Nawet w złej fornir, Le-

gi* jest Zdecydowanie lepsza od \Vi<l/e-
Wit. A przecie* otienłic wojikowl maj-

dują się pod dobrą opieką i asy irh zdą

kanio lub. pożywianie w pensjenacle,
prse[ai«l kelają lub InnyM Iredklam

kemunikaejli wnąp na przedstawia-
nia, dslalani* aetonlatu lab Ina* po-
dobne świadczenia o którym wie, te

jost p:atn« — podlega kart» aMłtttt
do roku Nb ffiywny. j

W
SPRAWOZDANIACH a imprez

motocyklowych u> ostatnich

Kolegium Sędziów PZPN.W trosce-6

dobro piłki nożnej przeprowa-

dziło w kwietniu br. kurs dla sędziów
w klasie państwowej i międzyokffgówtj
z udziałem około 100 Ofób. Kelcglum
to projektuje w końcu rokn zorganizo-
wanie Spećjalnpjo kursu dla referentów

wyszkrtlenioWyeK okręgów.

Nalety spodziewać się, te równolefde

rozwojem pliki nożnej w całym krają

czasem, niestety, nie poraź pierwszy Bfl
tertnte catego kraju, niepokojąco duży j

r<mv0J

procent widiów wehodti na stadiony j
trt« pohrvmjqc ko.ittów mtfpu, prset:

co popełnia óuhHwo, I

Tenit sam widt, gdyby potsedl dc r#.'

stmirscfi kfs tfmiifiru zapłacenia sft ,<po-!

źyty posiłek, tesplędnle pojćchnł koleją I

dniach MiCMtgólnit tharakt&yśtyatn* : jub tramwajem bm zamhru pokn-d* I

byty uuxtgi r*t.t>nttr.t(ne na temoi itoici | kosttów prze/urrfn. mimntby łiayi s<ę _

widtóu na tych ttiwodach l wpływów j x tym.it m len rod ot} owitttm b*d:i*' wzrastały również kadry sędalow»
kątowych, W Gliwicach na wyścigach' odpotdtirtił pnrd sądem karnym t *fn-' «kle, któro poziomem swym, besstronne.

motocyklowy di Ziem Óihyskanych prty- \ rf mu kiru nrestti, <U f> mltsirry lub "c|ł 1 «najomośeią przepisów zmienią
gltjda/o tlę imprttie ohofo 30,000 ud- grz^ony. Setki, jeśli ple tytiiee rmato- unii«»unkow»nle wlflca do Sfthlcte, bo.

i dzów, nulamiasl — jak «ytnmy w rów Imprrt sportowych przedostaje ślę wiem eufftn zdarza się, śe publlcsnoM
nadaniu — httsy, jak znykte, zawiodły.1 na stadiony me opłacając nnlezhośe! :a patny na arbitra jako na sprawce „nie.
W Katowicach na Mtichowcu m »mto- bilety, prsez co popełniają pnestępstioo [ saczf«ć" ulubionego pr«c* nią klubu.

dach motocyklouyeh na łuilu ślq>k -'i n«r«A<.ją orpr„'„torów n, straty, I pnb,;r7.nosVi( kt-ra thlmnie M

iPraha obecnych było 1S.000 uHd,6*, « Sport u„lcty , Juiymi [r,:ffno. f.f

ktule tai inouu były pustki. I iciami materialnymi,

pOrtOWegO, licząc sif I tym,
impre* pokryją tę Wydnt- j

tfść widtóie

infhtitćji społectnych
wyłudza przyjemności pobytu na ttadio-

naeh.

Żyły już wj-kurować sif a łkanych kon- KtŁ,,e "" I<cmm ' m*'
tazjj I lloić widzów była ddptatpdy' ImpOrtil- riojrią. romrmA cięik—h utlninkrhc bu-

ŁKS ma na fińisan ligowym « tyle '

Skatuje na coraz większe xaitMe- duje się w Pohce stodiony, użytkuje ń?
' trudniejszą sytuację, że na swvtn boisku, resowahie społeczeństw* sportami moto. kredyty na ich poi^tanie lub te* na w

walczyć bęthle tylko 2 razy, Pode/,Ss rowymi. Jest to objme niezmiernie do- kup sprsfh!
gdy na obcrch musi występować aż pię- i kW.rego ncłeiy. destyi slt. Na- ie wplyuy
Ciokrotnif, Łodzianie ładnie wspięli się i tomtest sprawa pustek w ka,i« jest uy- ki . Aspole»na i amoralm <*(ś6j*<Mw
w górę tabeli ligowej, ale kto wie, cay' w* niepokoją, byciem obcuje po-\*« stkoda dla

nie obniżą nieco swych lotów. Pięć *pot moralny witknofcl wlJzów.

kań wyjazdowych tó nie fraszka, jeśli tPobćc tego, ze Uadiony natte są cxę

się zważy, że za partnerów służyć będą sto t« str,nie budowy i nie tvssystkle tj Trteba. ahy naMa sporunm public*'
R/mer Wisła, ZZK. \C*rla i Polonia nich tą ogrodzone, organitalOrzy nic noi6 zastanowiła sif ftflrf takodlUcóścit

' dotychczasotcej praktyki wchodzenia na

imprezy bez biletów i uprzytomniła so-

bie, ie popełnia prsasłfpsttcó. Jeiełi

petatego dnia funkcjonariusze MO chcie

llby przeprowadzić rut ttodionach kon-

trolę, tcóicczas wiele osób naraziłoby tię
tui aresztowanie, a co za tym idtie —

i na wielki wstyd. Cty warto tcięc mt-

raiać Wę na te przykrości?
Weiss

wyróżniający się mnjomocrią przepisów.
Dobrze byłoby, aby osoby te nie ogra-

niczały swepo zainteresowania pjłką noż

ną jedynie tló roli wiiUn, lecz zplo^tły
swój akcet na kandydatów na sędziów.

Z.

wycls pesyejaeh w tabeli, pny eayia
Arsenalewl ale pewadsi ai« aajlayłaj, a

napad .Je«e wykaaaje nle^ipeeyejf
(trałew^ ee w patąmwla s defessefw

nyda nastawteal ans <at««e aaapeła Oe

j*»t aajWpMą wrćłbą m pnynisśł.

tZWICJA

• faweajł jest duża nm^ Pnry-
zwycaailllaif sif jui de lagę, Ae New-

koeplng preWadirl w laheil, wygrywa,

jeM mlMraen awefe kraj^ Tjiauasewi
P» eatereek kolejkach niitrMwikieh ay-

tuacja Nerrketplng* ałe jett wcale we-

soła, Znajduje się ea aa prtcdaseatsiUJ
lokacie, a na 4 reaegnme mccse edebyl
zaledwie 2 pkt. dal(kl dwuat rectiltent.

