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Anglia — Dania 0:0

Rząd z premierem Grozą na czele

obserwował zawody niemal in corpo-

re.

Sobotnie zawody rozpoczęły się
. przedtbiegami na 100 -m- paii. Na -10

startujących było aż 5 Polek, z któ-

rych odpadła tylko Brockówiia. Pierw

szy przedbieg wygrała zdecydowanie
Czeszka, Sicnerowa — 12,7 przed Mo

derówną — 13,2. W drugim Gemboli-

sówna (13,0), Hejducka i Słomczew-

ska były niemal razem na mecie, Ó-
becność 4 Półek na starcie finału set-

ki powitała publiczność szmerem u-

znania. Sicnerowa zwyciężyła i tutaj
bez trudu, a mieisca od 2 do za-

jęły nasze zawodniczki. Cztery pary

czerwonych spodenek naszych pań

zdezorientowały sędziów, którzy po-

mylili kolejność nazwisk aa# mecie.

TRIUMF ŁOMOWSKIEGO

Skończył się finał' setki, kiedy
przez megafon ogłoszono wynik Ło-

mowskiego w pierwszej kolejce
pchnięcia kulą — 15,66. Polak był
zdecydowanym faworytem i wynikiem
tym miał zapewnione zwycięstwo.
Mieliśmy jednak okazję przeżyć je-
szcze jedną radość. W drugiej kolej-
ce Łomowski poprawił się o 2 cm, w

trzeciej zaś osiągnął 15,95. Wynik
ten powitała widownia rzęsistymi o-

klaskami. Warto dodać, że dwa na-

Sukes Duńczyków
z zawodowcami Anglii

KOPENHAGA, 26.7 (Tel. wt.) . Duńska pit-
ka nożna odniosła dzisiaj wielki sukces.

Drużyna duńska, występująca w takim

samym składzie jak na Igrzyskach lon-

dyńskich, na których zajęła trzecio miej-
sce, zremisowała z zawodową reprezenta-
cją Anglii 0:0!

Anglicy przyjechali w swym najsilniej-
szym składzie, ale mimo to nie potrafili
uzyskać zwycięstwa. Duńczycy prowadzili
grę zupełnie otwartą i wynik odpowiada
W£ico na boisku.

Oba zespoły zdobyły po jednej bramce.
Jednak sędzia holenderski van der Meer
nie uznał żadnej z nich. Widzów 58 tys.

Triumf Czechów
no miaizoEiwucfr Sisropf

w sissSkćmee

RZYM, 2«-» (Tel. wł.) . Mistrzostwa Euro-

py w siatkówce, rozegrane w Rzymie, za-

kończyły się wielkim sukcesem Czechów,
którzy wygrali wszystkie 5 spotkań, :v,<,
ciężaiąc przeciwników we wszystkich wat-

kach 3:3.
W turnieju mistrzowskim wzięło udział

< państw: CSR, Holandia, Włochy, Portu-

galia, Belgia i Francja. Tobola ukształ
towała się następująco: 1) CSR, 2) Fran-

cja, S) Włochy, 4) Portugalia, 5) Belgia,
<) Holandia-

stępne rzuty też były ponad 15 m.

—• Już na drugi dzień po powrocie
z Londynu byłem na treningu, choć

padał deszcz, a moją ambicją jest
przeteocz^ie4eszcz^ w-tym-roku-16
metrów, jeżeli będę miał ku temu oka

zję na zawodach '— opowiada Ło-

mowski.

Eliminacje 100 m mężozyizn nie oby-
ły się bez falstartów podobnie jak to

było z painiaimd. Pierwszy przedbieg wy

grał Luipsa (R) 11,2, drugim był Gsamy
(W) w tyim samym czasie, 3) Kiisaka

11,3. Walka była bardzo zacięta, a sła-

by wynik mię wystawia dobęego świa-

dectwa IrrSrri. Po 3-ch falstartach w

dru :n jsre.iwMo-tu, Rutkowski wyszedł
pitizn! .-irzr.irm i prowadził bieg do 50

ni, kiedy na bież/rai znalazł aię jakiś
dżentelmen,' który rozpaczliwymi rucha-

mi rąk zatrzymał wszystkich zawodni-

ków. Jedmocześniie usłyszeliśmy... strzał

slairtcra, odwołujący bieg. Kiedy wresz-

cie po raz piąty zawodnicy ruszyli do

startu, wygrał Ilorcic (CSR) w 11,3,
przed Węgrem Bartha (11,3) i Lipskim
(11,4). Zrezygnowany Rutkowski zajął
ostatnie — 6 miejsce. W finale KAszika

prowadził aż do 80 m, ale na finiszu

uległ Rumunowi Lujpsa. Lipski, który
był 4-ty (11,4), został zdyskwalifikowa-
ny. Okaizało się, że potknął się on i

skutkiem tego przekroczył tor.

SŁABA SKOCZNIA

Skok w dal przyniósł nam dwa pier-
wsze miejsca. Wynik Adamczyka 715—

jest niezły nawet jak na tutejszą bardzo

słabą skocznię, natomiast Kuźmickiego
— 661, który zajął drugie miejsce —

świadczy o słabej konkurencji.. Faworyt
Fikejz (CSRj), który miał w tym roku

już 741, przekroczył cztery kolejne «ko-

ki i nie ryzykował już następnych. —

Wbrew przepisom, organizatorzy zakwa

Mfikowali do, finału 6 zawodników, za-

miast 3-ch. t

(Dokończenie na str. 2-ej)
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Łomowski 15.95,
trinmhiiq w Bukareszcie

Nasz specjalny wysłannik red. Z. Weiss telefonuje z;'Buka-
resztu:

Dwudniowe zawody lekkoatletyczne z udziałem zawodników Cze-

chosłowacji, Rumunii, Węgier i Polski przyniosły nam trzy pierwsze
miejsca (Łomowski — kula, Adamczyk —

w dal i Dobrzańska —

dysk) oraz 9 drugich, licząc w tym obie sztafety. Zawody odbywały
się na stadionie nowobudowanym przez młodzież, która w ciągu
80 dni wzniosła piękne trybuny ha 40 tys. miejsc siedzących. W cią-
gu dwóch dni wszystkie miejsca były zajęte, co dla lekkoatletyki
w Rumunii jest rekordem. Warto z naciskiem podkreślić wysoce

sportowe zachowanie się widzów. Kiedy na zamknięcie zawodów

odbywała się defilada, stadion pokryty był już zupełnym mrokiem

i ledwie można było dostrzec białe koszulki wbiegających spóźnio-
nych maratończyków — żaden z widzów nie opuścił swego miejsca,
choć na boisku nie odbywała się przecież żadna emocjonująca wal-

ka.

0 h-i

7J5, Dobrzańska 39*2!

Dwaj motocykliści, walczi a p Iczas meczu międzypaństwowego-Pol.
ska — CSR, wygranego pi*** « '2 pkt. Prowadzi Polak

Foto Franckowiak

Mi•fi' I »

zmobilizowano przed meczem z Polską

dala Polakom zwpiiifwo
KT A NOWYM torze żużlowym RKS Skra w Warszawie przy ul.

IN Wawelskiej, 20 tysięcy widzów z zapartym tchem śledziło prze-

bieg międzypaństwowego meczu Polska — Czechosłowacja. Do ostat-

niego biegu, wynik meczu nie był pewny Po pełnej emocji walce,
drużyna polska zwyciężyła różnicą dwóch punktów, doskonałych cze-

skich żużlistów. Po defiladzie zawodników i odegraniu hymnów mię-
dzypaństwowych, nastąpiło oficjaln otwarcie toru RKS Skra. Kapi-
tanowie obu drużyn wręczyli wiązanki kwiatów i ucałowali się
serdecznie, poćzem nastąpiła prezentacja zawodników. Drużyny wy-

stąpiły W' składach: Czechosłowacja — Sebełka, Spinka, Havelka,
Sejner, Fiala, Kadlec, Vanek, Tutna. Polska — Smoczyk, Siek-hki,
Draga, Wrocławski, Jankowski, Wąsikowski, Krakowiak, Kołeczek.

BUKARESZT (obsł. wij. Piłkarski

obóz treningowy w Aradzie, ustalony
celem przygotowania reprezentacji na

bodowej na spotkanie z ,Polską, pro-

wadzony" jest przez trenerów związko
wych Baratki, Braun i Sti:nł>acha.

Gracze już po pierwszym tygodniu
wykazali dobrą iormę, a szczególniej
byli internacjonali: Dumitrescu, Rit-

ter, Farmati,. Bartha oraz óbaj bram-

karze Franciscovici i Justin. Wszyscy
trzej trenerzy zachowują w ścisłej
tajemnic^ swoje projekty, odnośnie

składu na mecz z Polską, są "jednak
bardzo optymistycznie usposobieni

Członkowie Rumuńskiej Federacji

— Tabela lig mja^-j
gier pkt. st. br. {

1) Cracovia 20 32 56:22 i

2) Wisła 20 28 69:27 f

3) Ruch 20 28 62:27 !

4) AKS 20 26 44:31

5) Legia 20 22 44:37 ,

6) ZZK 20 20 37:37 J

7) Warta 20 19 39:43'}

-8) ŁKS 20 18 49:50

9) Polonia W-wa 19 17 31:38 '

10) Rymer 20 16 38:58

U) Polonia Bytom 20 15 34:44

12) Garbarnia 19 15 29:43 i

< 13) Tarnovia 20 14 25S42 •

14) Widzew 20 8 22:821

' Futbolowej, którzy zostali wydelego-
wani na. obóz treningowy w Aradzie

w: charakterze obserwatorów, prze-

prowr^-a5.- ;. co«?V
!
ennie narady z tre-

nerąmi có do składu drużyny repre-

zentacyjnej na mecz ż Polską, pozo-

stawźając jedcak tym ostatnim wolną
rękę tak "w układzie programu tre-

ningowego,
1

jak również przy' formo-

waniu drużyny reprezentacyjnej pod-
czas' krótkich meczów z drużynami
miejscowymi,

W wyniku > niedzielnych spotkań, li-

gowych, 'trenerzy, .którzy obserwo-

wali najważniejsze mecze każdy w ,in
nej miejscowości, zamierzają dokoop-
tować do' obecnej osiemnastki obozo-

wej. jeszcze - trzech; graczy
—' jednego:

pomocnika i dwóch napastników —

którzy; wykazali- wyjątkową iormę.

Trzeba zauważyć, ; że najsłabszym
obecnie puńktem przyszłej reprezen-

tacji piłkarskiej jest trójka napadu, a

zwłaszcza. pozyęije łączników. Trene-

rzy zapewniaj^- że jednak w Warsza

wie ;stanie do boju drużyna bez sła-

bych' punktów,.. Na ogół' przypuszcza.

s'ę
;

tutaj,! że w najbliższych dniach

trenerzy:przedstawią czynnikom kom

petentnym zasadniczy szkielet przy-

szłej reprezentacji.
" Ostateczny skład drużyny zostanie

ustalony przez; trenerów obozowych

Rozegrano 16 biegów. W każdym bie-

gu startowało dwóch Polaków i dwóch

Czechow. Zwycięzca otrzymywał 4 pkt.",
drugi 3 pkt., trzeci — 2 pkt. i wreszcie'

ostatm 1 pkt.

: Juz pierwszy bieg przyniósł emocjo.
nufócę^wijipię^^
cem, Srjioczykiem i Jankowskim. ZWy-
cis^ył Smoczyk 'ustanawiając jednocześ-
nie czasem 1^9 rekord toru RKS Skra.

Punktacja 6:4 dla Polski. II bieg za-

kończył się zwycięstwem Czechoałowa-

ków. Draga wywraca się na wirażu. Sie-

kalski ma defekt maszyny. Pierwszym
zdecydowanie jest Seberka. przed Sejne
rem- III bieg. Startuje doskonały czeski

zawodnik Spinka i Kadlec. Z naszej
-strony Wrocławski i Wąsikowski. Zwy-
cięża zdecydowanie .Spinka. Dnigi jest
Wrocławski, trzeci Czech. Ostatnim lest

Wąsikowski, który aia defekt motoru.

IV bieg. Zwycięża Havelka przed Sie-

kalskim i Jankowskim. Ostatnim jest
Fiala.

A JEDNAK SMOCZYK

. V bieg — to emoCojnująca walka

^tęflź^^-^ebe^ą^^ptnkąf^Smoczykism,
Siekalsklm. "Polacy doskonałe' rozgrywa-

ją ten bięg. 'Pierwszym jest Smóczyk,
drugim Siekalski. Uczniowie pobfli
swych niedawnych nauczycieli. Seberka

jest ostatnim. Czas zwycięzcy 1,31.
Bieg VI. Draga na wirażu niebez-

piecznie ' podcina Havelkę. Obaj- zawod-

nicy się przewracają. Wrocławski, spo-

kojnie jako pierwszy mija metę. -Sejuer
ostatni. Po tym biegu punktacja 28:26

dla Czechów. VII bieg. Wąsikowskiego
znów zawodzi maszyna. Jankowski w

(Dokończenie na str. 6-ej)

Sędzia Walczak
ŁÓDŹ, »26.9 . (tel. wł.) . Mistrzostwa

łódzkiej, klasy- A w piłce nożnej roz-

poczęły się od bezprzykładnej awan-

tury na boisku Boruty ze Zgierza w

czasie meczu z łódzkim TUR-em.

Już w I-ej połowie na boisko wbie-

gał dwukrotnie jakiś pijany osobnik,
który gonił zdobywcę bramki dla ło-

dzian — Kraszewskiego, chcąc go po-

turbować. Początkowo TUR prowa-

dził: 2:0, zgierzanie wyrównali 2:2 ze

strzałów Zbroi. TUR zdobył znów

prowadzenie 3:2. I

W 10 min, drugiej połowy gry ar-

biter sędzia zawodów p. Walczak po-

lecił kapitanowi Bjoruty — Zbroi opu-

ścić boisko z powodu obrazy sędzie-
go. Zbroja, nie uczynił tego i

:

przez |

dłuższy czas targował się iz
;
sędzią. i

Wobec takiego obrotu sprawy p. Wal

czak odgwizdał Walkover dla TUR-tk

W tym momencie' na boisko, wdarł

się 3.000 tłum kibiców, z których naj-
gorętsi rzucili się '

na . p . j Walczaka i

dotkliwie go poturbowali. Dępiero in-

terwencja Milicji, zapobiegła dalszym
awanturom i pod jej eskortą p. Wal-

czak znalazł schronienie na wartowni

Zakładów Chemicznych Borutą.

W sprawie awantury dochodzenie

prowadzi Mt O. Wydział Gier i Dy-
scypliny ŁOZPN_powiadomiony. o zaj-
ściu z.apow>edziął wyciągnięcie jak
najsurowszych konsekwencji, w sto-

sunku do winnych. , ,:

W pozostałych meczach o mistrzo-

swo A klasy , padły nasępujące wyni-
ki: Włókniarz Zgierz — • Zjednoczone
3:1 {3:l)i ZZK — Tomaszowianka (da-
wny TUR Tomaszów) 3:1,

Zespoły żuzlotoców w cza-

sie, prezentacji na stadio-

nie Skry przed spotkaniem

'olska — Czechosłowacja,

d lewej zespół CSR: Tu-

ta, Vanek, fiala, Spinka,

mberka, Havclka, Cejiusr,

adlec. Pruzyna polska:

Mleczek, Krakowiak, Wfr

howski,, Jankowski, Wro-

cławski, Draga, Siekalski

i Smoczyk
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na pięknym stadionie w Bukareszcie
(Ciąg dalszy te sir. 1-ej) , W skoku w da) Nowakowa i Modę- metą Czech roopoczął wspaniały finisz, ^«U^ł 715

Adamczyk skoczył tylko 4 razy, bo je- równa miały w eliminacji idenłycsny,
zalewali'

2) Kuźmicki

dnoczećniie odbj-wał się bieg 110 m pł.
^^ 52fi

- Jednak do finału

Udział jego w tej konkurencji był wła- fikowała się Nowakflwa, która w tumie

ściwie tylko formalności?. Już po 3-im.miała leipsze wyniki. W finale mry«ę-

płotku Adamczyk był na trzeciej pozy- żyła, jak przystało na mistrzynię olim-

cja i widać było, że mie odegra poważ- pijską, Gyarmatty.
mejs-ej roli. ostatnim płotku Adam W eliminacji na 200 m Lipski wyprał

czyk spadł na 4-te miejsce i zupełnie 22,3, Mach był trzeci — 22,6. W drugim
zrezygnowany poawolił minąć *if Ru- przedbaefu Bwycięiył Lltpłe (R) —22.5 .

mun' 1
Kissowi, zajmując ostatnie Rutkowski był trzeci — 23,1. W finale

miejsce. Lipski stoozył zaciętą walkę o pierwsze
Wideł w biegu na 800 m już po 200 miejsce z Lupsą, uległ mu jednak oa

m zamykał całą stawkę, liczącą 9 za- fimiisBU. Rutkowski tutaj zawiódł, będąc

wodników. Po pierwszym okrążeniu Wi ostetaim.

deł, biegnąc ostatni, był o 10 m za pro-

wadzącym hieg Rumunem, Talmuciu.

Na 200 m przed metą czołówka wzmoc-

niła tempo. Rumun stoczył zaciętą wal

kę z Węgrami: Hiresem i Edocsem, u-

legł jednak iiiiininialnie pierwszemu z

nich. Wideł skończył bieg jako 7-my w

czasie 2:01,4, chociaż oficjalnie podano
go na 5-ym miejscu w czasie 1:58,8.

BREGULANKA DRUGA

Miłą niespodziankę sprawiła Bregu-
lamka w' kuli, zajmując nie tylko dru

gie miejsce, aJe i bijąc swój rekord ży-

ciowy — 12,12. Flakowiozówna była źle

usposobiona, a wymik Tkaozykówiiy jest
praprostu żenujący.

Wstawiony do programu na naszą

prośbę bieg 200 m pań i tyim razem nie

przyniósł nam zwycięstwa. I tułaj zna-

lazła się „ochotniczka", Węgiedka, Mer-

tiin, która wygrała łatwo.

Kobiety:
100 m: ) ISincnorova (CSR) 12,7; 2) Haj-

ducka (P) 13,0; 3) Modarówna (P) 13,1; 4)
Słomczewska (P); 5) Gębólisówna (P).

Sztafeta 4X100 m: 1) Węgry 49,5; 2)
Polska 50,6; 3) Rumunia 54.0. •

W zwyż: 1) Chiumska (CSR) 145; 2) Ro-
honczi CW) 145; 3) pankówna 140; 4) Her-

DRAMATYCZNY BIEG NA 400 M

Bieg na 400 ni ma swoją iiiolorię jo-
żeli chodzi o naszego Macha. Wyloso.
wał on pierwszy tor tui za doskonałym DOBRZAŃSKA ZASTĄPIŁA
Moiną. Polak zrobił falstart i, jak na- WAJSÓWNĘ
leżało się spodziewać zatrzymał się. Oysk paIV ,!•,} nam jedyne pierwsje
Starter nie obejmował w locie wszyst- n,iejsce w tym dmiu, daięki Dobrzan-

kich zawodników, a zwłaszcza Macha, =3⁄4^ której do zwycięstwa wystarczyło

którego zasłonili sędziowie i wskutek ••!) 9J.

tego nie widział falstartu. Mach zorum- . Bieg 800 m pań przyniósł nieopódde-

towawszy sic, starter ule cofa biegu, Wttn4 porażkę Rumunki Treybsłe, kto.

usiłował nadrobić swoją- omyłkę, po- rę pokonała na finiszu Węgierka Zu-

bieg! bardzo szybko. Po 200 m zró\ iiał bck. Cleślikówna, która jeszcze po pier.
się już niemal z Moiną. Od tej chwili wszym okrążeniu była tylko 5 m ze Ru-

Rumun zwolnił tempo i po dalszych 50 mitnką, skończyła bieg •„spacerki**):",
ra wycofał się, gdyż odnowiła mu się zupełnie wyczerpana, będąc o olto?o ł0

kontuzja • Pragi. Mach biegł do ftamuj m za pierwszą, chociaż budową i

mety doskonale, ale nie mógł nadrobić runkami fir.ycziiymi przewyższała zna-

straty na starcie. Skończył on bieg zu- ranie wszystkie «woje rywalki.
pełnie wyczerpany i

przyjść do siebie. ...... , , . ,,,

I ńwoiiincki w ml ok u w®wyz i Moron-

„ATAK NA REKORD"». ez>k o tyczce zawiedli oczekiwania. Mo.

