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Bokserzy remisują z Wigrami 8:8
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Pól miliona młodzieży na szlakach marszowych
Nikłe zwycięstwo na stwHwłe VP
WIĘKSZOŚĆ wMsśw, B§B9m*ŚBonje& w 1UM4 ®a Wi

w Wfiresawfe BSS sdawałs sobie zspewse sprawy, e fsi wie&ą

stawkę toczy sią bój! Seto ai małej ni więcej tjfco o rozwiązane pro-

blemu, koma w klasyfikacji europejskiego futbołn należy t&ą~ irs^e

miejsce od końca. Dziś )est on rozstrzygnięty. Wiemy, ża sa» polaka piłka

zamyka ogonek. Zaszczyt ten przypada Finom, którzy ag, mano s&romstaj

przegranej Osi, fedaaic od nas wyraśaie riabsŁ Pozostaje do rozstrzygnij
da jeszcze kw^otis, esy może mamy równych sobie. Pesymiści twiWdsą,
że nie, optymiści m&asnłą JesBCze sa Ikslgarów. Zresygaufemy z

nięcia tego spora.

(Dalssy eiąg ee str. S-isfl.

Widownia warszawka była weiw-

raj tak rozczaiowaa», fc zdobyła tłę dtahd e eo innego. CŁodsi o stji I

nawed na wyraźną demonetraefę prae ^osób gry. Podczas gdy w Chorzowie

ciw własnej drtóynte, gdy ta po midi^ny jedenastu chłopaków, aaetto

przerwie wracała na bodeko. Nam

„bywalcom z Choxsowa" wydawała
się za żywiołowa erapoja wymkianj

przewrażliwionych isesać. Słuasaie za

pytał bowiem mój fcowarzysK niedoli

katowickiej". —: Gefcaw patem, jak
wpbeę tego reagowała fcy la nasza

publiczność .wesisawafea, f£yby snale-

zła się na,vateom s RannmamfT

Rekord

NIE RZUCAJ KAMIENIEM

Wszystkich tych, któawy
byli przed tygodniem egrataSsayó' iię

jedynie do słuchania' traatsmiafi rado-

wej możemy sapewnfć, ie pokaz

wczorajszy był artyzmem w stosunku

do tego, eo działo ebę prsed siedmiu

dniami, toieś zapewne ku rozesarowa

niu Kcsaydi naszych Crytefeików,

którzy obecnością swą Beesczyeili
mecz z Finlandią, krytyka będzie ła-

godniejsza, nii oczekują,

Nie należy przesadzać. Rozumiemy,
ból i gniew wobec zawodu, — tym

bardziej, ie zaczęło się tak pięknie i

odpowiednio do tego wzmogły się teii

apetyty, — ale bądźmy obiektywni
Reprezentacja nasza wygrała wpraw-

dzie -

po ciężkich cierpieniach zaled-

wie 1:0, ale zwycięstw® jej było a&

nadto zasłużone. Gdyby wynik
brzmiał 3 — 4 do zera Finowie rów

nieć nie mogli by mieć pretensji do

losu, gdyś fa&o dobrzy sportowcy se-

mi zdają sobie sprawę, ie sbromny
rezultat byt vr większej mierze kwe-

stią azczęSeta, niż łoh zasługi. Nie

przypomina® sobie, bym na jakimkol
wiek meesu w ostatnich latach wi-

dział tak wielką ilość poprzeczek,
które uratowały bramkarza fińskiego
w okresie, W którym gra jego bynaj-
mniej nie wzbudzała zaufania.

' W porównaniu z meczem rumuń-

skim poprawa była bezwzględnie wi-

doczna. Pamiętamy naturalnie, że 1

przeciwnik był innego gatunku, ale

Reprezentacja pH-
karska Finlandii ne

Stadionie Wojska
Polskiego w War-

ftaicie w esasie gra-

nia hymnów noro.

dotcych. Hospół go-

ści uległ nasiej je-
denastce 0:1, poka.
sal jednak grę fair

i pełną ambicji
Foto

Franckowiak—Al'.'

Osin®!©

, KfimAmą iloórią starta

possesydć sią może aa podstawie
doŁyehcsasowyeh meldunków we*

(ewA&two Dolno . śląskie, w kfS

rym wcięło udział w marsza

75.465 ooób, w tym 16,582 kobiety.
W samym Wrocławiu startowało

17.755 męicsyzn, w tym 2.755 ko-

biet

Lekkoatleci radzieccy to marszu JSzlakami Zwycięstw", przechodzą właśnie most

Poniatowskiego w Warszawie. W pierwszym szeregu maszerują od lewej: Ctu-

dinm,- Dumhifdse, Andrejcv>a.i Siewrinhoum ......

:.» • "i-. -.
^ Foto Franckowiak— API

tekkraieiów

P© P1ÓB® «teSdego sportu, JBM po&asali nam w Warszawie

I Lofel radzleoey piłbarae rącsoi, pizyiszla kolej aa lekkoatle-

tów, którycfe doborowa stawka wchodzi również, w skład 66-oso-

bowego seapoła sportowców Z. S . R. R., od kilka dni przbywają-
eege aa naszych zwadach. Dzięki ich pobytowi, 1 ich nieprzecięt-
nym walorom, sport aaas ma moiność odniesienia poważnych ko-

rsyśsł, siobycia 1 być moie, co jest oczywiście nader wskazase,
pcaywołaała sobie styla i systemu seprawy i treningu naszych go-

id, 8 których wfslts stanowi ekstraklasę światową, a nła nsadko, {e-
01 chodzi o sport wyesynowy

— ssejduje eię aa liśde rekordzistów

«wiata.

Kmtnt pSWy ręcmych nie da się "wyciędw jest
w peini oddać w facbowydi loes krót-

kfcii ^wawwadaniath pootecsotwynh. Za-

iStaełBwiaH&ny alg wielokrotnie, esym

właściwie motbna wytłumaczyć te bess-

pełacypie owywęs^wa piłkarzy ' redaee-

kich jwi nie nad ' nassjnii aespołfini,
leoz piTEecież takie nad np. czcchodo-

wackktm, któfre należę do najlepssyęb w

Suskie? oWk tpA i iń-

DESANT SCEPŁA

KATOWICE, 17.10 (Teł. wł.). Niespo
dziewany desant siatkarzy węgierskiego
Csepla spowodował, że w Katowicach

na meczu Csepel — Zgoda było zaled

wie 15 osób. Zgoda wygrywa 3:2. Drugi
występ, który miał miejsce w Gliwicach

zakończył się zwycięstwem Csepla nad

AZS 3:1.

ne.! sekundą Gracz uypu.'cił celną bombę na bramkę Finów. Ale niezaicotlny
Sarnola ostatnim wysiłkiem odparował piłkę na poprzeczkę, a ta z kolei wyrzu-

ciła ją na róg
Foto Franckowiak — API

ż Węgrami
w Budapeszcie

PIERWSZA wczesno powakacyjna międzynarodowa próba na-

szych bokserów na trudnym terenie-Budapesztu wypadła nie-

źle. Z jedną z silniejszych ósemek Europy, z reprezentacją Węgier

uzyskaliśmy remis 8;8.>

Kasper czok przegrał z Bednai'em, Grzyw ocz wygrał z
1

Horwa-

them, Antkiewicz wygrał z Feherem, Czortek przegrał wir. przez

t. k . o . (rozcięty łuk brwiowy) z Budai'em, Chychła wygrał z Be-

ne II, Zagórski przegrał w 2 r. przez t k. o . z Pappem, Szymura
wygrał z Copoesi, Klimećki przegrał z Bene III. Wąlki wprawdzie
nie stały na zbyt wysokim poziomie, lecz były zacięte* Najlepszym
bokserem całej 16-tki był Chychła.

Węgrzy liczyli przed meczem z całą pewnością na zwycięstwo
swoich barw 1Ó:6. ;

Liczyli się jedynie ze zwycięstwami Antkiewi-

cz a, Chychły i ew, Szymury. Ósemka polska podobała się w Buda-

peszcie,' mimo, iż walki nie stały na zbyt wysokim poziomie. Trze-

ba podkreślić, i£ naSf- pięściarze odbyli bardzo męczącą 23-godzin-
ną podróż i niestety przybyli do Budapesztu dopiero w przeddzień
meczu, Ale to Już nie ich wina.

Szczegółową relację telefoniczną z przebiegu spotkania naszego

specjalnego wysłannika red. K . Gryżewskiego podajemy na str. 4-ej.

pisede wszystkim nadzwyczajne przygo-

towanie kondycyjne i techniczne. Tak

wiakAe wyobrażamy sobie przygotowa-

nie nseSeitnyicli «grareowców, które na

pcmm nigdy niie jest isnprowizac^, lees

wytyasooe według systemu i pkum kon-

eekwenttme dąży do osiągnięcia tych

wyżyn, które nam właśnie zademonsop-
wali nasi gości®. "^

Podobnie lekkoatleci, których obsest

wowalifony w ub. piętek i eobołę w

• 'Warszawie, a których nokaczą także in-

ne
'
nosse. wdękese miasta. • Oczywiście mu

ssą istnieć odpowiednie warunki fćcy-
cnne. Takich łudzi ma Związek Rodosie-

cki rezerwuar nieprzebrany. Ale wierny

też, że najlepsze nawet wwruniki fi
f
zycA>.

ne nie poizwolą jednak jeszese na osta-

lanie rekordów światowych, które

lekkoatletów radzieckich nie naledą^
nza(SvOŚci, a z rekordów tych nie je^en
anoac być jeeścze bardziej wyńruboiyjra-
ny. I tu więc podoixme, jak w piłce,rę-
caiej, dominuje mądra mysi przepro-

wadzania zaprawy intensywnej i rzetel-

nej. Ona to daje technikę, wytrzyma-

łość, etyl wreszcie, co wszystko razom,

obserwując w wydaniu lekkoatletów

ZSRR — składa doprawdy' ręce do o-

klasku.

Opisujemy to obszerniej na str. 3 .

nie próżnuje
KRAKÓW, 17.10 (Tel. wł.) . Wisła —

re-

prezentacja OW Kraków 8:1 (1:1), Kony-
itajac z wolnego terminu, ligowa Witla,
występując bez Jurowicza, Kohuta I Gra-

cza, rozegrała zawody towarzyskie z te*

prezentacją OW Kraków, zwyciężając za-

służenie 8:1.

W sobotą rozpoczęła si* I runda

rozgrywek o mistrzostwo kl. B KOZPR w

siatkówce mqsklej, do której zgłosiło
się 11 drużyn.

Sezon kolarski w Krakowie zamknię-
ty został w niedzielą wyidgaml na szo-

sfo Kraków — Słomniki. W wyiclgu na

d/«t. 40 km dla zawodników licencjono-
wanych pierwsze miejsce rająI Słonina

(KTK) 1:15,4. Wy i ci g dla kartowlczów aa

dyst. 20 km wygrał ]argusz (Legia) J9.20 .

W kat. turystycznej (10 km) pierwszy przy-

był do mety Skorusz (legia) 22 min. Wy-
lelg pań na dyst. S Inn wygrała Kruko- (

ws (KTK) 8:41.

Pląta niedziela mistrzostw kl. A kra-

kowskiego ZPN: tobzowlanka — Wisła I B

2:1; Cracovia I B — Dąbskl 2:1: Garbar-,

nla I B — Zwierzyniecki 0:0; Tarnovla I B

Korona 0:0; Krakowianka — Molclce 2:1;

Okodmskl — Groble 1:0; Fablok — Wie-'

czysła 10. W tabeli prowadzi Wieczysta

przed Krakowianką.

© mistrzostwo kl. A KOZB Craeovla

pokonała w sobołe Groblą 8:4.

STARY, ALE JARY

LONDYN (Obsł. wl.) . „Latający
"•Bask" — 50-letni Francuz Borotra,
utrzymał tytuł mistrza tenisowego
Anglii na kortach krytych, hijijc w fi-

nale znanego w Warszawie Anglika
1'aiaha 6:3, 6:3, 6:2.

Znakomita miotaczlca radziecka Sewriu•

kowa demonstruje wspaniały styl u.y-

rzutu kuli, która ląduje - w okolicach

14 m. Gdyby Sewriuleowa startowała na

Olimpiadzie miałaby pewny złoty medal

Foto Franckowiak — API
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u lepiej niż pod b.ramkq
s*€sh #®o#«c«f w meczu z Finlandią IsO(OsO)"iwJP*1

.... .
•*

. .^lfln.nvi nasłaurtnnimi na w«nnl«

(Dokończenie Be str. 1-ef). j bez... przykrości. Parpan grał zresztą Najwięcej zainteresowania budził w

wujących się tak. jak by dopiero od doskonale 1 to zarówno przy piłkach nim młody Sąsiadek.
kilku tygodni parali słę z piłką, to j górnych, jak i dolnych, nawet poda-

wczoraj w pierwszym okresie mielił-! nia ^ lePS2e-
niż

zazwyczaj,
my jut zespół, który grał,
kopał!

Z bocznych pomocników wyraźnie
poprawili się Waśko, widzieliśmy na-

wet jeden z dobrych strzałów. Tym
WIĘCEJ WYTRZYMAŁOŚCI ra2J pamiętał J . budowaniu Ł-

Wobec tego, że przy prymitywnie, cj. i podawał piłki, z których napad
grających Finach technika nasrych za! mjaj k^yj^ •

Gorzej było z Gajdzikiem. Wpraw-
dzie wiele pracował, ale sbyt często pły
wał, podania jego były znacznie gorsze-

go gatunku i nie zawsze użyteczne.

Napad rozpoczął grę w wielkim stylu
zdawało się, ie rozniesie przeciwnika.

Polskt• — Finlandia 1:0 (0:0). ]edy-
' min. prawoskrzydłowy Svahn oddaje

ną bramkę zdobył w 64 min. Cieślik, pierwszy, niecelny zresztą strzał na

Stosunek rogów: 6:5 (4:2) dla Polski, bramkę Skromnego.
Polska: Skromny, Janduda (Tarka),' Sarnola w bramce Finlandii ma wiele

Barwiński, Woiko, Parpan, Gajdzik, Są- • roboty. Ale ma też wiele szczęścia. Bro-

siadek, Gracz, Oprych (Kohut), Cieślik,: „j np0 hokejowemu", ciałem, w rezul-

Mordarski.

Finlandia: Sarnola, Martin, Myntti,

wodników była przeważnie wystarcza

jąua., widziało się już płynne akcje,
które posiadały pewną myśl i sens.

Osobiście z zadowoleniem stwierdzi-

łem, że tym razem łącznicy przypom

nteli sobie, iż tworzyć mają ze skrzy-
dłowymi jednolitą parę i przez jakiś
czas widziało się też dobrze zazębia-
jącą się współpracę. Szkoda tylko,
źe zespołowi naszemu brak było wy-

wytrwałości i spokoju.
Gracze widząc, źe nie ma realnego

efektu, zaczęli widocznie denerwować

się i po pół godzinie grali jui mniej
dokładnie. Druga połowa była jeszcze
bardziej nierówna, porwana. Przynio-
sła wprawdzie zwycięską bramkę, ale

jestem pewien, że forsując nadal grę

kombinacyjną, uzyskało by się bodaj-
że jeszcze lepszy skutek.

Napastnicy nasi mieli pecha — to

prawdal Nie wyszło im ezejeg do-

brych strzałów, ale poza tym był też

olbrzymi procent strzałów niecelnych.
Cieślik nastawiał ustawicznie źle ce- j Rytkonen, Saarinen, Vaihela, Lehto-

łownik i mierzył wysoko ponad u.pa- virta.
trzony objekt, również Graczowi a po j Sędzia główny Bania (Węgry), sę-

tym Kohutowi nie wychodziły strza- dziowie bocani: Michalik i Długosz. Wi

ły. A jak juź pech — to pech. Bram daów 30.C00.

karz fiński, któremu początkowo wy j _
Dziś nasze Jsucyki" walczą o

latywały z rąk najprostsze piłki, z przedostatnie miejsce w Europie — mó-1

chwilą, gdy nastąpiły ostre bomby po wiU praed meczem co starsi bywalcy I

przerwie odzyskał równowag i wszy- Stadionu W. P .

- Jak przegramy, to I

Ti W?;faPyWaŁ ' "ie ma od nas gołych! j
Jak długo starano się grać przede! Najwidoczniej i nasi reprezentaci zna-

wszystk m płaskimi piłkami, akcje dobr,e 9tEwkę meczu, gdyż natych-1
rozwijały się płynnie, gorzej było z .„iagt lł9 gwizdkll rzuciii 6;ę w bój z I

, j1kled y P° P»«wia przeszło v,;clkiln zapalem. Z miejsca ataklijemy!
się do górnych podań. Nad tymi. pił- praw, ^„„ę, gd,ie debiutant Sąsiadek I

ka«e nasi absolutnie nie panują. , Pogoni katowickiej .dobywa sobie j
W końcu podkreślić należy ambi-; aplauz widz6w U(Ian)ini bi(.ganli i do.

.

2 ^^^ bez wy- . środkowaniem. Finowie są speszeni, źle '

jątku, Widać było chęć zrehabilito- J^.j^
nasi mnją masę okazji do strza-

wan a „, po ostatnim skandalicznym lów> ale... Polacy Btrzelaję> a pilka wę.

•występie. Cieszylibyśmy się, gdyby druj(!
nie tani gdzie ją kierowano,

ambicja ta me była przemijająca i by, Finowie

bardzo ' rzadko zapuszczają
pałkarze reflektujący na miejsce w re się na nasze póle bramkowe. Atakuj,
prezentacji pamiętali, iż utrzymać się
w niej można tylko przy solidnej, sy-

stematycznej pracy.

A teraz przejdziemy do krytyki in-

dywidualnej. Skromny nie był zbytnio
zatrudniany, z zadania swego wywią-
zał stę dobrze. Obrona miała tym
razem łatwiejsze zadanie, toteż fakt,
łż c2asami nie dopiaywała, znacznie

ją obciąża. Tyczy się to Barwańskie-

go, który nie bardzo dawał sobie ra-

dę ze skrzydłowym, poprawił się nie-

co po przerwie. Lepszy był Janduda,
toteż nie bardzo rozumieliśmy, dla-

czego go zmieniono. Dwa kiksy na

kilka minut przed pauzą, nie mogły
być przyczyną, tym bardziej, że na-

stąpiły one w sytuacji niegroźnej.