Wydaje się, śe Jedenastka Nerrkaeplag
poelarsała się, a nie HM w reierwie fed-

njtfc ae«*fpc4w.

Wydaja ia ekipą sesona będzie
Malniea, które wprawdal* ot* taajduje
się jiesaez* na czele tabeli, ale a asataii

na meea wykasuja egremną pa prawą I

zaehwyca wldaów swyia stylem, Trene-

rem Maltnoe jest tnany initmacjoneł
węgierski Konrad Kelinan, który ela»y
się równie wielką sławą Jake trener, V

Malmea hraleewaie tylke Iredkiswege
napastnika. Mele nie dosłownie, ba pe-

zyejf tą aajmował i pewedrenlem Ky>
deli, graca solidny, lecą tlęłke pracują-
cy na chleli i ula RMgącjr poawellć so-

bie na solidny trening. Tymczasem prasil
kilku dniami Rydell wygrał na loterii

100,000 keron, sumę, kUra na łtemntd

szwedskle jest bardite )«owaina. A te

piłkarz ten kochał swój sport, więe też

zaral po atrzjtnaniii rado sn fj iv'i?el

oświadczył, żo rzuca pr6ćę i pólwłęl'1 Sff

całkowicie piłce. Może sobie nt td pd-
awollć, b« przy umiejętnym ulokowaniu

plenlędzf odsetki, jaki* a nich myafca
wystarczą mu na zaspokojenie wstystkirh
potrzeb. Rvdell zostanie więc amatorem,

a ailme to będzie aiigl hei rMzty odM

aif^treningowL

ITALIA

•e •łeczCfh mutrzoitwa rozpoezeły
sif w ubiegłą niedzielę. Mistrz Torin*

stracił wprawdtie Mauolę, ale mrU

ftmaf poeeaiała wfcraa ^>rwe« Idube-

Zata im* aespoły peataraly alf e

wMu M«reh H&any, eserpląe nla tyl-
ke i reaenr klefcewych, ale Mą|ajl«e
rtwalei Aagllków, Prane»4w, Htaapa-
mtw t nawet Sawediw.

Najwlfksaą ehrapkf na tren nlstfaew.

ski mają ttilaa FC, Intentailenała I Ja-

rtoin, ITsaystkle le kluby peieiągały de

twych tseregów gwiaady aagranlctaa:
Milan FC, kluh repreaeatanta Włoch Ca

npeUeae, eakoniwMgrwal Cudinundwe

na I Aagllka Sleana. Internationale ke.

rayste i adug Franeuaa Nycrsa 1 Idw

nęła de sśsbl* Maaaelf • Torine, De

JuveatuM p-sybyll Anglik Jordan s Te-

teahaani, Śawad Carlseea 1 fatemaeje-
aat wiatki Bonlpertl,

Te kapartwanla piłkarzy aagranlaa-
nycli nie qtetyka się jednak • pnyebyt-
ną e<Mną prasy włoskiej, Nsij»«nUckJ wy

stępa je praeclwke temu ^najMdvwC
Cttore Berra, który nie hea słnscnąilei
twltrdtl, le tą dregą nie aadrewi alf pil
karałwa włesklege i ais pednleeie 11⁄2

Jege pealeoiu.

Trener Koncewicz
o meczu

w Budapeszcie
tfiENEH PZPN KoneewUi, klftty tyt

w rai i drugą repratanlacją Polaki na ne-

ttu budapeszteńskim, Iwla/dfl, ie epMa
weglaiska lgodnte pedkraila, II mląrfty
pieiwszą i drugą reprezentacją, tego kie-
)u nie ma prawie ładna] tętnicy klaty.

Druga rapreiCńtacJa Węgier razsgrala
-at cztery spotkania triningowe, podrtas
gdy hatza rrioio pOchvfallĆ Ile jednym
tylko Występem przbdmeczowyłn.

W^rzy wygrali i latweielą, ale ztfe-
nlćrti p. Kont«wlc2a „grali na hajwyittym
peiiemla". Nie dtlwmy slą wląe pofatte
0:Ł

Piłkarze rąc?ai AZS-Warszawa
obchodxq jubileusz 25-cio lócld

i Warszawa, aejslarsta tekćja- pM- iganizówalnw .., tictyplernlaka, kableeetie

jft. kl ręcihej Polsce orat najstarsty A2s jett dwotrolnle wftemitlrtem Pal-

klubowy tttpól slaikiwkl w EUrepia, toa-^kl, poeebnle jak i w śtctyplomfaku' Aią*
poczyna 1 patdzlerftlka swój dwudziesty | ikim.

pląiy rek klnienia, I Nie oflronlctając tlą do Spotkań krajd-
Historia sekcji pliki rącznej Alt, to! »V

ch A" PLEFTFSŻY spffiWadia DRUTYFIY

prawią historia pslskiej pliki rąeznej. ^9ranletne - zespttly rtlslrzi tełwy
Nie islfitai jetteta PZPR, sdy AZI Jut i LOSP Ulga w i»3t) f. w koszykówce,
organliowal w ml t, mlstriostwa War

ssawy w Slaikówca. Rozgrywał równie!
w tym czasie liczne Spotkania w koszy-
kówce I slalkóWć* z najlepłtyml tespe-
laml lodzi, Patnanlt I Krakowa. W ifU
roku na plerwstytd mlłlrzostwach Pol-

ski, AZS reprezentuje Warszawą W Siat-
kówce męskiej I kobiecej oraz koszyków-
ce paA. Od tecjo CzSsu AZS obejmuje
monopol w stolicy w sialkówC* I Sicfy-
piomiaku, rywslirując o pierwszeństwo
w koszu ieńtkim t Polonią f ustępując
Je| jedynie w kstzykówte m«tkle|.

