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Bez A ntlcl@wi€z0f Chychły i Szymury
NIEOFICJALNY mecz bokserski Węgry — Polska pod nazwą Bu-

dapeszt — Warszawa przegraliśmy 6:10. Przegraliśmy, ponieważ
wszyetibo sprzysięgło się przeciwko kapitanowi związkowemu, który

mimo, ie Węgrzy przybyli jui we wtorek do Warszawy 1 do meczu

pozostawało wiele czasu, nie byl w stanie wystawić najlepszej ósem-

ki polskiej. Na kilka dni przed meczem okazało się, 'e Szymura
ma rękę w gipsie, ie jui z Livanskym ubiegłej niedzieli od drugiej

rtińdy walczy! z kontuzjowaną ręką. Nadzieje na to, aby Chyehła

wyleczy! ucho, zawiodły. Nie można było również wykorzystać Ant-

kiewicza * uwagi na~wciąż jeszcze chorą rękę.

'Hea- '
-

i ram

w Katowicach

Smarnie źmisro

WfttHZT zgodzili d, na trzeci mecz

w Polico, który odbędzie się w

sobotą 4 grudnia w Katowicach o go-
dzinie U pod nazwą Budapeszt — Ka-
towice. Skład ósemki Śląskiej będzie
laki: Gumowski, Kasperczak, Bązarnik,
Rodak, Sznajder, Nowara, Patorak, Mle-

csyAfbi.

Gnywosi nie wszedł w skład ósemki,
bo jak okazała się po meczu warszaw-

skim, uległ złamaniu żebra po ciosie

Barsodiege w I-ej rundzie.

290 tys. narciarzy
na starcie
W ZWe

W ramach przygotowań do zimowego
sezonu łyżwiarze radzieccy pilnie treno-

wali w Kirowie. W programia imprez zi-

mowych znajdują się gigantyczne zawody
narciarskie, które zgromadzą na starcie
2C0.000 narciarzyl

lekkoatleci radzieccy przeprowadzą zi-
mowe mistrzostwa w Kijowie, a tenisiści
w krytych halach Moskwy.

Szczytem jednak złej passy, która

prześladowała kapitana związkowego by
ła sobotnia depesza z Chorzowa, zawia-

damiająca, że Bazarnik zachorował na

anginę. A gdy nie stawił się w Warsza-

wie również Sznajder, kapitan zwiąa-

kowy rozpoczął w sobotę wieczorem go

rączkowe poszukiwania po całej Polsce,
aby móc skompletować drużynę. Roz-

począł „polowanie" od Poznania, skąd
chciał zabrać ze sobą Kaźmierczaka,
który by zastąpił Sznajdra w półśred-

niej. Kaźmierczaka jednak niepodobna

było odszukać.

NOCNY RAID P. DERDY

W nocy p. Derda wyjechał samocho-

dem z Poznania do Bydgoszczy na po-

szukiwanie Kruży, który walczyłby za-

miast Bazarnika. Niestety nic z tego nie

wyszło; Kruża gdzieś wyjechał, jak mó

wiono do Tczewa, i w pogoń za nim

puścił się kapitan. Niestety, nocny raid

nie udał się — Kruża, mimo poszuki-
wań przez milicję — nie wpadł w sie-

ci p. Derdy.
Wreszcie przed samym meczem skle-

cono dość przypadkowy skład. Dobrze

że odnalazł się Czortek,m który zresztą

nie był zupełnie przygotowany do po-

ważnego meczu i stanął do walki po-

dobno po weselu... Na gwałt sprowa-

dzono z Krakowa Stysiała, Rudzki za-

stąpił Szymurę.

ŚLĄSKI ZAWÓD

Powracając je: xv.c do Bazarnika 1

S/.nujdra, to sędzia Fedorowicz, który

Nieoficjalna reprezentacja Węgier pcncitana została serdecznie prms pu-

bliczność warszawską. Na pici wvsym planie widzimy: Kapoesciego, dalej
sławnego Pappa, Martena, Budakt, Farkasa, Borsodicgo. Niestety brak

eif&Wgo Bem III-go, którego jui nie objął obiektyw. Folo Fmnckowiok

przybył ze Śląska twierdzi, że Bazarnik

jest zdrów j«k ryba. Tajemnica wyjaś-
niła się na kilka godzin przed meczem

— kapitan związkowy otrzymał zawia-

domienie od kierownictwa sekcji „Ba-

torego", ie ani Sznajder ani Bazarnik

nie zestali zwolnieni s pracy.

diiik w formie
MOSKWA. W Tyflibie odbyły się lek-

koatletyczne mi&rzosiwa Gruzji. Mimo

niesprzyjających- warunków atmosferycz-

nych czołowi lekkoatleci Gruzji uzy-

skali na tych zawodach szereg doskona-

łych wyników- Znany sprinter Sanadze

przebiegł 100 m w 10,9 sek., a na 200

mtr. uzyskał czas 22,-i sek.

Z wyników uzyskanych przez zawod-

niczki należy wymienić czas Gokieli 100
— 12,9, 22,6- sek. uzyskała^ w biegu

200 m ló-letnia zawodniczka Hnyki-

na, która wygrała również skok w dal

wynikiem 5,59 m. Na tych samych zawo-

dach Nina Dumbndzc uzyskała w rzucie

dyskiem doskonały wynik — 49,62 m.

Jsk widać sekcja bokserska Batorego,
zzuziałała błyskawicznie, zawiadamia,
jąc o niemożności stawienia się śląskich

(Dokończenie na str. 3-ej)

Wczoraj odbyło się w War-

szawie bezpośrednio po meczu

Budapeszt — Warszawa loso-

wanie spotkań Ligi Bokser-

skiej. ( Wyniki losowania na

sir. 3-ej.
To byli' ćie.xi:a walka sai ovjno dUt I-'Qlcny>,3kicgo, )ak i Pappa—laiv:o
to pognać po wyrazie twarzy obu sav:odnikćW. Na fotografii można po*

znać, że Papp ciężko dyszał. Folo Frunckowiak

powinien odbyć się mecz decydujący

PUCHAR SPENCICRA

Tradycyjny turniej w hokeju na lodzie
o puchar Spenglera w Szwajcarii roze-

grany zostanie w roku bieżącym w no-

wym składzie. Obok zdobywcy pucharu
LTC — Praha grać hedą Zilrlchsr Schlit-

tschuh-Club, HC Davos i jedna z angiel-
skich drużyn.

— KU-PO-N—i
plebiscytowy

Lista 19-cio najlepszych spor-

towców polskich w r. 1948
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JAK naogół przewidywano, wielki

wyścig czołowych klubów kra-

kowskich zakończył się ex aequo:

Cracovia i Wisła równocześnie przer-

wały taśmę metową. Zwycięstwo Wi-

sły z Rymerem przy równoczesnej
wygranej Cracovii z Garbarnią pozo-

stawiło układ tabeli niezmieniony.

Znaczy to, że na dwu pierwszych

miejscach mamy dwie krakowskie

drużyny o równej ilości punktów. W

myśl nowego regulaminu o pierw-

szeństwie, nie decyduje stosunek bra-

mek, lecz trzeci meczl

Fakt, ie zostanie on rozegrany

przez dwu odwiecznych rywali, doda-

je mu specjalnego uroku i można so-

bie wyobrazić, jakie napięcie panuje

dzisiaj już w całym Krakowie, podzie-
lonym, jak za najdawniejszych lat, na

dwa obozy. W takim wypadku bo-

wiem nawet zwolennicy innych klu-

bów podwawelskich mają swoje sym-

patie i biorą żywy udział w losach 1

perypetiach Wisły czy Cracovii.

Przed Polskim Związkiem Piłki No-

Hokeiści ZSRR
przyjadq
do Czechosłowacji

W Jednym z ostatnim numerów pisma
naszege zwróciliśmy uwagę na koniecz-
ność zaproszenia do Polski hokeistów re-

drfeckich, których przedstawiciel na Igrzy-
skach Zimowych w St. Moritz wyraźnie
oświadczył, że nawiązaliby oni chętnie
kontakt z hokeistami polskimi.

Nie wiemy, czy powołane do tego wła-
dze zwróciły sie z zaproszeniem do Mo-

skwy, natomiast dowiadujemy sią, że uczy-
nili to w porą Czesi. Otrzymali oni Już

odpowiedź. Przewodniczący sekcji hoke-
ja lodowego w Ogólnozwiązkowym Ko-
mitecie dla Spraw Kultury Fizycznej I

Sportu Adrianov dał znać, źe sprawa Jest
na tapecie I ostateczna decyzja zapad-
nie w najkrótszym czasie.

Byłoby rzeczą bardzo wskazaną, by na-

sze władze sportowo — o Ile nie uczy-
'

nily tego dotychczas — zwróciły slą obe-
cnie do Ogólnozwiązkowego Komitetu w

Moskwie z zaproszeniem dla hokeistów
radzieckich. Istniałaby wówczas możll-

wcić, że ewent. tournee do Czechosłowa-

cji połączono by z wizytą w Polsce.

| żnej stoi obecnie zagadnienie, gdzie
! przeprowadzić trzecie decydujące,
spotkanie?

j Zdaniem naszym istnieje jedna tyl-
i ko miejscowość, a jest nią .KR A-

KÓWl

| Entuzjastom piłkarskim grodu pod-

wawelskiego należy, się. końcowa ucz-

I ta. Mają oni prawo do tego, by stać

się świadkami decydującej walki.

Za Krakowem' przemawiają jednak
nie tylko względy uczuciowe. Zawo-

dy odbędą się pod egidą i na rachu-

nek PZPN-u . Nie widzimy sensu ani

celu, by wozić dwa komplety drużyn
poza Kraków, płacić za utrzymanie,
hotele, przejazdy z tym, że mecz nie

wywoła nigdzie tak wielkiego rezo-

nansu, jak w Krakowie. Nie łudźmy
się, ani Warszawa, ani Łódź, ani ża-

dne inne miasto w Polsce nie rozpali
się do białości. A jeśli jeszcze nie

dopisze pogoda, finałowy mecz, decy-
dujący o tytule mistrza Polski, roze-

grany zostanie przy pustawej widowni

bez odpowiedniego nastroju i tła, na

jaki zasługuje tego rodzaju impreza.

Przepisy mówią — jak słuszniej

zauważył wiceprezes PZPN płk. Mi- j
necki — ie mecz musi się odbyć na >

neutralnym boisku. Boiskiem takim

•jest stadioin Garbarni.

Idziemy jednak dalej. Ponieważ sta

dion Garbarni nie jest tak chłonny

jak Cracovii czy Wisły, wydaje nam

się, że nie było by żadnego nie-

szczęścia, gdyby za zgodą obu zain-

teresowanych klubów, - mecz rozegra-,

no zamiast na Garbarni na jednym ze

wspomnianych'boisk.
Zawodnicy -Wisły znają równie do-

brze pole gry Cracovii, jak i odwrot-

nie. Nie będzie więc to dla nikogo

handicapem.
Jest to naturalnie nasza prywatna

opinia, która znajdzie nąpewno po-

klask u zwolenników piłkarstwa w

Krakowie, decyzja spoczywa w ręku

zainteresowanych klubów, które po-

winny by jednak liczyć się ze swoimi

wiernymi trabantami i ułatwić jak

największej ilości możność przypatrzę

nia się zawodom. %

Można by ostatecznie — za zgodą
Cracovii i Wisły — przeprowadzić
losowanie. Wydaje nam się, że na

tym tle nie "będzie iadmych sporów, a

tak czy inaczej mecz decydujący po-

winien odbyć s'ę tylko w
— KRA-

KOWIE!

Najlepszą walkę w meczu Budapeszt— Warszawa stoczyli. Rodak i Bu-

dai. Był to pojedynek atojąoy m, wy&okłm poziomie technicznym.
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Garbarnia przegrała z honorem
Cr covia w mistrzowskiej formie wygrała 2:0

KRAKÓW, 27. 11 . (Tel. wł.) Cra-

rovia — Garbarnia 2.-0 (1:0). Bram-

ki dla Cracovii zdobyli: Różankow-

ski n i „samobójcza". Sędzia Budow-

ała z Radomia. Widzów ok. 15.000.

Cracovia: Rybicki; Kaszuba, Gli-
mas; Jabłoński I, Gędłek, Jabłoński

LI, Szeliga, Różaakowski n. Poświat,
Radoń, Dycjan.

Garbarnia: Jakubik; jodłowski, La-

siewicz, Tyranowski, Bieniak, Par-

pan, Bożek, Nowak, Zatorski, Ku-

charski.

Nie po raz pierwszy w historii walk

ligowych pomiędzy Cracovią a Gar-

barnią tak się składa, że wygrana to-

ruje jednej z nich drogę do mistrzo-

stwa, skazując równocześnie drugą
na spadek. Jeśli Cracovia grą dzisiej
szą zawiodła, że ma prawo ubiega-
nia się o zaszczytny tytuł, to Garbar

nia, będąc równorzędnym przeciwni-
kiem, udowodniła, że nie tylko nie

może być mowy o różnicy klasy, ale

że jej dzisiejsza tragiczna sytuacja
Jest wynikiem braku przysłowiowe-
go łuta szczęścia i pewnego kryzysu
formy, przeżywanego w środkowej
fazie rozgrywek ligowych.

Zaimponowała dziś Garbarnia pra-

wdziwie sportową postawą — co, u-

względniwszy wysoką stawkę zawo-

dów — jest tym bardziej godne
podkreśleń!?.. — Łatwiej o tę spor-
towa postawę było W szeregach Cra-
covii, prowadzącej już po kwadran-

sie gry 1:0, W tych warunkach mecz

dzisiejszy był przyjemny i emocjo-
nujący, a uwft2r.y sędzia Bukowski s

radomia n'n miał zbyt trudnej roli.
Dwa „grttbe2e faule" były raczej wy-

nikiem śliskiego terenu, niż ałośli-
woścU

bliżu bramki Cracovii kosztowały |
Garbarnię wiele. Na śliskim terenie

I wobec rutynowanego, a technicznie

lepszego przeciwnika, należało częś-
ciej ryzykować strzały z daleldej od-

ległości.
Trzy kornery, zdobyte w ciągu 8

minut, poprzedziły pierwszą bramkę,
jaką zdobyła Cracovia w 15 min.

gry. Różankowski we wspaniałym
podskolcu przejął na głowę centrę
Dyęjana, skierował piłkę w przeciw-
legły górfly róg bramin. Jakubik był
bezradny. Dwie doskonałe szanse do

wyrównania zaprzepaścili: Lasiewicz

bijąc w 30 min. rzut wolny w linii

pola karnego, podając piłkę do tyłu,
zamiast strzelać w odsłoniętą bram-

kę oraz Zatorski, zwlekając z odda-

niem strzału na 10 metrów przed
bramką.

O wiele więcej sytuacji podbram-
kowych zaistniało po przerwie. Obaj
bramkarze mieli często możność wy-

kazania swej formy. Rybicki popisał
się ofiarnymi robinzonadami pod no-

gi Zatorskiego, Bożka i Nowaka oraz

pięknym wypiąstkowaniem główki
Nowaka po centrze Parpana — a Ja-

kubik broniąc bliskie strzały Rado-

nia, Różankowskiego i Szeligi oraz

ostro bity przez Gędłka rzut wolny.
Tym większa była tedy rozpacz bram

karza Garbarni, patrzącego jak źle

podana przez własnego obrońcę pił-
ka wtacza się powoli —

przy niesły-
chanym entuzjazmie zwolenników

Cracovii — do pustej bramki. Działo

się to na 10 min. przed końcem me-

czu i odebrało już Garbarii resztkę
nadziei, a tym samym ochotę do dal-

szych wysiłków.

2 decydujące punkty
z ZZK 3:1

Efektowny finał Polonii

POZNAŃ, 27.11 . (tel. wł.) . ŁKS —

ZZK 3:1 (2:1). Bramki dla ŁKS: Łącz
2 i Patkolo 1, dla ZZK: Koltuniak.

ŁKS: Szczurzyński, Włodarczyk,
Łuć I, Soltyszewski, Pietrzak, Łuć II,
Hogefidorf, Patkolo, Janeczek, Łącz,
Bałan.

ZZK: Tam ; ak (Gołembiowski), Sob-

kowiaki Wojciechowski I, Słoma, Tar

ka, Matysiak, KeMuuiak, Gogatewski,
Anioła, Białas, Wojeiechowski 11,

Piłkarze ŁKS wkroczyli na bsisko

ź6 stanfjweżĄ wolą zwycięstwa, co

zresslą dała się zaobserwować pfzez
cały CŻSS gry, gdyż wszyscy dali z

glebie Wszystko, Wszędzie ich było

cowitością i szybkością. Obaj skrzy-
dłowi zagrali słabo. Najsłabszym punk
tem drużyny był Gogolewski, który
byl raczej... 12-tym gTaczem ŁKS.

U gości Szczurzyński miał kilka

Z&grań W lepS2Vm Stylu, PuSfccźeflej
brr ebroiiić fci§ ftiógł- Łifiia ponlo-
cy łódzkiej miała swój dobry mecz.

Dobrze też zagrała wewnętrzna trój-
ka atrku łódz'r ego, szerząc często--
kroć pod bramką ZZK zamieszanie.

Tercet Łącz — Janeczek — Patkolo

był duszą drużyny. Hogendorf do-

kładnie centrował. Baran wypadł sła

biei, grając zbyt indywidualnie J wiek

szość pojedynków i Sóbkowiakiem

pełno, swhasóza w defensywie, w II przegrywał,
połowie, kiedy ZZK pfźeź dłuższy j Gra poza pierwszymi 15 minutami

olitM pfKeWalal, Pódobną welę gWy- j na przeciętnym poziomie. Była to ty-

cłęstwa ftie zaważę było meżas za-1 powa walka o punkty. Prowadzeni

obserwować a p!fka«y ZZK. W zdobył w 16 sa. KołHariek e podania
pi«W82Veh lS-ttl mlflutaeh wszyscy Anioły, w 25 m. wyrównał Patkolo,
gfali alHb'tni« { ollafille, lecź pe «do- a w 43 m Łącz uzyskał drugą bramkę
byeiu pierwszej L, estatalej bramki dla ŁKS,

aol iią zepsuło, Przede wszystkim Po zmianie stres Łąos w 22 m,

W defensywie. Ona to przez swe błę- strzelając trzecią bramkę dla swych

Losy spotffatila ważyły sję dhigo,
Kto wie, jak potocayłyby się ostate-

cznie, giiyby nie „samobójcza" bram

ka, która padła w okresie, gdy z

przebiegu gry nalMalo wnioskować,
że raczej Garbarnia sdobfćtele bram-

kę. Zdobył ją istotnie zawodnik Gar-

barni, Jodłowski, który ule widząc
wybiegającego Jakubika, a flacigitasy
przez Dycjana i Radonia, podał pił-
kę do tyłu, do opU92cssonej bramki. . . f . , ., ,,

Garbarnia zagrała jeden ze swych >dy iak!yGZfle ŁKS ' ÓWl do barW ' ustd:ł ^ 13 '

najlepszych meczów, a przebrała, i zdsbyola tf2ech teftlek
-

Mamy pretensję do Tarki. Grał' nie-

mrawo. Janeczek k"'!ka razy rtiu u-

gdyż natrafiła na doskonały dzień I

przeciwnika, który póza Dycjansm ,

na lewym skrzydle nie r.iiał słabych ciekł, a ponadto Tarka dwukrotnie fa

punktów. Scćnjentowany był blok de- taln'e ŁJksował. Poznańczyk, jak do

fensywy, gdzie bracia Jabłońscy, Ge- j wiedzieliśmy się później, nie wyler-yl
dłek i „szalony" Rybicki byli klasą t się jeszcze z kontuzji, poniesionej w

dla siebie. I .Iłody kierownik ataku, jm-7rsu z Rymorom i jedynie ta przy-

Pośwlat, spisał eię rdWnież dobrze, | czyna usprawiedliwia najbardziej ńo-

wykazując dobrą orientację i ch?ć tyehezas aMb taego zzv,-cdnika ZZK.

