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Dwa razy remis ze Slezką Ostravą
przynosi zaszczyt piłkarzom Cracovii

Kraków, 29.IH. (teL w!.) .

Prawdziwą biesiadą były świąteczne meczę Cractmi ze Ślezką Ostrawą,
aafmujęcą obecaie 4 miejsce w lidze czeskosiowackiej. Publiczność, która

w obydwa dni pośpieszyła aa stadion Cracovii (w niedzielę 12 tys., w po-

aiedaialek 8 tys. widzów), nie zawiodła się w oczekiwaniach. Śl«z£a
Qstrava pokazała futbol w dobrym wydania. Drużyna bez słabych punk-
tów technicznie wysoko zaawansowana, taktycznie doskoaale rozwiązują-
ca zadania, była przeciwnikiem rekomendującym się takim sukcesem, jak
swyciestwo w ab. roku nad mistrzem ZSRR — CDKA.

Slezka Ostrava nzyskała w Krakowie

dwukrotnie wynik remisowy 1:1. Slezka

Ostrava przeegzaminowała Craeovię
gruntownie, a egzamin ten wypadł na

korzyść biało - czerwonych. Cracovia

zagrała z najwyższym wkładem ofiar-

ności i ambicji, ustępując gościom za-

równo pod względem taktycznym, jak
i technicznym. Ambicja, ofiarność, a

przede wszystkim dobra kondycja Cra-

covii — to czynniki, które zaważyły na

wynikach.

Obydwa spotkania sni?|fy ęsreebięg cię
kawy-' I' *•!- «r^sjid^r - widow-

nię w nieustannym natężenia. Cracovis

stosowała mędrą taktykę gry defeqzyw-
nej,' opierając • się' na swoim najsilniej-
szym punkcie Parpanie. Parpan wytrzy-
mał napór Czechów przez obydwa dni,
mając dzielnych sprzymierzeńców w

bramkarzach — Rybickim pierwszego
dnia i w Hymczaku drugiego dnia. Do-

skonale spisywał się również obrońca

pierwssego dnia. Ofenzywa biało » eser-

woBtych — te Bobula. Jeg® zagrania
(Dalszy ciąg na atr. 2-ej)

POGROMCY LEGII

Święta stały pod znakiem piłki eioż-

roaj i tsiiajazdu" czechosłowackich dru-

żyn. Atak naszych pobratymców został

zwycięsko odparty. Powiedzielibyśmy
nawet dość krwawo. Jedyne zwycięstwa
odniosła Trnava naturalnie w Łodzi i

Nusle naturalnie ui... Warszawie. Oby-
dwa te ośrodki im luzłeię « wf do nmj
silnieisqycfoi

Główny atak poszedł na Kraków,
gdzie Cracovia oparła się zwycięzcy nad

CDKA — Slezkiej Ostravie uzyskując
dwukrotnie remis. Wisła zrewanżowała

się . Zilinie za zeszłoroczne lanie, s War

iki jako mistrz Polski nie zrobiła nam

wstydu, bijąc ligową drużynę Cechie

Karlin. Węgierski Haladas niestety nie

stawił się.
W sumie więc wyszliśmy dobrze. Zło-

śliwi twierdzą wprawdzie, że zasługa w

tym większa dobrej polskiej kuchni, jed
mak nie należy psuć sobie humoru słu-

chając ludzi gderliwych.
Czyżby więc piłka nasza poszła taft

gwałtownie to górę? Niestety, nie do-

chodzimy do tego rodzaju wniosku, Fak

Hem jest bowiem, że Czesi w sumie

przetoażali, a jedynie zła dyspozycja
strzałoim i brak wykończenia w wielu

wypadkach uchroniły nas przed mniej
przyjemnym wynikiem. Niemniej jed-
nak bilans świąteczny wypadł dodatnio,
to też chcemy czerpać s niego otuchę
roi przyszłość. To nam wolno.

gra z Pragą
1&.BW

Wobec niemożności przeprowadzenia
meczu Warszawo — Praga dnia 18 kwie

Cnia, gdyż Warszawa ma na dzień ten

zakontraktowany mecz z Mor. Ostrawą,
praski okręg zwrócił się z odpowiednią
propozycją do Krakowa.

Kraków zaakceptował propozycję Pra

gi i dnia 18 kwietnia staniemy eię
świadkami pojedynku polskich i cze-

skich piłkarzy na trzech frontach. W

Warszawie odbędzie się oficjalny mecz

Polska — Częch<>s?owacj», w Mor.

©strawi®.- «potkanie międzymiastowe
Warstwa — M . Ostrawa i w Pradze

tnecE Rraków — Praga.

JESZCZE RAZ
BARBARA SCOTT

ALBERTA (Obsł. wł.). Rozegrane w

Alberta figurowe mistrzostwa Kanady
w jeździe na łyżwach przyniosły jesz-

Glimas, zwłaszcza pewnie grał w ponie- j cze jeden triumf mistrzyni świata Bar-

działek. Bracia Jabłońscy dobrze wy- i barze Scott, która do wiązanki swych
pełnili swoje zadanie, lees niepotrzeb-1 tytułów dodała jeszcze jeden — tym
nie grali nieco za ostro, zwłaszcza | razem mistrzowski tytnł Kanady.

Przy palbie rewolwerowej
gwizdach, trąbach i grzechotkach

sędziował p. Vlcek w Guatemali

P

NARCIARZE JUGOSŁAWII
ZWYCIĘŻAJĄ

BELGRAD (Obsł. wł.). Międzynaro-
dowe zawody narciarskie w zjeździe ąi
dystansie 2.000 m rozegrane w Ma»

-donii przyniosły w konkurencji druiy-
newej zwycięstwo Jugosławii przed Bd-

garią i Rumunię.
W konkurencji indywidualnej pierw-

sze .miejiee zdobył znany w Polsce Ju-

gosłowianin Mulej w czasie 3:37,8. Naj-
lepsi? a Bułgarów Biśkow miał eaaa

4:09,9, najlepssy Rumun — Bara —

4:10.

SK Nusle, Ictóre po przegranej s ŁKS i stoycięsltuie nad Widzewem, sremiso-

wclo z Polonią 2:2 i pokonało Legię 5:1. Stoją od lewej: Sianek,-Supp, Pli-

sa, Miller, Vohanka, Csapek, Horak, Kubanek, Novak, Pttur i Mayer.

wygrywa o 5 długości
Milion widzów na brzegach Tamizy

LONDYN, (obsł. wł.). Tradycyjny
pojedynek wioślarski pomiędzy repre

^ą-jtacjami Cambridge i Oxford Za-

kończył się tym razem sensacyjnym
zwycięstwem osady Cambridge o .5,
długości i to w rekordowym czisię'
17 min. 50 sek.! Było to 50-te zwy-

cięstwo Cambridge na 43 zwycięstw
Oxfordu.
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iam Szkocji
GLASGOW. (Obsł wł.) Półfinały pu-

charu Szkocji przyniosły^ następujące
wyniki: M-ortom — Celtic 1:0 (po do-

grywce) i Rangers — Hibernians 1:0.

Ostatni mecz sgromadzil na stadionie

Hampden Park rekordową ilość widzów
— 130.000 .

Moltram

CAiPE TOWN. (Obsł. wł.) W finale

tenisowych mistrzostw Południowej Af-

ryki znany w Warszawie Mottram prze-

grał z polu dniowo-Afrykańczykiem Stur

gessem 3:6, 4:6, 8:6, 1:6.

Mottram grać będ-ie w grze podwój-
, aej panów na turnieju wimbledońskim

właśnie ze Sturgessem.

Jrójiiiec*
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LONDYN. (Obsł. wł.) Piłkarski trój-
mecz amatorskich reprezentacji Anglii,
Holandii i Luksemburgu przyniósł do-

Syćhczas następujące wyniki.: Anglia —

Luksemburg 2:1 (0:1). Zwycięską bram

kę zdobyli Anglicy = wątpliwego rzutu

karnego. Holaasdis — Luksemburg 1:0

(1:0).

grzeszenia' zawodnikom, publiczności i I

sędziemu. Z chwilą, gdy piłka poszła;
w ruch, rozpoczął się piekielny kon-

cert, przerywany od czasu do czasu .

wystrzałami, na szczęście używano śle

pych naboi.

Leonidas, był w czasie mistrzostw

świata we Francji, obiektem podziwu
wszystkich dla swych akrobatycznych
popisów, które demonstrował od cza

barw, szalejąca publika, latawce, ko- su do czasu. Gracze Guatemali byli
łatki, trąby koncertujące przez cały ekwilibrystami prze? pełnych 90

mecz, 22 akrobatów na boieka — minut, toteż sędzia nasz był niejedno
wszystko to razem nazywa się piłką krotnie w strachu o swą głowę, gdy
nożną w Guatemali! ' koło niej fikano nóżkami.

Do Środkowej Ameryki wyjechał p

ISALIŚMŚY w swoim czasie o za-

proszeniu znanego w Polsce sę-

dziego praskiego Vlcka do Guatemali,
gdzie sędziował turniej państw środ-

kowej Ameryki. *

P. Vlcek po powrocie do Złotej Pra

gi opisuje swe, jedyne w swoim ro-

dzaju wrażenia. Oto, ce pisze oa w

,,Mlada Fronta":

Gracze o odcieniach wszelkich

Wyścig, na trasie ok. 7 km 250 m, j
który odbył się po raz pierwszy
roku 1829, wzbudził tym razem

brzymie zainteresowanie, tym bar-! Sg^ll
dziej, że dopisała wspaniała pogoda.
Na obu brzegach Tamizy zebrało się
ok. milion widzów.

Naogół nie było faworytów. Mel-

dunki z obu obozów nie pozwalały
na zdecydowane typowanie. O zwy-

cięstwie Cambridge'u w znacznym

stopniu zadecydowało losowdńie, któ

re pozwoliło wybrać bardziej korzyst
ny tor przy brzegu północnym. Tech

niczne warunki startu były trudne.