Na prośbę naszego kierownictwa, kto-1 w>ńczyk miał okazję zająć trzecie miej.
re nie znając programu, przywiozło 2

sce < kiedy przeszedł 3,80 wysoko «ad

oszczepuiczki, wstawiono do programu

rsut oszczepem. Zanosiło się na -to, że

Polki będą startowały same, a nie upo-

ważniona przez nikogo praaa i speaker
ogłosiły, że Polki zamierzają zaatako-

wać... rekord Polski, co było wyraźnym
absurdem. Znalazła się „ochotniczka" W

osobie Węgierki, Kohonczi, która „po-

goci.-. ,"a" nasze panie. Zar.iiuśt zapowie-

dzianego rekordu, zawodniczki nasze

osiągnęły wyniki bardzo dalekie od

Rwy«M nii..'.au-v ."ci, a Sinoiaćkiej zabra- BEZ UDZIAŁU POLAKÓW

^o rekordu j^oinid 7,5 m. Podobny, liie.g 1.500 m odbywał się besr udrie

poprzeczkę, ale spadając, zawadził o ni;

ręką, Podobnie nie „wyszło" Maslow,
ikiemu w młocie, jak również nie uda-

ło się i Lomowskieimu w dysku, ehe»

(ii aż po wczorajszym wyniku w kuli epo

dzicwslii&my eię jeśli niie drugiego miej-
sce, to, w każdym razie leipssego wyni-
ku. Poojoim trójskftku nie był -wysoki,

któremu towarzyszył huraganowy do-

ping 40 tys. wiidrców. Kiedy Zatopek był
już na mecie, Kieila® stracił jeszcze 150

m. Zatopek potraktował swoją konku-

rencję dość wesoło, gdyż podczas bie-

gu odpowiadał gestami rąk na przyja-
zne okirzyki rozentu zj aanowany ch wi-

dzów, a do swych rodaków n* stadionie . dówna 140.

słał wdsleome wlmioehy. ObdeWiiweny " DZIIN

kilkoma bukiietamii kwiełów Czech e-1 Mełssytnl:
puszczał boisko, ale tui pe»y zejściu I

2«> m: i) Lube., W «.2; 2) Lipski 22.4;
, . j,. ,i i) łoiymoil W)H,*; *) Mseh J2,ł.

schwyciły eo ortery MM zaw«<imezki
. , iI5TM m:1 ) &aray (W) 3:54,2; 2). Cevona

do wspólnej fotografii. (CSR) J:57 5; J} Hire( (W) 3:5B,o.

vs aitnrnrrnr 10 000 m: '> Zł"°P«"< » iitlleahy
NA HAPiRliŁWIŁ m J1:010 Jj - Szegedy (W) il:S1,«; 6}

Po zawodach odbył nię w „Ałłtine Kielas 33:07,4.
Pałaee" banUeą. dl« wseystkieh mmO-l Maraton: ..1) Teodo.siu (R) . Wi! 2)

.. . ... :. . , Zalavari (W) 2:48,58; 3) Bobole (R) 2:55:26,8
mkow, na którym, wymieniono wiele p|. (R) S47 ,rekord Ru.

serdeczności. munii); 2) Lombos (W) 55,0; 5) Moravec

Delegaci nasi pertraktują z Czechami (CSR) 55,4.
o rozegranie w drodze powrotnej me- Sfctafeta 4X100: 1) Wągry 42,4; 2) Pol-

czu w Mor^iej Ostrawie. Do ,ej X^K^mS; 2, Kuiitcy ,W,
chwili jeszcze mc mc zdecydowano. —

JB; 3) Rajca (R) ĄĄ J6. 4) Łon,owtki
Gdyby zawody nie doszły do skutku, 4^,59.
ekspedycja nasza Oipuści Bukareszt we Miot: 1) Constantin (R) 48,90; 2) Bona-

wtocek rano. W poniedziałek wszystkie hady (W) 48,56; 3) Knoulek (CSR) 47.72;
. , . . , . . 5) Ma:low;ki — 46,05. .

zespoły odbędą wycieczkę nad jwioro, w zwyi. 1} Soe[er (R) 190. 2J Tonko

odległe od Bukwcratu o 30 km. | {CSR} 135; 3) uhocky (W) 185; 5) Zwoiiń-

1) Lupie (R) 10,8; 2) Kiszka <P) , ,k{yc"°'4. „ Kł.jeBI (CSR) m Drago.

!mir(R)380;3)Maciu(R)380:4)i5)Ho-
M^iciyinii i monay (W) i Morońciyk po 360.

11,0; S) Cieny (W) 11,0. | T:óJskok: 1) Putka» (W) 13,61; 2) Kuź-
400 m: 1) Soiymosl (W) 50.1; 2) Tuiliier 1 m|ek| 13,«; jj Topotoveanu (R) 1S,1ł.

(W) 80.4; 3) Precek (C6R) 56,7. , _
. .

800 m: 1) Hirei (W) 1:87,8 min.; J) lalma- Kowel»!
i:w.fi J Edoe, (W)> 1:57.9.

: «I »» m: 1) Mer.ln (W) 26,2; 2) Stomerew-
110 m pl.: 1) Krul (CSR) 15,4; 2) Duml- »!«•• W- « Gemboll.ó*na 21.0.

trescu (R) 15,8; 5) KI.. (W) 14,0. •
'' TM ^ek (W) 2:21.5; 2> Treybai

Chód 5 km: 1) Bal.an (CSR) 22:011, 2) W 2:23,3; 3) Flcio: (W) 2:25,4; 5) Clestl-
Para.ehlve.eu (R) 22:11,6 (nowy ieko:d kówna 2:34.f

Warta-
Kaspercsak w słabej formie

;8

100 m

I DZIEŃ

POZNAŃ, 26.9 (Tel. wł.). ZZK 'Po-

znań) — Warta H:8. Lokalne derby pię-
ściarskie ściągnęły do hali wystawowej

ponad 3.500 widzów. Jedna (i druga -tro

na wysuwały pretensje, a czy słuszne?

Pytamy kpt. Derdę o zdanie:

— Uważam, że Warta została pokrzyw
divona i ponvimina była wygrać 10:6 —

odpowiada p. Derda. Pokrzywdzony zo-

stał Lićdtke w walce z Kasperczakiem.
Takiego samego zdania byli i wicepre-
zes BiĆlcwicz oraz sędzia mgr. Kowal-

ski.

Kpt. sportowy powiedział nam jesz-
ese, śe nie jest sadowolony s formy
Kasperczaka i będzie telegrafował do

Łodzi, aby dowiedzieć się, w jakiej for-

mie znajduje' się Brzóska, który ewen-

tualnie będzie Polskę reprezentował w

muszej na meczu z Węgrami.

Wyniki: Walka Kasperczaka z Liedt-

kem była żywa i zacięta: Przez pierw-

sze 2 r. Lied:kc zadaje czystsze «osy i

dóbr"- kontruje. Dopiero w 3 r. Kasper
czako»i "daje się zadać kilka celnych
i silnych ciosów, które jednak'nie tvy.

starczyły do zWycip^wa. W koguciej

Maciejewski (ZZK) zwyciężył .Tędtz».

szaka., W piórkowej Szymański (W), p0

syłająć Nowickiego (ZZK) W 1 r. do

„6" na deski zdobył tak wielką prze-

wagę, że sędzia ringowy przerwał w 3

starciu walkę.' W lekkiej odbyła się naj
ładniejsza walka pomiędzy Wojtkowia-
kiem (ZZK) « Ratajczakiem. Warcisrr

wygrał zdecydowanie.
W półśredniej Kaźniirar.zak (ZZK)

wygrał z SzkudlarkJeni. W średniej A-

damski (W) znvy<iifżył Miaiaka. W r.

Adanr-ilci zaipmznał się dwiiikrotnir ź de-

skami. W półciężkiej Suwirzak (W)

zwyciężył Gładyf iaka. W ciężkiej po

beznadziejnej walce zwycięstwo przy-

znano Grzelakowi (ZZK) nad Danfcow-

fkim.

Le hia-Szombierki 3:2
o we/ścię do Liąi

BYTOM, 29.6 (Tel. wł.). Lccbia ka dla drużyn ligowych. W przeciwień-
(Gdań.k) — Srombierki 3:2 (ls2). j stwie do gospodarzy, Lechia przedsU-

Leehia: Pokorski, Sniuk, Nowakow- wiała zespół sgrany i wyrównany we

ski, Kokot I, Kamzela, Nierycliło, Ko-' wszystkich liniach. Gra gości okazała się
kot II, Goździk, ixogocz, Skowroński, b. skuteczna i była ładną dla oka.

Kupcewicz. Szczególnie szybkie i pomysłowe zagra-
1

Szombierki: Kulawik, Czernik, Ka- nia w linii ataku sprawiały optycznie

lus, Gaweł, Sopa, Wieczorek, Pozim- l>, kor/,ystne wrażenie. Z ataku gęści
ski, Czypionka, Podeszwa, Krasówka, wyróżnić należy obu lotnych skrzydło-

Renk, Sędzia p. Butkiewicz a Warsza- wych oraz Rogocza na środku, który

wy b. dobry. Widzów ok. 5 tye. przedstawia wartość naprawdę ra6Ówe-

Dzięki porażce poniesionej w spot- go napastnika. Pomoc orar. obrona dru-

Rumunii); 3) Kun (W) 24:01.0. ^Vk: 1 JDobrzaA.ka 39,21; 2)
3ou, D

® kaniu z Leehia ha własnym boisku żyny przyjezdnej skuteczpie rozbijały
to (W) 37,03; 3) Staehowl«6wne 34,35; ..... ,, ,. . i-c u- i- -ił »

' Szombierki pogrzebały przypuszczalnie ataki Szombierki oraz zaeilaly własny*80 m pl.: 1) Gyarmatty (W) «.J »»k.. 2) ««o .

Lai.el (Rumunia) 12,7, 3) lorlncl (W) 17.8 4) Medrea (R) 36,05 (tekord .. .

Kuta: 1) Łomowskl (P) 15,95: 2) Ourau Kula: 1) Komarkove (CSR) 13,20; 2) »re- ostatecznie swoje szanse na wejście do napad, Pokorski iv bramce bronił siczę.
(R) 14,65; 3) Ralea- (R) 14,33; ,4) Knotek* B^snka 12,12; 5) Flakowlc«6wna 11,JS; 3) Ligi, Nawet w wypadku uzyskania awan śliwie.

(CSR) 13,63. . Tkaczyk 9,76. ; _ su, drużyna górnicza, sądząc po grzej Szombierki oprócz bojowości, nie P"-

41W na 526;; S) Ćhlum.ka (CSR) 523. staiM»viłaby 4dpo\vtedniego przeciwni- kandydata do extra-klasy.

Wisła pnie się ku qófie
W triumfalnym pochodzie zastopowała Rug

1

KRAKÓW, 26. 9 . (Tel. wł.) Whla-

etemu też Kuźmicki zawdrięczs drugie
Rt [ch 3

J* -Oh ^mM dla^WisłyjMlo.
miejsce, chociaż nie zaimponował wy

nikiem.

pai9tmiikoiM „wyszły" wazysdtie

zawód spotkał nas ze ttrony Kuźmickie- łu Polaków. Podziwialiśmy tutaj sonę- r^ Abzer, Cieślik, Kubacki,
go w rzucie oszczepem. tą walkę Węgra Garaya z f«wnm*m j Wisła: Jurowiez, Kubik, Flanek, Fi-

Obie nasze zawodniczki w skoku Cevomą (CSR). Czech, który poc^tk-ł-. I, Legutiko, Wapiennik I, Cisowski,
wz ,/yż nie wybiły się ponad swój prze- w biegł na o«tatniej poaycji, juś po | Qrgci Koj,ut j^upa Mamon

ciętny poziom. Pankówna wszystkie 400 m prowadził bieg. Garay bi^gł Sa j Niej7ielne 'awycię»lw0 Wisły nad Ru-

skoki, począwszy od 130 cm, przeszła za nim k*ok w krok. Obaj pozostawili chwn ^wątpliwie dotąd dla niej

pierwszym razem, natomiast Herdówna resztę stawki daleko za sobą. Na 200 m
^^^^

w U rundae. Wisła u

poprawiała dwa skoki na wysokości je- przed metą Garay wspaniałym spurtem
den 130 i jeden 140. Pankówna wyso- zaatakował Cevonę, minął go i awycię-
kość 145 cm strąciła ręką. , żył. Na finiszu Czech zupełnie zrezy-

ROZWIĄZANE SZNUROWADŁO * *
k ° ńMyl W<

«

Sądząc po gromadnym udziale na- Sztafeta nasza 4X100 m startowała w

szych pań na 100 m, można było O*po- skodzie: KUzka, Lipski, Mach i Rutko-

dziewać się zwycięstwa w setafecie 4x100 w«iu. Drugiie jej miejsce nie było za-

nawet bez udziału Hejduckiej. Rzeczy- -koczmiem, chpciaż wisiało na włorfeu.

wistość zadała temu kłam. Slomczewska Węgrzy pobiegli bardao dobrze. Ru-

oddała pierwsza pałeczkę, a że zmiana muni w«kutek fatalnej II zmiany wicie

była dobra, Moderówna utrzymała prze- straciM.

wag? po 200 m. Natomiast Brockówna,
1

której rozwiązało się sznurowadło - ZATOPEK NIE POBIŁ REKORDU

oraz poprzeczka bramkowe, bagaż bra-

byli: Gracz 2, Mamoń, dla Ruchu "Prze- mek byłby znacznie; pokaaniiejszy.
cheirka. Sędzia Dabert z Poznanie. Wi- Gracz i Kohut wypalili podobno
dzów ok, 20.000 .

' | przed meczem „fajkę pokoju", co o<dbi<

Ruch: Wyrobek, Gefcur, Gruszka, ło elf przyjemnie na Ich gnte. Kohut

Suazcz}k, Beirtyla, Cebula, Przeeherka,' cieszył się s obydwu bramek strzelo-

powifkasył ewój bilans leedara rtwel-

ców ligowych. Bajewoćć Kohuta ud»ie-

lała się jego kolegom w ataku. Gilow-

ski zagrał wyjątkowo dobrze. Rupa był
ruchliwazy niż zwykle, a Mamoń uzu-

pełniał a powodzeniem kwintet napast-

ników Wisły. Trio obronne miało mo-

TO NIE JEST DAWNY RUCH

Boisko Wisły wyraźnie nie odpowie-
.da Ruchowi. Na przestrzeni 13 lat tyl-
ko rac jeden w 1939 r. udało się Ruclw

wi pokonać Wisłę na jej" własnym boi-

sku. Forma Chorzowian po swycięskim

pochodzie na wiosnę ulega w II rundzie

ciągłym wahaniom. To nie była ta dru-

żyna, która na wiosnę rozłożyła gładko
Crarovię 4:0. To .nawet nie była ta st-

RYBNIK, 26.9. (tel. wl.) . Jeszcze ras Patkolo, który w 1946 roku reprezen- ma drużyna, która tak b. podobała się

porała się z jednym a Iroeniejezych powierdziła sif opinia, że Rymer na tował kilkakrotnie Węgry, a potem przed kilkoma tygodniami na boisku

nych przez Gracze, jakftdyby on sam ie najmniej z całej drużyny zatrudnię.

Rąśhata nie pomógł!
£JfS ulegf ftymerou/i Oz2

ts.

nie. Jur-">v."i w.p cfcswetKs aś?

przeciwników, rięgająćyeh • podobnie jak
i ona po mistrzostwo Ligi. Jeżeli passa

zwycięstw będzie jej nadał iprayjać, to

„wielkie derby" Krakowa 31 paździer-
nika br. będą może równocześnie tego-

rocznym finałem Ligi. Sukces Wisły był
zasłużony. Ruch może mówić o szczę-

ściu, bo gdyby Wiśle,- a raczej jej na-

pantoflu, skutkiem czego potknęła się,
straciła tkilka metrów i pierwsze miej-
sce sztafety. Jej zmiana a Gembolisów-

ną zmniejszyła jeszcze bardziej szanse

na zwycięstwo.
Bez udziału Polaków odbywały się:

bieg80mpl.imarsz5 km. Bieg80.m
pł. rozgrywał się już o zmroku, a że re-

kordzistka CSR i faworytka Lomska mą,

krótki wzrok, straciła nie tylko zwy-

cięstwo, ale uplasowała się na ostatnim

miejscu. W ten sposób Gyarmatty (W)

Kolczyński nokautuje Drabkowskiego
w meczu Gwtndfa-Budowlnni 11:5

Kolczyński wyszedł jut na rlntf. tylko do ciosów w szczek* Wygrał

Zapowiedziana przee Zatopka próba
pohtala rekordu łwiata na 10.000 m nie

udała się. Czech eMtomwał rłą taktykę
i pierwsze 2 km pobiegł *a wolno. Za- MogliImy podziwiać go w wadze.., pół zasłużenie Tyczyński

własnym boisku jest bardzo niebez- wyemigrował do Polski. Był on naj- Garbarni. Ruch grał tylko na przeboje,
piecznym przeciwnikiem i stać go na lepszym graczem zespołu łódzkiego, Nawet Cieślik nie błysnął formą. Almcer

największe niespodzianki. Przekonał ale jego dobra gra nie mogła jednak wybitnie słaby, Przeeherka mógł się
sie o tym i ŁKS, który w Łodzi pobił zawaiyć na ostatecznym rezultacie. podobać. W pomocy wyrastał ponad
ślązaków 6:1, a w Rybniku zeszedł z Cały niemal okres gry przewagę wszystkich Bartyla. Z obrońców lepusy
boiska pokonany 2:0 (1:0). miał zespół Rymera, w którym nad- był Gebur. Wyrobek bronił ofiarnie.

W zespole ŁKS-u wystąpił po raz spodziewanie dobrze zagrała piątka
pierwszy w grach ligowych Wągier ofensywna. PRZEBIEG GRY

Ęramki dla Rymera zdobyli: Pier- Ryła to twarda i nieustępliwa walka

chała w 20 min. i Ruda w 87 min. o drugie miejsce w tabeli. Szybciej re»

Trzeciej bramki zdobytej przez ryb* grywa się Wisła to tai juź pierwszy
niczan nie uznał arbiter zawodów p. kwadran» gry przynosi jej lekką prse>
Bukowski z Radomia. Widzów około wagę, która z biegiem enasti powifktM

ras po «tarcie Zatopek z wyriiną kur-

tuazją iifłąpił miejfca dwum Węgrom.
Warto dodać, ie były tu 3 falstarty,
zresztą nie bez winy pistoletów. Po

pierwszym okrążeniu Zatopek był 5-ty.
Cała stawka, lioeąee 10 zawodników,
biegłe tutaj jeszcze grapą. Po dwócli o-

krążeniech Zatopełc wyseedł na drogą

pierwsze miejsce przyszło jut bez trudu.
^^

* Kielas był 8^ny. Czech ..

Kiedy zawodnicy w marsro na 5 km ^TM 01
P^ycję jeencze pnec jedno między Szatkowskim (G.) i Tyczyńskim

ciężkiej na meczu Gwardia — Budo- Dość żywe było spotkanie Koisow-

wlani w Warszawie, łałwo wygranym sklego z Majewskim w średniej. Kos-

przez Gwardie 11:5. Kolczyński nie sowski dążył do zwarcia, w którym
miał okazji do wykazania swej formy, był lepszy, Majewski dopiero w trze-

bo Drabkowski w pierwszej rundzie clej rundzie przeszedł do walki na

unika)' walki, a w drugiej po soezy- dystans, wygrał wysoko i zapewnił
stym ciosie w żołądek miął zupełnie
dosyć i poddał się.

Najciekawsze spotkanie odbyło sie

6.000 .

Dziąki temu sukcesowi Rymer wy-

dostał aif na 10 lokatą w tabeli ligo-
wej.

wyruszyli ze startu, ze strony widzów

towarzyszył im szmer wesołości, który
trwał ał do mety. W porównaniu z bie-

gaczami, zawodnicy poruszali się na bieft

ni niby muchy w miodzie. Nie to jed-
nak było przyczyną ogólnej we.ołnści,
lecz jakiei pokraczne podrygiwania
większości zawodników. Zwyeięsea Bal-

okrążesne, pozwalająe prowadzać bieg (B) w wadze koguciej. TyezyAski, co-

Węgrowi, Sziilaghy. Po 4-ch okrążeniach fając się przed atakującym Szatkow-

Zatopek wreeaeie (denerwował •!( i ob

jął prowadzenie. T/więkezył en tam

tempo i tylko Szilsghy utrzymał ,-ię tuł

za nim, reezta nś aa wodnik ów esceęla
eorea bardziej tracić dystans.

