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Śląsk Warszawa

Zawodników przewidzianych

d* nprnttłtcf

T 1

Branek

X i

Rzutów rożnych
3 9

Procent z jfiy
30» 70%

Śląsk — Warszawa 3c3 (1:1). Bram-

ki dla Warszawy zdobyli: Górski w

21 min., Oprych w 49 mm. i Mordar-

ski w 78 mim. Strzelcami dla Śląska
bfif, Qeetik w 10 mia^ Przachexka w

38 mim. i Pruski (samobójcza) w 62

mm. Sędziował p. Przybysz z Byd-
goszczy, widzów około 5.000 .

śląski Janik, Sawy, Jaoduda, Susz-

«zyk, Bantyta (Wieczorek)» Gajdzik,
Przecherka, Muskała, Altur, GeSk

. Kdb lęki,
Warszawa:' Skromny, .Wołosi, Pru-

ski, Wiśniewski, Szczurek, Łabęd*,
Jaźnioki, Wilczyński, Oprych, Górski,
Mordarski.

Warszawscy kibice piłkarscy wy-

chodzili x meczą Śląsk . Warszawa

z .nastrojami doić nstnoro w ynu. Do-

skonała postawa stolicy w walc* z

Okręgiem, który ma dać do reprezen-

tacji pntciwko Rumunii ii 7-miu•

graczy, cieszyłaby, gdyby mecz z Ru- j

Dflaią miał odbyć się za k&ka tygo- ,

doi. Jednak w przeddzień czekające-
go naa spotkania, słabi postawa. Ślą- |
żaków raeMj smuciła. Warszawa mia i

ła eonajmnieij. 70 proc. z gry, a wicia |

kandydatów do koaznSd z Białym
Orłem wybitni* rozczarowało.

Być maże, i* niektórzy z nich, np,!
Przecheaica, oszczędzali się, pamięta-
jąc • ««dawnych koatuzjach. Być
noża, ż* ńężki, śliski ter eta i deszcz

lejący niemal przez cały czas spot-

kania mi* przyczyniały się do lepezej
fonay Ślązaków. Są to jednak pczy-

pwarcc zenia, a fakt pogostaj* faktwn,
ż* gdyby at* samobójcza bramka

Praskiego, Śląsk aeaaedłby z boiska

pokonany 2:3.

SKROMNY LEPSZY

Jedyny piłkarz warszawski, przewi-
dziany do («prezentacji — Skromny
— był bezwątpieoia lepszy od swego

via a tm — Janika. Zawinił wpraw-

dzie drugą bramkę, ale pozostałe in-

terwencjo jego były baardzo pewne.

Janik nie poprawił się nk od meesu

* Węgrami. Nadal razi niepewnością,
a co' gorsze

— staje się z meesn aa

mecz bardziej ociężały.

Z obu par obrońców wyróżnić na-

leży tandem warszawski Pruski .

—

Wołosz. Indywidualnie najlepszym
obrońcą na boisku był Wołoaz, któ- j

ry nie tylko unieszkodliwił zupełnie ,

Kubickiego, ale popisał się dwukrot-

ną interwencją w dwóch beznadziej-1

nych zdawałoby się sytuacjach, ratu-

jąc Warszawę przed pewną utratą

bramek. Wołosz nabrał szybkości,
szybki Kubicki nia potrafił zasko-

czyć go nagłymi arywami, a a*

niejsz* — dobrze mą ustawiał 1 miał

pewno wykopy. Druga lokata nalepy

się Jandudzie, chociaż wolny stoaaa-

kow* Ja&ucki sprawiał mu aaareg

kłopotów. Pruski był zupełni* dobry
do chwili strzelenia samobójczej;
bramki, później załamał się 1 grał'
słabiej. W pierwszej połowie celował

w dokładnej grz* i wszystkie jego po

dania były doskonale pomyślą»*. Naj
słabszym z crwóHri był Siwy.

CDcdswy eiąg na str. 2 -ej)

15-ka rumuńska opuszcza Bukareszt
BUKARESZT (OfeeŁ wł.). Dziennik

sportowy „Sportul Popular" podał, Aa

piłkarska drużyna representaeyjna Ru-

munii wyleci do Polski samolotem we

wtorek 5 października. Powrót nastąpi
również samolotem we vrtorek 12 paź-
dziernika. W razie atej pogody, wyjazd
pociągiem nastąpi również 5 październi-
ka, przyjazd do Polski nastąpiłby wł»

esas w czwartek 7 października.

Kierownikiem ekspedycji będzie pcaw

dopodobnie p. Tudor Vasile, który nad-

zoruje treningi w Aradzie z ramienia

Rumuńskiej Federacji Futbalowej. P.

Tudor Yąsitó: jest .«iekretaniein ruruuń-

akiej magistratury piłkarskiej i powie-
dział przedstawicielowi gazety „Sportul
Popular", że

' jest bardzo zadowolony z

atmosfery, jaka panuje wśród kandyda-
tów do reprezentacji narodowej.

Pomijając doskonałą formę technicz-

ną i kondycyjną zawodników — oświad-

czył p. Tudor Yasile —

musnę stwier-

dzić, że gra zespołowa oraz wzajemne
zrozumienie się stoję również na wyso-

kości.

Odnośnie samego spotkania, sekretart

Federacji Rumuńskiej zaznaczył, że kie-

rownicy futbolu rumuńskiego oceniając
z należytą powagą uleci i Polską, przy-

stąpili zawczasu do metodycznego przy-

gotowania reprezentacji narodowej.

Zespół 15 graczy, którzy wyjadą da

Polski, zostanie nstalony na wspólnym
posiedzeniu przedstawicieli Federacji

Futbalowej oraz trenerów, którzy nadzo-

rowali treningi w Aradzie, w poniedzia-
łek 4 października, a więc po niedziel-

nych. zawodach ligowych, które mogą

zadecydować w ostatniej chwili e pew-

nym przegrupowaniu teamu reprezenta-

cyjnego.

Przegląd generalny drużyny na mecz

z Polską nastąpi w Budapeszcie, gdzie
odbędą się ostatnie dwa treningi na boi-

sku trawiastym.

^•Ira

Gu/ardii

na mecz z Węgrami
Przypusaesałny dcład Gwardii, która

w dniu 10-ga bra. smierzy »*ę s praed-
stawkiełmm milicp węgierskiej będzie
następujący: Pałora (Waraz.), Szymono-
wie* (\Frocław), Antkiewic* (Gdańsk),
Komuda (W-wa), Kwiatkowski (Gd.),
Kolcsyński (V-wa), Avehadzki (V-wa),
Szymora (Poanań).

ZATOPEK ŻENI SIĘ
Fenomenalny długodystansowiec cae-

ski, Zatopek zrywa ze stanem kawaler-

skim. Żem się en z rekordzistką Cze-

chosłowacji w rzucie «szczepem, Łigro-

vą. Bliższą znajomość zawacł Zatopek
z panną Infiovą w eaatie Olimpiady w

Londynie.

WIEDEŃ REMISUJE

Z BUDAPESZTEM 3:3 (1:0)

BUDAPESZT, 3.10. (tel. wł.). Rów-

nocześnie z meczem międzypaństwo-
wym z Austrią odbyło się w stolicy
Austrii spotkanie Wiedeń — Buda-

peszt, zakończone wynikiem remiso-

wym 3:3 (1:0),

Dożywotnia dyskwalifikacja

Zwycięzcą w lcat. do 125 cent w ostat-

nim wyścigu ulicznym w Warszawie był

Tan Henek ze Śląska

Stasiak przegrał z Brzóską
Woźniakiewicz pokonany!

ŁÓDŹ, 3.10. (TeL wł.) — Rozegrany
w Piotrkowie mecz bokser-kj między
kandydatem na wicemit^rza drużynowe-
go okręgu Zrywem s Łoidr/i a miejsco-
wą Coneoi-dią, zakończył tnę niespodzie-
wanym snkcesean gospodanwy w stosun-

ku 9:7. Już w pi«rw»zej walce liozmi

widzowie a Łodzi ae zdziiwieiiieni przy-

jęli ukaeanie się na riogn Brzózki w

Prokurator
ma glos?

CHORZÓHT, 3.1« (Tel. wł.). Sprawa
AKS-ii, która żyw* poruszyła opinię
sportową Śląska, przybrała zgoła sensa-

cyjny obrót. Ze źródeł 'dobrze poinfor-
mowanych donoszą, ae podobno proku-
rator m. Chorzowa Biedroński zarządził
opieczętowanie ksiąg oraz lokalu klubo-

wego. Dochodzenia', które przeprowadza
Komisja Skarbowa są w t«km,v

wadze mwszej, który według doniosreń

nie mógł podobno osiągnąć liiniitai w toj
kategorii. Okaoału się, że Brzózka w

muszej cauje się doskoraale, ee zreaztą
udow-o-dmł pięściarz pi«-trk«»oki, bijąc
rntyńowaneigo Stasiaka. W koguciej Acta

iii lis po zaciętej i eanóąjonująieej walce

witiiiiisował i Kulukiietn (Zr.) . Borow-

ski (Conc.) w piórkowej sprawił rów-

nież niespodziankę, nwyriężajoe -'Woś-

niifkdewicza, udowodniająe tym eatnym,.
śe młodość bierse jgórę nad rutyną. V

lekkiej Piefcnimewicz (C.) wskutek nad-

wagi swego przeciwnika, Krawczyka, wy

grał walkowerem. W półśredniej Maciej,
czyk (C.) .wygrał z Pietrasikiem przez

dyskwalifikację tego ostatniego, V śred-

niej Masiorek (G.) uleji Taborkowi. "W

półciężkiej i ciężkiej Zryw «dobył 4

pkt. walkowerami.

•

Jak wynika z relacji piotrkowskiej
Brzózka- riwże walczyć w wadze muszej,-
co bardzo ułatwi kapitanowi Derdzie

seetawienie. reprezentacyjnej' ósemki- aa

•mi x 'Węgraimi.

szkodników sportu ludowego

SPECJALNA Komisja G1.U . K. F.iP. Z . P. N., której
zadaniem było zbadanie powstałej w Zarządzie ŚL

O. Z . P . N. sytuacji, zakończyła swe prace i wydała ofi-
cjalny komunikat, który ma następujące brzmienie;

Komisja Polskiego Zw. Piłki Nożnej w obecności Dele-
gata Gł. U . K. F . po przeprowadzeniu szczegółowych do-
chodzeń i zapoznaniu się z całokształtem zarzutów po-
stawionych niżej wymienionym członkom Zarządu Śl. O.
Z. P. N . postanowiła;

1. Wobec rezygnacji dotychczasowego Prezesa Ślą-
skiego O. Z . P. Ń. mianować z dniem 2 października br.
ob. Kazimierza Ulewicza pełnomocnikiem P. Z . P. N . dla
skoordynowania i przeprowadzenia prac Śl. O. Z. P. N.
oraz przygotowania i zwołania w terminie najdalej
3 miesięcy nadzwyczajnego Walnego Zebrania Śląskiego
OZ.P.N.

2. Zdyskwalifikować i usunąć z życia sportowego ob.
ob.; Dublaszewsldego, Wiecznego, Staworzyńskiego i
Szmelćerzyka: a) za wrogie nastawienie do sportu ro-

botniczego, b) zą faworyzowanie klubów mezwiązanych
JE ideąlogią I^lsld Ludowej, c) za wyciąganie korzyści
osobistych i materialnych z tytułu zajmowanych stano-
wisk społecznych.

3. Przyjąć do zatwierdzającej wiadomości, rezygnację
kpt. Związkowego Śl. O. Z. P. N. i P. Ż. P. N, %b. Zyg-
munta Alfusa, sekretarza honorowego Śl. O . Z . P . N.,
Adama Sztuki oraz sekretarza Śl. O . Z . P. N . i członka
Komisji Rewizyjnej Pi Z P. N . ob. Jana Antoszewskiego,
w związku z przeprowadzoną przez

' nich samokrytyką
dotychczasowej swej działalności. '

Naczelne władze sportu polskiego przeprowadzą w

przyszłości konsekwentne wyeliminowanie z życia spor-.
towego Polski Ludowej elementów obcych o wrogim na-

stawieniu do klasy pracującej.

Delegat Głównego Urzędu
Kultury Fizycznej

(—) Czarnik ppłk.

Przedstawiciele PZPN;
(•—) Nowak, (—) Szymkowiak, (—) Sznajder, mjr.,

(—) inż. Przeworsku

Węgry wygrały tylko 2:1
BUDAPESZT, 3.10. (tel. wł.). Ni

stadionie Ujpest w obliczu 50.000 wi-

dzów rozegrano dzisiaj tradycyjne
spotkanie piłkarskie Węgry — Au-

stria. Wbrew oczekiwaniom, Węgry.
wygrały tylko 2:1 (2sl). Poziom gry,

był niższy, niż oczekiwano, reprezen- •

tac ja węgierska minimalnie . zmienio-
^

na, w stosunku do warszawskiej, gra-:

ła znacznie gorzej, niż w Polsce (in-,
ny byl przeciwnik — Przyp. Red.),
toteż widownia opuściła boisko moc-

no rozczarowana, gdyż gra Austria-

ków również nie stała na najlepszym
poziomie.

Pierwsza bramka dla Węgier padła
w 16-ej min. ze strzału Deaka, drugą
zdobył w 31-ej min. Susza, dla Au-

striaków punkt honorowy zdobył w

41-ej mb. Melchior.

Po przerwie obustronne wysiłki nie

dały rezultatu. Węgrzy mają preten-

sję do sędziego Vlcka, że nie dał rzn-

lu karnego za faul na Hidekutim.

Pifkarsc .fiasku, minut po.*ićid<mia ir

mmiek szeregach «* 7 fcamdydosów do

reprezentacji państwowe}, mffkoli z

Warszewę szczęśliwy remit 3:3. Stoją
ud lewej: Janik, Bartyls, Siwy, Jandnda.

r, Przeeherka, Kubicki, SuMzczyk.
Cieśtik, Gajdzik i Muslt«łe

(po stronie prmmej)

Reprezentacje stolicy, które uzyshahi
w meczu za Śląskiem wynik 3:3. Stoją
od lewej: Szczurek, Górski, Oprych,
Mordarski, Jaźnicki, Wilczyński i Łabę:
da Klęczą: Wołosi Skromny, Pruski

i Wiśniewski

(pa stronie lewej)



Str. 2 PRZEGLĄD SPORTOWT
NrK

o wyniku meczu Warszawa - Śląsk

Szombierki sprzątnęły g punkty
Rsidomink pobity 3:0 (1:0)

(DaknĄctęni* w str. 1 -ej)

Porównanie linii pomocy Warsza-

wy i Śląską wypada raczej na ko-

I gracze napadu. Jaźnicki -szedł sam,

w rezultacie na prawym skrzydle
| były bardzo częste niepotrzebne lu-

: kj.
rzyśę Ślązaków. Byli oni jako całość .

9 oieri lepsi, Gajdzik pracował pełne | W ofensywnym kwintecie Śląska
90 fflin, i ładnie pchał swój atak do pierwsze skrzypce grał Cieślik. Jak

prsodu. Barty la radził sobie dobrze zwykle, wszędzie go było pełno, ład-

a Oprychem i wypełniał pierwszo- j nie strzelał był szybki i siał naj-
rzędnie rolę stopera. W 12 m. dru- większe zamieszanie na tyłach wroga,

fil)) połowy uległ jednak kontuzji i Pozostałą czwórka znacznie słabsza,
ąastąpił do Wieczorek, który, mimo Alszer nie potraiił pokierować napa-

wysiłków, nie dorównał koledze, dem, nie było to jednak łatwym za-

Suszczyk był przeciętny. daniem. Przy aiedyspozyejl obu skrzy
Pomoc stolicy grała pTzez pierw-' dłowych i słabej grza Muskały trud-

aze minuty bardzo niepewnie. Celo- no było wypełnić odpowiedzialna za-

wał w tym zwłaszcza Szczurek. Póz- dani*,
niej jednak warszawianie przyszli do

siebie i byli niemal równorzędni. La- OD BRAMKI DO BRAMKI

będa przypiął się, jak cień do Mu- Jui w miQ ałak Ślązaków do-

skały, tak, że Ślązak oddał zaledwie gtaj#
^

M po,e WaMłłWy j Szczu-

2 czy 3 strzały na bramkę. Wiśniew- fek wybija pi}k(? na korner p0
^

ski miał trudniejszą przeprawę z C:e- zamieszanle pod bramką Warszawy 1

«likiem. Przegrał kilka pojedynków, Szezurek m6w taki sam

był jednak bardzo dobry w roli ofen wyczyn- Znów r6j ^a ślaska j silny

sywnego pomocnika bocznego, który, sU.za} Kubicki^0i wypiąttkowany bar

idąc do przodu, zastępuje środkowe- ^

prze2 Skr0mnego. Pierw.

go pomocy. Szczurek rozgrywał aię z w# milJuty nia pTzynon% ładll,j
każdą minutą gry i pod koniec me-

^ ^

przewagi, W j0.ej 0ti

czu Alszer nie mógł go w żaden spo

sób przejść.
Warszawianin ma jednak w dal-

ezym ciągu inklinację do gry rękami.
Skłonność ta moż* drogo kosztować

zespół i dlatego radzimy Szczurkowi,
aby starał się zatrzymywać przeeiw-
nika przepiaowym taeklingiem, a nie

chwytem rąk za koszulką.

lik dosłaje piłkę, jest nie obstawiony
i dalekim górnym strzałem zdobywa
prowadzenie dla Śląska. Warszawa

nie peszy się i powoli zdobywa te-

ren. W 13-ej min. Jaźnicki bije rzut

wolny. Piłka odbija się od muru Ślą-
zaków, Jaźnicki poprawia, bez reznl

tata.

W minutę później główkę Cieślika

wybija Skromny w górę i piłka mija
go. Nim bramkarz. Warszawy wrócił

na stanowisko, Wołosz znów urato-

wał z linii bramkowej.
Po pauzie Warszawa z miejsca

przygniata. W 4 min. Oprychowi u-

daje się przebój i z bliskiej odległo-
ści zdobywa prowadzenie 2:1. W 12

min. Bartyla ulega kontuzji i zastę-

pują go Wieczorek. Gra wyrównuj»
się nieco i w 13 min. Przechera U»

walnia się spod opieki Pruskiego i z

ostrego kąta strzela bramkę. Skrom-

RADOM, 3.10. (Tei. wŁ) Szombierki
— Rndomiak (16). Typowy mecz

są teraz stroną atakującą.. Warszawa „ punkty. Gra na niezbyt wysokim po-

jak gdyby straciła kondycję. W 17-ej ziomie.

min. Pruski przejął centrę Kubickie- Od samego początku zaznacza się wy-

go i niefortunnie skierował ją do raźna przewaga górników z Chruszczo-

własnej bramki. Skromny usiłował ro wa, którzy górują przede wszystkim
binzonować, ale strzał Pruskiego był szybkością oraz dokładnością podań,
zbyt szybki. Od tej chwili Śląsk u- Kadomiak ma wyjątkowo słaby dzień,
trzymuje przewagę do mniej więcej Gra wyraźnie się nie klei, zawodzi na-

30-ej min. gry. Później Warszawa wet linia pomocy, która do tej pory

przejmuje inicjatywę i już w 33 m była zwykle podporą drużyny,
zdobywa wyrównania, Rzut rożny bi-1 Piwweai bramkę strzelą n bliskiej
je Jaźnicki, a Mordąrski silnym strza odległości Czepionka. Nieznaczna lecz

łem w prawy róg ustala wynik meczu' wyraźna przewaga Szombierek utrzymn
3:3. Do końcowego gwizdka trwają I je się do prserwy. Pad kaalee pierwaaej

ny, ustawiony zbytnio w przodzie, pu ataki Warszawy, rezultat jednąk nia I połowy gry bramkarz Radojpiaka Ciupa
szcza górny strzał. Jest 2:2. Ślązacy ulega zmianie, (gw). I degnije silnej koptflijl (zderzenia ze

dupkiem) i opuszcza boisko. Od tej
chwili zastępuje go rezerwowy Pacek.