Pierwsza faza miała przebieg drama-

tyczny, Cambridge ostrzej ruszył ze

startu, Oxford podwoił tempo do ,36
uderzeń na minutę i zrównał się z

przeciwnikiem, Zwolna jednak Cam-

bridge wywalcza sobie przewagę i u-

trzymuje ją pewnie. Na połowie tra-

sy, było już.niemal rzeczną pewną, że i

zwycięstwo zostanie przy Cambridge,!
który w pięknym finiszu dobił piarw-;
szy do mety. Zwycięstwo aa Cu^
- b^g^-lKr jmaczsym^ .i do;-^

mu Bartonowi; ;;V

Na rekordowy • czas złożyło: się . w

pewnym stopniu korzystny wiatr od

tyłu'i-przypływ morza.

9 państw
w wyścigu

ir-p -ir
w.TśCiOl kolankfo trasie War

nawa
— Praga, która odbędą sfę

M peczątku aiaja. zapowiadała
Jako impma aa miarę nieitotowanę do-

tychczas * Polica. Organizatorzy łych
wyielgAw otnymBli zg!oizan)a dria-

wlęćla paAitw.
«•dlng za|>awl»<M aa «vMal «•

pfiy|fia|ę: Pif M- balony, lagoclawia

7/ ttfiiaiala-' n, Albaaia n, Wii L
'fflriica aryślikltię' iMa - dratyny
•r«i|dp.a^i--. |H> 4nwodnik*w onś k*ko

zaspóltw okrąg*wych.
'" O Ho doplitę wiiyttklo zgtaizaalo.
w oba wyścigach będzla itartowało
nad tlS kolarzy.

Cenne zwycięsiwo^ Węgra w Hicei

Vlcelc, zaopatrzony w dwie gwizdawki
i słownik hiszpański w kuferku. Mia-

sto Quatemala jest pół-piekłem. 35

stopni ciepła w cieniu stanowi mini-

mum. Ulice są puste, życie rozpoczy-

Ostatnie i decydujące zawody od-

były się pomiędzy Guatemalą i Pa-

namą. W razie zwycięstwa Guatenfe-

li decydować miał stosunek bramek

pomiędzy nią i Costaricą. Gospoda-
rzom nie szłó, wynik brzmiał 1:4; po

na się dopiero wieczorem, gdy ter- | pj^e^je zmniejszył się na 3:4, a gdy
mometr opadnie do 20 stopni i tubylcy mjejscowi wyrównali, Vlcek gwizdnął
oblekają się w cieplejszą odzież, by...' ; poszedł na środek boiska. Jakie

nie przeziębić się, J by}0 jegQ zdziwienie, gdy się odwró-

Pierwsze zawody były między Co- ci?. Jak okiem sięgnąć, ani znaku z

staricą a Salvadorem 3:1. Przed za- graczy Panamy. Poszli do kabiny,
wodami ksiądz w liturgicznej szacie gdyż uznali bramkę za strzeloną ze

obchodzi całe boisko, udzielając «w-

COUTTET WYGRYWA
W OSLO

OSLO (obsł. wł.)> Międzynarodowe
zawody w kombinacji ąlpejskiej roze-

grane w Goldhoepiggen w konkuren-

cji panów zakończyły się zwycię-
stwem Francuza Couttet — 125,6 p.

przed Penz (Francja) — 126,5 p. i

Szwedem Nilsseaesn — 126,6 p.

Wśród pań zwyciężyła Szwedka Nił-

e«c--j*:'

IroAie^

W Paryżu odbyto się zebranie delega-
tów Międzynarodowej Federacji Teniso-

wej. Prezydentem Federacji wybrano
Anglika Ealon Griffltha. Najważniejszym
punktem obrad była sprawa zwrotu kosz-
tów Dotychczas amatorzy mogli otrzymy-
wać zwrot w sumie 8 tygodni. Obecnie
zmieniono paragraf w tym kierunku, że

zawodniłrm wolno zwracać koszty za u-

•ziat vr i turniejach w roku.

Repiezentant Indii domagał się stwo-

rzenia dla pań konkurencji pucharowej
na wzór Daviso. Puchar na cel ten ofia-
rował szach Pitapiramu. Po dłuższej dy-
skusji wniosek odrzucono.

spalonego.

Konsul czeski preetłóaaacrył gra

ezom panamskim słowa p. Vlckaa i

Były oae niedwuznaczne: „Czekam ]
pięć minut, a później odgwizdujęj
zwycięstwo Guatemali". W ciągu i

trzech minut wszyscy wrócili na bo-

isko. Guatemala zwyciężyła 5:4, ale

turniej wygrała Costarica. Było to

jedenaste i ostatnie spotkanie, jakie
prowadził sędzia czeski, Guatemala

zaproponowała mu kontrakt na trsy
*

.

-;- woła!! jedaak rorócić tło doan.
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Znany francuski tenisista Pellzza wy wę-

drował do Ameryki, gdz'e obojrnujo po-

sadę trenera w klubie Hirondelle w Bal-

timore. Klub liczy 500 członków i posia-
da 25 kortów.

Po Petrzo traci Francja skolol drugą
wybitną rakietę I Marcel Bernard rozglą-
da ikt obecnie za nowym partnerom do

gry podwójnej. Będzie nim zapewne

Henrl Solełll.

TRZECI z kolń tsnuej tenisowy I

aa Riwierze, rozegrany.. ; w Nicei

przyniósł sensację w postaci zwycię-'
stwa Węgra Asbotha nad najlepszą
rakietą Europy — Jarosławem Drob-

nym, Asboth reprezentował najwyż-
szą klasę tenisa earopejskiego tuż

przed wojną. Po wojnie powracał do

swej wielkiej °'

formy bardzo powoli,
lecz już rok ubiegły sygnalizował, że

Asboth moie być jeszcze b. groźny.'
Tegoroczne treningi rozpoczął wcześ-

nie i od miesiąca jest już aa Riwie- I

I rze. Drobny' po sezonie hokejowym, I

I grał stosunkowo nic wiele, a jedyną j
J jego zaprawą był szereg towarzy-1

skich spotkań w Rosji. ,j

Turniej w Nicei miai mocną obsa-

dę. W półfinałach znaleźli się: Drob-

ny po łatwym zwycięstwie nad Kumu

nem Caralnlisem 6:2, 6:3, Ameryka-
nin Patty, Węgier Asboth (po zwy-

cięstwie nad mistrzem . Monaco —,

Noghes'em) i wreszcie Austriak Redl

Kto śnU
śypowuł

ten

ivggrcvl

Warta — Cechie Karlin 5:3

AKS — Haladas — odwołany
ŁKS — KS Trnava 3:4

Ruch — Zilina 4:2

Polonia W-wa — Nusle 2:2

Cracovia — Ślezka Ostrava 1:1

Warta — Cech !
e Karlin 2s0

Wisła — Zilina 4:1

Legia — Nusle 1:5

Piast Gliwice—Ruch Chorzów 2:2

Rep. Katna — Widzew 1:2

Partyzant Kielce — Radomiak 2:1

pa zwycięstwie sad cztcrdzfestopu*>
letnim Amerykaninem Woodem. W

półfinałach Drobny po walc* wyeli-
minował Yankesa Patty, Asboth s

łatwością wygra! s Redleni, FlaaS

przyniósł sensację.

Asboth wygral z Drobnym Srft. teig
6:3, v— a więc. bez straty seta. Drob-

ny nio wytrzymał kondycyjnie nada-

nego przez Węgra wściekłego trwys
i stawiał ackuteczny opór tylko w? 1

secie. Dwa pozostałe oddal leldte,
nie mogąc zaaleźć Inki w aieustaj^
cej ofeaaywie szybkiego Węgra.

Dragi sukces odniósł Asboth !ąca>
nie z Koermęczi, wygrywając fina!

miksta z parą francuską Bolelli, FriU

6:4, 6:4. Drugi graca CSR — Ceraik

nie odegra! żadnej roli w tym turnie-

ju. Czesxka Stxaubowa odpadła, w

ćwierćfinałach.

UOA ANOttlSM

LONDYN (Obił. wl.| . W czat.e łwłąt
Wielkanocnych rozegrano w Anglii *ZO>

reg spotkań o mistrzostwo I-o] ligi. tldai
Arsenał wygrał 7:0 z Middlesborough,
zremisował 1:1 z tę tamę drużynę I prze-

gra) t:S z Blackpoolem.

Inna rezultaty: Burnley — Wanderera

1:1, Preiton — Chelsea 0:2, Manchestw
U. — Hudderslield 2:0, Aston Vllla —

Porlsmouth 2:1, Blackburn — Charllon U,
Derby — Sheffield 1:1, Everton — Stoke

Ś:1, Grlmsby — llverpool 0:2, Manchester

City — Liverpool 2:0, Bolton — Manche*
•ter U. — 0:1, Dorby Blackpool 1:0, E«Of>
ton — Grlmsby 3:1, Manchester City -»

Cheliaa 1:0, Woiwerhamplon — Sunde*>
land 2:1.

TKIUMFT PIEKARZY WfGIEli

PRAGA (Obsł. wł.). Turnie] wle'kanoenv

przy udzlalo dwóch drużyn węgierskich 8

Budapoiztu MTK I Csepei zakońe-yf się

generalnym lukcocom Węgrów, którzy

pokonali Spartę I Slavię.

i Wyniki: Caepol — Dlavla 1:0 (<:*), C**>

pal — Sparta 2:1 (0:0), MTK L splrta »

(34), MTK — Slevi» 1:S (1:0).



Mk.% PRZEGLĄD SPORTOWY
Wr. «

dzięki ofiarności i wielkiej ambicji
POZNAŃ, 29.3 (Tel, wł.) . rcrto —

Cechie Karlin 5:3 (1:3). Bramki dla

Warty zdobyli: Czapczyk 2, Gendera,
Weiss i Orłowski po jednej. Din Cze-

chów: Wokoun, Koutil i Preis.