"-spółpracy z najbliższym otoczeniem. Z obrony Sobkowiak zagrał debrze i

v/ którym Róźankowski ze względu uprzykszał żywot Baranowi, Nato-

.na agresywność grał pierwsze Skrży- m'ast Wojciechowski z trudem radzi!

Polonie (Warszawaj—4:2 (1:1).
Bramki dla Polonii zdobyli: Śuicarz —

2, Jożnicki i Ochmański po 1-ej. Dla

AKS-u jedyną bramkę zdobył Borycz-
ka. Sędziował p. Seichter s Krakowa.

Widzów około 4MO.

Polonia: Borucz, Wołosz, Pruski,
Szczawiński, Brzozowski, Jaskuł, Łabę-
da, Jainicki, Świcarz, Ochmański, Prze-

piórka.
AKS: ilrugała (Hajdzik), Durniok,

Karaiańtki, Januszek, Wieczorek, Gaj-
dzik, Kulik, Cholewa, Boryczka, Muska-

ła, Barański.

Polonia warszawska zakończyła sezon

zasłużonym zwycięstwem nad AKS-etn,
mimo, że wystąpiła w osłabionym skła-

dzie. W ataku jej grało właściwie

trzech graczy, dwaj skrsydłuwi raczej
psuli, nia pomagali. Łabęda jest ^a »

wodu"' pomocnikiem, nic więc dziwne-

go, ie na skrzydle nie czuł slf zbyt mo-

cflo, a Przepiórka, przesunięty t pfa-
Wfej flanki na lewę tćż nie mógł zfifi-

leać sobie miejsca. W piętce ofensywnej
„czarnych koszul" najlepiej wypadł Jaź-

nicki, szybki, zwrotny i posiadający nie-

bezpieczny strzał. Świcaiz był pracowi-
ty, a przy tym umiał przytomnie wyko-
rzystać okazję do strza-u. Ochmański

nieco słabszy, ale też st;irał się iść za

piłką i cofał się głęboko do tyłu.

W pomocy najlepiej zagrał Brzozow-

ski, który Umiejętnie rozbijał ataki śl$»
28ków, a majęć fiapfzć^iW siebie słabe-

go Boryczka mógł jednocześnie pćhać
swój atak do przodu. Grający drugi
mecz w I-szym zespole Jaekuł pokazał
sif z najlcpsy.ej strony, ma tylko jetfną
poważną wadę — podania jego są bar-

dzo niecelne. Dał się również pod ko-

niec meczu unieść temperamentowi i

ftizpoczgł s Janus2kieatf (AKS) kopani-
iię, choeiaż pitka była od ńicfe daleko.

W resuhacie obaj powędrowali sa

boiska,

Obrona Praski i WelasK grafa aa po-

żfeffiłe, a Styfti.fs «• bramce misi tya
razem dobry dzień.

Śf^kacy prżegrali zasłużenie, niepo-
trzebnie jednak rozpoczęli % miejsca

j grę fonl. Celował w tym zwłaszcza -Mn-

I sknłsj który mimo lilipuciego wzro?tn

, poczynał sobie „odważnie", polując na

I kości pol6fti«tó#. Sffoiś Seieht«r p6tr&

AKS pokonany 4:1
fił jednak utrzymać w karbach «ba ze-j powiedź.

W 39 min., Brzozowski bij®

społy. Gwizdał wiele, czasami przery- .

1
wolnego, piłkę otrzymuje Jaźnicki, wy-

wal grę nawet w chwili, kiedy strona | grywa pojedynek z Durniokiem i prze-

poszkodowana zostawała przy. piłce, ale nosi nad wybiegającym bramkarzem do

wydaje się, że dzięki licznym gwizdom
obyło się bez zbyt groźnych fauli.

Surowoić sędziego zemściła się rów-

nież na obrońcy AKS-u Pytliku. Pod

koniec meczu pozwolił. sobie na niedo-

puszczalną krytykę orzeczeń i w 42 min.

powędrował za boisko.

AKS przegrał wysoko, ale nie był o

tyle gorszy od Polonii. W pierwszej
połowie utrzymał grę wyrównaną, a do-

piero w drugiej stracił, kondycję i prze-

grał. Najlepszą linią ślązaków była po

moc, w której pierwsze skrzypce grał
ruchliwy Gajdzik. Obrona energiczna,
zwrotna, zwłaszcza Durniok ma dobre

wykopy i niebezpieczne rzuty wolne.

Mrugała w bramce niezbyt pewny, zo-

stał w drugiej połowie gry gmieniony
pttez rezerwowego Il&jdzika

W ataku chowowłań nie kleiło się,
bo brak bvfo kierownika- Najbardziej
tyrał Muskała, ale jego liczne faule ha-

mowały łylko i rwały akcje. Barański

na skrzydle niebezpieczny, dawał Wo-

łoszowi wiele zatrudnienia i popisywał
się miękkimi centrami. Prawa strona

a!aku słabsza.

Gra, mimo śliskiego boiska, była ży-
wa. Linie pomocy gości i gospodafzy
pf&cowaly, jak już Wspomnieliśmy, dó*

hrr.&t nifc byłó wifć pfżerW vf akcji j pft
obronie następował błyskawiczny kontr-

atak.

Pierwszą bramkę zdobył AKS w 29

min., kiedy Durniok po faulu Brzozow-

skiego egzekwował rzut wolny. Silny
strzał ślązaka odbił się od poprzeczki,
ale piłka trafiła w nogę robinsonujące-
go Borucaa i wpadła do siatki. Sfdzia

jednak nie uznał btofnki; gdyś Mtisfcfe

ła już w momencie bicia wolnego znaj-
dował się ilA

ślązacy nie dali ta wypalę j w dsl-

tzym eiifu efcfgitzfiie parli de pf«>-
dn-du. Wfeśzcle W 32 fflłll. Gajdżik pe-

dał Barańskieffltij r«a ftiinęł Walosza,
pociągaj ^/źydłeia, gcefltfTOSl, piłkę
przejąf MtlAalfi, pódal j§ rtieflhśtawi6-

nemu Befyćs&o^ 1 AKS gddbył prews-

dzenie.

Polonia nie dała długo cezfeać na od-

idzew

sobie z Hogeadorfem.pca. Gędłek w roli środkowego po

Jr.ocnika wypadł na ogół zadowalają- j .swobcdn'e i doklad-ie centrować,
ro, a Choć Nowak wjnnykał się cza- I Obaj skrajni pomocnicy wypadli sła-

sem spod jego opieki, to jedfiak bły- | b'ei, niż zwykle, zwbszcza Słoma. W

skawiczny reflelis 1 start dawały ataku zadowolił Białas i Anioła.

Gędłkowi momentalną szansę rehabi- 1
Pierwszy był motorem wszystkich

litacji. Ułamki sśkund zwłoki w pó-
' akcji, drugi za mponował

Ł.ODZ, 27, 11, (Tel. wł,) Warta —i którym podobno czują się otti Wy-
'•/iilzew 3:0 (Z;0). ! śmienicle, ani własna publiczność,

Warta: KrygŁkowiak, WeiSfs, Sta- j ułożona tytn razem z kibiców Widze-

nia!-:, Daflieia}?, Groński, gkrzypćBak, i Wa 1 ŁKS, ani Zdenerwowanie w sze-

Pof.ls2SWa, GSrid§rft, Czapezyk, Kfezi- | te.ga.dh. Warty, walczącej o tak wy-

mlerczak, Smu!?W. I soką stawkę, jak utrzymanie ńię w

Widzew: MUTinl, Kopaniev.'ski, Re- j Lldźe.

paciorek, g>aby, Wieraift fi: Widzew uieg! gościom OiS. Łodzia-

' jfli się SWĄ Foli ratowania... Łt^S-tl

pfged ewefltttaifiyńl spadkiem <i Ligi,

pozwalając mu Okupiński, Fornalczj'k, Cichocki) Pa- \ ?l}(! pó dstatfiićh sukcesach tak prze-

wlikowslrf, Janas.

Eram/ti dla Warty zdobyli; Kazl-

rnierczak, Gendera i Gzapczyk, Pu- i gfali bardziej ńerWówt>, niż W&r-

b'-icznoścl ponad 4.600 osób. ta»

Tym razem sztuka n'c wsysała. Nie Z«rye!ęśtWo sm goŚde &aWdZpfCZa^-
pomogło łodzianom ani blotko, na lją nie własnemu napadowi, lecz od-swoją pra-
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UWACA; WynlU emMaOM dustyffi druklm «dflotsf elf do r««tilurt^ us> ,-kanycb na obcycb t>e((kack

wrotflle atakowi Widsewa, fctdiy w

cłfllu tym StóhóWił Ha bófgfeu fflartwft
pozycję.

Cały ciężar walki spadł wf<?c na

barki llnll deferi^wnej g-agpedapzy,
PemefC teeteian do niemal Sfcej rwift

dzielnie <jdplemfe atak aa atakiem

Wafdafgy, pytają® edefemee t ttti-

dem piłki do przodu. Tu jedflak tfS-

fiały one w próżnię lub częŚGiej w

nogi przeciwników, doskonale kryją-
cych piłkarzy łódzkich.

U gospodarzy aa wyró£niefii4 zfi-

sługuje dwójka najmłodszych, nieda-

wno wprowadzonych de pierwszej
drużyny zawodników: Paciorek i

Wiei-nik II. Gdyby nie ei dwaj piłka-
rze i dobra forma bramkarza Musia-

ła, Warciarze już do przerwy mogli-
by spokojnie myśleć ó bojach w pier»
wsaej Lidze w roku przyszłym.

Na Zwycięstwo Warty złogyla się
ambitna i ofiarna gra całej jSdefeast-
ki. Tym razem jedynie zS. pomcfcą re-

flektorti można byłoby odróżnić w

zespole .,2ielonych" gorszych od lep-
szych, Spełniając Obowiązek dzienni-

karza, należy wskazać na Grońskie-

go i Smulskiego, którzy częściej, niź

ińni, rozstrzygali z pOWcrdźmiem ftefy
pośrednie pójedynw nń swą, mrgyść.

Warta od meu tmpóctyn& stalf,
lecz dopiero w 29 min., po akcji pra-

wej strony, Każłmierczak zdobywa
piefWgżjr punkt, Wi4%m pódfywg eię
do walki, Wggystkie }sgt, wymfki Uę6
czą dę mjmjfmi m pem4poin w©-

ga,

W 40 mis, krótka mm<mm item

bina«is gjf
strgałeiń 0«Bd«fy, aztóki któ?ema

warta wynik aa

Pd przśrwte mzekiwmo g ateetóf-

piiweśeif aa tfyfettaaeh m fliyeaag
wyegoffgflie

^

Warty. Wsfei&em
jedaak po&tati&wiH w peezątkewyeh
miautech gry ustalić egtet^my wy-
nik spotkania, Jedm g fg,jdówJŚmuU
skieg© Uońezy się podaniem piiki do

Cz^pegyfeg, który a bl sfelej odlegle
ści iHflieascaa 34 w matće.

Ód ugó fiiemcfltti Mtsjsierm ui^

mai wteystki® akcji postuMeny
cy, którzy wynik e^ttaaia msm «-

waźid m bstfto sfewinflir, Widggw
jedynie ąpmdyegajg patMii mllźyć
się óo bramki, l«<s jegoiw
tym wyp&Skti nte nmm eśpmń^
nlo zatrudnić Krystkowlaka, strzela-

jąc daleko obok fiupków,
zawody sędziował bardzo dobwa

BrEuohowekl m Wteszgwy,

siatki. Jest 1:1. Do pauzy, mimo wy-

siłków obu drużyn wynik nie ulega
zmianie.

Po przerwie Polonia t miejsca przej-
muje inicjatywę i naciska. Następuje
cała seria kornerów, ale Łabęda, psuje
każdy rzut, bijąc zbyt krótko i nisko.

Wreszcie w 17 min. Ochmański po wol-

nym Brzozowskiego zdobywa prowadze-
nie 2:1, słabym strzałem, którego jed-
nak zasłonięty Mrugała nie mógł za-

trzymać.
W 31 min. Ochmański lejnie wy.

puszcza Świcarza, a ten pewrtie tórzelś

i jest 3:1. Teraz następuje s<?ria pudel
napastników Polonii. Celuje w tym Pm

piórka oraz Ochmański, którzy marnu-

ją doskonałe sytuacje. Wreszcie w 40

min. Przepiórka ucieka Januszkowi, ten

zamiast gonić go kłóci się z własnym
graczem, polonista centruje, a Śwfcarz
przejmuje piłkę i ustala wynik na 4:1.

Ostatnie minuty, to kolejne ustmi^

cie Durnioka, Januszka i Jaskuła i dal-

sza przewaga Polonii. Stosunek rogów
10:2 dla Polonii, (gw)

NA BOISKACH WARSZAWY
Piłkarze Warszawskiej klasy A zakoń-

czyli właściwie r§?gfy«kf fUftay jesień*
nej. Poi6M1 j$śŻS1S (yikS jsadft fńeii,
lokfllne derby Ruch — Jedność w Piasecs-

nie 5 grudnia. Spotkanie to będzie miało

wpływ jedynie na ostateczny układ dołu

tabeli (7, 8 I 9 miejsce).
Niedzielne mecze dały następujące wy-

niki:

Rueb (Piaseczno) — Samorządowiec S:S

(0:1). Gra szybka. Przewaga techniczna

gości, dis których bramki iSdbyłi: Hau-

<6ft 1 RuBlefei. SędźletoSI doŚM* Turczyrt-
sfel. RezafwS Ruchti ftdasia ffiScz walko-

werem.

SeefReić (f«M*M4^ = 0war«na t«t (ł-. i).
SlalA pltowid» łvyyciQZc6w, Bramki «do-

byli: KozłowsRI (}), IJydonek (t), Marusz-

kiewicz I (1) I Oalant (1) dla ćwardll.

Oraz Gliniecki (i) I ŹgUdkS (i) d!6 Ud-

ńoitl. i<|dzis«»ł dsbff* WatgonkU w

pr2«dmeczu wygraia Swafdli lii 14:0).

TABELA

1) Znicz

j) fyrardcSttlSnkS
i) SM
4) Gwardia

5) §am6fi^dó»1g£
6) Marymont
7) Polonia Ib

8) Ruch

9) Jedność

18) tęgi® Ib

W klasie C Warszawianka pokona!? i?^-

torowski Zryw 11:$ (8:1). Brdffltfl dla zwy.

ciązcótf fdebyll: lofawsfei (I), 3afiH-i-:Ł-
wicr (<), Wożniak (3), Koszewski i Kne?

po jsdnej, Sedliswał Grajek,

W meczu juniorów Sfera zremisowała %

ówafdią isi (1:0).

14: 4

1S: i
12: 6
11: 7

10: 8
8:10
7:11

S:11
S:11
S:15

iiiii
UiU
Wiis
27:17

14:11

15:24

'18:18
12:'V

11::-

Zamiast w i, iiiraili

na iftiifpifcifii bfotkst
Polscy Bakfeiśei, Któfsy inłeU j«»

Od kilku dni Intensywnie trendWafiW

Mórawsldej Ośtrawls, Jak dotyeh-
dzas,,, spacerują po krajowym bło-

cie.

Udało Się wprawdzie przezwycię-
żyć trudności urlópowć i żebftć fftl-

pę ńwiczeb&ą w Cieszynie, jśdrtaK
wobec medó^efenetilfi.' pewnych fói''

malności nie można było przekroczyć
granicy.

Mamy nadzieję, ż<s i te przeszkody
zostaną szybko usunięte i nic już nie

śtanle na praesafcodste, by pewóy ho-

keiści przekróćr.yli gTatticę 1... ^S®

Skoczyli nA Wymarzony lód, tym bar-

dźiićj, żft yfDrm 2»poWiedziom szyb"
klej i ostrej zimy, na teMe tmzto ja^
koś ule

Łyżwiarze
szukała
w Mor. Oslf«wle

Wru s heketóiffffii «daje rfę do

MorftwefeleJ ©etfawy grup» łyżwis-
fgy flfwfewyeh,

Qrup& te ptg^gfó-we^M w^tfpay
tr«fiing, po kt^tdg^ ttztjpMlettlti w

krftju ffópoossta pe wym-

eżssyeh eżrMk&sh dla pv6pa#ga&y i

fiatiezasla łyżwiarstwa tlghtoweg®^
W pląsie jest nawligaflle ściągo
kofitpktu % kuffetoriami szkolayffli,
które p^^juay upeejaMe zaiot«rMo-

wad się tyżwi&faiwefti i motAĆ Je

Pobyt n&mj mfiówm
tigurwśgó w ©gtoa-

wte mois przydać gję totatotem, któ-

ny Wfkmnją wielfeie bsria w <sę&-
aewaflltł łyżew, Męm& r&eesą ^i®(ca
waka«MJ4, fer M^lsi, gdy <foo&*L o

jmię, udali Mę pod &pm§ mMtm

Staniszewskiego, tym feai&fej, M
woliioj® figurowa pozostej^ w Scts-

fym ®w%zfes s ®lemantaml jazc^e
nlsstownyai fśwal^ && tokelst»
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PRZEGLĄD SPORTOWY Btr. 8

rzy lepsi technicznie
Polacy górują kondycją

(Dokończenie tą itr. 1 -ej)

Lokeeręw w. ośtataiej chwili przed me-

esem... Jak twierdzi proees ŚIOZB śyr.
£a płatka — Zarząd Związku Okręgowe-
go wyciągnie odpowiednie konsekwen-

cje.

MOGLIŚMY WYGRAĆ
Zachodzi teraz pytanie —

esy jeśli
byśmy móeli pełną ósemkę — rezultat

meczu byłby inny? Niewątpliwie tak.

Zdaniem naszym, Chychła wygrałby
walkę s Martonem, który nie był w

swej najlepiej formie i w trzeciej run-

dzie zupełnie opadł na siłach. Uważamy
też Szymnrę za lepszego boksera od

Kapoesciego. Tak więc, straciliśmy w

tym meczu eo najmniej, cztery punkty.
Trzeba podkreślić, że nasza drużyna

przegrała i b. dobrym przeciwnikim.
Ósemka węgierska była wyrównana, nie

miała słabych punktów i była bezsprzecz
nie pilniejsza, niż ta, z którą zremiso-

wa!?ł"ir w pr*ilzirrńikn w Budapesz-
cie. Została o aa wzmocniona przez Bar-

sodiego w koguciej, boksera bezwarun-

kowo lepszego niż Horrath, ora* przez

górowaH nad naszymi pięfetarzssni wy.

szkoleniem technicznym i taktycznym.
Nadto wtsytey niemal Węgnsy midi

lepsze wyczucie kontry. Ściągali na sie-

bie przeciwników — aby, ich tyra łat-

wiej skontrować, a pe udanej ripośeio
pfsechodrili do błyskawicznego isstov
Cia

-

.
•

'
•

Węgrzy byli dobrze nastawieni parać*
sekundanta, który najwidoczniej spo-

dziewał się polskich ataków s półdy-
stansu i najwięcej się ich obawiali, dla-

tego też Węgrzy artystycznie starali się
utrzymać'Polaków na dystans —

a uda-

wało im się to na skutek wspaniałych
lewych prostych i błyskawicznej pracy

nóg. Węgrzy byli też lepsi w defensy-
wie — demonstrując ładne uniki, od-

chylenia i rotacje (najlepsi w tej spe-

cjalności Bednai i Budai).