Po zmianie boisk licznie zebrana pa-

bliczność oczekuje zrywu drużyny ra-

domskiej, która zwykle po przerwie gra-

lepiej. Zryw ten jednali nie następuje,
odwrotnie Szombierki opanowują teras

całkowicie boisko, spychając miejsco-
wych do defensywy. Dalsze dwie bramki

dla zwycięzców padają ze strzałów

Krassówki i znów Czepionki.

U swyęię.wów wyróżnić naUśy pritada
wszystkim linie ataku, • nądąwypssj
niebezpiecznym strzelcem Kraseówkf

n« «Reła. W Radnmiakti wssyaey grali
poniżej zwykłego poziomu. Sędziował
p. Madej a Lublina, widzów ok. 5 .004.

fory rwały ulicami Warszawy
przeszkodził deszcz, przeszkadzała publiczności

Dwie kraksy na niebezpiecznej krzywiźnie
nie były na szczęście tragiczne

W 20 młn. egzekutorem wolnego
TWARDY ORZECH Jest Wiśniewski. Górny strzał Janik z

Obie linie ofeniywna nie miały łat-, vyWi* na korner. Rzut rożny rtM1(|}~ j0 okrftień,

wego zadania s powodu dobrej gry

obrony i pomocy. Mimo to jednak
napad warszawski wypadł nieco le-

piej, głównie dzięki dobrej i skutecz-

nej grze Mordarskiego na lewym

Wyścig motocyklowy b mistrzostwo Warszawy, zaliczony przez

PZM do mistrzostw wyścigowych Polski — został rozegrany wczo-

raj ui ulicach Stolicy, Trasę, długości 2.130 mtr. wyznaczono ulica*

mil 6 Sierpnia, Noskowskiego, Koszykową i Suchą. Tłumy publicz-
ności, która zebrały się licznie wzdłuż trasy, mimo niepewne) po-

gody, obserwowały poszczególne biegi. ,,

'

W biegu maszyn do 130 ccm na dy'
prowadząc od maszyn. Najniebezpieczniejszym

wodnikiem. Toteż, oo tylko został

sklasyfikowany przez komisję sędziów
ską. Wszyscy inni, przekroczyli pne-

aż de przedostatniego. Teraz Dąbrew
ski wspaniałym zrywem, wychodzi aa

pierwsze miejsce i kończy jako zwy-

cięzca, Trzeci daleko z tyłu Marków

ski, i Żymireki. Nadspodziewanie de

brze pojechał w tym biegu Koprow-

widzianą normę czasu. Zagrozić mógł
x krakoWikie ' Wisł

*

mu tylko Krzysztof Brus, jadący na

Excelsiorze, ale na piątym okrążeniu,
zarzuciła mu świeca 1 stracił dużo

cennego czasu.

FRAPUJĄCA WALKA

Wreszcie, w klaaje C—D ponad 350

skrzydle. Zawodnik ten czuł się do-

skonale na śliskim terenie, był «zyb-
ki i dysponowany strzałowo, Dobrym Skromny iednak wybiega i Alszer

był Górski, strzelał jednak mniej, niż strzela daleko od bramki. W 26 min.

zwykle, starając się w pierwszym rz? P° faulu Gajdzika na Wiśniowskim,
dzie wyrobić pozycj* kolegom, 0-, Szozurek bije pięknego wolnego, pił-
prych ole pokazał nie specjalnego,' ka jednak przechodzi nad poprzecz-

był ciężki, a podania jego grzeszyły, o centymetry. Warszawa uzysku-
niedokładnością. Młody Wilczyński, i e zupełnie wyraźną przewagę,

jak zawsze, pracowity, obawia sift jed W 38 min, Bartyla fauluje Górskie-

nak bezpośredniego starcia z ailnym go. Sędzia dyktuje rzut wolny, cho-

fizycznie przeciwnikiem. Jaźnicki na ciaż incydent zdarzył się na polu

Klasa do 1J0 cęra (10 okrążeń): Jan He-
nek (Pogoń Katowice) Wir,Ot, przeciętna
<5,7; 2) Menele Harbort (Pogoń Katowi**)
1?,33; przeć. tS,}; ]) Szczurowski Tadeua?
(Polonia Bydg.) 1»:44,», przeć. *4,f.

Klasa do 250 ccm (1S okrążeń): 1) Weł-

. . oka- Wreszcie, w klasie C-D ponad 350 " na " (Wi,u - K,,,tów)-

egzekwuje Mordąrski. Obrona śląska
^

io
^

^wyoi^żyl Jan He- zał si? wiraż na rogu Suchej i 6 Sierp ccm, zobaczyliśmy piękną walk, «: ^J^p^c" W^W S TJJ

wybiła piłkę w pole.
^ Przeimuie^ ją nek prj,e{j lwym Ojoem Herbertem i nia, gdzie miały miejsce dwie kraksy, całej trasie między Mielochem 1 Dą- Poznań) 1 li,54, przeć. 71,Ł

> tym biegu Markowski jechał do- browskim. Na starcie tege biegu SŻa-1 Klasa do 550 ccm (15 okrąteń): 1} BfVR

skonale, pokazując wysoką klasę, ale nęła doborowa stawka zawodników W
_

r
*_

B)
~ W:5*.1. pfłacte-

przez cały czas nie mógł nawiązać * Źymirikim, Fałkowskim, Bruttem

bezpośredniej walki z Woliingerem. j Krzysztofem i Markowskim aa ezele.

IZ początku prowadzenie obejmuje
Miploch, jadący tak, jak Dąbrowski,

"
na wyścigowym Nortonie 500, Walka

Łabęda, podaje znów do Mordarskie Szozurowskim

go, ten centruje i Górski silnym strza

łem wyrównuje. Śląsk atakuje wypa-

dami. Jeden z nich w 23 min. koń-

czy się samotnym przebojem Alszera.

Polonii Bydgołkiej.

Kozirowskl (Unia Poznań), który do-

tychczas prowadził w ogólnej punk-
tacji, przyjechał tym razem do mety

czwarty.

W biegu maszyn do 250 ccm, zwy-

ciężył bezapelacyjnie Wolfinger, z

krakowskiej Wisły, jadący na wyści-
gowej DKW z kompresorem. Drugie
miejice zajął pewnie Markowski z O-

SUKCES POTAJAŁŁT

W następnym biegu motocykli
Wózkami, zabrakło na starcie do,ko- rai^y"tymi dwoma 'z^odUami to-

nałego Kunińskiego, odwiecznego ry- czy gi,
^

ea,y cz.,. Dąbrowski
wala mistrza Potajałły, Toteż, Pota- prowadzi w 3, 4, 5, $, 7, 8 okrąt*-
jałło, wy grał ten b.eg zupełnie łatwo. ni(lch w dziewiątym okrążeni, wy-

kęcia, który już w roku 1946, zdobył Potajałło, dzięki swemu zwycięstwu, chodł!i nap„6d Mieloch 1 prowadzi
mistrzostwo Warszawy w tej kate-, zdobył jednocześnie tytuł mistrza Pol

goril, Trzecim był Milewski z Unji —

' ski w tej klaaie. Miłą niespodzianką
Poznań, który po dwóch poprzednich sprawił Kupczyk KM Okęcie, który

tna 47,1; Resita iswodników ni* toslale
sklasyfikowana ze względu M pnekratae-
nie czasów e przeszła 10^ od ciasa rwf

cląscy.
Klasa ponad ISO ccm (1$ *krąt*A); 1) ię.

browskl (PKM Warszaw*) f*e* 15:11,1,

przeciętna 80,1; 2) Mlelech (leettia H»'

zna A) czas 23:53,2, przeć, »5,1; S) Marke^-

skl (Okęcie Warszawa) «as 24:17,1, pfie»
clątna 77,0.

Klasa z wózkami (10 ekrąleA): 1) a*»»,
jallp (Okęcia - W,wa) czat 1f.«,1; 1} Kup
czyk (Okęcie, W-wa).

skrzydle wszedł niepotrzebnie do karnym. W 40 min. Śląsk o mało nie eliminacjach prowadził 10-ma punkta
za kł pewnie drugie miejaee. Groźny

środka. Jęjji taktyka taka miała zdobył prowadzenia, Skromny wybił! mi prr,*jd Wnlfingerem — 6 pkt, Pod- rywal, Paluch z Polonii Bytomskiej,
być oparta na wzorach węgierskich, piłkę zbyt krótko i strzał Ślązaków czai tego biegu zaczął padać deszcz, wycofał się na trasie, Bieg motocykli

z wózkami odbył się podczaa ulew-

nego deszczu, toteż jazda była bar-

dzo ciężka. Podczas tego biegu wy-

darzył się wypadek. Rozpędzony mo

tocykl na zakręcie ul. Suchej i 6 Sierp
nia, wpadł w publiczność. Skończyło
się na szczęście ną drobnych obraże-

niach.

to musieliby o niej pamiętać i inni nbr.ojiil na linii bramkowej Wołoaz. I utrudniając zawodnikom prowadzenie

ół tuzina bramek
wywiozła Łódź z niegościnnego Poznania

POZNAŃ, 1.1(1, (Tel, wł.) — Po®- byli najsłabszymi zawodnikami na boi- j który do przerwy w zupełności zaaza-

nań — Lód) 6:0 (2:0). Bramki dla Pox-

namiia uizysknli Jóźwiak 2, Wojeieeliow
ffci II 2, w tym jedną « karnego, ora2

Biała* i Czapezyk po 1.

Łódź: Komar; Włodaronyk, Lućj 9z«

liński, Urban, Miller; Patkolo, Łącz, Ko

ezeiwtski (po przerwie Janeczek), Baran,
Hogemdorf.

Poznań: Krystkowink; Dusik, Sobko-

wlak; Sroka (po przerwie Groński),
Tarka, Słoma; Wojciechowski II, Białas

Cogolnw»ki, (po przorwi* Gzapotyfc),
Jóżwiak i Giornk. Zapciwne łodzianie

nią 1 i czyli aię * takim pogromem, Wszy
ery jednak, którzy byli obecni na mo-

ozu flbjfktywfvie «twierdzić muszą, że

drużyna łódz.ka w zupełności na tak wy

foką porażką ąaałużyła. Zespół jej był
alop/lciem zawodników, nie ro«wnieją-
cych się między aobą i w dodatku grze-

•ząey wielką indolencją strzałową. Nia

pomogło m« wstawienie Janeczka po

zmianie rtron, gdyż w daWym eiągu w

ataku pMsłaswmo ile tylko się dalo.

Obaj skrzydłowi Hogendorf i Patkolo

skn. Niie przeszli oni ani razu poznaó-
slcieli obrońców, a każdy z nich oddał

zaledwie jeden celny strzał.

Ni* lepiej api&ała aię trójka środko-

wa, Baran wypuścił trzy bomby, a Łęcz
grajęcy o wiele lepiej do przerwy 5 str«n

łów. Koezewski i Janeczek mieli dobro

zamiary, loei gubili się w swych akcjach
już przed polein karnym.

Pomoc łód/ka nie umiała «obie po-

radzić i szybkim, odmłodzonym ata-

kiem poznańskim, przede wszystkim rfa-

bo kryla swych przeciwników. Najlepisj
wypadł jeszcae w tej linii Szaliński, któ

ry do samego końca dwoił i troił aię.
Obrońcy łódzcy grali ofiarnie i stule

byli w akcji, -jednak popełniali błędy tak

tyrane. Komar w bramce zat-rzymał kil-'

ka ostry cli strzałów w dość dobrym ety-

lu, ponodi jednak winę aa dwie pusc-

czone bramki.

Jogo vis a vis Krystkowlak spokojnie
czatował pa każdy etnał, pewnie chwy-
tał i za pjękne parady zbierał saslużona

oklaski. Z obrońców lepszym był Dusik,

ehownł prawą stronę łódrzkę. V pomocy

najlepiej wypadł słotna. Swoją destrok*

cyjną praeą często krzyżował szyki go-

ści, Tnrka w roli stopera zadowolił. Sla.

bo nnlnmiftst wypadł debiut Sroki, niie

windział on czasnuni ro ze sobą ma ziro,
bić, Po mniawe Miron mjejscc jogo za.

jął Groński, który wgrywał ofiarnie,
jednak podania je^o hyły wusami nie-

dokładne. W atakti obaj skrzydłowi
przwbodzlli bc« większego trudu po-

monników gośn) i dobrze centrówflili. W

/tropikowej tpójce Białas był podporą do-

brze kierował akcjami, a jcjjo partner

Na turnieju w Los Ageles
muszą sią zmierzyć Schroeder z Gonzalesem

WIELKI międzynarodowy turnłej w <:4, «:4. Quwł — Richard» (USA) »:«,
Loa AngeJa* O imistmeostwo Paey- JsJ, 6:2, Stnrgess — G . Beown (AtM***

fiku dobiega końca. Jak było Ae prze-

widzenia Europejczycy nie wiele w nim

mieli do powiedzenia, mimo, że Euro-

pę reprezentowały takie m. io, asy, jok:
Drobny, MoWrwn, Cenwk. Pi<trw«ze run

dy nie były «rośne, Ote parę wyników:
Drobny — Keir (USA) 6:1, 6:1, Schroe

der — Gromseę (USA) 6:2, 6:1, Stur-

geos
— Lore (Anglia) 7:5, 6:2, Quist —

NIESFORNA PUBLICZKA

Osobny rozdział należy aię niesfor-

nej warszawskiej publiczności, która

nie słuchając napomnień organizato-
rów i porządkowych, wychodziła na Clarc 5:7, 10i8, 6:3.

trasę i Utrudniała jazdę zawodnikom,
^ 11 crundrie: Drobny

Sprawa bezpieczeńatwą publiczności
(i zawodnikowi) w wyścigach ulicz»

nych, jest bardzo problematyczna. O .

czywiście największą tu winę ponoszą

niekarni widzowi», wyłamujący się z

kordonu i przebiegający trasę.

S. BRUN TRIUMFUJE

Podczas rozgrywanego biegu Klasy
B — do 350 ccm deszcz przsstał pa-

dać, Stanisław Brun na Nortonie,
Jóżwink akutecwmie strzelał. Gogolew- zwyciężył bezapelacyjnie całą stawką

Następczynie Dumbadze
Sawinkau Gf i Cxudiny

12,6;200m~36,7i400REKORDZISnCI Z. S, R, R, nie są jce: 100 in .

osamotnione. Wśród młodzieży 'ra — 61,0.
widać talenty, któr* podtrzymają he

gemonię lekkoatletek radzieckich.

Na czoło młodych zawodniczek wy

18-letni Hrabrow jest wielkim talen

tera w rzuci* młotem, Pobił rekord

Z. S. R, R. dla juniorów (młot 5 kg),
bija się 17-letaia Zybina, mistrzyni osiągając 56,30.
juniorek w rzucie dyskiem i oszoze* •.1 ., 1.. ,«,

^

nt• •» m Kekora len est jui >2-tym w tym
pem Dysktem mtoł. 37,88. Nową roku rfkordem jun

^ ^

VPn " U tą I"' « klasie radziec-
17-letm. b,.gactka,'60 m b.ega on. u j^ •

w7,8,200m—26,5,

Największą r«wel»o|ą jest jednak -

15-letnia uczennica Hnykina, nowa' ITTOM, 1.1«. (teł. wł.) - Polania
- iy

rekordzistka juniorek w skoku w dal (,om _ N,p„6d tlplny j:| (|:j). Ora na

— 534! Hnykina jest równie dobrą j tozmaklym boisku l podczas drobnego de

Wcgaczką. Jej rezultaty są aastępują- • .zew, iwi n* itabym poeiemte.

fit i emu bruk jeszcze rutyny na kicrowni

ka napadu, to teł, po przerwie aastąpił
go s powodzmiicm Czapczyk,

Pienvsze minuty gry należą do Po-

znania, który już w 3 min. uzyskuje
korner w pięknym stylu wyłapany przez

Komara. Łodzianie powoli otrząsają sią
1 odtąd gra upływa przy wzajemnych
atakach. V 25 min. sa rękę obrońcy
Lucia na polu karnym sędzia dyktuje
jedenastkf, którą Wojciechowski II za-

mienia na pierwszą bramkę dla Pozna-

nia. Już w minutę później wynik brzmi

2;0, Piękne wgranie lewej strony wy-

korzystują Białas posyłaj|c piłkę" do

pustej bramki. Poznaniacy ssezynają
oblegać bramkę łodzian I niebezpiecz-
nymi utrwalam! niepokoją eięat-a Ko-

mara.

Po zmianie stron nastąpiły w zespo-

łach mała przesunięcia. Jeden 1 pierw-
szych ataków przynosi Poznaniowi 3

bramkę uzyskaną przrz Jóźwiaka. Ło-

dzianie przejmują na krótko Inicjatywę.
W 24 min, atak Poznania przynosi 4

bramkę, zdobytą przez Wojciechowskie-
gn II, W 32 min. za faul na Białasie aę-

dr.ia dyktuje rzut karny przestrzelony
prze* Jóźwiaka, Rehabilituje się on jed-
nak e 6 min, później wspaniałym strza-

łem podwyższając wynik na 5:0, Jeszcze

jeden próżny atak Poznania t w 4i min,
wynik brzmi 6:0, kiedy Cżapczyk zdo-

bywa ostatnią bramkę dnia.

zawodników. Brun, «kończył bieg
dwa okrążenia przed następnym za-

Roedy
(USA) 11:9, 6:0, Cctwrik — Hunter

(USA) 6:0, 6:1, Comzalea — Kellog
6:4, 6:4, Schrood«r — Moce» 6:4, 8:6,
Seaxas — Ajnderson 5:7, 9:7, 6:3, Sid-

walj ~ Satri (USA) 7:5. 6:4, Stwt«ea»=-

Kimbreli 6:3, 6:2. V debilu Drobny,
Cemik wy|rsli • Collitwem, Friwwem

8;6, 6)4.

Tw-eła rand* byłe, j* <*•<«}«,
nie de pwrbycia dla Eurojirj^r.yków.
Drobny prserał a SeiM*f«n 4:6, 4:6,
Cemik s Park erem enpebiie gładko 2; 6,
1:61 MoUram • Gonzalesem jeaaę^a głą-
biej 2:,6, 0:6! Flam - gidwoU 3i6,

Ka) S:6, 7:5, 6:1, Schroeder — Urną
11:9, 6:4.

Jest te turniej jeeseie bodaj ailsWej
obsadzony na* w Forwt Hiłłs — aiłwsj

eł»oćhy dlatego, że bi«wa w ssim iifiaiał

T, Schroeder. Muai wife dojść fc»

pującego pojedynku T, Schroeder — R.

Gołwalee, dwóch niewątpliwie na^<i|>-
a*ych dni i tenj«etów świata.

Niespodzianką skpńeayt aię mifdey-
narodowy tusmej w Łiooie, V

singla Asbołh przegrał s H.

2:6, 4:6. W deblu Afboth, Fafcer, Bm-

nard, Destremeaa 6:4, 9:7. (ag)

Radomiak - Budowlani 8:8
Wasiak I nokautuje, Wasiak II znokautowany

«ADOM, 1.1 (tel. wl.) - Itadomlak -

Budowlani l;S. Mec; t*n

sobie raczej niesmak. Przyczyniły się do
tego zarówno dwa walkovery, jak I ni-
ski na ogól pojiom walk —

oraz incy.

PIŁKA W CZĘSTOCHOWIE
CZĘSTOCHOWA, t.io, (łv|. H U-tka

Skry rozegrała mecj towarjyikl t |-k|«.
sową drużyną Zagl,bis „Jedność", pru-
tyna la Jsst b. groźns I pdnloils w tym
.ezonie zwycięstwa nad lirmacj, (Bądtin)
I Pogonią (Katowic*), Udowodniła ona

swe .iły, uzyskując z* ikrę wyniki
(1:1). 2:3

Częstochowska A-kiesa rozpocrąls Jatlen
na rundą mistrzostw. Gwardia (Wieluń)
pokonała Brygadę 4:2 (3:0),

W drugim meczu Vieloria wygrała z

Stredomonfi 4:1 (3:1), uzyskujęe bramki
przez Odsta 1, NowowleJsWeQO I Jedri*.