Wielkie rzesze sportowców oczekiwa-

ły z duiyns zainteresowaniem występu
Ci icliów, fcrdrzy ostatnio na boiskach

Dwa remis?
Cfiicorll

(Dokończenie ze sir. 1-ej)
ssafeszały szyki Czechom, a zdobyta
przes niego bramka już w pierwszych
minutach zawodów (9 minuta) zdeto-

nowała wybitnie pewnych, siebie Cze-

ehów. Na wyrównanie trzeba było cze-

kać przeszło 20 m. Padło ono w okre-

sie silnej przewagi gości w 22 m. ze

strzału Simonka. Mimo zaciekłych '.ta-

ków Czechów, aż do końca zawodów

(strzałowe może jedynie niedokład-

aych). Wynik niedzielny nie uległ zmia

wie. Cracovii zanotowała pierwszy euk-

®es międzynarodowy w tym roku. Sę-
dziował dobrze p. Seichter,

Drugi dzień zawodów napawał zwo-

lenników Cracovii poważnymi obawa-

mi. Ciężki mecz niedzielny i rezerwowy

skład Cracovii nie wróżył nic dobrego.
Tymczasem I tvm razem ambicja, zacię

wo
- dyaponując pewnym wykopem i

ioit t ofiarność uwieńczone zostały wiel J ° btt nó3- Pomoc gości w składzie: Pro-

kim sukcesem. Cracovia uzyskała po raz I va<Ii1 ' Zak
»• Benesz ~

w,i
e

dzie ł

*tóry remisowy wynik 1:1 (1:0). Slez- • « grywała idealnie. W ataku ob.j skrzy,
jka Osti-wa grała niesłychanie twardo, 1 dt ° wi

.

Ve8el
r

1 Koutil
— doskonale »

I europejskich oraz w Afryce Północnej umieli się zdecydować na strzał. W dru

uzyskali dobre wyniki.» ' gim dniu na lewym skrzydle zadebiu-

Czesi potwierdzili swą wysoką klasę, tował Melosik, chociaż słaby fizycznie
pokazując dobry fulbal w polu, które- wygrywał pojedynki, a co najważniej-
mu jednakowoż brak było skutecznego

sz
« jego podania były przemyślane,

wykończenia. To też mając w obu spot- Przejdźmy do opisu poszczególnych
kaniach przewagę zwłaszcza w drugim spotkań. Warta — Cechie Karlie 5:3

dniu w 80 proc., ponieśli porażki. Czy; (2:3). Początkowe minuty gry upływa-
Warta zasłużyła na zwycięstwa? —

owszem! Drużyna poznańska tak w

pierwszym, jak i w drugim dniu zagra-

ła ambitnie i ofiarnie, przetrzymując
przez dłuższe chwile cięgle ataki gości,
a kiedy sama przeszła do kontrataku,
umiała prostą drogę znaleźć przejście
do bramki przeciwnika. Warta nia im-

prowizowała. Grała jedynie skutecznie

i to pomogło jej do zwycięstw.

Lecz przejdźmy do poszczególnych
drużyn. Drużyna czeska zaprezentowa-
ła się doskonale fizycznie, o dobrej
kondycji i szybkości. Jej atutami —

idealne opanowanie piłki, zagrania płyn
ne, dobra gra głowę, kapitalne zwodze-

nie ciałem oraz krycie przeciwnika,
przy kompletnym jednak — jak już
wspomnieliśmy — braku dyspozycji
strzałowej.

Bramkarz Stadnicka bronił dobrze 1

jego efektowne oraz pewne parady by-
ły gorąco oklaskiwane. Obaj obrońcy
Mielinek i Koubek ustawiali się wzoro-

a eait zaciętością, chcge za wszelką ee-

a$ wywiesi zwycięstwo a Krakowa. Sę-
dzin mjr, Schneider trzymał jednak w

pyzach zawodników obydwu drużyn,
»ie dopuszczając do ostrej gry., która

jsiewęlpliwie byłaby następstwem twar-

dych zmagań poniedziałkowych. Z kar-

j grywali, jednak środkowa trójka — Wo

i konn, Fikcja i Preis — bawili Hf w hi-

perkombinację i zanim zdobyli się na

strzał, sawsze znalazła się noga poznań-

czyka.

Drużyna Warty wypadła na tle Cze-

chów dobrze. Krystkowiak w bramce

tóDź 29.3 (Tel. wl.) . Rozegrany w To-

maszowie mecz piłkarski o mistrzostwo

«kręgu między Borutą • TUR-em zakoń-

czył ilą wynikiem remisowym 3:3. Mecz

miał przebieg sensacyjny, ponlewai do

przerwy prowadził Boruto 5:1. Po zawo-

dach tych TUR tomaszowski itał flę Jed-

nym z poważnym kandydatów ne zdoby-
cia tytułu mistrza okrągu.
WŁÓKNIARZ — ZJEDNOCZONE 4:11

tóDł J».3 (Tal. wł.). W Zgierzu A kla-

nowa drutyna łódzka Zjednoczona w »ze-'

rogach której gra paru reprezentacyjnych
piłkarzy todzl, niespodziewanie przegra-

ła ł miejscowym B klasowym klubem

Włókniarzem 1:4.

brawurową
obronę. Obrońcy Dusik i Weiss grali
b. ofiarnie, stale byli w akcji, przy

czym wkraczali skutecznie. Z pomocy

najlepiej wypadł Każmierczak, który
często krzyżował szyki gości. Groński i

Danielak, a w drugim dniu Politowicz

i Skrzypiński dzielnie mu sekundowali.

W napadzie poza Smólskim, wszyscy

walczyli o każdą piłkę i zespołowo^ za-

grywali dobrze,

aego za rękę obrońcy Slezkiej Ostravy j często zbierał oklaski

M polu karnym Szeliga w 30 m. zdoby-
wa bramkę dla Craeovii, Po pauzie
Cnwi przechodzę do generalnej ofenzy-
wy, która Im przynosi już w 6 m. wy-

równującą bramkę ze strzału środkowe-

go napastnika, Krzyżaka. Cracovis od-

piera dzielnie wszystkie ataki, sama

jprzechodz;e wielokrotnie do groźnych
•femyw. Wynik nie ulega jednak zmia-

ale i wyczerpane walkf drużyny kończą
pełne emocji zawody, a publiczność w

pełni aadowolonn opuszcaa stadion

CraeoviJ,
Drużyny wystąpiły w następujących

•kładach c Slezka Ostrara: Scheier, Fol-

dyna, Marynczak, Recek, Sajer, Radi-

inee, Janik, Simonefe, Kryżak, Pscolka,
Dubowski.

Cracovia: Rybicki (w poniedziałek
Bymcsak), Kaszuba (II dzień Jabłoński

2), Glimas, Jabłoński I (II dzień Ma-

•ur), Parpan, Jabłoński II, Szeliga, Ró-

żankowski II, Szewczyk, Poświat (II
dzień Radoń), Bobula (II dzień Dycjan
3 pe pauzie Bobula).

ją przy wzajemnych atakach, kończą-
cych się na obrońcach. Defenzywa go-

spodarzy jeet w stałej akcji. Warta w

okresie tym tylko chwilami dochodzi

do głosu. Niespodziewanie Czesi prze-

dzierają się przez defeitzywę gospoda-'
rzy i nieobstawiony Wofeoun plasowa-
nym strzałem zdobywa w 32 min. pro-

wadzenie. W 3 m. później na skutek

błędu taktycznego Weissa, lewoskrzy-
dłowy Koutil podwyższa 6trzałem nie

do obrony na 2:0. Warci nrze jednak
nie załamują się, przeprowadzają coraz

bardziej przemyślane ataki i w 40 m.

Gendera z podnnia Gieraka wygrywa

pierwszy punkt dla miejscowych. W 3

min. później Czapczyk wyrównuje, lecz

radość na trybunach trwa krótko, gdyż
na 1. min. przed zakończeniem pierw-
szej połowy, Preis po pięknej akcji zdo

bywa po raz wtóry prowadzenie dla

Czechów,

Po zmianie stron w 5 m. wyrównuje
Czapczyk, a w 1S m. podyktowany rzut

karny za faul na Czapczyku na polu
karnym zamienia "na czwartą bramkę
Weiss. Czesi dążą ze wszelką cenę do

wyrównania. Przes pewien czas nawet

silnie przeważają, warciarzc nie dopusz
czają ich do strzału. Jeden s nieVcs-

nych wypadów w tym okre:-ię gry przy-

nosi Warcie w 39 nr, piątą bramkę,
zdobytą przez Orłowkijjro. Mimo obu-

stronnych ataków -wynik do końca me

czu nie ulepa już zmianie.

Sędziował p. Szczerba. Widzów

ponad 7.000 .

Warta — Cechie Karlin 2:0 (1:0).
Bramki zdobyli Gendera i Orłow-

ski.

Czesi rozpoczynają i lewą stroną su-

ną pod bramkę Warty, lecz Krystko-
wiak przytomnie broni raz drugi i

trzeci. Goście niepodzielnie opano-

wują" boisko i ni6 "schódrą 'z"pola kar,"
negó Warty, gdzie defensywa dwoi

awypadw12momało nieprzy-
niósł jej sukcesu. W 41 m krytyczny
moment pod bramką Czechów. Piłkę
podaje do środka Gierak. Powstaje
kotłowisko, z którego Gendera wy-

dobywa piłkę i strzałem nie do o-

brony uzyskuje prowadzenie dla War

ty. Ledwie umilkły oklaski, a podo
bna sytuacja odbywa się pod bramką
Warty, z tym jedynie, że Krystko-
wiak w ostatniej chwili wybija piłkę
w pole.

Po zmianie stron Warta zaczyna o-

biecująco. W 5 m podanie dokładne

Gendery do środka przyjmuje Orłów

ski "i przytomnie lokuje piłkę w bram

ce Studnicki, Lecz na tym się skoń-

czyło. Czesi przechodzą do ataku.