MISTRZOWSKIE KONTR!

Przypatrzmy się dalej poszczgólnym
bokserom węgierskim. A więc, Farkas
— ten bokser jak i jego koledzy, potra-
fi kontrować po mistrzowsku i na tym

polega jego główna siła.

bokserska wicemistrza Pomorza ZZK Inowrocław w dniu 5 gru-
dnia smiersy słę s drużyną Pafawagu w meczu o wejście do Ligi bo-

kserskiej. Fot.

| nokautują. Kolczyński jakkolwiek zna

I lazł się nieskończoną ilość razy na

deskach •—• sainkasówał może tylko
3 — 4 poważne uderzenia, któire mo-

gły zakończyć walkę. Tym razem

Kolcżyńsfei krył dobrze żołądek —

.pozostawiając niestety luki w górze.

Kapoesći nie miał przeciwnika wRudz

kim i trudno coś o nim napisać. W

każdym razie nie pokazał on nic go-

dnego uwagi, a dwa razy zachwiały
go chaotyczne ciosy Rudzkiego. Kli-

mecki'był mocniejszy niż w Buda-

peszcie — wydaje się nam, że tym ra-

zem nawet-był o minimalną różnicę
punktów lepszy, niż Bene III. W War

szawie Klimecki trafił kilka razy nie-

bezpiecznie —

czego nie dokonał w

Budapeszcie. . Bene był mocniejszy,
niż w październiku. '

NAJLEPSI WĘGRZY
Jednym słowem, podobali się nam

najlepiej z drużyny węgierskiej: Be-

dnai, Budai, Farkas, n"'e mówiąc już
o Pappie.

Najciekawszą walką . była oczywiś-
cie Papp — Kolczyński, ale mecz Ro-

dak — Budai stał na najlepszym po-

ziomie.

KASPERCZAK SŁABSZY

A Polacy..,? Kasperczak był słab-

szy, niż w Budapeszcie i walkę z

Bednaiem przegrał wyżej. Poznańczyk
sztywno, chpdził na nogach. — ęie u-

miał wschodziif na półdystans i inkaso

fVrkasa i Martena. Farkas lepiej nam

sfę 'pńdobał, nil Feher, no a Marton

jest 'bezwątpienia. silniej ER/, niż Bene I.

LEPSI, NIŻ W BUDAPESZCIE

Jak się więc zdaje, Wę&r*y praywieili
j^J^sza-ósemkę» na jaką kb dać w tej
d. *'

. Jo^wł" byli- lepsi,

wał zbyt wiele.
• Grzywoćz, jak zwykle, zrobił to, eo

do niego należało, najlepszy był jed-
nak w trzeciej rundzie, w której uda-

ło mu się pinzejść do ofensywy na pól-
dystana.

Czortek miał slaby dzień. Krył się
fatalnie i nadział się na zbyt welką
ilość koptr. Wynik remisowy uzyska-
ny przez niego * Farkasem uważać

należy raczej Za szczęśliwy (wbrew
opinij widowni).

TAKTYKA RODAKA

Rodak przeprowadził dobrą robotę,
polegfnącą na demolowaniu przeciw-

Buckia pamiętamy z pobytu w Polsce

ubiegłego roku. Jest on również mi-

strsem kontry. W walce z Rodakiem byl , niką, Z początku wralfci dużp ryzyko-
bsrdzo dobry — jednak Ślązak zdołał wał, starając dostać się na półdystans
odkryć jego słaby punkt, trafiając gó i narażając na kontry. Taktyka ta

w żołądek. Dwa celne ciosy w dolne jedttsdr w ręzultcię końcowym przy

partie zadecydowały o w^ąikg ^iki. .;) Szósta Róflak dostał się. na

Marton podobał . nam się ubiegłego Wls^^.iąjM.f. łrffił w żołądek, osła

w Jiudąpeszcie w j roku
, ^^jąc «ajzupełffięj przeciwnika.

ńiko>irego spotkania. Lępeay był napew- \ P'^«a«U'. odbiła się dłiiższa pnerwa. SŁABE" PUNKTY

no, BediM^ Utóry tym nuem walczył jMarton ' izH ma
w swych Stysia| znalazł się w 68erace przy.

•widnie. Jego -

praca nóg, szybkość, wy-! dosy je®° j«kby-były. mniej do padkowo. przez dwie pierwsze rundy
czucie kontry i uziiki — to walory sta-! kładne

~ P° za poluje zbytnio na n:e na ringu, ale dzięki nie-

w}ającę go'w raędzie najlepszych much | 8zczęk? ' «aniedbując ataki w dolne

europejskich. Bednai porfebnł sie nam > 1art,e-

CO MYŚLIMY O PAPPIE

zwykłej ambicji, zażartości j doskona-

łej kondycji fizycznej/ — zdołał w

trzecim starciu odwrócić obraz walki

ra swą korryść i doprowadził Marto-

na do stanu niezbyt przyjemnego. W

każdym razie Stysiał jeszcze ma wiele

czasu) aby walczyć w ósemce senio-

rów.

Rudzki nic nadal nie umie. Okazuje
się, że Szymura wciąż nie ma zastęp-

cy. Prócz jednego zamachowego, któ-

ry istotnie jest jego niebezpieczną bro

nią (dla mało rutynowanych • bokse-

rów), Rudzki nie wie jak wyprowa-

dzać inne ciosy.

Klimecki był lepszy niż w Budapesz
cie, ciosy jego były celniejsze. Nadto

Klimecki nie pozwolił Bene Ill-emn

narzucić takiego tempa walki, jak w

Budapeszcie i dobrze rozłożył siły.
Inna sprawa, że Klimecki zbyt często

wpadał w objęcia Węgra, paraliżując
mu ruchy. Nasz ciężki był tym razem

agresywny i stara! . się „iść za cio-

sem", .

Najlepiej w naszej drużynie podeba)
się chyba,Rodak. Wielką ambicję wy-

kazał Kolczyński, którego przegrana

walka z Pappem stała s:ę dla nicjo
sukcesem — jak to nasi Czytelnicy
zobaczą, zapoznając się i przebiegiem
walki.

Kazimierz Gryżewski

'Walery Karpiński — mistrz Po1 ski z r. 19SZ, będzie to grudniu
obchodzić SO-lecie pracy dla pięściarstwa polskiego (obecnie jest
trenerem). O Karpińskim pisaliśmy w ubiegłym numerze prze-

glądu Sportowego", wspominając jego niedoszłą walkę• e Joe

Louisem.

Kości już
12 grudnia siarł Ligi bokserskiej

EZPGśRilDlilU po meczu bokser-| wag
— ZZIi. Inowrocław. Grupa IV:

suini Warszawa — Budapeszt od- .mistrz śląska i Radomiak. Gr. V: Gwar

x obecności delegatów Okię-' dia (W-wa), Włókniarz (Łódii), mistrzbyło s.

gów i zainteresowanych klubów losowa-

nie rozgrywek o wejście do dwu lig pię-
ściarskich.

W obradach nie wzięli udziału przed-
stawiciele trzech Okręgów: Olszlyu-
skiepo, białostockiego i częstochow-
skiego. Mistrzowie Łych Okręgów nie

zgłosili się do rozgrywek-
Z tego też powodu za zgodą delega-

tów poczyniono pewne zuiittny w «>«•

mieszczeniu klubów w poszczególnych
grupach, niż to ustalono pocsSętkowó.

W grupie pierwszej walczą: Warta

(Poznań), Odra (Szczecin), Gedania, w

drugiej: Gwardia (Gdańsk) i ZZK (Po.
znań), w trzeciej Zryw (Łódź), więe-
iristrz Śląska i zwycięzca nierjn

bwjl-iiej,'. niż M?jdlodi, którego mamy

świśżo w pamięci.
. Błrsodi przeciwnik Grzywocza —

j
:

t jeązEze młody i niedoświadczony—
j'd.iak jest trudnym bokserem — cho-

ciażby z tfegó względu, że walczy z od-

wrotnej pozycji. - Barsodi był szybki w

akrach — podobnie jak i je^> kole-

dr; i osłabł, w trzeciej rundzie — rów-

n' >k kilku z jego kolegów.

I": K KONDYCJI

, i o <:p tu dużo mówić — kondycja
b. la- bodajże najsłabszą stroną bokse-

ró;,v: vyęgięrskicli, którzy najbardziej wy

padali w tr?ecjcn rundach (szczególnie:
^sodi, Bednai, Marton i Papp). Ala

Papp, jak przypuszczaliśmy, niezwy-
kle groźny dla Kolczyńsk

:

ego przez

dwie pierwsze rundy. „Kolka" cudow-

nym sposobem przetrzymał bombardo

warnie. W drugiej rundzie m'ał prze-

błysk dobrych czasów i przez moment

byl niebezpieczny dla Węgra. Dopie-
ro jednak w trzeciej rundzie Kolczyń-
ski runą! jak lawina i" kilka ciosów

podbródkowych i tych, które" trafiły
w żołądek, osłabiło znacTnie Węgra
i odebrało mu inicjatywę. Jeszcze raz

potwierdziło się, że Papp i"st bokse-

sem dwurundowym (w finale olimpij-
skim Papp był b. słaby na finiszu).
Węgier bije błyskawicznie,

-

ale nie u-

kopdycja to chyba jedyna pięta «chille-j lega wątpliwości, że ciosy jego są nie

sowa Węgrów — którzy bezwarunkowo j dokładne — zwalają z nóg — ale nie

aSBBStiB^BraBK:-

. ,...^^1^..:- . J' z Byćjo.^csy, ...óry zc.ooyl miil.-aoszizo *
..

Drugi z prawej stoi Kruża, trzeci Leczkowski, a piąty Wikliński.

Fot.

okręgu rzeszowskiego. W grupie VI i

ostatniej spolkają się: I1\.S (.Wrocław),
Zjednoczone (Bydgoszcz) i Lubli-

nianka-

TERMINARZ:

12 grudnia: Warta — Gedania, zwy-

cięzca meczu Pafawag —• ZZK. lnowr.

ze Zrywem, mistrz Śląska — Radomiak,
Włókniarz. — mistrz Rzeszowa, ,..Zjed-
jaoćzone — Lublinianka.

•19 grudnia:' Odra •— Warta, GwarJTa

zwyęięzoa meczu Pafa\vag .Iriuwoo-

claw, .Gfacovia'—r, mistrz Śląska, Gwar-

dia (W-wa) — Włókniarz I-szy KS. —

Zjcdiioezońe.
9 stycznia: Gedania — Odia, Zryw

(Łódź) — wicemistrz Śląski!, Radomiak
— Cracovia, mistrz Rzeszowa — Gwar-

dia (W-wa), Lublinianka — I-szy KS.

(Wr.j.
16 stycznia: Gedania — Warta,aZZK

— Gwardia (Gd), Zryw (Lódź) —

zwy-

ię.zca meczu Pafawag — ZZK lnowr.,
Itcdomiak — mistrz Śląska, mi=trz Ilze

szowa
— Włókniarz, Lublinianka —-

Zjednoczone.
23 stycznia: Warta — Odra, ;wycięz-

ea meczu Pafawag.— Inowrocław — wi

cemistrz Ślę-ka, mistrz Siatka «— Crafo-

v-ia, Włókniarz — Gwardia (W-wa), Zje.
'noczone — IKS-

8 lutego: Odra .

— Gedania, wice-

mistrz Śląska — Zryw fŁódS), Craco-

via — Radomirk, Gwardia (W-wa) —

mistrz Rzeszowa, IKS— Lublininnka.

Gospodarzy podajemy na pierwszym
miejscu.

Nie wiauomo jeszcze kto zoranie mi-

strzem i wicemistrzem Śląska. Mistrzem

pierwszej grupy został zespół Batorego
(Ghorzów), w drugiej Zryw (Święto-
chłowice) i Huta (Zabrze) posiadają
jednakową ilość punktów i muszą się
spotkać po raz trzeci, zwycięzca tego
meczu zmierzy swe siły z jnistrzem gru

py pierwszej Batorym.
Spotkanie eliminacyjne między zespo.

łarui wrocławskiego Pafawag j ZZK gc

Inowrocławia o;, prawo walki o wejście
dp,pierwszej lyb.drugiej ligi. odbędzie
się I> grutlnTa na neutralnym terenie w

Praze* PZB

jgglsŁo-wgglgrskfe:
i
tał CZASIE bankietu po meczu War-

szawa — Budapeszt prezes PZB —

Jędrzejewski m. in. powiedział:
— W dzisiejszej nowej Polsce ludo-

wej tysiącletnio przyjafii polsko w gier-
sl:ą pragniemy oprzeć na zasadaeh

współdziałania w wieikim dziele obro-

i)y I utrwalenia pokoju światowego.
W Polsce ludowej ^-ngnicmy priyjsiA

z Węgrami oprzeć na wspólnej wielkiej
pracy dla postępu I dobrobytu mas

pracujących Obu ńffs-rych nnrodów.

WĘGRZY JUŻ \7 SZCZECINIE

Węgrzy już w nied?ioię v nocy opMiclll
Warszawą, udając się do S^^zecina 3ok

mówią w .Szczecinie nie b-dzie walczył
Papp, którogo zasfąpi zwycięzca Tormy —

Szallay.

,pm1 wrotami Ujeżdżalni
KILKASĘT- tysięcy złotych drze-

mało w portfelach zrozpaczo-

nych warszawiaków., którzy jak cia-

nie wd polach elizejskich kręcili się
kolo Ujeżdżalni i tęsknym uchem

łowili gwizdy, wrzaski i oklaski do-

chodzące '
z . budynku. WOZB stracił

,- ffoiówkę} ale tracić ją będzie
dalej, aż do , chwili, kiedy wreszcie

jakiś, dobry duch zbuduje w stolicy
porządną, Tyalę pokserską.

W,-tłumie byli I tacy, którzy mieli

bilety, ale przyszli zbyt późno. Cl

denerwowali się najbardziej.
— Go- za sprawiedliwość, panie!

Wybuliłem 500 złotych i nawet no-

sa nie mogę wetknąć na salę!
— A ' ja nie mogę "wpuszczać —

odpowiadał stanowczy głos porząd-
koi:~.go z zabarykadowanych drzwi.

Tysiąc ludzi wdarło się ?ia salę bez

biletów, teraz pan cierpiI
A tymczasem na ringu szły wal-

ki jedna sa drugą. Właśnie Rodak

wygrywał zdecydowanie s Budaiem

ł z Ujeżdżalni dochodził pr»eclągly
i stały ryk zadowolonego tłumu.

— Ale go naparza! — poutarea-
no ,t.

" soleniem —

a niech mu

da knoty!

Wrzaski odezwały się ze zdwojo-
ną siłą.

— Nasz wygrał! Prowadzimy 5:3!

Tłum pod Ujeżdżalnią żakołysał się.
— Panie speaker, kto teraz bę-

dzie walczył t

Umieszczony na szczycie okna je-
gomość Informuje:

— Tera? Taki młodziak Styslał
z Maratonem!

— żeby tylko nie przegrał — ję-
cay stojący obok mnie małoletni ki-

bic — ibby tylko nie przegrał.
Ale w Ujeżdżalni ooś dchó. Nie-

dobry znak.

Panie Dobrowolski! Gadaj pani
Maraton go masakruje! Sty-

siałowi z ucha cieknie krew!
— Oooh

cieknieI •

— No to co — wyrwał Mę ktoś re-

zolutny — czy on przyszedł na ««-

lę tańca?! To panie boks!

Facet znów wychyla się z okna:

— Blado z Polakiem! Węgier mo-

cniejszy!
W Ujeżdżalni enów eleho.

musi obrywać poreądnla. ®
— Tera przerwa! Maras

I trzecia runda — Informuj:
I— ale chłopak enutchany!

zajęczał tłum —^krew

Po goingu znów cisza, aż wreszcie

w budynku zaczyna być coraz gwar

niej.
— Sty siak musi tera* bić. Panie!

Co sil dzieje?
— Dobra! Polak tera Węgra go-

ni po ringu! Oooh, ale mu dowalił!

Gong! Ł

— żeby tylko dali mu remis —po-

wtarza mały chłopak.
— Coś się. urwał? Przez dwie run

dy dostawał bańki i chcesz, żeby mu

dali remis?".
— Węgier wygrał na punkty —

zawiadomił tłum informator z okna.
— A na co miał wygrać? Na pa-

prykę? — rzucił ktoS uwagę.
— Tera Papp s Kolkął
— ĆHcho, olcha! — tłum wzajem-

nie saceąl się uspokajać — niech je-
den mówi, reszta słucha!

Speaker ożywia się, Informuje có-

ra» lepiej:
— Papp wszedł na ring. Kolki

jeszcze nie trwk Rozbiera się!
O. rany—jęczy mały chłopiec—

chyba Kolka wygra. Pisali przed
meczem, że się nie boi Pappa!

— Głupi jesteś! A może miał po-

wiedzieć, ie nawala się go? Oni już
tak preęd wędką biorą Mę na ma-

niami
— Kolka wlaa na ring — infor-

'peaker\ .nował speaker — zaraz zasną!
— O rany, e rany, ieby go kto-

Stytlał

hę&Ao

bił! — chłopczyną trzęsie się i

zdenerwowania. — Kolka, lej go!
— Już się macają — krzyknął

speaker — już...
— Co już? Krzycz pan do chole-

ry! Co już?
— Leży, Kolka leży!
— 0 rany, o rany, Kolka leży! O

rany!
— Znów leży, wstał! Raz, " dwa,

trzy, znów leży!
Twarze wydłużają -się. Chłopak

koło mnie jęczy tylko: „O rany"!
— Pewno, stary trup — odzywa

się ktoś sceptycznie. — Cełmlak zro

biłby Pappa na pastuszka!
— Co się pan mądrzy —. Kolka

dopiera w trzeciej rundzie pokaże
co umie!

— Idź pan ze swoim Kolką! Mnie

kolki biorą ze śmiechu, że ludzie

tak w niego wierzą. To stary trup.
Byl dobry 10 lat temu!

Zaczęła się druga runda. Począt-
kowo musiało iść dobrze, aż wresz-

cie z Ujeżdżalni dotarło rozgłośne
westchnienie.

— Znów musi leżeć ten pana Kol-

ka — odezwał się sceptyk.
— Kolka leży — wrzasnął spea-

ker — cztery, pięć, sześć... wstaje,
biją się! Koniec rundy.

Mówili, śe brał zastrzyki
wzmacniające! Trzeba mu było dać

litra! W pijanym widzie no pewno

zasunąłby Węgrowi sztosa!