Kura00 ' ^^^

'«obył

1) Vlctorla i gra,, j 01,1. 4,.
2) Gwardia (Wloluń, ,3⁄4.
bramek; 3) Raków 0 gier, 0 pkt. 0:0 bra-
mek; 4) Brygada _

1 gra, 0 pk,( j,4
bramek; 5) Stradom — 1 gra, o pkt, 1:4
bramek.

DezostawU wyniki pqd«„ „«.łk.nl, w

5! łkr
.

6
e

d
m

n,aJ pomiędl
y Wasiaklem U z Nowa-

Wyniki techniczne:
musza Arczewskl (8) przegrał nleanscr-

me z Makowskim, Kogucia, Wachnlekl
poddał się w drugim starciu Tyczyńskie-
!"« (».) Piórkowa Sieradzan (R) wypunlc
towat wyralnU ambitnie wilciącego Ty-

W lekkiej Cwriek (R) uiyskuje dw«
PMnkly bez walki, w półradnlłj Wailak I
(R) (nokautował w II-ej r, lalmę. W ired-
niej walk* pomiędzy Wotlaklem II (R)
a Nowakiem była prz*i dwl* rundy wy,
równana. Pod koniec drugiego starcia J*.
d*n s szeroko bitych capów Nowaka —

opsląga radomlanlna, który ld/l* na d*.
ski. W chwili, gdy zawodnik radomski
podnoill tlą 1 maty, Nowak isdaf mu

silny cios, nokautując ge, lądzla priy.
insi zwycląiłwo Nowakowi przez k,. e,
Na widowni rorpątałs slą burza prOte-
llów, Rademlsk załeiył po walce protest,

Pólclsika dwa punkty dl* tudowlinych
idobyl Koiiewikl, w ciężkiej Kotkowski
wyiral priai poddani* się Rratkowikle.
8» w II-ej rundile,

Zdaniem fachowców protest Radomlaka
nie ma powodz*nla, gdyi Jaic orzekło
komisja sędziowska, cios Nowaka bvl za-

dany prawidłowa. 1

Ula boiskach

Lublina
IUIIIN, 1.11. (t*|. wł.) - Bfl< edbył

slą w lublinie towarzyski mec* piłkar-
ski pomiędzy przemyską Polonią I lubH-
nlanką. Zwyciężyli gospedane 2:0 (9Ą,
uzyskując bramki z* slnsldw: Wójcicki*''
go | Rótyły, Obydwie bramki wyskane
w zamieszaniu podbramkowym. Lublinian-
ka górowała rutynq, groźniej atakowała
bramkę przeciwnika. Polani* netemlasł
prjewyiszala lubllnlankę startów do pil-
ki | srybkolelą. Z drużyny ootcl wyrAf-:
nil się bramkarz Kiszka orez prawy łęet-
n|k IsurkawsW.

lUatiN. 1 .« . (tel. wł.) _
wasm*

mistrzostwa klasy A ZZK Chełm remleewa*

, Osrbarnlą <*;0|. Iramki dla ZZK
zdobyli: tytruk I Puchowskl z ksme«e,
dla Garbarni strzelcem obydwu bramek
był Wtchary,

KONKURt ZRfCZKOSCI W lUlliNtf
IURIIN, I,||. ł(tli wł,) - w konkursie

jręeznoicl, zerganlwwanym ptm lekcje
Motocyklową WKS Lubllnlankt, ,»wyeląiył
Msrlsn IsJ na Vletorla no, «utyskując »2

pkt, dodatnie. Prugle miejsce («Jęl Czer-
dasiewskl - i pkt. u|smny«h; ł) *»froc-
obydwaj na RMV IM, Hartowało 11 ze-

wodników,

Povnikn C. S. S.

: Wiochami
łOlOGNA, l,i|, „„. „ MiCł lek-

koatletycjny Wiochy - CIR P0 MrdiP wy
"^» 1

*
6 «>») Hkeńcrył

Wyniki był na ogar staiwe, nlż slę spo
•lę iwycląitwum Wioch Uliw,
dtlawano, Nejlepsie reiultity eilagnąll:
«.»414XIMm-Włochy41,1,100m
wygrał Montanarl (W.) 11,0; 1500 m

— Ce-
vona (C.) 3:4«; kulę - Kalina (C.) 14,M;
w dal - FlkoJI (€.) 711, wzwyi - Tonk*
(C.) 1N.
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FKZEGLĄD SPORTOWI

Zggiwiw^ Wcsimm

BAZĄ. wypadową dla naszej ekspe-
dycji lekkoatletycznej na cawór-

moca do Bukaresztu byty Katowice. Wo

bee braku wiadomości dl» kog* przygo-

towano paszporty, na dworcu wracanym

rankiem zjawili się wszyscy zawodnicy
w Kiczbie 31 oeóbj Z liczby tej pod
opieką iraż. Ołdaka wyjechało 15 zawo-

dników, w tym 2 parnie — reszta miała

oczekiwać iw cfcrlszc lwy wyl^ dobę,

KTO JEST TEN CZWARTY?

Po południu tego samego dnia nade-

szła do Wojewr. Ura. KuJt. Fi®, depe-
sza odwołująca wyjazd 4 zawodników.

Pękówma, Wasilewska i Kwapień skoń-

czyli wyprawę do Rumunii już w Ka-

towicach. Czwarte naizwisko zaczynają-
ce się na Literę P. było ndeksztijłeoine
i nie wiadomo było, kto podzieli los taTM

tej trójki. Zagadka została rozwiązana
dopiero nazajutrz rano, kiedy II grupa

po powtórnej pobudce o godz. 4,BO ra-

no oczekiwała przyjazdu pociągu war-

szawskiego. Najwięcej zdenerwowana

była nasza „skoczka" wmwyi, Pamków-

na, x tej prostej racji, ae jedynie jej
naawisko zaczynało się właściwie na li-

t«*T zmeksataloofMago naiswieka w depe-
szy. |

WIOŚLARZ — BURMISTRZEM i

Półgodzinne opóźnienie pociągu uroz-

maicamo sobie pogawędką z wioślarv<em, j
Uetyńskim, który wióizj swoją rodzinę
do Zakopanego, .gdzie niedawno objął
urząd burmistrza. Jest wreszcie pociąg
i kierownik ekspedycji Wład. Boetki z

namaszczeniem odczytuj«e „litanię" naz-

wisk. Okazuje się, że ta czwarta osoba
— to Praski, • którym wiadomo było
już od 3 dnii, że nie pojedzie.

JEDZIEMY NA KONGRES^

INTELEKTUALISTO^

W Zeibrzydoiwiravcli pi^rwswa irerła wia-

domść. Oto urząd celny za wiadamia, że

I grapa zostawiła tu dla nas skrzynkę j
z żywnością. Skrzynka wkrótce jest w j
wagonie, ale po zd jęciu;, przykrywy na- j

rychliku" na trasie Katowice - Bukareszt
marzono o winogronach i sukcesach w Rumunii

tylko 12 boAod opóźnienia, choć wyje-
diaiiśmy « Katowic « eałę dobę później.

Grupa ta «Mftywała podróż . praygo-
da TM 1 ' gwwicę węgietBfco^wmmską
zarezerwwany jej wago. pneeiągnęła
lofcmotyiwa, która pomrraeała samotnie,
następnie grupa ta, marjęc 7 godzin do

pociągu pojechała autocarem, gościnnie
ofiarowanym, z granicznej imejsoowBcd
CtRłiizś do Arad na obiad.

IMPROWIZACJA POETYCKA

Kiedy pociąg nwjał hmrj kukurydzy
i winnice, a pieszczMłiwe ełońe* wypę-

diziio resztka nocnego cbłodn, paniom
naszym poprawił się humor. Zaimpro-
wizowały nieskomplikowaną piosenkę i

z przedziału popłynęły słowa:

— Ry•Ty-ry
—• Niedobre są jęzory.

albo:
— Na-tui-na '

— Dajcie nam winogrona.
lub też:

— Ski-ski-ski
— Jedzie z nami Boski.

JESZCZE JEDEN DOWÓD
GOŚCINNOŚCI

Wspaniałe szczyty Transylwiańskich
Alp były oznaką, że zbliżamy się do

Bukaresztu. Na 4 godz. przed przyjaz-
dem minęliśmy Brasov, gdzie znów wi-

tała Bae delegacja, a na półki znów po-

węthowały paesdci * żywnością i nieod-

łącznymi winogronami. W drodze pow-

rotnej i tataj naa żegnano, a przedata-
wwiełe kluba polskiego wręczyli kierów

nicitwi plakietę % wizerunkiem traktora,
symbolu miejisoowej fabryki.

CHIBRITURI

X2-pdę*rotwy Hotel Ambasador w Bu-

kareeotie wchłonął łafew* prawie 100

praodstawiaełi CSR, Węgier i Polski.

Gospodarze przydzielili każdej grupie
autocar do dyspozycji, a tłumacze nłat-

wiafi wzajemne porozumienie się.

Rano — krótka wyprawa na zwiedze-

nie miasta i zakup drobnych sprawun-

ków, przedłyim zaś nauka najmieizbędniej
szych słów rumuńskich. Ktoś chce ku-

pie zapałki i, pragnie wiedzieć, jak za-

pytać o nie w sklepie. Nazwa bardzo

wdzięczna, ale nie łatwa: „chibrituri"

(wymawia się przez „ki"). Któryś z za-

wodników powtarza ten wyra® kilka ra-

zy i już śmiało wybiera się po ich kup-
no, ale uwagę pochłania ulica, pełne wo

zy arbuzów itp. — więc nazwa szybko
wylatuje z pamięci i kiedy przychodzi
chwila kupna zapałek, zawodnik prosi
o... „Kariakulambrio". Sprzedający nic I bMożność .wytrwała na swych miejscach
nie słyszał o humorystycznym autorze z j do chwili zejścia z boiska ostatniej de-

„Przeforoju" i w ogóle nie wie ® co eh® | filującej eawórki. Jakiż ostry kontrast,

dsa, sie od czego jeat „międzyrwoctow y"
język om migi?

2 X 40.090

Widz knprez sportowych w Polsce

prz yzwyczajony jeet do obecności 40.000

osób, ale na meczach piłkarskich, M-

toniiast Merita taka na zawodach lekko-

atletycmycb u nas jeet nie do pomy-

ślenia. W Biikareetde w ciągu 2 dbi aa-

wodów nowobudowany rękoima miodzie

ży stadion na 40.000 widzów, zajęty b-rł

do ostatniego miejsca. Mówiono tu pow

szelmie, że był ta rekord w Rumunii,
jeśli chodzi o impretzę lekkoatletyczną.
Trzeba przyznać, że rekord wspaniały,
który trudno nam będzie pobić. Magne-
sem były, niewątpliwie, nie tylko 4 na-

rodowości, ale również udział dwojga mi

strzów olimpijskich, Zatopka i Węgierki
Gyarmały.

Ilość widzów była imponująca, to

prawda, ale jeszcze bardziej zdumiewa-

ło ich wysoce sportowe zachowanie.

Mam na myśli nieamocjonująee bynaj-
mniej zamknięcie zawodów, defiladę,
która odbywała się już w anpełnym
zmroku. Na boisku nie było przecież
porywających walk, jednak mimo to pu-

i imprezami ju*. nawet

Młyuii, h nas!
ie ty&o spot

1
-

SALTO MARATOŃCZYKA

Prawda, podczas defilady kończyli je-
szcze maraton opóźnieni zawodnicy.
Białe ich koezułki ledwie, że można by-
ło dostrzec. Może publiczność dla nich

została do końca, chcęc wyrwać swoje
uznanie dlą ich wielkiego "wysiłku?

Zwycięzca maratonu, Rumun Teodo-

siu, który był na stadionie jeszcze przy

pełnym niemal świetle, zebrał nic tylko
oklaEki, ale i wiele bukietów kwiatów,
a kiedy robił honorową rundę, stadion

huczał od okrzyków. Teodosiu miał je-
szcze tyle energii, że przebiegłszy okrą-
żenie zrobił salto. Mniej szczęśliwych od

niego nie witały oklaski, bo było tak

oiemmo, że już ich me dostrzegano, ale

obecność 40.000 milczących nawet wi-

dzów na stadioinie, była piękną nagrodą
za ich trudv.

' A

ZATOPEK TAŃCZY

Pa bankiecie w luksusowych aparta-
mentach Athenee Pałace odbyły się tań-

ce. Znany sprinter rumuński europej-
skiej sławy, Moioa, który nie ukończył
wskutek odnowionej kontu*ji biegu mi

400 m, zapomniał tu • swej dolegliwo-
ści i tańczył zawzięcie. Zatopek okazał

zrobił wszystko, by podnieść hitność swoich piłkarzy
fOcf u/#0s«iego korewp&ndfenta)

Bukareszt, w październiku

SPOTKANIE piłkarskie Polska — Rumunia jest piż od szeregu tygodni
głównym tematem zainteresowań nie tylko czynników odpowiedzial-

stępuje konsternacja: gumfwe pantofle, j ^niei szerokich mas zwolenników tej najpopularniejszej gałęzi
nowiutenkie wtprawdzie, ale oaim cho-

_ ,, .
•••

. . -j -.

'

sportu. Prasa rumuńska przynosi od dtuzszego czasu wiadomości o przeja-
wach życia sportowego w Polsce, a w szczególności o sytuacji w pilkarstwie
polskim. . Wynik trzech meczów polsko-węgierskich był komentowany w Ru-

munii z właściwą powagą zwłaszcza, iż spotkania te stanowiły generalną
próbę możliwości piłlcarstwa polskiego przed spotkaniem z równorzędnym
partnerem. Uważa się bowiem w Rumunii, iż w całości, poziom piłkar-
stwa polskiego i rumuńskiego w obecnym sezonie jest wyrównany, jak do-

wiodły ostatnie występy reprezentacyj narodowych obu krajów. Ten

punkt widzenia reprezentują koła fachowe oraz prasa. Nie brak jednak
i zdecydowanych optymistów, którzy opierając się na ostatnich wiadomo-

ściach z obozu treningowego, przepowiadają zdecydowane 7wvcięstwo

stica Marinescu, Farmati; pomoc
— j mitrescu z innym kolegą. Dumiłrescu

Ritter, Bacut, Mihailescu, Woronkow poza szybkością posiada zaskakujący

euim

dzi przecież o żywność na 2-dniową pod-
róż. Nerwowe ruchy rąk i spod pan-

tofli błyszczą się pustki z mięsem, a

pod tym bidą się kostki cukru. Puszki

wędrują częściwwo do przedziałów, gdbie
Dobrzańska ukuwa dowcip, ie jedziemy
na kongres intelektualistów, bo w pusz-

kach są same... or.wry.

CHRZEST NOWICJUSZY

Obyczaj fjMxrtowy każe ^chracić"

tych, któmzy po natc pierwszy przekro-
czyli granicę. Ceremonia jest znana, a

bolesna dla pań, które mają w swym

gronie miwtaczki. Poddają się więc ko-

lejno obrzędowi: Cieślikówna, Padków-

na, Bregmlanka, Her downa. W przedzia
le, gdzie dokonuje się „chrzest", jest tali

tłoczno, że beniaminek drużyny, filigra-
nowa Brockówna woła o miejsce dla

rozmachu. Mistrzynie ceremonii nie

chcą zwolnić Tkstczyk ówny, która wpraw

dzae była już aa gr.uiwa, ale z piłlcanza-
im ręcznymi, więc i ona mw&i poddać
się obrzędowi.

ski; napad — Dumitrescu III, Mer-1

cea, Bartha, Peczowski, Iordache Co-,
vaci.

strzał z fałszu, a jego koledzy łączni-
kowi siłę przebojową i szybką decy-
zję. Prawa strona ataku jest mniej
szybka. Kierownik napadu zostanie

wyznaczony w ostatniej chwili.

WRÓŻBA MORONCZYKA

„łtychlik" pędzi ku grainicy węgier-
skiej, a tymczasem w przedziale Mwoń-

czyk wpatrzony w numer wagonu pró-

buje wróżyć 6obie •wynik w skoku o

tyczce na boisku bukareszteńskim. Wa-

gon ma numer 90003 i Morończyk mó-

wi:

— Trzeba tylko trójkę przestawić na
'

stająC w tym względzie
początek i będzie 390 — tyle wliśnie pomoCy fachowej prasy,

chciałbym tam skoesyć.

barw rumuńskich.

CIEKAWYM objawem w piłkar-
stwie rumuńskim iest fakt, że

od czasu zastąpienia jednoosobowego
selekcjonera przez wieloosobową ko-

misję selekcyjną, która pozatem zo-

bowiązana jest brać pod uwagę ze-

spół wystawiony przez trenerów

związkowych, i jedynie w wypadkach
poważnych zastrzeżeń może ona się
oprzeć sugestiom trenerów — druży-
ny wystawiane na mecze międzynaro-
dowe reprezentują faktycznie kwint-

esencję futbalu rumuńskiego. W wy-

niku tego stanu rzeczy nie udany wy

stęp teamu reprezentacyjnego wywo-

łuje w następstwie raczej autokryty-
kę zawodników, którzy zawiedli z ja-
kichkolwiek względów, aniżeli kryty
kę selekcjonerów którzy ze swej stro

ny stairają się być wyrazicielami sze-

rokich mas płacących widzów, korzy-
wydatnej

bólem rumuńskim oraz szerokich mas

zwolenników sportu piłkarskiego,
przystąpiono na 3 tygodnie przed im

POMOC PRAWDZIWĄ POMOCĄ
-Niezależnie -jednak- od ...ewentual-

nych zmian w ostatniej chwili, lub STARA TAKTYKA

późniejszych przesunięć, należy stwier

dzić, że najsilniejszą formacją ctruży-'
iiy rumuńskiej jest linia pomocy.

1

Wszyscy brani pod uwagę pomocnicy "-T'" cii • •
..

•

. ,. ,.

r ' ciwnika Skutecznie zorganizowana
szybkosc i wytrzymałość, , ,'

•_± obrona w pierwszych 15 — 20 minu-
| tach doprowadza do osłabienia tem-

I pa i możliwości narzucenia drużynie
padzie, zwłaszcza, że wszyscy posia-' . ,.. t . . w,

,. . i, ' rumuńskie) własnego systemu gry. W
dają lednocześme silny strzał i decy-I . .

•
, , . ,. ,

.

' ' I ostatnim kwadransie zawodow, diru-
duja się nań nawet z odległości po-1 . . , ,, ....

V '

zyrs rumuńska zdobywa się również
nad 20 mtr. . . . , , . . ,

_ , . . ! na ostry zryw i niejednokrotnie uda-
Trio obronne jest łatwiej zmusić'

się nie gonazytn taneecoem, niż biega-
czem i wodził prym, teńieaąe najchętniej
z Polkami. Inep. MillerTM odkochał aię
tu w smętnej Gyanmaty. Kiedy dowie-

dział się od niej, ie jest matką dwojga
dzieci, a o tańca ma zupełnie słabe po-

jęcie.
Z inicjatywy goapodamey bawiono ssę

później w „perinicę". Zabawa polega na

tym, źe osobie odmienej płci obejmuje
się chusteczką szyję i całuje w usta.

Wybrana lub wybrany sroka następnie
dalszej „ofiary". Zabawa ta ogromnie
podobała flię wszystkim, a dowodem te-

go jest, źe kiedy na początku zabawy
kursowała tylko 1 chusteczka, pod ko-

niec pojawiło się ich co najmniej 5.