Pod bramką zielonych ciągłe zamie-

szania. Groński troi się, Dudzik skra

ca odważnie. Taka sytuacja trwa do

końca gry.

Zawody w drugim dniu prowadził
sędzia Walter. Widzów 6.000 .

Wisła rewanżuje się Zilinie
i wygrywa pewnie 4:1

KRAKÓW, 29. 3. (Tel. wl.) Wisła—

Zilina 4:1 (l:l).4Zawody Zilina — Wi-

sła, które odbyły się w drugte święto,
wywołały również duże zainteresowanie,
gromadząc przy wioseuej pogodzie ok.

8.000 widzów. ZiMńa, która poprzednie-
go dnia przegrała na Śląsku z Ruchem

2:4, potwderdzia opinię znacznie słab-

, szej drużyny, aniżeli Slezka Ostrava.

Zilina zajmuje obecnie 7 miejsce w ta-

beli ligi czeskiej, a przed tygodniem
uległa Slezkiej Qstravie 0:4. Były to re-

wanżowe zawody. W ub. roku goszcząca

w Zilinie Wisła poniosła sromotną po-

rażkę 2:10. Poniedziałkowe rewanżowe

zawody przyniosły pełny sukces w po-

staci zwycięstwa 4:1 (1:1). Drużyna cze

ska nie zaprezentowała się specjalnie
dodatnio. Była przeciętnym przeciwni-
kiem, to tei iwycięstwo w tym «taran-

ku było zupełnie usprawiedliwione.

Na zawodach poniedziałkowych czoło-

wy zawodnik Wisły, Gracz, obchodził

jubileusz 400 meczu w barwach Widy.
Z okazji tej otrzymał upominki od za-

rządu klubu. Gracz nie zagrał jednak Ganzner.

jubileuazowo, pwedwnie — wyjątków*
słabo. Być może, ie wpłynęła na to tro.

fkliwa opieka, jaką ółaczał go przez ca.

Jy czas zawodów lewy pomocnik, który
nie odstępował go ani na krok, denep.
wując tym wybitnie Gracza i wytrącając
go z uderzenia. Pray nniehnych atakach

Wisła zdobywa pierwszą bramkę już w

pierwszym kwadransie gry- Rupa z woi

nego x 20 metrów uxyffcuje prowadź*»
nie.

Lewy łącznik Ziliny, Chrupka, iwy»
skuje wyrównanie w 31 m. Po pawwi^
w 5 min. Rupa atnzela drug* bramkę *

10 m. Mamon, nowy nabytek Widy, ad*

bywa trzecią bramkę, • w 39 tnfat. Wa»

das ustala wynik dnia.

Sędziował bez garzutu Michalik.

Wisła grała w «kładzie: Jurowitaj
Filek I, Flanek; Wapiennik Adam, Łe.

gutko, Wapiennik Jan; CśsowAi, Grat^

Kohut, Rupa (Wanda*), Mamoń.

Ziłina — Pochaba, Kasmanee, Krab

nohowaky, TUnkanee, Saab*, Bnaną
Kocik, Wnkks, TteocaanAj, Oirapio^

Ie lecz skutecznie
walczył Rttch z Żilincg, wygrywając 4:2

najważniejsze się i troi. Warta powoli otrząsa się,

CHORZÓW, 28.3, (tel. wl.). Ruch—

Zilina 4:2 (3:2). Ruch — Brom, Gie-

bur, Olsza, Susze-yk, Bartyla, Bom-

ba, Przecherka, Cieślik, AIszer, Ce-

bula, Kubicki. Zilina — Skormanek,
Krasnochorski, Timhanike, Sabo, Pa-

novcc, Kocyk, Parycky, Trenczanaki,
Hroubka, Kancner, Bamki dla Ruchu

Cieślik 3, Olsza — 1 (z rzutu kar-

nego), dla Ziliny Parycki 2. Sędzio-
wał Cober. Widzów 14 tys.

Nie udaiy się święta Wielkanocne

piłkarzom Śląska. Z dwu zapowie-
dzianych drużyn zagranicznych, które

miały rozegrać * mecze z AKS, Ru-

chem i Sarmacją, (Będzin), zjawiła
się tylko jedna SK Zilina, sprowadzo
na przez Ruch. Węgierski Haladas,
przeciwnik AKS-u § Sarmacji za-

wiódł. i..-

SK Zilina,. ligowa" .drużyna czeska,
żajmująća W 'tefePHlf w tabeli'gier
mistrzowskich 8 miejsce, lecz nie jest

w szczytowej formie. W Chorzowie

stawiła się Zilina w składzie osłabio-

nym bez czterech graczy pierwszego
zespołu. Najbardziej odczuwano brak

reprezentacyjnego skrzydłowego CSR
—Sachary i znanego a nas z meczu

ze Słowacją w Waxwxawi* napufaika
Bielica. Mimo tych Ink Zilina zapre-

zentowała się na boisku chorzowskim

dobrze. Techniczni* gójcie przewyż-
szali zespół gospodarzy, górowali tei

szybkością. Krótkie przyziemne po-

dania stosowana dość często, wpro-

wadzały wiele zamieszania na tyłach
Ruchu, Miękkie dośrodkowania stwa

rżały pod bramką Ruchu sytuacje nie

bezpieczne. Całe szczęście, te brak

było tym .akcjom wykończenia. '

Najgroźniejszy strzelec gości, Pa*

rycky dał się poznać już w pierwsze)
minucie gry, gdy wspaniałą bombą
trafił ,w poprzeczkę, le^ cKwi

Ii był Ijiecżółowicife^pyńówai^^Żna-;
lazł jednak dwukrotną okazję, by

-OWI
ŁÓDŹ, 29. 3. (TeL wł.) Prze® dwa Gdy przez pewien moment Widzew o-

dni świąt gościła w Łodzi piłkarska dru- j padł s ał, gdy napór jego na bramkę
ży»a 1'raava, zajmująca w pierwszej
lidze CSR 7 miejsce. Goście przyjechali
w najsilniejszym składzie, w którym
znajdowało się paru reprezentantów Sło-

wacji, jak: środkowy pomocnik Marko,
prawy pomocnik Benedikovicz i prawa

Strona ataku Malatyńsky-Tybensky. —

Wszystkich tych piłkarzy widzieliśmy w

Polsce w ub. roku, gdy grali oni w re-

prezentacji Słowacji przeciw polskim
teamom.

W pierwszym dniu Trnawa rozegrała
Biecz c Widzewem, swyciężając łodzian

6:5 (4:2). Goście w początkowych mi-

nutach gry nie docenili awego żywioło-
wego przeciwnika, który w 20 min. ze

strzału Fomalczyka 1 w 22 min. a rzu-

tu karnego, zamienionego na bramkę
prsoz Cichockiego, prowadził Już 2:0.

Wpatrywali oczy na Wągrów
lecz musieli zagrać ze sobą

BĘDZIN, 29.3 (Tel wŁ). Sarmacja —

AKS 4:2 (0:0),
W pierwszy dzień Świąt AKS wobec

nieprzyjazdu Haladasu (Węgry) posta-
nowił rozegrać spotkanie towarzyskie s

CAFC przegrywa
i wygrywa

na D. Śląsku
WROCŁAW 29.3 (Tel. wl.). W ««la

Swląl Wielkanocnych bawiła na Dolnym
Śląsku piłkarska drużyna CAFC Praga —

Winohrady, która rozegrała dwa tpo.ka-
n!a z Polonią Świdnicką. Pierwszy mecz

edbył w Jwidnlcy I zakończył ila

zdecydowanym zwycięstwem gospodarzy
w stosunku 5:0 (1:0). Bramki dla zwyclęi-
ców zdobyli: Majcher 3. Drugi mecz Cze-

si rozegrali we Wrocławiu. Rewanławe

•potkanie z Polonią zakończyło slq zwy-

cięstwem golcl w stosunku 3:2 (2:0).
Bramki dla Czechów zdobyli Koteckl 2 I

Brejdzlnr 1. Dla Polonii Kozubek I Ke-

ryi II. ?

czołowym klubem Zagłębia Sarmacją,
która również daremnie oczekiwała na

Węgrów,
W drugi dzień świąt przewidywane

było spotkanie rewanżowe w Chorzowie.

Nie doszło ono jednak do skutku, skoń

czyło się na jednej porażce ligowców w

Będzinie. Porażka AKS-u usprawiedli-
wiona jest znacznym osłabieniem ekła'

du gości. Z pierwszej drużyny brak by-
ło conajmniej połowy graczy.

Sarmacja mimo wszystko sprawiła
swym zwolennikom wielką niespodzian-
kę. Miała lekką przewagę w polu i wię
cej szczęścia w sytuacjach podbramko-
wych. Prowadzenie po przerwie «zy-

skał AKS jednakże gospodarze nie tyl-
ko wyrównali, ale i uzyskali zasłużone

zwycięstwo.

przeciwnika nieco zmalał, gdy nogi sta-

ły eię bardziej ciężkie, technika wzięła
górę nad ambicję i temperamentem. —

Tmava przeprowadzając przemyślane nk

cje ofensywne, stała się teras częściej
niemiłym gościem na polu gospodarzy.
A że obrońcy Widzewa — Kopaniecki i

Reszke niezawsze umieli pokryć prze-

męczonych im do pilnowania skrzydło-
wych, z akcji właśnie tych skrzydłowych
poeypały eię bramki, które zdobyli: w

25 min. Ulehla, w 30 min. Malatyńaki,
W 39 min. Tybeński, i w 41 Konarski

(Widzew) se strzału samobójczego.

Mając zapas bramkowy, po przerwie
Traava początkowo nie wysila się i wów

czas właśnie mieliśmy najlepszą okazję
do stwierdzenia, dż goście, poza ambi-

cją, pod każdym względem górują. Cho-

clai jednak w pierwszych minutach gry

Trjjava ze strzałów Pappa i Tybefekie-
go podwyższyła swój ogólny łup do 6

bramek, Widzew nie rezygnował jednak
z walki i często się „odgryzał". Cóż je.
dnak z tego, gdy na środku ataku naj-
lepszy w tym dniu zawodnik w drużynie
łódzkiej, Cichocki, był zupełnie osamo-

tniony. Po>zo<s;ali piłkarze Widzewa, po-

sa młodym i surowym Wiernikiem II,
byli stanowczo za powolni i niejedno-
krotnie nim namyślili się wystartować
do podanej im piłki, już ją tracili ira

rzecz szybszych gości.