NIEZŁY DEBIUT

Powiedzmy z miejsca, że młody gracz

Pogoni katowickiej wprowadził się zu-

pełnie nieźle. Podobało nam się to, że

nie speszył się pierwszym odpowiedzial-
nym występem. Nie czuł się bynajmniej
w skromnej roli terminatora, czekające-
go na dyspozycję majstrów. Posiadał du-

żo inicjatywy i byrtrość. Szedł odważ-

nie za każdą piłką i starał się utrzymy-
wać kontakt ze swym łącznikiem. Od-

dał kilka piłek do środka miękko, ale

nieco za krótko. Po przerwie był mniej
wyzyskiwany, mimo, że stał chwilami zn

pełnie wolny. W tym okresie podania tuzje z Chorzowa. Cieślik znacznie s.ę

jego byłyVrokrotnie zbyt niskie i wpa poprawił, szkoda, że nie wychodziły nn

dały na nogi przeciwnika. Sąsiadek jest: strzały. Mordarski ma również miejsce
bezprzecznie talentem, powinien nad 1 w reprezentacji, umie on absorbować

sobą pracować a przede wszystkim r-d ! przeciwnika a w potrzebie potrafi tez

dośrodkowaniom, które jest zasadni-! strzelić, że aż ręce puchnę,
czym elementem każdego skrzydłowego. Błędem było to, że nie umiano row-

Powinien też ćwiczyć strzał, gdyż paro- nomiernie zatrudniać obu skrzydło-
krołnie znajdował się w sytuacjach, któ-1 wyeh. Zazwyczaj działo się tek, że gra-

re nakazywały zaryzykować go,

ilość błędów należy odpisać z uwagi na gim.
nowe otoczenie i brak zgrania.

kiem myślącym, nastawionym na współ-
pracę z łącznikami. Jak zwykle starał

się na barkach utrzymać środkowego po

mocnika przeciwnika, a równocześnie

podaniem w bok otworzyć drogę łączni-
kowi. Gra on zazwyczaj z przods, jak
nakazuje nowa szkoła, nie łączy ją do

pewnego stopnia ze starą. Krótko mó-

wiąc jest bardziej graczem kombinacyj-

Graez był jednym z najpracowitszych
naszych napastników i zasłuży! na pierw
szą lokatę. Pod koniec jako! zbyt czę-

ste padał, Czyżby zameldowały się kon-

oto cały dorobek meczu międzypaństwowego
nął w przestworza przedłużenie wolne-sunąć ku przodowi składniej, nasze for-

macje defensywne tracą swą pewność i

wykazują braki taktyczne i techniczne,
kiksy, niepewne wykopy, brak dokładne-

go krycia. Szczęściem w nieszczęściu
jest fakt, że Finowie nie potrafią strze-

Pewną' no na upartego albo jednym albo dw-nym, niż przebojowym, aczkolwiek jak

pokazał te zaraz s początku, potrafi
_ dowcipnie uwolnić się i wyjść na swo-

DWA OATON1I
__ bodny teren. Wydaje nam się, że dobre

Środkowych napastników mieliśmy | za^bienie gię gry saraz od początku by-
dwóch. Oprych został wprawdzie zmie-j

^ ^ ^

wielkiej mierze zasługą Opry.
niotty, jednak podobał nam się. Jest ta

^^

w przeciwieństwie do Kohuta zawodni- j Kohutj który g0 zastąpił, jest zawod-

nikiem innego typu. Siłą jego to raczej
indywidualny zryw czy przebój, współ-

• praca % sąsiadami jest mniej dokładna,
to też po przewie akcje nie szły tak

składnie. Niemniej jednak Kohut był
w wielkiej mierze autorem zwycięstwa,
gdyś przeszedł na lewę stronę, przebił
się z piłkę i oddał strzał. Nie był by on

celny, gdyby nie wmieszał się w to Cie-

a nn 90 minut

tacie piłka bardzo często odbija się od j la^ R" w
3S min. niebezpiecz-

nego i idzie w pole, jakby prosząc o i prawoskrzyfHowego Svanha,
Asikainen, Pylkkonen, Schick, Svabn,' celną poprawkę. Niestety, poprawkom-! Skromny broni w ostatniej chwili Wy-

czów nic możnaby znaleźć nawet se

świecą.
Wreszcie i piłce znudziło się to bez-

władne wędrowanie w powietrzu i... pę
-

kła! Dostarczono drugą, którą oczeki-

wały niestety podobne podróże w prze-

stworzach.

Nasi wciąż jeszcze atakują. Mordar-

ski, Cieślik, Gracz, znów Cieślik bom-

bardują Samolę, ale ten wszystko broni.

Nawet Gajdzik wali silnego „szczura",
ale Sarnola jest na stanowisku.

Tak przeszło 30 minut gry. Nasi grali
do tej chwili dobrze, tym bardziej, że

gra finów ułatwiała im to w dużym
stopniu.

Ale goście zaczęli tracić tremę, skon-

solidowali się, nabrali wiary we własne

możliwości. Ataki ich zaczynają teraz

LEPIEJ NIEI

W Katowicach przekonywano mnie,
ie Tarka nadaje się na obrońcę, gdyS' I

podobno w jakimi meczu treningo- 8

wym dokazywał cudów. Ci, którzy j {
doszli do takiego wniosku, zapomnieli I

widocznie ocenić kaliber przeciwni- ' I

ka. Osobiście nie byłem jakoś na sto'!

procent przekonany. Wydawała mi |
eię natomiast możli-wa kombinacja z j)
Tarką na środku pomocy i Parpancm f

w obronie. Mecz wczorajszy przeko-
nał nas, źe Tarka nie jest obrońcą, a

w każdym razie nie był lepssy, nil

Janduda, toteż jedynie dzięki wspar-

cia ze strony Parpaaa obeszło się

Skromny
Przytomny. .

Gra Mordarskiego
Nietęgo.
Wykop Barwińskiego

Do niczego.
Kiks Jandudy —

To cudy.
Główka Porpana
Opanowana.
Centra Gajdziha
DiUta.

Strzał Sąsiadka
Zrzadka.

Pudlo Gracza

Publiczność rozpacz.
Bomba Cieślika

W obłokach snika.

Gra Kohuta

Z talentu wyzuta.

Spuchnięcie Oprycha
Publiczność wzdycha.
Na stadionie tfu Pe

Daliśmy Finom w... skórę.

Stefania Rajska

Skra zrewanżowała się
Szombierkom wygr^wajqc 3:1

CZĘSTOCHOWA, 17.10 (Tel. w!.). RSwan-

towe spotkanie o we]icle do I Ugl po-

między Szombierkami a Skrę byle dla

Częstochowy wielkim wydarzeniem to teł

pomimo powszedniego dnia na boltke

przybyło 7.000 widzów. Spotkanie zakoń-

czyło się pełnym sukcesem drutyny etę-

itochawskla], która irewentowata stę
Szombierkom cdnoszęc zwycięstwo 3:1

(1:1).
Zwycięstwo to było tsdnle wyprscowa-

TAŁSU WAIS O WOKK BO UM

fteł ptrŁ Stfef.

1) le«Ma iami

t) toontbUrll i f ttifS

8) MsM r < ItiM

i« mi

<tfttU

ne I w pełni zasłutone; Skra grała
wprawdzie mniej efektownie nit goicie,
ale za to bardzo bo]owo i z szaloną
ambicją. Cala je] drużyna była ogromnie
wyi6«nane a ponad poziom wybijali się
obroAca Bubel, irodkowy pomocnik Orłow-

ski a w napadzie Ssjfrłed I Baraniak.

JeSlł chodzi o Szombierki to w Ich dru-

żynie stała na wysokoid zadanie tylko
obrona, natomiast kompletnie zawiódł

atak, który pomimo częstego znajdowa-
nie się na polu karnym Skry rzadko wy-

walczał sobie pozycje strzałowe, a zni-

komą lleii strzałów kierował w auty.
' Najlepszym graczem te] Ifnll byt KrasAw-

i ke.

Merwtze bramka «tacza pedle Jui w

50 sek. Zdobyty Ję Szombierki. Kontratak

i Skry przynosi wyiównanle w 12 min. ze

! strzału Settrleda. W 4 min. po przerwie
! lewoskttydłowy Ikry Jędrzejewski otriy-
j nu|e podanie SeKrleda I wttód ogrom'

nege entuijszmu pubłlczneicł zdobywa
' prowadzenie dla ikry. B min. decyduje
i estetecmle e nryclęstwfe Skry. Baraniak
I wytenuje rzut «etny Orłowski otrzymuje
I piRtą m gtewą t kierajęc |ę de łtrm-

feS EśsJjyce ttsed pimkt dle tferf.

BILETY kupuję, bilety kupuję! —

lak dziwny okrzyk słyszało się tui

koło Agricoli. Widocznie bookmache-

rzy znaleźli, sobie nowy sposób zarob-

ku. Można przypuszczać, ie skądś pad-
nie pomysł zwracania pieniędzy za nie-

wykorzystane bilety, przed czym ostrze-

gamy piłkarskie władze.

FREKWENCJA nie byia zbyt wiei

ka. Przyczynił się do togo' felieton
Więfiha w niedzielnym „Expresie Wie-

esomym". I kto wie czy PZPN nie toy-
etąpi przeciw autorowi na drogę sądo-
wą o odszkodowanie.

S-iSlEDZK4- pogawędkę odbyli za-

raz po wybiegnięciu na boisko

Graca i Waśko z najmłodszym reprezen-

tantem Polski, Sąsiadkiem. Stare wygi
musiały dobrze nastawić młodzika, bo

zaczął on grać wcale dobrze i być mo-

że stanie się stałym sąsiadem Gracza w

reprezentacji.

WARSZAWSKA publiczność nie li-

mie zachowywać się tak jak ślą-
ska. Kilka gołębi wypuszczono zaraz po

rozpoczęciu gry. A może w ten sposób
chciał ktoś zawiadomić swych ziomków,
te udało mu się dostać na mecz?

GRACZ nie ma dwóch nóg, tylko je.
dną. Wyłożone jak na talerz prze*

Sąsiadka piłki odbijały się od lewej
kończyny Gracza jak od protezy.

TARKA i Parpan wprowadzili w

takie salclopotanie nieobytych z

boiskiem ludzi, że dyszało gię tylho—
Parkan, choć wcale nie było widać, ó-

łeby Skromny w brafoce czuł się tak

pewnie jak za parkanem.

KIEDYŻ nasi strzelą wreszde bram-

kę — pytał zniecierpliwiony jego-
mość koło mnie.

plotkowaniem na korner.

Pierwsza połowa kończy się bezbrem-

kowe. Publiczność jest wyraźnie rozgo-

ryczona grą naszych zawodników, scho-

dzących z boiska witają gwizdy i złośli-

we dociuki.

Po pauzie w drużynie naszej ukazują
się dwie nowe twarze. Kohut zmienił

Oprycha, a Tarka — Jandudę. Zmiany
te nie zmieniły jednak poziomu gry,

naWet raczej zawiodły oczekiwanie. Jesz

cze Kohut, wypadł stosunkowo dobrze,
ale Tarka na obronie knocił ile wlazło

i w rezultacie lewa strona ataku Finów

szła na naszą bramkę bez większych
trudności.

Polacy znów rozpoczęli od ataku, ale

Gracz zamiast strzelać podał piłkę Sar-

aoli. Potem Cieślik przestrzelił rzut

wolny za faul na Kohucie, Kohut rąb-

mmm

W przyszłym roku — odpowiedziano
nut s flegmą s tylu.

Na szczęście nasi w 69 minucie prze-

stali toalić po poprzeczkach i w bram-

karza i wreszcie Polska prowadziła 1:0.

No to jednak nie jesteśmy najgorsi
w Europie — odetchnięto z ulgą.

PO skończonym meczu reprezentan-
ci Polski nie mogli wydostać się

se stadionu. Samochód nie mógł wyje-
choć z bramy boiska treningowego. Był
to znak, ie gracze powinni chyba prze-

bywać na tym boisku dłużej nii po dwa,
trzy dni przed meczem, (ts)

go bitego przez naszego lewoskrzydło- ślik,' który nadał piłce już całkiem pew-

wego, później; minąwszy dwu Finów ! ny kieranek.

zmarnował okazję będąc sam na sam s| Na drużynę • skromnych środkach

bramkarzem, wreszcie Cieślik strzelił w
!

technicznych i taktycznych jak Finowie

auł po ładnym rzucie rożnym. | Kohut może być nawet dobry, przy ze-

Publiczność ma już dość tych popi-
:

«pele wyissej klasy jednostką dla sap*

sów. Ataki Finów zdobywają sobie ogól- J du bardziej korzystną byłby zapewne

ny poklask, okrzyki „Finlandia gola". Oprych,
zaczynają przygłuszać doping fiaszyeh

^

WQLNyM TEWP|E
zawodników. Na stadionie słychać coraz

^ ^^ ^ ^^

w

^^

ta de ubiegłego roku?

Zdaje mi się, ie tak, aczkolwiek nie

sę one frapujące. Przede wszystkim więc

częsłsae gwizdy, jakimi „nagradzani" e%

nasi napastnicy.
Wreszcie w 19 min. Kohut i Cieślik

rehabilitują się częściowo. Kohut Wę-, - ł„„„u on minut
, . , . ,, j ! tym razem grab przez pełnych 91» minui

druje z piłką po lewym ssrzyoie, p°a -j a kirl! ' fiiwjeł*,

prowadza ją pod bramkę, oddaje krót-

ki strzał — centrę, piłkę łapie na nogę j afre8yWn
.

1

Cieślik i jest 1:0. Nareszcie pierwszy

Garbarnia ^

wygarbowała Lechią
GDYNIA, 17.10 (Tel. wl.) . Na stadionie

miejskim we Wrzeszczu odbył tlę towa-

rzyski mecz piłkarski pomiędzy Garbar

nią a Lachią.
Po zeszłotygodnlowym dobrym wyniku,

osiągniętym przez Lechlę z Wartą 1:1, na

stadion przybyło pona"3 10 tys. publicz-
ności, która chciała oglądać swoich pupi-
lów w następnym spotkaniu z przeciw-
nikiem* ligowym. Tym razem lechiicl za-

grali słabiej, aniżeli z Wartą I przegrali
3:5.

Drużyna krakowska przewalała rutynę
I zgraniem.

•

W mistrzostwach piłkarskich tri. A Wy-
brzeża druiyna kolejarzy gdyńskich Grom

wygrała 5-ty z rzędu mecz. Tym razem

zwyciężyła Gryf (Wejherowo) 4:1 (5:0).
Gedenia przegrała z Unlonem 2:J (1:0).

gol. Trybuny ożywiają się, chcą dal-

szych bramek.

W 21 min. Gracz 1 Parpan stosują
stary, dość naiwny trick przy rzucie

wolnym. Gracz biegnie do piłki, niby
ma strzelać,, ale w ostatniej chwili od-

skakuje w bok i biegnący za nim Par-

pan podaje Cieślikowi, ten strzela, ale

nic z tego nie wychodzi.

W 24 min. Finlandia ma szanse wy-

revnanis., Rytkonen otrzymuje dalekie

podanie, uwalnia się od Gajdzika, pod-
chodzi na nasze pole bramkowe i strze-

la w aut. W minutę później Mordarski

ładuje silną bombę, trafia ona jednak
w poprzeczkę. W 27 min. próbuje szczę-

ścia Waśko. Strzela dobrze, ale Sarno-

la jest na stanowisku.. Strzał Cieślika od

bija się od poprzeczki, jego draga bom-

ba grzęźnie w rękach Sarnoli.

Finowie nie dają za wygraną. Wytrzy-
mują kondycyjnie napór Polaków, nie

tracą szybkości, atakują dość składnie,
ale wszystko kończy się na nieudanych
strzałach. Skromny nie ma zbyt wiele

roboty, bo najczęściej strzały Finów

idą w aut.

W 39 min. mamy szanse na podwyż-
szenie wyniku. Gracz jest nieobstawio-

ny, strzela, jednak prosto w ręce Sar-

noli.

Od tej chwili gra wyrównuje dę, na-

pór nass maleje z każdą chwilą, n Fi-

nowie coraz częściej dochodzą do gło-
su. Wreszcie dobry sędzia Barna od-

gwizdu je zawody, a publiczność naszych
zawodników.

Tłum wychodd se stadionu W. P .

jak s nudnego widowiska.
— Lepiej było iść do kina na seans—

usłyszałem opinię jakiejS uroczej war-

szawianki — też cięgnie się dwie godzi-
ny. ale wrażeń znacznie więcej I

Młodzian do którego adresowane by-
ły te słowa potakiwał w milczeniu, (gw)

J. Prutkouiskl

Fraszki pomeczowe
REFLEKSJE TRYBUNOWE

Zainteresowanie wielkie,
Oda trybuna nabita... w butelkę.

RUMUNIA — FINLANDIA

Gdy o różnice pan pyta,
Odpowiem prosto z beczki:

W Chorzowie kwitła lipa,
W Warszatcie kwitły po(p)rzecsM.

ARYTMETYKA

Ciągle się bardzo dziwna rsees zdarza.

Pięć strzałów te bramkę. Dziesięć
w bramkarza.

REPREZENTACYJNY ATAK

Chcąc skończyć krytyki mękę
, Jedno mderdsić mogę:

Triumudrat ma sgcsęSliwę rękę,
L§m mm <śak — nieszczęśliwą nogę.

STO SfDZIUlE?

Zarząd PKS ustalił następującą obsadę
sędziowską na zawody Klasy PaAstwoweJ

I międzyokręgowe w dn. 24 I 31 paź-
dziernika br.

Klasa PaAstwowa

U bm. Garbarnia — Rymer — Brochow-

ski. Warszawa; Legia — ZZK — Sznajder,
Kraków; Warta — wista — Naporskl,
tódi; IKS — Cracovla — 8tachewicz, Po-

morze; (tueh — Polonie (W.) — Andrze-

jak. Łódź; Polanie (Był.) — AK8 — Da-

bert, PoznsA; Tarnovla — Widzew — Ce-

ber, śląsk.

Mistrzostwa międzyokręgowe
24 bm.: Skra - PTC - Bukowiecki, Po-

znaA; Radomlak — Lechla — Brandys, Za-

głębie.

Klasę PaAsheewa •

S1 bm!: Crscovla — Wisła — Przybysz
Pomorze; Polonie — IKS — Długosz, Wr<^

claw; ZZK - Polonia (Byt.) - tmudzlA-

skl, Pomorze; Widzew — Qgrbarnle —

Terk, Opole; AKB — legie - Belchtei

Kraków; Temovla — Warla — Bukowski'

Radom; Rymer - Ruch Cerba, POIMA!

MIstMMtwa atfęthyafcniBewe
SI bm.: Uchla — Skra — Stępie*,

Wdt; PTC — Szombierki — Połaniecki!

Kraków.

to nawet pe przerwie byli bardziej
Opanowanie piłki na śred-

nim poziomie, znają kilka tricków, je-
den z przepuszczaniem piłki, który przy

swoił sobie zaraz Waśko.

Bramkarz Sarnola miał dwie twarze.

W pierwszej polewie był rażąco niepew-
ny, później łapał ce się dało. W defen-

sywie wybijał się blondyn Pylkonneń
(irodkowy pomocnik), gra jego nie by-
ła może zbyt efektowna, technicznie nie

zawsze zupełnie czysta, ale naogół sku-

teczna. Z obrońców wymięlibyśmy
Martina przed Mynttim, który mi al

zresztą trudniejsze zadanie _wobec agre-

sywności Gracza. Boczni pomocnicy Asi-

kainen i Schick nastawieni byli przede
wszystkim na destrukcję, to też nie iniełi

już wiele czasu i okazji do współpracy
s napadem. Podania ich były przeważ-
nie na hurra bez wyraźnego adresata.

W napadzie podobała się lepiej prawa

strona. Prawy łącznik Rytkonen byt
ruchliwy i można go było znaleźć dale-

ka od własnej pozycji. Z sąsiadem swoim

Svahnen rozumieli się dobrse, to też pa

rokrotnie wprowadzili w opresję Bar.

wińskiego. Saarinen na środku napadu
został całkowicie zablokowany przez

Parpana. Lewoskrzydłowy Lehtovirta pró
bował od czasu do czasu szybkiej uciecs

ki ale poza tym wysiłki jejgo zarówno

jak i pracującego często w tyłach Vai-

heli nie dawały specjalnego rezultatu.

Drużyna fińska grała ambitnie i fair.

Nie speszyła się początkową przewagą

Polaków. Walczyła do ostatniego gwizd-
ka, to też spotkała się ze strony widow-

ni z oznakami sympatii.
W porównaniu z rokiem ubiegłym

zauważyliśmy również poprawę w dzie-

dzinie taktyki. O ile w Helsinkach gra-

no w zupełności na hurra, to tym razem

panował w szeregach znacznie większy
ład i porządek.

Sędzia p. Barna 8 Budapesztu nie

miał trudnego zadania. Z obowiązków
swoich wywiązał 6ię bez zarzutu.

T. Maliszewski

Derby Śląska zakończyły sią
zwycięstwem Rochu nad AKS 4:3

KATOWICE,
... „m , „

17
-

10 "'•). Buch AM

«.« (1:0). lokalne derby Śląska mimo, le

drutyny wystąpiły w osłabionych skła-

dach zgromadziły na stadionie Ruchu ok.

0.000 w dzów. AKS wystąpi, bu )8ndudy
I Gajdilke, Ruch bez Alszera I Cieślika.

w pierwszej połowie Ruch był stronę

atakującę. Atak prowadzony przez Cebu-

lę szedł- ładnie l w efekcie strzelił 3

bramki z czego Żurek 2 a jednę Cebula.