Po -9 okrążeniach Kielas był jui e 140

san (CSR) zdublował S konkurentów, Z " Cz fhc,n -

N " ^

Rumun zaś „stanowił „owy rekord swe-
^ ^^^ tempe ZątojjAa

;« kraju.

DRUGI DZIEŃ ZAWODÓW

NIEDZIELNE ZAWODY ROZPOCZĘŁY NĘ

eliminacjami ną 400 m pł. Po-

dział 7 konkurentów przekraczał moi-

liwośei naszego Puzia, Odpadł on wpra-

i po«o«tal' w tyle. Na tym samym okrą-
łeniu Czech «dublował pierwszego bie-

gecaa. Na 13-ym okrążeniu Zatopek ml-

nął dwóch zawodników, a W ns^ępnjm
gonił już KJeleea, mejąc go ledwi«> 10

m przed sobą. Na 13-ym nkrążeniu Za-

topek zdublował Kielan. Na 17-jjh o-

wdtie z wynikiem 58,0, będąc cewarty k*****
1 ' P°®«etał mu do zdublowani*

(ostatni), później jednak srobił swoje. I jlił łyUt0 Szilaghy,-.5.000 m prt-był Za.

Czwarty w poprzedmim prseAiegn mitł topek w 14

57,7 i riwmież został wyellminoweny.- \ K IELAS ZDUBLOWANY .

Zwycięzca w finale, Ki* (R), wyn,. DWUKROTNIE

kiem 54,7 ustanowił rekord swego kra- Na M10 m przed metą Zetopek po re*

j"- drugi minął Kielwa. Na 200 m preed

skim, ładnie kontrował, a gdy prze-

chodził do ataku, nie ograniczał się

Skra rewanżuje się
Radomiakowi

ł.v» :j -I CZWTOCHOWA, 26.» (Tel. wl.) . Rewan-
Niespodzianką było niedopuszczenie! towe .potkanie o wejicle de I Ligi po-

do walki przez lekarza Sóbkowiaka. I ml<d*y Radomlakiem a Skrą zakertezylo

sobie remie,

CONCORDIA
JUŻ BEZ STECA...

16D2, 26,ł (Tel. «!,). w mectu o diu

łynowe mlstriostwo bokąeokle ŁOZI, ŁKt

zwyeletyl Ceneordle (Piotrków) 12:1. Plotr-
kowianie wystąpili baz Sleea, klóry
detlnltywnie przeniósł ii* de Raderrilake.

Wyniki: mun» — Rótyckl (ŁKS) wypuńk
towal Witkowskiego (C), kogucia , Oj-
czyk (IKS) został wyliczony w || r. wat-

ki z Brzóską (C). Trzeba zainaczyć; 1«

cios Brzóski nlk był prawidłowy, ale .ą-
dzla dal BrzAice lylko napomnienie. Piór
kows: Msrelnkow.kl (ŁKS)" wypunkiowsi
nieczysto walczącego lorowikleqo (C),
lekka: Debl.z (ŁKS) zwyclątyi Pletruszewi-
«». pńllrednls: Olejnik Wysoko pokonał
Mstlarka (C). irednla: Wieciecęk (IKS); skiego. W elipżklej Arohsdzkl (G.)"wt.
zestal w III r. walki z Msclej.zyklem (C, „rn, r, SHo^m '

zdyskwalifikowany, p6leląik|i: , ^l.orikl «""«'"m.

zmusił Kalutnego (C) do poSdtnia .Ie w

III r„ cle tka: żylU (ŁKS) znókSJtewel w

III i. Wojnowsklego (C)'

Budowlani złapali więc w piórkowej
dwa punkty bez walki.

Bardzo słabą formę wykazuje Archads

ki. Wygrał on w eięikiej nieznacznie

tylko se Ściborem, którego kwalifika

eje pięfelarskię są b. małe,

Tomesyński ma gaz. Ale bije otwa^

tą rękawicą I trzyma. W walce z Sełm|
otrzymał at dwa e.^zełenla.

W muizej Patera (G.) wygrał zdeey-
dowanle z Makowskim. Szatkowski (G.)

przegrał w koguciej « Tyczyńskim na

pkt. W piórkowej Tyrała (B.) zdobył
punkty w. «i., w lekkiej Komiida (G.)
zwyciężył przez f k. o . w II r. Zacha-

rewiezerTomczyński (G.) wypunktował
Selmę w półśredniej, w «reiłniej Majew
nki (G.) zremisował

_
z Kossowskimi w

półciężkiej *. Kolrzyńnkl (G.) wygrał
przes poddanie ijię w' TI r. Drabkow<

iolłrcm,
W ringu sydziowsł Nowakowski, na

pkt. — kpt. MnclejrWski, Łukomski ł

Karpiuk.

siq ciężko wywalczonym, ale w pełni za.

jłużonym zwycięitwam Skry 3:2 (1:2).
Jedenastka częstochowska zagrała z

olbrzymią ambicją, równoważąc dzięki te-

mu lep.zą techniką gełel, którą wykazell
oni w cze.le meczu,

Piarwizs polowa upływa pod znakiem

przewagi Radomtaka, dle którego bramki

zdobyli: Gniewek w 4 min., Czschor w

II mln„ bramką dle Ikry strzelił Bara-
niak. W diugle} polowie przewagą misi»

przez dłuższy czat Ikra, lecz nie umiała
1*1 wykorzystać. 32-ga minuta je.t prze-

łomową. Radomlak ma okazją podwytsze-
nla wyniku z rzutu kernego za rąką Bu-

bla, lecz RaczyA.kl itnela w .łupek. Te-
raz Skra zrywa (|ą do natarcia. W 34 m.

Bul.kl wyrównuje, a w ostatniej minucie
meczu Orłowski po rzucie rolnym zdo-

bywa zwyclą.ką bramką.
Gra .tale na dobrym poziomie, tądzio-

wsł p, tłązsk z Łodzi.

się, aby w II polowie być wprost przy-

gniatającą. Pierwszą bramkę dla Wisły
z rzutu wolnego Kohuta uzyskuje w 28

min. Gracz.

Po pauzie wyrównująca bramka pa*

da w 9 min. Centra Przccherki odbija
slą od słupka bramkowego i wpada
obok Jurowicza do siatki Wisły. Wi»

sła podrywa sią 'do ataków i niemal

ai do końca zawodów przewaia łde«

eydowanle. W 20 min. pada druga
bramka (Gracz), w 33 min. trzecia

(Mamoń), Rogów 11:4 dla Wisły.

P. Dabert z Poznania potwierdził o-

pinią dobrego sędziego.

TABELA GIER O WEJŚCIE DO LIGI

ł»*r pkt. st.br,
1) Leehia 310

2) Radomlak 5 5

3) Skra 4 4

4) Szombierki 4 3

5) PTC 4 0

DRĘGIEWICZ SKACZE

WZWYŻ 180,5 M

KRAKÓW. W eaasie zawodów lekke-

ailełyeenyeh eorgamiiaowimych prier ZS.

„Gwardia", Dręgiewiez usyskał w ike-

ku wzwyż 180,5 em. Ten sam zawod-

nik uzyskał w biegu na 110 m preee

płotki czat lfi,8 sek.

POLSCY HOKEIŚCI

WYGRALI W CZECHOSŁOWACJI

PRAGA, 26,» (Tel. wl.) . Policy bokeUel

na trawie ze Stelli gnleźnlefi^klej odnle-

.

S"' W Prad*9 ładny ,ukce'- iwyelątsjse
zdecydowanie Sokol Hośtlyar 5:2 (4:0). Po-

8:10 lacy mieli przewagą przez cały okre.

j gry, w dniu 27 bm,' Stella Gniezno .pot*
ka alą ze Słevlą w Pradze.

lSift
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I N ma nazwać „polską niedzielą We

Francji" _ aportowa bowiem prasa fran

cudaa ma honorowych miejscach cytuje
eaie aatmzęsienśe naizwiisk polskich pil-
kttiay, którzy byli bohaterami tego szó^

stego dnia zaciętych bojów o mistrzost-

wo na. sezon 1948-49 . W dniu tym zano-

towano wicie niespodzianek i wiele wy-

czynów indywidualnych.
Oto szczegóły: sensacją grubego kali-

bru była wysoka porażka Stade Frain-

drużyn europejskich, bo „a rondzie .mawiać, by zaraz „ie poroszono tematu
m Wlele

drużyn i reprezentacyj na-

we Francji
Emigracja - Polska

rodowych (nawet Czechosłowację i Ka-

nadę) już poważnie myśli o nadchodzą-
cym sezonie. Cała drużyna jest już na

intensywnej zaprawie w Alipaoh. Nie

zapowiada się, by ściągano kogokolwiek
z Kanady. Raciug dysponuje drużyną
wyrównaną i cały wysiłek kieruje na

trening i dobrego trenera. W Racingu
gra 2 murzynów i jeden kanadyjski Po-

laik, Mrozek.

ęais — Red Star'u, który na swym pod- j
wóifcu ule,gł F. C. Metz w stosunku 2:6.1 MISTRZOSTWA JUNIORÓW
Trzy bramki dla Meitzu strzelił miezmor

dowany Cisowski, a dalsze dwie Grabko

wŁak, dusza i ostoja alzackiej jedenast-
ki. Sensacja jest tym więikisza, że pierw-
sze spotkania Mcłzu w obecnym sezonie

były raczej beznadziejnie zagrane. Metz

zagrał wspaniale, a te dwa nazwiska pol
akie już w niedzielę krzyczały ze szipalt
dzienników (mecz odbył się w sobotę).

Drugim wyczynem polskim była bom-

ba Jędrzejczaka, który na me ozu z Tu-

luzą od swej bramki wspaniałym wyko-
pem na bramkę przeciwnika zdobył od

rarza wyrównanie dla słabo grającego u

siebie Lille. Był też najlepszym graczem

na boisku i uratował swój klub od na-

głej a niespodziewanej klęski. W dni-

SŁABIZNAI

Tenis we Francji jest bez narybku.
Prasa i publiczność nad tym boleją, lecz

Związek Tenisowy nie nie umie zara-

dzić temu. Mistrzostwa juniorów Fran-

cji i Francji Po zamorskiej stały na po-

ziomie gorzej niż beznadziejnym. Prasa

w płacz: Cóż u cholery? Przecież u nas

i w koloniach materiału ludzkiego nie

brak?

Materiału ludzkiego nie brak, lecz

brak mądrej polityki i opieki państwa.
Państwo o tyle interesuje się sportem,
ile zarobi na podatkach od imprez, lub

na podwyżkach (jak ostatnio!) podat-
ków od woizów sportowych i sal spor-

towych. Te ostatnie podwyżki mocno

„dały w kość" sportowi automobilowe-

meczu z Polską.
— To by ci był mecz

— wzdycha
Tempowski z Lille. — W samym Lille

jest nas pięciu: Jędrzejczak, Walter,
Izydwrczytk, Witowski i ja. Z różnych
drużyn dobrałoby się Polaków i byłaby
drużyna jak ta lala. My poznalibyśmy
naszą Ojczyznę, a myślę, że i dla Pola-

ków z kraju byłoby atrakcją zobaczyć
polskich zawodowców z Francji, o któ-

rych chyba coś niecoś wiedzą. Nasze

kluby zwolniłyby nas na dwa, trzy ty-
godnie w czasie wakacji, to moglibyśmy
jechać. Ponieważ my żyjemy z piłki,
ten kto by organizował taki mecz po-

wimienby nam wyipłacić z dochodów ja-
kiś procent — i wszyscy byliby chyba

W imienin

opinii sportowej
O TRZYMALIŚMY . ostatnio iodpowiedz\p,lne funkcje w admi-

otrzymujemy nadal codzien.' nistracji państwowej i w wojsku,
nie dziesiątki listów od naszych Nie jesteśmy, rzecz prosta, w

Czytelników, listów których treść stanie .drukować choćby w
' du-

zadowoleni, a najwięcej my, bo zoba- stanom echo (i krytykę) ostat- żych skrótach i „tylko: częściowo
czylibysmy Polskę." nich występów naszych piłkarzy tego wszystkiego, co nam na stół

Pomysł nie jest zły.-Gdyby się ktoś w

spotkaniach 'Z Węgrami: Są to redakcyjny rzuca ostatnio cbdzien

tym w Polsce szczerze zainteresował, wszystko wypowiedzi , entuzja- na poczta na temąt wypowiedzi
byłby z tej mąki chleb. Na konfronta- stów piłki" nożnej, których tro- opinii publicznej, opinii sporto-
cji z zawodowcami polski futbol napę-

sk<? jest przyszłość naszego pił- wej w sprawie naszego piłkar-
wno mógłby mele skorzystać. Nie wiem karstwa. ' Są to wszystko głosy stwa w ogólności, ustawiania zaś

czy i jakimi drogami ten projekt doj. pełne goryczy, różnorakich -zo-
! i metod treningu i przygotowań

dzie do kogoś kompetentnego w Pol- strzeżeń, pretensji, a. także — naszej reprezentacji —

w szcze
-

gólności. Gdybyśmy wydrukowali
poniektóre z tych listów, auto-

rzy innych mieliby zapewne pre-

tensję, że ich uwagi zostały po-

minięte. Każdy niemal ma. swoje
koncepcję i sugestie —, wszyscy

jednak zgadzają się ,w jednym

sce, piłkarze obiecali wszcząć starania, słusznych uwag i wysuwanych ta-

W każdym raaie byłoby mi bardzo przy kich czy innych koncepcji.
j eminie, gdyby mój skromny list z nad^. Pochodzą od szerokiego waćhla-

Sekwany przyczynił się do tego, by ta- rza naszych Czytelnikówpocząw
ki mecz z dziedzin)' planów i tęsknot szy od uczniów •szkół podstawo-
piłkarzy polskich we Francji,, wszedł w wych,. średnich, poprzez młodzież

dziedzinę realizacji. A może?... Szlęół . zawodowyctl., szkół wyż-

- Andrzej Chduk

żyrae tuluzańskiej pierwsze skrzypce
grał Baałasik. Bomba Jędrzejczaka zdo- '

mu i bokserskiemu. Większość sal, gdzie
była od ra«u całą „bibliografię" w spor- trenowali bokserzy, właściciele zamie-

ttowej prasie francuskiej. Z takiej odle- niiają na kina.

głości jeszcze tu nilkt gali nie strzelał.

Komentarzy całe iiioirze, a co, a jaik, a

którą nogą, a wiele metrów, łącznie z

tym jak dba Jędrzejczak o swą formę.
W Remmes błyszczał Mańkowski, w

Ronbaix „tylko" sześciu Polaków na

siedmiu grających: Kopania, Urbaniak,
Dury, Sumera, Ło®a i Makuch. W So-

chanx: Kaszyński i Sikora. W Golmar,
który po senii remisów wygrał wreszcie

pierwszy miecz z lidze państwowej wy-

bijali się: Marczewski, Kryska i Wa-

wrzyniak.
W drugiej liiidze „don" niedzieli —to

mecz Hawru z Rou«n. W pierwszym
najlepsi byli Rumiński i Habera, w

drugim Zygmunt i Gruchała. Wylicza-
nie narawisk polskich z reszty klubów

II Ligi i e Lig amatorskich zabrałoby
zbyt wiele miejsca. W. każdym razie,
19 wiriześma — to „jpolska niedziela"

futbolu francuskiego. .

NIEPOŻĄDANI CUDZOZIEMCY

. Marcel' Hamsemne jest, jak wiadomo,
świetnym śrędniwdystanisowcem, ale jest
też wybitnym dziennikarzem sporto-

wym. Zawód kolidował dość ezęsito z

przyjemnością i Marcel oświadczył, iż

wycofuje się pe apoirtu nie mogąc być
od naza i dobrym redaktorem i dobrym
lefckoatletą. Ponieważ „trzeba żyć", a

na zawodostwo Hamsemne nie mu ocho-

ty — pusiz-cza więc w trąbę,bieżnię, by
,JHI całego" poświęcić się artykułom o

sporcie. „Od dziś będę biegał tylko dla

przyjemności, co raie znaczy, ż-e iizucę
trening. Jednak w lipcu, gdy mnie mój
dziennik wyśle na Tonr de France jako
korespondenta, będę to robił na sto pro

eeoiit, rzucając zaprawę w kąt. Będę leip-
ezym amatorem niż p. Mćricamp."
. Była to alrozrja do prezesa Francuskiej
Federacji Lekkoatletycznej, dzięki któ-

rego dyktatorskim zapędom Paryż nie

ujrzał ani Winta, ani Mac Kenleya. —

Mieili oni startować w Paryżu, ale p.

Mericasnip ogłosił, iż chcą oni po 100

tysięcy franków „za fatygę", przeciw cze

nm lekkoatleci Jamajki energicznie za-

protestowali i oskarżyli p. Meiicaimp o

oszczerstwo. W odpoiwiedizi na to onże

prezes wyraził się o nich jako ,o nie-

pożądanych cudzoziemcach" ittp. przrt
ciiw caemu wystąpiła cała postępowa

prasa. P. Mćricamp to i. tego rodzaju
prezesów, co to Sami najlepiej wiedzą.
Już Osfcar Wilde powiedział, iż nie ma

nic gonsaego niż czynna ignorancja.

WCZORAJ NIEZNANY KOLARZ —

D2SŚ AS

Wyścig Narodów (iprzeciw zegarko-
wi) na 140-kalometrowej trasie pod Pa-

ryżem w dolinie Chartreuse wygrał nie-

znany nikomu młody kofonz prowincjo-
nalny Reńe Bertom z Bordeaux. Na trud

nefj trasie, w trudnej konkurencji na

srybkość, pobił nie tylko zeszłoroczny
rekord Coppi'ego, ale i niepobity odlał

rekord Antonin Magne, zwyciężając ze

średnią szybkością 39 km 152 m na go-

dainę. O Bertonie — mimo, żc artykuły
prasy francuskiej zbyt pochopnie widzą
w nim pogromcę Coppi'ego —

na pew-

no jeszcze usłyszymy. Coppi nie stanął
na starcie, z powodu braku formy. Kia-

bińskdcmu, który miał stosunkowo du-

że szanse w tym biegu „przeciw zegar-

k»wi", grypa uniemożliwiła stanięcie na

starcie.

RACING JUŻ MYŚLI O HOKEJU

Raeing, który w eeszłyim eeeonic do-

wiódł, H nełe«y d*> reędn nejlepecyeh

Wracając do tenisu, po mistrzostwach

juniorów ciśnie aię reflekisja, że epoka
Cochetów, Boroitrów, Brugnonów i Pe-

trów przeminęła bezpowrotnie. A szko-

da!...

PZPN WE FRANCJI

Mało kto wie, że we Francji istnieje
autonomiczny PZPN, który ma 3 okrę-
gi na Północy Francji i skupia około

60 klubów poMoich. Związek ten odbył

przed meczem z Polskq na Slqsku
(Korespondencja własna „Przeglądu Sportowego")

Bukareszt, w końcu września. | nych na obóz treningowy, znaleźli go na rok 1948. Zawody e puchar
Mecz piłkarski z Polski jest już od s'ę wszyscy wymienieni powyżej gra- wędrowny cieszą się w Rumunii je-

dhtższego czasu głównym tematem Cze Obóz tren
f
ngowy, zorganizowany szcze większym powodzeniem wśród

zainteresowań świata piłkarskiego w w Arad, rozpoczął się 20 bm. pod ha publiczności, aniżeli rozgrywki ligo-
Rumunii. Wszystkie spotkania ligo- słem „przygotowanie reprezentacji na wt, gdyż odbywają się one w formie ^^^

we ostatnich tygodni, były obserwo- rodowej na mecz z Polską", 3 trene-' eliminacyjnej, a nie punktowej,

związkowych ustali ostatecz- j Po czwartymwane przez specjalnych wysłanni- rów

ków Federacji Futbalowej, którzy, po ny

wzajemnej wymianie zdań, ustalili te

oretyczny skład reprezentacji naro-

dowej. Skład ten w głównych zary-

sach przypuszczalnie będzie taki:

Franciscovici (Politecbnica) — Rit-

ter fCFR — Timiszoara), Felecan

(CFR — Cluj) — Bacut (ITA), Mari-
nescu (Jiul), Woronkowski (CFR —

niedawno swe walne zebranie i dokonał Timiszoara) — Barth;. (CiocanJ), Pal

wyboru nowych władz. Związek posia-,
fi (Rata), Radulescu (Politechnica),

da własną K.gę, własną politykę w sto- j Peczowski (ITA), Paraschiva (Jiul).
siisnku do juniorów, własny WG i D... | QJJ^ ^ ARAD

Zrzeszanie się polskich piłkarzy jest j
potężną bronią przeciw wynaradawianiu Zestawienie powyższej reprezenta-

aię polskiej młodzieży emigracyjnej, co
CK posiada — jak już nadmieniliśmy

ocenił i podkreślił w swym przemówie-
niu powitalnym konsul Andrzej Kuś-

niewićz." " '•'

— jedynie znaczenie - teoretyczne,

gdyż została ona ustalona na papie-

drużyirach francuskich nie można raz-1 W liczbie 1-8 zawodników, powoła-

Legia mistrzei
w tenisie drużynowym

szych, kończąc zaś na ludziach w punkcie zasadniczym — że w pił-
silę nnęku, pełniących także m. in. karstwie dzieje się źle..