Wynik dnia na 6:3 (4:2) ostali! z

przeboju ładnym, plasowanym strzałem

w róg — Cichocki. Sędziował p. Napór-
ski.

Atak łodzian poza pierwszyni kwa-

dransem gry wypadł słabo. Należy to

oczywiście tłumaczyć i tym, że został

on dobrze pokryty przez graczy Trna-

vy. Nawet ruchliwy, jak żywe srebro i

naprawdę wysoko wyszkolony technicz-

nie Patkolo nie potrafił tym razem na-

rzucić drużynie, mimo wysiłków z jego
strony, jakiegoś systemu gry i przewod-
niej myśli w akcji. Wszystkie jego wy-

siłki trafiały w próżnię. W ataku ło-

dzian widziało się najczęściej jakieś
sporadyczne, indywidualne zagrania,
nie powiązane zresztą i szybko rwące

się na pierwszej przeszkodzie. Łącz na

lewym łączniku nie umiał odpowiednio
zatrudnić Hogendorfa na skrzydle, Ba-

ran również nie miał za wiele plaso-
wanych podań, aby mógł bes trudu i

wielu niespodziewanych po drodze prze

szkód — odpowiednio zatrudnić bram-

karza gości.

Najmniej liczono na pomoc, złożoną
z młodych zawodników i właśnie ta li-

nia zdała egzamin na czwórkę. Jej na-

leży w głównej mierze zawdzięczać, gdy
napór gości był silny, że nic podwyż-
szyli oni wyniku i do końcowego gwizd
ica sędziowskiego zmuszeni byli walczyć
bardzo ambitnie o każdą piłkę, naduży
wajne często siły fizycznej i posługując

si{ bogatym repertuarem niedozwolo-

nych sztuczek piłkarskich. A było to

całkiem niepotrzebne. Gdy Trriava sra-

ła fair, akcje jej nabierały wyrazu, w

grze panował plan i ład i częściej dru-

żyna ta przechodziła na pole przeciw-
nika. U gości również najlepiej grała
pomoc, a w niej reprezentanci Słowa-

cji: Marki i Benedikowies.

Przebieg meczu: Przez pierwsze 15 m.

ŁKS jest stroną atakującą, ~ n błyskotli-
we akcje ataku przynoszą mu jus w 7

min. pierwszą bramkę, którą z podania
Barana strzelił Janeczek. W 12 m. Ba-

ran ładnie wypuszczony przez • Patkolę
między pomocnika i obrońcę silną bom

ba podwyższa wynik. Po strzeleniu tej
bramki goście powoli opanowują się
nerwowo, przechodzą do kontrofensy-
wy i w 14 min. se strzału Pappa oraz

w 20 m. ze strzału Ulehla ustalają wy-

nik do przerwy.

Po przerwie ponownie ŁKS począt-
kowo narzuca ostre tempo i w 12 m, Ja

neczck uzyskuje prowadzenie. W 17 m.

bramkarz ŁKS Suszczyński zostaje kon-

tuzjowany i zastępuje go Styczyński. W

24 m. i w 41 m. Papp i Ulehla strzelają
bramki.

Zawody prowadził p. Romanowski.

Publiczności 10 tys osób.

Ruch

W

HKS CZUWAJ
_

SOKÓŁ (RZESZÓW) 4:3
RZESZÓW 29.3 (Tel. wł.) . Dn. 28 bm. hor-

cerskl KS „Czuwaj" (PrzemySl) pokonał w

towarzyskim meczu piłkarskim drużyną
„Sokół" (Rzeszów) w stosunku 4:'3 (2:0)
Bromki dla HKS-u zdobyli: RabIJ 1 Drze-

wtńskl —

po 2, dla „Sokoła" — Koleli-

«kl, Śliwiński 1 Bandek —

po 1.

SAN TRIUMFUJ! W TURNlElU

BŁYSKAWICZNYM

POZNAŃ 2».S (Tel. wł.). Błyskawiczny

turniej piłkarski o puchar KS Korony zo-

kończył sle zwycięstwem drużyny RKS

San — 5 pkt. przed Drukarzem 4 pl:t„

Koroną 2 pkt. I Admlrą 1 pkt. Wyniki:

Korona - Admlra 1:0, Drukarz — Sen 1:1,

Admlra - San 0:2, Drukarz — Admlia 1:1,

San —, Korona 2:0, Korona Drukarz 0:1.

TRNAVA — ŁKS 4:3 (2:2)
DRUGIM dniu Świąt Słowacy
rozegrali mecs z ŁKS. Ligowcy

łódzcy poczynili pewne przestawienia w

awej jedenastce. Doskonały i tym ra-

sem Patkolo grał na prawym łączniku,
mając obok debie na skrzydle Barana.

Popularny „Mnich", Hogendorf prze.

•zedł na lewą flankę, a pomoc kierowni-

ctwo nareszcie odmłodziło. Z dawnych
graczy pozostał jedynie Karolek.

Przed meczem w kołach piłkarskich
Łodzi najwięcej liczono'na atak. We-

dług przewidywań, piątka ta, składająca
się z Hogendorfa — Łącza — Janeczka —

Patkolo — Barana, z graczy lotnych,
musiała odegrać najpoważniejszą rolę w

meczu.

remisuje

wygrywa

GLIWICE, 29.3. (tel. wl.) . Ruch —

Piast (Gliwice) 2:2 (2:1). W drugi
dzień świąt Ruch gościł w Gliwicach, ner zawiódł,

W Piaście obok bramkarza zasłu-

żył na wyróżnienie Beleszyński, Gru

W Ruchu najsłabszą
gdzie rozegrał 'spotkanie z miejsco- j częścią drużyny był atak z AIszerem

wym Piastem. ChoTZOwianie wystąpi- na czele. Sędziował słabo mgr.

li do tego me ozu jedynie bez Broma Trenk. Widzów 3 tys.
1 Cebuli i dlatego tei wynik stanowi] GLIWICE, 29.3 . (tel. wł.). Polonia

niemałą sensację, Chorzowianie grali Bytom — Piast Gliwice 5:1 (3:0), Wi-

b. słabo, lekceważąc przeciwnika w. zyta ligowców z Bytomia w Gliwi-

plerwszej połowie po pauzie było Cah w pierwszym dniu Świąt zakoń-

Bromowi wpakować piłkę jo siatki

Ładniejszą s tych bramek była irtf

g«, gdy Parycky, przerzucając p9kf

z głowy aa nogę, przejechał defeaey

wę gospodarzy, by strzelił ałeadw*

nie. Broas aresztą spisywał ate>

żle, chwytają® pitki doU fmmai%.

Karny, jaki obroni!, «1* był trwfcsf

do złapania. W wyrównany» xMp*»

le gości wyróżniał się obok Paryr
ky'ego Środkowy pouocsik.

SZYBCY JAK.. ŻÓŁWIE

Zilina obnażyła jednak buki Map*

łu chorzowskiego przede wszyst-

kim brak szybkości. Szybki, zdawało

się, Alszer, który wiele razy docb*»

dził do piłki w okolicznościach, }K*
kie dałyby murowane bramki fdyb?
przeciwnikami byli obrońcy. o as ryci
drużyn ligowych," nie mógł zdobyć SiQ
na oddanii strzału, bo zawsz* fcis*

fiili~go obrońcy lub pomocnicy jfoicŁ
Na tl* Ziliny wyszła na jaw i słaboM

defensywy Ruchu. Chorzowianie w

ją czwórkę napastników (Kubicki at*

nowcxo nie pasuj* do tego towarzy»

stwa), mogącą śmiało pretendował
do miana najlepszych w Polpc*. Nto

mają natomiast zupełnie linii pomócf
i obrony. Filar pomocy Bartyla,
przy niezbyt pewnych obrońcach wet

le nie myśli o wspierani» swego ata-

ku- Jest on chyba najbardziej defc*

sywnym Środkowym pomocnikiem w

Polsce. Kto wie, czy silnego fizycz-
nie Bartyla nie ujrzymy wkrótce aa

pozycji obrońcy, gdzie zrobi nąpew-

no większą karierę. Bomba teł trzf*

ma się kurczowo tyłów i w rezulta-

cie Ruch gra z czterema napastni-
kami i czterema obrońcami. Linię po-

mocy reprezentuj'» jedynie Suszczyfc,
który raczej chce być piątym napasł»
nildem. Najładniejsze podania Susa-

czyka do ataku następują w tych
momentach, gdy wybija on z głęM
pola rzuty wolne, noszące w sobie n

rodek bramki. Z ZUiną Jedną
bramkę uytkał Cieślik, przedłużają*
głową wolny Suszczyka w poprzeć^
kę, by później pewnie dobić,

PRZYTOMNY CIEŚLIK

Pozostałe bramki CieSlika były
również dość dobrej marki. Pierwszą
zdobył, strzelając przytomnie nad

wybiegającym bramkarzem gofci pe

przyjęciu piłki od Kubickiego. Trze-

cia była zakończeniem bardzo ładnej
akcji z Przccherką. Obok Cieślika w

ataku Ruchu wyróżnił się Cebula.

Dobry ten technik i bardzo praco-

wity zatracił jednak całkowicie

strzał.