Po przerwie AKS przeszeregował swoje
"nie, a na miejsce Spodzlejł, który obra-

z» się I nie chciał grać wszedł Januszek,
wprowadzając do gry włele ambicji |
tycia.

Po przerwie gra była ciekawszo I tyw-

sza, I obfitowała w sytuacje podbramko-
wa. W 11 min. Januszek strzela pierwszą
bramkę dla AKS-u. Kontuzjowanego Wy-
robke zastępuje Brom. Ma on kilka ład-

nych momentów lecz musi kapitulować
praed BareAtklm, który w u min. wybi-
ja mu piłkę z ręk I poprawia na 3:2. W
minutę pótnlej Fus po ładnej akcji ce-

lego ataku eirzela 4 bramkę dle Ruchu.

W 43 min. Wieczorek ustala wynik na 4:8.

W Ruchu dobrze za@rslt rezerwowi

łącznicy, którzy po lepszym przygolowe
ntu technicznym mogę byt dobrymi pił-
kerzeml. Słabe wypadli skrzydłowi Prz®-

cherka I Kubicki. Debiutant AKS-u pomo-

cnik Ikelman nie pokazał nic I grał sła-

bo. Widzów 8.0000 . Sędziował Dębski.

KIELCE — RADOM 2:1

RADOM, 17. JO. (Teł. wł.) Rozegra-
ny został w niedzielę międzymiastowy
mec® plikfiraki Radom — Kiefce, sa-

kończony zasłużonym zwycięstwem. Kielc

2:1 (0:1). Bramki dla zwycięzców strze

Hł Jung, w tym jednę z karnego, dla

pokonanych — Warchoł.

ANGIELSKA MŁÓCKA LIGOWA

LONDYN (Obsł.- wł.) . Wyniki ostat

nieb walk I-ej ligi angielskiej: Birming-
ham — Liverpool 0:1, Burnley — Hud-

dersfield 1:2, Charlton — Sheffield 2:1,
Chelsea— Blackpool 3:3, Evcrton —

Derby County 0:1, Manchester City —•

Aston VUle 4:1, Middlesbrough — Bel-

ton 5:0, Newcastle — Wolverhampton
3«1, Portsmonth — Snnderland 3:0, Pre

•ton — Arsenał 1:1, Stoke City — Maa

chester United 2:1.

W tabeli prowadzi nadal Postsmout^
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r\WUDMOWY występ asów lekko,
^

atletyki radzieckiej dostarczył zjńaw
com polskim bogatego materiału do,
świadczalnego. s widiom zebranym w

ilości ponad 10.000; nicbylejakich emocji.

Asy radzieckiego sportu dały pokaz lek-

koatletyki jakiego dawno nie oglądaliś-
my i nie wiadomo kiedy znów będziemy
oglądali. '

W piątek drużynę radziecką powitały
jp-ontkie brawa, brawa dane na kredyt,
który spłacili sportowcy radzieccy w cza

ąie dwu dni z procentem. Niq zawiedli

pokładanych w nich nadziei i choć wal-

czyli przeważnie między . sobą, uzyski-
wali doskonałe rezultaty.'

Wyniki te nie s« jedynie tylko dzie-

łem - doskonałych warunków, fizycznych.
Są one rezultatem długiej i żmudnej pra

cy,' co przejawia się w doskonałym opa-

nowaniu technicznym.

Dobrze się też stało, że operator Kro-

niki Filmowej nie żałował taśmy i nasza

młodzież będzie miała możność patrżee

się na' kapitalne wzory.

STYL DUMB ADZE

Weźmy np. Dumbadze. Rckordzistka

ZSRR przewyższa wiele miołaczek o gło

wę (dosioynje), ale o dwie głowy prze-

wyższa je techniką i wynikami. Dumba-

dze Wykonuje o. pół obrotu więcej, usta-

wiając się w poezątkow.ęj fazie rzutu ty;

łem do kierunku 'lotu dysku. Z;" incli

i; praca w k°łe różni się od pracy in-

nych miotr.czek .tylko większą dokladno-

ruchów i.szybszym ich wykonaniem.
Tc elementy., przede wszystkim składają

sig na rekordowe wyniki.

-Również miotaczki ku.i Seuriukowa i

Andrejewa mają techniko opanowaną

Lee zarzutu. Czy można w tych warun-

kach dziwić się, żc pchają kulę ponod
IV m?

Wzory techniczne z kobiecego zespo-

łu to jeszcze ińistrzyni płotków Fokina

i specjalistka skoku wzwyż, Ganikier. Fo

kina przechodzi płotki trik jakby ich

•wCale nie bVło.

Od nas należy* czy potrafimy jq - wyzyskać
Wielka szkoda, że w skoku w dal nie nie miał konkurencji wśród męi-

startował Adamczyk. Mistrz Polski pró-
bował i szczęścia w tyczce i zakończył
swą karierę na wysokości 350. Odniósł

kotuzję i nie mógł walczyć o palmę
pierwszeństwa w skoku w dal z Wołko-

wem i Kuśniecowem.

Samotne popisy młociarza Kanaki

NA BIEŻNI

A teraz chodźmy na stadion W. P.

w Warszawie

Biegi są. najbardziej emocjonującą
nie zwróciły na się uwagi, gdyż na częścią zawodów lekkoatletycznych.

czyzn i rzucał, dopingując się startem

między kobietami.

80mpł. — Fokina, dając pokaz
przechodzenia płotków, wygrała w b.

dobrym . czasie. Peskówna na ostat-

nim, płotku, zaplątała się w ruchomą
-eżni odbywały się wtedy interesują Film ;z biegów, rozegranych w piątek jego c*eść i z.trudem skończyła bieg.

ro
e
ńc

P
2vk i T

Że Ch0Cia lM ° r°'° t<? będ2ie K intere8U ^ c
V- P-.1 4X100m—SztafetaZ.SR.R.

ronczyk me zwracał uwag, na b,eż- Szczeciński z Polskiej Kroniki Fil-, Fokina, Blinowa, Duchowicz-i Czudi-

J. r
S

V specjalisty • wyso- mowej na „Willysie", który ,jeździł1 na na każdej 2mianie „wkładała", po

toe, klasy taimkow rzutu młotem. obok bieżni,. zatruwając powietrze za

Równie samotny popis Łomowskie

go nie przyniósł rewelacji. Mistrz za

powiadał; pob .cie rekordu Polski. Rzu

cił dalej nawet, niż była chorągiewka, &OBIETY

j oznaczająca rekord ; światowy. Ale Podajemy streszczenie filmu,..
był to rekord kobiecy. Bo Łomowski i

:

100 m kobiet— Duchowicz nie mia wa. Za drugim razem niewypał. Za pierwszy przerywa taśmę.

wodnikom chmurą gazu spalinowego,
dokonał wielu zdjęć.

M'ORZE łez i atramcmtu wylano warunków, Płotkowiak trenował. Stary
pr^ed wojną z powoda polskich poznański długodystansowiec, którego

sźitafet. Słabość reprezemtacyj-ncj czwór- lata sięgają „40", pobił w sobotę rck-ord

ki iiprinteirów przypisywano ipoczątko- życiowy na 5.000 m. Dowiódł tym, co

W o żółwiej szyłikości, później doszvki- daje praca i solidny tryb życia — p;; J-

wsmo się '
nawet braku zdolności do

-

ataiwy, których trr.cba się tii-zyniać, aby
zbiorowego wysiłku. ! dojść do wymików.

„Polska zmiana" to było określenie ! Pło&cwisk jest wzoircm

| 600 m — Pugaczcwski bezkonku-

rencyjnie pierwszy od startu do mety

< . . , , .. •\T- -

•_, i ,.> ... , ., M ••bśejfł ładnym długim krokiem. Za nim

ła żadnej konkurencja. Najlepsze Pol- t .zecm wyszl. zawodnicy „bez bolu . usadowił się.Korban. Po 500 m Kor-
Start °n" ły

-

, , I
K!EZka

Wegłdobrze do 60 m. Od 60 bana minął Sidorenko. Na 600 mrM

200 m . Blinowa łatwo uporała m zacjęł, go mijać Karakułów, Gołow
^

Wide} zbliżając
^ ^

się ze Słomczewską i Brockówną, kin, a na samej prawie taśmie wy- ję^j. aaa na odległość 2 m

pre-wadząc od startu do mety. j przedził -Polaka i Sanadze, [ '
_ , , _

,' '
-

v
I 1.500 m — Tandem radziecki Puga-

200 ra ;Mistrz' Europy Karakułów czewski — Sidorenko biegnie pokazo-

wyszedł słabo z dołków. Na prostą wo. 800 m — 2:12 Dycłito do 1.000

wszyscy, wbiegają prawie równocześ- m bie|$ tuż za zawodnikami radziec-

nie Kiszka zaczyna puchnąć. Sana- kimi. Przypłacił to na końcowych
dze. prowadzi przed Stawczykiem. Od metrach osłab

:

en
:

em i uległ .Kuśmir-

140- m wspaniały 'finisz Karakułowa, kowi. •

kt?ry wygrał, jak chciał (' 5.000 rd
^

Poprowadził Popów,

kilka metrów reprezentacyjnej sztafe-' 400 m
77. Bułańczyk startuje na . przed Kazańcewem, Kielas?» i Wa;

cie Polski. Na mecie różnica wynosi- Pterwwym torze, Mach na czwartym, ninem. 1 .000 m - 2:53. 1 .200 m na

ła30m ( Obaj b-egną b. dobrze, Bułańczyk b. czoło wyszedł Kazańcew. Na 1.600 m

.ładnym długim krokiem. .Na ostatnią atalc Wanipa i 4-ka biegnie razem.

MĘŻCZYŹNI I prostą' wychodzą razem., Bułańczyk 2.000 m— 2.200 m — Kielas od-

100 m. Pierwszy falstart Karakuło- słabnie Mach wychodzi do przodu i pada 3.000 m — 8:55, Kielas 50 m w

tyle!. 4.000 m Kielas jest już 170 m

z tyłu. Doszedł go Płotkowiak.
_ Trój-

ka radziecka przyspiesza. Po 4.200 m

zostaje w tyle maratończyk — Wa-

nin. Na ostatnim okrążeniu rezygnu-

je Boniecki. Kazańcew i Popow fini-

szują. '

4 X 100 m. Kiszka doszedł trochę.

i, :.1-. , . .

- Kuźniecowa. Lipski pobiegł b. do-
JNam jednak nie idzie - o zwycięstwo. ,

'
,,. \, «

Cieszy na* wynik Macha. 50,1 na bieżAi 1 ° ddal palec
.

zkę Stawczykowi

ik dodałbadica
^&lacsj gBodcSe§q$m^Bi si^ w f&rmmae

OLBRZYMI TALENT
. Czudina, rekordzi«tka pięcioboju: to

wspaniały talent. Ma-ona warunki fi-

aj-czne, pozwalające na uzyskiwanie WT-

nikuw o jakich się nie śniło.

ńaijliardzilej fantastycznego apos\>bu od-

dawania pałeczki (biegacze „musieli"

być odwróceni do siebie .twarzami,

Wipa.-ć na siebie i nie rzadko przewró-
cić sig w polu zmianowym).

. W MŁYNIE PETKIEWI CZA

Aż wreszoie rozpoczęto żmudną pra-

cę nad polską sztafetą. Mistrzów sprin-
tu zmuszono do o,patio wami a elcime-n;a-

rza, później atcpniowaiio iim dawki wta

jemniczenia; groźny nnucz- Stani-

do naślado-

wania. Idźcie mł-oiUi jego drogą, cicho,
be-z szumu kolo swej o^obj, a dojdzie-
cie na ,pewno do wspaniałych rezulta-

tów. Talentu • macic bez wątpienia wię-

cej niż filigranowy biegacz poznańskie-

go „Drukarza".

Życzenia nasze nie są skierowane tyl-
ko pod adresem długodystansowców.
Dotyczą również Macha, Korhana, Ma-

łeckiego i innych.

JESZCZE JEDNA POCIECHA

Mach odniósł sukces bardzo poważ-

ny. Zwycięstwo nad specjalistą od płotr

kilka metrów przed reprezentantem

Z. S R. R . Stawczyk okazał się do-

mu Mach biegał 400 m w 53 sek. i pod- Sp ??* m 00 wiraŻU
-

Zmiana 2

... i. .

'
,, . ,.

-

,. Rutkowskim

wiarszaiWiikiej '— to wynik- bardzo do-

bry. Na tej sameSj bieżni- dwa lata te-

W osłcsfnich

k@ntesich „Prze

różował d»... jednego z nadbałtyckich'
portów. Teraz po' 50,1 'czuł się dohrże.

Gdańszczanin nabrał sił i może biegać.
Gdyby udało się' jeszcze poprawić fatal-

ny styl, Mach mógłby zrobić większe
ków i jedyne zwycięstwo indywidualne postępy. Bó że po^-py zrobi, w to nie I

Polaka, przywitano groinikimi brawami, wątpimy.

Machem, solidnym i skromnym chło-
^

pakiem należy się zająć starannie. Bo j
biegaczy zdolnych do pokonania 400 m I

w czasie poniżej 50 sek. nic znajduje
się w Polsce, jak ziaren w korcu maku.

sław PetiueT. :.cz (ten pO:gi-cnica Nnnmic tfcURgf ©WSSll l^StfE^I^

go) przeszedł wreszcie ze sprinterami j

\vyi~:<ą ezikołę zn:'an. Rc.ztlltatem tej i ZIŚ kończymy bilans wiel-

u«?ż!iwej prccy był rekord Polski na 'kich dorocznych konktirsÓW-

porziomie europcjikiin 41,9. Uzyskano plfebissytÓW ' „Przeglądu Sporto-
go w roku 1523 ma meczu z Norwegią wego", które organizowane kon.

w Oslo. Czwórka biepaczy: Danowski,
1

sekwentnie (li z. nie małym na-

Wysoka, smukła ma wielka siłf. Dzię- Du_nedd j Trojmiowski II -'kładem pracy)' rok rocznie od r.

ki tym wrodzonym warunkom,. Czudina

Thołe zadziwiać- srw ymi„-tvynikaiaL-łólŁ .w

ti

POZORY MYLĄ
.:•; .

• (*|
Teraz kolej ńa Korbana, kolegę klu- .

bo-wego Maclix Ten chłopak wyglijda

_ , , . , . , mizciwie i złamanego szclaga nie po-
Ostatm przed wojna konkurs- . ... . , . ,. .,„;

*
J

, J siJanmoiby wacłu, ze pobiegnie 800 m po-
plebiscyt na najlepszych sportow- ... ,„.'.. j Ł- ,

,,., , I niżej 2 minut. A jednak korban osiąg-
cow polskich na rok 19^3 ogłoszo- l »

„. . . . w . .

,, , . , .„„

n 3f 1:58, CO jest drugim po wo^ne wy-
ny został w połowie lutego 1939. ' .^wPoWOto lista najlepszych:

1. St. Marusarz — 28.230 p„ 2.1 Gdafe
~

in rok ten,u zsc2
«

ł 6tarto
*

skokacli jak i rzutach. Jej zwycięstwo w

oszczepem z wynikiem, lepszym
od mistrzyni olimpijskiej, Baumy, było
wielką niespodziankę. Czudina nic, zdę-

iyła jeszcze opanować techniki. Rzuca

na siłę, z niezbyt s:-;bkiego rozbiegu.
A jednak rzuca ponad 45 m!

TECHNIKA IHASOY/A
W zespole męskim zr.dziwił

kich najbardziej skoczek wzwjż — Ilia-

gow. Budowa taka sama, jak u naszych

gkoesków (Paprocki), tylko opanowa-

nie skoku pierwszorzędne. Gdy nasi

skoczkowie męczyli się nad wysoko.-'sią
180 cm, nie mogąc w' żaĄpn sposib dać

rndy, Iłiasow skoczył w kostiumie tre-

ningowym. Tak samo załatwił się Iłia-

sow i z wysokością 190 cm.

Rosjanin pokazr.ł, że nie .należy kła^ć

się równolegle do poprzeczki zaraz po

odbiciu.'' Nogą wymachową Ciągnął się w

górę po odbiciu, o czym ani jeden z.
'.ia-

pjych skoczków nie chce pamiętać.

MOŻLIWOŚCI DENISENKI

Ozolm wykonał jeden -skok wspania-

ły. I choć było to na wysokości 385 mi-

strzowi i rekordziście ZSRR za ten skok

należy się pełne uznanie. Skok o tycnee

byl popisem dwu weteranów Ozolina i

Moroftczyka • oinz elwn obiecujących De- , .

nisarJń i Małeckiego. Weterani"poprze-
stali na wysokości 385, ich uczniowie z.iś

Deniuenko — 395, a Małecki 3Sf>. Dcni-

senko ma wielkie możliwości. Stać go

«lalaztey «ie «a nalszybswj bre-iiń -Eu- 1927, na podstawie wyników .glo-J A. Kolczyński — -25.-8-76 -3. St. J^» bi?Sach. na . pcząłaj. JJic zwraca-

rofiy (t^fe -iiiffino"zddEj^SOSIE-PTNT^rtvanik n5S2y6h—-CzyMliikó%|%alasiewiczó\vna — 20:662 ^w twiwday długodyśian-
tWHtbnrfeńiu na niej kilku rekordów ustały' któ^go jroku^listę naj-.| J. Jędrzejowska — 15.016 p., 5.

Nie
te-te •«-

świata) osiągnęła fasuastyczny —' ''iepf^^f 's^^VTC^ PQ^kich; ,ą

zdawało —'czas!' "" " *

WIERZY?,IY W CUD

I najle ten jeden z najbardziej ",vy-
pracoiwanyrh rekordów Polski znajduje
się w nishezpieczeńsbwic. Cflrwórk;^:

Kaszlsa, Lip ki, Stawczyk, Rutkowski,
choć nse iprcechodziiła męczarni pod
kiem trenera, oriągnęła
W. P. równe 42,0 sek. Zmiany nic by
ły je. zcze i,dea!ne, hiećnia sla lionu da-

leka jest od kuźni rekordów. I dkte^o

w;nt
!
k sztafety zesłujuje na uwagę.

Nic bez
1

przesady możemy powiedaaeć,
że rcpretzentaicyjna szt tfeita pohka 4X

100 111 jerk jedną z naj!«p-7.j-cU w Euro- j ro w końcu lutego
pic. Przed miesiącem przegrała niezna- !

rziiie z Węf.rami, którzy na Igraji;knch

Olimp ijikich zajęli 4-te-miejsee. U Wę-
rjrów brak było Goldowany, u r..-.s Staw

czyka. Brak jednego r.awodnaka di'ł s-i^

jiiin bna-diziej we znaki, bo zastąipił go

jpecjr.Iirfa od 400 m, supcluie niezgru-
ny z resztą towarzystwa.

mistrzostw Polski.—
W. Gierutto — 13.860 ^6. -^

... . ,.

Gąssowski - 11.476 p., 7. Vereyi^^^ Wawaał-aę stale ,

- 8.010 p.,> 8. Sobieraj - 7.847 ??gu ^o roku doszedł do warto-
-

.
* 1A isciowego wynika. ,

p., D. Piontek — 4.274 p., 10., -

,

'

C"0rtck — 3.462 p.
' Kodjon-nie będzie gwiazdą średrcch

takż° listę
^ 8121150 ^

posiada warunków fi-

w Jiaćije, tej na pierwszym miej-
scu najlepszego z najlepszych.

W sfzeregu artykulików- poinfor
mowaliśmy o kolejnym przebiegu
tych konkursów do roku 1936.

Dziś, zamykając ten bilani, poda. [tzw""zesBołowarktóra wgladała
^^

charakt^tycznych dla śred-
_ jemy dwa ostatnie lata ti. do okre rok ^33 następująco: 1, repre-

ał ^ słafflS0Wca ' ,ego prays ^ ćt0
-

bie "

stronie" | SU ' ki6dy
.

liczne
.

2 f3t «Py polskich i ^gnt^gja bokserska - 7.946. p,

,„

'

sportowcow musiały w obronie | 2_ renrezentacia tenisowa — 5 .669
swego kraju chwycić za oręż...
Wielu z nich dla tej największej
sprawy cało życie. s

Wyniki konkursu - plebiscytu
na najlepszego sportowca Polski
w r. 1937 ogłoszone zostały dop

:

193S r. 0:o

MÓWILIŚMY...