—r :— | Sądzimy, że spełnimy swą rolę
• ; jeśli skomasujemy w ten sposób

wielką ilość wypowiedzi naszych
i Czytelników, sygnalizując jaknaj-

donioślej powszechny i zgodny
głos opinii sportowej, sygnalizu-
jąc go naszym władzom piłkar-
skim. Stwierdzamy więc, że opi-
nia sportowa domaga się zasadni-

czych, zdecydowanych i szyb-
kich w naszym piłkarstwie re-

form, w szczególności zaś reform,
które dotyczyłyby pracy nad ze-'

stawieniem i przygotowywaniem
reprezentacji do spotkań

międzypaństwowych. Opinia ta

,. , domaga się również trenerów za-
dmu rozgrywek mi- , , __

-

granicznych, ktorzyby m. m.

obok wysokich kwalifikacji zawo

dowych, posiadali umiejętności
wprowadzenia surowej dyscypli-
ny w szeregi tych, których będą
uczyć.

O ile wiemy, naczelne władze

PZPN orientują się w sytuacji i

jak wiadomo zapowiedziały sze-

reg nowych pociągnięć. Chodzi o

| to by do tej pracy przystąpiono
! energicznie i szybko. Jest to opi-
nia setek i tysięcy przysięgłych
entuzjastów piłki nożnej ze wszy-

stkich zakątków kraju — jest to

także nasz skromny głos, który
pozwalamy sobie również w tej
sprawie dołączyć.

. Wyczulamy wszyscy, żę stąć
nas 16 piłce nożnej na nieco-wię-
cej, niż zademonstrowaliśmy nie

wtsfydu^ *ostatnio.

Zresztą wydarzenia z ( . niedziąli
W walce rumuńskiej ekstraklasy dało 80.000 dolarówf Żesżłoroczne spot- 19 bm. były niewątpliwie jedynie

(D vizia Nationala) przodują drużyny 'kanie w Forest Hills przyniosło 45.000 wymowniejszymi fragmentami
dolarów. . Dlaczego więc w tym róku pewnej nieosobliwej całości, któ-

skład drużyny reprezenta-

cyjnej. Jeden z nich miał sposobność
oglądać osobiście porażkę drugiej re-

prezentacji piłkarskiej Polski w Bu-

dapeszcie.

Z powyższych faktów wynika, jak
wielką wagę przywiązują rumuńskie j
władze sportowe do starannego przy j
gotowania reprezentacji na mecz z

Polską.

Ostateczny skład drużyny zostanie

ustalony przez trenerów obozowych
w dzień wyjazdu do Polski.

strzowskich tabela ligowa ma nastę-

pujący wygląd:
1) CFR — Timiszeara 4 s 14:.2

2) Politechnica. 4611:A

3) CFR — Cluj Ai 9:7

A) ITA A5 7:4

5) Llbertatea A512:7

6) Dinamo A510:i

7) CFR — Bukareszt A4 7:5

8) Metalochimic A 4 13:17

9) Jiul A4.7:9

10) Rata A2 6:10

11) CS Artnata A 2 5:13

12) Universitatea m A2 5rt0

13) CS — Mediasz A1 8:15

14) Petrolul A0 5:11
M.

Z MECZU LIGOWEGO NA OBÓZ

W międzyczasie spotkania ligowe jpj||£|gjQ
będą nadal rozgrywane. Zawodnicy,

rze przez obserwatorów, nie mają- P?wołani , na reprezentacyjny obóz: rnl Vl^ O JO.ÓOb
cych głosu decydującego. Niemniej treningowy, wezmą w nim udział do i ~ w'kasie 'A^^S^^^ZWigŚńt

jest takie fiasko finansowe, zapytuje
prasa amerykańska?

, Specjaliści tłumaczą, źe publiczność
amerykańska mało interesowała się me-

W

xe silnie jednak wstrząsnęły opi-
nią sportową i do pewnego stop-
nia dopełniły tzw. kielicha gory-

czy. Zazwyczaj dzieje się tak, że

dopiero silne wstrząsy działają
zbawiennie na mobilizowanie

środków ratunkowych. Wstrząsy
były dość silne — ufamy, że

akcja ratunkowa rozpoczyna

energicznie, zdecydowanie i

Iowo. (sg)

się
ce-

Banatu i Siedmiogrodu, które po-

siadają jednocześnie liczny i utalen-

towany narybek.

Dzielnica przemysłowa Banatu re-

prezentowana jest w ekstraklasie pił-
karskiej przez 3 dirużyny, zajmujące częm o Puchar Davisa, ponieważ barw

czołowe miejsca w tabeli ligowej. Są amerykańskich bronili starzy gracze

SOBOTĘ 25 bm. i niedzielę 26 10:4, łącznie ogólna punktacja spotka- nimi drużyna włókniarzy z Aradu jak Parker-Pajkowski (34 lata), którzy
bm. na kortach Legii w War nia 14:5 na korzyść Legii. „ITA" — obecny mistrz piłkarski Lu już nie są atrakcją dla Amerykanów,

szawie odbył się finałowy mecz o Nie startował Skonecki, którego u- dowej Republiki Rumuńskiej, druży- Jankesi chcieliby na korcie oglądać
drużynowe mistrzostwo Polski w te- dział niewątpliwie podwyższyłby je- na kolejarzy „CFR" oraz drużyna stu młodszych graczy o większym tempe-
nisie między Warszawską Legią a Po szcze w punktacji zwycięstwo Legii, dencka, obie z Timiszoary. Siedmio- ramencie. i

gonią (Katowice)., Wobec niestawie- Hebda, który grał zupełnie bez tre- gród jest najliczniej reprezentowany
nia się do rozgrywek finałowych ningu i w sobotę przyszedł na kort w Divizia Nationala przez 6 drużyn.
Szczecińskiego Klubu Tenisowego, wprost z pociągu, wykazał jednak zu Drużyna piłkarska „CS - Armata"

spotkanie warszawskie zadecydowało, pełnie niezłą formę. W drugim dniu rekrutuje się z młodzieńców w wie-

gospodarze, mając zwycięstwo zapew- ku poborowym. Zgodnie z regulami-

nione, w deblu obok Bełdowskiego nenii Sportowcyi którzy zostają po-' _
«MłWłiSłiełlMmi!» MM*1 TlwttfffVttA

wystawili rezerwowego Olszowskie- wo}ani do odbycia służby wojskowej, PO ZWy CltfSIWIG U U U JUyllUIHU Uęśb

°Na uwagę zasługują juniorzy. Ra- iTwe&l ^^"raXzyTg^ nl | JSJA STADIONIE „Dynamo" w Mo- jaki reprezentowały trzy czołowe dru

mistrza r^ecz klubu wojskowego. Zaznaczyć
należy, że wojskowe drużyny sporto-
we rozsiane ^są po całym kraju, na

równi z klubami kolejowymi.

kto w roku 1948 zdobędzie mistrzo

stwo drużynowe.

Walki dały wyniki następujące (na
pierwszym miejscu gracze Legii):

Juniorzy; Radzio — Skorupa 6:2,
6:3, Kudliński — Licis 6:3, 2:6, 5:7,
Radzio — Licis 6:3, 4:6, 6:2, Kudliń-
ski — Skorupa 6:2, 6:0, Radzio, Ku-

dliński — Licis, Skorupa 6:2, 6:3.

ODKA mistrzem

dzio potwierdził, że tytuł
Polski zdobył zasłużenie, Licis zaś u

pewnił, że w tym roku zrobił naj-
większe postępy. Para Radzio — Ku-

dliński jest dziś wśród juniorów bez-

Seniorzy: Bełdowski — Chytrowski konkurencyjna.
4:6, 8:6, 6:4, Hebda — Bratek 6:3,
6:4, Hebda — Chytrowski 4:6, 6:3,
6:0, Bełdowski — Bratek 3:6, 1:6, Beł

dowski, Olszowski — Bratek, Chy-
trowski 4:6, 3:6, Rudowska — Wre-

towska 6:2, 6:0, Hebda, Rudowska —

Bratek, Wretowska 6:0, 6:4.

SYSTEM ROZGRYWEK

W Rumunii mistrzostwa piłkarskie
rozgrywacie są w pierwszej rundzie ie

grano mistrzostwa tenisowe okręgu sienią, a w drugiej rundzie wiosną,
warszawskiego w konkurencji junio- tak, że tytuł mistrza piłkarskiego Lu-

Na kortach SKS w Agrykoli roze-

skwie odbyło się decydujące żyny: CDKA, „Dynamo" (Moskwa),
spotkanie piłkarskie o tytuł mistrza „Spartak" (Moskwa). Drużyny te nie-

ZSRR na rok 1948 między zeszłorocz mai od początku mistrzostw obejmo-
nym mistrzem — CDKA i moskiew- wały na zmianę prowadzenie w ła-

skim zespołem „Dynamo". Mecz, po beli rozgrywek, dzięki minimalnej ró£

niezwykle emocjonującej i stojącej na nicy, zdobytych punktów. Wreszcie

bardzo wysokim poziomie grze, za- końcowe spotkania wyłoniły dwóch

kończył się sukcesem drużyny woj- kandydatów do tytułu mistrzowskie-

skowej — CDKA, która wygrała 3:2, go: CDKA i „Dynamo", które do o-

zdobywając po raz trzeci z rzędu ty- statniego meczu dzieliła różnica 1 1

tuł mistrza piłkarskiego Związku Ra- punktu na korzyść „Dynamo". Nato-

miast „Spartak"- uplasował się na

W konkurencji juniorów Legia wy-. Stpczkowska (Legia) wygrała w fina

grała 4:1, w konkurencji seniorów le z Parszaniakówną (SKS).

rów. Mistrzostwo zdobył Mieszków-' dowej Republiki Rumuńskiej zdoby .

ski (Legia), wygrywając w finale z wa się w lecie, Obecnie mistrzostwo (
e *°

. . . , . ,

Kwiatkiem. W konkurencji dziewcząt jest w posiadaniu drużyny „ITA" x Tegoroczne rozgrywki piłkarskie TM
w

Aradu, która zdobyła jednocześnie miały wyfąkowo emocjonujący prze-

puchar wędrowny Rządu Rumuńskie- j bieg dzięki wyrównanemu poziomowi,

T nisi&d ameryk»*** » mstrdijtey pned finalem pucharu Dawsa. Stoję od lewej: Mulloy, Talbert, Schroeder i Perker (USA) or*z Lont, SidweU i Quist
enisi ci u (JautrdU)

do warnie pozostałych rywali. W tei

, sytuacji o tytule mistrzowskim zde-

cydować miało bezpośrednie społka-
1 nie obu czołowych drużyn, przy czym

drużynie „Dynamo", do zdobycia mi-
strzostwa wystarczał już wynik remi-

sowy.
- Zespół CDKA wykazał. jednak

w "decydującym meczu doskonałą
formę.

W ramach rozgrywek mistrzów- •

skich drużyna CDKA rozegrała 26

spotkań, z których 19 wygrała, 3 zre

misowata oraz 4 przegrała, zdoby-
wając 41 pkt. i . stpsunek bramek

82:30. Wicemistrz ZSRR „Dynamo"
uzyskał 40 pkt. i stosunek bramek

85:28.

I IWA SZCZYMOItNMITA

POZNAŃ, U.1 (Tel. wl.) . AKS Chorzów —

Warta 7:5 (5:3). Mecz «zezyplornlaka o

, mistrzostwo Polski pomiędzy AKS-em I
Wertą zakończył .sił zaslutonym^zwycię-
stwem AKS-u 7«. Mecz b. ciekawy I ty
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fRZEGLĄD SPORTOWY

Kazimierz Gryźewski

Weru/y si/nie/sze o«f pięści

do zdobycia medalu olimpijskiego
W „PrcegUdzif §p«newym Nr M z Newy o»sze nie wytrzymały, wyskr»-

dnia 15 listopada 194« r. piialem arty czyi^my z autobusu i uczuliśmy Mcc
kuł pqd tytułem ,,Narwy silniejszy od , , ,, , ..... j
pięści", rozpocząłem go tak: „Nerwy

Uusenł w klw ' un,t " 1 rtłCJl kolel P0<1"

mnie zgubiłyI Ile razy podobna |k»r- eicjnnej.
9« wymysł Cię l q«t pifśęjarzy. Jak Gędz. 10 ubliża się. Wpadamy na pe-
g^lB Ptsjerwqw^mmy wielkiego Bi- ron _ Na 6JW,,ęśole poo},g m eła^ji-
(ata..: jui, ju* fgaje sls, le zmięci? z „ „ ,. . , ,

z ringu przeciwnika. A tu c<jś ięlska Huwniy
- Zfl-^yGMj

kole Je podziemne
go ta gardło, tamuje oddech, nie funkcjonowały świetnie. Ale jąk pech
daje rnyłleć.. to pech, tym razem podgg aż trzykroł-

NAWIĄZUJĄ do tego artykułu
nil ' e «atw.ymuje się praed sygnałem,

«helnibym teraz —

po Olimpia* my się wściekamy. Antkiewlcz już nie

łe napisać jakby dalsay cięg. Post;i- może utrzymać nerwów na wodzy i «a

Fam się opasać stan psychiczny naszycli ezyna wygłaszać pnzemówienie w stylu
olimpijskich pięśniaray w czasie wlelr j dalekim od parlamentarnego... Coś tam

kiejso egzaminu. ( wspominał nieabyt pochlebnie o zimnej
Zacznijmy ad najlżejszego. „Blond krwi Anglików Itp... Jednym słowem —

Veniu" — jak nazywaj; Kas.ppjrc7.aka— '

całą służbę kolejową wysyłał do wszysł-
jeet jesznze bardzo młody... ale jak się ki cli diabłów

wydawało, Jego stan psyohioeny pnzed Godf- 19,20 npres?p.|e zgrzytnęły
Olimpiadę nie był enakomity. Ka&per- hamulce na stacji Wenibley. Na peropia
ezak denerwował się, ca ego dewodrmi tłok, trudno eif prgeeUfiipć, ąle już gdit»
było częste palenie papierosów I to po Jemy sobie sprawę, że zdążymy. Nerwy
kątach, w tajemnicy.

— Mógłbyś wrosznte preestać palić —

powtarzał często Antkiawlra.

Najmniej zdenerwowania okaKywał
Bazarnik, który jak się okazało, nalcay
do najbardziej opanowanych pięściarzy
dzisiejszego pokolenia.

A Antklewicz? Ten bokser, który sto

czył największą Hoś6 walk w eRasie

Igrzysk, miałby chyba naj|M)u>f}żiMpjsae
powody do denerwowania pię. Pfr.-ltioliaj
my co mówi o „finmbardlarze" Feliks

Sztarp: ••

ŚLUB ©OBRZE ZROBIŁ...
—

r Ąnlkiewię.;: po ślubie, zmieni} się
do nicpoznanid i to przynajmniej o gflO
procent. Jeszcze do niedawna nie dał

sofcie zwrócić uwagi i często odpowia-
dał opryskli wie i „Go mi tajn boks I'*
A w cjąsie Olimpiady Mai się najbiir-
dzipj zdyscyplinowanym zawodnikiem.

Jcdpak Ąmkicwiez njjal powody do

jdeperivowania, bo chociażby taka hi-
storia : Walka gdańszczanina z Pe-ru-

wiańczykiem Garpia Arcila miała się
oflbyć jako druga t kolei wieczorem.

Sfeoz ten mi aj zadecydować o tym ezy

Polak dostanie się do ćwierćfinału, tt-

Ąptkieiwacz do ostatniej chwili oclpn-
ejtywał w® wsi olimpijskiej w West

JJrayton j wraz zc Sztai^eni I prezesem

IHełcyrie.zcni pij;tł się znbpać spprj.ilnypi
ąp^ribpscan, który powinien oili-jćć o

godg. }8-ej Wemfeley. Walki w Em-

pire Poolc rozpoczynały się wieczorem

0 gr4'j. I-' :(|.
£Mi£a *ię go:1/. 1« na$ta trójka

Bruka autobusu. Nip ma go! Jak wiądoi
ino orgapi^geją transportu pzęstf» wfiza

gie Olimpiady zpw<»d/,iła — zawiodła 1

tyrp rązeim. Specjalny autobus dla olijn.
płjo.zyków sapadł się gdzie pod ciemię..,

— N|p mą czasu Już dłużej gzekgć,
fdderpy autobusu rniejslflepo, d®cy.
duje Sztąm. Musimy się bardzo epie,
»zyć, gdyż możemy glę spńźnić,

Codz. 18.10, dochodzimy do stacji au.

tobusowej, a tu wóz odjeżdża nam i

przed nosa. An^kiiewiez zaczął wówczas

zdrgdi!pr. pierwsze oznąfci i!(lęnprw«Wi!
ni*, I?!» Bdnłfll się opgpowBÓ,

Wf«sk<m'« po 30 minutaeh nadchndd

następny wóz. Wsiadamy.
SZOFER gfUKĄ PAPIEROSÓW

Gdy się ezlowickow śpieszy, wydaje
mu sif, gf wwyjcy Mynjg ntu n» kIość

1 h klfroweg jechał umyślłtia ubył \ypl-
n» i zą dłpgn pr^awsl na Mafjnnh-—
Zsesęliśmy wwyspy dygotać ze fdpper-
«rowamig, Wres?!(5je zbiiaamy «f 4o

bridjjg, fffcie mfmy sif prsesiąść na

subwgy, Pezortsjg tylko jedna
stMj». litFi!«nujefliy nę pą ni^j j...
dajemy 1 Okazja «ę, pe wflfgr pesliił

kslfgę do «klepu po pipiar^sy i

esiJt» na ww, Najwidocznigj kolega
ni» mó|| walłiść ptpierftUÓw, bo w nie

jest tgką |gtw| Fggczf w Lflfldynfa,

I zaczynają się uspokajać, aby je
już do końca uspokoić, idziemy wolnym

' krokiem w stronę hali „Empire Pool".

Przychodzimy na ezas. Na szczęście te-

go wjcCjcorą walki niwo się opó^njjy,
luk, «e Antkjpwjp» j^r?ie mittł cr.^

I położyć Mf walkf i kilk? minut

\yypnczgp,

NIEBIESKA CZY CZERWONĄ?
IntHFftSuje nais jelczu, fljiy Ą ntki eivlf;z

bardzo s|ę denerwował prsed walką,
któfa miała 2af)e<'ydoivaA a adnbynln
brązowego medalu olimpijskiego. f)df
powiemy w kilku słowach- „Bopihair-
dijer'' niie deperwował się, ponieważ wal

cjsył w niebieskiej szarfie...

Ale zdradaimy tajemnicę n|p-ł)|n.-kii'j
sgarfy o(| popzątku, Każdy bokser, feto-

ry wchodził n«
r

'ng w ŁoniJmip, IDMisiał

być opasany czerwoną lub njp|)le,ską
sianfą. Szarfy miały ułatwić sędziowa-
ni? punktowym (aby nje pomylili SP"

wodników), padto w "^sleśrłnśri od ko-

loru szarfy — bokser zajmował ten czy

inny róg.
Przed swą pierwszą walką Antkiewicz

otrz;i»r)!fl} p:je])jęsk9 — mcc? wygrał. W

walce drugiej i trzeciej Polak również

stalował opasany pa niebiesko, Dopie-
ro W iwwflrffij wslpę półfinałowej, \yy-
pndfo mu przewijać ezepwonj wstęgp.

^nolikiinip przrgpsł, Od tpj (ibwili bął
»i? jafc ogniig purniirowęj wstążki.