Pierwsze minuty gry należały do

gości. Dopiero pó 10 minutach na-

pastnicy Ruchu znajdują się coraz

częściej pod bramką Ziliny. Przy
zmiennej grze w 18-tej min. Cieilik

zdobył prowadzenie. Zdawało się, ie

Ruch przystąpi do generalnego ata-

ku, lecz w tym okresie goście nie-

spodziewanie wyrównują. Przewaga
Ruchu rozpoczyna się około 30 minu-

ty. W 28 Cieślik zdobył prowadze-
nię, po tym następuje kilka b, ład-

'
na-

już jednak zapóźno na uzyskanie zwy ożyła się ich pełnym sukcesem. Polo- nych akcji Ruchu. Przed Przerwa
r-.pc łwa. TWłfl«7.n*af |Q!aiinA. ,H :.1.- ..J 1 .

r

W zespole
cięstwa, zwłaszcza, że miejscowi. niści mieli zdecydowaną przewagę, stępuje zryw gości i w ostatniej min,
grali b. ambitnie. W zespole Piasta

na czoło wybił się bramkarz Zięba,
ratując wiele niebezpiecznych sytu-

acji. Zięba wpisał się równ'eż na li-

stę strzelców, egzckwując pewnie
rzut karny. Drugą bramkę dla go-

spodarzy uzyskał Nowak, Strzelcami

dla Ruchu byli: Cieślik i Bomba z

rzutu karnego.

jednakże wynik mógłby być znacznie Pąrycky zdobywa 2 bramkę, Po

niższy, gdyby nie fatalna gra tyłów przerwie tempo gry słabnie,' Okres

gospodarzy. W Polonii wyróżnili się przewagi Ruchu jest zadokumentowa-

Trampisz i Wiśniewski. Słabiej, niż ny w 40 min. bramką z rzutu karne-

się spodziewano, zagrał Kulawik.' go, pewnie egzekwowanego przez 01

Bramki dla Polonii uzyskali: Pocho-' szę. Zwycięstwo Ruchu z Ziliną jest
pin, Kulawik 2, Kaimierowicz, $ je- jednym z tych, gdzie ' nie widzi sif

dna samobójcza. Strzelcem honoro-' efekownych zagrań, l*cz za to wisie

wej bramki dla" Piasta był.Nowak, 'skutecznych.
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sali się piłkarze Warszawy
remisuje z Polonią i bije wysoko Legie

NAJLEPSZA RAKIETA JUGOSŁAWII

W sumie Polonia zademonstrowała

dość dobre trio obronne, średnią po-

moc i bardzo slaby atak, który' ruszał

się lepiej po przerwie, gdy . Świcarz
wrócił na środek.

Nusle wypadło na tle Polonii dobrze.

Czesi pokazali dobry start do pitki; lep
sze ustawianie się, większą szybkość,
ładne opanowanie techniczne piłki i...

indolencję strzałową. Gdyby nip iph
ustawiczne pudła, wyrak meczu, byłby
zupełnie inny, tym bardziej, że jednak
prawie 70 proc. przebiegu gry należało

do gości.
Przeiiieg spotkania był raczej mono-

tonny. Pierwsza połowa .upłynęła pod
znakiem przewagi Nusie, a mimo to Pó

lonia zdobywa pierwszą bramkę w 26

m. przez Świcarza, który przytomnie
wykorzystał ładne podanie Szularza. W

30 m. Vohanka idzie na przebój, ład-

N1EDZ1ELA

Polonia (W-wa) — Nuslc (Praga)
2:2 (2:1). Bramki zdobyli: Świcarz i

Szularz dla Polonii oraz Vohanka i

Mayer dla Nusle.

Nusle: Stanek, Lukes, Kubanek, No-

vak, Paur, Mikes, Vohanka, Najman,
Mayer, Scapck, Szczasny. j

Polonia: Sosnowski (Borucz), Pru-

ski (Szczepaniak), Gierwatowski, Szcza-

wiński), Wołosz, Szularz,. Świcarz,
Ochmański.

Polonia ma publiczność, ale nie ma

formy —

w Iym krótkim zdaniu maż-

naby streścić 90 minut uganiania się za

piłką na stadionie Legii. Mimo pierw-
szego dnia świąt, na widowni zjawiło
się aż 7.000 widzów, którzy chcieli zo-

baczyć, czy pupilek ich ma szanse na

wydostanie się z dołów tabeli ligowej.

Polonia potraktowała mecz z Nusle,
jako spotkanie treningowe i na kilku

pozycjach próbowano użyć nowych gra

czy.' W bramce zamiast Borucza zna-

lazł się Sosnowski. Pokazał pewny

chwyt, dobre ustawianie się, ładny wy-

kop i mimo jednej bramki, jaką ma na

sumieniu w suinie zadowolił.

W obronie wystąpił przez dosłownie

2 minuty Pruski, który po zderzeniu

się z Czechem doznał lekkiej koritu/.ji
luku brwiowego i zeszedł z boiska,
aby powrócić dopiero w .69 min., ale

już na prawą pomoc. Grał więc zbyt
krótko, aby inożnaby powiedzieć, czy

jest w tej chwili lepszy od Szczepa-
niaka.

Gierwatowski pewniejszy, niż Szcze-

paniak, popełnia jednak stale ten sam

błąd,' podając zbyt mocno piłkę do ty-
łu. Sosnowski miał parokrotnie więk-
W* kłopot z podaniami Gierwatowskie-

Ro niż ze strzałami Czechów. Szczepa-
niak pokazał dobre wykopy, ale. z szyb
kością i zwrotnością jest gorzej.

Pomoc grała bez zmian, natomiast ^ ^ ^

atak wystąpił w pierwszych minutach w
1 ''> cr ' 1Ł '

darski, Ziemski, Górski, Szaflarski, Cy- do roboty i zepchnęła Czechów, na .ich

gaiiik. połowę. W 7 min. sędzia p. Łazarewicz

Zupełnie innego wyniku spodziewali podyktował przeciw Czechom wątpliwy
się .warszawianie śpieszący na mecz i rzut karny. Egzekwował go • Górski, któ-

Nusję — Legia. Problemem było tylko,' ry
- jednak strzelił zbyt słabo i' Stanek

w jakim stosunku: uporają .się wojsko- . potrafił wybić piłkę w pole. 'W 2 miń.

,wi .z. Czechami. Czesi' zagralijednak le- później Ziemski z centry Cyganika po-

pie j,.niż' na meczu z Polonią, a Legi?, ' prawił wynik na 1:2 i zdawało się, że

która daję a z trzech piłkarzy. do repre- Legia nie tylko wyrówna, ale jeszcze

zentacji państwowej — zawiodła!

Zawiedli przede wszystkim Szczurek

pokona Czechów.

Nadzieje były płonne. Gdy kontuzjo-
i Waśko. Trudno jednak wydać o nich j wany Serafin zeszedł z boiska, a na je-
jakąś konkretną ocenę, bo Święta Wiel- j g0 miejsce wszedł Krzyś, Czesi szybko
kanocne mają swoje prawa.; Na boisku

nie było ich zupełnie widać, ale czy ta

niewidoczność wywołana została złą for

mą, ozy też nadmiernym, świętowaniem
— okaże dopiero występ na • boisku w

Sofii.

Skromny jest w formie i mimo pię-
ciokrotnej. kapitulacji, zdał egzamin.

nie mija obu obrońców Polonii i jest Szwankują jedynie wybiegi, dzięki któ-

rym puścił jedną bramkę, ale. w tych1:1. W trzy minuty później kontratak

warszawian, Szul arz stojąc na spalonym J v- vpadkach bardzo duza rolę odgrywa...
przejmuje strzał Wolosza, zmienia je- szczęście, albo pech.
go bieg i Polonia prowadzi 2:1. Czesi i Obroną Legii anemiczna i wolna, o

są zdziwieni, Lekko protestują, 'ale sę. pomocy już wspomnieliśmy, atak nato-

dzia p. Nowakowski bramkę uznaje. miast pozbawiony Oprycha grał zupeł-
Po przerwie przewaga Czechów nie słabo. Najwięcej ruszał się Górski,

zmniejsza się, gra jest bardziej wyrów-
' ale sam nie mógł wiele zdziałać,

nana, ale w 19 m. Szczasny strzela, So- j Czesi pokazali to samo, co w meczu

snowski odbija piłkę w pole, dostaje ją. z ..Polonią, w lepszym jednak wydaniu,
na nogę Mayer i zdobywa wyrównujący Bez zmian pozostała tylko indolencja
punkt.

Didsze wysiłki Polonii nie przynoszą

rezultatów i mecz kończy się remisem.

Sędziował p. Nowakowski; na widow-

ni około 7.000 osób w bardzo świątecz-
nym nastroju, (gw)

PONIEDZIAŁEK

Nusle — Legia 5:1 (2:0). Bramki

dla Nusle zdobyli: Csapek, Horak. Mil

ler, Mayer i Vohanka. Dla Legii hono-

rowy punkt uzyskał Ziemski.

Nusle: Stanek, Lukes, Kubanek, Pli-

va, Paur, Mikes, Yohanka, Csapek,

mocno eksperymentalnym składzie:

Szczepaniak na prawym skrzydle, obok

niego Wołosz, na środku Szularz, na

lewym łączniku Świcarz i na lewym
skrzydle Ochmański. Kontuzja Pruskie-

go zmieniła ten układ, Szczepaniak
wrócił na obronę, jego lijiejsee na skrzy
dle zajął początkowo Jagodziński, a po-

tępi Szcziiwinski. "Ż trżećh praw o skrzy-
dłowych Polonii najlepiej wypadł Szcza

wińskil który, zwłaszcza po przerwie,
"pokazał ładny ciąg . na bramkę, dobre

biep;i i w parze z Wołoszein zagrażał rzę

sto bramce Czechów. (O centrowaniu

widocznie jeszcze nie słyszał).