Wynik sztafety 4X100 m nie jest dla

i-,ni5 n;j?poii:''3ti,!:ą. Ws'-to!ć jej i możli-

v.osci oceniał Urny na dłrgo przed Igrzy
" iinfti 0'"n-:

że

p., 3. reprezentacja piłkarska —

2.020 p. Dalsze miejsca zajęły kor
lejno reprezentacje: lekkoatle-
tyczna, strzelecka, łucznicza i
hippiczna. "" '

Na tym kpńczjrmy bilans kon-
kursów przedwojennych, kończy-i
my • teń - opis w • przededniu rozpo-

częcia pierwszego po wojnie, któ-
rego szczegóły i ramowy regula-
min już w skrócie opublikowaliś-
my i który,

:

jak informowaliśmy,

1. Jędrzejowska 37.513 p., 2.
Chmielewski 28.431 p., 3. Wrla-
siewiczówna 26.757 p., 4. Gąssow-
ski 17.024 p., 5. Kucharski 15.930

p. 6. Polus 15.175 p., 7. Wilimow- (rozpoczniemy prawdopodobnie w

ski 12.874 p. 3 . Sobieraj 923 P-, końcu listopada. W międzyczasie
9. Noji 6.040 p., 10. Verey 5.983 p. |w następnych numerach pośtara-

Jędrzejowska, która ponownie my się dać w skrócie przegląd te-

zająła pierwsze miejsce lc^itymo- gorocznych ważniejszych wyda-
wała się w r. 1937 zdobytym '"i-(rzeń sportowych, w których brali
csmistrzostwem Wimblcdonu i udzirtl sportowcy polscy z mniej-

?.<-iv.i. Pisaliśmy wtedy,' Porost Hills oraz w klasyfikacji s-nym lub większym powodzeniem.
h polska ir.ogT rc.prc7.cn-

1
Meyci'3'a trzecią lokatą na liście, Pozwoli nam t,o zorientować się,

gi długie. Korban ma jednek jeszcze
wiele czasu na uzyskiwanie wielkich re-

zultatów. Biega dopiero rok, ma lat 20.

M:isi • pracować systematycznie, nie „szar

pać się" za jednorazowym sukcesem.—

Tylko w ten sposób może osiągnąć pra-

wdziwą klasę.

tfliwać Łi>tuo''.Y.iki, A •'•niic/.jk i sztafeta. 10-ciu najlepszych tenisistek świa którzy z nich zasługują (i dlacze-
4X100 Ml. Dali |)«i*sc4i:ili5iny sif, że' ta.

' Chmielewski miał w r. 1937 go zasługują) by znaleźć się, na

tak należało zrobić. Ale co sie odwle-' mistrzostwo Europy i Polski w liście 10-ciu najlepszych w roku j

Wołkow i ICuźniecow, 10-bolści

radzieccy (Kuźniecow byl drugi w

Oslo na : mistrzostwach Europy)
•wezmą poza konkursem udział w

10-boju o mistrzostwo Polski.

10-bój odbędzie się we Wrocławiu

23 i 24 października.
Wclka Adamczyka z. najlepszy-

mi pó^ippie wieloboistami ZSRR

będzie okrasą zawodów wrocław-

skich.

nic uciecze. Rekord Pohki jest wadze Średniej,
na pobicie rekordu ZSRR (430 — Ozo-1 !7nt]T0.,va:ny". jc;M we Wrocławiu dopi- Ciekawe zestawienie zrobiono

lin), Małecki może być rekordzistą Pol- ^

p0g0da> t0 możemy liczyć na 41,7, także, sumując na podstawie do-

&i (stary rekord 414 —. Sznajder). Je- b^e „laidHym wykladalikitm te- tychczasowych plebiscytów, punki
śli nauczyciela i uczniowie nie zawiodą,

1 ^ ^

roapcrzjdzamy bardziej wyrów tację poszczególnych . dyscyplin
doczekamy, się tych rekordów z pewno- nan? połówką sprinterów niż przed
Bcią. wojną. Będzie także dc.wodwn, że rekor

dar,vc przeciętne specjalistów na 100 i

2G0 111 nic aa żadną J^pą"-

TRIUMF RETELNEJ PRACY

K*r> z Polaków poza czwórką qirinte-
ów

:

zasługuje jeszcze na wyróżnienie?

^lach, Małecki, Morończyk i Korban —

podpowiede. Zgoda, ale prae.de wszyst-

'iim Płotkoiviirk. Nie zirobił przecież

sportu. Wyglądała ona następu-
jąco: 1. leklcoatlektyka 327 p., 2.
tenis—77p.,' 3. boks—50p.,
4. narciarstwo — 49 p., 5. piłka
nożna — 27 p., 6. hippika — 26
p., 7.. hokej na lodzie — 19 p., 8.
wioślarstwo — 19 p., 9. kolarstwo
— 18 p., 10. pływanie — 17 p. 11-
szermierka -r 6 p., 12. motocy-
klizm — 5 p., 13. tenis stołowy —

3 p., 14. lotnictwo — 3 p., 15. ka-
3 p., 16. łyżwiarstwo

Anókina już śmignęła oszczepem. Teraz

śledzi uux,inie jego lot. Znakomita lek•

koa-lctka radziecka przegrała, tipraic-
dzic swą rodaczki? Czudina. była jed•
nafc o klasę lepsza od :;lurtujących w tej

Uonkureiwji Polek

lic nadzwyczajnego — zaprotestujecie,

uszedł dopiero piąty na 5 km, dostał jakarstwo

baty nawet od Kici asa. Dostał, to praw-
— 2p. . ,

da ale bvł moralnym zwycięzcą. Na drugą pozycję, tenisa zapra-

kiedy Kielasowi i Bonieckiemu śniły.' cowała Jędrzejowska, która sama

się l ol^e olimpijskie etnrty, Płot zebrała 49
^ ^Jl^ ml

kLak jSLał nad sob, w P^u. trzecią P^cję dopiero w r^^1937,
S nie na-daieje nocami «

, przed
^ ^

lv Je talenty - Płoikcviak ^ał enem wała tak wysoko ^para Br. Czech

LZLto" Gdy tamci biadali, że
_

St. Marusarz. PJ ka nożna ».

r w iio h do I.oiulynu, Płotko- cynała się. dorabiać, a -h^pika
"iak biegał! I' gdy PZLA rozpoczął | już zaczynała , wspominać dawne

walkę z kKibem Kielan
Boniec „dobre .czasy" podobnie jak 1 110-

Fęio FranckómakAP1 kiego o stworzpnie im - «eg}ar^>S^Jkej na lodzi©

Bieg na JÓI) m dostai czył widzom wie-

le emocji. Oto uczestnicy wyścigu: ód

lewej Kiszka, Colowkin, Stmvczyk, Sa-

nadze, Grzanka i Karałatłow

Foto Franclcoiviak — APl

znacznie lepsza niż Lip-
ze Stawczykiem. Karakułów

goni Rutkowskiego, ale nie może od-

robić strat. Polacy pierwsi przerywa-

ją taśmę.

- 110 m pł. — Bułańczyk prowadzi
od startu do mety.

WYNIKI TECHNICZNE:

, KOBIETY

100 m: 1) Duchowicz (ZSRR) 12,4; 2)
Blinowa (ZSRR) 12,8; 3) Brockówną (Pol-
cka) 15,2; 4) Peskówna (Polska) 14,3.

200 m: 1) Blinowa (ZSRR) 25,9; 2) Słom-

czewską (Polska) 28,0; 3) Brockówną (Pol-
ska) 28,2.

80 m pi.: 1) Fokina (ZSRR) 12,0; 2) Wi-
śniewska (Polska) 13,2; 3) Peskówna
(Polska) 16,2.

4X100 m: 1) ZSRR (Duchowicz, Fokina,
Blinowa. Czudina) 48,5; 2) Polska ( (No-
wakowa. Słomczewską, Brockówną, Gem-

bolisówna) 52,0; 3) Polska II 54,6; 4) SKS
W-wa 55,6.

W dal: 1)J Wasiliewa (ZSRR) 537; 2)
OUafne"

k(jfŚl?R) 531; 3)" Wowakowa (Pol-
*ka) 5t3; 4) Gembolisówna (Polska) 48?.

« E«y£: 1) Ganekor (ZSRR) 155; 2)
Czudina , (ZSRR) 155;, 3) Hordówna (Polska)
140; 4) - Wiiniewska; 5) Gościniakówna

(Polska) 135. 3

Kula: 1) Andrejewa (ZSRR) 14,39; 2)
Sewriukowa (ZSRR) 13,82; 3) Toczonowa

(ZSRR) 13,42; 4) Bregulanka (Polska) 12,39;
5) Flakowicz (Polska) 11,00.

Dysk: 1) Dumbadze (ZSRR) 49,32; 2) To-
czonowa (ZSRR) 43,26; 3) Dobrzańska (Pol-
ska) 36,73; 4) Bregulanka (Polska) 34,45;
5) Stachowiczówna (Polska) 33,39.

:

Oszczep: 1) Czudina (ZSRR) 45,97; 2)
Anokina (ZSRP.) 44,46; 3) Sinoracka (Pol-
ska) 39,85 ; 4) Stachowiczówna (Polska)
38,53.

MĘ2CZY1NI

100 m: 1) Karakułów (ZSRR) 10,8; 2) Go-
lowkin (ZSRR) 10,9; 3) Sanadze (ZSRR)
11,0; 4) Kiszka (Polska) 11,0; 5) Stawczyk
(Polską) 11,1; 6) Grzanka (Polska) 11,2.

200 • m: 1) Karakułów (ZSRR) 22,1; 2)
Sanadze (ZSRR) 22,8; 3) Stawczyk (Polska)
22,8; 4) Gołowkln (ZSRR) 22,9; 5) Kiszka

(Polska) 23,0; 6) Grzanka (Polska) 23,4.
«0 m: 1) Mach (Polska" 50,1; 2) Bułań-

czyk (ZSRR) 50,4; . 3) Buh! (Polska) 52,0;
4) Puzio (Polska)' 52,6. (

• MO m: 1) Pugaczewskl (ZSRR) 1:54,6;
Sidorenko (ZSRR) 1:57,0; 3) Korban (Pol-
ska) 1:5?,0; 4) Wideł (Polska) 2:00,1; 5)
Mirowski (Polska) 2:01,4; 6) Nowak (Pol-
ska) 2:02,4:

'

1500 ni: 1) Pugaczcwski (ZSRR) 4:00,8;
2) Sidorenko (ZSRR) 4:01,8; 3) Kuśmlrek

(Polska) 4:13,0; 4) Dychto (Polska) 4:15,3;
5) Staniszowski (Polska) 4:18,5.

5000 m: 1) Kazańcew (ZSRR) 14:47,7; 2)
Popow (ZSRR) .14:5u,u; .3) Wanin (ZSRR)
14:53,4; 4) Kielas (Poiska) 15:33,4; 5) Płof-
kowlak (Polska) 15:37,5.

110 m pł.: 1) Bułańczyk (ZSRR) 14,8; 2)
Stiepanczonok (ZSRR) 15,6; 3) Łonfow

(ZSRR) 15,6; 4) Skałbanla (Polska) 16,1; 5)
Nowak (Polska) 17,4.

'

4X100,
m: i) Polska I (Kiszka, Lipski,

Stawczyk,' Rutkowski) 42,0; 2) ZSRR (Kuź-
niecow, Golowkin, Sanadze, Karakułów)
42,6; 3) Polska II 45,0.

W dal: 1) Wołkow (ZSRP.) 713,5; 2) Kuź-
niecow (ZSRR) 653; 3) Kuźmicki (Polska)
669; 4) Milewski (polska) 662; 5) Pawłow-

ski (Polska) 652.

W iwyi: 1) lliasew (ZSRR) 193; 2) Zwo-

liński (Poiska) 175; 3) Paprocki (Polska)
175; 4) Ohnsorge (Polska) 170.

Tyczka: 1) Denisenko (ZSRR) 395; 2) Ozo-

lln (ZSRR) 3?5; .3) Morończyk (Polska) 385;
4) Małecki (Polska) 385.

Kula: 1) Łomowski (Polska) 15,32.
Miel: 1) Knnaki (ZSRR) 54,60.

WĘGRY — RUMUNIA 5:3

Rozegrane ostatnio międzypaństwo-

we spotkanie tenisowe Węgry — Ru

i munda wygrali Węgrzy 5:3.

W ostatnim dniu meczu Asboth ,,rt>z

łożył" Visi.Tu 6:0, 6:1, 6:1, a para Ka-

tona, Stolpa wygrała z Caralulioemg

Schmidtem 3.-6, 6:0, .7:5, 6.-4



te. 4 PRZEGLĄD SPORTOWI
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BUDAPESZCIE TYLKO 8:8
cAoć mecz był do wy igrania

dystans.

BUDAPESZT, 17. 10. — Pososn me-

czą był slaby. W poprzednim macza, w

Poznaniu, obie drużyny wypadły legtiej
— powiedział na zawodach presea Bie-

lewicz. Czy prezes miał rację? Niewąt-

pliwie tak. Ale trzeba natychmiast wie-

le rzeczy wyjaśnić. Ja bym nazwał mecz

budapeszteński meczem niedobranych
par. Wszystko się jakoś nie kleiło, r—

Zawodnicy do saebie nie pasowali.

Walka w muszej stała na jakim ta-

kim poziomie, bo była prowadzona w

śfwyrn teaipie. Ale Bednai był zbyt
ezybkim przeciwnikiem dla Kaapercza-
ka i uciekał mu ciągle. W koguciej
Grzywocz i Harwalh to para bardzo nie j Węgier,
dobrana. A wclia, a ile można ją było
nazwać walką, siała na poziomie nie-

zwykle słabiutkim. Spotkanie to popsuł

sędzia ringowy (Węgier), który dopuś-
cił do ciągłego Irzymimaa i falucwaaia.

Była to szarpanina.

W piórkowej znów niedobrana gazę-

eiwnicy. Amckiewicz, jak wiadomo, nie

umie walczyć z mańkutami, prze® to

mccz jego s Feberetn bardzo etracdl. na

wartości. W lekkiej jeszcze jedno nie-

ponmimaenie. Jak z góry można było
przewidzieć, rana nad okiem Czortka

musóata się odnorrić. W półśrednwg pa-

ra niedobrana. Bo Chychła był ebyt
dla starszego, łyaswego pana Be-

an, który ma już 35 lat!

W średniej między Pajppem a Zagór-
skim istnieje różnica klasy i doświad-

czenia ring-owago. A więc żuaw pora

zupełnie maiz-ojxrsom. Może jedynie w

półciężkiej klasa była najbardziej wy-

równana pomiędzy Szymurą a Capoe-
eti. W ciężkiej znów zbyt wielka różni-

ca wieku pomięcizy KlimetŁim a 22-leź- j
nim Bene III. I ona wpłynęła na słaby |

poziom walki. Młodaey Węgier zfcyt j
szybki dla Klimeddego. j

Mecz odbył się w hali, mieszczącej ok.

3 tys. ludzi. Sala wygodna dla widzów,
gdyż zbudowana amfiteatralnie. Pano-

wał w niej wzorowy porządek. Część ofi

cjalna przed meczem na szczęście trwa-

ła krótko.

KASPERCZAK WALCZYŁ DOBRZE

W muszej Bednai wygrał % Kaspcrcza-
kiera. Żywa walka rozpoczyna się na-

tychmiast po gongu. Polak narzuca tem-

po i atakuje. Węgier świetnie tańczy w

ringu i kontruje. Za pomocą lewych
prostych utrzymuje ciągle Polaka na

Rundę wygrywa nieznacznie

W drugim starciu Kasperczak

trafia lewym sierpem, ale Węgier nie

traci animuszu i wkrótce rewanżuje się
wspaniałą kontrą. Tempo ciągle się
wzmaga, gdyż Kasperczak ambitnie idzie

do przodu. Rundę wygrywa Węgier. W

trzecim starciu dochodzi do częstych
wymian ciosów, przy czym Bednai był
ciągle nastawiony na kontrowanie. Jed-

- Za duło mi skakał pras to prawe laka na liny, trzyma i klinczoje. Sędzia wicz rozgrywa się iloraz ezęściejwchc-

nie wychodziła. traci głowę i panowanie na ringu. Znów
' Grzywacz stopuje ciałem i znów Hor-

wath pada na sekundę na deski. Obaj
zawodnicy zarobili po dwa napomnienia.

HORWATH WYGWIZDANY

Grzywocz wygrał z Horwathem. Wę-

gier dużo atakuje, ale bardzo nieczysto
i chaotycznie, a co gorsza, uderza gło-

wę. Grzywocz, jak zwykle, dobrze zablo

na jest b. celna. Z kolei Kasperczak po- kowany, nie daje się trafić. Sam punk-
tuje prawymi hakami. W II r. Węgier E

impetem wpada na Ślązaka, ten stopuje
go ciałem i Horwath niespodziewanie

pada na deski do dwóch. To samo powta

rza się aa chwilę, Horwath znów liczony
jest do 3-ch. W III r. już zupełnie nie

ma boksu. Horwath co chwila rzuca Po-

kazuje kilka silnych sierpów i haków.

Pod koniec rundy udaje mu się skró-

cić dystans i walka wyrównuje się.
Mecz do końca jest bardzo zażarty.

Ostatnią rundę można uważać mniej
więcej za wyrównaną. Kasperczak scho-

dzi z ringu i mówi:

dzi na półdystans. Atakuje i dosięga pra-

wą. W III r. Polak jest już zdecydowa-
nie lepszy i panuje na ringu, a ciosy
jego dochodzą do celu. Węgier wyraźnie

przy czym kara, która spotkała Grzywo- j słabnie.

esa, jest naszym zdaniem niezasłużona,
Po walce publiczność wygwizdała Hor-

watha.

PROWADZIMY

Antkiewics wypunktował Fehera, co

zresztą nie zapowiadało df w I r, w

której Polak był zupełnie zdezoriento-

wany odwrotną pozycję i nawet zainka-

sował potężny sierp. W II r. Antkie-

lecz tmm^iSąg i miemmt^gBESmąg
po
J.I

meczu przeprowadziłem kilka • rzadko spotykaną w tej kategorii U j cze. Będą oni prawdopodobnie starto-

rozmów zarówno z Węgrami, jak ! Węgrów najlepsi Bednai, Budai i Be- : wali pod nazwą Węgier środkowych.
no III, nie licząc oczywiście Pappa. Po drugie — ustalono datę meczu ju-

Prezes Węgierskiego Związku, Fe- i niorów Polska — Węgry, który odbę-
reys

— Obie drużyny miały braki i i dzie się w Warszawie lub w Lodzi 30

wiem, że mogły być silniejsze. Ale j stycznia 1949 r. Na ring będą dopuszczę
nawet gdyby wystąpiły w pełnych, ni zawodnicy, którzy nie przekroczyli

powi- ! 19 lat. Na rewanżowe spotkanie u sie-

nien być taki sam, czyli 8:8. | bie, Węgrzy nie reflektują ze względów
Prezes Bielewicz: — Węgrzy zawie i kasowych,

dli. Spodziewaliśmy się po nich dużo j Po trzecie — ustalono, że jako sędzia
więcej. Osobiście żadna walka nie po

dobała mi się. Nawet spotkanie zawo-

dników tej klasy, jak Antkiewicz i

Feher, nie mogło zadowolić amato-

rów boksu. Kasperczak przegrał kil-

koma punktami (sędzia Kobza dał

i Polakami.