BITWA „MORSKA" NA JEZIORZE

SNAGOV

Nazajutrz po zawodach wszystkie zes-

poły odbyły wycieczkę nad jezioro Sńa-

gov, 32 km od Bukaresztu. W oczeki-

waniu na autocar Kiełas uciął fachową
rozmówkę x Zatopkiem:

— „Ty Emil, najpierw ożeń. się i ntrey

mnj rodzinkę, to potem aobaczyas, jak
bfdziesz biegał — mówił naisz' długody-
stansowiec na zakończenie".

Całodzienna wycieczka była doskona-

łym odprężeniem dla zawodników. Dwie

ma motorówkami wyru «sono na jesio-
po, przy czym nie odbyło eię bez bitwy
„morskiej". Oto kiedy motorówka, ma-

jąca na swym pokładzie Węgrów, prze-

cięła drogę motorówce polsko - węgier-
skiej, w Sarmata-ch zawrzała krew. Na

jednej stronie motorówki objął komen-

dę Morończyk, który w braku swej tyra
ki chwycił bosak i do spółki z kobiecą
sztafetą 4 x 100 bijąc w wodę, zaczęli
oblewać Węgrów. Z drugiej strony im-

13 bosakiem w wodę Łomowski, a Fla-

kowiczówna wyazperawaay pod pokła-
dem wiadro, sprawiła kn pryeenie. U

Węgrów wodził rej Garay, Neebrawacy
się do spodenek. Ziomek jego, Hires

cały zalany wodą dostał się do niewoli

polskiej, kiedy chcąc się zemścić nieba-

cznie przysunął się zbyt blifko moto-

rówki.

Na wspólnym obiedzie nad jeziorem
Hires, który 2 dni puzedtym zdobył so-

bie ogólną'^ sympatię "I^ęliaią " walką na

800 m
— zjednał sobie całe międzyna-

rodowe towarzystwo sztuczkami ,ku®lar-
skiim z „przeipisowym" połknięciem no-

posiadają
co pozwala im na skuteczne interwe-

niowanie tak w obronie, jak i w na

/ W całiSśJsJ drużyna f numu^ską ,rpzpo

czyna
1

grę ostrym tempem, starając
się szybkością zdezorganizować prze- ża. Ten sam Hires w dalszym ciągu •wy-

cieczki do ośrodka" aportów wodnych,
przypomniał w skokach do wody humo-

rystyczne akrobacje znanych przed woj-
ną w Polsce Amerykanów Smitha i Si-

inaykL

W CHARAKTERZEŁOMOWSKI

STRZELCA

W drodze powrotnej na zawody w

Ostrawie 2-godzinny postój w Budapesz-
na bramkę z granicy pola karnego, i | cie część zawodników wyzyskała na tre»

niż przez wózkowanie lub kombina- Na zakończenie wypada jeszcze ming w przedziale, jak Łomowdki lob

cję podbramkową, gdyż obaj obroń- nadmienić, że spotkania piłkarskie z' na peronie, jak Lipski — inni wyru-

cy są masywni i zwrotni i wygranie Polską cieszą się w Rumunii dużą szyli na zwiedzanie miasta,
pojedynków z nimii nie jest łatwe. O- sympatią, a to z powodu, iż posiada- j W Zilinie, znów na postoju miotacze

czne zawodników do występu na ob- baj bramkarze decydują się szybko • ją one wyrobioną tradycję jako spra- nasi korzystając z kupy piachu na pe-

wdzian poczynionych w międzyczasie ronie ćwiczyli kulą. Łomowski okazji
postępów przez piłkarstwo obu kra-' się tu dobrym strzelcem, bo trafił w kh

jów. M. i tornię, demolując ją.

prezą chorzowską do praktycznego do kapHulacji przez C2este strZelanie
! ^ HW ^

. . j stracone szanse,przygotowania drużyny na mecz z • •

Polską.

PSYCHOLOGICZNA ZAPRAWA

Obóz w Aradzie został raczej wy-

korzystany na przygotowania psychi-

Podobna sytuacja miała miejsce po

nieudanym meczu na własnym boisku

Albanią, który jak wiadomo, mimo

żyny rumuńskiej, zakończył się wy-

kiierow- [ nikłem remisowym 0:0

W tej atmosferze wzajemnego zro-

zumienia czynników kiemjących fut-

PIERWSZE WINOGRONA

Po 14 godzinach podróży jesteśmy na

granicy czesko-węgierskicj, a w 2 i pół
godziny później —

w Budapeszcie. Za

wodnicy smacznie już śpią,
nictwo, korzystając z 11⁄2 godz. poistoju,
udaje się na zakup winogiron. Kupno,
wobec braku foryintów jest właściwie

wymianą. Za 1 kg winogron idą 2 paca-

ki papierosów. ..Triumfy" są traktowane

na równi ze „Sfinksami* 1
, więc kier. Bo-

ski trochę mruczy, że nicipotraeJwiie roj-
rtował się na „Sfinksy". 3 kig wrnojęron
bndizie oczekiwało do rana dla zawodni-

ków.

Wczesnym rankiem mijamy granicę
węgiersko-riHirańsiką, a w pobliskiej miej
eco»rości Arad spotykamy się z pierw-
ezymi oznakami gościnośd naszycli gos-

podarzy. Oczekuje tu delegat Organiza-
cji Sportu Ludowego (DSP), nie tylko
c miłymi po^vitaniami, ale i smakowity-
mi paczkami, m. in. z winogronami, któ

tych obfitość nic opuści nas przez ca-

ły czas pobytu w Rumunii. Delegat An-

dres Heglvi będzie nam towarzyszył rlo

Bukaresztu i odwiezie nas z powirotcr
aż do swnej granicy węgierskiej. Od nic

go dowiadujemy się, żc I grupa nie

miała brednie go połączenia « Bu-

harwatem i »t»my w sto«wiini do niej Moda gwwada Mcm

cym terenie, aniżeli do zaprawy tech

nicznej, zwłaszcza, że wszyscy po-

wołani znajdują się w doskonałej for

mie, naturalnie ,,proporlion gardee"
według umiejętności futbolowych każ

dego z osobna. Trenerzy, mając moż-

ność obserwowania kandydatów do

reprezentacji narodowej na tygodnio
wych rozgrywkach ligowych — które

nie zostały przerwane, zwłaszcza, że

obawa kontuzji jest minimalna dzięki
bezwzględnym środkom represyjnym
zastosowanym już od wiosny br, —

kładą w obozie aradzkim główny na-

cisk na grę zespołową.

na skuteczną interwencję w sytuac-

jach podbramkowych, sprawia im na-

tomiast pewne trudności wyłapywa-
nie ostrych górnych piłek,

ROZMACH OD LEWA

W ataku najniebezpieczniejszą czę

ścią jest strona lewa i to niezależnie,
czy Dumitrescu — Iordache, czy Du-

mitrescu — Peczowski, czy też Du-

technicznej i taktycznei przewagi dru1 NIE BOJĄ SIĘ RYZYKA

IV€s urenie

ZSHI2
W Astraclianiu zakończone zostały

wioślarskie mistrzostwa Związku Ra-

dzieckiego. W zawodach uczestniczyło
225 czołowych zawodników. ZSRR, re-

skład
itie wiedzą czy przyjadą!

Ostateczny skład drużyny zostanie

ustalony dopiero w przeddzień wy-

jazdu do Polski, jednak według wia-

domości nadchodzących z obozu tre-

ningowego, trenerzy zdecydowali się | prezentujących 17 największych ośrod- j nia
«a lot wówczas nie będą w stanie

Z bogatego cyklu rozgrywek między-
państwowych w piłce nożnej ubędzie
nam w roku bież. spotkanie z Norwe-

gią, gdyż termin 7 listopada jest jednak
zbyt późny. Pod znakiem zapytania zna

lazł się również mecz z Finami.

PZPN otrzymał, z Helsinek depeszę
o niewyraźnej treści, z-której wynika,
że o ile Finowie nie otrzymają zezwole-

na wykorzystanie niektórych zawodni j wioślarskich,
ków na innych pozycjach, niż grają JyC.
oni w swoich klubach. Tak np. jeden Na Ukrainie, w Estonii, Litwie i in-

z dwóch środkowych pomocników — I nych republikach ZSRR zakończone xo-

Rraer i Costica Marinescu —

zagra siały mistrzostwa pływackie,
w obronie, dalej rozważa się możli-1 Wśród pływaczek ukraińskich wyróż-
wość przesunięcia lewego pomocnika aiła się reprezentantka Kijowa — Obra

Peczowskiego na pozycję łącznikową, żowa, uzyskując na 100 m st. grr„
—

również podobna zmiana pozycji mo- . 1:26,2 min. i na 200 m
— 3:07,6 min

że nastąpić na praweij strome ataku.

Trenerzy twierdzą, iż tego rodzaju
przesunięcia zawodników, kórych ma |
ią pod swoją opieką, mogą wpłynąć

stawić się w roku bież. w Warszawie. Z

telegramu trudno zorientować się, • ja-
kie zezwolenie chodzi, należy przypusz-

czać jednak, że jest ono uzależnione od

zgody władz fińskich.

Na wszelki wypadek Finowie posłali
swój skład, który przedstawia się na-

stępująco: Sarnola, Martin, Myntii,
Asikkainen, Pylkkenen, Schick, Svahn,
Rytkoenen, Saarinen, Vaihela, Leh-

tooirta.

Rezerwowi: Kaaksonen, Johansson,
Bogomołoff, Mechto.

Na propozycję PZPN w sprawie wy-

boru jako sędziego Czechosłowaka,
względnie Węgra, Finowie wypowie-
wiedzieli się za arbitrem węgierskim.

Na terenie całego kraju rozpoczęł\
if tradycyjne masowe biegi na przełn i

ulodzieży radzieckiej. W poszczegól-
dodanio na siłę przebojową drużyny
przez zmianę miejsc podczas akcji o-

raz chodzi im o wynalezienie łączni-
ków idealnych w systemie WM, któ-

•zy posiadaliby dostateczną wytrzy-
małość dla stałego cofania się do o-

brony.
Do Polski wyjedzie przypuszczalnie

następujący skład: bramkarza — Ja-

Cabulak , stm, Traiau kmetciij ofccMM — Ce-

nyc'/! miastach Związku Radzieckiego
stanęły na starcie dziesiątki tysięcy zn

wodników. Między innymi: w Gorkij —

ponad 25 tys., w Mołotowic — 10 tye
w Orle — 5 tys. Młodzi zawodnie:

osiągnęli cały szereg dobrych wynikói-
Romenko ,z Kijowa przebiegł dystans !

km w 2:34 min., a studentka z Meskw>

Nszarowa praebyła 500 » w cmsm 1:35,
"iflww Latim gdańMti, htórwy Ubowcami
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w 11-stce angielskiej
Po słabym meczu, Jaki rozegrała druży-

na narodowa angielska (0:0), selekcjona-
rzy angielscy zapowiadają poważne zmia-

ny w reprezentacji Anglii, które nastą-
pią już w związku ze zbliżającym się
meczem Anglia — Irlandia (9 pażdźier-

z okazji szczęśEiw/clt narodzin „Ligi"
ZAR?ja:

ARZ.^D Polskiego Związku Hoke-

na Lodzie postanowił na ostat-

nia). Przypuszczalnie drużyna angielska
:

nLm posiedzeniu utworzyć Ligę hoke-

wystąpi w takim składzie: Swift, Scott, ! .

Franklin, Howe, Wright, Cockburn, Mor-

tenaen, Pearsen, Matthews, Milbrun, Fin-

ney.

wygrywa

j ową.

ZdzjiwaUŁyśniy się gdyby było ina-

czej. Sport polski zachorował w ostat-

nich latach na prawdziwą Jigomaniię",
eo jest widoczne reakcją na pderwszą
fazę powojennego odrodzeni a «portowe-

go, kiedy to wtowo „Liga" było niemal

na indeksie.

Liga Hekejowa ma efcładać się i 12
klubów. Sześć z Południa i sześć x Pół-

ni, gdy nnra spraTM psikusa. Kto wów-

czas poi;ryje n y datki i z ozego?
Na dwunastkę wybrańców składają się

następujące kluby: Gracovia, "Wisła,
KTH, Siemianowiezamka, Baildon, Piast,
Siła—Giszowiec, Legia, ŁKS, Pomorza-

nin, Lecliia, A Z S—Lubliai.

PZHL wyainvnjqc swoją koncepcję,

Zapaśnicy węgierscy
u/e Wrocławiu
i WarszawieW rewanżowym spotkaniu bokserskim .

Estończyk Raadik zwyciężył „a punkty j^ ^mienia
,„. . . IA I• rozgrywek o mistrzoistwo, które przcoro

po 10-cio rundowej walce Amerykanina | , .

1 ^

„ XT t> • i • • I wauzome zostanie w ten sposób, źe
Sonny Horne. Po pierwszych pięciu ..,,.. „„

. , , . , „ii szetc klubów z Połnocr rozegra mecz i
starciach, w których walka była naogol| . ,, i. , , , ,

t, . ., , . , i-rewanż z szesowxma klubami Południa węgierskich. Węgrzy przybędą w nastę-
wyrównana, Kaadik przystąpi! do atakuj , _ _ _ , „-i «,

' i»j
i w 7-ej rundzie jedynie gong uratował

W pierwszej połowie października
przyjeżdża do Polski, na dwa spotkania

międzynarodowe, drużyna zapaśników

Amerykanina od nokautu.

Dwa miesiące temu Horne wygrał nie

przekonywująco z Raadikiem na punk-
ty. Była to jedyna porażka Estończyka
w jego ostatnich 9-ciu' spotkaniach.

Krynica
nawiązuje
do dawnych dni

Krynica wraca do dawnej roli. Zosta-

nie ona, jak przed wojną, centrulnyin
ośrodkiem polskiego hokeja na lodzie.

Wprawdzie o budowie sztucznego lodo-

wiska w przepięknym naszym zdrojowi-
sku podkarpackim nie może być mowy

ze względu na małe szanse amortyzacji,
jednak warunki klimatyczne Krynicy
są tego rodzaju, że o ile zima tylko ja-
ko tako dopisze, będzie tam sporo dni

lodowych, by przeprowadzić szereg obo

zów, kursów oraz poważniejsze im-

prezy.

Z okazji jubileuszu Krynickiego To-

warzystwa Hokejowego, Polski Związek
Hokeja na Lodzie dołoży wszelkich sta

rań, by tradycyjny turniej noworoczny,

który będzie zarazem imprezą jubileu-
szową otrzymał odpowiednią oprawę.

W turnieju weźmie udział sześć drużyn
z czego dwie zagraniczne. Wobec tego,

że Krynica uruchomi w roku bieżącym
sezon zimowy, turniej hokejowy będzie
dla licznych kuracjuszy i wczasowiczów

miłym urozmaiceniem.

(partnerzy zostaną wyl osowami). Poko-

nani odpadną, a powstała szóstka podzie
li się znów na trzy pary.

pującym składzie:

(od wagi muszej do ciężkiej): Bajor,

Cinego, Voeres, Dorog, Ferenc, Csato,

W rezultacie zostaną tray drużyny z ®ardi, Vitalis.

tym, że jako czwarty dołączy się do

n»ch ten zespół, który okaże się najlep-
szy z trzech pokonanych (w drugiej fa-

7iie gier). Czwórka finałowa walczyć bę-
dzie systemem punktowym o mfetrzo-

ótiwo Polski.

Syistem byłby niezły, gdyby nie... za-

leżność od zamy. Trudno marzyć o Li-

dze, z chwilą, gdy nie ma się gwaran-

cji trwałości lo-ilu.

Zarząd PZHL «towia na horoskopy

Pierwsze spotkanie rozegrają zapaśni-
cy węgierscy dnia 9 bm. we Wrocławiu,

1
gdzie jako reprezentacja Budapesztu

spotkają się z reprezentacją miasta. Dru
'

żyna wrocławska wzmocniona zapaśnika-
mi z innych okręgów wystąpi w skła-

dzie: Rokita, Toboła, Kauch, Jakubo-

wicz, Gołaś, Radoń, Bajorek, Krysmal-
ski.

Drugi mecz rozegrają Węgrzy w dniu

12 bm. w Warszawie z reprezentacją

anawców przyrody, którzy twierdzą, że stolicy. Spotkanie odbędzie się na cen-

wszelkiie zmaikd wskakuję na ostrzejszą tralnym korcie „Legii" o godz. 18-ej.
zimę. Minio to jednak wiemy a lat ubie P.eprezentarja Warszawy wystąpi w na-

głych, że podobny system nastręczał stępującym składzie: Rokita, Marcok,
wicie trudności i dlatego obawiamy się, Kauch, Świętoslawski, Gołaś, Gryt, Książ
że i ty?n razem nie dopisze. Mamkaraen- kiewicz, Szajewski,
tern jego jest to, że podróże z Połu- j
dnia na Północ czy o dwro-tniie będą dość

kierował aię chęcią przeprowadzenia i

ukończenia mistrzostw Polsitii, w jakimś
przyzwoitym tewiiinae. Obawia się on,

że w wypadku zastosowania starego sy-

stemu rozgrywek okręgowych prsyjdzae
zbyt długo czekać na eliminowanie mi-

strzów regionalnych, którzy by • kolei

grali o mistrzostwo Poils&i.

Argumentacji tej motana by pneciw*
stawić znów kontrwnioseŁ, ie wydziele-
nie dwunastu drużyn doqxrotwadai w trięk
szóści okręgów do zuj>eine.go zastoju,
gdyż liczba klubów uprawiających ho-

kej na lodzie jest wciął jeszcze bardzo

skromna i są okręgi, w których nie

przekracza ona zapewne ilości palców
u jednej ręki.

O ile Katowice raeczywdścde docze-

kają się reaktywacji „Torkatu", wówezae

sytuacja hokeja polskiego • gruntu się
polepszy. Będzie bowiem gwarancja, że

nawet w zlycli warunkach atmosferycz-
nych uda się przeprowadzić szereg spot-
kań i turniejów, że będzie można usia-

li ć- z góry jakiś program zagraniczny,
me narażając się na finani=*»we ryzyko.

Ligowy pomysł Zarządu PZHL spotka
*ię zapewne z krytyką % licznych «tron,

miermmiej jednak bądźmy cierpliwi
Faktem jest, że x naszym hokejem lo-

dowym drepozymy w miejscu. Może

wiięc nowa inicjatywa pozwoli, mimo

mankamentów, energiczniej pchnąć spra

wę naprzód. Zaległości mamy bardzo

wielkie, trudności w odrobieniu ich cą

bodajże nienundcjsze, toteż każdej śirriel

szej inicjatywie należy pozostawić wol-

ne pole.

Jeśli „Torkat" zontainde oddany iv ro-

ku bieżącym do użytku, to joJcby

sportowców polskich w r. 1848

Wielki konkurs „Przeglądu Sportowego"

SIĘGAJĄC pamięcią wstecz w. rok 1931 wyglądała następująco:
poprzednich numerach poda- j 1) J. Kusociński— 31.183 p., 2)

łiśmy nazwiska najlepszych spor- Ign. Tłoczyński — 16.479 p., 3)
J. Jędrzejowska — 15.360 p., 4)
K. Bocheński — 13.922 p„ 5) Fr.

towców polskich w organizowa-
nych przez „Przegląd Sportowy"
konkursach na wiele juz lat praed Mikrut — 12.230 p., 6) J. Man-

wojną. Przypominamy je dziś j teuflówna — 6.838 p., 7) H. Ko-

opinii sportowej — gdyż nazwiska
te powinny być zawsze w naszej
pamięci. Nazwiska tych, którzy
byli nie tylko pionierami naszego

sportu, ale imię jego nierzadko
już wtedy, przed kilkunastu laty,
rozsławiły po całym świecie.

Dobrze je teraz jest sobie przy-

pomnieć — teraz, kiedy zabiera-

my się do podobnego pierwszego
plebiscytu po wojnie. Do galerii
wielkioh mistrzów polskiego spor-
tu — dołączy się za parę miesię-
cy nowa, pierwsza powojenna

nopacka -^-6.320 p., 8) J. Stogów
ski — 5.648 p., 9) Br. Czech —

3.191 p., 10) Arski — 3.018 p.