1fJl r. W siatkówce. W 1910 r. dochodzi
tet do pierwszej wyprawy za' granicą pił-
karzy rąćznyćh. Sialkirłe AZS, mbtft Pel

skl, wyjeżdtają na turniej Wysokleti Tatr
do C9k, Od tej pory spotkania stają tlą
cerat etęstsze, AZS rozgrywa spotkania
w siatkówce i koszykówce za StrakoVą
Akademią z Pragi (1031 r.J, SK KaleV Tal-
lin (1932), YMCA Tallin (1933) erat YMCA

Riga (1935), reprezentacją akademicką Esto
nil I druiyną cftirtiko-amerykartską i ter-

llna (1«5), nestąpnie tat i repretentaeją
Wegier (19SS). Ora W hazeną Z Yietorlą
liikov Praha (1931), 6 w srczyplornlaku

W rez§ry»enyeh 1J mislrtostwach Pelskl j ż DeuUćhó $lud§menseha(( (1MS, r, tj.
w lalach 19J9 — 1ł4ł, warstawskl AZI od 1934 następują regularne wyprawy

dominuje nad wszystkimi Innymi klubami, AZS w ke)iu | aietc« do państw Baltyc-
W slaikćwca kobiecej AZI " jest 11 r«»r kich, w famian za co przyjpźdiają
mistrzem Polski" I 2 rłzy wicemistrzem.

1
d0 Polski zespołu fcuss'u Tallin, US li^a.

W męskiej pitce slalkewej mote wyka-
zać tlą 4-ms mlilrzaslwaml oraz 4-ma wl-

cernlilrzostwami, W kostykówCe kobiecej
ma na swym koncie 4 mistrzostwa oraz

3 wicemistrzostwa. W męskiej piłce kafty
kswej Jake Jedyny klub warszawski ido-

bywa tytuł mistrza Polski w K I. Pe zer-

Żółte niebezpieczeństwo
na basenie

Fi-ruhcshi przyćmiewa olimpijczyków

NAJSZYBSZYM PŁYWAKIEM ŚWIATA R.A

dystansach średnich jest obcrilie

miotły student japoński Harpnńehirt Fu-

ruhashi. Ten 19 letni student ekormmii

politycznej z Tokio ma już r.a sobą v.y
-

nlki lepsze od rekordów" świata, które

jednak nie mogą hfć uznane przez Mię-

dtynarodowy Zwiągek Pływacki, ponie-
waż Japonia nie zalicza ii? do jego
ków.

Syn ferm era japońskiego, Furuhashi,
dflbrze łbudowuny, liczący 1J5 m wzro-

stu pływak poprawił ostatnio rekordy
światowe w pływaniu stylem dowolnym
na następujących dystansach: 400, 800,
KM10 i 1,500 m.

Na -400 m uzyskał om 4:33, na 800 m

— 9s4t, na 1-SOO m— 18:37! Jedno-

cześnie zwycipicy olimpijscy w Londy-
nie uzyskiwali na tych samych dystan-
sach czasy znacznie gorBie od japończy-
ka.

Furuhashi ^e»t nlełmliJym chłopcem,
dla którego poza nauką istnieje tylko je

muro, który uwała, te Furuhashi ftie

pbMjcd«lał jcsncze ostatniego słowa, Iła

murtSiwnia, te głównymi atutami jego

pupila jest nieprawdopodobna v prost

siła ramion orat ogromna pojemność je-

go płuc. Funthafhl używa crawla ectodok

syjnego, nabierając powietrze po każ-

dym szóstym ruchu. Największy wysiłek
wkłada w -ruchy pierwszy, drugi, cawar-"

Jarosław wskrzesza
przedwojenne tradycjo

JAkOllAW wskrtesza znów swą pried*
Wojenną tradycją Jednaga t najtllniej-

w wale» z najlepszymi motocy-
(.dszrwa, f'ł<9fcoi(ka i Przemy-

1:1 seUj
kliitami

Szych oirodków sportowych południowej tla
Polski. Dotyczy to nie tylko pliki nolftej, j jedrsi( papro^dą rslmponowal dorobek
w ktarej przodują dwa A klasowa kluby: | jaroslavla nt polu lekkoatletyki, któ a

5K5 (zezsloroezny mistrz okrągu przemy-. w lyn. mjeicle ptslad* tradycje przedwo-
skiego i kandydat do klasy państw.), te-' j9ril)9 to Jarosław był w póludn.
goroczny iwyclątca Polonii prtemysklej ( pc|sca < Krat owa tiajsllnlejstym o-

(ll-ga liga) 4:1, przemyskiego HK9 Ctu- j |f«akien lekt-c-lalyetrym, dostarczając
waj, rzeszowskiego Sokola (7:0!) I nowo- j rsprezentantów, jak np. plotkarza —

lądeckiej Sandefijl (5:2), oraz HzemieJiiil- j Haspla i szeregu innych. Obecnie wskrze-

RAID ZIEMI TARNOWSKIEJ

I SĄDECKIEJ

Rałd „Ziemi Tarnowskiej" odbył

się na traeie ok. 235 km, krafobrato*

wo jednej 2 najpiąkniejaiyeh w Pol*

sce: dokoła jeziora rotnowskiejo, do-

ty | piąty. Poceftkowe Japońesyk tracił j Popradu, przez Krynicą, piąkne
nieco czasu n« nawrotach, ebecnle Jed- serpentyny Berestu,
nak poprawił jnł I «f wadą

Furuhashi potrafi przebywać w wo-

Wyłtartowalo 46 zawodników. U'

kończyło raid zakwalifikowanych) 22

dna namiętność - pływanie. Trenuje ge kać jeaeeaa kflka Mqsk U* »• W

• wycttMa e»m|djda S

dzle pe 1 godzin diiennle. Nie pije, nie «wodników, w<ród nich miatrzowie

pall, a na pytanie dotyczące małżeństwa p0l»ki: Żymiraki, Brua Sł., Potajałło,
lub kolełanak warusrt ramionami. Je- Kupcfyk,
dynyni Jege celem 1 pragnieniem Jest

zwycięstwo olimpijskie w HeWnkach.

Nie sądzimy Jednak, »l>r marcia Ja-

pończyka ae stały zrealizowane. Sam Fu-

ruhashl mole być hca grzecl.u, ale wda-

er Jeno popełnili zhyt wiele okrucieństw,

zaangażowali Hf W wojn? n boku par.HW
osi i podobnie jak Niemcy muszą pocn*

Puchar prseehodn! dla na|lcpaze|e
zespołu, zdobył Podkarpacki Meto

Klub z Nowego Sącza.