Szularz ani jako środkowy ataku, ani

ŚWIĄTECZNYM numerze „Prze-
kroju" (Nr. 154 — i55) w ru-

jako łącznik nic nie pokazał, a raczej bryce „Do i od redakcji" czytamy uwa-

Legia: Skromny, Milczanowski, Sera-

fin, Waśko, Szczurek, Drabiński, Mor-

strząłowa, to też wynik 1:5 dyskredytu-
je wartość formacji obronnych wojsko-
wych. ,

Gra była szybka, dość ostra, w czym

zresztą prym wiedli raczej goście, któ-

rzy posiadają pewną umiejętność, faulo-

wania • w- ten sposób, aby tego nie za-

uważył sędzia.
W pierwszej połowie gra była otwar-

ta, bez niczyjej przewagi. Mimo to Nu-

sle zdobyło w pierwszych minutach

dwie bramki. Pierwsza padła w 40 se-

kundzie, gry, kiedy Csapek otrzymał da

lekie podanie, minął obrońcę Legii i

ulokował piłkę w rogu. W 4 min, Ho-

rak podwyższył wynik do 2:0.

Po przerwie . Legia w zięła się ostro

wywalczyli sobie przewagę w polu i już
w 19 min. Miller ładną główką podwyż
szył • wynik na 3:1. W 27 min. Horąk
podaje Mayerowi, Skromny źle wybie-
ga i jest 4:1 dla Nusle. W 39 min. Vo-

hanek z podania Mikesa ustala wynik
na 5:1. Dalsza gra nie przynosi zmiany
wyniku, mimo - rozpaczliwych ataków

Legii, która pragnie poprawić stan bram

kowy.
. Po meczu zapytaliśmy Mikesa, jedne-

go z najlepszych graczy czeskich,-o opi-
nię o obu klubach warszawskich. Czech

wyżej ocenia Polonię, twierdząc, że ma

groźniejszy atak i lepszą obronę, . j
Kierownik zespołu gości skarżył się,

że Legia gra brutalnie i bardzo często

stosuje uderzenia łokciem i pięścią,
(gw)

Pallada,' znany tenisista jugosłowiański, sklasyfikowany został w roku ubiegłym
na drugim miejscu listy krajowej

Przekładaniec sparringowy piłkarzy
nie zaostrzył świątecznego apetytu

WIŻDŻĘ na wszystko—bardzo cię- pytał o trudy podróży i niby niechcący

mjr. Sznajder. Ale podczas meczu spar-

ringoivego nie gwizdał na spalone, bram

ki, faułe, gdyż występowej, iv innej roli

(debiutował jako skarbnik PZPN). —

Ulubione swe powiedzonka zastosował

u' momencie, gdy zwrócono mu uwagę,

że chce skrzywdzić piłkarzy.
Przejęty do głębi swą rolą mjr. Sznaj.

der witał się czule z każdym z „repów",

S. Goslomslrl

Namargifrc$łe •z

o puchar DavSsa 15-17 maja 1947 r. w Warszawie

wyznawał wszystko jak . na spowiedzi
wielkanocnej i nie dziwił się uxale,
gdy brał od skarbnika skromną iłość

pieniędzy, gdyż diety były liczone do-

kładnie od chwili wyjazdu do Katowic.

Debiut iv roli skarbnika wypadł wspu

niale, co oceni chyba PZPN. Wątpię lyi
ko czy piłkarze dadzą się jeszcze kiedy
nabrać na czułości, gwiżdżącego na

wszystko mjr. Sznajdra.

SZCZĘŚCIE P. ALFUSA

IELKIE szczęście miał kpt. zw.

PZPN,. osiwiał jąiiirn^rfylarzo-
no go tą funkcją. Dzięki temu wcale nie

pokazał wybitnie słabą formę. W słab-

szej formie jest jednak Ochmański.

świcsśotMjycti

UŚB&śóuj ZSa«

Nowy rekord światowy w pchnięciu
oburącz ustanowił w tych dniach ra-

dziecki sztangista Iwan Azdarow z klu-

bu sportowego „Spartak".
, Występując na święcie sportowym, w

.stolicy Armenii Radzieckiej w Erywa-
niu, Iwan Azdarow (atleta wagi najlżej-
szej) podniósł oburącz ciężar 116-kilo-

gramowy. Wyczyn ten przekracza o 1

kg jego własny rekord światowy, zare-

jestrowany niedawno przez Międzyna-
rodową Federację Atletyczną.

Sztangiści radzipccy weszli w skład

Federacji. Międzynarodowej w paździer
niku 1946 r. i dlątego też oficjalna ta-

belą rekordóiy obejmuje tylko te osiąg
fcięcia ątletów ŻSRR, które zostały do-

konane. przez ńich po tej dacie. Re-

kord Związku Radzieckiego w pchnię-
ciu oburącz z roku 1945, został ustalo-

ny. . przez mistrza moskiewskiego M.

Kosariewa i wynosi 125,9 kg.

gi p. Bronisława Sachse przesłane z

Afryki Południowej (Johanesburg P. O .

Box 866) na następujący teinat:

„W jednym z ostatnich numerów tu-

tejszego poczytnego i poważnego dzien-

nika wieczornego „The Star" w dziale

sportowym ukazał się wywiad z płk,
Powełł, kierownikiem przybyłej tu

angielskiej drużyny tenisowej (Angiel-
scy czołowi tenisiści celem '

lepszego
przygotowania się do tegorocznych roz-

grywek o puchar Davisa tvyjechali na

szereg turniejów do Afryki Płd. ' W

pierwszej rundzie pucharu Davisa grają
u siebie z Indiami — Przyp. Red.).

Ten oficjalny przedstawiciel' tenisa

angielskiego ogłasza „doświadczenia"
tenisisty T. Mottrama, podczas. rozgry-

wek o puchar Davisa w Warszawie < w

ub. roku. Angielska drużyna- tenisówp
objeżdża obecnie wiele państw i przy-

puszczalnie płk. Powell będzie udzie-

lał lyc/i samych idiotycznych• wywiadów
w innych krajach. A oto fragment loy-
nurzeń pik. Powella, zamieszczonych' id

„The Star":

„W Warszawie istnieją tylko dwa ho-

tele, z których jeden zajęty przez dy-
plomatów. Nasza drużyna tenisowa

umieszczona została w drugim, będącym
jeszcze w stadium odbudowy. Tynk na

ścianach był mokry, a w łazienkach nie

było wody. Treningi drużyny polskiejWedług oficjalnej tabeli Federacji
Międzynarodowej, Związek Radziecki były zamknięte, dla publiczności, mfco-

zdobył w ciężkiej atletyce 8 rekordów

0 sport — i tak się złożyło —

o rzecz

najdokładniej nam znaną i od frontu

1 od kulis, przeto pozwalamy sobie

zabrać głos w tej sprawie. j
Nić jest nam znany p. płk. Powell.

Z drużyną tenisistów angielskich, któ

rzy przybyli w maju ub. r . na mecz z

Polską do Warszawy przybyli; - jako
kierownik sportowy, techniczny i tre-

ner Jednocześnie —

p, Maskell, jako

wfm przy iisialaniu śkładii reprezentacji
przeciw Bułgarii, odbiły się • na: kolorze

lotosów. ,
•

Kpt.. zw. • po ustaleniu reprezentacyj-
mał odpowiedź twierdzącą. Jedyny za

nei jedenastki-był lak zmęczony, że-u-

rzut, jaki stawiał p. Maskell był, że' cię»* od razu-do łóżka.

nasz kort jest trochę dla Anglików za j historie będą się powtarzały, to

staje otwarta, a Janikowi nie pozostaje
nic innego, jak tylko narazić głowę na

szwank przy rzucaniu się pod nogi strze

łającego lub puścić bramkę.
Pamiętajcie panowie obrońcy, że nie

wszyscy grają tak, jak Spodzieja, które-

go można dogonić nawet przy waszej
żółwiej szybkości. Alszer w podobnych
sytuacjach już był znacznie groźniejszy,
a zagranicą znajdą się jeszcze przebieg
lejsi od niego.

A pro-pos Alszera. Katowicka wido-

wnia, patrząc jak jej pupilek rąbał bez

pardonu bramki, domagała siig wstaicić-

nia Alszera do teamu reprezentacyjne'

go-

Jat mam
' wątpliwości om do tego,cxy

bramki-zdobywałAlszer, czy traciły-te-

wolnyj jest to zwrot czysto sportowy),
ale wobec tego, że gracze angielscy
mają możność trenowania na nim, nie

jestem • gotów ręczyć, - że kpt. we śnie

będą prześladowały widma (środkowych
napastników,- prauioskrzydłowych, obroń

oficjalny reprezentant Angielskiego klub Legia), włożyli starań, by go-

Zw. Tenisowego —

p . Stowe. Obaj ci j ście nasi czuli się w naszym pokiere-
panowie za pośrednictwem swej am- szowanym mieście względnie dobrze,

sądzi, by miało to wpłynąć na obniżę i ców > bramkarzy, nie wyłączając i pomo-

nie się formy graczy. leników), a wtedy zacznie sobie wyry-

I wać włosy, upodobniając się tym sposo-

bem do jednego ze swych poprzedni-
ków, znanego niegdyś piłkarza, Tadeu-

sza Synowca.

Wiemy także, ile organizatorzy spot
kacia (był nim z ramienia P Z. T,

basady w Warszawie zorganizowali
konferencją przedstawicieli prasy pol-
skiej. Odbyła się ona w miłej atmo-

sferze i nie wyczuwało się, aby nasi

goście taili jakieś „celniejsze" zarzuty

pod adresem organizatorów spotkania.
Co więcej — wyżej podpisany — mial

możność zadania pytania, czy tenisi-

jak się przejmowano i martwiono, że

nie wszystko może uda się tak, by
wymagających Anglików: w pełni zado

wolić. Nie musiało być tak najgorzej,
skoro goście po rozegraniu programo-

wego spotkania w Warszawie zgodzili
się chętnie na dodatkowy mecz towa-

rzyski w Katowicach, gdzie trener

ści angielscy są zadowoleni, że przy- Maskell wyraził chęć przybycia jęsz-
byli do Warszawy na mecz z Polaka- Cze tego roku na jesieni do Polski,
mi i czy czują się dobrze, na co otrzy- ! aby potrenować i „podciągnąć" na-

PRZEZ PRYZMAT BUTELKI

'pełnie'*iUna spra-
itM.v30 m (metrów!) 'odległości między
linią obrony i • linią pomocy, gdy obie

te linie stosują w dodatku system biitel-

kowy równało się na ostatnim meczu o

straconym bramkom. Czy nie za dużo —

jeśli wolno spytać?