W ciągu S-ciu lat jedyne na-

zwisko Br. Czecha było stale na

liście 10-ciu najlepszych zajmo-
wało jednak nieco niższe lokaty
i dlatego H. Konopacka wyprze,
dziła znakomitego narciarza nie-

znacznie, zdobywając po raz

pierwszy puchar „Przeglądu Spor
towego" na własność.

Ciekawe jest zestawienie, Ja-
kie dyscypliny sportu w owym

kosztowne, a nie im najmniejszej gwa- Sofia dojdzie do skutku w połowie listo

rancjii, że jazda nie zakończy się w próż pada.

szybsi ocf Folcvlrou/
N A torze w Helenowis odbyły slę wy- |

ścigi kolarskie z udziałem zawodni-
'

ków czeskich Veseiyego, Ciglara, Mache-

ka, Koszty I Koczwary. Z kolarzy polskich
1

startowali Bek, Kupczak, Siemiński, Wrze-

siński, Napierała, Bober, Targoński, Ga-

brych, Leśkiewicz, Salyga, Borucz, Fronc-]
kowiak I inni. Jako pierwszy punkt pro-

gramu rozegrano wyścigi sprinlerowskie. ,

Projektowany wyjazd zapaśników pol- j „je było wyjdziemy preynajmitiiej •

;ich do Bułgarii na mecz Warszawa —

przymusowego okresu biernego przypa-

trywania się. Tak jak kształtuje aię sy-

tuacja dzisiaj, istnieją bamdso realne da-

ne, że obok toru katowickiego powsta-

ną yr przyszłym roku setucane lodowi-

ska w kilku inny cli ośrodkach i tym

samym sprawa sportu kanadyjskiego w

Polsce zostanie pomyślnie rozwiązana.

Podkreślić należy dalej, że PZHL

wkroczył na dobrą drogę, nawiązując
ścfcłą współpracę % kuratoriami szkolny-
mi. Uchwalono, że w każdym zarządzie
Okręgowego Związku musi siedzieć

przedstawiciel kuratorium.

Nawiązano również ścisły kontakt ze

Związkiem Młodzieży Polskiej. W n;iej-

Hokeiści Stelli mato mmńą
tym pmcugą i

HOKEIŚCI stein

raz drugi po

W poszczególnych przedblegach zwyclę-
iyli: przedbieg I — Vesely przed Gryn-
kiewiczem; przedbieg II — Koszta przed
Koczwarą, przedbieg III — Machek przed
Bekiem, przedbieg IV — Ciglar przed
Kupczaklem.

W ćwierćfinałach Machek zwyciężył Gryn #POWOŹcJach ^zie nie będzie kom Arek

klewicza, Bek pokonał Vesely'Bgo, Kup-
czak Koczwarą, a Koszta Ciglara.

W półfinale Koszta zwyciężył Beka, uzy-

skując czas 13,2 srk., a Machek bez tru-

du wyprał z Kupczaklem w czasie 1J,5
lok. WyScig o trzecie I czwarte miejsce
zakończył slę iul:cessm Beka w czasie

15,4 sek. przed KupczaHom.

z Gniezna, ktflrzy po

wojnie zdobyli tytuł
mistrzowski Polski, bawili w Czechosłowa-

cji. W pierwszym meczu Polacy spwtkali
«I* z drużyną Hosliwar, i którą w tym
sezonie w Gnieźnie przegrali 5:1. Druży-
na czeska była pewną zwycięstwa, tym-
bardzlej, ża przed 14 dniami rozegrała
pierwszorzędny mecz z mistrzem olimpij-
skim, drużyną Indii, przegrywając tylko
w stosunku 0:5. Zawodnicy Stelli po ra-

cjonalnym treningu, zmienili się w ciągu
paru miesięcy nie do poznania i pokonali
najlepszy zespół czeski Hostlwar 5:2 (4:0).
Polacy zagrali koncertowo. Od początku
narzucili szybkie tempo, zastosowali grą
wybitnie kombinacyjną I do przerwy pro-
wadzili już 4:0, zdobywając bramki ze

strzałów Kanarka 2, Flinika H. 1 I Pilni-
kaA.t.

Po przerwla Czaił stawiają wizyitko na

jedną kartę, dążąc do poprawy wyniku.
Udaje im się wykorzystać dwa zamiesza-
nia podbramkowe, z których zdobywają
bramki. Pod koniec meczu przytomne po-
danie na skrzydło wykorzystuje Fllnik H.
i zdobywa 5 bramką.

W drugim meczu Stella pokonała Sla-

vię z Pragi, która wystąpiła wzmocniona
zawodnikami innych klubów 3:1. Mimo, że
Czesi górowali nad zawodnikami Stalli fl

rycinie, 'nie wytrzymali tempa natiueont-

gs przoz Polaków, którzy zdobywają pro-
wadzenie. Po 10 minutach stan swój Stel-
la podwyższa do 2 bramek, a Czesi wy-

korzystują błąd obrońcy 1 zdobywają 1

bramki? ze strzału lewego łącznika. Po

przerwie lekką przewagą mają gospoda-
rze, którzy jednak nie mogą jej uwidocz-
nić cyfrowo, z uwagi na doskonałą grą
llnlt defensywnych naszego zespołu.

W ostatnich minutach meczu' Fllnik z

pięknego przeboju zdobywa trzecią bram

kq dla swych barw, ustalając wynik me-

czu na 3:1.

Sukcesy hokeistów Stelli odbity się gloi
nym echem w prasie czeskiej. Na sukces

Polaków nie liczono, z uwagi na poraż-
kę Polski z Austrią, z którą Czesi raz wy

grali I rai przegrali.
W dniach 2! I 24 bm. do Gniezna przy-

jedzie najlepszy zospót austriacki Wuh-

ring, który rozegra dwa spotkania ze

Stellą. (Ko)

W finale o pierwsze miejsce Koszta nie

spodziewanie wygrał z Machokiam, uzy-

skując czas 14.4 aek.

W wyścigu ?ustrali;ii<lm, dla zawodników,
k'6rry odpadli w przodbiegach i ćwierć-

finała~h, zwyeirżyl Czech Vesely w czasie

3 min. 24 sek., drugim byl Ciglar, trze-

cim — Koczwara.

W biegu na 20 km (50 okrążeń toru) z

pięcioma finis^anl zwyciężył Ciglar — 11

pkt. przed Vesr.iym — 9 pkt. Obaj za-

wodnicy w prrodosls'nlm okrążeniu zdu-
'.• .:c>«aii pozostałych kolarzy. Trzecim byf
Bok—12pkt4)Machsk—?pkt.5)
Wrzesiński, 6) Borucz. Czas zwycięzcy
29:21,2 min.

PZHL interesów hokeja lodowego hro-

rić będzie odpowiednia koiuórjcn ZMP.

W końcu PZHL wyzTOW.zyl delegata
na Szczecin p. C .hrlmickiepo, którego
za ił wiem będzie uaktywnienie Wybrze-
ża. Inna iv.cez, że warunki ldiinatyeKiifi
nie pozwolą chyba na stworzenie n£r"d-

Uńw hokejowych na Wjbrzeżu, chyba
'•.«. .. znajdą się tam sztuczne lodowiska.

dziesiątka z roku 1948 ze swymJ pierwszym pięcioletnim okresie

chorążym na czele. " [reprezentowane przez wyróżnio-
Czwarty konkurs „Przeglądu nych na liście 10-ciu najlepszych

Sportowego" rozpisany na wybór dominowały wówczas w Polsce.
10-ciu najlepszych sportowców za I Otóż na pierwszym miejscu w

rok 1930 rozstrzygnięto po 6-eio ogólnej punktacji przeprowadzo-
tygodniowej „operacji" w lutym r. i nej wówczas przez zespół redak-
1930. Zwyciężyła w nim Stanisła-jcyjny .na podstawie wyników
wa Walasiewiczówna uzyskując' głosowania Czytelników w latach
37.384 pkt. Drugą lokatę zajął 1927 — 1931 największą i zdecy-
pływak Kazimierz Bocheński dowaną ilość punktów uzyskała:
32.344 pkt. Na trzecim miejscu wi 1) lekkoatletyka —135 p., 2)
dzimy Janusza Kusocińskiego — narciarstwo — 34 p., 3) tenis —

26.047 pkt., na czwartym S. Pet- 25 p., 4) hippika — 21 p.f 5) ho-
kiewicz — 23.942 pkt., na piątym kej na lodzie — 19 p., 6) pływa-
— H. Konopacką — 21.119 pkt., nie — 17 p., 7) kolarstwo — 14
ha szóstym J. Jędrzejowską —

p ., 8) boks — 6 p., 9) szermier-
15.660 pkt., siódmy — K. Lasków ka — 4 p.
ski — 12.237 p., ósmy Br. Czech J Lekkoatletyka nie tylko domi-
— 7464 p., dziewiąty — W . Majch nowała, miała również w okresie
rzycki — 6 .372, dziesiąty — H .hat 1927

_ 31 najlepszych swych
Szamota — 3.061 p. przedstawicieli, których opinia

Dobre to były czasy pływactwa' sportowa często niemal jedno-
głośnie wysuwała na czoło wszy-
stkich naszych sportowców. Wy-
soką lokatę zajmował tenis, któ-

przedstawicielkę tenisa. Pojawia • ry wyprzedził nawet hippikę, ma

się też drugi bokser. Dominuje jącą wówczas szereg międzynaro-

skoro jego przedstawiciel uzyskał
2-gą lokatę! Po raź drugi widzi-
my na liście 10-ciu najlepszych

jednak nadal lekkoatletyka. Pił-
karza podobnie, jak w latach po-

przednich — ani śladu. Zniknęli
hokeiści i kawalerzyści.

Piąty z kolei konkurs decydu-
jący, w myśl regulaminu, o zdo-

byciu pucharu był mimo bardzo

znacznego udziału Czytelników
zakończony już w końcu stycznia
1932 r. (wybierano najlepszą
dziesiątkę za r. 1931). Zwyciężył
w nim bezapelacyjnie Janusz Kit-

dowych, wielkich triumf ów.
"

Bar-
dzo jeszcze niską pozycję zajmo-
wał boks a piłkarstwo w ciągu
pierwszego pięciolecia nie miało
ani jednego swego przedstawi-
ciela na liście dziesięciu najlep- -

szych.
Sytuacja uległa pewnym zmia-

nom w następnym okresie pięcio-
lecia, kiedy redakcja „Przeglądu
Sportowego" ufundowała drugi
z kolei puchar i kontynuowała

aociński, ale puchar na własność! nadal wśród swych Czytelników
zdobyła H. Konopacka, która w r.

1931 zajęła 7-me miejsce. Klasy-
fikacja pierwszej dziesiątki za

wielki plebiscyt 10-ciu najlep--
szych sportowców polskich. Ale o

tym następnym razem.

oiskach Warszawy
Znicz nadal prowadzi w kL A

na turnieju gi^kii^ciw^m MS
W czasie od 7 — 10 października br.

rozegrany zostanie nr Warszawie jubileu-
szowy turnlłj AZS w grach sportowych.

W turnieju wezmą udział drużyny mę-
skie siatkówki I koszykówki oraz koszy-
kówki żeńskie) „Sparta" — Praha, 'zespół
siatkarek Slezska Ostrava, koszykarz") I

koszykarkl AWF — Budapeszt oraz dru-

żyna siatkówki męskiej MTK —, Buda-

peszt.

Z drużyn krajowych startować bedą
AZS — Warszawa w siatkówce I koszy-
kówce kobiet I mężczyzn, koszykarze
ZZK — Poznań, siatkarze AZS — Wro-
cław oraz siatkarki I koszykarkl HKS —

tódi.

Terminarz przedstawia słą następująco:
7 październik — godz. 15 — otwarcie

turnieju: AZS Warsz. —

ha — kosz, żeń.; AWF
ZZK — Pozn. — kosz

8 października —

..Spfarta" — Pra-
— Budapeszt —

męska.
AZS Wrocław —

AZS Warszawa slatk.
— AZS War. kosz. rr

HKS Łódź — slatk.
AZS War. — kosz.

męs.; MTK Bud. —

;s,; Siczka Osrlva —

toń,; AWF Bud. —

żeń.; AWF Bud. —

**

Dnigi bieg „

Kogo zobaczymy na starcie?

SEZON lekkoatletyczny zbliła aię

ku końcowi. Zawodnicy wolni od

obowiązku startów na bieżni mogą

śmiało przerzucić się na biegi przeła-

jowe. Długodystansowcy mają jeszcze

kilka okazji do startów w popularniej-

szych n nas od przełajów — biegach

ulicznych.

W Warszawie wykuje tak) bieg „Ro-

botnik" w dn. 34 piidzlrrniks. Będzie

to jut drugi z kolei bieg „Robotnika".

Zeszłoroczny zgromadził na «tarcie ok.

200 zawodników a całej Polski. Nie a»

brakło wfród itidhi i najlepszych dłu-

godystansowców: Kielara, Bonieckiego

Dzwonkowskiego. Ta trójka toczyła

na całej trasie zacięty bój, który do-

starczył wiele emocji widzom. Zwycię-

żył Kielag.

Najpopularniejsi naii długodystansow

cy a pewnością i w tym roku nie opusz-

cif okazji i zjawią tlę w ftolicy. Oglą-

dający bardzo rtadkn lekkoatletyczne

popisy naszych asów warszawianie będą

więc mieli możność być świadkami cie-

kawej imprezy, którą przygotowuje nam

„Robotnik",

„Sparta" Pr. — kosz. męska.
ł października godz. 10,00 — HKS

Łódź — AZS War. — siatk. żoń.; AWF
Bud. — AZS War. — kosz. mąs.; godz.
15.00 — MTK Bud, — AZS War, — slatk.

męs.; AWF Bud. — HKS tódź — kosz.

żeń.; „Sparta" — ZZK Poznań — kosz.

męska.
10 października godz. 10.00 — Slezka

Ostrava — AZS War. — slatk. łeń.; —

„Sparta" — HKS Łódź — kosz. żeń.; —

„Sparta" — AZS Warszawa — kosz. mę-

ska; godz. 15.00 — MTK Bud. — AZS „ .

Wroc.; - slatk. męs.; god*. K.flO
_ b,y,"i,,?'-!!!!

„Sparta" Pr. — AZS War. — siał. maska;
godz. 17.00 — „Sparta" — AWF Suci. —

kosz. żeńska; godz. 17.15 — Uroczyste
zamknięcia zawodów I rozdanie nagród.

Rozgrywki odbywać się będą na kor-

tach WKS „Legia", a w razie niepogody
w cali YMCA.

W sobotę I niedzielę piłkarze warszaw-

scy rozegrali serlq dalszych spotkań o m'

slizr«st*o V<' .?('N.
W k.tii* A jizellsmy po tar diawiz.

w tym sezonie trzy kluby: Syrenę (obec-
na nazwa brzmi — Samorządowiec) I Jed-

ność z żableńca I Ruch (Pinecztici.

Samorządowiec na tle tak dobrego ze-

społu, Jaki stanowi Q'ocU|ska Pogoń, wy-

padł świetnie. Nie myślimy o «trtsionych
bramkach, lecz o grze. Fuzja Syreny ze

Sportą I Elektrycznością pozwoliła wysta-
wić do składu zawodników, którzy zasłu

żyli, aby grać w lepszych, niż B-ktaso-

we, zespołach. Samorządowiec bądiie
obok Znicza (Pruszków) najpewainlejszyn
kandydatem do tytułu mlstrzowskieyó

Jednośl i 2ableńca nie umiała wyko-
rzystać przerwy I wyszła na boisko r te-

przygotowana i Jeśli nie weźmie łla do

pracy, będzie w szybkim temp'* tracić

punkty.

Ruch (Piaseczno) trudno ocenić. W so-

botę kolejarze grali z trzecim zespołem
Polonii (prawie sami juniorzy). Musimy
zaczekać na lepszego przeciwnika.

KLASA A

Samorządowiec — Pogoń 4:1 (1:0)

Mecz na dobrym poziomi*. Bramki zdo

(2), Janiszewski I tlatikow-

ski dla samorządowca oraz KozłowsKi dla

Pogoni. Sędziował mjr Sawicki.

W przedmeczu wygrała Pogoń 4:5 (0:5).
Bramki dla Pogoni: Lewandowski, Snbo-

rak. Piekarski, dla Samorządowca Pawłow-
ski (2) I Jędrzejczak (1).

strzelili: Siedlecki (2), Bleganowskl (1) I

Chojnacki (1) dla żyrardowiankl oraz Ziam

skl I Markowski po jadnej dla Legii. Sę-
dziował słabo Kmiclński.

W przedmeczu rezerw wygrała Legia
4:1 (2:1).

TA•IlA

pkt. st. br.

1. Znicz 8:0 11:4

2.S.K.1. 6:2 8:5
S. Pogoń 5:5 9:9

2ytardowiankti 4:4 10:9
5. Marymont 4:4 4:4
i. Ruch 2:0 9:2

7, Samorządowiec '2:0 4:1
8. Gwardia 1:5 4:7
?. Legie Ib 1:7 4:8

10, Polonia Ib 1:7 <4:16
11. Jadność 0:2 1:5

XUIA •

Zryw _ wilga lt« (liD). Iramkl: tat-

kowskl (4), ślusarski (1). Sądilowal Gryf-
fenberg, W przedmeczu wygrała Wilga
1:0 (1:0).

ftywal — (parta !:• V.

ffo

w półfinale
pucharu ZSRR

SKS - JfDNOte 1:1 (2:0)
Mecz słaby. Bramki strzelili: Dębiki (2)

I Lewczuk (1) dla SKS-u, Honorowy pun*l
dla pokonanych zdobył Stolarczyk III,

Rezerwa odnoicl oddala punkty walko-
werem.

IAMORZ ADO Wite - POOOft 4)1 (1:»)
RUCH - POLONIA Ib >|2 (4,1)

lepsi techniczni* gości* nl* stanowili

Moskiewskie Torpedo, którego kunszt prZ9Clwnlkł

podziwialiśmy przed dwoma laty w Pol- Bramki zdobyli: Wasiawlcz II (3), Up.
sco może poszczycić się nowym rtweln- M (1). laikowikl (1) | Dominiczak (1)

cyjnym wvnlkicm. W iticczu ćwierćfinn- dl
* zwyclązcńw oraz Motoczyńikl f Kę

lowym o puchar ZSRR Torpedo poko- .

d !' P< " 0nl1 ' Meheektl

Misirz świata
UJ nądizy

Al Brown — niegdyś jeden & najlep-
szych bokserów świata wagi koguciej —

przebywa dziś w Nowym Jorku i jest
niemal w nędzy. Czarny bokser utrzy-

muje eię a lekcji pięściantwa, które

udziela na Harlcmie, Swego czanu Al

flrown miał tytuł mistrza świata, wlał-

ną stajnię wyścigową itd. Dziś wszystko
przeminęło a wiatrem., .

okęcl* — Huragan 4ii- (ii») . Huragan
prowadził już 3:1, lecz gospodarza w cią-
gu ostatnich 15 minut strzelają człary

bramki, zapewniając sobl* zwycięstwo.
Bramki zdobyli: KamlAtkl (2), Martyń-

ski (i), Kowalski (1), dla Okęcia praz. Cu-

dny (2) l jedna samobójcza dla Huraga-
nu. Sędziował b. dobrze Zlątłk,

W przedmeczu wygrał Huragan 4:1 (i:0).
fclaktrycineść — Ikr* lił v. *,

Itart — Drukarz 2:2 (2:1). Bramki: Krzy-
wik (2) dla Drukarza, oraz Wenelczyk (2)
dla Startu. Sędziował Hofman.

W przedmeczu wygrał Drukarz 3:2 (2:1).
Bzura Ib — Uriu* 4:1 (2:1). Bramki dl*

zwycięzców zdobyli: Madłjskl (2), Wio-
szewski (2) I Mieszanko (1).