Znów usłyszeliśmy gong. Ale tym
razem w Ujeżdżalni zapanował gwar
a potem głośny ryk. •

— A nie mówiłem! Teraz Kolka

odgrywa się! Ńa pewno md go- na

widelcu',
— Kolka leje go! Ale mu wsadza!

— wrzeszczał speaker.
— O rany, o rany, leje go, wsa-

dza — powtarzał roztrzęsiony chło-

paczyna.

Tłum falował. Wszystkie oczy
zwrócone w speakera, ręce nerwo-

wo gestykulują.
.— Gadaj pan, co się dzieje!
— Do lin go przyparł! Tłucze go,

Węgier nieprzytomny!
— O rany, a rany, nieprzytomny

—• usłyszałem ciiłopaka.
Gong! W Ujeżdżalni gwar, speaker

wychyla się e okna:

—. Trzecią rundę wygrał wysoko,
może. dadzą mu remis. Jeszcze pól
minuty, a Węgier poszedłby spać!

— Panie! A po czym Kolka po-
szedł na deski ?. W śmietnik ober-

wał, czy w facjatę?
— Nie widziałem. Ten Papp talci

szybki.
— O rany, o rany, żeby dali re-

mis — zajęczał mój sąsiad.
— Co mogą dać? Węgier wygrał,

przecież sponiewierał Kolkę 'w di0u

pierwszych rundach!
— Nie podają wyniku —' odezwał.

tlę speaker — znów nawalają!

_

— Czego, się frajerzy boją! Wia-

domo, Kolką przegrał!
.—. Wygrał ną punkty Papp — za-

wiadomił speaker, — Teraz Rudzki

z jakimś Węgrem!
— Ty . sstywniak, przegra pres»

k. o.!
— Już leży. nieprzytomny. Wsiał

przy siedmiu!

.
— Węgier, lepszy? .

— Co. się pan pytasz! Wia lomo!

Słuchacze caimprowizov:anej trans

misji powoli rozchodzą się.
•— Nie ma co csskać. I tak prze-

gramy!
— Już koniec. Węgier wygrał

przez nokaut!
— A nie mówiłem! To drewniak,

panie, on może znokautować Zagór-
skiego, ale kudy mu tam do Węgra!

— Na ringu są Klimecki i ten, jak
on tam, Bene! Jiiż się biją!

•—Gadaj pan, co się dzieje?
'

— Nic! Błazenkują, nikt n'e prze-
waża!

— To tal: •.?<.:•<,;•.',•:;.•• v> <•'"•:/::"..' o-i-

zywa- się znawcą -- nią nu: co pa-

dać, '-Zapychamy do przyslc^ka, bo

potem będzie tłok. •-

P#pyślałem,' że nia . rację i jego
śladem podążyłem ku wyjściu. Dzię-
ki tęrnw dopiero z radia dowiedzia-

łem się, że'Klimecki zremisował, a

mecz przegraliśmy 6:10.

Wł. GotfbietvsM
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GODZINY M
JESTEŚMY w Mi Ujeżdżalni War-

szawskicj. Jeszcze p&l godziny
dzieli nas od rozpoczęcia «potkani*
bokserskiego Budapeszt — Warszawa,
a hala już ubita jest publicznością nle-

mel po brzegi, po obdrapane mury

swych ścian. Mimo to porządek tym ra-

zem jest lepszy, powiedzielibyśmy na-

wet dobry, jck na prymityw urządzeń,
minima In 5 ilość wejść i Ogólną ciasno-

tę hali Ujeżdżalni.
Nastroje minorowa. Nłc dziwnego nie

ma wprawdzie jeszcz meldunków 0

składzie naszej ósemki (niestety), jest
jednak wiadomość, że nic walczą: Say-
irrura, Antkiewict i Chychła, a to prze.

cież bardzo poważnie osłabia skład na-

szej drużyny. Słyszy się ogólną opinię,
że nie tylko o zwycięstwie mowy nie

ma, lecz wobec poważnego zdekomple-
towania naszej ósemki znajdujemy się
w obliczu porażki nawe*... 4:12.

Dziesięć infant po dwunastej wefandzi

na ring drużyna Budapesztu (w tym ze-

Bta-wieniii w jakim Ją widzimy jest to

'niewątpliwie najlepsza w łr? o':":!!;

ósemka reprezentacyjna Węgier). W

chwilę później mamy ósemkę Warsza-

wy.

Hymn narodowy wecrIer«kJ, Mazurek

Dgbrowfkiejro, krótkie przemówienia
powitalne offleielów s obu stron. Pre-

zentacja zawodników.

Szczogólrą sympatią w-downl f porą-

cymi braw:"ni cieszą się z drożyny go-

śta PagJT), w drużynie polskiej Czortek

i Ko'czyński. Węgrzy są w czerwonych
koszrlka *) i w o-irn^vh spo^erkach,
Polacv v i)"—-eh Warszawy: w żółtych
koszu lkach czerwonych spodenkach.

SWIIOTNY BEDNAT

Na ringu zostają muchy: Bednal —

Kasperczak. Węgier n1 'eco wyższy.

Gonj. Rozpoczyna się taniec. Pierwszy
atakuje Węgier lewymi prostymi J na

na ringu warszawskiej Ujeżdżalni
dąży do zwarcia. Wymiana ciosów i

dwie kontry Węgra dochodzi celu- W

zwarciach Węgier przytrzymuje. Run-

da lekko Aa Węgra.
Trzecie starcie. Czortek ciągle idzie

dołem. Seria trzech sierpów ląduje na

żołądku Węgra. Kontra Węgra docho-

dzi eełu. Dwa zwarcia, z których Polak

wychodzi a doeami i natychmiast prze-

chodzi do ataku, bijąc dwa raty celnie

w dół 1 poprawiając mocno na szczękę.
Węgier słabnie. Polak bije często, sła-

bo już teraz kryjącego się Węgra. Run-

da dość wysoko dla Czortka.

Wynik — walka remisowa. Punkta-

cja 3:3.

RODAK TRIUMFUJE

W KOŃCÓWCE
Lekka: Budai — Rodak. Oba] prze-

ciwnicy prawie jednakowego wzrostu i

prawie Jednakowej budowy, Węgier ma

-iec© dłuższe ręce i walczy z prawej
pozycji. Rodak próbuje lewym, Węgier
w defenzyme. Umiejętnie uskakuje,
kontrając prawą i utrzymując pełny

dystans. Prawym Węgra jest celny, ale

niezbyt mocny, dwie jego lewe kontry

defensywie utrzymuje pełny dyrtana, w

czym mu pomaga dobra praca nóg. Trzy
kolejne aieepy Polaka nie dochod*« ce-

lu. Runda dla Węgr*.
Trzecie starcie. Polak ewiękasa tem-

po, jego prawa dochodzi celu i narea».

cle Rodak jest w półdystansie. Jego
dwie prawe dochodzą celu i szybka mo-

cna lewa w żołądek silnie trafia. Wę-
gier się ugina, wykrzywia twarz, rzu-

ca się w desperackim skoku naprzód.
Polak robi nieznaczny zwód ciałem 1

znów bije mocnym ciosem z prawej w

żołądek przeciwnika. Węgier zgłrta się
i pada na deski do ^2", podnosi się jed
itak, Polak rusza do ataku, dwa zwar-

cia, Węgier wyraźnie słabnie. Runda

wysoko dla Rodaka.

Wynik — nvy«*i?żył Rodak. Punkta-

cja 5:3 dla Warszawy.

BRAWO STYSIAŁ!

Półśrednia: Marton — Stysial. Wę-
gier znacznie silniej zbudowany od Po

laka, robi wrażenie, jakby był od nie-

go o conajtnniej wagę cięższy. Marton

w ataku. Bije lewymi prostymi, które

dochodzą celu i stara się ustawać co*

wyłapuje Rodak na rękawice, lewy bie Polaka do decydującego ciosu z

j sierp Rodaka Jest anemiczny. Runda
' "-mlBowa.

j Drugie starcie. Polak prze do pół-
' dvRttmru. Lewa Buaia pracuje intensyw-
! nie i bardzo celnie. Węgier nadal w

prawej. Stysiał dobrze chodzi na no-

gach, stara sic trzymać gardę, jednak
szereg ciosów i to bardzo silnych do-

chodzi celu. Polak krwawi. Runda wy-

soko dla Martona.

Drugie starcie. Lewa Martona bija
szybko, często i mocno, Polak jest
ciosami odrzucony do tyła, jednak
prawa Węgra nie jeet zbyt celna,
choć par* razy owada ciężko na

szczęce Polaka, który jest ciągle w

defensywie i gwałtownymi uakokami

stan »»ł uniknąć decydującego ciosu,
Polak jast bardzo zmęczony. Runda

wysoko dla Martona.

Trzecia starcie. Stysial przechodzi
do gwałtownego ataku, jego lewa, a

następnie prawa lądują celni* na

szczęce Węgra, który przestaje lekce-

ważyć przeciwnika, zwiększa szyb-
kość, lecz Stysiał z doskoków znów

trafia dwukrotni* raz w szczękę, raz

lewym sierpem w żołądek. Marton wy

raźnie słabnie, nogi mu sztywnieją.
Stysiał jeszcze zwiększa tempo, na-

dziewa się wprawdzie na dwie kon-

I koniec. „Kolka" jednak wstaje. Jest

sztywny, potrząsa głową, lecz rzuca

się do alakti, W zwarciu obrywa le-

jwy hak w , żołądek i -Znów się kuli,
dzo dużej ttybkofcsi, Pappa, który usko p0(jpjerjl ręką o deski, cle natychmiast
kami jut w defensywie. Dwi* próby zrywa j olo nagle prawy lego sierp
Kolczyńskiego lewą i tttfa ł»k bły-
skawica' prawy sierp Pappa. Kolczyń-
ski na deskach, Po „4" zrywa się do

ataku. Jego lSwy prosty lekko docho-

dzi celu, 1«* prawy sJarp Węgra
szybki, jak błyskawica i Kolczyński
jeat na deckach, Zrywa się po „trzech"
rusza do ataku, zwarcie lewy hak

Pappa w tołądek Kolczyńskiego i Po-

lak jeat na deskach. Zrywa się po

„2", rusza do zwarcia, Papp odskaku-

je i błyskawiczny jak myśl lewy sierp,
rzuca znów Kolczyńskiego na deski.

Polak wstaje po „5", jest wyraźni*
oszołomiony, dąży do zwarcia. Papp
utrzymuje ciągle dystans i ciągle jest
w defensywie. Oto nagła jego lewa

i Kolczyński poraź piąty na deskach.

Zrywa się po „3", rusza do ataku.

try, ale trafia celnie prawym sierpem Runda bardzo wysoko dla Węgra.
1 przypiera przeciwnika do liny. Run-

da dla Stysiała.
Wynik: zwyciężył Marton. Punkta-

cja 5:5.

„KOLKA" CIĄGLE NA DESKACH...

Średnia: Papp — Kolczyński. Wę-
gier dużo niższy od Polaka, jednak o

niezwykle zwięzłej, mocnej budowie i

bardzo muskularnych długich rękach.
Kolczyński próbuje atakować lewą,
które n'e dochodzą celu, dzięki bar-

Drugie starcie. Polak w atakn sta-

ra się lewą prostą sięgnąć przeciw-,
nika, jednak piorunujący prawy sierp
rzuca znów Polaka, na deski. Po „3"
zrywa się do

_ ataku, dwa bodajże
pierwsze celne i doić mocne prost*
Polaka dochodzą wreszcie celu. Papp
jednak odskakuje i potężny sierp z

prawej rzuca znów Kolczyńskiego na

deski, który tym razem pozostaje na

nich do „8". Wydaje «1«, *• to jui

«#© Ł!§&±dl±€Mlni
p

APP, czy Kolczyński f —

gapy- by jednego tt porządkowych przeko- prowadzeniu treningów. Na chwilę
tał fryzjer awgo klienta, zatrzy nai, że nie winie być żadnych wzglę- praed wyjściem reprezentacji na ring

nując brzytwę na „adamowym, jabl- dów... wproicadził mnie do środka rozległ się w szatni charakterystycz-
ku". Delikwent nawet nie drgnął, innymi drzwiami. ny gwizd przez zęby. Bokserzy prźy-

kontrataki Kasperczaka odpowiada do-1 p:.
-

s,-r chioilą wyznał, że przyje- Stwierdzam obiektywnie, nie Mo- jęli postawę zasadniczą, i nie czeka-

ekonałymi unikami. Węjicr świetnie ^ chał do stolicy specjalnie na ten rąc tego wypadku, pod uwagę, &e po- jąc na drugą komendę, ustawili się
chodzi na nogach, Jest elastyczny Jak gu mecz. rządek przy loeiściu był, co w Ujeż- zaraz do defilady.

Golibroda z warszawskiego dworca dżalni jest rzadkością. — Ojra, ojra — bojowy okrzyk wę-

wykasał, że ma wspaniałą orienta- Niepoprawnym optymistą można gierski powtarzał aię doić często i

cię I nie może źrebić wstydu swym nazwać kpt. zw. PZB, Derdę. Na kil- był nawet dość głośny. Beprazenta- fciowi protokół i usunięto tsali.
^

kolegom po fachu uważanych za cho ka minut przed meczem, choć znal cja gimnastyków węgierskich to doić Wszyscy bokserzy niezbyt chętnie
Drugie starcie: Bednai doskonale .dsące encyklopedie. Wciągnął klienta lepiej niż inni skład ' "

------ --

mit 1 bnreko szybki Polak sztywny, rai.

ca się do ataku agresywnie, ale chaotyc;
nie. Nie trafia. Węgisr kąsa lewą pro.

sta. Runda dla Węgra.

ceniu na ring gamety. Nerwy faceta
„nie wytrzymali", gdy eędria węgier-
ski pospalał na trzymanie 1o mbe

Czortek — Forka».

— Juk więcej razy te tyciu nie usią-
dę w drugim rzędzie — tapewnud
asportowy typek. Będę rzucał m ostat-

nich rzędów, by być niewidocznym.
Po takim oświadczeniu spisano go-

reprezentacji pokaźnej liczbie~d<pmgowata awycli obstmwjq uniki kolegów, ale
utrzymuje dystans lew? prost?, a wszel- j w rozmowę na tematy bokserskie i stolicy — oświadczył autorytatyw- rodaków gorąco.

kie próby Kaspcffczafca w celu skrócę-1 mógł spol:ojnie oczekiwać przytaku- nie: — Jestem nerwowy, panie kapita-
— Wygramy 10:6. nie! — powiedział jeden z widzów,
Sztam ma swój system nie tylko w gdy wyprowadzano g<f z sali po mo-

rda dystaiisu unicestwia kontrami. Po-

lali nadal w ataku, lecz akcje jego nie

są precyzyjne a ciosy ślizgają się na do-

skonale rolujęcym ciałem przeciwniku.
Polak cięgle dąży do skrócenia dystan-
su, parę razy wchodzi w zwarcie, lecz

Węgier lepiej s nich wychodzi a cio-

sem. Runda lekko dla Węgra.
Trzecie starcie. Polak bardzo agresyw

ny, lecz w ciosach niecelny. Kontry Wę
gra „siedzą". Bednai dzięki doskonałej
pracy nóg ciągle utrzymuje pełny dy-
stnns, punktuje lewą prostą { coraz czę. I

ścicj poprawia celnie prawym sierpem.
Kr«perczak słabnie. Runda wysoko dla

W^ira.

Wynik: zwyciężył Bednai. Budapeszt
prowadza 0:2.

TECHNIKA GRZYWOCŻA

Kogucia: Bareodi — Grzywo». Wę-
gier wyższy od Polaka walczy z prawej
pozycji 1 rozpoczyna atak sygnalizowa-
nymi prostymi. Grzywocz zwarty, do-

brze zt)[blokowany, bije krótkimi lecz

szybkimi t prawej. Węgier ma dłuższe

ręce, utrzymuje dystans, lecz Polak s*yb
kimi doskokiwni wchodzi w przeciwni-
ka, a kontry Wę.pra wyłapuje na 'ręka-
wice. Rundo lekko dta Grzywocza.

Drugie starcie. Prawa Polaka trafia

celnie w ao?ądek, Węgier rewanżuje s!ę
szerokimi zamachowymi, lees Polak

wyłapuje je a łatwością na rękawice.
Grzywoskupiony doskonale uwodzi

ciałem i wyłapuje dogodne tnomettty,

«tokując celnie dolne partie przeewni-
ka. Lewy sierp Grzywocza jest eelny.

Runda Grzywocza.
Trzecio starcie. Węgier msza ostro,

bije dołem, ale Polak już zdołał wejść
na półdystaiu i obija celnymi krótki-

mi ciosami naprzemian dół, góra, dół.

W oststnich fazach Węgier rzuca fię
desperacko do kontrakcji, ale Grzywocz,
odskakując umiejętnie utrzymuje pół-
dystans i dwoma celnymi seriami koń-

r •• starcie. Runda wysoko dla Grzy-
wocza.

Wynik: zwyciężył Grzywocz. Punkta-

cja 2:3.

-CZORTEK NAŁYKAŁ SIĘ KONTR

Piórkował Fatkaa — Czortek. Wę-
pier dużo wyiizy od Polaka, smukły,
o>jg«TękL Polak s mlejsea rusza do

ataku, starając się wejść na półdystans,
otrzymuje jednak celne kontry z pra-

wej- Ponowne ataki Polaka dołem, dwa

jącej odpowiedzi i na pytania —

czy

masaż też, a może woda kolońska,
krem Ud.

Facet nawet nie dziwił się, że za-

płacił za golenie około... 300 zł, choć

w Katowicach na dworcu kolejovjym
ię sztukę potrafią zrobić za t{0 zl (0-
czywiście bez szykan i sportowej dy-
skusji.

Ogonki na mecz Warszawa — Bu-

dapeszt nie zaczynały się kilkaset

metrów przed Ujeżdżalnią, ale kilka

kilometrów przed nią, gdzieś... w o
-

kolicach Dworca Głównego. Około

przystanku trolleybusu „53" zgroma-

dziło się kilkaset osób, wśród których
nie można było odróżnić zwolenników

NA WSTĘPIE wyjaśnienie: nie cho

dzi o literackość, tylko o litery
Czterej bokserzy B (Bednai, Borsodi,
Buda:, Bene) m

! eli walczyć z cztere-

ma bokserami K (Kasperczak, Kruża,
Kolczyński, Klimeck:}. Zamiast Kruży
walczył jednak Czortek. Zamiast

czwartego IC — było K. O , którym
uraczył Rudzkiego Kapoesti. Pozatym

pitki nożnej ł boksu. Nic dziwnego
b ?ło .

k
-

Jed VD « zdobyli
warszawiacy ze Śląska, iodomia i

więc, że co chwila padało pytanie:
Na „Kolltę", czy na Polonię f

Bractwo aportowe wykazało wielką
solidarność. W ogotik* miłośnicy bo-

fc»« uprzejmie odstępowali pierwsseń
stwa piłkarzom, gdyż mecz Polonia— żarnika i Sznsjdra.
AKB rozpoczynał się o całą godzinę ponieważ dyrekcja

.Wrocławia, Nasi śląscy rodacy zdo-

byli cztery punkty, cała pozostała
szóstka dwa punkty,

Zabrakło dwu innych ślązaków Ba-

Nie przyjechali,
nie chciała ich

wcześniej niż boks. zwolnić. Tylu dygnitarskich dyrekto-
Tylko... dwa tysiące złotych kosz- rów zwoln !

ono ostatn
;
o, a dwu bok-

tował bilet na mecz bokserski w o- serów do reprezentacji mlędzynarodo-
holicach Ujeżdżalni. wej nie można, Dziwne!