LIEIA - OWAROIA

W czwartek, enla zi bm, • godt. 17.30
na kortach Ugll a(|bądzle slą maci e

drużynowe Warszawy pomlą;

czy Kt (benlamlnek kl. A I zwyCązca
Cukrowni przeworskiej I mistrza Rzeszowa

PZl-u (ó:2), ale takie lekkoatletyki I spor-
tu motocyklowego, które stoją w 'Jaro-
sławiu dzięki usilnej pracy Rzem. KS-W w

te] chwili na wysokim poziomie.
JUS rozporządza silną, bojewą druiyną

piłkarską, która — mimo utraty na rzecz

ligowej Tarnovii najlepszego swego strzel
ea — siretfa — wróciła Jut do fermy.

ntemieiiitUiy KI byl w tym sezonie

prawie flle do pokonania, wygrywając
zawody prawie z wszystkimi A klasowy-
mi przeciwnikami z sąsiednich miast.

Tym przodującym drużynom piłkarskim
A kiesy starają tlą dorównać kluby miod-
ne: ZZK Ruch, HKS Czuwaj (klasa •) oraz

Wojskowy Kr Pal I nowozależony M«

Gwardia, które prócz pitki nełnaj upra-
wili zaczęły równiei ir>n* sporty.

Lecz wprost rewelacyjne są osiągnlącla
Rzemiełln, KS na" potu lekkoatletyki I

motocykilzmu. Sekcja motocyklowa Rtera.

KŚ-g ma tatadwle Matnią tradycją za to-

bą. Kierownik jej p, Szykowny Jednak
mote być ćlumny i jej osiągnąć

100 maszyn biało Jui udział w tlc«nyc(i
zawodach w tzeragu miast południowe)
Polski, orfnosząe s^zareg pięknych tukce-

sił to tradycje przedwojennego '„Ogni-
ska" jarosławskiego Rzemieślniczy Kt.

Ostatniej niedzieli nastąpił plarwsiy
egzamin. Lekkoatleci Jarosławia odnietii
sukces cdnoiząc szereg zwycięstw nad

przybyłymi, na le wiekia zawód/ do la-
róiit\t-:$ fakkaatieiaml Przewsrtka, Pite-

myłla. Stalowej Woli I llztizewa. W kon-

kuiencjach kobiecych wyróżniły l'ą za-

wodniczki jarosławskie: Michancio ;t miej-
sce w biegu 60 m z ezatem «.9, Mińtka

(iim.wbiegu(0m,Im,wbiegu'03m,
II m. w skoku w c<al), Wandę Szałapak
(II m. W rzucie dyskiem) I tóchwleka,
wszachstronna w rzutach, skokach I bit-

gach. Rewelacją zawodów byli Zaw4flnl:y
Jarosławia: A. Plońca (I m. w rzucie kulą
12,15), Zenon Mauthe (I m. w skaku w

dalS.90ibieguna100m11,7,Hm.W
bieguna400mwczasie3łIwbiegu
na Me m 2:10,1).

bziąkf silnej konkurencji także zawod-

nicy z Innych miast osiągnął! dobro wy-
niki, Jak np. Madej ze Stalowej Wall,

Około kldry przebiegi 100 m w czasie 11,11 Mio-

Kalev Tallin I AKS Tartu.
W reprezentacjach państwowych w ko-

szykówce kobiecej tzkielel drużyny w du-

tej mierze stanowią Azetesiaczki. Repre-
zentacja Warszawy w siatkówce, która »y
grata turnie) miast państw bałtyckich w

1737 r. — to całkowicie drużyna AZS. Na
104 spotkania międzynarodowe, A Zł wy-
grał i7, sremisbwał 2 I przegrał 35,

Okres powojenny — to cląźki okres Od-

budowy sianu posiadania AZS, okres wy-
kształcani a Jak najtepttego narybku eraz

dania licznym akademickim zastąpom Jak
najlepszych warunków treningu, Mimo tych
trudnoici w przeciągu trzech lal AZS

zdobywa w piłce rąctnej 5 mlltrzoitw

Polski,' 4 wicemistrzostwa oraz S trzecia

miejsca, czym nie możo poszczycić tlą
żaden z krajowych klubów. I teraz Azete'

Siacy pierwsi, bo w 1944 r. sprowadzają
do siebie zespół zagraniczny — koszy-
karzy I siatkarzy AC Sparla, aby później
doprowadzić do skutku swoje tournee pe
Czechosłowacji.

Na Jubileusz XXV-lscla piłkarza rącZnl
AŻS organizują wielki turniej międzyna-
rodowy koszykówki "I siatkówki w dniach
7 — 1o paldzlarnlka. Pewny jest udział

najlepszych zespołów csit (AC tpane
praska Oraz SK tlezska Ostrava) I Wągier
(MAFC l csepel frudapetit). ZaproMofie
również Zespoły ZSRR oraz Rumunii. j«W)

dii. zawednlcy 1 zawodniczki ]arbsl«wia
osiągnął! 38 punkiów, t|. o i mniej .od
zawodników Cukrowni prJeworikleJ (40);
która zaprezentowała na tych zawodach
również Imponująco dorobek swej p*ecy.

„WISŁA" *— BBTS 10i« W BOKSIE

Pięściarze krakowskiej Wisły rozpo-

częli • /on maesem a bielskim BBTS,
wygrywając 10 W drużynie «Wisły"
wystąpił nowopozjskany zawodnik Si-

delnikow, b. bokser lwewlkiej „Lechii".

Wyniki (na pierwszym miejscu bokse-

rzy. BBTS):
musza — Szary zwyciężył Vojtusiaka,

kogucia Remaniak poddał, się Kali-

cie w drugim starciu, piórkowa — Flo-

derek przegrał t Cromalą, lekka — Zyg
munt przegrał l Slrlelillkowcm, średnia

I — Chlebowski zwyciężył Piątkowskie-
go, Irednia H — Tracewski przegrał

przez k. o . W I r. z Matulą, półciężka I
— Dobija wyjrał ze Żbikiem, póleięi-
ka H W»»igli iisłB wygrał a Ry«ł<s«
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Stefan Si&niarski

„Mefisto" - Witold Gierutto żegna się ze sportem
i opowiada najciekawsze historie ze swej kariery

Witold Gierutto na pożegnanie z czynnym życiem sportowym nadesłał nam

twą pamiątlcoieą fotografię. Widzimy na niej naszego mistrza jak rzuca dy-
skiem na historycznym Stadionie Olimpijskim w Atenach.