W obozie polskim panował na ogół

nastrój pogodny i nic dziwnego. Wynik
8:8 uzyskany z jedną z lepszych obec-

nie drużyn pięściarskich Europy można

uważać za dobry, a przecież nie wiele j składach, to sądzę, że wynik
brakowało by brzmiał 10:6 na naszą

korzyść. Węgrzy wprawdzie nie wysta-

wili swego najlepszego składu, ale i

my również. Tak, czy inaczej, występ

w Budapeszcie, oceniając go jedynie na

podstawie wymowy suchych cyfr był
dla nas pomyślny. Węgrzy nabrali do

nas respektu.
Ale oto, co mówią o meczu.:

Sztam: — Trzeba przyznać, że tylko jeden punkt na korzyść Węgra),
chłopcy po takiej męczącej 23-godz:n Bsne I za stary dla Chychły i przez

neutralny meczu Polska — Czechosłowa

Czortek walczył z Budaiem nie calę
rundę. Natychmiast po gongu rzuca się
do ataku. Budai jednak przytomnie od-

skakuje i broni* się lewymi prostymi.
Kontuzja następuje po kilku wymia-
nach. Ringowy-wzywa lekarza, który nie

dopuszcza do dalszej walki. Czortek

schodzi z ringu a bardzo zmartwioną
miną.

— Nawet mnie nie uderzył, — mó-

I wi — tylko przetarł rękawicą po

i oku.

} Chychła wysoko wypunktował Be-

. ne I. Od pierwszej chwili Polak zna-

komicie górował szybkością i techni-

ką. W II r. kontry były coraz cel-

niejsze. Gdańszczanin przejmuje ini-

cjatywę i sam staje się stroną ataku-

jącą. Po jednym z takich ataków,
Chychła trafia prawym hakiem w sam

czubek brody i Bęne idzie na deski

Sędzia Uczy do 6-ciu. Od tej chwili

Chychła już panuje na ringu. Rundę
wygrywa bardzo wysoko. W III r.

ciej do drużyny Europy przeciwko Ame walczący bardz0 0{iara;e, stara

ryce. Jak nam oświadczył prezes Ferey,! się przejść do atakłł) aIe kontTy

Csjk do Stanów Zjednoczonychnie po- •

cMy Mtud2a|ą te zapały polak w dal

**"* """
szym ciągu atakuje i trafia celnie.

— Jednak Bene ma silne ciosy —

opowiadał Chychła po walce. — Dwa

razy zadzwoniło mi w uszach.

cja w dniu 7 listopada br. przybędzie
do Polski Węgier Nagy Lajos.

*

Csik został wstawiony w wadze kogu-

jedzie, ponieważ już nie może zrobić wa

gi koguciej. Nadto zawodnik ten zamie-

rza wycofać się z ringu.

K. Gryżewski

NASI NIE ZAWIEDLI

Na. iwa się wniosek, że naea zawiedli.

Tak jednak nie było. Wszyscy Polacy
bez wyjątku walczyli ambitnie i dowie-

dli, że mają kondycję fizycroą, którą
przcY-yiszali Węgrów. Kasperczak eta-

kowal bez przerwy i wyraźnie widać

jego usiłowania przestawienia się z bo-

ksera defensywnego na ofensyiwnego. —

Poznańczyk nie miał jednak dóstatecz'

nej podróży, spisali się dobrze. Kas-

perczak był ciągle jeszcze za mało

agriisywny i za dużo wyczekiwał.

Grzywocz wypadł raczej blado, za

późno się rozkręcił, choć przed wal-

ką w szatni długo się rozgrzewał.

to nawet ta walka nie stała na po-

ziomie.

Sędzia Kobza; — Najlepszym bok-

serem 16-ki był dla maie Chychła.

Szymura: — Właściwie, to od cza-

n boiskach Warszawy
KLASA A

Ruch — żyrardowianka 1:2 (1:2). Nie-

zasłużone zwycięstwo gości. Ruch mając
szczególnie po przerwie znaczną przewa-

gą nie umiał jej wykorzystać. W czasie

meczu uległ nieszczęśliwemu wypadkowi
złamania obojczyka Pindor (żyrardowian-

1 ka). Bramki zdobyli Bieganowski i Sie-

su walki z Kotkowskim, nie miałem
dl9Ckl d,a goćci ' Dominiak dla Ruehu

-

An'.k ewicz zadowolił, ale dopiero od do tej chwili p0Ważneg0 gpotkania,'
W Przedmeclu «^8«» gospodarze 3:0

drugiej rundy. Chychła był najlepszy. bo na fflec2ul Bratysława _
Kraków

walkowerem
-

proszono mnie, abym oszczędzał słab

szego przeciwąika.

W czasie pobytu w Budapeszcie, pre-

Co się tyczy Zagórskiego, to już jak-
b.y się stało u niego odruchem pada-
nie po ciosach na deski. Podnosi, się

nej precyzji. Natarcia jogo były zfcyt też odruchowo podświadomie. Szymu
chaotyczne, praca to dużo nie trafiał, ra w l rundzie' ełabf, a co gorsza

Grzywocz był zablokowany przez ciągle szedł głową. Zaczął dopiero walczyć : zes Bielewicz omówił szereg^ontraktów
trzymającego Horwcftha i właściwie nic od drugiej połowy drugiej rundy. Kii- | z Węgrami. A więc uzy skał zapewnienie,
nie mógł pokazać, śluzak jest jednsk niecki zainkasował cios, gdy jeszcze że bokserzy węgierscy przybędą w cza-

• eraz w forriie. nie był rozgrzany, a to n'e jest do- ' sie Tygodnia Przyjaźni Polsko - Węgier-
bre Gos ten odebrał mu oddech.

1
skiej do Warszawy, to jest w czasie 21

CZORTEK MÓGŁ WYGRAĆ A jednak zdobył się na żywą walkę, — 28 listopada br. i rozegrają dwa me-

An&Iewicz, jak Już "powitvti i^em, '

nie umie walczyć z bokserami s odwro-

tnej pozycji. Początkowo walczył ostro-

żnie. Nie potrafił doetać się na półdy-
eter». Dopiero w II połowie meczu roz-

ruszał się i zaczął punktować. O Czort

kii nic konkretnego nie można powie-
dzieć. Walka trwała zŁyt krótko. Od-

nieśliśmy jednak wrażenie, że Czortek

jest w kondycji i miał wszelkie szanse

wygrać spotkanie, tym bardeiej, że Bu-

d^i znsny jest z tego, że słabnie w III

rundzie. Zwycięstwo wagi lekkiej zade-

cydowałoby o wygraniu meczu, co na

terenie węgierskim byłoby <Ha nas du-

i 0:7
Prowadzący w tabeli drużynowych mi-

strzostw pięściarskich Łodzi „Włókniarz"
ostatni swój mecz I rundy rozegrał z

ósemką Zrywu. Lider doznał dość nie-

oczekiwanej porażki. Włókniarza skrzyw-
dzono ponad wszelką w^tpliwoSć w wa-

dze lekkiej, w której Kawczyński bez-

względnie był lepszy od Krawczyka, a

jednak komplet sędziowski orzekł remis.

WI6kniarz wystąpił w siódemkę, bez

wagi ciężkiej, natomiast z Jaskółą w pół-
ciężkiej. Tę „roszadę" publiczność przy-

po bezbarwnej walce pokonał na punk-
ty Kijewskiego.

vV średniej Taborek (Z.) pozwalał się
obijać w pierwszym starciu, w drugim
przeszedł do ofensywy I ciosami w żołą-
dek tak osłabił Kubasiewicza, że ten w

trzeciej rundzie z trudnością się bronił,
i uległ wysoko na punkty.

W półciężkiej Wojnowski (Zryw) zaezął
pojedynek z Jaskóią z wielkim tempera-

mentem, w drugim starciu zainkasował

fednak taką masę ciosów, że w przerwie
iym sukccsemP Można przypuszczać, że I Wa długotrwałymi gwizdami, spodziewa- zrezygnował z dalszej walki.

Budai bezsprzecznie nie oparfby się de-1 no

"owiem, *• ««oWzie do pojedynku Niewadzil (Zryw) uryskal punkty w. o .bezsprzecznie me opmwj ę | m|ądiy ,eg0r0Cj;nym mis,f2em Polski, a Sedziowal w ringu K Twardowski; k.

strukcyjnej robocje Kadera»ctirara. Aresz b mistrIem _ Niewadzilem. towall W. Twardowski, Sieroczewskl I Ku-

tą pamiętamy Węgra, jak ubiegłego ro- w muszej Stasiak (Zryw) stoczył z Kar- J blak. Widzów 3.000.

ku w wadze pośredniej, walcząc w gierem żywą, przeprowadzoną w olbrzy-1
Słupsku ze słabym Rynkowskim, spot-! "^ tempie walkę. W pierwszej rundzie '

1 ' '

, ; . Stasiak stosuje swój przysłowiowy jut
kanie swe przegrał. Tak więc niewiele I __taniec wojenny.,f n8 kt6ry Kargier n|e

Jedność — Pogoń 4:1 (2:1). Zasłużone

lecz zbyt wysokie zwycięstwo Jedności.

4,-amkl zdobyli: Kiimecki (2), Stolarczyk
III I Wróblewski dlę_ zwycięzców oraz

Majewski dla Pogoni.
W przedmeczu wygrała ^PflS 0 ''

Legia Ib — Samoiządowiec 0:4 (0;C).

Bramki zdobyli: Mioduszewski (2), Hau-

ton (1), 3ani;zowski (1). Wyróżnili się Mlo

duszewski, Jezierski I Jechorck z Syreny
oraz Ziemski z Legii.

Gwardia .

— Marymont 5:2 (2:1). Gra
ostra. Bramki zdobyli Izydorzak, Marusz-

kiewicz i samobójcza (po rzucie z rogu)
dla Gwardii, oraz Borowiecki I Cybulski
dla Marymontu.

W przodmeczu rezerwa Gwardii odda-

la walkower 3:0.

SKS — Polonia Ib 2:1 (1:1), SKS umocnił

się na pozycji lidera. Bramki zdobyli:
Dębski (2) dla SKS-u, óraz Brzozowski II

dla Polonii. W przedmeczu wydala Po-

lonia 4:3 (1:2).

KLASA S

iłonle — Drukarz 4:7 (0:4). W przedme-
czu wygrali goicie 4:1 (2:0).

Zryw — Wilanów 2:2 (0:2). Bramki dla

goici: Kłos 1 Drewniak. W przedmeczu
rezerw wygrał Zryw 3:0 v. o .

Jedwabnik — Radość 2:1 (0:0). Bramki:

Bębeniec I Misowskl (rzut karny) dla Jed-

wabnika, oraz Ryniewicz dla Radości.

Naprzód — Rywal 6:1 (0:1). Bramkę
strzelił Starzyk.

Skra — Piast 0:1 (0:1). Oba zespoły pro-

wadziły w tabeli, nie odnosząc porażki.
Dzięki zwycięstwu Piast ma największe
szanse na mistrzostwo grupy.

1) SKS 10:2 12:7

2) Znicz 8:2 13:8

3) Zyrardowianka 8: 4 16:12

4) Pogoń 6: 6 12:15

5) Jedność 4:2 8:4

6) Samorządowiec 4: 4 9: 6

7) Marymont 4:6 6:9

8) Ruch 3:3 1?:6

9) Gwardia 3:5 7:9

10) Polonia Ib 3: 9 12:20

11) Legia Ib 1:11 6:17

Huragan — Płomień 4:2 (2:2). Zasłużone czekał Papp.
zwycięstwo - gospodarzy.

Bzura Ib — Cąb 2:S (1:2). Bzura wysta-
wiła na mecz całą ligową jedenastkę.
Dąb Jest obecnie pewnym mistrzem gru-

py w rozgrywkach jesiennych.
Okęcie — Mirków 5:0 v. o . Drużyna Mir-

kowa nie stawiła się na boisko.

PAPP NA DESKACH

Papp wygrał w II r. z Zagórskim

przez t. k . o. Olimpijczyk wszedł na

ring, powitany długotrwałymi owacja
mi. Podobno połowa publiczności

przyszła na mecz specjalnie, aby go

podziwiać Okazuje się, ie Zagórski

jest o głowę od niego wyższy. Walka

zaczyna się od wyczekiwania aa atak.

Ale Papp nie myśli nacierać, a Za-

górski jest b. ostrożny. Początkowo
Polakowi idzie dobrze, .unika ciosów,

odskakując do tyłu. Raz nawet łapie
Pappa przy linach i trafia lewym.

Powodzenie ośmiela warszawianina

i zaczyna on atakować. Tylko na to

Jakiś nieuchwytny dla

KLASA C

bfakoweło, a mogliśmy mecz wygrać

sprawić wielką meepodzaankę Węgrom,

którzy liesyli poważnie os swój sukces

10:6.

CHYCHŁA ZADZIWIA

W półśrodni&j byt klasą dla siebie

CŁycŁła i zadziwiał celnością udeozeń.

Zagórski btf a góry Aazany na zagła-

dę. Byt może, ie jeśJi przrtrzymS&y
dwie rundy, doszedłby do głosn. Alena

to warszawianin ma zbyt maio doświad

«aria. Początkowo, gdy Zogón&i od-

iakiwał, Pepp nie mógł §o trafić. Lecz

gdy Polak sarn przeszedł do etaku,
mistcs ołrmpijAi Sial się panem sySM-
ejL Zagórski zrobił swoje, to rawczy

dokonał tej sztuki, że Papp musiał z

basdzo bliska, oglądać matę. j

Szymura rozgrywał się wolno, ale gdy i

wreszcie wpadł w uderzenie, zarysowa-

ła się różnica klasy pomiędzy nim a

ifepoesti. Poznaczyk ciągle narzeka na j
brak ciężkich walk w kraju, które po-

zwoliłyby mu trzymać się w formie. Kii

mecki był za powolny.-

WŁAŚCIWIE TYLKO PAPF

W drużynie węgierskiej Papp jest wy.

bitną indywidualnością i stawiamy go

JOM krytyką. Po ea nim podobali się
Sednai i Bene III. Horwat był naj słab-

esy, a Bene I i Feher bez dostatecznej
kondycji. Budai w lekkiej pokasel ład-

ną defensywę. Jako całość drutyna wf-

glerfka ni® reprezentowała seretu

może znaleźć recepty, to też starcie u-

pływa niemal bez ciosów. W drugim —

Kargierowi udaje się kilka razy trafić z

póldystansu, Stasiak rewanżuje się seria-

mi z doskoków. I to starcie Jest równe.

W końcowym tempo jest olbrz^hle. Zwy-
ciężył Stasiak.

W koguciej Czarnecki (Zryw) wygrał na

punkty ze Stanikowskim.

W piórkowej Każmierciak (Włókniarz)
wypunktował b. wysoko słabego Gomu-

lafea.

W lekkiej Kawczyński w drugim starciu

uzyskuje Jednak wyraźną przewagę. Re-

mi» krzywdzi KawczyAskiego.
W wadze póliredniej Trzęsowski (Z.)

W
me midy wiele do roboty

Oslravy wygrałW ub. wtorek mistrz CSR Slezska Ostra-

va spotkał się z reprezentacją Lublina.

Po trzysstowej walce doskonale ścinają-

ce Czeszki z niezawodną Lukesovą na

czele pokonały ławo Lublin 3:0 (15:6.

15:10, 15:4). Na zakończenie odbyło tlę

spokanie „mieszane", w kórym udział

wzięło S zawodniczek czeskich I 4 lubel-

skie. .Teraz „Lublin" zasilony 4 siatkar-

iwarditi-Legi(fl3:3
Bokserzy Gwardii bez trudu rozgromili

młodą ósemkę legii 13:3 w meczu o dru-

żynowe mistrzostwo Warszawy. Sensacją

zakończył się pojedynek Kdmudy. z Wą-

sikiem. W I r. Wąsik tratil szerokim le-

wym sierpem I Komuda at przysiadł. Za-

czął klinćzować, ale Wąsikowi wyszło je-

szcze kilka udanych ciosów. Legionista

wygrał to starcie różnicą 2 pkt. W II r.

Komuda wyrównał walkę, a w III byl

stroną atakującą, podczas gdy Wąsik

wyrainle osłabi. W rezultacie werdykt

temhowy zupełnie słuszny.

Wyniki: w m'js:e| Patera (G) wygrał na

p-jnkty z Ci^IcJcwsm (l), w koguciej

Szadkowski (G) uznany został za poko-

nanego w -walce z Kubowiczem (l), cho-

ciaż naszym zdaniem trafiał więcej I cel-

niej. W piórkowej Sobkowiak (G) zmusił

słabego Juja (L) do poddania się w II r.

W póliredniej po dwóch bezbarwnych
starciach Tomczyński (G) przystąpił w III

rundzie do ataku i pokonał na punkty

Knigę (L). W tredniej Majewski (G) wy-

grał wysoko na punkty z prymitywnym

Strukowlczem (L).

W półciężkiej Kolczyński (G) walczył z

rołodym Sawickim (L) tylko Jedną rundę.
W przerwie sekundant wojskowych pod-
dał twego pupila. W ciężkiej Archadzkl

(G) zdobył punkty w. o. W ringu sędzio-
wał p. suditróe.

2:1

kl.

kami ze Slezsklej

(15:12, 16:14, 12:15).

Tabela rozgrywek o mistrzostwo

A LOZPN: 1) Sparta Zamość — 3 gry, 5

pkt., bt. 10:6, 2) Garbarnia — S gry, 3 p. ,

br. 10:9, 3) ZZK Chełm — 2 gry, 2 pkt.,

br. 4:4, 4) Gwardia — 3 gry, 2 pkt., br.

8:8, 5) ZZK Sygnał — 3 gry, 2 pkt., br.

9:14.

Spotkani» tenisowe AZS — Lubll-

nianka przyniosło zwycięstwo akademi-

kom 4:3.

Reprezentacja piłkarska OW Kra-

ków rozegrała mecz towarzyski z repre-

zentacją OW lublin opartą ne graczach

lubliniankl, ulegając gospodarzom 0:3

(0:2).

oka sierp Węgra ścina dosłownie Po-

laka z nóg. Zagórski, jak- zwykle, pod
rywa się natychmiast, nie odpoczy-

wając na macie. Staje już w obronnej

pozycji, ale sędzia liczy do 6-ciu, nim

pozwolił as na dalszą walkę. Polak
'

powraca jeszcze 2 razy na matę, ale

Energia - Borysza 5:1 (S:0). Pilica -
za każd

"y
m razem zara2

się podnosi,
liolonl 1:1 (5:1). Mewa — Ulrychowianfea Na początku II r. historia się powta-
1:4 (1:1). LC.owiee — Ubazpleczenlowloc rza Zagórski bvł dwa razy na de-
S:2 (2:1). Mazur - Warszawianka 1:1 C1H). „fcach. Jeszcze jedno skrzyżowanie
Wawer — Naprzód (Sochaczew) S:B v. o . ', , _

... , .
_

Jaktorów i- Orkan 4:1 (0:1). Służewlan-
r

«
kawc 1 Pa

?P tra{la 2 lcwe >- aZa "

ka — Znbcfvla S:1 (0:1). Soklsla — Gwar- górski kontruje go jednocześnie pra-

dla (Otwock) 0:5 v. o . Budowlani — Fil- wym prostym. W rezultacie obaj bok
mowlec 0:5 (0:0). Start (Ożarów) - Tar- 8erZy lądują na deskach. Papp pod-

j nosi się, wyraźnie speszony. Po tym

wypadku jednak sędzia ringowy, Wę-
gier odsyła Polaka do rogu. Zagórski,
zupełnie przytomny, powraca do szat-

ni i mówi:

-— Papp jest bardzo trudny do tra-

fienia.

Szymura wygrał z CopoestL I r. jest

gowlanka 3:0

Ula SffysBiU
Kapitan' SI. OZB Kesmewtkl, który one-

gdaj podał się do dymisji wycofał swo-

ją rezygnację I nadal sprawuje swój
urząd.

Rademacher mimo poważnej kontuzji I
_

zakazu lekarzy nadal walczy. Samowola " lcw yTMzna. Poznańczyk coś nie coś

zakończyć się może tragicznie, bo kontu- inkasuje, a rewanżuje się prawym ha

zja Jest naprawdę groina I wymaga na- kiem. Walka jakoś nie klei się W II

tychmiastowej kuracji. j r. Węgicr
^

Wiele kłopotu ma nowy sarsąd 01.