P^pd nmefiPffl z Arg§ni>ńp?,vkjpm
Nunęzfim — Aptkipwjc?; siedział chnpir
ny w a^trii i r>S

pje rjn nbipralni wpada Felek,
— Jaka ranrfa? Sgpytuje gorfoz-

Wnwo Antkipwicz,
r-» N-irftiedtal — łipffwisia triumfal

nie Sniarit,
= To juai mam wygrany,,

— mówi

HHtkpjnip «Bombardier".

Od fpj ebwiłi gdsńsjMMBnin był już
Kiipełnia spokojny i opwwany- Wsb

c*ył n« ringu inteligentnie, be? porwów
no i, jsk wiadomo, wygrał.

Niebieska w,»rfa spełniła rolę talia-

pianu przyniosła szczęście.

Przechodzimy kolejno do Cbychły.—
Bokser ten podobpip, jak Baz arnik, był
bardzo qpatiqwamy nerwowo i spokojny
. ..3Ż do trzeciej wałki. Przed trzecią—
piesitcty — był -/.byt spokojny. Być mo-

je, że właśnie Chychle zabrakło nerwu

na tę wainą wjjlkę- Po udanych ata-

kach „nie siedział" na przeciwniku, wal

czyi hee nerwu.

BEZSENNE NOCE
A Kolczyński? O nerwach „Kolki"

jpż pispło pif wjele, Fąkł jest faktem,
ŻB KnlpzyńsJsi NIP wylntymał nerwowo

jpż w Publinip NipsłMy, jego star psyr

chiciziny jeszcze pogorszył się w Lo-ndy
nie. Kolczyński njp obawiał się swych

PWNIWPIKŃW, »IP BAŁ «Ę, CO POWIE opi-
iwg, Bg} się, żeby nip ««łfwna* sic w tui
ndpowiedziBilnyph wslkach,

Sfsymur» opowiadał, if ktpil
ptęsto «tiipalal swpałkę-

— Kto to pali? = pytał ząspąnwi
głosem Szymura,

= To jft, Tnsiek. powiej* mi, Fra»

nek, ktńrs to już godmna?...
I tak eo pół gorłzjiny Koloftyńslci po»

trafił budzić « dopytywać alf • sod»»'

nę. Nie mógł spać, a dl» uspokojenia
nerwów kuFzył papierosy, Wypalał ieb

tak po kilkfl.naśeie.

No i wreszcie o nerwach Szymury.^

To bardzo p|ewd?LĘB»MY twist! Franek,

jak się wydaje nie ma nerwów. Sypiał

w West Drayton dwkonale. A kiedy,

jakby się wydawało, prtffd meczani H'

e^ypał lekkp się dfttterwowap, zaczyna!

NATYCHMIAST SI«TSMEM ROZMAWIAĆ I

Wybieramy lO-ciiMiajlepszych
«poitowców polskich w n 19^8

Wielki konkurs „Przegfąi• SpofUwego"

w poprzednich numerach na-Jsts tóeśp zwycipeśw Iprzmi
tzeeo Pisma ęgłsiiJi^y wle^i H»k matepvfe;
Konkurs Plebfscyt, w którym | 1) Halina Konopacka otrzyma-

Czytelnicy „Przeglądu Sportowe, j ła 4.338 giemw, _

g? wybiorą niedługe najlepszyahj 2) płk. Kgr^l Bamwel = ml

dźieBieciu sportowców polskich w gł., ,, ,

roku 1048. Podaliśmy równie? Eaj 3) Stefan KQstpHewaki = MM
sadnlcze punkty regulaminu tego głasów,v id) Tadeuae Ądamewgki — 3013⁄4

w mry Konkursu.

W dzisiejszym numerze cofnie-
my się © lat,,, 2h tj. do Qkvesu
kiedy „Przegląd Sportewy" peras

pierwszy egłesił tiki właśnie

Konkurs - Plebiscyt. Kto WQW»

gł.,
8) lip. Alfred Freyęr=3O10 g|:,
6) Bronisław Ęaseeh Ęl,
7) Janina Loteezkawą — 20J4

glesów,
8) śp. Edwwd Klpina^al

0) Władysław Dabrawolgki
czas triumfował? Kto otrzymał g?gg
miano najlepszego sportowca Fal. g)
ski i jaka dziesiątka sportowców ^04: gŁ,
polskich znalazła się na liście wy 10) waeław Kuchar
różnionych, wyróżnionych w ple»

1

biseyoie Czytelników „Przeglądu
Sportowego"?

Plebiscyt przy pomocy specjal-
nych kuponów trwał 9 tygodni 1
odbywał się na przełomie roku
1927 na 1928. Po obliczeniu wszy*

dyskutować na temat taktyki w boksie. I gtkich gipsów (CO nastąpiło W

Takie rozippwy uśmierzały nerwy. styczniu 1928) )0kaZ3ło §łf, Żę li,

tt

wyszkoleniowy rozpoczyna się I.X
— Znów rozpoczynam swe koeaoar

nlcze życie, — mówi nam z uśmie-

chem Feliks Sztam — od październik
ka będę na newo „mieszkał w wa-

lizę®". Bowiem Sztam ustalił już z

kierownikiem wyszkoleniowym 'PZB

plan pFacy na nalbliżgze mUaiftce,
Tak więe, październik «pędzi po-

pularny trener we Wrocławiu, (f
przerwą na mecz w Budapeszcie), po

Polonia^Legia 10 s 6
ZcB€fag*jki (uu**icmą§ł slulio

P OLONIA pokonała na ringu Legię 10:<
w mec?u e drużynowe nniEtrzostwa. W

mąE?u tym walęjyt ^agńrski i niestety
mimo wygranej, wąlEfyl ?8g^rslfi czy-

nu wrażenie, cztowieka, który potknął

kij, byl sztywny — ni® robiąc uników
ani żadnych rotacji ciała. Mistrz zbyt ryr

zykownię j fygalnie niepB|r?efenie ppra-

jal fie ns wiele ęi95$w przeciwnika, któr

rp były bezwarunkowo do uniknięcia,
tyajleprięj z Polonii zaprezentował il«

mistrz Polski juniorów (w (tqgugisj) ^

Ęqrk0W?HT
W muszej Sros (P) wygrał z Kwietnlepn,

w koguciej Polonia oddala punkty bez

walki, w Blokowej pa najła^niej^ej wai-
sb ęlnis Bgrkewskl (P) wypwnlftswął <jmb)jtr
nęgo ?y||lińskiegą. W Igkkiej Wdowiak

(L) wygrał z Dębińskim przez t. k. o. w

3 rundzia.

W pólSredniej Kniga (L) wygiat ze sła-

biutkim Lipskim w 3 r, pfiez | k. ¢). W

•rsdniej 0i5gew5ki (L) pod koniec dry-
gięj rundy ppdsai si» Zagórskiemy, ps

silnych cigsaęh w żołądek. Do tej chwili

walks byl3 wyr§wngfl9, W B^leiąjMei
Owcjsrek (P) wysokp wygrał f Wyżykow
skim. Obaj bokserzy wykazali kompromi-

tujący brak kondycji fizycznej. W cięż-

kiej Będziński (P) zwyeiąiyt Fa!ediiń*kie-

8?

nię zobaczymy

Projekt zaproszenia Zslopk» fil» War-

szawy przez Gwardię nie dochodzi do

skutku. Zatopek miał być zaproszony

ną zawpdy (Jo Wargowy planowane na

dzień 11 października. OrgaPtnntnrisy

jednak doszJl do wniosku, byłby le

już zbyt późny termin.

Pogłoski 9 ząprgegpnitj Belga Rpiffa

są wyssane z palca.

Wszystkie pokolenia sportowe
Zgromadziły się no Stadionie

oby wulczyc nn odbudowę Warszawy
W;SZYSTKIE pokolenia sportowe znala-

zły «it| na eiacdonip w. w IPHqIs,
t>y wypitkiem swych miąini pr;yc?yni^
do ;dobycla funduszów na odbudowę sto-

licy. «4-letnl zapainlk Okullpi-Koziryn
mógłby byt w proitel linii dzia^klpm
IMstnisI Kryci N#wa|f6wny,

S?lsedg, ż« imp(e?H na gdbyęlową po-

traktował! organizatorzy zbyt poważnie.
Za mało było humeru, który powipien ce-

chować t«so rarttaiu zawady. W»r»J?-

wlacy lubią i wmipją il« imiat, o tym
nlę nalany ząpgmipad na przyiztejś,

IAHK NARSPQWV &pzp|pę?NV
Pank Naradqwy w łtetllęy m»tB praco-

wać w spokoju, mając taki^ji? ppfliara

Lekarstwo M ntrtey

Jakim jest M-letni Okulicz-Kozaryn, olim-

pijczyk z roku 19H. Dawny mlalri wagi
tra4fflel w ?SR9isch mało stracił pfi te-

gp uir?ymujp tle Ję;;e;e w

tę) samej waclze. Kondyęję też ma piarw-
szorządną I wielu młodzieniaszków rozło-

żyłby na łopatki. Walcząc 10 minut z

młodszym p ?2 lala 0f«iet»m Poiikiegp
Związku Atletycznego, znanym ongli za-

paśnikiem zióikgw»klm ©kyiici walki

nie rojstrzygnąl.

1J.LETNIA KRyilA ,

Drugą bohaterką sobotniej Imprezy by-
ła tj-lełnla Krysia Nawakńwna, ktikral

akwilibrystyĘgns pgpiiy na motpęyklM
wywplaly !paę;nie więźmy 9n|«zją?m, niż

popiły miłtrza — jęj starszego brata.

Hąjmtodsza z Nowaków 7-letnl* ladwitia
zadowoliła si% zrobieniem honorowej
rundy.

©WOżR? PROGRAMU
• Wielki mes; GUKF Miadzyfwiąjkpwa
Ra^a KF i Bparlg, zakefięzsny el«żką dla
§UKF peraiki 1i4. &yl typowym i@etk«:
niem eunkly-

© poziomie maciu najltplaj twiadciy
(akt, łs A klasowy pilkar; Ke;łowikl
(Znięf, ieartar tabeli w W»'s?awie) był
jasinym » naltlabsjyeh graszy GUKF
(Rtwnia dobrze można wnloskew»«, tt

psilem waniawskiaj klasy A Jeil baina^
łiziajny).

Raprazanlad* GUKF zlołona byia Z

samych ai#W (reprezentant Polski — No*

wakowskl, r»pr, Warszawy - Ikriypciak,
wszeęhłtronny ppłk. Czarnik).

Nie wiała jednak ta asy mogły zdzia-
ła*. I «riy uaia. zwyclastwa zacialy da

pmpehyiae na itrena związkowców na

b«iikb włłedl tal, propagandy mjr Ina.
?ltki. Babrł (rł nla no|sr*w|ł jatfnak ra>

pulaeji iw«| laNanailkl. Re mjr Saltar
dobnia lak putteta u granie* speitaw-
$*w laciul pu»jc?ae bramki,

Na meczu okazało się. ż« Inż. Szymczyk
boi się pliki ledna słaba bomba Nowa-

kowskiego zrobiła na bramkarzu związ-
kowców takie wrażenie, jakby była bom-

bą atomową.

KOMPROMITACJA LEKKOATLETÓW
lekkoatleci warszawscy skompromitowali

sią w sobotę w najstraszliwszy sposób.
W jadynygh konkgrenęjaeh lekkoaiistycł-
nyeh - iitafetaeh 8X§0 m dla ząwgdnl-
ków I działaczy z?brak|o... lekkoatletów.

Obie sztalely wygrali pływacy, dowodząc,
i« są stworzeniami ziemnowos|nyml.

Większego cudy dokonali d;ialacia, klń-

rzy biegnąc w plaszcząĘh kąpioiewyęh
rozgromili działaczy bokserskich (z wspa-

niale biegnącymi prezesem Prsndowskim

i kpt. Lampartem) i kolarikUh. uiyikując
ęm §9.6,

Łyżwiarz? ptipeistawlli ealy sw6j »tan

posiadania: 7 zawodników musiała uju-
pełnK jedna keblata — b . mistrzyni Pel-

ski na bieżni I ledzia Newaęka.Kalbareiy-
kewa-

WYŚCIG. OUMpnSKI Pp CYWILNEMU

Kolarski wyścig olimpijski zakończy! się
klęską PZKol. mimo wspaniałej jazdy dyr.
Kśbusa, jedynego ;rai«tą, ktiry potraf
tawał wytcig pawałnia. Nla tylke, tą
wynykewal tebla rewer « jakim ni«
manył ini, l*ym«yk, jsdąc po irabrny
madai elimpljskl Ka Paryża w r, l»H, al«
I ubrał »la w kaitium iperlewy, Bsisilall
działała * Ini, Sąymeiyklam na «i«|«,
ligali sia w ybraniash e@d?i«nnyEh (lak
wam nla wstyrt ipęrlowcyi),

Zapowiadany slart ollmplj^yka Ksnul.
skiego nla dos?adł da skutku, Popularny
Jurand na pawno wolał gdilał t« swoim
chórem śpiewać na odbudswa WariMwv
nił pedałował, #

a. a,

Bokwrxy wąrjier«cy
w Wnvixnwla

10 paMalarnika, w tlnltt Awleta Ml.
Ijcji, odbędzie się mecz bokserki w

Wawawie pomiędzy repr. Gwardii a

Milicji Węgierskiej. Podobno ósemka

milicji węgierskiej ma by6 wzmocniona
kilku zawodnikami cywilnymi.

ozym w listopadzie będzie prowadził
kurs przeszkplępiowy — unifikacyjny
dlg instruktorów- W dniu 12 listo

pa(3a rozppcznJe się trgytjpiewy kura

dla trenerów i przodowników w Ka-

towicach.

15 listopada Sztasa wyjeżdża 4o

Olsztyną i tsip pozeptąpip ^p fe§ńca
miesiąpa, Pierwsza piłowa iruśni»

zastanie prgejEnąpgpftą pa kur» dU

instruktorów 9 kilka akręgów (tłtr IB:

Ifatowlcp, Częstochową, Rzaszńw,
Kraków). Kurs będzie miał miejic»
Krakowie- Wreszcie ejpga pd 16-ege
do 22 grudnia Sztap poświęci pracy

w Bielsku i Opolu,
— Głównym założeniem jppjpj prą

e-y y/ sezonie 1948/49 będzie szkole-

nie kądry ii)struktorskiej. ł^atopiiąj;t
mniej się będę zajmował zawq^pik§t-
mi. Dotychczasowe doświadczenie wy

kazało, że w czasie treningów w 0;

kręgach, co najwyżej miałam C?3S

?ajni0W8<5 sję gg^^nikaini pe tfzy
rany. Te ebyt m»łs, sb? nswednik

mógł co< skorzystać. Deszliimy do

wpjosku, że dużo pggyteczniej feę-
feię przę4e wpzystki» szkelji ką^rę
inatruktąrąką, i to * kęlęl zsjmif v<t

troskliwie swymi pupilami.

w lej phwili tpc?ą si^ rozmowy, do

tycząca f0fgsni«OWenia itałego o-

Środjtą wyszkoleniowego 419 pięśęią-
raty i zapaapilfów. Byłby to ośrp4«k
o Idealnych warunkach, gdzie mo-

głyby gię p^bywać wszelkie obozy
treningpwę przed wą|pymi spo|ką-
niami

W prsypzłym tygerdniu w GtJKF od

bedsie się konfrrancja gpj y rp«

„konsylium", na kterej te w

Hztalone główne wytyewe wy

szkoleniowe. Muszę bowifBl wspoffl'
nieć, że zostałem również zaangażo-

wany, jaka trener państwowy.

I i«8Zęgf 0 jednyjn ęheiąłbym przy

popunieć, mewj Sstam. UbisgSegp re-

ku, o ile pamiętam, PZB aalsaił

wawfkim okręgom, aby w czasję
roagrywania mees^w międzytjiianter
wych, czy też międzyokręgowych, pr-

gąplzo\yano dodatkpw® dwie walki

(upiorów. Dlaczego ple wykonuje się
tego zaleceni»?

My również zapytujemy dlaczego?

221« gł.
Proces eliminacji tych dziagifo

ciu nazwisk spośród tłumnej ma«

sy 556 kandydatów feył ntesmar-,
nie ciekawy, Przypominał w pw

nym gensię jakby jakiś gigantyege
ny wyścig, Z miejsea do ifliejse»
prowadziła Halina Konopacka.
90 proc, kartek zawierał© jej na,

gwisko, a 75 pme, stawiało je i»a
pierwszym miejscu. Tu* sa nią
podążał płk, Rpmmel, Pod keniee
Plebiscytu przyłączyły lif deń
nazwiska Stefana Kestrgewskie«
go i śp. Alftedg Frtyera, wspania»
łtg© feieg&tsa i śmlmge ezte*

wieka.

Piękny rezkwlt sezonu limewfs

go przypominał wówczas opiiłil
wielkie zasługi twórey Hakęja Uh.

dowogo w PalBee AdamBwskifgs,
Stefan Kostrzewski, w «Ar apBT*
towea miał pozycje ustaloną.
go wspaniałe zwycięstwa ęwłasg-
cm w konkurencji 400 m ppgep

płotki stawiały go wówęsaw w

gronie eśmiu najlepg?ych płełltP-
rzy Eurppy, ©alej ^wa^ą
grupa migtrzów sportu wśród kt£r

rej jednak trwała zacięta walka, i

głosowanie do ostatniej ębwłjl
ganiło W niej przegupjfpia.

Lista dzigsięęiu B&jJepszyeh aie
wyęgerpała jednak w pełni k«!=
kursu „Prgęgłądu gportowege^
sprged 3ł łat, konkurs wyłoni!
bowiem iseęeg nagwisk wybił®
nyeH, których kolejność była ng*
stępujaea:

Ponad 1000 głosów o trzy mili |
11) Antoni Cgjzik, 1?) Henryk
Reyman, 18) Aleksander *UPi!=

skl, 14) per, SzoHland, IB) rtrn=

Antoniewiez, 10) pw.

ski, 17) Jóeef Paran, II) Jogf*
Kałużą, 19) Jfoef Lange, S0)
rzy Stolarow, 31) Stanisław 6IS*B

Wertyński, 23) Henryk ŁfefeWi

Od 800 do 100 głosów etrgyr.
mali: JCajzerówna, mjr. Toczek,
Sieegka, Eyehterówna, Sługo-!
szewski i Łazarski.

Od 100 de 800 gteców; ICFStp^
towski, Sujak, Łańke, Hulanield»
JCratsehwiłi j kpt. Segdą,

Ód 400 do 800 ąlosów:
ezyk, Podgórski, Szmidt, 0ubi»ń<-

ska, Łoth II, Sarbień ŁinkOli.

Od 100 do 400 głosów. Fappi,
Konarzewski, Wende, <3efPłJt&
Siszewskl, Jurkowski, SztnajaJi,
Sikorski, rt|*|. Królikiewłoi, ii»

liński i M. Stolarow.

W drugiej dziesiątce wyróżnia
nyęb uwagę niewątpliwie pwraea

ogromna ilo^ó kawaierzyptów. Był
to okres pamiętnych triumfów

hippiki polikłej na stadionach

Europy i Ameryki.
* Następnym razem pestapamy

sie PRdać wyniki kenkurg^Pl^
biseytPw, które e^yły

^

PQ^

niej,

ja w Warszawie
Skra remisuje z Radominkiem
p IIBW8IĄ nieipodiiankt lager^dinych
* druiynewyfh mKtrrailw «(elliy .Pra-

Bademlaka « P &MPla pisyj^hcll do
Warinwy Ni 8iar«d;ana i Wailaka i. wy

«
.

w l111^ *«Bieh rafarwewvch.
©slablle te Ich ;aipól, iwlaiiaia, te

wnyiey citarej newlfjuizt - Maroai. Ka
Hak. ©arbaci l Maelejawiltl prwgraii
«w» walki,

Ikrn nalały t|ą Chwała, ławicy
W l»yli debria priyoatowanł de walk,
mlall kondyej» i mi BiWltn|t nawal n«

ranbmowanyęh przeciwników, Wipaniałą
termą błysnął ęiartak, klłry bat trudu

jBiprawil Hę i twardym JanlweWikim, da-
POka? uyhklch claiów, Prjybytnlew-

fkl ilabuy nit w reku ublafllym, Wioru-

L?'L',
1 ^ 1

Giorlku, choclfll łiyl w«t-

m.iiMUka" lupalnla mu nie odpewleda.
Jl ^mledilaty Radomlaka najlepua notę
",• »«»tawl« darbaciawl ł pAltred-

, Nlaiiym był Kaslak, Maciejewski
last jeszcze prymitywnym' bokserem,

i W Skrze podobał się ambitny &|ah
oraz Sierpiński. Janiszewski był bezradny
wobec Czortka, a Kwainławskł pokazał

Bonza formą nil w m.cru M S|„k|am.