— Edek masz moje kolce —

po- w stary instrument, to szkoda czasu

wiedział Gierutto po Igrzyskach Olim I z przyjemnością dałem kolce Adam-

pijskich do Adamczyka. Tylko pamię- czykowi,

taj, żebyś z ich pomocą ustanowił

przyzwoitszy od mojego rekord Pol- WOJNA Z MEDYKAMI

ski w. 10 -boju (7.006 pkt. na mistrzo- — Który ze swych wyczynów wspo

stwach Europy w Earyżu w 1938 r. — mina pan najmilej?
2 miejsce). ) — Rekord w pchnięciu kulą... Za-

Zdumiał się zapewne tym podar- CZynam już w pamięci obliczać: 16,02
kiem Adamczyk, tak jak my po prze w r 1939

_
1 .037 pkt. wg. tabeli fiń-

czytaniu depeszy do P. Z . L . A .: sklej, rezultat ustępujący tylko rekor

„Proszę skreślić moje nazwisko ze dom Lokajskiego (73,27 —

oszczep
—

'

składu na Bukareszt. Wycofałem się 1 977 pkt.), Kusocińskiego (14:24,2 —

ze sportu — Gierutto". 5000 m 1077 — 3.000 — 8:18,8 — 1.072

„Mefisto" więc nie żartował. I nie
^

30:11,4 — 10.000 m — 1.059, He-

będziemy już oglądali na boisku hi-(]jasza u 6,05 — kula — 1 .140 pkt.),
storycznego worka, w którym Gierut- N0jeg0 (14:33,4 — 5 .000 m — 1 .042

to prócz koca, i poduszki miał cały pkt.), gdy Gierutto kończy zdanie:

arsenał pantofli do oznaczania rozbie | . .. ustanowiony na podwórku Domu

gu przy skoku wzwyż i do którego, Medyków przy ul. Oczki. Przeniosłem

lej, byłem zdrowszy, wyleczyłem się
i wziąłem się za sport

DEBIUT W 10-BOJU

Największą dla urnie niespodzianką
było drugie miejsce w mistrzostwach

Polski w 10-boju w r. 1935 . Siedlecki

wycofał się po paru konkurencjach,
ale nie marzyłem o wicemistrzostwie.

Tymczasem tyczka „wykończyła"
Niemca, który wzwyż skakał 186, a o

I
tyczce nie mógł przejść 220 i Pław-

czyka.

Murowany faworyt ze słowami: „To

j skandal — nie mistrzostwa" — poło-
.

'
żył się spać, gdy rozpoczęto tyczkę,

! obudził się po 2 godzinach, gdy po-

jprzeczka była na 3 m. Trzy razy

zrzncił i utorował Lokajskiemu drogę

do-tytułu, a mnie do wicemistrzostwa.

KAPRYSY PŁAWCZYKA
— Nie zapomnę nigdy Pławczyka

i jego metod. Wołał gospodarza boi-

ska, gdy miał się odbywać 10-bój i

czynił wraz z nim inspekcję boiska.

Obchód zaczynał się od skoczni w

dal.
— „Co znaczy ta góra piasku"?

Proszę ją natychmiast zniwelować,
nie będę skakał na pańskie pagórki.
Źle też było, gdy kula miała o 3 gr.

więcej.
— Proszę pana ja jestem delikatnej

konstrukcji, jestem lekkoaitleitą, a nie

dźwigaczem ciężarów. Ciężarami rzu-

cać nie będę. Proszę dostarczyć prze-

pisową kulę.
Nie chciał też nigdy biegać Płayr-

czyk 100 m pod wiatr.
— Ten huragan przecież nas prze-

wróci — mówił.

Pławczyk raz mnie przechytrzył.
Skoczyłem w Budapeszcie w 1935. r.

186 wzwyż i stałem się dla niego groź

ny.
- -Spotkaliśmy się na jego, boisku

i w pewnym momencie kazał dla sie-

bie przesunąć stojaki. Gdy znów je
Drzestawiono dla mnie, byłem gotów.

Skoczyłem tylko 176. A Pławczyk
uzyskał swoje 185, skacząc jak się

później okazało z kępki trawy.
To był wielki talent, co udowodnił

wiele razy, ale sztuczkami nie gar-

to ja wieczorem. Był silniejszy i rzu-

cał trochę dalej i żeby .go podrażnić
brałem kulę i po treningu wybijałem
o pół metra dalej od najlepszego rzu-

tu kilka śladów. Poczciwy Lonia do-

piero po paru tygodniach, aby trium-

fować całkowicie — zastosował mój
system.

Razem startowaliśmy w reprezenta-

cji Grodna, razem dostaliśmy się do

reprezentacji okręgu białostockiego.
Ja skakałem w 31 r. wzwyż, Fiedoruk

rzucał kulą, dyskiem i oszczepem.

W „Przeglądzie Sportowym" z tego
czasu ukazała się wzmianka o rewe-

lacyjnym odkryciu 16-letniego Fiedo-

ruka, który kulą rzucił 12,20, dyskiem
33,60 i oszczepem 47,77. W 32 roku

Fiedoruk osiągnął 13,12 % lał mnie

długi czas. W 33 i 34 r. zbliżał się do

14 m (13,95 i 13,92), ja wtedy zdoby-
łem trzy mistrzostwa Białegostoku:
165 wzwyż, 12,37 kula i 47,20 oszczep.

W 1935' roku Lonia rzucił dyskiem
43,32, a ja skoczyłem wzwyż 186. Na

mistrzostwach Polski wygrałem z Fie-

dorukiem w dysku, rzucając 39,76 (Fie
doruk 39,56). Byłem • wtedy trzeci'za

Tilgnerem i Heliaszem. •.

Startowaliśmy już- ivtedy obaj w

barwach klubów wileńskich. W* na-

stępnym roku obaj wylądowaliśmy w

Warszawiance. Miałem wtedy w dys-
ku 45,82, a w kuli lałem już Lonię
jak chciałem. I Fiedoruk zaczął spe-

cjalizować się w dysku, gdzie wró-

żono mu 50 m. Gdyby nie wojna na

pewno
- doszedłby • dó tej granicy. A

tak - skończyło się na rekordzie Pol-

ski 46,98.

„OWENS Z GRODNA"

Nie byliśmy przed wojną jedynymi

reprązentat«mi Polski z Grodna ro-

dem. Mieliśmy rzeciego kumpla
„Owensa".