OZPN-u z ligą iląską, która postanowie-
niem WG I D PZPN-u ma zostać rozwią-
zana. Najprawdopodobniej Liga Śląska
będzie nadal grała w dotychczasowym ze-

stawieniu z tym Jednak, że mistrz będzie
rozgrywał z mistrzami grup dawnej klasy
A finałowe mecze o mistrzostwo Śląska.
W razie takiego rozwiązania z dawnej
ligi tlęskle] do klasy & nie spadłaby
ładna drutyna, a w rok® przyszłym do-

konanoby dopiero przetasowania zespo-

łów.

tzermlsns katowickie) Pogoni wyjadą
na międzynarodowe mistrzostwa Polaki

do Wrocławia w składzie: Skuplenlówna,
Richard, Warczakówna. Sobłk, Zaczyk, Na-

wrocki, Karwtckl. Chałupka.

BOKS W ZAOtfBIU

Zagłębie Dąbrowskie posiada 5 kluby
boRserskle, z których najlepszym jest
Unia Sosnowiec. Organizacyjnie Zagłębie
należy do SI. OZB I walczy w mistrzo-

stwach klasy B. Unie jest najpoważniej
szym kandydatem do Śląskiej klasy A. 7.

38-tu zawodników, których zrzesza Unia

najlepszymi są: Ugąza (mlsttz marynar-

ki) w koguciej, P.ozman robotniczy mistrz

Polski, który leraz walczy w prtótkowej,
oraz Jaroz w półciężkiej. Reszla zawod-

ników Jest dobrze przygotowana I każdy
z nich mógłby wystąpić na ringu. Trene-

rem Jest P.uszczyńsk! z Warszawy.

-fc- Na otwarcie Jesiennego sezonu LO

ZPR zorganizował. turniej siatkówki I ko-

szykówki męskiej o ufundowany przez

siebie puchar. W finale siatki AZS wy
-

grał z Cukrownię 2« (16:14, 15:9). z dru.

iyn wyeliminowanych w ćwierćfinałach 11 ZJEDNOCZENIE MIAŻD2Y GRYFA

półfinałach na wyiótnlenle zasługują
młodzi siatkarze MKS-o I Lubliniankl oraz

młodzi koszykarze Czynu, którzy t silnym

zespołem AZI-u przegrali rółnlcą Jedne-

go kosza 27:28 (11:9).

•Sr W meczu bokserskim rezerwa Lubli-

niankl odnlotle zwycięstwo nad Gaibat-

nią llł

BYDGOSZCZ, 17.10 (Tel. wł.). W mistrzo-
stwach , bokserskich Pomorza w sobotę
spotkały tlę drużyny toruńskiego Gryfu
J Zjednoczenia. Miejscowi wykazali do-

skonalą formę I zwyciężyli w wysokim
stosunku 15:1. Jedyny punkt dla goici
zdobył stockl w wadze półciężkiej. Wal-
kt stały no dobrym pozlojnte, e totuft-

ezyjy walczyli ambitnie, przssrywaiac
mSntossnf rttnką punktfl*.

Szymura ma

wyraźnie tego dosyć. Zaczyna atak

Ciosy jego przechodzą w niebezpiecz
ną serię. Pod koniec rundy Węgier
znów dochodzi do siębie i stara się
nacierać. III r. jest benefisem Pola-

ka. Szymura często kontruje, albo na

ciera. Węgier inkasuje wiele ciosów

i traci siły.

Prowadzimy więc 8:6 i waga cięż-
ka decyduje o wygraniu meczu przez

nas. Niestety, Kiimecki przegrywa s

Bene III i to zupełnie zasłużenie. Wf

gier jesł szybki i celny. Już wir.

Kiimecki otrzymał lewy sierp, który,

jak później opowiadał — bardzo od-

czuł. W czasie dalszej walki Węgier
dużo trafia i idzie za ciosem, nie da-

jąc Polakowi, wytchnienia. Węgier

jest bardzo dopingowany i atakuje
do końca meczu Kiimecki miał wy-

raźnie słaby dzień. Wszystkie 3 run-

dy wygrał Bene III.

Sędziowali na punkty Kobza (CSR),
Bielcv wcz i Węgier Kulczar. Na rin-

gu na zmianę prowadzili walki Li-

sowski i Węgier, przy czym Kulczar

sędziował. na ringu walkę w kogu-
ciej, ale po. interwencji p. Bielewicza

dalszych spotkań nie prowadził i o*

siadł przy stoliku sędziowskim. Wszy-
stkie orzeczenia były jednogłośne, z®

wyjątkiem walki Szymura — Copo-
esti, w której sędzia węgierski glo-
sował za swoim zawodnikiem.

Nasi bokserzy pozostaną jeszcze w

poniedziałek w Budapeszcie i wyjadą
we wtorek, a do kraju przybędą w

środę rano.

K* GiyżAwrid



f®ffi©LĄ0 SORTOEI §». I

miliona młodzieży na marszowei trasie
Uroczysty slart w Warszawie

: sprawdzić numer

„W marszu po szczęść, pokój i radość w każ^m wikZT^ I £7,K' * AWF" IWy"y

zgodnie nasz dźwięczy krok". łów
Wl?k ®sośś bardziej wyspecjalizowane przeszły

O
n f® ®ety w praepiso- łą feaa, chodem aportowym. Ze 120

D wczesny mm » wzj^ich 7°
h ^«taeh. Rsadko który mel- mężczyzn i 80 kobiet, jZ startowali

Paktów Warszawy ku Po- «ty* «a trasi*. Większość za-! z AWF, wszyscy przyMi do

mmfax*. Brałearatiwa Brom na PtBdae wodmków kończy mar® w wesołym! w zwartych ziołach

warte zespoły inłoidzieży aeraŁictf i mę
nastT

°fa świadczącym, Se wysiłek ich'

skiej. Jednocześnie w tynij samym w-
nie b ?ł i««cze szczytowy i mogliby

UCZESTNIK 2 POB
LEN®?©

u® ^aiewęltkach miast, śodkftcłi mac-

maszerować dalej.
eteSBok i tysiącach w® * całej Pote I

_ D,jn uszanuje nu pkcc zbiórek ottwsynrf», | ' M ^ 4110km
~

~ przemówienje gen ZnKyck|ego
— Półmilionowa armia młodzieży pol

skiej ruszy m chwilę ze ssmte jesień-
nyeA marszów Szlakami Zwycięstuf;
jak Polska długa i szeroka, rozlegnę dę
szybkie kroki maszerujących zawodni-

mety

Po placu rozgląda się daremni® w

poszukiwaniu karetki saaUarnej za-

wodnik obdarzony er. 666 i essbkaaa

przeliczonych szeregów mmM mJodaie.

ty polskiej joet wspólny: wsaamńa 5-cj
rocznicy zwycięskiej bitwy pój Lenino,
współzawodnictwo w marszach maso-

wych dla zadokumentowania zdrowia,
tężyzny fizycznej i braiterotwa z NarJ

darni Związku Radaieckieg®.

PRZED STARTEM

Na placu i przyległych do Pomnika

Bswtejstwa Broni u&cadi robi eię co-

rsz tłumniej, a o godz. 8 «nlodooiaipa

armia, licząca około 14.00« głów, jest

jak gotowa do startu. PtłęJcna, słoneczna

i deę>ła pogoda stwarza w drużynach

jeaacze bardziej radosny nastrój.
Dokoła trybuny zebrali dę praedsta-

wiciele aimbaenidy radziccJdsj z ambasa-

dorem Lebicidiewem na czele, który
nie opuścił od pięciu dni ani je<inej

ianpreay z udziałem sportowców radzie-

ckich. GUKF repnazcgrtufe dyrektor też.

Rudiar, ppBk. Szcanheng, ppłk. Stokło- j tycia,
eiftski. Sę i obaj preeod PZLA i PZKol.

Marsz JSzłakami Zwycięstw" to wspa.

nlała masowa manifestacja tężyzny fi-

zycznej, szlachetnej rywalizacji i woH

zwycięstwa — to jednocześnie wskaże,

nie, jakimi drogami powinno się rozwi-

jaó wychowanie fizyczne, jaką drogą po-

winien iść rozwój sportu Polski Ludo-

wej.

Potrzebne są szerokim masom ludo-

wym, masom młodzieży robotniczej i

chłopskiej masovje, popularne, dostępne
i tanie rodzaje sportu. Trzeba takie,

aby sport nas: był ściśle i żywo związa-

ny b problemami społecznymi naszego

1
11-łotni startuje w aeepołe gima. Wła

<§|®tawa 'IV. Qfaidja Qucfciefo

wystawiło Idttn Ailya jlodoaffili s

chlopoów 14 — M4ttniek Rekord

r w.» „młodości" taa chyba sespół |itaa.fan Zawadzki, jedea s neswta&Aw

bitwy pod Lenino.
— Lekarz ale chciał nmle dopuś-

cić do mcurszu ze względu na stan mo-

PRZEMÓWIFN1E

GEN. ZARZYCKIEGO

O godz. 8.50 zoologa się komenda ko-

irabsarza maatfeów, mjr. Giedgowda:
„W zespołach baoanoeć! Na prawo

patrz!" Na plac wchodri gen. Janusz

ZareydcL, prrowodiniiczęey ZwdąrfLu Mło-

dzieiy Fołdciej.
— Obywa/tełn generale I Melduję go-

towość drużyn do marszu! — raportuje

mjr. Getłgowd.
Gen. Zarzycki przechodobok try-

buny, wiła «sę z gośćmi honorowymi. —

Wszyscy oni wchodzę następnie na try-

bunę, skąd za kilka chrwiii padoję sło-

wa przewodnicaącego 235®P (przemowie-
nio podajemy NA icsnysn OUCJKU).

Następnie przemawia przewodniczący
Stołecznej Rady Narodowej, dr Sariko-

wrfd. Orkiestra wojiskowa gra hymn na-

rodowy i radziedsi. Z kolęd <kJegac.ja
((portowców radidedvidi «wam delegacje

lekkoatletycsncj rsprezeuftaoji Poleki i

ZJfiP «Madajf wieńce n stóp Pomnika

Braterstwa Broni.

START

O gotfe. 9.05 aa slraa! esartera, M.

Sioriifiwdcza, wyrussa pierwsza grupa

aarwodiników indj-wiidiaalnyich s przewo-

dniczącym komisji marszów, Wł. Bo».

fea i na csele. Odifcwl co 10 sekund na

macJwiięcie clrorgpcnvfcg będą startowa-

ły ra^tprzeTwainym sziuiTem owarte se-

Bpoly młcid-zśeśy polelcioj.

Ubiór maszerujących jeOt róinolity:
cywilne ubrania, kostiumy dportowe,
mundury i muiwłnrki dziewcząt. Któryś
s zawotiniŁów wybrał się na maraz w

Aórzanej kurtce. Żeignnją go wesołe o-

krzyki publiczności:
— Obywatelu, radzę wam awstawić to

okrycie na Starcie, będzie wam za go-

rąco.

O §odz. 9.40 wyrtESSaję ze startu

sg>ortwvcy radzieccy, reswczcntacyjni
lokkoaMcci PoJslii (kobiety pronvmdzi
Wajsówna, mężczyzn — IxMmowsJci),
lÓ-osolłowy zespół GUKF s azefem od-

działu aportu ppłk. II. Czamikicm i

jogo sasftępoę insp. Miilcrcm na c®cle.

GUKF od razu s miejsca ruszył sssybko
s ambicję oanguięraa dobrego czasu.—

Gntpa radziecka maszeruje ze apiowem
a przewodizę tu idące w pierwszej
czwórce Dunubadze i jasnowłosa Czu-

tysięey młodsieśy robotniczej i chłop,
sklej.

Klasa robotnicza patrzy stę s miłością
i nadzieją na to głębokie szeregi ludo- >

w«5 młodzieiy. To są d, którzy popro-

wadzą dalej walkę e wyzwolenie spo-

łeczne, o ustrój pełnej spramedUwoid
społecznej, to są d, którzy zbudują so-

cjalizm. Wielkie zadania wymagają har- j
tu ducha i sił fizycznych, wymagają, aby
młodzież wszechstronnie się rozwijała, i

Marsze dzisiejste to wspaniała zapra-

wa dla zdobycia zdrowia, sprawności
'

fizycznej i hartu duchowego. i

Idziemy naprzód w tekst słów pieśni
młodzieży całego świata:

„W marszu po szczęście, pokój i ra-

dość

zgodnie nasz dźwięczy krok".

Reelerów,złoio&y s U-litaM chłop-
ców.

Indywidualnie H i b zdecydo-
wali się startować 14-letai Wł. Olek-

jej'nogi — opowiada Zawadzki —

1 "T « Sekoły Miejskie* aa Raseyń-
ale oparłem się i maszerowałem. Nie- ( «^H 1 Ryward Słopesyłakl z RTPD.

stety, odnowiła mi aię kontuzja aotfi XŁOK PHZY SUCMNIACM

i musiałem bandażować ją na trasie. pOLOWTCB
Teraz wiciekle mnie boli l szukam ^

KpUvt M

_'.
^

i co punkt aapojowy. 6 koohfli psto*

7t
W

T*
PeS

wyeł> wydaje be. g«emy kaw* nbo>
pod Lenino? - «ueam pytanie. Kle-

^ ^ ^^

powo.

dy... miał pan c««j« to? dzeniem. W pewne, chwili rozpaczy
- Mając 14 łat byłem ** w par- \

^ ^^

sdknŁ Mto<Ld<i >a

tysaatoe, a później wstąp,lem do l
^ ^^

w itooie { poktsepia
^

| Dywtefi, z którą przeszedłem «pod Le, pe

^^

Wwefe 6llkru ptt

nmo ai do samego Berlina. Zdobyłem i slosz^e nłelnal w mźaimin
^

wiele odznaczeń i trzykrofcm© byfcm

raaoy: pod Warszawą, Kołobrzegiem, PRZY GROBIE

i w samym Berlinie. Nogę nawaliła i NIEZNANEGO 20jLNIERZA
mi m*na. Dzii znowu odnowiła mi eię | 0 go<&. 11,10 łączność melduje, ie

kontuzja, ale maszerowałem jakoś i a ze startu wyruszyła ostatnia druży-
indywidualnych zawodników byłem na.

siódmy na mecie. Co pana jeszcze by A tymczasem do Grobu Nieznane-

interesowało? Dosłużyłem się na woj
nie stopnia chorążego.

go Żołnierza zbliża się przy dźwię-
kach hymnu narodowego delegacja
sportowców radzieckich z wieńcem.

Po hymnie „Jeszcze Polska" orkie-

stra gra hymn radziecki

WŚRÓD MŁODOCIANYCH

ZAWODNIKÓW
Do mety przybywają ciągle druży-

ny. Na trasie 3 km dzielnie walczą IMPONUJĄCE LICZBY '

chłopcy ledwie 11 — 13 -łetai Smyk Jeesoze kilka miast i &a secie są

Marsze dzisiejsze to jednocześnie ma-

nifestacja braterstwa s Narodami Zwią-
zku Radzieckiego, z bohaterskim tfero- '

jem zwycięskiego socjalizmu.
S lat temu na polach białoruskiego

miasteczka Lenino iołnierz I Dywizji
Wojska Polskiego rozpoczął swój zwy-

cięski marsz do Polski Wolnej i Spra-
wiedliwej.

o pól godzinnej dogrywki
Dynamo z CDKR nie osicęgnęło wynikn

Moskiewski „Spartak" zakwalifikował

się do finału rozgrywek piłkarskich o

S lat tomu żołnierz polski połączył P"® 1 '" Związku Radzieckiego, odnosząc
się we wspólnym trudzie marszowym i w P^ inal

e zwycięstwo nad „Dynamo"
w znoju bitwy nierozerwalnym węzłem

w ^0^"1 '» 1:0" meczu

braterstwa broni z Armią Radziecką. TMt«l«wy "> stał w

pierwszej polowie gry.

W ramach obchodu uroczystości: szechnia się coraz bardziej, przyno*

już wszystkie zespoły. Do późnego
wieczora płyną meldunki z całego kra

ja o ilości- stertujących W Warsza-

wie wzięło udział w marszu 13.653 o-

sób na zgłoszonych 13.800 . Startowa--

ło: na 10 km 880 drużyn męskich, na

S km 160 męskich i 60 kobiecych, na

3 km ogółem 546 drużyn oiraz 25 za-

wodników indywidualnych.
W Biegu Narodowym przed 5 mie-

siącami poprawiono rekord przedwo-
jenny masowego udziału 10-krotnie.

Dziś w marszach jesiennych znów

poprawiono rekord o 100 proc. Prze-

szło półmiolionowa armia młodzieży,
która wzięła udział w marszach jest
wymownym dowodem nastawienia na-

szej młodzieży do sportu. Liczba

500.000 startujących napawa dumą i rs

dością.

Od bohaterskich murów Stalingradu,

przez śniegi, bezdroża i jesienne szaru-

gi, przez krew i śmierć tysięcy młodych
ludzi radzieckich wiodła droga do zwy-

cięstwa, wiódł szlak do ruin pokonane-

go Berlina.

Pamiętamy, że walki i zwycięstwa
Cterióohef Armii miały decydujące zna-

czenie dla zdobycia Niepodległości Pol-

ski, a stanowisko Rządu Związku Ra>

dzieckiego miało decydujące znaczenie

dla uzyskania i utrwalenia granicy na

Odrze i Nysie. Tytko braterska przy-

jaiń te Związkiem Radzieckim może

umocnić naszą niepodległość i dopomóc
do realizacji socjalizmu w naszym kraju.

Tylko międzynarodowa solidarność

mas pracujących wszystkich krajów i

potężna siła Związliu Radzieckiego po-

zwoliła zniszczyć niebezpieczeństwo fa-

szystowskie i tylko międzynarodowa
solidarność mas pracujących, siła Zwiąż
ku Radzieckiego i krajów demokracji

ludoivej posteoli utrzymać pokój świata.

W tej chwili w setkach miejscowości,
miastach i miasteczkach, we wsiach i

osadach, Stają na starcie marszów idą-

cych szlakami suyycięskich walk brat-

nich armii radzieckiej i polskiej setki

Drugim finalistą miał być zwycięzca

związanych z 30-leciem istnienia Kom

somołu, czołowe piłkarskie kluby ra-

dzieckie rozegrają spotkania w więk

szych miastach Związku Radzieckie-

go. Mstrz ZSRR w piłce nożnej —

drużyna CDKA wyjedzie do republik

spotkania między mistrzem ZSRR — | nadbałtyckich, Dynamo (Moskwa)

drużynę CDKA i wicemistrzem „Dyna-
mo". Spotkanie to uważane było właści-

wrie za finał. Mecz ten, rozegrany w

niedzielę na stadionie „Dynamo", zakoń

czył się wynikiem bezbramkowym, mi-

mo półgodzinnej, dogrywki-. .-Ponieważ

jednak spotkanie to -musi wyłonić zwy-

cięzcę, który w finale spotka się ze

„Spartakiem", mecz będzie powtórzony
w poniedziałek.

•

Letni sezon lekkoatletyczny zakoń-

czyli sportowcy ukraińscy zawodami o

mistrzostwo Republiki. Drużynowo w

mistrzostwach zwyciężyła reprezentacja

Kijowa, zdobywając puchar przechodni.
Na czoło wyników wysuwa'się czas Sa-

weljcwa (Kijów) w biegu maratońskim
— 2:11:43 godz., co jcet nowym rekor-

dem Republiki Ukraińskiej. Wicie do-,

ekonałych rezultatów uzyskali również

młodzi sportowcy, nowi mistrzowie:

Litnew wygrał 10-bój, zdobywając 5.864

pkt. oraz trójskok wynikiem 13,46 m. W

biegu na 200 m Dagmon uzyokał czas

22,5 s.

grać będzie w republikach zakaukas-

kich, Skrzydła Sowietów rozegrają
kilka spotkań na Dalekim Wschodzie,
a Dynamo (Tyflis) występować będzie
w środkowej Azji.