— Porządek mv,si być — powie- Bednai — okazał się Bed—najlep-
dsiał kĄt. Netiding, widząc, że targu- szą muchą widzianą w Polsce po woj-
jg aię o wejście poza kolejką. 1 aże- nie-

Walka
po meczu w

TT ASPERCZAK: — Nic mi nie wy-

A chodziło. Sędzia mało uważał. Do-

stałem parę razy u tyl głowy.

GRZYWOCZ: — Nie umiem walczyć
z mańkutami. Mam zawsze ciężką prze-

pratcę, gdy spotkam leicoręliiego.
CZORTEK: — Co oni chcą od nas

starych. My mamy juł dość. Klimecki

nie chciał twlczyć, a młodego nie mo-

gą tuydągnĄĆ. Zapomnieli o Stecu czy

co?—

Następni* Rajtek" tKródł się do

Kolczyńskiego z nauką unikania groź-

nych ciosów Pappa.
RODAK: — Petrina byl groźniejszy,

niż Budai. Oszczędzałem się na ostat-

nią rundę.
STYSIAŁ: — Alei ten Marton ma

... , , ,, ,. ,Jkopa". Muszę częściej walczyS.
sierpy dochodzą celu, lec* jednocześnie , . . .

.

vy
. .. . r„l«j KOLCZYŃSKI: — Dzisiejszy mecz

kontry Węgra są również celne. Celny , ,..„.,

lewej ląduje ciężko na Pamiętam, ale z poprzedmej miki (w
T. •-> utkicilo mi nic w gło-

RUDZKI: — Poddałem się, bo nie

chciałem odpoczynku 4 tygodnioivego,

KLIMECKI: — Mówiłem, ie nie

mam ochoty do wałki. Nie dziwię się
tei, że wypadłem słabo.

SZTAM: — HKołka" miał zbytni re-

spekt wobec Pappa. Trzeba było więcej
odwagi.

DERDA: — Najsłabiej wypadli w na

szym zespole Kasperczak i Klimectd.

Najlepsi byli w Warszawie Rodak, Czor

tek i Kolczyński.

Me spot-
kaniu Kolczyńslti — Papp, gremialnie
opuścili, szatnię,

Papp mówił po polsku. Przekonaliś-

my się o tym, gdy pytaliśmy go o Kol-

czyńskiego po walce.

Ale gdy spytaliimy Pappa, gdzie n»

uczył się mówii po polsku, potrzebny
byl tłumacz, trujący... język niemiecki.
Jak się okaOało, Papp był lalka miesić

Borsodi — będzie dobry, jeśli Bor— cy w Słowacji i nauczył się kilkunastu

sodowa woda nie uderzy mu do gło- słów. Stosował je, wyczuwając, ie py-

wy,
- tam go o wrażenia.

Parbas — nie jest znów takim Szymura występował tt roli widm.

Fark—asem, żeby Bazarnlk nie mógł Pozwalał tei sobie m sachowywanie się
sobie z nim poradzić. jako widz. Zdziwił sit «fee niezmiernie,

Budai — b—udaje, że ma dobry
^ «w<5cono mu uwttgę, łeby siedział

żołądek, ale »o ciosaoh Rodaka w

trzeoim starciu niewiadomo było, czy
Sło "** opiewano KolczyA.

żołądek w porządku, ezy porządek ,/f! ' cmu P° }*#> « Pappem. .JCol

w żołądku. ka" nte "W Wnęk tyczenia, br obry-
Marton — Mar—tonie w ittto\e) l°°f .pnet f1* lat' ** M to mfcfo

rundzie pod gradem ciosów. Bejscej Pappem.
t»_ . . . , „.„ etu ••^0'TM «k ńyttodf iłe powie-Papp - jest ,ak PAP. Szybki, pre- rfrf0łtó

^

mec2U>
^

cyzymy. ale w trzeciej rundzie )e.t,uż u;miechnvł Szymuro, mówiąe fet
lak SAP. Sapie t wysiłku 1 Spóźnia nocs<.(nie
się z odpowiedzią, '

- Trłe mzy M deskach i to fest

Kspoesci — wdał się z Rudzk-m w dnbrrrf
„drakę". Powstała istna drakapoesci. _No rhyha, g0 ^s;ę^

Bene — fest nienajgorszy, ale ani Mi nie wtslfti...—odpowiedziano Frań-

my, ani Węgrzy nie mają ciężkich mi- kotd. 1 miano rację. „Kolka" w tym

strzów; nawet nadzieje nasze zmarły, spotkaniu, zdał «« mvej postawy i ambi-

A de mortuis nihil wisi Bene (III). cji egzamin na matkę.

LITERA DOCET, LITERA OCET

Kilka słów pod adresem kapitana
sportowego. Jak to się stało, że w

przeddzień meczu, w hotelu „Terffii-
nusie" wszyscy działacze boksersc)
od A do Z, (Albrycht — Zapłatka)
byli zdezorientowani w; sprawie skła-

du naszej drużyny. Nasze derby bok-

serskie są już cłiron'cznie nieprzygo-
towane, do ostatnie) ' chwili panuje
sztam-tadram i nagle wyłania się }ak
pijane dziecko we mgle Stysiał i Rudz

ki. Ten pierwszy stoczył z Marato-

nem bohaterską trzecią rundę, ale

ten drugi walił nie—rudzkie cepy f

nic bardzo pasował do reprezentacji.

St. SiottiarsJd

Tych kilka kwaśnych ^'ak ocet uwag

nie powinno spłynąć ^o P. Z, B. be?
wrażenia. Zwłaszcza, że zdobyto dr-

Węgrzy byli lepsi technicznie i szyb- „konałego działacza - weltera, Roms

mocny sierp z

Żoł-dku Węgra i w tym samym momen

cle jego kontra wstrząsa głową Czortka.

Runda remisowa.

Drugie starcie- Polak bombarduje
dół przeciwnika. Węgier trzyma. Celny
lewy „sledaf" na żołądku Faricasa. Dwłe

kontry W«pa Jod»*** cek. Felak

Poznaniu) nie

wie. Wtedy byłem ngroggy". Nie rozu-

miem dlaczego sekundanci kazali mi

leżeć, kiedy mogłem walczyć.

Papp jest niezwykle szybki. BU przez

moje lewe prosta, krótko, nie można

byłe ge eetnyeseS»

. „ . . Gdybyśmy wystąpili «> pełnym skła-'

dzie, wynik był by odwrotny.

WĘGRZY MÓWU--
KIEROWNIK EKSPEDYCJI: MIS-

S1K BELA: — Mees byl b. dobry. Naj-

lepszy w pobkim zespole Rodak, niezły
Czortek. Kolczyński ma dobrą głowę i

'nocną.

BUDAI: — Rodak podbił mi olto I

w trzeciej rundzie nic nie widziałem•

PAPPt — Kolczyński jest twardy
jak kamień. Jm jeitem słabszy, nił M

Igrzyskach w Londynie. Mtlo trenuję.

na Welta i czas skończyć z welt-

schmerzem, i czas piąć, się wzwyż lek

kpt. Lempart, którego lemparcj skok

na okno celem usunięcia łebka ...

obserwowaliśmy z niekłamanym po*

dziwem,

Prut.

CZECHOSŁOWACY DZIĘKUJĄ
ZA GOŚCINĘ

Unia bokserska CSR nadesłała do P2B

Ifit utrzymany w bardzo przyjacielskim
duchu. Czechosłowacy serdecznie dzięku-
ją ze przyjęcie reprezentacyjnych bokse-

rów w Poznaniu I w Warszawie.

List z Pragi
Unia Bokserska CSR prost o priylploKe-

nie podania składu reprezentaell.. Polski

Juniorów, która ma walczyć w Pradze w

dniu U ęirudnla. JednoezeJnlo Unłn prosi
o potwierdzenie terminu rewanżowego me-

czu seniorów, -projektowanego na dzień

lut»flo w Pradze.

FINANSOWA PRZESZKODA

Projekt meczu bokserikiogo Polska —

Belgia napotkał na poważne przeszkody
Mianowicie Beletowls stawiają tak cteikle
warunki finansowe, i« pzi nie będzie
p<?wnl« mógł Je znakesotowafi.

LEGIA
_

ZAPŁON NA RINGU

Warszawska legia w dniu 12 qrudnls
•toczy meez bokserski w Jeleniej Sórze t

Zapłonem. 3*k wiadomo, w Zapłonie wal-

czy Kiimeekl.

CEBULAK ŻENI SIĘ
Cebulak, który był na, meczu Buda-

tfeszt — Warszawa (ciągła ma rąkq w gip-
sie) oświadczył nam, Że w drugi dzień

Bożego Narodzenia wstępuje w związki
maltańskie,

WYPADEK WASIAKA ,

Henryk Waslak (Radomlak) eks-repfe
zenlant Jolskl I wielokrotny reprezantanl
Warszawy, uległ we wtorek wypadkowi w

Radomiu, mlanowlele -zlsmai on ręk^ u

nasady ramienia. Wypadek nie nastąpił na

ringu, -Waslak przewrócił al* w czasie
ślizgawicy.

ląduje celnie na szczęce Pappa. Run-

da wysoko dla Węgra.

„KOLKA" OKŁADA MISTRZA!
Trzecie starcie, Kolczyński z jesz-

cze większą pasją ruszą do ataku, na-

dziewa się na dwie. kontry, które jed-
nak tym razem nie są już tak mocne.

Polak odskakuje i z furią rzuca się do

przodu. Węgier nie ma już czasu na

swe piorunujące sierpy, Polak ie«t w

półdystansie, przypiera Węgra do 'jay,
bije dwa krótkie baki w iołądek.
gier opuszcza gardę i w tym momen-,

c?e dwa krótkie sierpy Polaka z le.

wej i z prawej bardzo celnie lądują
na szczęce Pappa. Węgier nurkuje,
uskakuje na łrodek ringu, Polak jed-
nak goui za nim i prawy jego silny
sierp dochodzi celu. Węgier wyraźnie
słabnie, ciosy jego już są niegroźne,
nieprecyzyjne i nie robią na Polaka

wrażenia. Kolczyński finiszuje, przy-

piera Węgra do lin i bije dwukrotnie

hakami w szczękę, Papp słabnie co-

raz więcej. Wiród piekielnego krzyku
widowni nie słychać gongu tak, że

sędzia ringowy musi odciągać Kol-

czyńskiego, który bombarduje, Węgra
w narożniku. Runda dla Kolczyń-
skiego.

Wynik: zwycięża Papp. Punktacja
5:7 dla Budapesztu.

SUROWY RUDZKI

Półciężka: Kapoestl — RudzkŁ Wę-
gier duży wyższ£ od Polaka, ma też

dhiiase ręce. Węgier atakuje lewymi
profttyml, kontrataki Rudzkiego, głó-
wnie prawym sierpem chaotycz-
ne, a jego prawa pruje powietrze. —

Węgier jest szybki, doskonale utrzy-

muje pełny dystans, dwa jego sierpy
z prawej dochodzą celu, a rflna lewa

vf żołądek rzuca Polaka na deski do

„7". Polak jednak wstaje. Gong1
. Run

da dla Węgra.
Drugie starcie. Wigier w ataku,

bije lewą w dół, trafiając trzykrot-
nie. Polak chaotyczny, leeg jedna z

jego prawych prostych trafia silnie

i pod Węgrem uginają się nogi. Na-

tychmiast jednak przechodzi do

kontrataLku, bije dwukrotnie rraz

prawej, raz % lewiej ! trzecie uderze-

nie z prawej w żołądek znów rzuca

Rudzkiego na deski do „7". Pola»

wstaje, dą£y za wszelką cenę do wy-

puszczenia swej prawej, która jed-
nak dwukrotnie przeszywa powietrze.
Runda dla Węgra.

Trzecłe starcie. Prawa Rudzkiego
celnie trafia. Po dwóch zwarciach

Węgier jednak przychodzi do siebie,
bije celnie 1 po trzecim, z kolei jego
lewym w żołądek Rudzki znów pada
do „7" na deski. Wstaje, przyjmują
gardę, lecz w tej samej chwili rezy-

gnuje z walki i poddaje się.
Wynik: Zwycięży! Kapoestl. Punk-

tacja 5:9 dla Budapesztu.

DOBRA KOŃCÓWKA
KLIMECKIEGO .

Ciężka: Bene lit — Klimecki. Polak

pierwszy rusza do ataku po dłuższej
chwili wzajemnego wyczekiwania. —

Węgier w defensywie, dobrze zakry*
ty. Lekka wymiana ciosów i obaj
przeciwnicy znowu w szczelnej gar-

dzie. Dłuższe chwile wyczekiwania.
Prawa Węgra i lewy prosty Polaka.

Trzy blade zwarcia. Runda remiso-

wa.

Drugie starcie. Węgier kłuje lewą
prostą, parokrotnie bardzo celnie,
Polak bije prawy i powtarza lewym.

Węgier dobrze utrzymuje pełny dy-
stans, ciągle raczej w defensywie, ege

ka na kontry. Polak bije niecelnie,
nadziewa się na kontrę przeciwnika,
który natychmiast poprawia prawym

sierpem. Runda lekko dla Węgra.

Trzecie starcie. Polak przyśpiesza
tempo, dwie jego lewe proste docho-

dzą 1 następuje kolejna seria trzech

prawych sierpów, z których wszyst-
kie są celne. Polak ciągle w ataku.

Jego prawa nie dochodzi celu, lec*

powtórzony cios z lewej — trafia.—

Anemiczne dwie lewe Węgra i Polak

znów w natarciu. Węgier otrzymuje
napomnienie za bioie w kark. Silna

wymiana ciosów niezbyt celnych.
Polak atakuje prawą, trafia dwukro-

tnie, lecz w zwarciu za trzymanie w

ostatniej chwili dostaje napomnienie.
Runda dla Polaka.

Wynik — walka • remisowa. Osta-

teczna punktacja 6:10 dla Budapesz-
tu.

Na ringu sędziowali nsi zmianę:
Węgier Janos Ermler 1 Polak mgr.

Kowalski, na punkty: Węgier Laszlo

Tusak, oraz Polacy Pasturczak i Fć-

derowicz. Drużynie Węgrów sekuń^

dowal Szanto, Warszawie •—K. Mi-

zerski.
r. OoetomeM
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Ostatnie dni głosowania
w plebiscycie Czytelników Przeglqdu Sportowego

na 10-cio najlepszych sportowców polskich
DKS timlwcimy pneimhinl ke tato ią fm,» i«flsalflWaa£! niestety z konkursu - plebiscytu fa*

kujon koekuf«ewy w pleblseyeie , w warunkael, kankuMu, lub Uś nie tiawkę, zdaje si« familijne - towarzy-
W łfieffilł Orti.Wi*. w! ską, typująe doić oryginalnie i n.

pief-wsjsya miejseu plasuląe pływaezkę
Wójcicką (wszystkie kupesy tej gfUpkj

Czytelników naszego plama na 10»elu

najtepastych gpartewców pelekieh w t,
19*8 i jfedflóefce&nie wylenienia t te)

dziesiątki najlepszego « ftajlepBgyeh.
Ostatni termin składania kupgflów

•pływa t dnleBi 4 grudnia br. (wa»'
las jest data stempla p&eatówegoj,
Wsaystfcis kcndny, uadeh&dgąe^i ęe

tym iem'ale, będą unlewa^Htena,
tloźć ftflde hodźącyek kup6fiów

większa się t każdym dniem, Dg'en-
t& „pórójp." wynosi óbeoflie dużo p8-

nad 100. Niestaty de łe) pory zdoła-

l;śmy przejrzeć zaledwie jedną trze-

cią. j
Sytuacja w czołówce początkewo

wahała s ę, gdyż Łomowski dflśBedł

Antkicwicza, Bokser jednak (na pod-
ziwie &k. tysiądg kuponów dotych-
Ci!«s ©bltesóflyćli) MÓW WySzedł rti

ct&ło i prmaśzi pmwagą ek. 100

punktów. W dość znacznej od tej
dwójki ndle^łoiei liro ozy trójka.- A-

damczyk, W^sSÓWiia, SżyMUt-a . W ria

stępnej partii (w odległości od te; trój
ki O ok, 200. pkt, widz'my szereg na-

zwisk, któryeh kolejność zmienia się
ustawicznie i niepodobna ustalić a na

wet prz2w'dzieć, które z nich mają naj
W:ększe szanse utrwalenia swej pozy-

cjinal
:
ście lO-ciu najlepszych.

OTRZYMALIŚMY ZNÓW KIIKAASŚCIE-
kupoflów i ftażWiśkaiSj Fśpłeżeń

taatów wyląegiiie jedaej * dyseypUa
epói-tti. Celują W tyfti fcwłaS2e2śt fentu-

zfaści p'łki nożnej, I, fak Mam «lę wy-

daje, eht«s!j?śsl wiekiem ffltedeciańi.

OóWodzi to poriatf-fó, U Ifiifiie Wsżyśt-

nefieatewasil
la,

poMifo w1

rówiłiei kilka edpo-

Legia prowadziła jui 3:1
aRuchwyrówna! na 3i3

(Ust) wyplsattyek file na kupo- głosujących -

są identyczne), Oczy-
a e keflkuriewyffi, Oegywlźels wagyst- wileie —

messa i taki Co, kto jak
kie tak.e glosy «estety flleeieły tihie-' rozumie, i jak stata się wywijać e

wa&aieae,

nr POSZCZEGÓLNYCH t&etóe naj

bafdgiej śhafakterystyesfie listy
wygląda/ą ttastępująse, Kraków naj-
Gfeęściej typuje wysoko Parpana, Po-

Zjlan podobnie — Szymurę, Wybrzese
na Zmianę Antkiewieza i Łomowskie

go (podobnie jak Warszawa i częścio-

dbewiązków — nawet w takiej Spra
wi«i jak.., konktlrs na naiiepssego
Sportowca pdl&kiege W i. \948.

Pódkfeśfamf, źe flie abśeluthie flie

mamy przeoiwko dobrej pływaczce p,

Wójcickiej, sądziMy jednak, ie supeł*
sę peffli)aaia na liśele nie gofsgygh
od niej sportowców fest głosem fi!e

m Gófńy Śląsk). Delay Śląsk Izupełaie sprawiedliwytii.
SSo«ególrtife zaś pewna nielifiSna zresz- Dalsżą garścią szczegółów podzieli-
ią grupa Ł Wf&claWift ifobłła Sotós ay śię w numerze następnym.

1 bramkę, ale 2 punkty
(B) na

BYTOM, Ź8.U. ile i wł.). Wisła —

Rymer M (1:0). firamki dla Wiły
aJobyl''; Ma moń J Gracz, dla Rym era

Rvd!a.

Wiisfa: .furowicz, Flanek, Kubik,
Łeguiko, Filek, Wap'nnnik, Cisowski,
Gracz, Kohut, Rypa, Mamoń,

Ryirier: Chrom
:

k, Pytlik, Franko,
Kurieja, Galewski, Motyka, Janik,
Mijelsrzak,. J^ltirasz, ftiicfa, Dybała.