Nie. widziałem tak szybkiej kariery
jaką zrobił „Owens". Dobrze zbudo-

wany; męczył się 3 lata nad skokiem

wzwyż i skakał 150. Napuściliśmy go

na płotki. Przebiegł je w 20 sęk. i

trafił do reprezentacji Białegostoku,

Za parę dni przyjechał *< nieproszony
do, Warszawy, rozebrał się i zajął fe-

den z wolnych torów (plotkarzy nie

było wtedy). Pobiegł dobrze. Trafił

do reprezentacji Polski,' Tu skompro-
mitował się, Ale ża dwa tygodnie ,na

mistrzostwach pokazał klasę. Prowa»

dził 3 metry przed Niemcem po'oei&t
nim płotku i na 5 m przed metą przśr
wrócił się. Spazmatyczny śmiech; zst-

miast wycia z bólu. nasunął mi jikief
podejrzenia.

;

— Nie mogłem wygrać, wferz- . ńś

Witek, śmiał się jeszcze wgodzinę
później. Jak ja bym śmiał

!
;być "mi*,

'strzem Polski.

Był to — Joczys, biegał oa^pódciZUM
wojny na Litwie 110 m pł. w 14,8 i

skakał 720 w dal.

Gierutto mógłby długo jeszcze*opo^
wiadać wesołe wydarzenia ze .&wei

kariery, ale czas nie; pozwala na ło.

Gierutto pozdrawia Czytelników „Prso

! glądu", podpisując zdjęcie' n^histiiry-
[cznym stadionie w Atenach;

to jednoosobowa Niderlandćw
W ramach rozegranych w Hel-

sinkach kobiecych zawodów lek-

koaletycznych, reprezentantka Ho-

landii Blankers-Koen wygrała trzy

konkurencje: bieg na 100 m w cza-

sie 11,9 śek., bieg na 80 m przez

płotki w czasie 11,2 sek. oraz skok

w dal wynikiem 5,69 m.

jej pan zapisać się do jakiegoś klu-

bu lekkoatletycznego?
Ojciec, sam entuzjasta lekkoatlety-

ki, me zastanawiał się wiele. Szybko
. uwierzył, że córka będzie lepszą bie-

gaczką, niż pływaczką i zapisał Fan-

ny do klubu.

Już po 2 latach nadszedł jej pierw-

szy poważniejszy start. W 1936 toku

zaliczona została do holenderskiej e-

kipy lekkoatletycznej i "w Berlinie

zdobyła 6 miejsce w skoku '
wzwyż,

uzyskując 1,55 m oraz biegła w szta-

fecie 4 X lOOm, która w finale zdo-

była 5-te miejsce.
Od tej chwili Fanny zaczęła kolek-

chował niezliczone ilości treningo-
wych „betów", liczonych na każdych
zawodach przez setki, a czasem tys

;
ą

ce widzów. *

INSTRUMENT PRZESTAŁ GRAĆ

— Dlaczego wycofuje się pan ze

sportu? — pytamy Gieruttę.
— Mam 36 lat „z konsekwencja-

mi".
— Cóż to za konsekwencje?
Gierutto tajemniczo uśmiecha się i

odpowiada:

się wtedy z Wilna na uniwerek war-

szawski i chodziłem po akademickich

skupiskach, gdzie nie znano moich

wyników zupełnie, a 15-kę miałem

już pewną.

WŚRÓD KOLEGÓW

Właśnie medycy męczyli się nad

pchnięciem kulą. Z wspaniale utrzy-

manego koła, rzucano na kwadracik

piasku, którego zewnętrzna granica,
odległa o siedem metrów od koła,
stanowiła niedościgły szczyt marzeń

CAŁY świat wie, że Fanny Blan-

kers - Koen, 30-letnia Holender-

ka, maitka dwojga dzieci, stanęła w

szeregu nieśmiertelnych olimpijczy-
ków — Kraenzleina, Nurmiego, Owen

sa — i *tak samo jak oni zdobyła 4
1

. złote . medale w czasie jednych cjonować poprostu tytuły mistrzyni
Zresztą był pierwszorzędnym ?

—^ Holandii. Co roku zdobywała pięć, a

Czy wiecie jednak, jak ta matka czasami nawet 6 tytułów. Do tej

dwojga dzieci trenowała? Czy wie- chwili jest czterdziestokrotną mistrzy
wygra- cie, że jej pierwszą namiętnością spor Holandii, nie licząc tytułów zdo

łem * Pławczykiem kilo czekolady, o tową było pływanie? Czy wiecie, że bywanych zagranicą,

którą założyliśmy się w Budapeszcie, przed każdym startem jest ona zde- ^RZY SZAFY .NAGRÓD
Na zaproszenie Węgrów byliśmy wte- nerwowana, jak małe dziecko? j Sukcesy "panoszą nagrody. Nic

dy razem na kursie. Każdy niemal zdawał sobie sprawę

Zacząłem skoki o tyczce od 260 (re- i«*zcze przed Igrzyskami, że Blan- tofą
^ ^

S2kkanC(

kord doychczasowy 290), ale praco- WKoen jest poważną kandydatką wa,Qne dosłownic wszelkieg0 Todzaju

wałem wtedy najbardziej nad tąf kon-
na

sukcesy olunpgskie. Holenderka nagrodami> Medaie| pUchary tace, le-

kurencją. Podwyższałem po 10 cm i j«*t przecież rekordzistą świata w L w

^^

porządfcu aa półfcach
-

o dziwo skakałem. Przeszedłem za-1 P'<S«u konkurencjach, a wiosną tego I mistrzy^ musi tracić wjele czasu na

kolegą.

WALKA O CZEKOLADĘ
Bardzo cieszyłem się,

interesowawszy już sobą Węgrów
r ° kn

zdradziła doskonałą formę. tttr2ymywanie ich w „aWtTM
350 cm (wzięli początek na żart), gdy Znawcy jednak wiedzą równie do- rzgdku NJe

^ ^^^

z

przyszli Pławczyk i tyczkarz Zakrzew,
br2e

. ze co innego jest pobić rekord których Fanny nie wróciła j,y z no_

ski. Obracali się koło 370 i zaczęli od światowy, a co innego zdobyć złoty nagTodanlL Jest m włas-ciw;e

W lułym 1946 roku Blankers-Koen

urodziła swe drugie dziecko — có-

reczkę Fanny. Już jednak w 2 mie-

siące później Holenderka podjęła na

nowo treningi'Przywoziła swą córecz

kę w .wózku na boisko,umieszczała
ją gdzieś w zaciszu niedaleko bieźjti
i przystępowała do ćwiczeń: Nii»

myślcie jednak\ że' zapominali yr

czasie ćwiczeń o swym dziecku. Co

kilka minut podbiegała do wózeczka,

sprawdzała czy wszystko jest.w po-

rządku i znów podejmowała przerwa-

ne ćwiczenia.