:

W szermierczych mistrzostwach

Związku Radzieckiego wzięło udział

ponad 150 zawodników, reprezentują-
cych Zw. Zawodowe, Armię Radziec-

ką i Dynamo, Wśród uczestników

znajdowali się wielokrotni mistrzo-

wie ZSRR i in,: Wyszpolski, Arka-

diew i Czcrnyszewa, Program zawo-

dów obejmował walki na bagnety,
florety, szable i szpady.

W klasyfikacji ogólnej mistrzostwo

ZSRR zdobyło „Dynamo" przed repre

zentacją Sił Zbrojnych. .

W StawropoJu na północnym Kau-

kazie odbyły się mistrzostwa lekko-

atletyczne Republiki Rosyjskiej dla

młodzieży wiejskiej, które wykazały,
że wśród tej młodzieży sport rozpow

sząc stałą poprawę wyników. Na za-

wodach tych w biegu na 100 m zwy-

ciężył Saharo w w czasie 11,6 sek.,

pchnięcie kulą Wygrał Baskajew wy-

nikiem 11,09, w skoku wzwyż dla ko-

biet Szczukałowa przekroczyła wyso

kość1,30m,awbieguaa800mGo
stincewa uzyskała czas 2,25,9 min.

Otwarto w stolicy

mmweą.

pływalnią
Warszawa ma nową pływalnię krytę.

Otwarto Ją 1ó bm. * lokalu WUKF-u przy
ul. GómoiJęskiej. Jest to mala pływalnia,
mająca służyć do celów szkoleniowych,
posiada ona 25 m dlugoScl i trzy tory.
Z okazji otwarcia urządzono zawody pły-
wackie, w których wziąła udział duża

gromada młodych pływaczek i pływaków
Stolicy. Szkoda tylko, te pływalnię ogrza-
no zbyt silnie I temperatura była wprost,
podzwrotnikowa.

Wyniki: 203 m et klas. toblet —> 1J

Wójcicka (Legio) 1:91,3. Ształeta 5 X BO
m et. zm. młodzików :1) Legia — 2^5,4.
103 m st. dow. męiczyzn: 1) Koronri»
wlex (YMCA) 1:15,5. 100 m st. motylko-
wym: 1) Brolter (Polonio) 1:24. 50 m st,
dow. rał.: 1) Waluklewlcz (Legia) S4.4.

50 m st. grzb. młodzików: 1) SzafraAskl

(Legie) 45,4. 100 m st. dow. kobiet: 1)
Zawodna (SK8) 1:46. 50 m »t. klas. mło-
dzików: 1) Zlemlńskl (Legia) 44,0. 100 m

st. grzb. kobiet; 1) Śliwińska (Pol.) 2:15.
200 m st. klas. mężczyzn: 1) Sckólskl
(SKS) 3:17. 100 m st. grzb. mężczyzn: 1)

Korolkiewicz (YMCA) 1:50, 2) Olejnik
(SKS) 1:32. Sztafeta 3X100 m st. zm. ko-
biet: 1) SKS 6:18. Sztafeta 5X^0 m st.

dow. ml.: 1) legia 3:18,3.
NowoScIę zawodów było wprowadzenie

po rsz pierwszy w Warszawie konkuren-

cji w stylu motylkowym, uznanym ns

międzynarodowym kongresie za osobny
styl.

się z

i pnefisiH w Humhiupi 5:7

oto kapitał zakładowy toru kolarskiego
Data 15 lipca br. powinna być hi-

storyczną dla naszego kolarstwa, bo*

wiem w tym dniiu rozpoczęto wsippne

prace przygotowawcze do budowy sta

dionu kolarskiego w Warszawie, Sta

Kolarstwo jest w Polsce sportem ma-

sowym, a przy żywiołowym wprost roe-

woju kolarstwa szosowego, hamowanego
przez brak odpowierlnicj ilości iprzftu,
druga jego dziedzina, kolarstwo torowe

NA TRASIE

Nieprzerwanymi sseregamł cięgnę
praes most Poniatowskiego i pontono-

wy ku Placowi Zwycięstwa zespoły mlo

dzieży polskiej obojga płci. Wśród ma-

szerujących widać wiele drużyn, które

postawiły sobie sa punkt honoru prze-

być trasę w jaknajlepszym czasie. Ze-

społy te doskonale przygotowane, mija-
ję po drodze słabsse.

Na Marszałkowskiej, na trasie 10 km

widać na zawodnikach trudy przebyte-
go dystansu. Twarze i koszule sę mo-

kre a'w rękach widnieję pasy, swetry i

esaliki dla ułatwienia marszu. W niektó

rych zespołach koledzy podtrzymują za

ramiona słabszych współtowarzyszy. Na

mecie musi sameldować się przynaj
mniej 8 na 10 startujących w każdej
<ku£ynie sia 10 kin, trzeba więc pomóc
słabszemu.

Na Placu Zwycięstwa znajdują się
3 mety dla startujących na 10, 5 i 3'

km. Na wszystkich pracuje podwój-
M obsada WOZLA do każdej funkcji.
A funkcji tych jest wiele. Trzeba za-

notować cs&s przybyłej drużyny,

— Gdybym dostał jeszcze w tym ro-

ku 4 milowy zł, pozwoliłoby mi to oa

wy gruzów anie i ubicie ziemi, która w

ciągu zimy uleżałaby eię — mówi kie-

równik robót s ramienia PZKol., mi.

dian kolarski jest to nazwa, która Pokora. — Wiosnę możno byłoby przy- znajduje się
może zaimponować, zanim jednak ku- *«»ć do dalszych prac i na jesieni tor pod względem n.kłej .losc, zawodmkow,

py gruzu, jakie dziś zalegają teren bu byłby oddany już do użytku. W pne-1 których można byłoby pol.czyc na pal-

dowy przyobleką się w kaztałt uapra
1

cłwnym razie prace opóźniłyby się o cach jednej ręki, a co za tym idzie i wy-

wiedliwiający tę nazwę, upłynie je- ] cały rok.

HAMBURG (Obsł. wł.). W Hambur.

gu rozagrano pierwsze po wojnie mię-
dzyipańslwowe spotkanie lekkoatletycz-
ne między Niemcami i Szwecją, za-

kończone zwycięstwem Niemców 7:5

(stosunek pierwszych moejec we wseyst
kich konkurencjach.

Po zawodach kapitan zespołu ezweds

kiego Lennart Standberg złożył nasłę.

pujęce oświadczenie:
— Było to doskonałe ępotkamie! Je-

steśmy zachwyceni! Niemcy to dobrzy
koledzy sportowi, których postaramy się
odwiedzić po ras wtóry jak najszyb-
ciej!

Lup&ze wyniki:
110 m pł.: 1) Rendin (Saw.) 15,2, w

dal — Hobnstroem (Szw.) 6,48, młot

1) Joharasen (Szw.) 49,10, kula 1) Kre-

feld (Niemcy) — 15,30, 1.500 m — 1)
9tramd (Szw.) 3:53, 800 m 1) Ulzhei-

mer (Niemcy) 1:54,8.
•

Trudno doprawdy o komeotarg do

tak dalece posuniętego cynizmu. Co-

najwyżej możemy wyrazić szczery żal,
że kapitan zespołu czwedz&iego nie

miał bliższej okiraji zapoznania się z

«dobrymi kolegami sportowymi a Nie-

miec" trik np. w Oświęcimiu, Buch en-

waldzie lub na innym „sportowym (da-
ou" niemieckiej Rzeszy — Rod.

sscze conajmniej 6 lat.

Z kilku projektowanych terenów

pod budowę stadionu, PZKol. wybrał
obszar o powierzchni 18 ha (180.000'
m kw.}, przylegający do Paritu Pade

rewskiego i objęty ulicami: Al. Wa-

szyngtona, projektowaną Międzynaro
dową i Terespolską. Obszar ten, aa

którym do niedawna były jeszcze
działki warzywne, zmienił już swoje
oblicze. Na bagnistej łączce widnieją
dziś zwału gruzy, a kilka przebiegają-

cych przez teren budowy kanałów

skierowano w nowe łożyska.

Obserwując prace nad budowę sta-

dionu stwierdzić trzAa, Łe ka^rf z®-

y^dowy samowi! mesej dobre <&ęd
jdo twórców, ntt pi«dęd«. Z jmy®®®-
aronycb na w®t««ie pme* 1 miHofiów

A, w^ynęla ledwie oteeala połwą

stęd tei rolK4y Idę opiessale, a «««*

csyimoM wykonanycŁ ąmmhmi gm-

paAttmfm. odww®'«nio «M«ni« 6®-

ru de tó^ta e «riy

Pcteseba budowy stadionu kolarAie-

go w Warszawie została uznans przesz

nasze najwyższe czynniki ąpoatowe. —

Skoro zdecydowano jego budowę i

przystąpiono już do prac wstępnych,
warto szczerzej zająć się pomocą, aby
nie marnować dołydiezasowogo dorob-

ku.

TOIOWO

Drużynę bokserską Gwardii (GdstSsk) za-

silił utalentowany zawodnik Rudzki, który
wsławił tlą" znokautowaniem mistrza Pol-

ski Zagórskiego. Pod kierunkiem trenera

Karnala, Rudzki powinien poczynić posłę-
PB.

*

Brutalna gra ligowej Warty w meciu z

Leehlą w Odaftsku nie priesila bax echa.

ślad swe) wlsyty pososławlła Warta w

dwóch dętko poturbowanych napastnikach
lacftll. Rogocz I Kokot II - dwaj najlep-
si piłkarze mlstna Wybneia sę praw4opo.
Muł© M pm®ą

FRANCJA — BELGIA 3)3
PARYŻ (Obsł. wł.) . W 65 rocznicę

opłakanym poziomie istnienia francuskiego Związku Piłkar

skiego rozegrano w Paryżu na stadio

nie Colombes międzypaństwowe spot-

kanie piłkarskie Francja — Belgia.
Mecz zakończył się remisem 3:3. Do

przerwy prowadzili Francuii 2:1,

TURNIEJ HOKEJOWY

W ROTTERDAMIE

ROTTERDAM. (Obsł. wł.) W Rotter-

damie odbył się turniej hokeja na tra-

wie, traktowany jako nieoficjalne mi-

serzoafwo Europy. W turnieju wzięły u-

doał tylko 4 państwa: Holandia, Bel-

gia, Francja i Anglia.

Wyniki: Holandia — Anglia 4:1, Bel

pa
— Francja 1:0, Atnglia — Francja

ŁKS remisuje
we Wreciiswm

WROCŁAW, 17.10 (Tel. wf.t . W niedzie-

lę goScila we Wrocławiu drużyna plęicla-
rzy ŁKS, która rozegrała mecz bokserski.
z niedawno założoną Gwardią. W zespolą
goici nia startował Grymin oraz zawie-

szony Marcinkowski. Zawody zakończyły
się wynikiem remisowym 8:8. Poszczegól-
ne wyniki walk byiy następujące (na I
mie/scu łodzianie):

Różycki wypunktował Ostuja. W kogu-
ciej Kamlńakiego pokonał wysoko na

punkty Kaflowski. W piórkowej Popiela-
ty przegrał z Symonowiczem. W lekkiej
Dębisz wypunktował Włodka. W półśred-
nlej Konickiego pokonał na punkty Rza-
zleha. W drugiej watce wagi pólSrednie]
Nogalski przegrał na punkty z Kupiszem.
W średniej Olejnik, po bardzo ładnej wal-

ce, pokonał * zdecydowanie Domańskiego,
a w półciężkiej Pisarski wygrał wysoko
na punkty z Urbaniakiem.

Zawodom, w hall LudowoJ, przyglądało
się i tys. widzów. W ringu sędziował
Mikuła, na punkty Chrostowskl, Sadow-
ski 1 Slaby.

ĘPsśminS

żużel w

ników.

Stadion kolarski w stolicy pchnąłby
tę dziedzinę sportu na nowe drogi, ale

stanowczo nie wystarczą do jego po-

wstania tylko dobre chęci jako kapitał
zakładowy.

LEKKOATLECI SZWECJI

W WIEDNIU

WIEDEŃ (Obsł. wł.). Wielkie zawody lek-

koatletyczne z udziałem zawodników
szwedzkich przyniosły szereg dobrych' re-

zultatów Tyczkę wygrał Lundberg - 4.20
^

HolandU - Belgia" 1:1.
metra, kulę — Arvidston 15.49, 803 m —

'

Lindgaard — 1:56,1. Pierwsze miejsce zajęły ex aequo Ho

POZNAN, 17. 10 . (Tel. wł.) Na za-

kończenie sezonu motocyklowego Po-

znański Okręg zorganizował zawody na

żużlu, które były raczej nudne. Jedynie
trzy biegi dały trochę emocji, zwłaszcza

bieg Maciejewskiego z M. Nowackim.

Obaj zawodnicy zademonstrowali nie-

widzianą w Pocoaamu klasę, jechali bra

wrurowo zwłaszcza na wirażach. Ostate-

cznie po zaciętej wake zwycięstwo o

gumę odniósł Maciejewski, osiągając
najlepszy czas toru 1:48.

Zawody . były aorgajiteowane jako
trójmecz KS Ostrów, KM Rawicz i Zer

epół braci Nowackich. Z tych Marian

nazbierał największą ilość punktów, u-

legając jedynie Maciejewskiemu.

Zwycięstwo odniosła drużyna Ostro-

wa 25 pkt. przed zespołem Braci No-

wackich 14 pkt. i Rawickim KM 13 piet

CZĘSTOCHOWA^ 17. 10. (Tel. wł.)
Na torze żużlowym pod Gzęstochowę
odbyły się zawody o wejście do Ligi
pomiędzy Polonię Bytom, Unią Poanań

W m wygrał Gustaffson (Szw.) przed lomdia i Belgia, 2) Anglia, 3) Francja.
Wuerłhem (A) obaj w czasie 11,1. 3.000 m ! ••

i przeszkodami — Sjoestrand — 9:24. i IKS PROWADZI

Niezwykle emocjonujący przebieg miał WROCŁAW, 17.10 (Tel. wł.). Dwa mecie

bieg na 5.008 m. Prowadził Austriak Roo- we Wrocławiu o drutynowe mistrzostwa

Ker, który doploro po zaciętej walco na Dolnego śląska zakończyły się wałkowe-
finiszu uległ Szwedowi Ahldsnowl. Czas rami na skulsk zdekompletowania drużyn. ,, , _

Ahldena - 14:44,8, Rootzsr - 14:52,2 (no- przeciwnych. Pafawag wygrał wałkowe-'« miejscowym CT&M. Zawody te

wy rekord Austrii). Trzecim byl Wredllng rem t Burzą 16:0, a Górnik t Odrą 1«:0, kończyły się bezapelacyjnym r.wyctęrt-
(Szwecja) — 14:54,2. Mecz Zapłon — IKS został przez PZ& Wom żużlowców bytomskich, którzy u-

SVok w zwyż wygrał Bolindcr (Szwocja) odwołany z powodu powołania Kllmeckle- j 23 pkt., drugie miejsce wywal-
1.85 przed Pllhatshem (Austria) — 1.85. W go na mecz w Budapeszcie. Po T-eJ ko-; . .

dysku triumfował Węgier Kile. - 46,47, lejce prowadzi w dalszym ciągu IKfl | ®ayła Uwi Po^nau, a cz^tochowiamo

prsed Arvl(łs»on®m (tsw.) — 441®. I prred Paławaglem. | doleźli aię na miejtcu trzecim.



Ha. i
«BOLĄ® WOETOSY

S spotkań - 10 zwycięstw;
ajemnica powodzenia piłkarzy rocznych Z.S.R.R.

O
AWF — SPARTA 24« 12 j dśoddch, a Hedy preeesSy

STATNI daień turnieju piłki rf«- n&t irfa M

nej z udziałem zawodników ra- P^/Jf^®-
diieckich rozpoczęło spękanie w kosty-
kówce kobiecej pomiędzy AWF (Bud»
peszt) i Spartą (Praga). Mecz wygrały

zdecydowanie Węgierki 24:12 (7:5), re-

wanżując się za przegraną z Czeszkami

w turnieju AZS. W zespole Sparty za-

wiodła tym razem taktyka i dyspozycja
strzałowa. Węgierki zdobywały teren

długimi podaniami, a strzały padały
celnie nawet z dużej odległości. Wyróż-
niły się, podobnie jak w poprzednim
spotkaniu z MAI, Rohonczy, Vezony i

Nemeth. Największą ilość punktów (13)

zdobyła Vczony. Sędziowali Blelajffw
(ZSRR1 i EberWdt (Polska). j

Radość z powodu zwycięstwa Węgie- j
rek była tak wielka wśród ich kom pa- ,

triotów, że na boisku zaroiło się. od !

składających gratulacje, ściskano się i

całowano serdecznie. Z przywileju tego

dran' Po seMtsesk taraMa *f. prsjfMU&ow^d, mf inspswwfeiwsJL
do GUKF, tai. Tmloasz K«&«r wffflsfi Jwt om ps&rmte matauftymwaaa,

Itnjiftfa s®s|m§os zagrsyałcHBf* pa.'oo ałę esiągaąi tytk® f*sm wf*

SSyssałem opMg, śa .^w&SaBOBaSy3 mląftwe fipeojbU. |aa%«sy
^

skfemj. moAfewAiA raWeasj a« na Ttnkj w Wwsaawls M fsi j OT®!® a^wł dą u am @ w&mSpo-
efefes i @r«nkz§ s daa&aef®. A&robeąja feodewsssy. Kossykaoe i siatkais® ra- wiednłeh trentpach, nhabsmA sw®-

w eporde, to pwoełcfi ri® b*bh% p^&sb [ ós&tztsy Jadą teras na toura®4 po Pel lająe aa akh nhą atepowadseń. A!®

sc®, shf Semonstwmać piSsę intsssą nł® tren®rsy wfsai są t®me, ż®

w najlepszym wydassiu. Należy spo- nie możemy wybrnąć aa isersz® t®«y.
dziewać się, że „lekcja", jaką dała w Wina leży w samych zawodnikach,
Warssawie i jakiej będą udzielać w któray zwyzwycsaśH się do te^, *e

innych miastach Polski, ni© grzeminie jazebłyskl powodzenia skłaniają ieh

bez echa. Sportowcy radzieccy ni® do „dole® fe*. nieate". Przysłowtowa

zabierają ze sobą tajemnicy swego po „w®da sodowa" zbyt często ndeaxa

wodzeafm. Zostawiają ją na wszyst- niektórym do głowy. Wierząc w swo-

kich aaszych boiskadi. Siła kh ma je „uzdolafe^a" gpoesywafą

swoje źródło w traktowaniu na serio rach, gdyż wiedzą, to 1 tak nie ma

swoich specjalności. DaU oni doota- ich komu zastąpić. Jeili sport ogar

toczny dowód, że wysoką klasę aso- nie masy, wówczas nie będzie ®lej-
żaa oeiągBĄĆ tylko upartą, syatema- eea fis leaincbów, któ®zy nie traktu-

tyezaą pracą. Gra ich me ma eech ją sperta aa ©«to.

usiłowały skorzystać również osoby „po. ,

sironne", co skłoniło speakera do... ' wyuczyły nawiązania

interwencji.

nie jak efektowne robineonady, ktfisyeh
celem jest przyjęcie piłki aa posdr stra

conej. Szybkie ruchy piłki nie pozwala-
ją często na przyjęcie odpowiedniej do

odbioru pozycji i wialnie tylko ,^obhv
zonada" może uratować sytuację. Naj-

ważniejsza jest przecież Auteea»oie

obrony. Dynamo stosuje ten sposób ja-
ko zasadę.

Nasi siatkarz® wolą być mniej „o-

fektownś" i dlatego skutek jest «góry

wiadomy: każda mesnał trudna piłkę
na ich polu jest stracona.

Dynamo wygrało spotkanie w trzech

setach 15:9, 15:6, 15:6. W xeapole sto

łecz&ym nie brak było pięknych za-

i grań, ale były ono sporadyczne i nic

walki z

Dynamo, które po męczącym epotka-

Representocypia sztafeta 4 X 160 te. po pię&nej wdes pzskemsś® sn®,

foą radziecką, uzyskujęc najlepszy powojmny wynik — 48 asfe. Stofc ed fe-
tee}: Kiesko, Lipski, starter SimMmdm, Matkowski i Stmsesyk.