W przedmeczu rezerw wygrał Ursus 5:1

(1:1). Sędziował Grajłk.
Dąb - twlt (N. D .) 4it (Itl). Gospoda-

rza. będąc liderem grupy, umocnili iwą
pozycją. Bramki: Królikowski (2) 1 Barartlkl

(i), Sędziował Mitackl.

W przedmeczu rez*rw wygrali gości*
4:1 (1i1).

Wilanów - Jedwabnik tij (Oij). Bramki

zdobyli: Kędzierski (2) ctla Wilanowa «faz

Ochman (2) dla Jedwabnika. Sędziował
Kopka. W przedmeczu wygrał WllandW J:0

walkowerem.

KLASA C

l*«h - Gwardia (Otwock) 4ił (t:2) S*.

dzloweł wrona. .

Wicher (Kobyłka) — |w|t
walkowahem.

(W-wa) M

ARADIMICKIK MIITUOITWA «WIATA

Akadamlcy sportowcy dają lobl* w ra-

ku następnym rindką w Czechosłowacji I

na Wągrzach, Akademicki* mistrzostwa

świata w narciarstwie odbędą slę w Spin

nalo "w "sioskwic Tc^ngrl^ " MrW Ruch 5;0 f^ 1
» * » -

stosunku 3:1, przcdosłaj,c się tym sa- llel. lh „...^, na,0m,a5ł Id8n,
y«ne mistrzostwa

__ j. " 5 yiaaj «GIA Ib
_

tYRARDOWIANKA 2:4 (2:2) * lekkoatl.tyc* organizuj* ołrodale bu-1
Zasłuton* zwycięstwo gości. Bramki dVMMMhM w e~<* 11 -

*

lI#tpnlł
mym do półfinału/

Wlch*r (ReMbarlAw) - «wardi* III |i|
walkowerem.

Priysziość - Fllmowlac łn (1.1). Sędzio
wal Sokołowski.

Mecz Orląt Warszawy | mistrza WOZPN
- Bzury z Chodakowa rozegrany zostanl*
w najbliższą irodę, i bm. o godz, 15-*J
w Chodakowi*.

Warszawa Wysląpi w następującym skła
dzlo:

CybuUkl (Okąel*); PMretyk, Knyi, <1*

gla)! Chodyra (Zryw), Hajduk (Skra), 4z*w-

ezyk (IKS); 3*zi*rskl (Elektryczność), WII-

czyńskl (Polonie), Martyńskl (OkęeH), fiz4>
tlarskl (legia), Kultsza (Okęcl*). Jako ra-

z*rwo'.vl wyznaczeni zostali: Jurko (Ma.
rymonl), Szczepański (Polonia), Zlamśkl I

Ozięcloiowskl (Legia), Nowlsz (Okęcl*).

(potkani* będzie sprawdzianem pracy

tiwn*rskl*j Wacława Kuchara,
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PRZEGLĄD SPORTOWI ftr. S

Anikiewicz gromi Bazamikii Gwardia-Polonia 14:2
na meczu Gdańsk - Śląsk 10:6 Kolczyński nie spotkał się tŻarskim

Zjednoczenie -

Pomorzanin 14:2
BYDGOSZCZ, 3.10 . (tel. wł,). W *o

botę w BydjJoisęgy «pptkaly «i* w

meeau mistrzowskim Zjednoczeni»
Pomorzanin * wynikiem

czycy zdobyli 2 pkt,

szej. Wyniki: (na I miejscu Zjedno

!!!"? r.
W

„ T"! ^rl" j roKgoryfznnu •p^iT» I "'sblaiwm wUJkiep MitaMi wal

iwLL; P,w f«
kiin

; Kowalew wody. Pomijając ju* brak canłowyehka w pikowej, pomiędzy Antkiewi-

i wkotfuem tmml Kamińalu.do do „wodników w obu ^poheh, musimy c^m (G) 1 B«*«rnikiem (SI,). Horo-
• pwykraśclę słwierdnie, *« powom byl skopy przed spotkaniem ie waględii na

nienegególny, I sygnalizowaną (łabą fermę Antkiewieim

wwwej Gdańsk wystawił młodego; i dobrą poitawę Baaarnika, były padnie
««wodnika Pęka, który dnielnie waleaył j lone. Po walce w Katowicach sfewlUmy
* Górowskim. Górawski hołdujący wab do przekonania i musimy stwierdzić, *«

ce na półdystani wygrał pewnie te spot- Baaamik w iadnym wypadku nia migi'

ski w koguciej «nuaił KamiiiakiajMo
poddania się. W piórkowej Kruia

zwycięż» Brzeskiego przez Ł k. ••

Sowiński w lekkiej «wygrywa z Ty**-
ką. Baranowski U w <r«dniej *wy-

ciężył. Kłosińskiego t,k,o.W

średniej Riehtw «dobył punkty w

walc» z Mailirtłkim, Gna» w półeięl-
k ej «wycięty! Sobcsyjiiskiego przw

t. k . o, W clężkied Jabłoński «dobył

punkty W, «

kania, mimo, i* ętrayma! ostrzeżenia

W koguciej Crmywee» nie wi«U miał

do roboty a cięższym i silniejsuym Klei-

by nawiązać równej walki « Antkiewi-

esana.

nam. Pr«e« pierwszo dwie randy jR00. t BAZARNIK NA DESKACH

Skra - Legin 10:6
Tony Galenło 1

ii

BOKSERZY ikry wygrali t legią 10:4.

z wyciął Iwo Ikry było najzupełniej *a-

iiużone, byli oni lepi! technicznie I kon.

dycyjnle od wojskowych I zaprezentowa-
li wyrównany zespół, z wyjątkiem wagi

«letkiej.

siabp wypadł Olszewski, tył bardzo Je-

dnostronny w swych atakach, polował na

nokaut, chodził na sztywnych nogach I

walczył o klasę gorzej niż * Zagórskim.

Wystawienie przez Skrą Tabor» w wa-

dze ciężkiej Jest chyba nieporozumieniem.
Zawodnik ten, obdarzony przez widownią
przydomkiem ,,Tony Galento", przypomi-
nał amerykańskiego boksera tylko ogrom-

ns ringu

Brda-ZZK 14:2
BYDGOSZCZ, 3.10. (tel. wł.). Byd-

goska Brda walczyła o mistrzostwo

Pomorza w boksie w Inowrocławiu *

tamtejszym ZZK i przegrała 14:2. Po-

szczególne walki (na I miejscu zawo-

dnicy ZZK): Szulc II zdobył punkty
w. o. w muszej. W koguciej Błoniak j
w III r. przez t, k, o. zwycięża Ko- j

narskiego, W piórkowej Mrogowaki w

wir, pokpnał przez k. o, Kutkę. W

lekkiej Puszczykowski oddał punkty
Pitrowskiemu. W półaredniej Boliński

zwyciężył przez k. o, w I r. Jopka,
Zalewski w średniej zwyciężył Zawo-

dnego, Mochalski w półciężkiej zmu-

sił do poddania się wir. Radtkięgo.
Zieliński w ciężkiej pokonał Zarembę

przez t. k. o, w I rundzię,

nyro brzuchem, Nie ma Jednak ciosu, a

te nie potrali chodzi* w ringu, więc też

fut w II r. sędzia przerwał walką I ode-

słał go do 'rogu.

W półciężkiej debiutował w Legli Kor-

czyk. Miody trn zawodnik ma dobre wa-

runki liryczne, niewiele jednak umie I de-

sie) od Pletrusika porządne bały.

Wyniki: w muszej Sierpiński (S) łalwo

wypunktował sztywnego Kwietnia- (L), w

koguciej Słowik (I) wygrał t Kubowi-

czem (L).

W piórkowej Blah (S) wypnktowal od-

ważnego, lecz Inkasującego zbyt wiele

ciosów Żyglińskiego (l), w lekkiej Pie-

trzak (S) uległ silniejszemu fizycznie Wdo-

wiakowi (l), w pólir^dniaj Kwainiewikl

(S) zwyciężył Knigę,

W Iredniej Pawłowski (S) przegrał z Ol-

szewskim (L). Wojskowy polował na no-

kaut i robi wrażenie zmanierowanego. Ła-

dna postawa w walce z Zagórskim za-

wróciła mu najwidoczniej w głowie. I

W półciężkiej Pietrusik (S) łatwo po- I

konał Florczyka (l), a w ciężkiej Tabor |
(S) przegrał w II r. z Faledzińskim (l)
przez I. k. o, 'I

V I f, aawodnicy badaj; aię, pod ke-

nta rundy Baaarnik praechodai nawet

do ataku, ale kilka silnych ciosów Ant-

kiewieaa «studzą jege aapędy, W Ani-

gira atareta Antkiewiea ntsaa eałą pnrą

de Mtareia i następuje wymiana cio-

sów, Lewy twing trafia Baiarnika, któ-

rydo„8
H

powstaje ma dętkach, 1 |ong
przychodzi mu a pomocą, W trzecim

starciu Bmarnik, który przyszedł de

siebie - znowu próbuje atakewat, ale

Antkiewiez nie dopusaesa swego rywala
do głosu ł »am naciera i wygrywając
bezapelacyjnie. W lekkiej Kudłacik (G),
po nudnej i na niskim poziomie stoją-

cej walce wygrywa a Matlachem, Mat-

loch jest cieniem boksera, który w uh, r,

dzielnie stawiał ezoła Antkiewicssqwi,

Sensacyjnie zapowiadało się spotka-
nie w półśredniej. Gradkowski, który
na mistrzostwach Zw. Zaw. w Warsza-

wie zdobył tytuł mistrzowski, chciał ko

niecznie spotkać się a Chychłą, który
wycofał się z mistrzostw niezadowolony
z twardego siennika.

CHYCHŁA ZAWODZI

I tym razem Grgilkowski nie miał

szczęścia, bo Ghychła nie zjawił się na

ringu w Katowicach. Przypuszczalnie to

nie mniej jednak nie aaęhwycil.

V Iredniej Kwiatkowski (G) uległ
Ssnnjdrowi, Była te walka elekawa,
obaj nawodnicy walca; a dystansu i du-

io trafiajl. W półeięfckifj iląski „killer"
Paterok potraebował tylko 50 se-

kund, aby prxypartets* de lin Mechliń-

skiege anokautowai lewytn prostym.

Podobnia historia wyglądała w cię?kifj,
i t| jednak różnicą, ie Białkowski, du-

«e vryMny «4 Hiwodnika iląskitge Gond

ka nie m6gł a nim nawiąaać walki, gdyż
po dw* ciosach Gondek aaeaął neiękać
i traymat, tak sędzia ringowy «dy-
skwalifikował

Sędziowali w ringu Łaukedrey, na

pkty Urbaniak (Posnań), Kaliński

(W-wa), SieneieńsW (Uda). Wid«ów

okołe ¢.009,

mecz, auby zobaczyć młodego Szur-

kowskiego w w, koguciej. Polonista jest

niewątpliwie Utalentowanym bokserem,
posiadającym doskonałe oko, szybki
refleks i dobrą celnośi. Jak się «daję
Szcaurkowski będzie świetnym przed-
stawicielem nowoczesnej szkoły pięściar
skiej. Raeęa prosta, ie młody ten pię-
ściarz niema jeszcze aa gros? rutyny.

W meczu spodziewano się, ie Kol-

cayńskl spotka się ą Zagórskim, Kierów

nictwo Gwardii uważało jednak, ie c

uwagi na chore kolano Kalczyńskiego —

jest jeszcze zbyt weselnie, aby Kol-

czyński zmierzył się « Zagórskim.'Kol-
czyńskiejo więc przesunięto do półcięż-
kiej.

Wyniki: Patora' pokonał Grossa (F).
[W koguciej, po ciekawej walce przygna-

ne awycięstwo Szatkowskiemu ' nad

Szcgurkowskim, Pierwsze dwie rundy
zdecydowanie wygrał młody polonista,
a dqpjere yf trzeciej po k°nlrzę Szęzur-

I kowski analazł sie na deskach i prze-

grał rundę. Naagym «daniem, wynik rą.

misowy byłby sprawiedliwszy.

W piórkowej Borkowski (P) miał

nadwagę (!) i oddał punkty Sobkowia-

kpwi. V lekkiej Komuja pokonał. Dę-
bińskiego (P). W półśredniej Tuniczyń-
ski wypunktował PawliQ?ka (P), osi|-

gajijc dopiero w trzeciej nindzjc j;deęy-
dowan^ przewagę, W średniej Zpgórąki
wygrał prjsej t. k, o, * Nowakowskim

(G) p» dwu rundach. Przea dwie pierw
ss« starcia Nowakowski trzymał sie do*

brze, jednak pod koniec dnigiej rundy
otrzymał cjoa w iotydek, k

ł
óry go uczy

nil niezdolnym do dalszej walki W pól
cięikiej Kolczyński adohjł punkty be«

walki. W eięikięj Owcaarek (P) po dww

nmdaeh poddał *ię Arehadakiemn, (G)

Bokserzy Krakowa rozczarowali
przegrywając z Bratysławą 2:14

KRAKÓW (tel wł) 3 10 W dniach ' roz ^' c '* Walki w wadze pół*' nak pod koniec rundy kilką «pc?;ystycli

4 bm. Krakowski OZB obchodź ^V 1
***** l?*"^ V3i

25-leei* awego istnienia. Uroczystości
jubileuszowe rozpoczęły aię w nie-

dzielę. Wieczorem w hali ośrodka

WUKF rozegrane zostały Międzyna-
rodowe zawody bokserskie Bratisla-

wa — Kraków, które przyniosły zwy-

cięstwo bokserom słowackim 14:2.

Wysoką przegraną Krakowa tłuma-

czy poniekąd zawód, jaki zrobili

dwaj ,,murowani" kandydaci na zwy

cięzców, tj. Stysiał i Matula. Oby-
dwaj przegrali niestety swoje walki

w II r. przez k. o., przy czym Matu-

dramatyozny przebieg, Nieopisaną Sebo i tui pmzed końcem starcia Mai»

wrzawę wywołało ogłosnenie wyniku ła dosuaja r«4»Wa łuku bwiowego.

właśnie Crądkowski miał szczęście, bo, ła przegrał przez t. k . o. JS powodu

Perypetie z maratończykami
Dkczeqo w Koszycach, n nie w Bukareszcie

SXIOW

m§mśe*M&m
• POZNAŃ, 31.10 (Tel. wł.). Mimo, te

mistrzostwa w hokeju na trawie jeszcza
nie są ukończone wyłoniony *0»lał w

niedzielę mistrz Tolski. Jest nim po raz

Wtóry gnieźnieńska Stella, kłpra choć

w nikłym stosunku lecz zupełnie zasłu-

żeni* pokonała Czarnych a Poznania

3:1 (0:1). W drugim spoikaniu roze-

granym w Środy,i« mifd?,y tamtejszym

związkowym Cukrowniczym KS i ZZK

Gniezno uzyskano wynik bezbramkowy

Udział Polaków w maratonie koszyc-
kim 28 października nie jest mrzonką.
PZLA potwierdził, że zamierza Głusz-

nr,a i Gancarza wysłać do Koszyc.
Przed kilku dniami wyraziliśmy swą

opinię, co do startu Ganrarza. Teraz

przyszła kolej i na Głuszcza, a właści-

wie na stosunek PZLA do tego zawod-

nika.

Wiadomo, ii zawodnikowi temu wy-

rządzone wielką przykrość w okresie

przedolimpijskim. Mistri Polski był

jednym z najbliższych osiągnięcia wy-

znaczonego przez Komisję sportową

PZLA minimum olimpijskiego. Nie po-

wołano go ną obóz przedolimpijski
w Olsztynie w ub. roku. A gdy zrobio-

no to w tym roku zapomniano o ursą-

dzcniii jakiejkolwiek eliminacji, Nie
' interesowane się nawet solidnjnn trenin
1

giem Głitssicisa, Na Igrzyska pojechali
1

znwodnjny, którzy nie osiągnęli wyzna-

0:0. Jest to pierwszy punkt jaki druzy , ,. „„ m, „

4, , , . , POZNAŃ, 3.10 (Te . wł. , tf aria —

na aa Brody usyskala w tegorocznych I ' ł

rozgrywkach mistrzowskich. Trzeci mecz

SZCZYPIORNIAK W POZNANIU

| POZNAŃ, 3.10 (
l Chrobry Growowire 9:3 (Ą:l"). Mistrzów

Lechia Poznań — Chrobry Gniezno nie

doszedł do skutku, gdyi kierownictwo

sekcji znajduje się w zatargu finanso-

wym x zarządem klubu.

ski mecz sRczypiorniaka Warta — Chro

bry zakończył się niespodziewanie wy-

soką porażką Chrobrego w stosunku

3:9. Warta, która niinła prze* cały eząi
meczu lekką przewagę wygrała zaslułe-

nie. Jej «tnik tym razem dobrze usposo-

biony strznlowo, wykorzystał każdą oka

zję do zdobycia bramki. Chrobry w za-

sadzie aawlódl i niepotrzebnie po praer.

wie rozpoczął grać ostro, Poaa tym ra-

ziło ikandulinane aachowanie się zawod-

ników na boisku, Bramki dla Warty

tiayskali; Piechowiak 3, Ruszkiewjra i

Norek p« i er»» Kubiak i Ptak po 1,

Punkty dla Chrobrego straelilii Girl-

nik, Gawol Jerry i Langesa,

UGA ANGIELSKA ,

LONDYN (Ubsł. wł-). W mecKach e,

mistrzostwo I-ej Ligi angielskiej padły,

następujące wyniki: Aston Vilia ]
Sheffield United 4; 3, Boli on — Arse-

nal 1:0, Burnley — Everton lsO, Charl-

ton — Birmingham 1:1, Liverpool —

Derby County 0:0, Manchester City —

MiddJcnbourgh 1:0, Portsniouth —

Newcastle 1:0, Preston — Blackpool

1:3, Stoke Cjty — Chelsea 4:3, Sunder-

land — Manchester IJnited"M, Vol-

vnrhanmton — HuddersfieM

W tabeli prowadzi w dalszym eiągu

Portsmouth.

H/OW£€Mj£

Newiaa debiutował jako zawodowlee-

Talcsył on z Francuzem Leclerc w 4-ro

rundowej walce, którą wygrał na punk-
ty. Francuz znalazł się 3 razy na dę-
tkach do „9". W tym samym czasie de-

biutował pomyślnie amator francuski

Humez, a praea angielska zapowiada
przejście na zawodostwo inistraa olim-

pijskiego Poł. Afrykńczyka — Huntera.

„DiBIT" lYOOOSZęZT
•TB0OSZCZ, S.1I, (tel. Wł .) — „Derby"

lokalne w nilkarslwie Polonia — Brda, o , Dwaj Polacy walczą
•nisUjostwo Pomorza, zakończyły .1, wy-' otwarcia jesiennego sezonu w Pałacu Ipor
niklem i:i. Przed przerwą pierwsi^ bram-1 towyiri. Micjan
ką zcobywe Polonia ze strzału ęiwajuow-
sklego. Wyrównał po przerwie z rzutu

kornego Ncwak. Sędziował uwelnle n Sta-I

ch»*włex. Maso des»*». * «»•-•'

Slavia bije Spartę 4:0
PRASA, 5.11 . (tel. wl.) — Derby piłkar-

skie CSK — mecz Slavla — Iparta zakoń-

czyły »ie laniaeyjnym I wyiokim ?wyql«>
»twem Siavil 4:0.

w pozotidlych maciach ligowych padły
następujące wyniki: Bohemians — Brati-

slava 0:0, Slezka Ostrava — ATK 1:4;

Trnava — T«pllee 1:3. Kladno — Zlllna 1:1;

Pov. Bystryce - Zidenlce 4:J, Vlcteila

(Prln) — Jadnota (Ko«yce)
yy tabeli prowadzi Slavia — tl pkt.

przed JBohemians - < pkt. i Teplicami -

7 pkt.