Chociaż dzisiaj Blankers-Koen liczy
już30latimazasobą-

1
.4 lat do-

świadczenia zawodniczego, jest: wciąż

jeszcze bardzo: nerwowa;; przed kat-

dym biegiem, a często ipoprżyby.cHs
na metę.

7 Fanny wie, że zbliża się koniec jej
wielkiej formy. Jeszcze rok,, dwa, a

trzeba będzie ustąpić miejsca młód-
^

szyrn. Ale lekkoaitlętyka. jeit dla H»«

więc dziwnego, że"*w pokoju'Fanny
le fder ti zbyt wielką miłością, aby
miała ją zarzucić kompletnie..

— Niedługo już zaprzestanę starto-

wać w biegach — powiedział^'przei
kilku' dniami Blankers-Koen r^/aiw

porzucę jednak zupełnie lekkoatlety-
ki. Myślę, że skoncentruję się ria sko-

ku wzwyż, a może nawet jeszeże • a*

jakiejś konkurencji.

— Co ttf dużo mówić. Instrument I miotaczy. Rzucano i po pięć metrów.

już nie gra. Nie ma co dmuchać w

stary gruchot, bo nawet przy najwięk

szym wysiłku wydaje, fałszywe tony.
Stroiłem się do Igrzysk i to strojenie'
wyglądało tak, że da się coś wykrze-
sać. W zimę w Olsztynie skoczyłem
180 wzwyż, 330 o tyczce, na począt-
ku sezonu miałem- 14,94 w kuli, póź-
niej 57,20 oszczep, 43,81 dysk, 653 w

dal, no i bieg z Rutkowskim • w fina-

le sztafety 4 X 100 r" 1 m'strzo-

stwseh Polski. .

SZKODA CZASU

Po . takich ' .wynikach jechałem do

Londynu, czując się jak lew.. Kiedyś -

zmierzyłcm dohtze melr^T parkan

przed startem odpoczywałem po trzy podwy .szoBy drucianą siatką.

dni. Teraz znając dobrze swój wiek, J
_ Uważajcie lepicji żebys-cie sobie

pomyślałem, że 5 dni powhmo dać U• ąk{ nic wykręc;Hi powiedzieli gniew-

same rezultaty. Podczas tych 5 dn: | nje
poprawiłem. swe samopoczucie i... cię ;

żar aż o 4 kg. Tycie,
1

to pierwszy
objaw starości, zwłaszcza u „tyczki",
jak mnie kiedyś nazywano. Szybkość
zatraciłem całkowicie. Wyniki utwier

dziły mnie w mniemaniu, że dmuchaS
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CENY OGŁOSZEŃ
za 1 mm w («kicie szetokoicl jednej

— Mit.

B—56730

350. Nie mogli przejść.
— Mam was zawstydzić?
— Ty w swoim życiu tego nie sko-

czysz ani razu.

Powstał zakład i wygrałem, ku zdu-

mieniu wszystkich, którzy mieli mnie

pilnować, abym nie brał się do

10-boju, a specjalizował w kuli, dys-
ku i skoku wzwyż.

SPORTOWE BLIŹNIAKI

walem?

— „Lonia" Fiedoruk. Zaczęliśmy od Holandii i dawny mistrz w Łrójsko
kamieni w Grodnie. Później przyszła k" — Jan Blankers.

kula. Tak od 9 m. Nic mogliśmy po
'

WZÓR MAŁŻ0NKI

— Czy koledzy pozwolą spróbo- (
!
wać? I

Popatrzono na mnie wzrokiem przy I

szłych lekarzy. j
— Za chudzi jesteście kolego, sła-

bowity, ale długi, na piasek powin-
niście rzucić.

Wziąłem kulę do ręki i poczułem

się mocny

— A co będzie, iak kula upadnie
na klomb, trzeba będzie ogrodnika

wzywać?-
— Nie martwcie się.
— A jak dziurę w parkanie zrobię

N__u .-i .-_ DANIA — ANGLIA

W dniu 26 bm. odbędzie sią w Kopen-
hadze spotkanie piłkarskie Dania — An-

glia. Drużyna duńska wystąpi w składzie
w jakim zdobyła brązowy medal na Igrzy- I
skach olimpijskich w Londynie.

Kula wyszła wspaniale i patrzyłem -

na przerażone miny medyków, gdy ]|0 yyWOllltCtfO CY"fU*

poszybowała nad siatką. Uciekłem,
1

pozostawiając ich w osłupieniu.
Od tego czasu dozorca „Domu Me-

dyków" kłaniał mi sie z wielkim sza-

cunkiem.

medal. Wielu rekordzistów świata nie •
, . . „,

,, . , ,, ...... jednoosobową reprezentacją Holamon
zdobyło nigdy medalu olimpijskiego, w lekkoatIetyce kobiecejj
cała sztuka polega bowiem na tym, ( Blankers-Koen, jak każda niemal
aby swą najwyższą formę przygoto- gospodynj Uolenderskaf

nie ma słuźą-
wać właśnie na Igrzyska. ''••_• . ,

•
,

t, . cej 1 musi sama opiekować -się <10-
Po,nadto Blankers-Koen zgłoszona ,. . . . ,.. _ ,

B
mem, dziećmi 1 znalezc czas na tre-

była aż do 5 konkurencji olimpijskich
i wielu obawiało się, że nie sprosta _ ,, , . . .„

„_ , , . Zwykle trenuje ona kulka razy w
ona poprostu swym zadaniom, 1, ,, , .., .

tygodniu, przez krotki

Oflpoiriieifzi

Fanny jednak ' miała wielką prze-

wagę nad innymi konkurentkami. Mę
— Kto był Ęaiia najzaciętszym ry- żem jej jest nie kto inny, lecz trener

| Zbigniew Kledecki , Paznaft — Odpo-
. wiedź zajęłaby zbyt dużo miejsca; Spo-

j sób punktowania walki bokserskiej póda-
) 1'śKiy w numerze 10 Przeglądu Sportoweg*

z dnia 1. 11. 1947 roltu, of.aź
^

• n^

zresztą okres
dn 'a 1?. IX . 1946 roku."

czasu. Kiedy jednak trenuje, oddaje - •• Mttoinlk pitkarstwa" Wiechy — 4.4.

się tej pracy z całym zapałem. Przed
1948 mecz w ®o'ii z reprezentacją Buł-

garii. Wynik 1:1 (^:1), Skład Polski: la-

lekkoatletycznego zespołu olimpijskie «wodami koncentruje się bardziej ( nilc,
^^

pewnym czasie na siebie patrzeć i za

częliśmy trenować oddzielnie, na jed-
nym placyku. Jak Lonia rzucał rano,

„PIŁEM TRAN"

A propos medyków.- Byłem w 4-ej
klasie wysoki, chudy, zajęte szczyty

płucne, piłem tran, wszyscy mnie bili.