Słowik last baksatam rtiyt ledrtMti«H>

nym. peluje tylka ni clet.

Wyniki; muiia <» |i«uM»kl m Hwiim.
la minimalne- twyslailwa »unmewi nad
Msrisilam (R), kggupia: ||ow|k s^yeiw-
ŻB pr?«z t, Ka?iaka (S), plir-
krnwt: BtaH (9) pnęarął ną punkty a

arzybytnlawmim (•), i^kai JanUinwikj
pnaBratpriazt,k,a,wIr,zem«.
klam (R). ezgrlak mlal wyraźna prtewasa
W pierwszych <jwóęh rundach, w (rzecM
Janiszewskiemu pękł łuk brwiowy I «•'

dzia przerwał walka,
etltredniai KwaSniawikl (t) iwyąlalyl

"u", f.11' f*'*TM' łradnla: pawlow
«kl (S) Uległ WaslBkewł II (r>.

Pdleląjkfl; Pietruęląk (S) jwydeżył Ma-

metrva.U nUf Wi?V
wlanłl »ń I ?fet P4 " 0r8j

wlanln spokojni, punktuje, ale pol.m ale*
«podzlGwanle nadziewa .1, na .i .rokl cap

«J»'!" i* „*", Prymitywny Mc
żir«Mw! n

-

blflr ' *'S oru ' arosl nawal I»-
iąeemu przaclwnlkewl" me^ial satlniic
aiatrusłąk do(H.rin, da «labla i W«'»«»
trzeelA starcie I mecz.

W clętklaj Kotkowski (*) zdobył 2 pkt.
w. o . z powodu braku przeciwnika. .
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Bek zwycięża

Kupczcrka
Na torze w Helenowie — Łódzki

OZK zorganizował mistrzostwa Okrę-
gu Łódzkiego w biegach krótkich. 0-

prócz <awodn ; ków miejscowych a Be- \j\fARTA ~
Poloni

« W-un) 0:0.

Idcra na czele - startował Kupczak T
Warta: ^ryetkowiak, Du«k,

z Krakowa. Frąckowiak z Poznania f
' Ka '"" ler,!Zuk

. Czapczyk, Groński,
Aoer z Chorzowa i Bober z Warsza- ' ,óźwiak > Bendera, Skwypniak,

wy. Smolaki.

n„w»
' Polonia!

Borucz, Wołosz, Pruski,
Do finału zakwahf.kowali ,ię dwaj, Wiśniewski, Brzozowski, Szczawiński

starzy rywale Bek (ŁKS) i Kupczak. I Jażnicki, Wilczyński, świcars, Szczepań
W pierwszym wyścigu na metą pierw ski, Ochmański,
szy wpadł Kupczak, jednak komisja;

itr. 9

Bramkarze zbiera jq brawa

<!edziow<ska ,„„.» . ,,

S Pdzia główny ujjr. Sznajder. Widzów
sęaziowska uznała za zwycięzcę Be- około 91.000.

na meczu Warta-Polonia 0:0
V«w CHORZÓW, 26,9 (Tel. wł.). AKS -

kopu. Pruski grał ofiarnie, musi się jed wany sam bije wolnego. Siliły ostry Garbarnia 6:0 (2:0).
nak wyzbyć zwyczaju rzucania się pod strzał tylko o centymetry mija poprzecz-' Garbarnia: Jakubik (Kubarek), Ra.

nogi przeciwnika a kołkami wysunięty- kę. Warta zdobywa do przerwy jesźc/.c koczy, • Śliwa, Bieniek, Lesiewicz, Kali»

mi do przodu. Wygląda to na ofiarną pięć rzutów rożnych, ale nie potrafi ich aiński, Sołek, Skrzyński, Nowak, „Ku-
grę, a jeet w rzeczywistości najzwyklej- wykorzystać. W tej części meczu gra charski, Parpan II.

jest raczej wyrównana z minimalną) AKS: Przewięda, Karmański, Dur*

przewagą Polonii. ( niok, Gajdzik, Janduda, Wieczorek, Ba-

Po pauzie Polonia opanowuje pole i rański, Muskała, Spodzieja, Cholewa,
gniecie przei 15 minut. Warszawianie Kulik. Widzów ek. 8.000 . .

łapią drugi oddech i przy silnym dopin Pierwszy kwadrans gry. upływa „na

dę niebezpiecznych strzałów, grał pew-j publiczności przesiadują coraz czę- obustronnych atakach. Następnie inicja-
nie, a jego wybiegi zjednały mu zasłu- ®c ' ei P°d bramką Krystkowiaka. W tym tywę przejmuje AKS, którego przewa-

żone oklaski. , okresie gry Ochmański kilkakrotnie bi ga zaznacza się do końca spotkania.
Jego vis-a-vis Krystkowiak zbierał J® *ibie bomby, jednak niecelne. Tylko Pod koniec I połowy Garbarnia prze-

również huczne brawa za udane parady.
raK>w min. potężna bomba poloni- prowadza kilka niebezpiecznych ataków

Krystkowiak imponuje przede wszyst-
8t

y odbija się od słupka. Ostatnie mi- na bramkę gospodarzy, którym bra£

Klęska Garbarni 0:6
z AKS-em w Chanowie

szym faulem,

BRAWO BRAMKARZEI

Borucz w bramce pokazał bardzo

dobrą formę. Obronił on kilka napraw-

zaś w rewanżu Łodzianin w bez- i ••
. , . ,

spelacyiny
^

p<,„„tól Si 1ŁTł

,wu gejj. ret.ujt£ltu) bo chouiaż polonia miała

O 3 i 4 miejsca walczyli dwukrot- wi f«ej z gry i częściej przesiadywała
nie Martyński (TUR) Łódź z Frącko- ^amką zielonyeh, to jednak war-! gorętszej "'sytuacji' nie traci głowy, lecz

wiakiem (Poznań) Zwyciężył March- Ł ' ,arz e Mi lepiej oszlifowani teehnicz-j czatuje spokojnie na piłkę i dobrze się
wiński w pierwszym biegu w czasie nle«6 raIi mniej na hurra, a ich wypa-l do niej ustawia.

14,1 sek., w drugm 13,9. Piąte miej-
^ nosił

y w sobie zawsze zarodek bram j W obronie Dusik lepszy od Torza.

sce w tej konkurencji zajął Leśkie- kii Napastnicy Polonii Bzybko zdoby-1 Obaj szybcy i energiczni.. W pomocy

wicz (Odzież Łódź), 6) Anert (Ruch wali teren >aleP od „świątynią" Kryst- najlepszym był Czapczyk na środku. Ze

Chorzów), 7) Janicki (Sieć Wrocław), kowiaJta tracil > pewność i słabo strze- Świcarzem dawał sobie radę stosunkowo

Gabrych, Bober, Forysiński, Kieblew- j ,ali- j łatwo, a wypadł tym lepiej, że nie ogra-

ski i Leśkiewicz — senior odpadli w1 nnRBi rnNnvPI.
' niczał się tylko do roli stoppe-ra, lecz

przedbiegach. , *U«Ull.JA ( la(Inie pchal do prłodll

swój napad. Z

W biegu dla kartowiczów drużyno-
MeCI był ładny ' oba Mspo,y TM ytt * y '

bocznych Kazimierczak znacznie lepszy
wym na 10 okrążeń toru o mistrzo- ma,y temp °' daj?c dowód dobre "° od Grońskiego,
stwo Łodzi zwyciężył TUR w czasie' 8 ?towania kondycyjneB °- Sytawj® «•»!«•niały się błyskawicznie. W grze Polonii

kim swym spokojem. Warciarz w naj-' nuł
y meczn przynoszą grę wyrównaną. I było jednak wykończenia.

Pierwszą bramkę dla AKS-u uzysku-
je. Spodzieja w 41 m. z podania Barań-

skiego. W, 43 min, AKS zdobywa dru-

gą bramkę ze strzału Muskały. Już w 1

min. drugiej polony pada trzecia bram-

ka z samobójczego strzału Lasiewicza.

Gra przybiera na ostrości. Pozostałe

bramki dla AKS-u: w 33 m. ze strzału

Cholewy, w 39 min. ze strzału Muskały
po kornerze oraz na 1 m. przed końcem

zawodów ze strzału Spodzieji. AKS iwy
ciężył zasłużenie. Na wyróżnienie za-

służyli: Muskała w ataku, Janduda na

środku pomocy i Przewięda w bramce.

W drużynie krakowskiej prócz Nowaka

w ataku i Jakubika w bramce, brak

jaśniejszych punktów.

Zupełna kompromitacja Bobuli
na meczuCraco via-Polonia (B) 3:2

BYTOM, 26. 9. (Tel. wł.) Graco via— wała bez zarzutu, zwłaszcza po prawej podbramkowym eostaje ciężka koittuzjo

6:10 sek., przed ŁKS-em — 6:52 sek.

W czasie zawodów przeprowadzono
zb órkę na Fundusz Odbudowy Stoli-

cy.

Piłka
nad KBz* dią

BYDGOSZCZ, 26.» (Tal. wl.). W meczu

eliminacyjnym o mistrzostwo Polski Głu-

choniemych reprezentacja Bydgoszczy po-

konała Wejherowo 2:1 (1:0). W meczu o

mistrzostwo Pomorza Brda pokonała Wi-

słę Z Grudziądza 2:1.

"/ rozgrywkach piłkarskich o mlstrzo-

si,.j Pomorza Chojniczanka pokonała, u

siabis Cuiavię z Inowrocławia 4:3, Byd-
goska Gwardia pokonała tamtejszy Zryw
2:0, Polonia Bydgoszcz zremisowała 2:2 w

Grudziądzu SGKS-em. Na ciele tabeli
?;rda, która straci-
jnkt.

Atak Warty sprawił niespodziankę.
Spodziewano się niebezpiecznych ata-

ków głównie z lewej strony, gdzie prze-

cież grał „bombardier" Smólski. Tym-
czasem warciarze forsował! grę prawej
strony i mieli rację. Gierak jest szyb-

Polomia (Bytom) 3:2 (1:1) Mecz był zagrał dobrze Komórkiewicz. Następnie
antypropagandą sportu. Obustronnie o- , na środku wytworzyła aię luka, po przez

afcra gra orae zachowanie się zajwodni- którą Craco via zdołała strzelić dwie

ków obu drużyn na boiLsku pozostawiło bramki. Obrona nie aadowołiła,. ale za

jak najpreyknzejsze wrażenie. Gra stała

na bardzo nędznym poziomie. Graco via

w obecnej formie nie ma widoków na

zdobycie mistrzostwa.

dominowała przypadkowość. Zwłuazcza

atak szedł do przodu bez większej my-

śli przewodniej. Było to po części winą
Świcarza, który nie potrafił pokierować

odpowiednio kolegami. Z piątki -fon-1 kim skrzydłowym, energicznym i znacz-
! chowaniu aig zawodników na boisku.-

zywnej „czarnych koszul" najlepszą no- nie częściej niepokoił obronę Polonii, I N,Wet wysoka stawka zawodów

tę trzeba dać młodemu Wilczyńskiemu. | niż Smólski. Również i prawy łącznik; sprawiedliwia
Pracował on pełne 90 minut, dobrze się Jó/.wiak był lepszy od kolegi z lewej'
cofał, a w natarciu wykazywał dużą ini- mtnny — SkrzypnUka. Środkowy Gen-

cjatywę. Bardzo ładnie udawały mu się dera, stary wyga piłknrsku umiejętnie
zmiany pozycji z Jaźnickim. Szczepan- rozdzielał piłki i niebezpiecznie «rze-

śki słabszy, miał jednak silnego prze- lał. '

ciwnika w osobie Kaziniierczaka. Och

•nański popisywał się, zwłaszcza po

przerwie, silnymi strzałami. Były one

jednak nie celne.

W pomocy dobrym był Brzozowski,
ale obaj boczni — Wiśniewski i Szcza-

wiński zagrali jeden a lepszych swych
meczów. W obronie Wołosi dobrze ra-

dził sobie z niebezpiecznym Smólskim,
brak mu jednak oswabadzającego wy-

Osobny rozdział należy poświęcić
sku

nie n-

do umyślnych fauli, w

czym celowali bracia Jabłońscy • Gra-

covii oraz obrońcy gospodarzy. O Bo-

buli można powiedzieć, ie duio czasu

upłynie zanim będą go janowu oględne
boiska piłknrakie. Usunięcie tego K*wo-

utratę bramek winy nie pono«ł. Koceap
ski w bramce bez zarzutu.

Początek gry nie zapowiadał tak nie-

słaiwne.go przebiegu. Pterwsa» pół godzi
ny upływa,na grze żywej, ale nerwowej.
W 10 min. po pezerwie w aamie«zaniu

wany Leloinek, którego snoecą a boiska.

Craicovia wykorzystując oełabienie Po-

lonii, zdobywa dwie bramki ee strza-

łów: R ó żainkowddego w 61 min. i Po-

świata w 67 mon. Na 9 min. przed koń-

cem Bobula kopie bec piłki ŚHwśńeiue-
go w brzuch, aa os eoetaje nennięty
przez sędziego z boiska. '

Sędziował ełabo p. Kowalski z Łodzi.

Widzów pomad 10 tysięcy.

Widzew obnaża braki
na Ile zespołu Loęfii

KORNERY NA POCZĄTEK

Mecz rozpoczął się dwoma kornerami pi&i w brzuch jest be* ptecedensu.
zdobytymi przez Wartę jui w pierw-
szej n: inucie gry. Nie dały one jednak
efektu bramkowego i Poloniści przeszli
d) natarcia, zdobywając sobie przewa-

gę W |)'lił u

Warta atakuje wypadami. W 8 inin.

Pruski faiduje Śmólskiego I poszkodo-

a walka Ankiewicz-Kydfacik
meczu Gwardia-Geddnia 9:7

GDYNIA, 26.9 tel. wł.) . Z cyklu
rozgrywek o drużynowe mistrzostwo

Wybrzeża w boksie odbyło się w nie

dzielę w Gdańsku spotkanie pięściar-
skie pomiędzy najs ! lniejszymi zespoła Antkiewicza, który obrabia dolne par

mi okręgu Gwardii i Gedanii. Po bar tie przeciwnika, Kudłacik bardzo

dzo zaciętym przebiegu mecz zakoń- skupiony rewanżuje aię kilkoma traf-

czył się zwycięstwem Gwardii 9:7. W nymi prostymi. W drugim starciu o-

obu zespołach zaszło szereg stratę- braz walki jeat podobny. Trzecia run

gicznych przesunięć. W Gedanii o ka da ma przebieg zacięty Kudłacik tfta-

niieco leipszym od gospodarny, niemnifij
7A\'ycięstiwo swoje uważać może m bar-

dzo szczęśliwe. Skutecznie (i ostro) grał
Pampan. Prócz niego dobrze . wypadli:

W lekkiej w najpiękniejszej walce ry pokonał swego przeciwnika przez, Poświat i Rożamkowski w ataku. Szeli-

dnia Antkiewicz nieznacznie zwycię- dyskwalifikację w 3 starciu. W ciężkiej j ga na prawym skrzydle zadowolił, za-

żył na p-kty Kudłacika. Pierwsza Mechliński w pierwszym starciu poddał wiódł natomiast Dohula. Pomoc i obro-

runda przynosi minimalną przewagę' się Białkowskiemu. j na korzystały raczej z niezaradności a-

W drugim spotkaniu o mistrzostwo' taku przeciwnika, Hymczak zawinił

ki; A Okręgu zmierzyły się ze sobą mło pierwszą bramkę, przy drugiej winy
de zespoły Czynu i Lecliii. Piękne zwy ponosi.
cięstwo odniosła młoda drużyna Czynu j U gospodarzy zawiódł cudacznie zc-

gdy-iskiego, zwyciężając swych przectw-
^

stawiony atak. Jedynie Szmidt II i

ników w stosunku 14:2. Bokserzy Czy- j Traimpfez zagrali na swoich pozycjach i

nu wystawili siedmiu zawodników i /do wypadli' możliwie. Szmidt I, bardzo

ŁÓDŹ, 26.9. (tel. wł.). Legia — Wi-1 się z beznadziejnego poziomu. Na

dnika, reprezentanta Polaki, a bodskn dzew 6:1 (i:0). Bramki zdobyli: Sza-1 tyra tle Legia nie starała aię bynaj-
ea ordynarne kopnięcie przeciwnika bez flarg,ki 2, Górski, Szymański, Mordar mniej o pokaz kunsztu piłkarskiego.

. ski i Waśko po jednej. Dla Widzewa Wyraźnie chodziło zawodnikom war*

i Składy drużyn: honorowy punkt uzyskał Kupczak z szawskim tylko o zapewnienia sobi®

i Graco via: Hymczak, Gemdłek, Glimae, karnego. Sędziował Seichter. Widzów zwycięstwa. Raziła jednak gra oby»
Jabłoński I, Parpan, Mazur, Szeliga, ponad 3 tys.

' dwu reprezentantów, Szczurka 1 Wal

I Rożankowska I, Poświat, Jabłońska II, Legia: Skromny, Waksman, Serafin,
I Bpbula. j Waśko, Szczurek, Milczanowski, Sza-

Polonia: Koczapski, Śliwiński, Salik," Harski, Iwański, Oprych, Góraki, Mor

Komóritiewicz, Lelonełt, Nfcbyldd, Kaź darski ' Widzew: Uptaa, Rpszka, Ko-

nuerowicz, Szmidt II, Szmidt I, Kula- paniewski. Wiernik, Konarski, Słaby,
wik, Trampisz. '

• j Okupiński, Doryń, Cichocki, Pawli-

Cracovia jako całość bvła zespołem _„..
" Legia łatwo wygrała z

ki. W szczególności Waśko, który
miał przeciw sobie najsłabszego gra-

cza Widzewa, zagubił się kompletni*
w bezładnej kopaninie. On jeat rów-

nież bezpośrednim sprawcą utraty je-
dynej bramki.

Napad Legii po pauzie energicznie
strzelał. Prowadzenie dla Legii uzy-

Był -to jednak bezwątpięnia najsłab- skał w 11, m Szaflatski. Po przerwie
szy mecz, jaki oglądała po wojnie w 7 m Szymański podwyższył wynik
Łódź, Widzew zademonstrował wszy-' na 2:0. Następnym strzelcem był w

stkie swoje braki. Od czasu do czasu 20 m Górski, w 24 m. Waako u*

tylko formacjo defensywne wybijały trzymuje piłkę ręką na polu karnym.
Jedenastkę strzela bramkarz łodzian

Uptas. W 27 min. ponownie wpisuje
się na listę strzelców Szaflarski, a w

34 m ustala wynik Waiko,

WCZWARTEK odbył się mecz o druty- ? przebiegu gry ^pomnieć jeszcze
nowe mistrzostwa Warszawy pomiędzy n

ależ
y. w 16 m Szczurek n<« wy-

Gwardin-Legin 14:2

tegorię niżej walczyli Klein 1 Drąż- kuje z wielką furią, Antkiewicz nie

kowski, zaś o wagę wyżej awansowali pozostaje mu dłużny. Pięściarz Gwar- byli wszystkie możliwe punkty. Jedynie' produktywny w pomocy, na lewym łąoz
Kudłacik i Chychła. W Gwardii dii otrzymuje w tym okresie ostrze-: w wadze ciężkiej 1 wobec niestawienia niku wypadł słnl»o. Kulawik błąkał się
Skierka walczył w kat. średniej, żenie. v Kudłacik jest lepszy w zwar- się przeciwnika, zawodhik Lechii Pola- na lewym skrzydle, a Kaźinieirowioz był j
Kwiatkowski zaś w półciężkiej. Bo- ciu, Antkiewicz wyraźnie przeważa | kow uzyskał dla swych barw jedyne 2 niewiele lepszy na prawym. Pomoc do

Gwardią a Legią
dia wystąpiła vi

szkielecie dawnej
gla bez Fllslaka

: wynikiem 14:2. Gwar-

. składzie opartym, na

ósemki Grochowa. Le-

I Grzelaka . stanowiła

haterem spotkania by) Kudłacik, któ- w półdystansie. Werdykt sędziowski punkty. | czasu zejścia z boiska Lelołika praco-

ry rozegrał zacięty pojedynek z Ant-

kiewiczem.