Górn.'oy z fiymera dfogo sprzedali
fw? ^'órr. i kćndy^ai na mistrza toy-

g?ał io spotkanie dopiero po ciężkiej
walce, w której nie zawsze był sirć.r .«

przeważającą. Rymer zagrał z vre!-

BYTOM, 28.11 (fet wij. Polonia

< UylornJ — Tamo via 1:0 (1:0).
P oloiuu t Koczabski, Trzewiczek»

Ssmyt, KomurkieWicz, Lelonek, Niebyl.
ski» Trampisz, Ceglarek, Szmyt II, Ku-

iawiky Wiśniewski.

Torno via: Rychlicki", Pirytfi I, Bar-

Wiński, Kremski, Koaioł, Roik II, Ku-

czyński, Roik III, Pirych II, Kokoszka,
Binek. Sędzia p. Szpgrling a Łodzi. Wi=

dzów ponad 7.00(1.

Był to mecz ładny, ale jednocześnie
pokaz nieproduktywnych zagrań Tarno-

vii ofaz niewykorzystanych sytuacji pod
bramkowych ze strony kolonii. Polonia

znalazła się w sytuacji o tyle dogodniej-
szej, że grająe Aa Swoim terenie, a ustę-
pując nieco gościom W grze W polu, po-

trafiła wypracować Szereg sytuacji pod-
bramkowych, których częściowe tylko
Wykorzystanie powinno jej przynieść
fcwycięstWo a różnicę 4-eh bramek.

Sędzia spotkania Zasługuje na poświę-
cenie mu paru słów. Zdecydowanym od'

gwiedywaniem wszelkich przewinień
ukrócił niewętpliwie zakusy brutalnej
gry, ale, nie nznajęc bramki strzelonej
przes Tarnovię (na skutek sygnalizować
nia spalonego przez sędziego liniowego)
wyrobił sobie zapewne przekonanie o

skrzywdzeniu- ..-drużyny gości i tytn tłu-

maczyć należy" lekkie faworyzowanie
Tarnovii po pauzie. Ponadto przedłużył
spotkanie o przeszło 2 minuty, co mimo

rozpaczliwej obrony Polonii mogło za-

decydować o Wyniku.
Właściwa ocena wartości obu drużyn

W iniiyni wypadku Tr&rilplsz nie trafia

inoża analtóć drogi do bramki Tarmrvii.

do pustej bramki. W ostatnich dziesię-
ciu minutach gospodarze rezygnuję b

Otwartej gry, wykopując piłkę na aut.

Na minutę przed końcem Tarnovia omal

nie uzyskuje wyrównania W zamieszaniu

po rdiieie wolnym,

Chorzów, 2SJ1 (Tit. uit.), Rućh =

Legia 3:3 (1:1). Bramki zdobyli dla

flU€hil dobula 2, ŚUś2«yk 1 g fiatti

kfeńiego. Dia Legii: Szymański) Coraki.

Sfcaflatski pe jednej, gfdzwwał p. Kai'

eżyk 2 TarrtBWŚ.

1 Legia: Skromny, Waksman, Sera/lfl,
j Walkft, S^cKUFiUc, MileiftndWłiki, S7iaflaf<
' ski, Szymański, ZlfehiSkl, Gófdci, MW'
' Jarski.

I Ruehl Brefti, GfU&kS< Bsftyld, SiiSł'

cżyk, Dragon, BdHiba, Alś«6f, łtiehs,
Cebula,- CleSlIk, Ktibieki.

Na 12 iłiinut przed ksńćem spdtkania
prowadzili kgiBriiści 3:1, iU kdńeowy
zrjTV Kuchu przy Wydatnej ptiffiócy Sę-
dziego przysporzył im dwa punkty. Cs

powodowało sędzię KiiJrzj ekim do pfl;
dyktowania rzutu kafnegb póżOstaje tfr

jfetnnicę. Cieślik flfl iliskim boi/ikti pfże.
Wrócił się i SyTrillloWał ^OWaSlfę' jikęś
Kontuzję. Inna spraWS, it W 2 ftiih. póź-
rtiej ten sam źSWddnik Itr^clil ^egiilar-
rię bramką któi-^j sfdilf (tl« ttfnałi

Ruch do tego spótkaflia przystąpi! k

rtiocno przetasowanym skIad«Kl. w

dbronie* zSgrał BSrtyla, byli taey, któ-

rzy uważali go źa doskóńał^gS obrońcę,
śle występ jego ha nowej pezyfji Wy-
padł nieszczególnie. JĆSidy psjedyfiek,
jaki staczał z Mórćlafśkin!, byl dla Ru-

ł"łiu bardzo niebezpieczny. Na środku

pomocy Bragon, zawodnik » flłeWyso-
ki m wzroście też nie roktije lepssyćh

nadziei. W każdym fBite wyitafczył w

niedzielnych zaivodach ita juiiiotka Le-

gii Ziemskiego. W ataku na pfawym
skrzydle zagrał Alśżer. koricepeja 6bsa

dżenia tego stanowiska jest chyba jeAp
nę ffleźllwfl: Catif sl? m dobfże Ha n«N

Wej poZyCjl, był śfctllki, hrtiial eefitFó-"

ale nie mógł sobie pbradżić z óśtro

gtajapytii SeMflnMi

Środkowa trójka fi u cli u miała dobre

prwblyski. Celował swłaszcaa Cebula)
któfy jegfctg^ faz ekasał się gfafcz^»
bafdsó różumnyłri } siiybkó ofieiitiiją-
cjTn się.- Dwie bramki, jakie strzelił by.

Rgpyę^eiitiicfgi
zdpiiHiiicsa CSR

pfzedw Polacs
Gsechosłowacki Związek wyznaczył

jus reprezentację zapaśnicza, która

1 grtidriia Wyslgpl W pSlaćti «Hadie"

na Vinoliradach w Pradze przecl#
Pelśee. Przedstawia się ona ed wagi
fflittiiej d6 ciężkiej fiaffgfriijlfSi

Zeman, Pisa, Krupicka, Gistm^r,
Michalik, Oufednik, Haffi^l, Rilżlfc'

ka. Poża Pisę wszyscy tuaj$ tytal gil
strza CSR.

Gimnastycy węgierscy
Polacy przegrali, ale mać postępy

ambicią j właiciwie miał w polu
lekką przewagę. N'estety atak górni- .

1- 4w grzeszył ogromną indolencją ! tru dnfl z uWagi na nieilonnalne wa-

s(-'ałói\-n i {-;|};o temu Wisła Z a w-
ninlci

Ery- Na boisku pokrytym topnie-
jącym śniegiem upadki następowały je-
dne po drugich, a fatalne „kiksy" nie

były rzadkością.

" "za swfe zwycięstwo.
Mscz należał do ciekawych, gra by

i"- s.
-ybka, sytuaóje zmieniały się bły-

r'-~-
.

- .•:rznie Wisła, świadoma wielkiej
fatnv.ki spotkania, grała nerwowo d tyl
ko szczęściu zawdzięcza 2 punkty.

millCililiiM^
" i mf s~i

fHeiSfi X5<ff2

fi?

WĘCRY pokonały Polskę W gim-
nastyce 342,70:324,30. Stosunek

t(iA nie OdzwiefcladU właśeiWić różnicy
poSioitióW. Bardziej •vyraaiiig. Uwydat-
hia przewagę zdobywców brązowego me

daiu olimpijskiego klasyfikacja iridyWł-
ckfaliidi Pierwszy s Polaków — Gaca Pa

Wći ókazał się słabsi^ nil cała ósemka

Węgierska.
Polacy tylko w niektórych konkuren-

cjach zdołali lię wrisiięć toiięday Wf

gfów. W każdej kohktlrencji ftli«H pfzgd
sobą ebridjmniej trzech gości.

Węgrzf przewyższali gospodarsy snaet

itiń nitynQ. Widóćartś Id było f»F«y wy-

Loriywahiii tyćh saitiych ć<viłfżeń: Gó-

ście ćwiczyli spokojnie, mając opanowa

Poręcze: 1) Pataky 9,75; 2) Sarafiyal. 1,ŚS;
tStfi ł,4S; SilBfSfeit (P) byl ósmy 9,15.

Dręłeki 1) dr Santha 9,75; 2) Varkoi 9,6;
i) tdth 9;6j ŚiloSifek 6fl piąty 9,i;

KólkS: 1) BarSnySi 9,79j 2) SSrilha *,7j 5)
Pataki 9,65; Gaca zajął ÓSme miejsce 9,S'S.

SWlcKliia wolno: 1) Patskl 10,0; 2) Ma-
JiyaroSl 9,9) 3) 9anlho 9,45; 4) Kucia» (^)

W tqcznej prunktecji klasyfikacja byfa
następująca:

1) pataky 58,15; 2) Baranysi S7,ŚS; i)
Santha 57,25; 4) Toth 56,80; 5) kameny
56,BS; 9) GSea (Polska) 55,75:

Sędziowali ze strony węgierskiej Bićk-
itgift I Sarkomy oraz Polacy prot. Fazanó-
toićf i L«»ickl.

Poznań-WttesznWG 81:79

Newa pdroźka

lub Sił§ fladróbić bfaki.

Porażka iń zdobywcami olimpijskiego
medalu nie przynosi Polakottl wstydu.

— Ta pofaika, tó zwycięstwo giinfiń-

styków — powiedział prezes pik. Noś-

kiewicz. Przekonaliśmy się, że zrobiliś-

Gospodarze przedstawiali' zespół prze!
tn

f wielkie postępy, znacznie większe,

Pływaey Warszawy nie mają sźć?ę-"
śe|ft, Po porażce z Bratysławą znów

prićgrali 'lytH tażfeifl I PoiSaniem

gil 19. Mćcz nić przyfiióśł r<sweteeyj-~

nś wszystkie felertienty technicznie bea tiyeh Wyn'kóW, Wyróin!li się klasycy
zarzutu, Polacy starali się sżybkóśeift C!iliSń§ki t Pefnaflia 1 Bre ;

ter i War

KATOWICE, 23. i f ((eJ. wf.j . p0

Itieeffl Tatffflvk — Polonia Bytófn
bramkarz Tarnovi' Rychlicki został.

aresstsv/arty 1 pfzyprowadsófiy do kó

tfl!§af'§ttt w Ifatdtłieaćh.
Pó kofaffóńlaćji Rycklickiego zwol-

n ono, uznająe wśiiystkie zarzuty ia

aicist§{ae, Czyżby nowy wye«yn kibi

ciw Palartii, którzy jui przed riieczeffi

giozil; Rychlickiemu aresztowaniem,
tWerdząe, że był geślapewteia we

v/!e. (Cskawi jest^ffly, cźy chó-

dći tu e b. teanllfarza rezarwowego

Pogoni, a później lwowskiego Śpatta'
ka ' fe^y tffi tylko Idfeitiyesfl* uaiwi-

Pnyp. Rerf.) .

SKM - itPiNr tst

etmóĆMoWA, 3fl.fl (Tei. wł.} . Przysztó-
Mcznt prżećfWrlićy w II Udze Naprzód
K^ifiy i cżęStócfió^sfea Sfert rozebrali te

Sdfeą mećz towarzyski, który zakończy! Się
zwycięstwem NSpKzódłu 4:4 (2:4). Przez

pićwm pet geamy sm tagnia ten-
certowo i dsprottadżlla ŚS stanu 4:1.

^óiniej Jedriak Naprzód Lipirry zrówno-

"'alyi grę | zapewńił sobie dliiłszę prze-
*

3
ge. strzelajać kolejnych S bramek.

®'amki dla gości zdobyli: Brechczy 2, No-
Wak. łClosefc, PieG j Kuboci po 1, a dla
^«Y Purgat, Wójcikowski, Śeitrfed ( Się-
2ak

- Sędziował p. Kotodiie/sfet.

MISTRZOSTWA SIATKÓWKI
SPÓŁBZLELCOW

LUBLIN, 28. 11. (Tel. wł.) W so-

botę odbyły się w Lublinie półfinały
O mistrzostwo Polski w siatkówce

Męskiej klubów śpółdżteiezyćh. w

grupie połiidnioWcj Wzięły udział dru

ay Rzeszowa, Radomia, Kleić 1 Lu-

blina. Pierwsae miejsce zajęli siatka-

rze Rzeszowa prtea Kielcami, Lubli-
nem i Radomiem. Nńjciek&wsze spot
kania roaegraJy pomlędsy sob% itiy
plerv/BXe zespoły.

cięinie Wyrównany be« specjalnie Na-

byci! pitnktów, leniej, niż normalnie za-

grali Kulawik i NieŁjMti; słabiej Wiś-

niew=ki I Trampisz. W Tarnovii słab-

szą formacją była pomoc, fiarwiński na

obronie nie zachwycił.

W pierwszych 15 minutach Polonia

ma murowane oka zje do zdobycfs 2

bromek. Bomba Kulawika s paru me-

trów przechodzi obok słupka, Ostry
ftrsinł Wiśniewskiego trafia w poprzecz-

kę. Decydująca o Wynikn bramka pada
j w 11 m. pry s wypraco^vania Kulawika,

który bardzo nigdrze wyłożył piłkę pod
nogi Szmytowi II. Dobitka z 3 kroków

V?n tylko fornmlnościę. Po upływie
kilkunastu minut Tamovia zaczyna śię
rozgrysvac co doprowadza do udanej
akcji i zdobycia hranłki, nie uznanej
przez sędziego s powodu spalonego.

Poczętek drogiej części gry to dkre9

słabości gospodarzy, Z biegiem mirtuł

akcje Poldnii stajf śię płynriicjsMi, W

20 fii. pifeiókrofnie dóbijaAa piłka nie

riii fflyśkllśiłiy, rożpóczynająe jpraeg PO

wojnie.

Najlepszym zawodnikiem okazał się
Pataky, zdobywca złotego ttledalri w

w ćwiczeniach wolnych. Zdobył on 58,15
pkt. przed Baranyai 57,50 pkt. i dr.

Santha 57,25 pkt. Najsilniejszym był Pa

tafty W SWeiJ ^p6cjaln«lfii — ćwicżeńiaeh

wolnych, za których wykonanie otrzy-
iltał ńajwyż^zl fiotę 10 pkt.

M<?ea fmpeeiąt tię «fiejalttii o g6ót>
1$ W Sali YMCA, zapL'łflión<"i szCżglflid
zwolennikami gimnastyki. Góśd póWi-
tał pik. NoskiewićZ, f Węgrów odpo-
wiadał po polsku Oickstoin. Właściwe

rozpoez^tid zawódów odbyło się w go-

dziflićli ranfiycli w A. W. F ., ffdgje t6-

zegrańó skoki i ćwiczenia na koniu z

lękami. Wieczorem odbyły się poręcse,

drjićlf, kółka i ćwiczenia wolni,
tfóń i łękami: 1) Barasiyil 9,79 pkt, 1)

Pafaky ¢,65, 3) fekete 9,6, Gaca (0) Był
siódmy — 9,15.

Sfcófcf: tj kemehy 9,Si; iJ Magyafdśl 9,f;
3) Pataki 9,7; 4) Gaca 9.55 pkt.

śzawy oraz Ltidw'k'<r»Ski (\V) W stylu

dowolnym, Cźtipef&kii ttllał deść

ciężką przeprawę z LiidwIkowrMin.

Warta jesżeże wytnien'ćf że Jabłoń-

fki pływał w «ztafecie, osiągając na

160 m st. grzb. około 1:18.

MdicłyMi

169 m Si dow.: 1) Śłonleitfśkl (Wj 1:10,S;
2) Małecki (P) 1:10,9.

Jgfl m jł. dbtf.i 1) GiUp&rskl (W) 2:37,6;
2) Lud\f/itte«śki (Wj 2:38,4.-

-

.100:. m st. grzł?.:r1) Owczarek (PJ _1.;24,o;
?) Ec-rusek (P) .1:25,2.

16Ó m «t. kias.: 1) GiCHońiki (P) 1:18,0;
> i'e'il6r («) 1:20.
i09 fil st. klas.: 1) Ćiśftoński (frj S:Ó?,8/

Sekulski (W) 3:14,1.
5-^50 rn st. dow.: 1) Warszawa 2:3,10;

; Poiriafi
3t-:'100 m st zm.: 1) Warszawa i:S1,2;

) PŚzflafl 3:54,0.
Piłka wodna: Warszav/a — PoznaA Sit

;2:0). Bramki' dia WSiśiaWy ifasBył *£«/-
dia fdżrlnriia — g6/€i6w§IEI.

Kttbielyi
10B rri st, dow.:- 1) iurkówna (P) -1:2f,5;.

2) Mikiasówna (P) 1:2Ś,8.
100 m st. kl .: 1J WÓjćicRa (WJ 1:35,8; i)

Br-? (P) 1:46,1.
100 m st. gfiB.i 1) Ktirłt6*n» (P) 1:41,4;

2) żurkówna (P) 1:46,3.
S5<1&fJ m *t. źfri.: 1) PdifISfi Ś:02,2) J)

Y.WiiśWa 5:14,8.-

li pierw^ej kłaiy. Gieflik « K«btfklfri

ide flió|ł flawipać jakei kettiakta, W

Legi i najkimy Mof/kfskL
Nawy iy§tgffl Jaki wprowadzili kgift-

niścii g któey poiegd m praetwięm
Morda^kiefe hs prawe ?kfjifdi#, pei
cżas #łly lewe byfs puste, byt »ie«ff.

Dośfi dliip peifl0( fliey ftflćllli flie indgii
się ieriertew8Ć, kryli ptisig poi^ ai«

Mordaffki flie łtardze timisł t MWtj po

zicii Strefa*-.- 6<ff Wfńfif flg «Wójj Mt'

malrii ptif.ycję §patfcfll jui tm twefo
go psiusenika,

Mtedy junior Legli Zimśkt p« ep*>.
nowaniu pierwszej tremy, gra!
niesMntemak, ste mo madm, P«

moc łeł ffliała debrą woftieflty, Wspitm
rała afak, wwhtHhiia de pfieds i Sćii

dużo itmląiai Łegi&filśei pnp^lnili
-łfielki blfdj gdy pfiiT mnie Sil nie wy.

cofali fąe*fiłfc^w de tyła. J ^

prewadiifi
nadal gfę rtmrtą śniąe « fgkdrdawfni
stostififetl lifflifikoWym.

Obydwaj brafiikarze tak firófHj jak i

Slcrdfflfly, fniffló el^rfclęj 1 oślizgłej pił.
ki, bronili łtsfdiie debrze, .fflttak Srets

w fatalfiy Rtw^fr pfzepieił dirv»ę tom

kf, ffiająe piłkę w rffeii ps strasie Gór-

-'-fcgfl g M a

W piefWSzyefi ttiniitaek, po ser*

woWśj pierwszy doszedł 4e gis*
I su Rusk.- Napastnicy eddają silai

j strzały, % który eh sajsieiegpheisfi^
j szy feył strzał Ktifeieklegó: Legia fv
' wanluie się- W 8 ni SeleWyfii pfifeb®s
jem Sżyiriafigklege, ktereaa Srani wf

i lapiije piłkf e Ckerźawiafiie da-

lej fl§eiefa|ą; ikreififly w bramee troł

się. Teraż ia gissu pr«ygbofai Łe®

g"'a. Udaje ekśperyaiefit „ffi§kśy-
kański" Merdarski pfjEegkadżi tła

prawe skrzydle i feraffika Stiefeti jeat
w ófeleśeflia, Włsśflie w tyte ćiasie

SzyfflSflSki W 2fl ffi żdobyWa pftiwa-
1

dzefiie. Na rtórUitę pfźeA pfzefwą Ce-

bula żdełał wyrównać,
^

dfiitfiej pełewie Łegla była stf»«

ną pmwśiająeti i juź w 4 flU Górski

zdobywa- drti^i puakt, stfi§elająg z 10

metrów. Nie bez winy był tu Brom.