Aż żal było patrzeć na zdrowych wy

sportowanych kolegów. W tajemnicy
zacząłem rzucać kamieniem. Wyśle-
dzono mnie.

— Chcesz umrzeć, wkładając reszt-

ki sił w to bezmyślne rzucanie, wy-

myślano.

Przestraszyłem się i przestałem rzu

cać. Ale po paru tygodniach wróci-

łem do nałogu. Rzucałem corac da-

Walter Ris, mistrz olimpijski w pływa-
niu stylem dowolnym na dystansie 100 m

zamierza przejść na zawodowstwo I wy-

stępować w cyrkach wodnych. Będzie on

trzecim z kolei członkiem pływackiej eki-

py amerykańskiej, który przejdzie w sze-

regi profesjonalów. Przed nim uczyniła to

Dfaves, - mistrzyni olimpijska w . skokach

oraz Harlane, zdobywca pierwszego miej-
sca w trampolinie.

„MOTYLEK" EMANCYPUJE SIĘ

— Jego zdanie jest dla mnie pra-

wem w zagadnieniach dotyczących
treningu — mówi Fanny i słucha się '

małżonka bez zastrzeżeń.

Holenderka, nawet w chwilach

swych największych triumfów sporto-

wych jest myślami przy dzieciach.

Kiedy po sukcesie w biegu na 80 m

pł. poproszono ją do mikrofonu ra-

diowego, aby, powiedziała kilka słów

dla swej ojczyzny, Fanny, zmęczona

jeszcze i zdyszana krzyknęła: '

— Pocałunki dla Jana i Fanny (syn
i córka). Tatuś napewno tańczy te-

raz z radości dookoła stołu I

NA BASENIE PŁYWACKIM

„Latająca Holenderka" urodziła się
trzydzieści lat temu w małym mieście

Hoofddorp, położonym w odległości
15 mil od Amsterdamu. Rodzice je'
wciąż jeszcze tam mieszkają,. Ze spor

treningu i słucha ślepo wskazó-

wek męża. Kiedy .powie on jej, że

musi się kłaść spać już o 9,30 wie-

czorem, Fanny zasypia dokładnie o

tej porze.

• UDAPESrr. (Obst. wł.) — Węgierski tem poznała się w wieku 16 lat Jak

=m7 aCk '' r "! n ' e

j nią każda uczennica , holenderska, • Fanny
uchwałą FINA przeprowadza od 1 stycz- :

^

, , .

' '

nia roku 1?« rozdział między motylkiem 7. s,atk TMkę, pływała, biegała
a stylem klasycznym. | ale największą jej miłością.był baser
' .W związku z_tym Węsfrzy złożyli cieką- [ pływacki, gdzie spędzała, wszystk
•wą propozycję, aby w miejsce, sztafety niemal wolne godziny

d Tca bascnu

w której płynięto by kolejno 100 m stPow"*ział do o,ca Fanny: ;

grzbiet., 100 ,m st. dow., «8 m motyl-1
— Ta

dziewczyna biega zawsze do-

kiom I 100 m żabką, okóła basenu. Dużego me pozwala Blankers•

Barwiński, Walko —

Parpan- — Gajdzik, Baran 4 —' 'CiiSlIlt —

Gracz — Białas — Bobula.

18. 4.194Ś Polska — GS* 3:1'(2:0); W.,-War-
szawie. Skład Polski: Janik/' 'Jand^a .- .—

Barwiński, Waśko — Parpan — Gajdzik,
Przecherlca — Gracz — Cebula (Spodzie-
ja) — Cieślik — Bobula (Białas).

27.4 .1948 Polska — Dąnją (JB:4)ę W

Kopenhadze. Skład Polski: Skromny; Jan-
duda'; — Barwiński, Waśko —'Piljpan-—
Jabłoński, Przecherka — Gracz ri— G"6f-
5id (Kohut) — Cieślik — Bobula.

25.8.48. Polska —'Jugosławiami ¢9:1}
w Warszawie. Skład Polski:, Janifc,> 3**-

duda •— Barwiński, Wa.iko T- Pą»j»ait '. —

Gajdzik, Przecherka — Gracz —

. Jllłzeł- —

Cieślik — Bobula.

„Osiemnastoletni ' dilnlądcbillli"
"ŁAdź. — żale zupełnie nieusprawiedliwio-
ne. Równie dobrze możemy poyloditaA
że skacze sią. powyżej 7 metrów też. P»

dajemy punktację za takife wyniki<-e jaMe
zapytują nas. Czytelnicy.;

Tabele fińskie nie są drukowane <w IM*

ju. Jeili koniecznie pragnie Pan nabV
jsden egzemplarz, to radzimy: zwróćić sią
do księgarni Trzaska, Evert-I Michalski .W
Warszawie z prośbą o , iprowadzehlę ;tabe«
-za granicy. Księgarnia mieści się,.;w .ffe»-
•zawle przy ul. MarszałkowikleJ.

Punktacja: 100; m i-'. 12 sak - W pK;
•10m,pł—19sek—460pkt;400IN—
.;5 sek — <26 pkt;., 1,500 m

— 4:S0' —

m pkt;wdal—«03cm-$63pkt;
wzwyż - 155 .cm - 512 płk; tyczka. -

170 "» — W. pkt; kula — 10.12 in.;.r
57. pkt; • oszczep

—' 37.23 m r- 370 pkt;
" J ysk — V m -'367 pkt; 4Ó(r.m .'pł'V
.•5,3 sek — 520. pkt;. trójękelc LVitiliJWvVr
u pkt.: ,

- -

Marian Klema łnln — Odpowiedzi udśłe-
Panu bezpośrednio . PŻM, z który* , t^ea

tafctowalKmy *l<i teleMłcznle.