Przebieg walk (na pierwszym miej-
scu zawodnicy Gwardii): Bek nie

rozstrzygnął spotkania z Kleinem. W

koguciej doskonale wypadł Gignal,
który wysoko pokonał na p-kty Drąż
kowsk'ego. W piórkowej Gołyński
nie rozstrzygnął spotkania z Antko-

wiakiem,

przyznający zwycięstwo Antkiwiczo-

wl, zostaje przyjęty gwizdami przez

część publiczności,

W półśredniej Iwańskiemu przyzna-

no wynik nierozstrzygnięty z Musiałem.

Młody zawodnik Gedanii jest pięścia-
rzem b. agresywnym o dużym tempera-

mencie, ale w tej walce był słabszy od

swego przeciwnika. Iwański po kontu-

zji kolana nie doszedł jeszcze do formy.

2 punkty zostawiła Tarnovia
w Poznaniu po porażce z ZZK 0:2

POZNAŃ, 26. 9. (Tel. wl.) ZZK Po-

Tnmowii 2:0 (2:0). Bramki

Niesłuszne

zwwyciąsśujo

Karąiera

ŁóDt, 24.» (Tel. wl.). Włókniarz — Ba- j
walna 14:2. ósemka Włókniarza rozniosła

«awelnę, oddając Jedyne 2 punkty w |
półciężkiej, w której Kubasiewicz uległ i

Urzędowiczowi.
Najciekawszą walką dnia było spotka-

nia w muszej: Karglera ()W t Anialakiam

(B). ł tym razem Kargier cieszył się
względami» kompletu sędziowskiego, który
przyznał mu zwycięstwo, krzywdzące wy-

raźnie Anlelaka: W koguciej Stanikowski

(W) wypunktował SzallAsklego. W piórko-
wej Kazimlerczak (W) wysoko wypunkto-
wał Sobczaka. W lekkiej KawezyAskl (W)
wygrał niespodziewanie, ale zasłużenia

z«i Stefaniakiem. Szezapiótki w półśred-
niej w II r: znokautował Nowackiego
(B). W iredniej Wieczorek (B) tylko 1 run-

dę stawiał opór Tzęsowskiemu. i w przer-

wie poddał się. W półciężkiej* Urzędowicz
(B) wypunktował Kubasiewicza, a w cląż-
kiej Keezmarek (B) po II r. poddał się
Jaskule. |

PUGACZEWSKI BIJE REKORD

' W ramach zawodów lekkoatletycz-
nych, rozegranych w Moskwie, znany

średniodystnnsowicic radziecki, Pii.ga-
c/fcwsVi, uManowił czwarty w tym te-'

zonie nowy rekord Związku Radzieckie

pastniey zwlekali z oddainiem «trzału.

Po uizyskaniiu 2 zwycięskich brainek

dla ZZK zdobyli Białas i Koltuniak. | ZZK jakby sipoczął trochę na laurach i

Tarnovia: Dwuraźny (Rychliński), pozwolił Tarnovii atakować. Goście za-

W średniej Skierka po 2 r. walki pod Barwiński, Pirych I, Kokoszka, Kozioł, grywali ambitnie, a szybkością nawet

dał się w przerwie pomiędzy 2 i 3 «tar Kępski, Piinek, Strajch, Pirych' II, Roik przewyższali gospodarzy. Pod bramką
ciem Chychle. W pierwszych dwóch III, Duczyński. I tracili głowy i nie umieli wykorzystać

rundach olbrzymia przewaga Cliychły,' ZZK: Tomiak, Wojciechowski I, Sob- j nawet najdogodniejszych sytuacji. Po

który zademonstrował bogaty repertuar kowiak, Matuszak, Tenka, Słoma, Woj- zmiaindc stron Tamovia silnie ppzydual.

miody nledoiwladciony ale pełen do-

brych chąci zespół, który nie mógł być
Jeszcze niebezpieczny dla Gwardii.

Najlepiej z Legii zaprezentowali się
Wąsik (nabytek z Legii w Chełmży) oraz

Olszewski. Ten ostatni poczynił duża po-

stąpy. W muszej Kwiecień (L) pro dwóch

rundach poddał się Patorze. W koguciej
Szatkowski znokautował w 3 r. Kubowi-

cza (L), w piórkowej Sobkowiak (G) po-

konał Wdowiaka, W lekkiej Komuda miał

wiele kłopotów z pokonaniem Wąsika
(L). W pólSradnlej Tomczyński (G) wy-

punktował Knigę. W iredniej Majewski
nieznacznie wygrał z Olszewskim (L), w

półciężkiej Wyrzykowski (L) otrzymał
punkty, gdyż Nowakowski został zdyskwa-
lifikowany za nieczystą walkę. W ciężkiej
Archadzki (G) wygrał z Faledzirtsklm

przezt.k.o.w3r.

korzystał rzutu karnego.

WIOŚLARSTWO WE WROCŁAWIU

WROCŁAW, 26.9 (Teł. wł). Rozegrane
zostały na Odrze dwudniowe mistrzostwa
wioilarskie. Trasa dla mężczyzn wynosiła
około 2 km. Wyniki biegów finałowych:
czwórki wyicigowo ze sternikiem: 1) To-
ruń — 6:49, 2) Poznań <:51. Czwórki wy-
icigowe bez sternika: 1) Wrocław i:12,S ,

2) Kraków 6:67,3. Jedynki pólwyicigowe:
1) Walery (Toruń) 7:29,3 , 2) Ciesielski

(Kraków) ' 7:2?,7 . Jedynki wyldgowe: 1)
Desco (Kr.) 7:24, 2) Mrowieć (Wrocl.) 1:02,5 .

Dwójki wyścigowe: 1) Kraków 6:30.8 . 2)
Wrocław < :55,9. ósemki wyiclgowe: 1)
Wrocław 5:30,9, 2) Poznań 5:38.5 .

Panie: czwórki wyiclgowe ze sternikiem

(trasa ok. 1 .200 m): 1) Kraków 4:42, 2)
Wrocław 4:49,6, Jedynki wyiclgowe: Staw-
ska (Kr.) 4:36.

uderzeń i znakomitą formę. j ciechowski II, Białas, Koltuniak, Anio-

W półciężkiej Kwiatkowski zdobywa ła, Polka,
pkt. walkowerem wobec niedowagi Do-j Zaletą kolejarzy były: bojowość i .u-

leekiego. W walce towarzyskiej zdecy- miejętność szybkiego przedostawania
dowaną przewagę ma Kwiatkowski, któ- się do przodu. Pod .bramką jednak na-

Leczkowsłci i Sowiński

powrócili na ring
BYDGOSZCZ, ti.9 (Tel. wł.). W sobotę W meczu lym stanęli w ringu dwaj byli

rozegrano w Bydgoszczy lokalne derby reprezentanci Polski Sowiński I leczkow-

pięściarskie o mistrzostwo Pomorza po-: ski. Popularny „Sowa" stoczył b. cleka-

miedzy Brdą a Zjednoczeniem. Mistrz Po- i wę walkę w lekkiej z Piotrowskim, i w

morza zbagatelizował drużynę Brdy omal drugim starciu przypominał swa najlep-
nie stracił Jednego punktu. Spotkanie za-1 sze czasy, leczkowskl zdobył wprawdzie
kończyło się ł:7. a stoczono «ylko S walk. punkty, lecz nie zachwycił.

Zjednoczeni oddali punkty bez walki w

wagach pólitednlej I półciężkiej. Brda
nie stawiła zawodnika w ciężkiej.

CZESKIE RAKIETY

WE WROCŁAWIU

WROCŁAW. 26 .» (Tel. wł.) . Na kortach

Stadionu Olimpijskie»" odbył się turniej

tenisowy o mistrzostwo Ziem Odzyskanych

z udziałem praskich zawodników klubu

SIA. Do finału zakwalifikowali się dwaj

Czesi, z których Stojan pokonał Dietricha

6:3, 6:4. Finał gry pojodyńczoj pań wy-

grała Popławska, bijąc Markową (Praga)

gę: w biegu na 1.500 m Pugnczewski | 7:3, 6:4. Ogółom startowało 60 zawodnl-

ociąęnąl rekordowy czas 3:5S,0*min. ków.

Wyniki walk (na pierwszym miejscu
Zjadnoczeni): w muszej Helak przegrywa

z dobrym Jarosławskim, w koguciej Ko-

walewski zwyciężył przez t. k. o . Hoff-

mana, Leczkowskl w piórkowej wypunk-
tował ; Winiarskiego. Najładniejszą była
walka w lekkiej pomiędzy Sowińskim a

Piotrowskim. Ogłoszony remis krzywdzi
byłego repreientanta Polski. W pólired-
nlej punkty dla Brdy w. 6. zdobył Kruża,
w iredniej Rychter Wygrywa przez t. k. o .

Z Zawadzkim, w półciężkiej Radke zdo-

był punkty w. o. dla Brdy, a w clętklej
Jabłoński dla ZJodnoczenia.

Po zwycięstwie tym Zjednoczenie utrzy-

muje się na czele tabeli, na drugie miej-
sce wysunęła się drużyna Chalmżyńskłe)
legii, klóra pokonała u siebie ZZK Ino-

wrocław.

la, a ZZK tylko sporadycznymi wypa-

dami eagrażał bramce gości. Napastni-
cy Tamovii zwlekali e oddaniem etrza-

Marcinkowski nokautuje po 30 sek.
na meczu ŁKS-Teplice 12: 4

ŁÓDŹ, 26.9. (tel wł.) . ŁKS — Tr

łu, i zaiwsze któryś • zawodników ZZKjpHce 12:4. Występ bokserów czes-

zdołał tocznie wkroczyć. Nawet dwu- kich w Łodzi zakończył aię komplet-
kramie nie potrafiono trafić do pustej | nym ich pogromem. Okazali się oni

bramki.

Kolejarze zdobyli w 12 min. gry pro-

wadzenie, kiedy Białas przyjął wolny
bity przez Polkę i głową skierował pił-
kę nieuchronnie do siatki. W 33 min.

Kołtuniak pndwyżsaył na 2:0, Odtąd
inicjatywa należy raczej do Temovii.

Sędzia p. Kuc z Zagłębia dobry. Wi-

dzów ponad 5.000 osób.

b, słabym zespołem, nic też dziwne-

go, i i 3 walki przegrali przez k. o.

Efektem tego meczu był niemal na-

tychmiastowy powrót Czechów, jak-
kolwiek zakontraktowani byli na 3

spotkania w Polsce. Po tym, co zade-

monstrowali w sali Wima, iaden z

zespołów łódzkich nie chciał ryzyko-
wać deficytu kasowego.

łodzian Popielaty uległ Francikowi.

W piórkowej Marcinkowski potęż-

nym sierpem już po 30 tek. znokauto-

wał Wiikę. W lekkiej Konicki, po

wygranej pierwszej rundzie w II-ej H-

padł do „7" pod ciotami Endrycha.
Łodzianin okazał się b. odporny. Pod

koniec rundy aam przeazedł do ofen-

sywy, a w III starciu trzykrotni* po-

słał Czecha na liny, po czym sędzia
przerwał walkę.

Olejnik w półśredniej win, walki

z Tomanem znalazł się do „2" na de-
Choć mecz stał na słabym pozio- Czech był wyższy, azybszy i

mie, dostarczył widowni wiele emo- ,jlBiej«zy. Tdńczył wokół łodzianina t

cji- i z doekoków bił prostymi. Olejnik nie

W muszej Różycki stoczył z Hora- potrafił przez półtorej rundy doetać
CIĘŻKI WYPADEK
MAKOWSKIEGO I

GDYNIA, 26.9 (Tel. wł.) . Na łon» tra- najlepszą walkę dnia. Od pierw ,{ę„ jo zwarcia. Przeszkadzał mu rin-

wiastym wyścigów konnych w Sopocie szego do ostatniego gongu atakując, jjowy Lechetka. Dopiero w III star-

odbyły się zawody motocyklowe z udzie- łodzianin zapewnił sobie wysokie c|u Olejnik uzyskuje przewagę. Nie
awycięiłwo. W koguciej najsłabszy x byja ona jcdnak tak wielka, aby ło-

j dzianin zasłużył na zwycięstwo, Wy-
PIŁKA WE WROCŁAWIU |nik tcn krzywdzi Tomana.

WROCŁAW, 26 ,» (Tel. wU W dnlu dzl- w pisarskj p0 2 m; »0-

slejszym rozograno została druga seria . .. . ... ., . .

jesiennych rozgrywek mistrzostw klasy X. kautował Macha. W półciężkiej W«e

lem szerogu znanych motocyklistów.
Makowski wyrzucony z toru na kilkana-

ście metrów przez pól godziny był nie-

przytomny. Przewieziono go do szpiHla.
Wyniki: do 130 ccm

— 1) Stełańskl
chla Poznań) 18:13,5; do 250 ccm Dąbrow;
skł (PKM W-wa) 19:02; ;do 350 ccnł 1)
Klassa (SSM Gdynia) 17:19,5; w ka! 500 erm

triumłowal Mleioch na Nortonie 500 w
15:S5 '

Całkowity dochód przeznaczono na Od

budowę Warszawy.

Osiągnięto następujące wyniki: LKS —

Wolność 4:3, Lon Honlor 5:4, Mieszko-. ,

Pafawag 4:0, Victoria .— Gwardia 5:0,
Chrobry — Żarów' 4:2, Odra — Lustrzanka

4:1, ZMP-TUR — Burza 5:3.

czorek ciosem w tył głowy'posłał na

deski Cerwonkę ' i oczywiście -

prze-

grał przez dyskwalifikację, W cięż-
kiej Żyli* wygrał z Clprą,



Str. « PRZEGLĄD SPORTOWY

Nr. M

Zacięła do ostatnie) chwili
walka żużlowców CSR i

DRUŻYNA DZIENNIKARZY W Ii: 19311

(Ciąg dalszy ze Etr. 1 -ej) . pchając maszynę, mija celownik. Cze-

pięknym stylu zwycięża Fialę. Zamiast | ^i Pfo^adzą 55:54

Wąsikowskiego w ostatniej chwili je-
dzie Krakowiak, Seberka wycofuje się
z powodu defektu. Krakowiak jest trze-

ci na mecie. Czesi zakładają protest.

Komisja sędziowska protest uwzględni-
ła i nie zaliczyła punktu zdobytego
przez Krakowiaka.

Vin bieg dostarczył widzom wiele

emocji. Zwycięża Smoczyk, tuż za .lim

Havelka. Wrocławskiego zawodzi moto?

XIII bieg. Jeden z Czechów zosta-

je na stajrcie. Zamiast Wąsikowskiego

jedzie Kołeczek. Smoczyk wygrywa

ten bieg w porywającym stylu. Dru-

gim jest Kołeczek. Trzeci Fiala. Pol-

ska obejmuje prowadzenie 61:57.

WALKA O DECYDUJĄCE PUNKTY

XIV bieg. Spinka pokazuje klasę.
Zdecydowanie wygrywa. Drugim jest
Havelka. Trzecim Draga, a za nim

DOBRY TAKTYK I jak i Smoczykowi, jak największej ilo-

Na drugim miejscu stawiamy Jerze- [ ści poważnych spotkań. Pięknie poje-
chał Krakowiak (DKS Łód,ż), kiedy wgo Jankowskiego, który pojechał bar-

dzo ładnie i pewnie. Do tego zawod-

nika można mieć całkowite zaufanie.

Tam, gdzie potrzeba jedzie na pełnym
gazie, a gdy nie jest to konieczne, nie

ryzykuje rozbiciem maszyny. Jedzie z

głową, czego dał nam najlepszą prób-
kę w ostatnim, 16-ym biegu, kiedy to

Spinka zdecydowanie wyrwał do przo

du i nie zagrożony zbliżał się do me-

i zostaje na starcie. Wspaniała walka Kołeczek. Czesi wyrównują 64:64. I Jankowski ' aie mo ^ c do iść 1

wygrywa się na torze. Trzecimi jest na I XV bieg. Ostra walka. Siekalski ! nawiązać walki, wy minąwszy drugiego
mecie Toma, jadący zamiast rozbitego

^

wychodzi naprzód i mija Kadleca.

Seberki. j Trzecim jest znów Polak Wrocław-

CZESI PROWADZĄ ' sk '- Fiala ostatni. Punktacja 70:68 na

3-MA PUNKTAMI naszą korzyść.
L- rr tvt -i i• . XVI bieg i zaraizem ostatni. Spinka1A bieg. Zamiast wąsikowskiego je '

dzie Krakowiak, który zwycięża Kadle-

ea i Vaneka. Siekalskiemu zepsuła się
maszyna. Czesi prowadzą przed nami

trzema punktami — 41:38.

zwycięża bezapelacyjnie. Drugim jest
na mecie Kołeczek. Trzecim Jankow-

i ski. Ostateczna punktacja 75:73 dla

Polski.

|BOHATER MECZU

czyk zwycięża Spinkę. Trzecim jest ja-,
dący tym razem bez wypadku Draga. I bezsprzecznie bohaterem meczu: 5

Fiala jest ostatni. Czas 1,33. Czesi pro- | startów i 5
zwycięstw. Zdobył maksy-

Wadzą przed nami jednym punktem J maIn£
*

ilość PUnktÓW ' ' aką można

45.44 I siągnąć, tj. 20 pkt. Pokonał swego

rybnickiego

11-ym biegu, wywróciwszy się na wira- j

żu, wsiadł ponownie na motor, dogonił

całą stawkę.

O DRUŻYNIE CSR

Z drużyny czeskiej bezsprzecznie kla-

są są: Seberka, Spinka i Havelka. Jeż-

dżą bardzo pewnie. Trzeba było wi-

dzieć, jak taki Spinka wychodzi z wi-

rażu. Trzeba też i pmzyizmać się szcze-

rze, że nowiutkie motocykle naszych za-

wodników są bezsprzecznie lepsze ' i
Czecha, rozpoczął osłrą walkę z jadą- . ,.

, . . .. VY t• szybsze od maszyn Caechow. Cizea z

cym na drugiej pozycji Kołeczkiem. J
, . / • j-• M

_ ,,
•

. i I rorawidiziiwą, nieukrywaną zazdrością pa-
Gdyby przypadkowo na wirażu pol- .

^

. ..

^

,' '

, J1-- Ł • trzyłi na nowiutkie motory naszych
scy zawodnicy zderzyli się ze sobą, '

, „.. . ,, ,.

_
. , ... . , . ,. chłopców. Rozmącę szybkosci maszyn

Czesi wygraliby cały mecz. Jankowski .... ...... j j•
, . ..-

- u. widać było najlepaej, kiedy zawodnicy
to spostrzegł, wycofał się z walki z

Kołeczkiem 1 i dojechał do mety spokoj
nię jako trzeci.

NIEBEZPIECZNY TEMPERAMENT

Inaczej sprawa przedstawia się z

wychodzili na prostą.
Tnzeiba też przyznać, że Czesi nie

przyjechali do Polski w swoim najsil-
niejszym składzie. Kilku doskonałych
ich zawodników bawi ty tej chwilą za-X bieg. Znów wspaniała walka. Smo-!TM"^" , „TMy ,. . Dragą. Zawodnik ten jedzie na całe- fa~K0w»awa wt*J »

vk zwvcieza SninWe. Tr,P,iTM i„sl- fa. I Alfred Smoczyk (LKM Leszno) był
^ ^

p.ęciu biegach trzy razy s;ę granicą na Wielkich międzynarodowych

wywrócił, tracąc pewne punkty. Dra
Trudno jest napisać choćby krótkie

w/c u- w , sprawozdanie z meczu, w którym sa-

gę ponosi temperament. W 6-ym bie-
^

nafize byłoby m<)lCnp ^„Mematycz '
memu brało, się udział. Oczywiście nie

zawodach. Gdyby przyjechali Czesi do

Warszawy w swoim komplecie, awycdę-

Jakimi szczęśliwym zbiegiem okoliczności zachowało się zdjęcie
z pierwszego występu warszawskich dziennikarzy na jesieni w roku

1938. Prasa grała wówczas z działaczami sportowymi i odniosła pet-

ny sukces. Na zdjęciu drużyna dziennikarzy wkracza na boisko. Pro-

wadzi ją nacz. redaktor „Przeglądu Sportowego" śp. Marian Strzele-

cki. Czwarty kroczy śp. Józef Kaluia. Ostatnia trójka to: red. Ta-

deusz Grabowski, red. inż. Jerzy Grabowski i red. Trojanowski.