W 10 m później §żallaf§ki podwylsżń
dd 3.'1. Śpófadyezfie ataki ftiiiiha

prżyfiógźą zfiiiaiię dopiera W 36 Hi i

Cebiila zdobywa drtlgą bramkę. W

Chwilę późnifej ga fzfekomy faul Waks

niafia na Ć'es! :

ikil, Suśżczyk z rzutu

ikarńego' wyrSwfiujev ' JeśŚeżeJ
raz pił*

ka Wpada dy-łramki, ale śędzia głów
fly fla Sktifek interweileji ssdżie.ąe be

eiTtegS flie tiznaje bfainki. Wynik fli«

ulega zmianie. Sam mecz i>ył bardzo

debry ) ertiisjpiitijącyj Stawka trźecić

go m efsea była czynnikiem dećydu-
faeym..

IAĆ5EŚ śfii!fA Mięsa RfH^ał .viGd

Znany ameryfcańcW .msnażer bó*T"'kl(t
jseoss, wiaśćieief Maaiseń s^Uśfe g&m
dSfl Pfe rrifeżfi jl/z *'idSczn!§ if\ó'§ii „niifJ
sa ffnę(owe^6" H/ Amsryes, (Ot?ż wystał
dó Europy L Burstona, którego zadaniam
jest zvCabienie europejśkićfi bokserów,
k'(6rzyBy flapgfftiafi kieszenie p. „Śportów-
ców".

Nadia
i 5 nowych rekordów ZSRR

Państwowy Komitet Kultury Fi-

jvcsnej nadal 15-letniej uczennicy z

Tbilisi — Hriykinie, tytuł Mistrzi

Sportu ZSRR

Nadia Mfi^fcifla, która jest ótjecńle
najmłodszą posiadaczką zag2ć£ytfi£ga

Zwycięstwo i przegrana
hokeistów CSR w Szwajcarii

BAŻYLEA (Obsł, wł.) . Eefrese«aejii
hek«jóW« CSR bawi W Szwajcarii, gdzie
rttfZegrałs dotychćżaa dwa spotkania s

reprezentację tego kraju. W pierwszym
meczu rozegranym W 2irfyćhti w dniu

26 bm. Ćześi wygrali 6:4 (3:2, 2:1, lii).
Mecz rewanżowy rozegrany w Bazylei

wobec 16.(500 widzów zakończył się uda-

nym rewanżem Szwajcarów, który wy-

grali 3:2 (1:1, 0:0, Ź-A). Bramki fla

Szwajcarów zdobyli: Trcpp, Śchubiger i

Lobrer po jednej, dl. CSR Bouzek i

Kobranow.
Sędzia meczu Anglik, nie był dobrzO

TURCJA — CRBCJA iti

ANKARA (Óbrf. wł.). Mifdzypa*.
ffwow* spotkanie ^HkardiMf «M«y

Tareję i Geeejf rskońeayłe się W^ł-

•twem Tuikłw lik,

nasuwiewy mbet drużyny CSR i W pa.

ra wypadkach skrzywdził ję swymi ««e

ćiiefiiami,

Spnrła prowadsf
w Liche CSR

MAGA (Obsł. wł.). Pr2e(łórfatńia
rtirtdi piłkarskich rozgrywek 1 Li|J
CSft pfzyfliflrfa m&pttteće fe/.(t1itii?:
Starta — jćdiioto 5 ii, Ostrwa
— bdkemiam 2;3, ffnm — Ulaśńó

1:1, Kovalfka Bystryca — Vi eiOfla
Plzne 1:2, Zidcnice — Zilina 2:1, Tepli-
ce

— Tratyslava 1:1 i ATK — Spsrta
0:4.

W tabeli prowadzi Spsrta — 11 pkt-
przed Slsrię i VicłóHę Plzne —

po 1«

pM< W dftitt 9 grudnia ódbędsto śt

ostAOlft rttrida rtf«tf*6*»W.

Nowi
w reprez

Anglii
Anglia kdntyniiUJł MUSI *06j iysteffl

zapraszania raz do roku Jednaj z drużyn
Kontynentalnych. Tym meif) Wybór padł
na Sitfajcanc któfa gdiei 1 grudnia na

stadionie Arsenału w Londynie.- Wątpii
naieły, czy Szwajcaria będzie groźnym
(Snffeciwnikigrfi, gdyi nie ż/iijdbjś ś(ę «ba-
cfli* w dsBiej fsfmle. BIS t«] zdaja if«
przyciyny ahgiełski komitet ttfłekeyj rt/
poclynil w drużynie swej doić ryzyks*
ne zmiany.

W eduśwkę pdtiedf tnifty bammi
ś*m (11 my w lefammatyi)^ Mlejus
jego zajmie młdSy Ditchburn z TottefthSm
Hotsp. Na prawego obrońcę powołano
ftamseya z SoL/(h"ańiptóri a W fiapadź/e
miejsce Maniona zajmie Hain^l. W fetui-
tsciS reprezentacja ffla następujący 1/y-
gi ąd:

ÓiUhbutń (fótlehfiafn), Hiffitoyf (Seul-
haftiptóń), Ailóń (Uaticbttlśl Uri) Wn&M
(WaIVefflSpt), FMflłfllfl (Stoke Gity) ćock-
bum (Msn, Un.) MałhaWt I Mortanserr
jBlackpc/oi), Milburn (Newcastle Un.»
Haffle» (WeitBfóffiWj, f=tflrt«y (Prflltóflj.

1ATAIĄCT M<f6a

ZnSfty smSfykMikl milowlet ©II Peddt,
rókorSłista Halowy, objął treningi w kole-
gium Wheaton równdczsinfe ipetrifa' 6Ś6-
Więzki fftótoUśflCklegó fiatldf».

tytułu, uśtatiowlła w

ciłefetih itifesięry 5

dów Związku Kad^eekiego dla d^ew

cząt w wieku 15 16 lat Młoda

wódtilćZka ufitaflo^fła 4 fekofdf w

bfegach krótklefi) «^ Sek,

mm—12,6sek,mfn^26,4sek,
3fl0 m

— 41,4 śek, et&i w ikeka w dal
— 5,39 M. ten Óśtatfli Wyftik jest re-

kordem ŻwlĄżktt Radżleekiege dla

wszystkich katfe^órll jttflltfrów,
Hńykińa żaćiSfła tfprawlad lekkoat-

letykę półtora roku temu, pód kie-

runkiem źń&nege łfeaera TahtardWa,
który na tereflife Gfllżji WySżlfdlił jiii
wielu iitślentdWaflych ftifli&fóW. Młfl*

da rekórdzigtka jeśt tidieńhlćą 9-tej
klasy szkoły średniej.

*

W Łeniligradżie ziftk(Jńc«yły się IX

ógólflUrfidtieekie «awody §
' mistfio^

stwe Żw^żków Zawódowyeh w pod-
noSżSfiiu eięiarów. pOśfód 150-tóiu

(iefeśtflików owadów, tytuły, fti-

straów Zw Zaw; żdóbylff w w. kogu'
ełef Kóśuftw (Moakwa), padno'
sząc w frójbójo olimpllakiffi 265 kg)
w piórkowej — SaksonoW (8v/lćr*
dłowsk) —290 kg) w lekkiej — Me-

haflik (Moskwa) — 237 kg) W średniej
— Dtłjiaiiow (Leuintfrsd) 3473 Ug> w

półciwkiej Nowak (Moskwa) —

400 kg) W el«iki«j — BaJJUrin (Mp-
ikWa) ^ 315 k|.

Urutfaewe ffllst«<J«two zdobył ze-

łpół „BóllfSWik",
•

W Motikwfa tikóń&tfyif ai* pitffw-
H* po wojnie żawedy ghttfiaatyiizne

ófągtl ostatnich 1
o miStfźośtWd Żwiązkil Radzieckiego!

pswyeh rekor-[ llóżesteiezyło w nieh STmiu żawedtii

j ków i źawtidiiiezótt ł Wszyśtfciełi więfc
; szych eśftfdków SpeftoWych ZŚR8.

t

J
WIfdpenfiaslf» źamtoW6f)9 r11śiW</t(ty

y/ypaOśK: B8 egzamitiu dla zdobycia zło-
tej oznaki sprawności sportowej stanęła
rówń/ei fŹ*tetńie panf Beńdlieri, która wy-

wlsjala ślą daskeimle że swega iśosnin.
PB6bie§ła 206 fft W CźHśie 31 im., pttt-
Jecheła na rowefze 20 km w ć-ZaSie 57 mi-
nut, rzuciła oszczepem 18 m. Jak ria te-

go rodzaju wiek — ńa(eży pogratulować.

Naj&H«*e pesiddż&me Mląd/ynaf. «om

&/lfńp/jsk(eśo Gdtiędiid s/<j w Kwiów
* Użyrnls. UpUddriio obtaćómi bądii
kofullel Wykonawczy w to^annla. żnaj
diid tlę 6f> przed Iwd^tfi iadunhm pny
im\a Igriysk w mu mi. koMuibhw
jsti piejćlu f ta wylijtżnie i póza im-
a/; Ositóii, Lei Angulst. Metbdum,
mrioi Aim I Mex/ćó elfy. Źe wiźytlUih
lytit rrilSSt ijhdą da Ktyfml ipbdjike dś-
tóflae/ń, py UiasSdM i pbpHti iWtfi*
ófórty.
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Nie byli asami iecz wygrali
pływacy Bratislavy z Warszawą

Pragi występ na terania Polski, tym ra.

zem prz.eeiwiro reprezentacji Warszawy,
prrynlfał' pływakom Bratysławy również
łatwe zwycięstwa 98:81.

Słowacy wygrali wszystkie konkurencje
indywidualne I zespołowe, warszawie
nie zdobyli, się tylko, na trzy drugie miej-
sca. Te połowiczne sukcesy należy ocenić

dodatnio; bo wspomniana trójka Wójcicka
Breiter I Dobrowolski pobili swe rekordy
życiowe na odpowiednich dystansach.

Owicie nie zademonstrowali ładnego
stytii, płynęli . raczej na siłę. Wystarczyło
te jednak na pływaków stolicy, którzy
mimo " słsboici technicznej Słowaków,
tracMi dystans na każdym nawrocie.

Najciekawsze walki o pierwsze miejsce
rozegrały de w konkurencjach: 100 m st.

klasycznym pań. 100 m stylem motylko-
wym patiów'I 200 m tt. klas. mężczyzn.

Piłkę wodną przegraliśmy w rozpaczli-
wym stosunku 1:11 (1:8), ale porażka ta

byłaby nieco mniejsza, gdyby sędzia
słowacki nie był zbyt „jednostronny".

Wyniki:
iM * d««. M^icirin: 1) Urban, Braty-

sława ł.02.?; 2) T.eply, B-va 1,04,4; 3) Jera

V#afKawa"'. 1 ,07,5; .4) Sloniewski, W-wa

1,11,0.
1|* • klat. kebłeł: 1) M^gulova, B-va

1,543⁄4 3⁄4 Wójcicka, W-wa 1,54,4; 3) Moy-
zesova; B-va -1,5»,2; 4) Janiszewska, W-wa

-

.

Od pory: Magulova (Bratysława), Brei-

ter (!f arszawa) oraz Łrban i Kral z.Bra-

tyslav.y, główni aktorzy międzymiasto-
wego spotkanii> pływackiego Bratysła-

wa — fFarszarva

Ckęslochowa-Kielce
na ringu

KULCE, 27.11 (teli wł.). Mecz bokserski

Czettechąwa" — Kielce 10:6. Zwycięstwo
zawdzięcza Częstochowa nadwagą dwóch

zawodników' Kieleckich "'
oraz niesłusznej

decyzji sędziów w' piórkowej. Kielce wy-

stąpiły' psłąbione brakiem Martysia i Kul-

czyćlclego. '

W|yniki: mlisźa — Zwiech'ejski (Cz) zwy-

ciężył w. o. Z 'powodu nadwagi Waśkie-

wlcza.' W .spotkaniu towar;y:k:m często-
chowlaniń wygrał na.- punkty, posyłając
Waśkiewlęzą" w III starciu do „7" na de-

ski, Kogucią — Szpringer (Cz) zwyci-żyl
wyśoko ńa punkty Furmanka. Piórkowa —

Latkowski (K) zremisowel z D^langiewi-
czem (Cz). V/ynik krzywdzi wybitnie kiel

czanina, który był zawodnikiem lepszym,
niazależnie od tęgo częstochowianin otrzy-
Tiał napomnienie za nieczystą walkę. Lek-

ka,— Chudy (Cz) po dv.'óch wyrówna-
nych starciach znokautował w III r. Za-

jąca (K). Półśrednia — Trzepizur (C-) wy-

grał w. o. z powodu nar
1
—=gi Zoncy. W

spotkaniu, towarzyskim ogłoszono wynik
nierozstrzygnięty. Średnia — Berg (Cz)
zremisował z Baranem (K). Półciężka —

Kubicki (K) zmusił do poddania się w I r.

tmudzkiego (ęz). W ciężkiej Kurek (K)

IM m grzbiet, mąż.: 1) Kral, B-va 1,21,8;
2) (Jrban, B-va 1,23 ,2; 3) Mroczkowski,
W-wa 1,24,0; 4) Kondracki, W .wa 1,24 ,0.

230 m it. klas. mąż.: 1) Skovajsa, B-ya
2,47 ,8; 2) Dobrowolski, W.wa 3,04 ,2; 3)
G?!thefter, B-va 3,05 ,0; 4) Sokólski, W .wa

3,13,6.

100 m st. grzb. kob.: t) Koristiva, B-va

1,35,2; 2) Rackova, B-va t,41,2; 3) Woyty-

PZT Musyfiktije
NA SWYM ostatnim posiedzenia

Polski Związek Tenisowy ustalił

oficjalne klasyfikacje najlepszych na-

szych graczy. Klasyfikacja dotyczy
seniorów — mężczyzn i kobiet oraz

juniorów — chłopców.
Klasyfikacja juniorów;

1. Radzio — W-wa

2. Kudliński — W-wa

/ 3. Licis — Śląsk
4. Christ — Kraków

5. Mieszkowska — W-wa

Klasyfikacja seniorów:

Kobiety:
1. J. Jędrzejowska — Bydgoszcz

Popławski — Śląsk
Rudowska — W-wa

Jaśkowiakówna — Poznań

Szerarc - Tłoczyńska —

Szczecin

Krawczykówna — Tarnów.

Mężczyźni:
1. W. Skonecki — W-wa

2. Bratek — Śląsk
3. Piątek — Poznań

4. Beidowski — W-wa

Olcinszyn — W-wa .

Foto Franckowiak —

:

APl, pokonał Szulkowskiego (Cz).
1... .V,. --3⁄43⁄4. tygji.-'

illlt-Poznań II Ukt

T ^ner Konarzewski ocenia zawodników
LUBLIN, 28. 11 . (Tel. wł.) Lublin

•wygrywa z Poznaniem 10:6.

Wyniki techniczne; w musze] Trąc
kowiak (P) zremisował z Kołodyń-
skim (L). Poznaniak przeważał w

dwu pierwszych starciach. Kołodyń-
ski nadrobił stracone punkty w S r.

Pięściarz lubelski
:

od czasu bpęrsicjl
nosa nie odzyskał jeszcze formy %

miesfęcy Ictnich.

W koguciej Ciupkf, (P) uległ Ba-

ranowi (L), który górował w zwar-

ciach i uzyskaj znaczną przewagę w

dru^m 1 trzecim starciu. W piórko-
wej Bazaniik (P) nie rozstrzygnął
walhi z Choiną (L)...Choina. zadawał

skuteczniejsze ciosy i kto wie, czy

nie zasłużył na zwycięstwo.

W lekkiej Wojtkowiak (P) zdecy-
dowanie uległ Marciniakowi (L). W

półśredniej Zieliński (L) wysoko wy-

grał z ambitnym 1 twardym Szltudlar

kiem (P). W średniej Krauze (P)
znokautował w 1 r. znacznie słabsze-

go fizycznie Kubickiego (L). W pół-
ciężkiej doskonale usposobiony Głę-
bocki (L) wypunktował- Gładysiaka
(P).

Wreszcie w ciężkiej Jądrzyk (P)
zwyciężył przez k. o. w 1 r. prymity-
wnego Staniszewskiego (Ł).

Z zawodników lubelskich niespo-
dziankę sprawił Głębocki, który - do-

skonale rozwiń zał walkę taktycznie
i zaimponował szybkością. ' Dobrze

walczyli również Baran. Zieliński

Jla.- ciniak. Zdaniem obecnego na.me

czu trenera Konarzewskiego, najlep-
szym zawodnikiem Lublina był Głę-
bocki. który pokazał umiejętność
walki w półdystansie. Z ósemki po-

znańskiej Konarzewski wyróżnia ru-

tynowanych: FrąckowskiegoM Krau-

zego. Eazarnik nie zaimponował —

ma ładną pracę nóg, ale brak mu de-

cyzji w momentach kiedy trzeba ata-

kować. W ringu sędziował p. Kosza-

liński x Warszawy; na punkty: Ci-

chawą z Warszawy, Gajny z Pozna-

nia, i Marciniak % Lublina.

Zawody odbyty się po raz pierwszy
w Wielkiej hali targowej i zgroma-

dziły ponad 2.000 widzów.

ZZK prowadzi w Lidze kosza

IsggowiH

r.ie wiedzie się!
:--: -1 z najlepszych lekkoatletów Ja

ii ;
cr.y dotychczas na iwiacle

3. który został zdyskwalillko-
. a n'przestrzeganie przepisów

.i...a wio zsłożył soblt. w Malmoe do

spółki ze znanym piechurem Hlndemarem

sklep spo:'.3wy. Widocznie jadnaitzn» tlą
lepiej na lyicgach, niż na interesach, gdyż
zmuszony był ogłosić bankructwo. Hfgg
zajmował się z amatoestwa również dzień'

nikarslwem sportowym, przypuszczać
leży. is po niepow-:d'«niu na polu hwi

dlowyn poświeci się całkowicie

karcę.

5.

Ęoleinośc: dalszych nrzwisk nie n-

dało nem się ^zyskać. Józef Hebda i

ś. p . Kończsk nie byli
wani. (sg).

rowska, W-wa 1,51,4; 4) Zajączkowska,
W-wa 1,55,5.

101 m tt.: klat.. młodiików: 1) Plirtraak
W-wa 3,29,0; '2) Bany, SKS MM;

:

3)' ito*

strzewa,' Legia 3,42,8; 4) vacat.' '

100 m it. dow. kobiet: 1) Tonleckova,
B-va 1,22,0; 2) Konecna, B-va1,27,4; 3) 3a-

niszewska, W-wa 1,34,2; 4) Noworytowska
W-wa 1,40,2.