Foto Fnmskomsle^ — JM

m

niu w dniu poprzednim ze Spartą, nie

MAI — WARSZAWA 73:6 (wysilało się specjalnie. W drużynie
Spotkanie koszykarek MAI (Moskwa) j radzieckiej jeszaee raz mieliśmy oka

z reprezentacją Warszawy przyniosło . zję podziwiać wspaniałą grę całego

spodziewane wysokie zwycięstwo za-wo-' zespołu, s którego s»wu wyrósfcnić
dniczkom radzieckim 73:6 (37:4). Był

! trzeba: Rowę, Szajna, Uliaoowa i ŁÓDŹ, 17.» fteL wi). Przez dwa ku Radsrfedtietfo « draźyaą, złoźoaą
to właściwie pogrom Warszawy, którą i Waalczykowa. W zespole warszaw fe^ goźcSi w Łodzi radzieccy piłkarso s aa^epSBych graczy Łodzi, gości© od

reprozentowołr koszvkarki SKS. Jeszcze | najlepsi byli obok Plejewskie- ręczni, którzy rozegrali mecze koszy- j nieśli wysokie zwycięstwo 76:23. Już

przed meczem ktoś dowcipnie określił go, Staniszewski i Michniewski. Nie- kówki i siatkówki w konkurencji mę- po pierwszych uderzeniach piłki trwi-

arze i
dają lekcję pog

warszawianki mianem ..bohaterek", bo-

wiem nie łatwo było zdepydować się na

wc!!;r-, która zgóry, z racji- wysokiej kia

Ey przeciwnirzek, skazana była na niepo-
wodzenie.

MAI jeszcze raz zademonstrowało

wrjianiały poziom gry. Doskonała tech-

nika i taktyka były pięknym pokazem
kosz; kówki. W wyrównanym zespole
moskiew-kim wyxóżniły się Kozłowa,
Moj'iejewa i niezawodna Szengiel. W

dr;:;: rnstołer.rnej najlepiej... starały

się jrać Wojewódzka, Pachłowa i Parsz-

żie zagrał rówm ;
eż Piotrowski.

ZSRR — WARSZAWA 81:10

Ostatni meczu w turnieju na tere-

nie Warszawy, w koszykówce mę-

skiej pomiędzy reprezentacją ZSRR

skiej i żeńskiej. Przed rozpoczęciem doczniła się wyraźna przewaga zc-

pierwszych spotkań odbyło się uro- społu radzieckiego, który poza szyb-

czyste powitanie gości. W imieniu

miasta powitał sportowców radziec-

kich prezydent E. Stawiński, w imie-

repreze~nta7ją W^sz^'prz^iósł niu Woj
-

Urz \du Wychowania Fizycz

nego
— dyr. Nonas oraz przedstawi-

ciele Tow. Przyjaźni Polsko - Ra-

dzieckiej.

kością i nową, zresztą nieznaną do-

tąd na terenie Łodzi taktyką gry, po

legającą na błyskawicznym wycho-
dzeniu na pozycje, zademonstrował

ponadto celność w trafianiu do ko-

sza. W pierwszych minutach łodzia-

nie biegali bezradnie za piłką i... za

Już pierwsze spotkanie w siatków- przeciwnikami, nie wiedząc właści-

ce kobiecej, trwające zresztą bardzo wie, jak zamurować dojście do pola,

LOKOMOTIW — SL . OSTRAWA 3:0

Wic ezorem w sali. YMCA siatkarki

Loko niotiw łatwo rozprawiły się ze Slez

skę O.-trawa, wygrywając w 3 setach

15:6, lo: 7, 15:7. Czeszkoin udało się
tylko trzy razy prowadzić, mianowicie

w druirim Fecie 3:2 i -1:2 oraz w trzecim I

3:2. I tym razem Czudina imponowała
wspaniałymi ścięciami. W zespole Ostra-

wy najlepsza była Lukcsova.

DYNAMO — WARSZAWA 3:0

Spotkanie w siatkówce męskiej po-

mijdzy Dynamo (Moskwa) i reprezen-

tacja Warszawy ujawniło eałc ubóstwo

stołccznpj siatkówki. Jej ^s atutowy"
' Plejewski, którego ścięcia mogły impo-

nować rlotyrhrzas w meczach krajowych,
ujawnił v.

-iele wad. Potwierdziło się jesz
czc raz przysłowie, że „głową nie moż-

na przebić muru". Siatkarze radzieccy
celują w blokowaniu i niejednokrotnie
przy siatce blokuje cała trójka. Wobec

te go, że maję przy tym wspaniały wy-

skok, blok jest prawdziwym murein nic

do przebicia. W tym stanie rzeczy na-

wet słynne „bomby" Plejewskiego ni«

były w stanie nic zrobić, zwłaszcza, że

piłki kierowane były na bloky a nie by-
ły poparte przemyślaną akcją autora,

aby wyzyskać nieobstawione miejsca.
Miało to ten skutek, że piłki z reguły

odbijały się od „muru" zawodników ra-

wy»okie zwycięstwo zawodnikom ra-

dzieckim 81:10 (38:4). W zespole
ZSRR wystąpił poraź pierwszy Li-

sów, „dusza" całej drużyny, który
\va'n e przyczynił się do tak wys-i-

kiegc wyniku. Najwięcej punktów zdo krótŁo 'P okazało ' źe łodz ' ai,ki w
ża- z którego Rosjanie raz po raz zdoby-

był długonogi Korkija (33). Lisów za-
^ nie P°. trafi ^

,

wali P1 " 1 ^-

Wynik do przerwy 43:8 najwierniej
odzwieroadla przewagę zespołu Związ-
ku Radzieckiego. Po przerwie Rosjanie
zwolniH nieco tempa. Gospodarze bar-

dziej się oswoili i s&acteezniej atakowa-

li (bardzo zresrfą rea&o) — koszpstze-
<• wnika. W drużynie raprozentacji
Zwięsku Radzieckiego wyróżnili się:

ze ZSRR
owq w Łodzi

Falkiewicza, Koakżja i Kulaa. . PmiSy I i śUa A tęm&sA, wnm^m»

dla ZSRR edobyH: Ko3|pakaw 6, Ltew go międsy imisysą Mes&im^iego
12, Alefcsiejew 7, Koziiew 1, Kcsidja • tuta Łotnksego a reęreseat&ęję Ł&Sd.

21, IMan 14, Jegorow 2, Majfiegew 4,
Włosów 2. Dla Łodzi: Dow.jtrd 4, Ży-
HńrJii 5, Barszczewski 2, Maciejewski
2, Moksiński 3, Grodzki 2 i Michalak 5.

W drugim dniu sukces ponownie od-

aieili s-portowcy radzieccy. Zarówno

siatkarze, jak i koszykarki na de ło-

Tradao zssKciC oiptmieśsdo ckrefi®-

nie na zobrazowanie przebiegu gry.

Wydaje się jednak, će jeiH walkę tę

porównamy do zabawy hva z myszką,
to nie będzie w tym przesady. Na tle

bezradnie walczących łodzianek, ko-

szykarki radzieckie wypadły wspania

nirh. Sędziowali Jarząbek (CSR) i Sza- p;3a} na gwym iikoBci9« 16 pkL Waf. równej walki z zespołem Lokomotiw j
Ło

j to podkreślić, że zespół radziecki,
(Moskwa ^ któr V2 ^««nną łatwoś-i

który nie miał w „odmłodzonej" re- P®1 "»* 1
reprezentację Łodzi 3K)

prezentacji Warszawy godnego sie- ' 15:3 ' 15:2 5 15:12 )' Wyróżniły się Ro-

bie przeciwnika, zademonstrował naj-
złowa

- Briśmkowa i Sweridowa.

wyższą klasę gry. Punktami dla sto- ZNAKOMITA TAKTYKA

licy (po 2) podzielili się: Popiołek,' W meczu piłki koszykowej, roze-

• Kamiński, Christiana i Dobrudzkl I granym między reprezentacją Zwiąż-

Ciężkoatleci budapeszteńskiego ElSre
wyjechali z Polski nie pokonani

KATOWICE, 17. 10. (Tel. wl) Buda- nie. Stan meczu 1:1. W piórkowej Ci-

peezt — RKS Siła (Mysłowice) 5:5. —

Oetatni wyrtęp zapaśników węgierskich
preymód im trzecie z kolei awycdęstwo.
Tym raiwn pokonali druźywjwego mi-

strza Polski Siłę z Mysłowic, zasiloną
Bajorkiem. Węgrzy zaprezentowali rię
z jak najlepszej strony, byli silniejsi fi-

zycznie i lepiej przygotowani kondycyj-
nie. Już przed meczem ślązacy byli po-

bici na wadze, bo jak się okazało Wę-

grzy, korzystając z prawa gości w każ-

dej niemal kategorii posiadali dość

dużą nadwagę w przeciwieństwie do

ślązaków, którzy wagę dusili i byli tym

, osłabieni. Z zawodników Siły dobrze

, wypad! Waluś, Gryt i Bajorek, którzy
' odnieśli zwycięstwa. Rozczarował Tobo-

(ła oraz Gołaś, który nie potrafił po-

wtórzyć zwycięstwe nad Ferencem i

uległ mu już w 2 min.

Wyniki techniczne: W muszej ni«sp©
dziewane zwycięstwo nad Bajorem ed-

niórf Waluś, który w 40 »ek. przerzu-

j tern dostaje Węgra do parteru i przy-

I gniata do maty. W koguciej TcLola u-

| lega na punkty KiiTeitdzie. Zawtnlviiko-

I vi rl.iskicniu odjiawiła «ię kontuzja i

i ntuno przew agi punktowej pierwszych
dziei-ięciu minut przegrywa je<tnogłoś-

nege w pierwszej minucie kładzie Ja-

sińskiego. Chwyt Węgra nic był zupeł-
nie czysty, bo markując przeczct przez

biodro, za który Jasiński daje kontrę,
wykonał niedozwolony przerzut przez

nogę.

W lekkiej po najładniejszej walce

dnia Vorasz zwycięża na punkty Wie-

czorka. Walka do ostatniej chwili była
nicroSfetrzygnięta i sędziowie tylko za

atak przyznają zwycięstwo Węgrowi.
Stan meczu 3:1 dla Węgier. W półśred-
niej zdobywca olimpijskiego medalu

Ferenc w 2 min. przerzutem przez bio-

dro kładzie Gołasia. W średniej Czoto

przegrywa na pkty z Grytem, który kil-

ka rar.y miał Węgra na marie. W pół-

cięftkiej wielki sukces odniósł Bajorek,
który pokonał na pkty doskonałego Sza-

ro di. Walka ciekawa i toczyła się pra-

wie przez cały czas w parterze, gdzie
lepszy okazał i tę Bajorek. Zwycięstwo
przyznano jednogłośnie. Stan meczu

4:3 dla Budapesztu. W ostatniej walce

Witalisz o 10 kg cięź-zy wypunktował
Lrgacza. Ot4atee-/iiy (-tan niec/.ti j;j ill»

Węgrów.

Barw Budapesztu broniła dnuyna
Elore. Sędziowali: Cburrki i lasii'i.-Jvi,

dzian i łodraanek, okazali się klasą dla Ie. Imponowały szybkością, zmianą po

siebie. Siatkarze łódzcy jeszcze w pew-
ł
, zycji i strzałami. Odnosiło się jednak

n\m okresie gry potrafili nmrięzać wal- j wrażenie, ie gdyby przeciwnik potra-

kę, która raczej przypominała równo-1 fi! s zespołem Mai nawiązać równo-

rzędną. Kobiety natomiast ustanowiły tym rzędną walkę, drużynę gości stać by
razem nie notowany zapewne dotąd ro- było sa jeszcze ła<$niejszą, bardziej e-

kord. Odnosi się to .oczywiście do ko- fektowną grę.

szjkar«k radzieckich klubu Moi, które j p^^
^

Mai gdobyjy. Mo,"siewa
pokonały reprezentację Łodzi w stosun-

^ Mefodie^ewa 2, Kozłowa 27, Pi-

ku 123:18 (52:8). | monowa 21, Zarkowekaja 16, Jetimo-

W meozu «iatkówki, roresranym mię- _ m 33, Burdina 6, dla Łodzi: Żą-
dzy Dynamo a reprezentacją Łodzi, po-1 kraewska 8, Głażewska 3, Gozdek 2,

ze strony Węgier Ferenc i Dodo. Zawo-

dy odbyły się w bardzo efektownie ude-

korowanej tali i otrzymały uroczystą

oprawę. Organizacja b. dobra. Publicz-i kówce żeńskiej jest przypuszczalnie do-

ności 2.000. j kładnym odzwiereiadleniem przebiegu

czątkowe uderzenia piłki «aynię chwi-

lowo złudzenie, ie może tym rasem u-

da eię łodzianom pokonać go«3, bo-

wiem wynik brzmi 6:S ńa koraytć Ło-

dzi. Łodzianie psują jednak pod rsęd
kilka serwów. Dynamo wyrównuje na

8:8. Od tej chwili zaznacza się wyraźna

przewaga gości. Ostre, prawie nie do

przyjęcia ścięcia Uejanowa przynoszą

prowadzenie. W drugim i trzecim secie

goście w cuglach wygrywają.

POGROM ŁODZIANEK

Trzycyfrowy wynik 123:18 w koszy-

Błażyńsis 2, Waterówna 1

tówna 2.
Papro-

Publiczaoźci w obydwa dnie dużo.

raz drugi
wtgrywa z Pancho Gonzalesem

M
IĘDZYNARODOWY turniej teni-

sowy w San Francisco został za-

kończony. Zakończył się ponownym

sukcesem Teda Schroedera. W półfina-

flch Schroeder pokonał Sturgessa, Gon-

zaleś — Drobnego. W finale Schroeder

potwierdził ponownie, że Gonzales nie

jest jeszcze (przynajmniej nnrnzie)

groźnym dla niego przeciwnikiem. Wy-

nik merzu brzmiał przekonywująco:

6:3, 0:4, 6:2 dla Schroedera.

W deblu poważny .sukces odnieśli

Cni-.-i, Drobny i Oniik linszli du fina-

setach parze Schroełu, gdzie ulegli w 4

der, Sedgman.

W świetle wyników obu ostatnich

wielkich turniejów w Ameryce w Los

Angeles i San Francisco, które oba wy-

grał Ted Schroeder doić niezrozumiałe

jest stanowisko części opinii epeców

tenisowych (nawet w Ameryce), która

uparcie jednak klasyfikuje Schroedera

niżej od Gónzalesa. Widocznie mimo

wszystko Gonzales jest popularniejszy'!

ma... vuj-ivj prolfkiorów. (&g)

Uwaga na Licaua!
ZZK Inowrocław - Gryf 10:6

Rzudki moment zagrożenia bramki pul-
skiej. Prawoskrzydłowy Finów Siuhu

tvalczy o piłkę z Barwińskim, a pojedyn-
kowi przyglądają się Skromny i Parpan

Foto Franckowiak — API

homity tyczkarz radziecki Osolin

: :nnkomi'\m stylu prze•

krecia uyfokoic 3JtS

Fot® Franckowiak — API

W Toruniu goiciła ósemka kolejarzy
E Inowrocławia, która wywiozła szczęśli-
wie dwa punkty: Miejscowi przegrali
wskutek dyskwalifikacji Zmorzyńsfeiego

^

w półciężkiej. Walki naogół Etsły na

| elabym posiomie. Jedynie ą>otkattie w

I koguciej Trswińskie§o e Glomakiem

| dostarczyło więcej emocji, oraz pojedy-
I nd> dwóch najlepszych obecnie much

! na Pomorzu — Licaus (Gryf) i Szulca

! s Inowrocławia, który w tym sezonie

pokonał już Gumowskiego. Młody Li-

cau, idący s prawej pozycji, rozporządza
silnym ciosem s obu rąk, niezłym opa-

nowaniem technicznym oraz doskona-

łym refleksem. Będzie on groźnym dla

najlepszych much Pol. -ki.

Wvniki w.ik: mu-/fj — Licsu (G)

wypunktował II. W 2 «tarciu za-

wodnik Z7.K. Mrr.>m»ł n»p»mninie 74

nieesyttą walkę. W Lofiicitj najładniej

szą walkę stoczyli Przybylski (G) i Gło-

niak. Toruńezyk dążył do zwarcia, lecz

szybssy Głoniak stopował go lewym

prostym zbierając punkty, które przy-

niosły mu zasłużone zwycięstwo. W pi5r
kowej Trawińdd (G) wypunktował cha-

otycznie walczącego Pnszcsykowskiefo.
W lekkiej Krzemiński zremisował s

Mrozowskim II. W półśredniej prziz
dwie rundy prowadził Styranowski (G),
który jednak w trzecim starciu fatalnie

spuchł i oddał inicjatywę w ręce Boliń-

«kiego. Walka ta zakończyła się również

wynikiem nierozstrzygniętym. W śred-

niej Ceglarski (ZZK) zdobył dwa pun-

kty wskutek nadwagi Sf.ymamkiefo.
W półciężkiej Zworzyńrki wysoko pro-

wadził na punkty z Moch«!skim, jednak '

w 2 »t. soMuł zdys kwalifikowany «

cios w kark. W ciężkiej Zirłińtki (7,%K)
wygrał s młodym Niewcwwew, (K.e)

OifffOM/iecfzi

fte€f€V^C/f:l
Andtie] Batuta — Warszawa. Ma Pan

istotnie rację. Zawodnikiem na wirażu

jest S. Brun a nie Dąbrowski.
„Maiak 1 Kowar". Prosimy zwrócić się

w sprawie prenumeraty do działu prenu-

meraty SpólM Wyd. „Czytelnik" — War-

szawa, 'Górnośląska 45.

Adresów, o -które Panu chodzi nie po-

siadamy. Radzimy zwrócić się w tej spra-
wie do polskich placówek dyplomatycz-
nych w USA.

. Zbych" z Warszawy. Sprawę starych
numerów załatwi również dział prenume-

raty, adres jak wyżej.
Limity wag bokserskich: muiza od 47,5

kg do 51 kg, kogucia — do 54 kg, piór-
kowa—do58kg,lekka—do62k^,
pólirednia — do <7 kg. Średnia — do 73

kg, półciężka — do 80 kg, ciężka —

po-
nad 80 kg.

Tadeusz Partykiewlcx — lublin. Podzie-

lamy w zupełności Pańskie zdanie, wy-

daje się nam Jednak, że znalezienie od-

powiednich kandydatów do reprezenta-
cji nie jest łatwą sprawą.

Winard OiiAikl — Wałcz. Dziękujemy za

pozdrowienia i gratulujemy zdobycia ty-
tułu mistrza Polski.

Okręgowy Zwlqzok Tenisa Stołowego —

Szczecin. Adres: Katowice, ul. Słowackie-

go 22.

„Nowa Czytelniczka" — ticxecin. Adrii:

Wars:awa, C-ló.wny Urzed Kultury Fizycr-
nej _

Al--ja Wyzwolenia.
st. lagiAski — Warsiawa. list Pana

pueslaliirny do WOZPR, który niewetpll-
wie wyciągnie konsekwencje w stosunku
do winnych.

.Akademik" — Warszawa. Projekt ory-

ginalny, ale nie pozbawiony szens powo-
dzenia. Sądzimy, że w sprawię tej .kom-

petentnym czynnikiem będiłe Ministerstwo

Oświaty.
Krokowskim piłkorzom za.'pozdrowienia

z Mor. Ostrawy serdeczni^ dziękujemy.
Niewyraźny podpii — llpiny. Jest-obe-

cnie w Warszawie, • może Pan adresować
do nas.
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Bedaouje Komitet
. Redakcja:

Warszawa, Mokotowska f
t"' ?TO-OS, 8.70-C1, 8.M-51

pocztowo lii

Administracja:
Warszawa, Daszyńskiego 1«
. Konto P. K. ©.. j-eoos !

tal. 8.71-12

Prenumerata miesięczna wynosi il 96 -

Kwartalnie sl S5B.—

Ifliemplcite wstoczao wysyła tlę po
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