Jak przegraliśmy 0:4
z piłkarzami Zaizqdu Miejskiego

gu np. Draga podjechał niebezpiecz-
nie na wirażu Havelkę i obaj.się wy-

ne. Nasi zawodnicy zrobili bezsprzecz- można mówić o . umiejętnościach, bo

nie ogromne postępy. Są przede wszyst- . ich prawie, nie było (zwłaszcza niestetyXI bieg. Wyścig rozciąga zdecydowa-
dawne

g° nauczyciela „

'
r j rj : t nierównv £ ai|fdv ?T i"" V jn/r--w "

„;„ Kr .f,w.lk; w • 'BlV- „, obozu, doskonałego Frantę Seberkę,
^ 00111

-
Ura Sa .

,est nlerown ym ^ay
^

młotó Gdy por6woamy ^ę wie- wśród dziennikarzy). Zarząd Miejski w
nie ivraKowidK. wywraca się jednak na

° \ ale można hczyc z pewnością na jego
1

-

Spinkę Mirosława, który należy do .

'
,.

; wysokiej klasy żużlowców i tak samo

wirażu. Na .czoło wychodzi Kołecz-jk.
Krakowiak siada znów na motor i je-
dzie dalej. Hqvelka wspaniale dochodzi młodej ia-k «» ucznia Spinki - Ha

Polaka i na ostatnich metrach mijae
velkę. Smoczek pokazał taką zimną
krew, a jednocześnie opanowanie tech

niki jazdy, że wysunął się bezsprzecz-
nie na czoło naszych zawodników.

Zwycięstwa jego nad Czechami w Ka

towicach i Łodzi nie były bynajmniej
przypadkowe. Rekord, ustanowiony
przez niego na torze w Muchawcu i

nowy rekord toru Skry (1 m 29 sek.},
czwartego miejsca wskazują na to, że z 20-letniego Smo-

Mija obu Czechów, czyka będziemy mieli jeszcze pocie-

Tymczasem Krakowiak finiszuje i z

ostatniej, beznadziejnej „pozycji wycho-
dzi na trzecie miejsce. Punktacja 50:49.

DRAGA WYWRACA SIĘ

XII bieg. Spotykają się Seberka, Ka

dlec, Draga i Jankowski. Prowadzi

Jankowski i zdecydowanie wygrywa

wyścig Draga ;

rwie do przodu.

jest drugi. 80 metrów przed metą wy chę. Starty w poważniejszych konku-

wraca się na ostptnim wirażu. Czesi rencjach napewno oszlifują jego ta-

mijają teraz Polaka. Draga pieszo, lent.

Gif zamilkły motory
mówią; zawodnicy

SMOCZYK: — Jestem szczęśliwy, że się z toru żużlowego! Trudno być jed-
udało mi się odnieść zwycięstwa nad nocześnie dobrym jeźdźcom i na żużlu

doskonale jeżdżącymi Czechami. Mam j i na wyścigach i na raidach. Mój wyścl
nadzieję, że na drugi rok będę jeszcze ; go wy Norton jest w tej chwili uszko-

zwycięstwa. W 12-ym biegu np. po

wspaniałej wprost jeździe, pewnie
prowadząc przed Czechami, wywrócił
się na 80 m przed metą. Gdyby dru-

żyna' polska tym razem przegrała, du-

żą winę poniósłby Draga.
IMPAS WĄSIKOWSKIEGO

Wąsikowski — powiedzmy szczerze—

zawiódł publiczność warszawską. Do-

skonały ten zawodnik, który posiadł
sztukę jazdy na torach w Anglii, ma w

ostatnim okresie wybitnego pecha. Po-

dobnie zresztą, jak na meczu warszaw-

skim, było i' na torze w Łodzi. Przecież

nie do uwierzenia, żeby Wąsikowski na

gle stracił wszystkie swoje umiejętno-
ści i serce do walki. Zawodnik ten bez-

sprzecznie znajduje się w impasie.

Siekalski, Wrocławski, Kołeczek i

Krakowiak — to młodzi zawodnicy.
Oswoili się oni z nowymi motorami, na

których jeżdżą, rasowymi Martin Jappa
mi. Qużo nauczyli się od trenera Seber-

ld. Potrzeba im tylko tak samo zresztą, ;

ku czeskich (229) i polskich zawodni-
^

tym „epokowym" meczu wygrał zadu-

ków (194), to zobaczymy, że zaczynając ' icnie, ln> .' ył lepszy, gracze mniej pu-

szkolenie młodych zawodników jesteś-
my na najlepszej drodze do rozwoju
sportu motorowego w Polsce.

J. Ciszewski

Zarządu Miejskiego przewodniczący
Stołecznej Rady Narodowej — Sankow-

ski wytrwał na swym posterunku do

końca i to wcale dobrze. Widzieliśmy
tóż przez jakiś czas zwijających się po.

boisku "wiceprezydentów Strzeleckiego i

Jaszczuka.

'W drużynie dziennikarzy przede

chli, lepiej trafiali w piłkę i lepiej j wszystkim wszyscy niemal „puchli" re-

strzelali. Nie będziemy też .mówić o gularnie i niemiłosiernie. Tym bardziej
składach, bo gracze zmieniali się bar- więc godnym podziwu był red. Kafel,
dzo często. Niemniej jednak bramkarz pan z pokaźnym zresztą brzuszkiem,

,

— -'— - i który wytrzymał ku zdumieniu kolegów
obie połowy gry (dwa razy po 25 min.).

Dziennikarze są speszeni, ale odgraża,
ją się, że niedługo zapałają żądzą odw»

tu. Najważniejsze jednak, że mecz ścią-
gnął sporo publiczności, która miała z

widowiska sto pociech.
Sędziował nienagannie (ale także

spuchł) p. Tadeusz Grabowski. Funkcje
sędziów bocznych pełniły z przejęciem
koleżanki dziennikarki.

Mecz dał ponad 120 tys. zł czystego

dochodu, co jak wiadomo, przeznaczo-

no na Odbudowę Warszawy. I dlatego
wszyscy są bardzo zadowoleni.

XI
I tl-naslhn zespołu dzicnml.urzy u cza-,

sie prezentacji. W czasie meczu zespól
ten był wielokrotnie zmieniany, bo

większość spuchła niemiłosiernie

lepszy i chociaż mi się już odgrażają,
to tak łatwo im się nie dam.

JANKOWSKI: — Chyba wycofam

Warszawscy oltl-hoye

wygrali z kolegami
Z &tfSMS3SBt€M <8:2

GDYNIA, 26.9 (Tel. wl.J . Na stadionie

Miejskim we Wrzeszcza odbyły się zawo-

dy piłkarskie pomiędzy reprezentacjami
Oldboyów Warszawy i Gdańska. Całkowi-

ty dochód z tej imprezy przeznaczony byt
na Odbudowę Stolicy. W obu zespołach
wystąpiło szereg reprezentacyjnych graczy

Polski.
Warszawa: Akimow, ł.azarewicz, Szczepa-

niak, Przeździeckl H., Tomasiewicz, So-

chan, Ciszewski, Wypijewskl, Przeździeckl,
3ung. Gdańsk: Krasicki, Polikowskl, Ga-

zur, Ordon, Cybulski, Luksemburg, Wi-

śniewski, Jóżkowiak Nowacki, Sroka.

Mecz miał b. interesujący przebieg.
Piłkarze Warszawy zademonstrowali wy-

soką technikę I pokazową grę zespołową.
Jest zrozumiałe że w obu drużynach
szwankowała szybkość I kondycja, ale
dawni reprezentanci, z których niektórzy
przekroczyli już 50-kę zaimponowali ład-

nym prowadzeniem piłki i wysoką tech-

niką. Mecz przyniósł zwycięstwo Stolicy
8:2 (4:1), dla której bra-mki zdobyli: Przeź-
dziecki 3, Ciszewski 2, Wypijewskl, So-
chan i Szczepaniak z wolnego. Dla Gdań-
ska: Nowacki I Gazur z karnego.

dzony i nie wiem, jak będzie z moim

startem na wyścigu ulicznym w War-

szawie 3 października o mistrzostwo

Polski.

W4S1KOWSKI: — Ostatnio prześla-
duje mnie dziwny pech. Dziś na przy-

kład naivalila mi w motorze świeca. Do

stałem w ostatniej chwili czeską świe-

cę, ale motor nie chciał się zapalić.
To też na prostej maszyna jeszcze ciąg-
nęła, ałe na wirażach nie chciała. By-
łem dobry, a teraz nagle jestem zty?

DRAGA: — Tor za miękki! Ale pu-

bliczność warszawska bardzo mi się po

doba. Umie dopingowuć zawodników.

Moje upadki wyglądały może groźnie,
ale nic mi się nie stało. Mam pecha, bo

się „wyłożyłem" z maszyną, ale mam• i

szczęście, że sobie nic nie zrobiłem.

TRYCH: — Publiczność warszawska

dopisała. Dzisiejszy dzień to dobra wróż

ba dla rozgrywki Ligi Żużlowej w przy-

szłym roku.

SPINKA MIROSŁAW: — Muszę po-

wiedzieć, że my jesteśmy ciągle jeszcze
lepsi, ale wasi zawodnicy są pojętni.
Dużo się już nauczyli, a to bezsprzecz-
nie jest zasługą trenera. Uważam oso-

biście, że jeżełi chcecie dojść do praw-

dziwej klasy, nie żałujcie pieniędzy na

tmntróu. i maszyny. I

Na boiskach Warszawy
Imprezy na Fundusz Odbudowy Stolicy

Mecz ten wchodził w ramy. uroczy-

stości /otwarcia nowego stadionu spor-

towego „Samorządowca". Stadion -jest
ładny, choć nie wielki i mieści się na

Polu Mokotowskim przy AL Niepodle-
głości. Warszawa w dziedzinie rozwoju
kultury fizycznej uzyskała rzecz nader

cenną i pożyteczną, (sg)

Niedziela 26 września była wolna od

rozgrywek mistrzowskich. Kluby okręgu
wykorzystały wolny termin, na zawody, z

których dochód przeznaczono na Odbu-

dowę Warszawy.
Na pierwszy plan wybijają się imprezy

zorganizowane przez kluby pruszkowskie
oraz Warszawski Związek Młodzieży Pol-

skie]. Dochody jeszcze nie zostały do-
kładnie obliczone. Pruszkowski Znicz prze-

każe na konto odbudowy stolicy około
100 tys. zł, ZMP ok. 30 tys. zł.

IMPREZY ZMP

Rozegrano mecze piłkarskie w różnych
punktach Warszawy (Wola, Okęcie, Biela-

ny i Grochów), które daty następujące
wyniki:

Mokotów — Wola 1:2 (1:0). Bramkę dla

pokonanych zdobył Wiśniewski.

Ziyw (W-wa) — Okęcie 4:2 (1:1). Bramki
dla zwycięzców: Wlaźniak (2), Latkowski

(1). Blelaczyk (1). Sędziował Budaj.

Mewa — Bielany 2:2 (2:0). Sędziował
Marczewski.

Targowlanka — Grochów 4:7 (1:0).
Mecze to nie były „kasowe". Najwięk-

szy dochód przyniosły propagandowe za-

wody na Bródnie.

Kruk&iw

na Odbudowę Stolicy
' KRAKÓW, 26.? (Tel. wl.). W sobotę od-

były się trzy imprezy sportowe, z których
dochód przeznaczono w całości na Fun-
dusz Odbudowy Stolicy. W meczu piłkar-
skim reprezentacja Chorągwi Harcerskiej
Kraków pokonała reprezentację ZMP 2:1
do przerwy 2:0.

Uliczny wyścig motocyklowy przyniósł
nowy rekord toru, który ustanowił Bębe-
nek (Cr.) , przebywając 10 okrążeń toru

(25 km) w kat. maszyn ponad 350 ccm w

15:22.

W meczach koszykówki team klasy A
Dokonał team ligowy 58:51 (21:22). Team
łeński A wygrał z teamem żeńskim B
>9:18 (14:6).

•

KRAKÓW, 26.9 (Tel. wł.). Polski Związek
bokserski zgodził się na zasilenie Ka-

perczakiem, Antkiewiczem I Szymurą re-

rezentacji Krakowa, która wystąpi w dn

października przeciwko Bratysławie w

.mach Jubileuszu 25-lecia KrakSWskieac

)ZB.
•

KRAKÓW, 26.9 (Tel. wl ). Trzecia ni
—

—, iiicfa, mistrzostw A ki.: Korona — Grobl

Asy dziennikarskie na meczu Dziciuukurze — Zarząd Miejski. Ud lewej sędziu 0:3, Wisła I B — Mościco 3:3, Łobzowlan

mcczu p. Tadeusz Grabowski, kpi. drużyny red. G. Aleksandrowicz z żywą ka

eską pod pachą, prezes oddziału warszawskiego red. Skoniecki, ofiarny bram-

karz red. M. Dobrzyński

W meczu bokserskim spotkały się ze-

społy: ZMP (W-wa), trenowanego przez

Monasterśkiego oraz drużyna wychowan-
ków Mizerskiego — Państwowe Gimna-

zjum Mechaniczno-Koiejowe. Wynik meczu

brzmi'- 7:7.

Wyniki spatkań (na pierwszym miejscu
zawodnicy ZMP):

m.
— Niewiadomy zremisował z Eiblem,

kog. — Włodkowski przegrał przez t. k .

o. z Dębińskim, piórk. — Grabowskiemu

sędziowie odebrali zwycięstwo nad Włod-

kowskim, I. — Tomczynski wygrał z Cha- j

Wszyscy doszli do 75 kg. Nowotniak dźwi-

gnął 80 kg, a Petrykowskl wyrównał re-

kord żyęiowy — 100 kg. Ten sam zawód-

nik osiągnął w trójboju 260 kg, co ni

młody- wiek jest wyczynem nielada.

Pruszków. W Pruszkowie impreza trwa

jąca cały dzień zakończyła się pełnym
sukcesem widowiskowo-kasowym. Gwoź-
dziem imprezy był występ ołd-boyów
Znicza i Towarzystwa Cyklistów. Spotka
nie zakończyło się zwycięstwem Znicza
2:1.

'

Wilanów: mecz Drukarz — Wilanów,

ryzińskim, plśr. — Lipka zwyciężył Bart- j kończył się zwycięstwem gospodarzy 3:0

kiewicza, śr. I — Gnoiński pokonał S:teca, ! (1:0). W przedmeczu rezerw zwyciężył
średnia li — Zawadzki, uległ Smolakowi. Drukarz 4:2 (0:2).

Odbyły się też dwie pokazowe walki ' Okęcie. Okęcie — Gwardia 3:3 (2:2). Gra

zapaśnicze, w których spotkali się w wa- j równorzędna stojąca na dość wysokim
dze lekkiej: b. dobry Petrykowskl z No- ;poziomie. Bramki dla Okęcia: Wójcik, Ka-
wotniakiem i w piórkowej — Kaczmarczyk miński, Martyński po 1, dla Grochowa
z Parszewskim. W konkursie dźwigania Ryszkowski, Maruszkiewicz, Miernicki. Sę-
ciężarów udziai wzięło kilkunastu wycho- dzlowal Regulski. Na wyróżnienie w dru-
wanków Maksymlaka — członków ZMP. żynie Okęcia zasługuje Kowalski. .

Poznań~Wrodaw 72:62
Małecki skacze o tyczce 381 cm

kula — 1) Hoffman (P) 12,66 , 2) Lelstgebep
(P) 12,11; skok w zwyż — 1) Skalbania

(P) 172, 2) Ohnesorge (P) 172; 1.500 m
—

1) Klelczewski (P) 4:17,8, 2) Kuraś (Wr.)
4:21,7; oszczep

— 1) Szwarcer (Wr.) 44,92,
2) Hoffman (P) 44,60. Sztafeta 4X100 - <

1) Poznań 44,5 , 2) Wrocław 45,6. 5000 m
—

1) Kwiatkowski (Wr.) 16:27, 2) Płotkowiak ,

16,28. Wierkiewicz znalazł się dopiero na I

3-im miejscu —

z czasem 16:29,9; 800 m I

1) Barczewski (P) 2:00,9 , 2) Molenda (Wr.) i

2:01,9 (nowy rekord Dolnego śląska), i

Tyczka: 1) Małecki II (Wr.) 3,81, 2) Pie-
chowiak (P) 3,30. Skok w. dal: 1) Stawczyk
(P) 6,47, 2) Nowak (Wr.) 6,38. Dysk: 1)
Hoffman (P) 40,38 , 2) Antczak (Wr.) Szta-
feta olimpijska: 1) Wrocław 3:41,6 , 2) Po-
znań 3:41,9 .

WROCŁAW, 26.9 (Tel. wl.) . Niedzielny
dzień upłynął we Wrocławiu pod znakiem
meczu lekkoatletycznego Poznań — Wro-
cław. W obu zespołach brakło czołowych
asów. Mecz zakończył si$ zwycięstwem
Poznania w stosunku 72:62. Podczas tych

| zawodów Małecki II z Wrocławia osiągnął
w skoku o tyczce 3,81, co jest jednym z

i najlepszych powojennych wyników. Małe-

cki, osiągnąwszy tę'wysokość, nie próbo-
wał podwyższać więcej poprzeczki, gdyż
byt już zmęczony. Wrocławianin rokuje
jednak wspaniale nadzieje i należy się
spodziewać, że w krótkim czasie osiągnie
on wysokość 4 m.

'

Wyniki: 100 m
— 1) Stawczyk (P) 11 s.,

2) Małecki I (Wr.) 11,2 sek.; 400 m
— 1)

Lipiec (Wr.) 52,5, 2) Dotzauer (Wr.) 53,9;

ka — Dąbski 1:1, Garbarnia I B — Craco

via I B 4:2, Tarnovia I B — Szczakowian

ka ~1:2, Okocimski KS - Wieczysta 0:1, j •'«'en z bardziej frapujących fragriicnlów
Fablok - Zwierzyniecki 3:3. | Zarząd Miejski. Jak widzimy walczt

meczu w Warszawie Dziennikarze—

ono nie tylko z piłką lecz i psami

Retfo^cji
„ Władek" — świnoujście. 100 m

—

12,2 sek. — 556 pkt., 400 m
— 55 sek. —

622p., 1.500m—5:10—360pkt., 110m

pł. — 17,8 sek. — 567 pkt., kula — 10.35 m

476 pkt., dysk —• 33.05 m
— 517 pkt.,

oszczep
— 31.20 m

— 278 pkt., w zwyż —

1.65m—616pkt., wdal—5.80 — 511 p.,

tyczka — 2.80 m
— 431 pkt.

l-szy dzień: 100 m, w dal, kula, w zwyż;
400 m, ll-gi dzień: 110 m pł, dysk, tycz-
ka, oszczep, 1.500 m. Radzimy zwrócić

się do trenera Warchałowskiego, który
urzęduje w Szczecinie. Wyniki są godne
uwagi. Co do Szymury, to najpewniejszą
odpowiedź da nasz plebiscyt.

łan Hojarczyk. 100 m
— 12,7 sek. —

464 pkt. , wdal—4.53m—253pkt.,
kula — 7,20 m

— 234 pkt., w' zwyż J.
1.30 m— 280 pkt., 400m—59sek. —

477 pkt., dysk — 21.87 m
— 250 pkt.,

oszczep
— 27.80 m

— 229 pkt., 1.500 m
—

5:12 — 349 pkt. , 1.10 m pł. — 22 sek. —

266 pkt., tyczka — 2.00 m
— 182 pkt.

100m—12sek. — 597 pkt. , 12,1 —

576 pkt. , 12,2 — 556 pkt. , 12,3 — 536 p.,

12.4 — 517 p„ 12,5 — 499 p., 12,6 —

481 p., 12,7.— 464 p., 12,8 — 447 p., 12,9
430 p„ 13,0 — 414 p., 13,1 — 399 p., 13,2
383 p„ .13,3 — 369 p., 13,4 -r 354 p.r

13.5 —340p., 13,6 —326p„13,7;—313pl(
13,8 —300p., 13,9 —287p., 14,0 —275p.

]. W . właściciel, odznaki węgierskiej.
Jest to najprawdopodobniej odznaka jed-

! nego z klubów węgierskich. Może ją pan

nosić bez żadnej legitymacji. •"

; „Inka". Niestety nie znamy tego adresu.
A. Rozwadowski — Sopot. Zgadzamy się

ze zdaniem pana. Sądzimy, że władze
i szkolne rozwiążą ten problem już w nie-

dalekiej przyszłości.
„Stały czytelnik" — Warszawę. Ma Pan

do wyboru SKS •— park Agrykola, AZS —

park Paderewskiego lub Legię — Stadion

Wojska Polskiego.
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