100 m tt. metyikewym męł.: . 1) Bocan..
B-va 1,1>,<; "2) Breiter, W-wa 1,21,5; 3) Te-

ply, B .va 1,28,2; 4) Jankowski, W-wą l)304;
101 m tt. giiblet. młedillów: 1) Nowa-

kowski 1,35,6; 2) Szafrański 1,17,3; 3) Kró-
likowski 1,37,8; 4) Merlak 1,49,1.

IX1M » tt. imieeiłym kobiet: 1) Bratl-
slava 4,42,4; 2) Warszawa 5,15,0 .

IX>i m *>• dew. mął.: 1) Bra1isl»va
2,22,»; 2) Warszawa 2,2J;5. .

«XH* • "I*" ^ Bratislave
10,34,8; 2) Warszawa 10,42,5 .

Borsodi zadebiutował w reprezentacji, spotykając się « Grzywaczem,. —

Węgier ina silny cios, o czym przekonał się stąsak, który wyszedł* z«tej
walki zwycięsko... ale ze złamanym żebrem!

Łódź-Gdańsk 10:6

wygrał z

a Trzęs wski zremisował z Kwiatkowskim
ŁÓDŹ, 2711. (tel. wł). Międzym'».

stówy' '
mecz bokserski Łódi > —

Gdańsk zakończył' się zwycięstWein
Łodzi 10:6. Gdańsk uzupełnił zespół
paru młodymi zawodnikami, których
chciał wypróbować w po ważniejszy to

spotkaniu. Wyróżnić z nich «ależy:
18-ietniego Binkowskiego, który.w
walce z Pisarskim wykazał małe

wprawdrie przygotowanie, " lecz tzw.

nerw do uprawiania boksu. '

DEZERCJA NIEWADZILA

Łodzianie wystąp'li bez Marcinków

klasyfcko- skiego i Ńiewadzila. Ten ostatni był
I wstawiony do składu i żadne gwiazdy

iorzy Bdaóska - Pomorze 9 : 7
TORUŃ, 27.11 (Tel. wl.) . W Toruniu przy

wielkim zainteresowaniu publiczności od-

było sia spotkanie pi-śclarskie juniorów,
Gdańsk — Pomorze 9:7. Gdańsk był dru.

żyną bardziej wyrównaną, o doskonałej
kondycji, szybkości i lepszym wyczuciu
dystansu. Na pierwszy plan w zespole
Wybrzeża wysunąć ncleży Gignala, który
nieznacznie, lecz zasłużenie pokonał naj-
lepszego „koguta" Pomorza — Kowalew-

skiego, Pozą tym Kuźmiński w półśred-
niej, Zelka w lekkiej — należeli do ja-
śniejszych ' punktów drużyny. Samulewski

w musże~J, który ma' na' swym koncie zwy-

cięstwo nad Patorą, przegrał wyraźnie z

Piwońskim. Z 8-ki pomorskiej należy wy-

różnić ruchliwego Mietkasa w ciężkiej.
Piwońskiego w muszej oraz mimo prze-

granej — Kowalewskiego w koguciej.

Walki rozegrane w wagach od papiero-
wej do ciężkiej (bez półciężkiej). Wyni-
ki techniczne: w papierowej Lebisdziński

(G) oddaje punkty wskutek nadwagi Wi-

śniewskiemu. W towarzyskim spotkaniu
Lebiedziński wygrywa w III starciu p-zez

t. k . o. W muszej Samulewski (G) uległ na

punkty Piwońfkiemu. W II starciu Piwoń-

ski niebezpiecznie trafił w szczękę i Sa-

mulewski odczul te ciosy wyraźnie, prze-

grywając zasłużenie.

W koguciej Gignel (G) I Kowalewski

stoczyli najładniejszą walkę wieczoru. Gi-

gnal, dobry technicznie, o niezłej pracy

nóg, wykorzystał umiejętnie zasięg, dlii .

gich ramion. i walczył na dystans. Z de-
• c - o przechodził do ataku.. O

wyg-ar .ej gdańszczanina zadecydowało
III starcie. Pomorzanin miał szanse na

zwycięstwo, jednak pod koniec spotkania'
walczył chaotycznie, przez co naraził się
na celne kontry gdańszczanina.

W piórkowej Stefaniak (G) stoczył naj-
słabsza walkę z TrawińsWm, wygrywając
rra punkty. (G) w ir «lęr<
ciu wygrywa przez t: k- o; 'za śłabyWiRa-
tajczakiem. Gdańszczanin" od początku
wziął inicjalywę" w swe" r^.cs, zasypał se"-

rią ciosów Pomorzanina, klify' już w "dłu-

gim starciu po dwukrotnym, pćjłeiu ną

deski -ył wyra-rnie wst—'Śnięty i został

odesłany do roiu.

W półśredniej Kuźmiński (G) wypunkto-
wał Zakrzewskiego. Pomorzanin zawiódł.
Nie mógł dać sobie rady z bardza ruch-

liwym gościem.

W drugjej pólźrudniej, niepunktowanej—
Szulc (P) wysoko pokonał Soko,łowsl;)ęgo
(Gdańsk). : • •?;

W śrcd-iiej Skorupa (G) nie rpstrzygns!
walki z Drezewiczem. Walki stałą na sła-

bym poziomie. W cięJlęiej młody Niew-

czas (P) niespodziewanie wygrał przez

t. k. o. w II starciu z KryszefVskim.

W ringu sędziował sprbwhie p. Lewicki

z Bydgoszczy (ko).

nii niebie i ziemi nie wróżyły, iż w [ cia umie wyjść zwycięsko; Pierwsza

niedzielę- nie stoczy zapowiadanego i druga runda dla gdańszczanina, -W

pojedynku. Nie wadził; w przed dzień: trzeciej łodzianin próbiije ratową.Ć
spotkania przyszedł'. na dworzec, aby sytuację, za ślepym ciosem,' ufać d°

powitać ] gości i jednocześnie spraw-
'

przodu, ale raz .po. raz nadziewa; się
dziĆ,' kto będzie ' jego' przeciwnikiem.na proste. Zwycigża Kudłaćik.

Z Wagonu wysiadł Białkowski — to

widoiężnie y/płynęło na zmianę decy-
zji, gdyż w niedzielę rano bokser

łódzki' stawił' się na wagę z obanda-

żowaną ręką... 'Zapytany przez nas

pó'mećzii prezes 'ŁOZB;' p. Stępień,! \ % .

OLEJNIK WYGRAŁ Z MUSIOŁEM

Półśrednia — Olejnik (Ł), wytę-

żył Musiała. Przez trzy rundy prowi-
' dzi} łodzianin. Musiał okazałisię* tła

W średniej' Trzęśowśki . (J.) zremi-
1

sował z Kwiatkowskim.; Wynik t|W
; krzywdzi wyraźnie gditńszczanfąa,
'

który w II i III nindzie miał przew*»

gę. Trzęsowski, znajdujący się^w; filar

bej formie, walczył ze spuchniętym.
kolanem.

W półciężkiej Pisarski (Ł) ..rozegrjił
walkę, przypominającą sparring,' z

i Flisowskim (G). Przez dwie rundy ło-'

dzianin miał przewagę, w III-<e) l«ś-

wym trafił w żołądek, po ciosie'tym
gdańszczanin ukląkł na deski i .pod-
dał się.

W ciężkiej Jaskóła (Ł) przegrał'-z
Białkowskim. Nie byrbyśmy żdziwie

ni, gdyby sędzioy/ie. _ przyznali' rieini*

lub nawet zwycięstwo, Ją^ltd!^,' "którf

będr,*c szybszym
1

, potrafił-- zaśtoeować

system, całkowicie unieszkodliwiają-
cy przeciwnika. System Jaskóły jpó-
legał na tym, że zawodnik- ten łado-

wał parę ciosów z doskoków i odra-

ćzym należy usprawiedliwić nieobec-

ność Niewadziła W 1
ringu — oświad-

czył krótko: •-*

—- Cb tu ukrywać. Niewadził po-

prostu stchórzył!
Zdziwieni dziennikarze tak szcze-

rym wyznaniem prezesa, zapytali go','
czy. zdanie to można opublikować w

prasie. Prezes Stępień wyraził na to

zgodę. Przypuszczają więc, zresztą

fłuszńie, że najlepszą kurację tym
razem zaaplikuje N

:

ewadziłowi Za-',
rząd ŁOŻB.

Przechodząc' do meczu Łódź —

Gdańsk; należy stwierdzić, że jakkol-
wiek., Ęoszczególne spotkania m'ały,
przebieg ciekawy, to jednak mecz ja-
ko całość nie był zbyt emocjonujący.
,' 'Wyn'ki: w muszej Różycki (Ł) wy-

grał 2 Soczewińsk|m (G). Różycki od-

razu uzyskuje przewagę i walcząc pla
n'pwo, nie. marnuje ehorrf-'i na niepo-
trzebne ruchy. Gelne i silne ciosy lą- .-,

-

dują w'ęc na szczękę Soczewce- ! zu szcdł do zwarci? '

go...I r. dla łodzian-'na. Zwycięża w-II *
zczaaia byl ^radny. Pierwszą ma-

i in r Różycki. |° ę wyraźnie v/ygryw* ^ Jaskóła. w

II-ej B: ałkowski nieco się poprawią i

runda jest wyrównana. W III-ej- pe»-
CZ/^NECKI BIJE KLEINA

W kogucięj Czarnecki (Ł) hije . ,

.
_

.
_ czątkowo Białkowski dzierży.- iniej»-

Kle/una. Rutynowany Czarnecki z miej t wc -w h. rckach; ^askdła"VroSii
sca rozpoczyna .atak Trafia parokrot! gię Po(J kon5cc szybszy
n:e prawym. Jednak c-ągle polując

^

ponownje przcwagę i n,ńda
V

ła
ną szczękę pr.z.eęiwn?ka, 'zapomina zu

Kleina.
również jest wyrównana.

KRAKÓW, 28. 11 . (Tel. wł.) AZS—

Zgoda 56:25 (1S.- 1S). Tak zwany ła-

skawy uśmiech losu był w tym me-

czu po stronie akademików. Gdyby
przeciwnik wyzyskał choć połowę

sytuacji podkoszowych", wynik
śmiało mógłby brzmieć odwrotnie.—

Zanosiło się zresztą na to na począt-
ku. AZS stale był „przegrany" (0:2,
3r:4, 2:6, 4:8) 1 dopiero wejście Bahra

wzmocniło bojowość drużyny krako-

wskiej, która, zniżywszy na 8:7, zdo-

była rychło potem prowadzepie, po-

zwalając jednak w ostatnich sekun-

dach przed przerwą wyrównać prze-

ciwnikowi.

Po przerwie za dalekie strzały Pa-

szkowskiego i Bahra. dały prowadze-
nie Akademikom, którzy zwiększając
tempo w ostatnich minutach, powięk
szyli dystans do 11 pkt.

'Zdobywcami koszy byli: dla AZS—

Paszkowski 14, Kozdrój 12, Lipiński
§, Otaehowicz i Mizian po 2, dla Zgo
dy: Wrześniak 12, Nagórski 5, Ska-

wiński 4, TatardfŁk i Gurtler po 2.

Sędziowali: Dmoch i Ujma z War-

szawy. Widzów, odliczywszy działa-

czy aportowych tzw. oficielów i przed
st&wieieli prasy, niewiele więcej po-

nad tuzin.

•

KRAKÓW, 28. 11. Wisła — Zgoda
S3:£9 (16:11). Wisła bez Arieta, lecz

zc Stokiem rozstrzygnęła już swe za-

wody w I połowie, zdobywając prze-

wagę 5 koszy. Po przerwie gra była
wyrównana, gdyż beniaminek Ligi
okazał się zespołem groźnym dla

•taniego ligowca.
Punkty dla Wisły zdobyli: Hegerlf

9, Stop 8. Pawlik, Drjli:'> w'-' Kowa-

jlówka i Szostak po 4; dla Zgody:

Gurtler 9, Wrześniak 7, Nagórski i

Tatarczuk po 4, Krawczyk i Olbracht

po 2 oraz Skawiński 1.

Sędziowali także: Dmoch i Ujma.

WARTA — AZS (WARSZAWA)
27:23 (8:8)

Rozegrane w Poznaniu spotkanie o

mistrzostwo Ligi koszykowej mięcl.:y
warszawskim AZS-em 1 „Wartą." za-

kończyło sięz wycięstwem gospoda-
rzy 27:23 (8:8). Punkty dla zwycię-
skiego zespołu uzyskali: Pawlicki 10,

Dylewicz 9, Ruszkiewicz 7; Urbano-

wicz 1; dla AZS-U: Bartosiewicz 8,
opiołek 6, Popławski 4, Olesięwicz 3

i Niciński 2.

TABELA
Aktualna tabela Ligi koszykowej przed-

:!awia się następujące:
gier pkt. if kaszy

4 4 173j139
4 3 '1<1:135

5 5 153:134

3 2 140:118
4 2 12S;12J

5 2 -155:178

S . 1 135:176

.4 .0 ' 124:161'

1> ZZK (Poznań)
2) Y. M. C. A. (Łódź)
3) AZS (W-wa)
4) TUR (lódź)
5) Warła •

6) AZS (Kraków)
7) Wisła

t) Zgoda

Poznań I - Pomorze 8:8
Blady i nieciekawy mecz

POZNAŃ", 28. 11 . (Tel. wł.) Po-

znań — Pomorze 8:8. Spotkanie nie

wywołało większego zainteresowania.

Mecz stał na słabym poziomie i na-

wet renomowani zawodnicy, jak Kru-

ża, zawiedli. Jedyną okrasą spotka-
nia było zwycięstwo przez t. k. o .

młodego poznaniaka, Suwiczaka nad

Rychterem w średniej oraz nakaut

w ciężkiej.

Poznań wystąpił w bardzo słabym
składzie, bez Kasperczaka, Kazimier-

czaka, Dominiaka, a obecny na sali

Liedtke, na skutelo zakazu, nie mógł
bronić barw Poznania w muszej, w

której to kategorii Poznań oddał pun

kty w. o., gdyż wyznaczony Woźniak

nie stawił się.

Wyniki: w muszej Llcau (Pom)
zdobył punkty w. o. W koguciej, po

wyrównanej walce, Głoniak (Pom)
v."io !ał z .T?(*vasz3l:iem. W piórkowej
Kruża (Pom) zwyciężył pewnie am-

bitnego Nowaka. W lekkiej, walczą-
cy w odwrotnej pozycji, ^Piotrowski

(Pom) odniósł zwycięstwo nad Ra-

tajczakiem. w półśredniej Kaliński

(Pom) uległ Smigorskiemu. W śred-

niej Rychter (Pom) przegrał w 11

starciu przez t. k . o . z Suwlczakiem.

Już w I r. Pomorzanin po celnej pra-

wej znalazł się do „8" na macie. W

półciężkiej Bonikowskl (Pom) prze-

grał w trzecim kole praiez dyskwali-
fikację za nieczystą walkę z Fraii-

kiem, a
^

ciężkiej Jabłoński 2*Atał

w H starciu znokautowany przez Ko-

łeczkę.

pełnie .o odkrytym '«tułowiu

Gdańązc^an-n .bije szeroko, a punkty Snowacki (Gd), Wróż. (Pi-
tym ataku,, głową Przez wszystkie znań) ; Golański (Łódź).
3 rundy inicjatywę dz erży Czarnecki,
który wygrywa wysoko.

W piórkowej — Kazimierczak (Ł)
zremisował z Gołyńskśm. Szvbszy Go

łyi*'ski ra rzuca tempo { z doskoków

niejednokrotnie lewą masuje żołądek
przeciwnika. Wysoki, o długich rę-

kach Kazimierczak spóźnia się z każ-

dą -akcją o ułamek sekundy. Więk-
szość ciosów: łodzianina traf ;

anarę-

kawice Pierwsza runda dla Gołyń-
skiego, druga" wyrównana, w trzeciej
Kazim ! erczak próbuje atakować, a

zachęcony udzielonym Gnłyńsk-ernu
napomnieniem ża trzymanie, -'dzie do

przodu. Trafiony prawym, traci ną

animuszu i od te<?o czasu oonownie

na ringu króluje Gołyński. Walka nie

rozstrzygnięta. Z wyniku tego najbar
dziej powinien być zadowolony Kazi-

mierczak.

Lekka — Kawczyński (Ł') przegrął
7. Kudłacikiem. Opanowany, spokojny
Kudłącik postanawia rozebrać walkę
taktycznie. Trzymając swego przeciw-
nika na dystans, nie- traci energii na

n'e-felne^cio«y. Bije zarówno z lewej
i prawej. ^Łodzianin jedynie ze zwar-

MIITBIOITWA ritKARMCłl ! AtlANII

v,' Albanii zakończyła się pjerWsza sefia
.r .istrzoitw piłkarskich. Jesiennym njlslrjam
:o:l-lł dri:fi/na wojskowa Parlyzańt, któ-
ra uzyskała 11 punktów.

W ringu sędziował Matura (Śl), na

Ocfpoci/feifzl
BZetfaitcjS

Sulima A. — Warszawa. O lotach wojen-
nych I powojennych Henryka Szamoty nic
nie wiemy. Jak się nam zdaje; Szamota w

1939 r. przebywał w Ameryce Południo-

wej. O ile kto z naszych Czytelnjjrti*>po-
siadałby dokładne wiadomości o Szamo-
cie — to prosimy bliższe informacje."

Lech Szczucki — Warszawa. Mecz Wi-
sła — Legia, rozegrany w. Warszawie w

dniu 2.5 br. "'-ończył się zwycięstwem
Legii 4:1 (1:0). "

W dniu 29 sierpnia odbył się wv Warsza-

wie mecz ligowy Wisła — Polonią 5:0 (0:0).
3. Andruszkiewicz — Warszawa. W każ-

dym niemal zespole ligowym panują, sto-

sunki podobne do tych, o których- Pan

wspomina. Mamy nadzieją, że zniesienie

karencji umożliwi młodym piłkarzom zmia-

nę barw, a co za tym idz'e ułatwi awans

do pierwszego zespołu.
Stały Czytelnik — Sosnowiec. Przed woj-

ną, w okresie rozkwitu twej kviery' Kol-

czyński występował w kategorii półśred-
niej i w niej zdobył mistrzostwo Eurepy.

Dariusz Zaremba — lublin. Niettety, nie

możemy tym panu tłuży^.

SZERMIERZE I-TH".INA

CZYNIĄ POSTĘPY
LUBLIN, 28. 11. (Tel. wł.) — W

Lublinie bawili szermierze AZS po-

znańskiego, lttórzy pokonali w szabli

AZS Lublin 10:6. Najwięcej zwy-

cięstw zdobyli z Poznania Hcnnig i
Sokół; z Liiblira zaś 'Ftertereślewicz

i Pilawski ;'po 3. W turnieju indywi-
duftlnyin w,vycicżył Chwalisz przed
Sokołem, obydwiaj AZS Poznań. Na-

leży żałować,' że ile przybyli do Lu-

blina azenijierze AZS Wrocław oraz

reprezentan'd Polski "kpt. Pokt, Brze-

zicki i W^dbicf z Warszawy, co w

dużej 'mierze " odebrało atrakcyjność
zk\vodóifr. 'Sżfcfnaiimse lubelscy' póczy^
nili ostatnio duże postępy.
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