Bokserzy polscy
olwiemjn sezon

iw Parciu

Paryżu i okazji

ezonynh prze* PZLA minimów, I nic

dziwnego, że Gluszcz miał powody do

njeaadowolenia.

Nagle wszystko wskazuje, że Głuszczo

wi PZLA stara się dać zadośćuczynie-
nie, Jak wygląda rzeczywistość?

W najbliższą niedzielę, 10 bm. mą

odbyć się maraton o mistrzostwo Pol-

ski w Kielcach. Głustcz musi w nim

startować. Nie ehcę być złym proro-

kiem i iyezę Głuszczowi jak najlepiej,
ale mamy przykłady (choćby s Lip-
skim w Morawskiej Ostrawie), że i w

sprintach można nie dobiec do mety, W

maratonie te rzeczy gdargają się czę-

ściej, Zdarzyło się to już i Głnszoeowi

w roku 1946, Podczas jednej eliminacji
praed mistrzostwami Europy pobił re-

kord Polski, podczas drugiej musiał

wycofać aię a powodu niedyspozycji,

Gdyby Głuszca trafił na »wój zły
dzień w Kielcach mowy nie ma • wy-

jeździe do Koszyc. A skońeay i osiąg-
nie dobry czas, to będziemy pierwsi
głosowali aa pozostawieniem Głuszcza

w Warszawie. Bo dwa słnrty w marato- narodowe wystppy

nie w eisjgu IR dni to ni« aabawka na*

wet dla trenującego dość węstn na tra

sie 30 km biegnrza.

A tera? druga sprawa. Do Bukaresztu

wysłano dość liczną grupę zawodniczek

i zawodników, Wysłanp nawet takich, o

których nie prosili organizatorzy nawo-

dów, Dla Sinorackinj i Stnnhowirzów-

ny dopiero na prośbę naszego kierow-

nictwa wsławiono do programu rzut

oszczepem. O tym, że 06?,c".t>pu dla ko-

biet nie ma w programie PZLA nie

wiedział. Nie orientował się lei chyba,
że jest w nim maraton.

Jesteśmy przekonani, ie start na-

szych maratończyków w Bukareszcie

byłby dla Głuszcza dostateczną saty-

sfakcję, przyniósłby chyba więcej ko-

rzyści, niż wewnętrzny pojedynek Po-

lek w oszczepie i nie istniałoby niebez-

pieczeństwp załamania się w drugim
starcie.

Bo nieudany start w mistrzostwach

wywołałby « pewnością mniejsze rozgo-

ryczenie, niż ew. niepowodzenie w Ko.

szycach.

Kalendarzyk imprez organizowanych
przez PZLA, uwzględniający i między-

naszych lekkoatle-

tów mógł by nie cnwierać absurdów.

Można go oprarownć planowo, ro przy-

niesie z pewnością wiele korzyści, (ss)

w wadze półciężkiej, przyznająaągo
zwycięstwo Słowakowi nad Pieniąż-
kiem,

W ringu sędziował kpt, «portowy

PZB Kazimierz Derda, na p-kty B6h«»

CSR oraz Bielewicz i Prendowaki.

Wyniki walks musaa Mikovie mistrs

Bratysławy zremisował a Janickim (Kra

ków), kogucia mistrz CSR Muzley wy-

grał na punkty a wicemistrzem Polski

juniorów Sójką, piórkowa finalista

mistrzostw CSR Mutejci pokonał po n>e

ciekawej walce Groniplę na punkty. W

III r. obydwaj otrzymali ostrzeżenia.

Gromala unikanie walki, Matejei ca

uderzanie głową.

Wagą lekka mistrz Bratislawy Stewur

ka zremisował z Lisikiem. Półśrednia

niistrz Słowacji Senko wygrał przez k.'

Pól«ięgk« — mi^łnwwi CSR Swatko

przyznają eędwoiwia nwycięstwo nad P|ę.
iiiąakieii!, ciężka Dertwek mis*TM junio
rów CSR wygrywa JWZIW poddani*
w III r. Rysia, po iw»ydkiej i Rieflife

kawej walce-

W poniedziałek edbęda »ię drugie za-

wody międzynarodowe pomiędzy Okrę-
giem Bratysławy a Okręgiem Krakowa,
zasilonym trzema oMnipijczykaimi: Kas-

pqrozakiem, Anlkiewiuzem i Szymurą.
Ciekawie swlaisacza caipowiada aię waL

ka bombardiera c Wybrzeża An<kiewii>

cza • mistrzem CSR Kellnerem, walezą»
cym, j«k wiajojiio, • odwrotnej pozy-

cji,

Nie wyjechali
II r. z mistrzem Polski juniorów i

Stysiałem. W I Stysipł zasypał Senkę! || 20701)11( 2 Ilkl* 1
gradem ciosów posyłpjgc go do „5" na

'

deski. Rundę tę wygrał Śtysiał wysoko. J Bokserzy Polonii nie wyjechali do

W 1 min. II r. Stysiał dostaje fi lny cios ( Radomia, ale wcale nie rezygnują S

podbródkowy idzie na deski, wstaje j punktów! Okazuje się, że paragraf 91

Reg. Sport, Wydz, Spr. Sędziowskich
PZB kładzie na gospodarka «awodów

(w tym wypadku Radomiaka) ohowią=

7,ek zawiadomienia gości w terminie

2-tygodninwym o dacie i miejscu wagi,
Radomiak o tym ««pomniał, a Polo?

nią ma szanse na walkower!

wprawdzie na „8" jednakże na ,,10" nie

staje w pozycji bokserskiej i zostaje wy

Ijczony.
Waga średnia mistrz Bratisławy Sclbo

wygrał przeas t. k. o. w II r. z Matnią,
Wir. obydwaj idą n« wymianę do-

sów Maituła więcej trafią, inkasując jed-

Walki sparringowe
na meczu ŁKS-Bawełna

ŁftDŹ, 3.10 . (Tel. wł.) — Spotkanie
bokserskie o drużynowe mktwjostiw®
rozebrane między LKS-em * Bawełną,
zgikoĄezylp sję jwycięstwem mistr»a dru

żynowegq Polski J3:3.

WjTM"3q walk: w muszej Różyikj (ŁK
S) Bmiorzył aię « Anielakicm. Spotka-
nip to uważano aa pojedynek o sdoby-
cle morailnego t\«uhi najlepszej mudiy
m, L»<h\. W pierwszym starciu Anielak

Ha boiskach i ringach całego kraju

Krawczyk zmierzy ilę w

dniu » hm. »• lloeklem, • Janłk W«l|
czak bedzle walczył o mistrzostwo Francji
w watrze pólirednlej x Marokańczykiem—
Omarem Keudrl.

•VTOM, 1.11. (tel. wl.) — Szczecin —

Opole 4:3 (3:1). Składy drużyn:
Szczecin: Paźdzlerski, Obałek, Staszew-

ski, Stefanik, Gajda, Sawicki, Wielga, »o-

•nowski, Matyskiewlci, Boroń, Bartczak.

Opole: Paszkiewicz, Dubiel, Garys, Nie-

byliki, Ławnik, Moizciyńtkl, Śliwiński,
Trampiiz, Nesterok, Juchy, Urbaniak.

lędzia p. Kurek z Sosnowca — dobry.
Widzów ek. 2,000.

Prowadzenie dla Opola ujiyjikuje W I-ej
| min. Neserok. W 20 min. gry wyrównują

Sosnowski. Kolejne bramki dla Szczecina

uzyskują wiolo» i Bąrtc;ek w 40 | 43 mi-

nucie gry. W pierwszych minutach drugisj
I polowy Opola doprowadziło d-9 Itanu iii
'

ze Mrzaiów Urbaniaka I Niederoka,
Przed końcem spotkania Matyizklewlci
zdobywa 4 bramkę dla Szczecina UltaH-

' Jąc wynik zawodów.

j W PPOtu
^

OPOll, S IO- (tel. wł.) — csepel — teo-

"polia 12:4 (5:3). Drugi występ węgier-
skich szczypiornlstów zakończył się wy-

sokim zwycięstwem nad miejscowym ze-

I społem kolejarzy. Węgrzy byli przez cały
'

czas spotkania stroną przeważającą, po-

siadali więcej z gry i lepiej strzelali,
DIBBV BOKSiMKIE BWOMIA

BrroM, 1,11. (lal. wł.) - Budowlani

lylom — Polonia Bytom 10:4. Derby bok.

lartkie Bytomia wygrali Budowlani zwy-

ciężając bytomską Polonię 10:4. Wyniki
walk: musza Ruszkiowlci (B) zwyciężył
na pkty Pompusa, kogucia Tyńskl (I) wy-

grał t Chomą, Piórkowa Knyłkow (P) po-

konał Palaka, lekka Broka (P) — Om-

cttowikl (B) obaj lostall zdyskwaliłlko-
want, pólirednla Hadud» JP) wygrał wy-

soko z Majchrem, irednla Mlkoda (B) po-

konał przez t. k . o. Brsnlsza, półciężka I

Kurdzioł (B) wygrał przez k. o. z Olszow-

skim, półciężka II Bochenek (B) pokonał
przez I, k. o . Tomsa, Widzów' 1500 oiób,

tlOA SLĄIKA

KATOWI Ol, I.lł, (tel, wł.) - Wyniki
uzyskane w Udze tląiklej: Hula Pokój —

Pogoń (Katowice) 1:0 (0:0), Błyskawica —

Polonia (Piekary) 4« (1:0), Naprzód (Ja-
nów) — st^mlanowiczanka 4:1 (?:1). Koija-
rawa (tywiec) Czaml (Chrppaęzów) I:?

(2:2). Concordia (Knurów) — PZKS 20

(kop. Katowice) S:1 (3:0),
Na czele tabeli znajduje się Concordia

(Knurów),

MtODZIIt IZKOINA

tóDt, 1,18. (lal, wl,) ^ Uczniowi* ukół

średnich w iodzl chcąc powięknyt bud'

iet na odbudowę Wsruawy, żorg«nlzow«-
ii turniej piłki ręcinej mląd^y «Jkolnym
Klubem Iporłowym a raprazanlacją Okrę-
gu łódzkiego. Młoda drułyna żańska

szkół frednlch wygrała nieipod»l«wanlt
z reprezentacją Łodzi w siatkówkę w ito-

sunku 2« (15:10 I 15:13). Równiał I u«.

niowie (wydątyll rapraienłację Okręgu
w siatkówce w stosunku 2:1 (7:15/. 15:11

I 15:«):

Reprezentanci Łodil pomłelll »we dwlt

poprzednie porażki i mlodileżą w kony
kówce mąiklej, Reprczonłacja Okrągu wy-

grała wyioko «7:21,

tutiowcr WAiezni .

BYDCOSZCZ, M». (tel. wł.) - Na ło-
rzo żużlowym stadionu miejskiego w Byd-
goszczy rozegrano 3 bm, mistrzostwa Byd-
gosmy z wdziałem kierowców Warszawy,
iląska, Ło<M, «rudzlądra I Bydgoszczy.

Ogółem rozegrano 20 biegów. W punktacji
indywidualnej tytuł mistrza miasta zdo-

był miody zawodnik bydgoskiej Polonii,
Bonin, który zwyciężył w 5 biegach i zdo-

był w sumie 20 pkt. Na drugi miejscu
znalazł iią zawodnik łódzkiego Tramwaja*-
rza, Koieciak I i ,14 pkt, Trzeslt mla)ica
zdobył Buda (Polonia, Bydg.) — 1« pkt,
4) Krakowiak (DKB Wdt) - 1< pkt, 5) NaJ*

drpwskl (Olimpia, ©rudz.).
Najlepszy czai dnia na 4 okrążeniach

łoru ujyikal Koleczpk I (Tramwajarz,
tódż) — 1:64,4, Bonin uzyskał najlepszy
swój C7«i 1:55,4.

IZTOIC ZKOKAMTOWAKT

WłłOetAW, 1,1», (lal. wł.) - y nladzl*'

lę odbywały tlę na Polnym 4ląiku dru-

iynsw» mlsłnoslwa bekierikl», Ujyska-
no następując» wyniki: Paławag 0'ór-

nlk 10:4. laniacją lego ipojkanl* była
iwyclęsłws Michalaka nad l?łe|cern P«»»

k, e,l W« Wrocławiu Jeleniogórski Zapłon
wygrał i Odrą 10:4, a IK» «wyelęłył wal-

kowerem Burzę 15:9,

jfakończona rosiała pierwsza runda,
Prowadzi IKS ber utraty punktów priad
Parafaglem 1 Zapłonem. ..

CBASOVIA KEMISUII

WROCŁAW. 1.1». (lal.wł.) - W sobotę
I niedzielę goielta na Dolnym Kąsku dru-

żyna Cracovll, pitrwstage dnia krakowia-

nie (dolali taltdwl* rramlsewać i Ząbko-
wickim Orłam 0:0, W raspola gpicl nia

grał Parpan, We Wrocławiu Cracowll po-
wiodła się ItplaJ gra, gdyż p«kona(a ona

zupełnie łalwo Burtę (5* (4:1), idobywa-
)(|c byimkl przez Różankowsklege II — 4,

Szowczyka 1 I fcellgę i. »la miejscowych
bramkę zdobył lewy łącznik oraz jodna
samobójcza.

prwhndzi do ofensywy, a Różycki umie

jętrae kontro je. W H r. Różycki zwięk-
sza tempo trafiając częeto i eelnie. Je-

den t prawych ląduje na szczęce Anie-

lska i posyła do „8" na deski. W ostat-

niej rundzie w dalszym ciągu przewagę

ma Różycki. Zwycięża na punkty Ró-

życki.

W piórkowej mnie wrażenie epraw!
Kowalski (Baw,) w wnlce z Marunkow

ekiim. Ten 20->1etni chłopiec nie eląkł
«ię twardych pięści. Miirankwski wi-

dzęc piy.ed sobą młodego pifśniiirza,
oszczędzał go wyraźmie, tak Że wnika w

U i III r. robiła wrożeipie spnmngi«-
, Zwyciężył oczywiście Marcinkowski,

• Podobnie, jak Maircinkowiski, poetę-

pił Olejnik w spotkaniu z młodziutkim

i nicobyiyim sio ringu Upzenikiem (B.) .

ŁKS Jak równiej! oazozę-dzał awego prze-

(ilwoika i walnzył prz«f5 dwie piewco
rundy jedynie lewą ręką, W Ill-oj Olej-
nik rJiyt silnie t/rafił prawą i wygrał

praw t, k, W lekkiej Steffwiink (B )

pwieigrał * Kmnickim (ŁKS), W ared-

nifj Wieczorek (ŁKS) wygrywa w, o.

W półcieikiej Pjgap&i w I r. ti«y*kał

zwycięstwo prze* podtłanifl aię Ur?ędo-.
wlraa (B,), W riężkiej Żyli» (ŁKS) pwy

dfiył Kawirmtka,

Walka w koguciej międ?,y Popielatym
(ŁKS) « Oleslritklm (B.) zakończyła
§lf małym «kanduliklełn,,, Sędzia po

gongu, omajiniiajqcym «akonezenie II

rimriy, *nłr/,jiiiiije nagle obu eawndni-

ków w ringu I tidaid* trzeciego na-

pornnlwia Poplelntomn M blc.le głową,
eo pncięga «a «ib| dyskwalifikację. Zwy
olfiyl Olesińfki, Widownia długo dc-

mon lirowała, r/iiicajge na ring Jabłkami.

P0WR6T DZIAIACZA IPORTOWiOO

ttanlilaw Frankal — długoletni prerei
Polonii warszawskiej, powrócił do kraju,
P. Frenkel przebywał dolychczas w szpi-
talu w Anglii po ranlo oirzymanoj w cza-

sio cpcrecjl wojennych wojsk polskich w

Iłartł.



Paprocki szykuje się do 10-boju
Wschodzqcu gwiazdo lekkoatletyki

M
ISTRZ Polski w skoku wzwyż I szkolnego. Zwycięża! łatwe,

Paprocki awijal się aa bo

iskn w AgWeoIi, odrabiając konku-

rencja, wchodzące w ikład 5-boja

Na odbudowe

Warszawy
Wrzesień — miesiąc odbudowy ITar-

szowy odbił jrę ueralU» echem w

lej Warszawie. I sportowcy również poi-
piessyU x pomocą zniszczonej przez

taroga stolicy. Organisowmo mecze pił-
karskie, tmnmsistów z bokserami, prmy

z magistratem. Urzędu Skarbowego
kupcami, WOP-tt x przemytnikami. Każ

de miasto stawiało sobie ss punkt ho-

noru zorganizować jakąś imprezę, ahy
zasilić zawsze pustą ,kosę SFOS.

Czyi więc Grudziądz miał być gor-

tzy od innych?
Gdy więc rozeszły się K*eści, że miej-

scowy Spółdzielczy Grudziądzki Klub

Sportowy organizuje mocz piOeanki z

WKS Zawisza, a dochód z niego prze-

znacza na odbudowę Warszawy, w świat-

ku sportowym Grudziądza po prostu za-

wrzało.

Entuzjazm był niesłychany!
Już na godzinę przed zawodami na

widowni był tłok. Entuzjaści odbudowy
Stolicy postanowili i poza kupnem bile-

tów przyczynić się do odbudoivy swo-

jego ukochanego miasta.

A jak najlepiej poprzeć dzieło odbu-

dowy?
Po prostu ofiarować parę cegieł.
Nie więc dziwnego, za każdy z wi-

dzów znosił przynajmniej po 3 — 4 ce-

gły. Kobiety jako „p/eć słabsza" przy-

niosły po jednej, nafoletme pętaki" za

punkt honoru miały przytarganie przy-

najmniej połówki, a choćby jakiejś śru-

by, łub kawałlca żelaza.

Wiadomo, odbudowującej się Warsza-

wie żelaza też jest potrzebne.
Początkowo publiczność przyniósłszy

cegły położyła je ma ziemi, oczekując
Mosowtiej chwili do uroczystego prze-

kazania ich na Fundusz Odbudowy Sto-

licy.
Tymczasem rozległ się gwizdek i pił-

karze zaczęli grać. Widzowie czekali

spokojnie, licząc na to, że zbiórka za-

inicjowana zostanie w drugiej polowie

•Mech aade-jąc twymi wysikani
wołania nie tylka *

koJefów nkefnych, ale 1 ataryufc wyf
— wychowawców fizycznych a prai
prol Parasewskim i Orło^MMi m

czele. , I

Niezmordowani pionierzy spor ta

szkolnego, z których JEJ— M AJRL-

eoK zgubił włosy (Pamaaewafci), a

drugi ich kolor (Orłowicz), xorganize
wali 5-bój, do którego stanęło 29 za-

wodników, reprezentujących 4 szko-

ły. Podobno jesrt to tylko aieEczna

część młodzieży szkolnej, uprawiają-
cej lekkoatletykę. Tak zapewnił przy

najmniej prof. Paruazewski, obiecu-

jąc wypuszczenie w niedługim na-

się całej „stajni", oo będzie dowodea

odrodzenia warszawskiej lekkoatlety-
ki. Czekamy aa tę chwilę z nieełer- j

pliwością. I

Zawody odbywały się w nieprzy-'
chylnych warunkach. Chłodne jesien-
ne powietrze i proszące się o napra-

wienie bieżnia, rzutnie i skocznie nie

dawały gwarancji uzyskania dobrych
wyników.

Bohaterem zawodów był oczywiś-
cie Paprocki, zwycięzca 5-boju. Nas

interesował przede wszystkim start

mistrza w jego specjalności. Paproc-
ki uzyskał 180 cm, przechodząc tę

wysokość za pierwszym razem! (ska-
kał co prawda już poza konkursem).
Stylowo poprawił się Paprocki od

czasu mistrzostw Polski sporo. Ale

jeszcze zbyt wcześnie przechodzi do

pozycji poziomej, a nad poprzeczką
zapomina o podniesieniu bioder. Sko

czność ma jednak olbrzymią i miej-
my nadzieję, że doczekamy się wresz-

cie skoczka, który poniżej 185 cm

nie powinien skakać. Nie jest wy-

kluczone i 190.

„Menażer" Paprockiego (jeden z

kolegów) opowiadał nam różne cuda

o swym pupilu. Toteż, gdy dostaliś-

my się do mistrza sprawdzić należa-

ło, ile jest prawdy. No i rzeczywiś- , , . .

~

, . . „ ,, . , koatletyczma zatrzymała dię w Ustrawie,
cie okazało się, ze Paprocki miał ,. , , ,

Z wielkiego meczu • mistrzostwo Świat* Cerdan — Załęski (Tony Zalej.
Czwarto runda należała do Zale. Załęski, który rzadko stosuje lewe prost*

tym razem wobec nim,tających ataków Francuza, będąc ciągle w defenzywto,
użył jej, jak widzimy, z powodzeniem. Pręcy ciągle do przodu Cerdan nadziU

się niespodziewanie. Ale na krótko. Rutzył mów do ataku i w nartępnychk*
lejny* mndach wdemolowd przeciwnika zdobywając mistrzostw *tta*

w wodze średniej

Łomowski przestraszył się deszczu
i zrezygnował z bicia rekordu

(Telefonem od specjalnego wysłannika „Przeglądu Sportowego")
OSTRAVA, 3.10. (Tel. wł.) — W dro- i-ych wycofał się na skutek odnowionej

dze z Bukaresztu lutza ekspedycja lek-

zbyt duże pantofle i nie do sko-

ków. ,

Skąd się pan tu wziął —

zapy-
nteczis. A tymczasem przeriva płynęła, tajemy 19-letniego skoczka, członka

a zawodnicy mowa zaczęli się uganiać poznańskiego A. Z. S .

zupełnie niepotrzebnie za piłką, tccałe

;<Łae w sobotę odbyły aię zawody
udziałem Węgrów, oraz zawodników z

Moraw i Słowacji. W większości kon-

kurencji startowało zaledwie po 3 za-

wodników, a w skoku o tycace Moroń-

. . , „„ czyk był zupełnie odosobniony. Chło-
— Przeniosłem s»ę do Warszawy , .j.j.. , ,

»

, . . , dna i dżdżysta pogoda wpłynęła ujem-
nie na wyniki, oraz na frekwencję pub-
liczności.

Węgrzy przyjechali w składzie 4 za-

^

kkł ' d wodników: Garay, Varszegi, Szilagyi i

daJ
206 'ł 3 k' 1 ]^ ^

* Kulitzy. Wszyscy oni wygrali swe ko<n-

eem , uia i oszczep nae kuremcje z łatwością, clioć wyniki ich

VC ,

ąmiŹ,e ' 1>50 ° m ^ Tam
daleko odbiegały od osiągniętych przed

« nm,TM*TM P«Ł,/v TM •t- ,

chyba 26 wsz Vstkimi ' bo mam za ^

tygodniem w Bukareszcie.
w Powietrzu. Padały one gęsto, jak gru- bą zwycięstwa w Biegu Narodowym.
"f- I Boję się tylko rzutu dyskiem. 1 kg 2 DOBRE WYNIKI POLEK

l tu trzeba podkreśl,ć brak wyrobie-' rzuci}enj z trudem 32 m. IZ zawodników polskich na podkreślę

nie dbając o wielkie dzieło odbudowy.
Tego już nerwy nie wytrzymały!
Jakiś starszy łys&iuy pan wzniósł

okrzyk:
— Odbudujemy! — i zręcznie cisnął

połówkę cegły na środek boiska.
— Odbudujemy — powtórzyła reszta

pu&Eęmśei i aż się zaczerniło od cegieł

do szkoły i będę tu startował.
— Jak pan czuje się-po 5-boju? I
— Bardzo dobrze. Będę startował

w 10-boju o mistrzostwo Polski. O

ma sportowego WKS Zawisza. Zamiast

wnosić odpowiednie okrzyki na cześć

stolicy, lub chociażby grać nie zważając

— A od kiedy paif startuje? Inie zasługują tylko-dwa, mianowicie ku-
— Zacząłem w zimę w tym roku la Bregulanki (12,28), która po raz

na halowych zawodach. Skoczyłem czwarty w ciągu dwóch ostatnich mie-
na latające w powietrzu drobiazgi, po

'
1?2 . od teg0 czasu tre'nuję s0[idnie. sifcy pobiła rekord Śląska, oraz skok

prostu po paru ivypadkach trafienia ce-

głą zeszli z boiska ku oburzeniu całpj
sportowej publiczności. Sędzia zaś dot-

knięty zaledwie w głowę kafelkiem, rzn

conym zręcznie przez jakąś piękną gru-

daąiankę, zamiast przyjąć to śmiechem

i brawami lub zaśpiewać -Warszminn-

kę", po prostu frzetwódł się i udawał

nieżywego tuk długo. "± go parm face-
tów ze śmiechem i pieśnią na ustach

zniosło z boiska i oddało -w ręce leka-

rza pogotowia.

Ogółem dzięki miłości i zrozumieniu

potrzeb stoUcy na boisku grudziądzkim
zostało pm-ęset cegieł, które przewiezio-
ne do Warszawy mogą walni* wesprzeć
dzieło odbudotoy.

A zawistna prasa znowtt wypisuje
kłamliwe artykuły o bójkach na boisku

w Grudziądzu,
Co w imię prawdy

ttować. 1KO

Myślę, że obecne wyniki poprawię je
w

dal Nowakomej (5,37). Reszta ja-
szcze sporo. Będę trenował z Mo- wodników miała -luli-ze wyniki, niż w

rończykiem, który wiele mnie nau- Bukareszcie, na co wpłynęło jeśli cho-

erył w Olsztynie.
Roman Paprocki ma, jak widzimy,

zapał. Lekkoatletyka nasza może mieć
z niego pociechę. (S. S.) .

Wyniki techniczne 5-boju szkolnego:
•TOO ta — 1. Bukowski (Pon.) 11,5; 2, Pa-

procki (T.) 11,4; 3. Majewski (B.) 11,8.

dai a biegaczy ojiróra złej pogody je-
«zcKe miękka bśewnia.

kontuzji podudzia. Na 400 m konku-

rencja gospodarzy była dość erbie. Mach

ledwie uratował drugie miejsce.
Rekordowa ilość zawodników, bo ać

12 startowała na 800 m. Po 400 m Ga-

ray zostawił za sobą aa o 10 m resztę

stawki, w której naaz Wideł zajmował
w tym okresie czwarte miejsce. Przy wyj
ściu na ostatni g prostą, Wideł wyszedł
na drugą pozycję i ładnie finiszował-

ŻałoWał po biegu, że wcześniej nie za-

atakował swych przeciwników, bowiem

miał dość energii, aby w ten sposób uzy

skać lepszy czas.

KIELAS NIE CHCIAŁ BYC
ZDUBLOWANY

Rielas uparł aę startować na 3.000

m przez przeszkody, w nadziei pobicia
swego rekordu Polski. W porównaniu
do swego zwycięzcy, Roiudnego, Kielas

wypadł blado, słabo biorąc przeszkody,
a zwłaszcza rów z wodą.

Startując na 3.000 m zamia>n na 5.000

m Kielas wolał uniknąć zdublowania

przerz Szilagyejgo, jak to było na 10 km

w Bukareszcie. Węgier miał 6 konku-

rentów, i których tylko Zeienka utrzy-
nrał aę sea nim do piątego okrążenia.
Na 3 km Szilagyi miał ©zos 8:57, a w

rezultacie nie udało mu się sdnibloiwać

jedynie Zeienki.

Sprinteiiki nasze zcobily na 100 m ta-

APETYT ŁOMOWSKIEGO
I KUŹMICKIEGO

Łomowiski, klói-y w dr<nW powrotnej
Bukareszt — Qslravu zjadł du epółki z

Kula - 1. Paprocki (T.) 14,03; 2. Garn- I Adamczykiem... 27 kg winogron, szyku- ,. ł},„
-

, _

-

.

carczyk (B.) 12,95; 3. Kowalski (T) 12.84; . . , ,.
• t' p^iI^ 881,1 " tiok ' ,ak * Bukareszcie. Star-' ' '. .

_ _
lac się do zaatakowania rekorau Pol- t . .

_
. ,«

dysk — 1 . Tyli (Pon.) 47,21; 2. Garn- " towała nawet Gieslikowna i me była
carczyk (B.) 42,25; 3. Kowalski (T.) 38,81;

^

zrezygnował z góry ze waględru na

wzwyż — 1. Paprocki (T.) 170; 2. Ma- pogodę i startował, nie rozbierając się
kowski (T.) 1«5; 3. Garncarczyk (B.) 155; nawet, a zadowolił się 15,44 m.

w dal: 1. Paprocki (T.) 597; 2. Bee, (B.) ww na 100 m RlJtkowstj reha-
570; i. Majewski (B.) 562. | B

. ni

5-bój indywidualnie - 1. Paprocki (T.) bnłrtowai aę za porażkę w Bukareas-

277 pkt.; 2. Garncarczyk (B.) 259 pkt.; 3. cie i przybiegł do mety pierś w pierś
Makowski (T-) 241 pkt.; 4. Beer <B.) 237 z Kiszką. Słaby czas (11,3) usprawiedli-pM- "

, _ , . „„ wia skośny, przeciwny wiatr. Lipski ma-

5-bći drużynowo — 1 . Techmcun 1299 . , , . „, ,

pkt.; 2. gimn. Batorego 1252 pkt.; 3. jąc na 200 m ledwie 2 konkurentow, pro

mnazjum Poniatowskiego 1099 pkt |wadaił zdecydowanie d« 150 m, po któ-

ostatnia. Brockównej udało się sęrehabi-
litować za Rumunię.

Wobec kontuzji Lipskiego i Mode-

rówmy nie odbyły się obie sztafety. _

WYNIKH

100 m: iT" Kiszka 11,3; 2) Rutkowski 11,3 .

200 m: 1) Otava — 23,?. 400 m: 1)"Rek
51,0; 2) Mach 51,5; 3) Dostał 51,7 4) Puzio

52,6. ,800 m:,1) Garay 1:56,7; 2).Widal 1:59,9 .

3.000 m steeple chase: 1) Roudny 9:38.2;

2) Kielas 9:48,4 — 5.00Q m: 1) Szylagyi
15:00.6 — 2) Zelenka-15:34.4 .

W dal: 1) Adamczyk 6.99 — 2) Sznaj-
der 6.63; — 3) Kuźmicki 6.55 — Kula:

1) Łomowski 15,44 — 2) Vrabel 14.15 —

3) Adamczyk 13.70. Dysk: 1) Kiltzy 46.02—

2) Łomowski 42.69 . Oszczep: 1) Varszegyt
64.24 — 2) Uhlaz 58.20 — 3) Kuźmicki 49.56.

Tyczka: Morończyk 3.70. (Rozpoczął od

grzech wygłosił da Masłowekiega ge-

dżinsy wykład na temat wad technicz-

nych naszega miotaeaa młotem. Ob»

ła sę, se Sdlagyi bardao skrapwktnie

przyglądał mę wessystkim nauayia ańat»-

ezom iii Łomowdriega roalazł pewne

braki techniczne. V nie obowi ązmjęecj
rozmowie. Szilagyi wyraził ochotę przy-

jazdu do Polski w przyszłym sezonie na

pewien okres, co z pewnością przydała-

by a$ naszym lekkoatletom pozbawia-

nym odejściem Grzesika i Gąsowskiega
istotnie faciuwej apieki trenerokiej.

Ifę&zj przyjechali beuk* wproet

z pecifga i nie midi eamm zakrzątnęe

się • kwatery. Betele fcyły przepełni *sm

a w anułjm ^Imperialu" byłe fS Poła-

kvw, gdyi apróc» lekkoatletów miessks-

E lam 8*acliiśei praybyK se ŚlęekM. Lek

knotka naś Mtjpiii Węgrom 2 pokoje.

Csepel daje lekcje
szczypiornistóm A K S 6:2

CHORZÓW, (Tel. wł.) 3J0. Csepel
Budapeszt — AKS Chonzów 6:2 (4:0).
Pierwszy występ mistrzowskiego zespo-

łu szcsiypiomisłów Węgier zakończył się
pełnym ich sukcesem. Węgrzy, którzy
przyjechali do Chorzowa na pięć godzan
przed spotkaniem, wcale na boisku nie

okazywali zmęczenia i byli wyraaiie

lepsi.

Pierwszy występ «agranóczneg droży-
ny obnażył ałabe stromy twcKypiornirtuw
pokkich. Węgrzy grają Łupekiie edmiea

nym systeinem, niestoswvanjm praes dra

żyny polskie i zdaje się, me mają oiece

inne przepisy.
Węgrzy" grali szybko , podawali p3ks

górą i daleko. W obronie nie stosowali

systemn krycia, „każdy swojego", lecz

krj-li pola, tak że atak AKS-u nie po-

trafił przejść przez tą linię, a dwie

bramki jakie uzyskał były • kaniege i

druga z wodnego.

Csepel: Sebee, Bosze, Kornel, B^tsm,
Farkas III, Kilik; Dobó^, Arway, Ta-

kos, Fackas II, Fołdi.

AKS: Tboiman; Klem, Pośpies®;
Kiftler, Krawozyk, Baryee; (Toma» II)
Faber Skawiński, TbH, MutiowckL

Grę rozpoczynają Węgrzy "i z niejaca
uzyskują anacziną przewagę, Dobroć bro-

niący Thoman i gkutecznie jśrająea «b-

"rottia nie pózwaflają na zdobycie ponk-
ta. Dojpiero w 10 minucie Węgrzy Mę

rozgrzeli i zaezęli coraz bardziej atako-

wać. Kontrataki AK&n rozbijają się

prawią na 5:1. Węgray aą ep ttmun

bramką i całkowicie oddają teraz ini-

cjatywę AKS-owi. Za pnewźnienie na

pola kamym sędzia dyktuje nut kar-

ny, który Faber «mienia w bramkę.
Na cbwiłę przed «akończeniem aawa-

dów Takos podwyźsn na 6:2.

Na margmeeae wwodów miaimy z

tułjkrowcią «twiecdaić, ae diuinił

AKSc i B-eeotą wcKyetfcce druŁ>uy pei-
ekie grają k «H». Węgny teć atak*-'

woli i tei odbiecalt paikę, ale nie f«k-

lowaB, ntnoDŚaat naei ammlnicy <2twy-
»aft Węgrów w pół i penewteeaiL Sę-
dzxowal amnedy Ssstaneei w myśl pca*.

pisów jakie pamją w Polsce i nie da-

Iną MBkarbił aołne opinię w Węgrów.

3.60, a po przekroczeniu 3.70 podwyższył "^TM 1 »® gosoi. pokasują ki&a

poprzeczkę na 3.85). Miot: 1) Kahrzlk 45.45 ładnych zagran i wyp«!«C7jony jfcr7,ydło-
- Hi Masłowski 45.22 . j wy , Foldi zdpbyi>v« ;

• peowadzeme." .

Bobleły: 100 m\ 1) Moderówna 15.1 — clwilę później - Arway mija ohrońców i

W regatach na odbudowę "Wmssauy zorganizowanych w niedzielę 26 ub. m . wzięła ndikU czwórka pań WKW, którą
scasbsmy na fcwtfcs przed asrtfln .

2) I 5) Brockówna i Hejducka 13.2 — fl

Słomczewska 13.7 — 5) Cteślikówna. Kula:

1) ftregolanka 12.88 — 2) Flakowiez M:33 —

5} l i) Tkaczyk I Pankówna po 9.84. Dysk:
f) Dobrzańska 35.38 — 2) Bregulanka 34.50
— 4) Stachowicz 33.99. Oszczep: t) Stacho-
wicz 36.05 — 2) Sinoradzka 34.47 . W dal:

1) Nowakowa 5.37 — 2) Gąbolisówna 5.10.

Wzwyż: 1) Vejssova 1.40 — 2) Pankówna.

1.40 — 3) Hefdówna 1.3S .

OJRA — OJRAI
Na wspólnej kolacji, po zawodach, po

przemówieniach delegata gospodarzy p.

Żaczka i Węgra Varszegyiego, dr B:iłoiw

ski okrzykiem na cześć gospodarzy i

Węgrów tak zdopingował obie nacje,, że

zrewanżowały się również okrzykiem,

I
przy ezym Węgrzy znanym Ra-ra-ra-

ojca-ojra.

Mtji) k*4»y je«t InMMi si Tf

niskim strzałem' itic- do obrony podwyż-
sza wynik. Atak AKŚ-u, który przy®wy
czaił aię juz do obrony gości, zaczyna

grać eoraa bardziej «kuteoznie i coraz

bardziej st!ize,1ać, nle, puześl.aduje ga wy

raźny pech,
1

bo napa>stnilcy orterokrotnie

w tej części gn-y i trafia ją bądź w dupki,
bądź 'w poprzeczki. Na.'2 imn.'' przed' za-

kończeniem Arway jeszcze dw« rasy

wrzuca piłkę do bramki i podnosi wy-

nik na 4:0/ • -

r

Po • pcwerwie ^ra się - bai ilucj "wyrów-
nuje, miejscami; AKS ma iiawet przewa-

gę, ale znowu' pech" napastników, któ-

rzy marnują idealne sytuacje, strzelając

Ocfpocffetf»

ffecfcvire/f
łan Skał tania Poznań — Uwzględnimy

w następnej tabeli.

S. Kaczyński — 1) Wysokość płotka aa

110m—1.06m,na408•—91 2)
Wynik Kiszki 10,6 nia został oficjalnie za-

twierdzony, 3) 3.000 ni z przeszkodami —

Sołdan — 9:43 (1938 r.) . maratoa — Przy-
bylak — 2:37,02 (1937 r.) , chód 10.000 m

—

lis — 47:15,0 (193S r.), chód 50.000 m
—

Bieregowoj — 4:42,49 (1936 .rł; 4 Kta-
las — 9:38,4 (1948r.), Głusżcz — 2:53-^7,2
(1947 r4, 5) W Polsca 200 ia. 1 .500 m,

dysk, oszczep, w dal; a) Reprezentacja
.miast I Związków Zawodowych ma H

Identyczne Ę/S sztafetami khibów; b^ 48,48.

„Płomień" Błonia — Sprawą -«wałamy
za przebrzmiałą.'' Z. a»ateriafci r nie : afcorty*
stamy.

Sportowiec z Otwocka —' 1}\ 7.2ST kg.
2) Nie. 3) Nie Jasno, ą M płotków od-

ległoić pierwszego płotku od siarki
13.72 m, a; między , plotkami' 9.14 '.m od

ostatniego płotka do meły — 14.02 m.

1. K . Grudzięds — Daty I mtajsca naj-
bliższych spotkań iwiądzypaństwo^wych pil
karzy polskich: Polska- — Ruprmnia -«.10 w

Chorzowie, Polska — Fłnłaadła . W.* w

Warszawie.

Pismo sportowa Z M P

Redaguje Komitet

Redakcja:
WABsZAWft,MOI9TOW5KAI

Skrytka' pocztowa- Tli

TELEFONY: S^DlOI, S-7«-U, M2-S1

Nakładem Spółdzielni Wydawnlczo-
Oświatowej ! „Czytelnik'*:

bądź w ppprzeczkę, bądź w-Wle-' "" 1 ^

Warszawa. OaKyńsklago, «

,..

- - - %*,. • ~
.

' Prenumerata miasiacxnio . . . .. ił »fc—
spodziewany, wypad ŁMiioaa przynosi .,.',^_ . ,„_

—

__

_

- -

, .1 . > tktad:, Dmkamia ZMP Wanzawa
Vę«r»m 5 koje. bwmke,, a .w cfcw-; .. Drak: Drukarnia i.Rotootrrik" Nt 1
lę póamej TWI E TCT*U woinwąia pe-l . B—$9*99