F

OMTUR
orąanizuge %

Meigi no przelo/
WfONIU 4

OMTUR

KS

światowych, Austria — 7, Niemcy — 6,
Egipt — 5, Stany Zjednoczone A. P. —

5, Francja — 3, Japonia — 8, Szwecja
— 1, Szwajcaria — 1 .

Prócz wspomnianych ośmiu rekordów

.światowych, atleci radzieccy zdobyli
przed październikiem 1946 r. 14 rekor-

dów Związku Radzieckiego, znacznie

-przekraczających oficjalne osiągnięcia
- światowe.

ęm AKS?

Reprezentacyjny bramkarz, Janik (Po
gpń Kat.) zwrócił się do zarządu klu-

bu !«. prośbą o zwolnienie. Janik chce

prżejść do AKS-u, którego jest wyclio-
wańkiem.

mu nie pozwalano przypatrywać się
grze Polaków, według zasad, „żelaznej
kurtyny", stosowanej w Polsce. Ale na-

zajutrz po swym przyjeździe • wyszedł
na korty team brytyjski, wszyscy jego
•przeciwnicy przybyli, aby zpbączyć w

jakiej znajduje się formie. To nie wszy-

stko. Grupa niemieckich jeńców wojen-
nych, którą przyprowadzono* do „ budo-,^
tiry trybuny, hałasowała w taki sposobi iooo,m.
£e gracze angielscy nie słyszeli Jtderzęń . Biegi zostaną

własnych rakiet. Należy podkreślić^ że

mimo to Mottram i jeno koledzy ądpie-
śli zwycięstwo nad Polską. ......

.. .Ponieważ nie znam adresu Polskie-

go Związku Tenisowego — kończy we

uwagi autor listn —

zwracam się z proś
bą do Pana Redaktora o opublikowanie
ti-go listu. Załączam wycinek z.dziennt-
I;» ..Th r- Star"...

Tyle p. Sachse z Johanesburga yf
i „Przekroju". Ponieważ rzecz zahacza

kwietnia o gociz. 10-ej
Warszawa organizuje na

Stadionie WP. Wojewódzki Międzyklubo-
wy bieg na przełaj.

W biegu tyrn mogą startować wszyscy

sportowcy- z województwa warszaw-

skiego.
Bieg odbędzie się w następujących

konkurencjach:
1) bieg drużynowy juniorów od 14 —

1« lat 1000 m;
' 2) bieg drużynowy juniorów od 1ó —

18 lat 1500 m;

. 3) bieg drużynowy . mężczyzn powyżej
18 lat 3000 m;

_ 4)_bleg drużynowy dziewcząt do 18 lat

500 m;
5) bieg drużynowy kobiet powyżej '8 I.

przeprowadzone w kon-

kurencji indywidualnej i drużynowej,
pfty czym punktuje się pierwszych S0-ciu

«zawodników w każdej konkurencji.

.Zgłoszenia przyjmuje do dnia 2 kwiet-

;nla br. — Wydział Sport. KC OMTUR. ul.
• Mokotowska 3 I Wydział Sportowy Sto-

łecznego Komitetu OMTUR, ul Mokotow-

ska-24 . W zgłoszeniu należy podać: Imlą
i. nazwisko, przynależność klubową (orga-
nizacyjną), datę urodzenia oraz zaświad-

czenie lekarskie.

Bldg ten będzlo przygotowaniem do

Narodowych Biegów w dniu święta Pra-

cy 1-szy Maja-

PILKARZ i butelka, to zdaje się był-
by nawet dość ciekawy temat. Ale

mimo, że jest okres świąteczny proszę

nie łączyć tego tematu z nadużywaniem
alkoholu. Idzie po prostu• o to, że obroń

cy nasi stoją na boisku,' jak butelki na

stole, równiótko, '
w jednym rzędzie, w

jednakowej- odległości. od linii auto-

wych, od bramki itd.

Taktyka butelkowa jest według mnie

szych graczy. Chciał to zdobić bezin-' bardzo zgubna: Bo przypadkiem jedne- i

teresownie, tylko przy zwrocie kosa- go frajera^kiwnie łącznik, 'czy "środek

iów utrzymania i podróży. Bardzo by-' przeciwnika — droga do bramki pozo-

liśmy tym sportowym gestem ujęci, j
ponieważ p, Maskell fest istotnie do-

—

skonałym trenerem i dużo się można

od niego nauczyć.

Jesteśmy nieco odmiennego zdarta,
niż p. płk. Powell w swych wypowie-
dziach w dzienniku „The Star". Teni-

siści angielscy mecz o puchar Davisa

z Polską w r. ub. w Warszawie wy-

grali nie mimo przezwyciężenia, jako-
by wielu przeciwności (zarzuty o ukry-
waniu treningów polskich graczy są'
istotnie nieco śmieszne) — tylko wy-

grali go, ponieważ w swym zespole
mieli gracza T. Mottrama, który nie

byl dla polskich tenisistów do poko-
nania, bo był (poprostu) — lepszy. Na

si goście wygrali zatem spotkanie i

nikt u nas, w Polsce, nie negował
słuszności tego zwycięstwa,

. Możemy natomiast ;:n«ivnić nwt. ycb.
zeszłorocznych gości i? , tynk w hole

lu Bristol (bo o nim tu byłe mowr.)
już dawno obsechł j woda b'eżąc» w

łazienkach jest: Bardzo nam przykro,
że w Wroszawic mamy jeszcze (nadal)
dużo braków; ale mimo Wszystko mie-

liśmy więcej zniszczeń, niż np. Lon-

dyn i przykro nam jest, że nasza mo-

zolna odbudowa (i b. trudna) jest —

w pewnym stopniu — powodem kpin.

SAMOPOMOC KOLEŻEŃSKA
ILOZOFIA Parpana jest bardzo pro-

sta. Wyłożył ją w kilku zdaniach

podczas dyskusji na tematy systemu
IVM czy szkoła wiedeńska.

Czy lak, czy inaczej, w grze trzeba

myśleć i dostosowywać się do sytwicji,
trzeba mieć kondycję, nie patrzeć na

jedną stronę boiska, a grę przerzucać.
Jeśli idzie o samego Parpana to bardzo

lubi on uliczki i grę, w której nie za-

wsze trzeba pilnować tylko jednego
człowieka, bodłoś może zapędzić w in-

ne miejsce. Ale wtedy koledzy muszą

wiedzieć, że pozycja gracza,który się
zapędził, musi być przez kogoś zajęta.
Układ jedenastki nie może się-zmienić.

Stare .to jak' świat i właściwe dla

wszystkich ,'sysietńówza wyjątkiem tego

jaki Miidzieliśjny, a jaki sklasyfikować
by należało pod nazwą „mii '

be, ani

me". '

+ Przykładów koleżeńskiej •współpracy
zanotowaliśmy• kilka. Np. Piec II z u-

śmiechem na' ustach ułatwiał Spodziei
dpjście do piłki, gdy grali przeciw so-

GETRY

RADOŚĆ"produkuje
Spółdzielnia tt'

Knn
WM •• V W Vile.Alenicztegoitaknieivyszłofńie

U - M Za U JU IV '

tL, dzięki temu dostał się Spodzieja do re-

_

'
__ _ _ _ __ _ _ prezentacji). Pótoagał również Waśce

IrJl£j il J£t 'M. JEl Szczurek- Środkowy, .pomocnik zapiomi-
j t p artyj,u |y ! nał nawet o swej roli, by tylko pośtbię-
trykotarskie cić się .dla kolegi. Gdyby tak lewa stro-

na Babula — Białas nie pchała się na

siłę przy linii autowej, '
a przerzucała

piłkę' odrobinę na prawo, to Gajdzik
czy' Jabłoński II, mając ,.do t pokrycie
trzy czwarte szerokości- boiska ilepsze-
go trochę- skrzydłowego .,niż ;Cisowski

po 15' minutach ganialiby z wywieszo-
nym ozorem. Ładna i • prawdziwie kole-

żeńska pomoc, co? ' '

Cale szczęścia, że. smrnt.. lro'f;.^nśftę
i ^--zvr.lca i-.vit; nr.^n-r.e-r-;',' i r

. 'ss-
""

- ''i :<•len"•" •'b'T:'

Warszawa., Marszałkowska 117

Tylko na punkty

•.i •••

Prrr

i-dan „lioku lu.'. .'

dr.uk nie stało,

ivruv. c .

młodszy

U. Ti:k"'-'.

ivrawczyl;'

dzielnie przetrzymał natarcia Francuza,

go) w czucia Śu-'-

się wKatowi en oh.

•1;

To.'u 1
r.

>onuż Ihy
które trwały w czasie 10-cio" rundowej dobrze i musiałby się oszczędzać w

walki i przegrał tylko ria, punkty, Po- ' święta, a potem jeszcze przerywać mio-

lak krył "się dobrze i blokował silne dowy miesiąc dla wyprawy do Bułgarii.
ciosy
sków.

Cerdana, zbierając ' wiele okla- Piłka nie wróbel, reprezentacja nie

cieknia ' Sien,
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0 czym mówią
Rok 1932 punkiem przełomowym lekkoatletyki

DOSTAŁA mi się do ręki książka angielska, w której aator przy po-

mocy suchych cyir i zestawień statystycznych ujął dokładnie 50 lat

hliłorii sporte. Oczywiście jako Anglik, autor poświęcił wiele miejsca
tym sportom, które są najpopularniejsze w Wielkie) Brytanii, a więc pił-
ce aożnej, krokietowi, rugby i wyścigom konnym. Nie zapomniał jednak
® tak ważnych dyscyplinach sportowych, jak lekkoatletyka, boks czy pły-
wanie i dzięki temu, po dokładnym przestudiowaniu danego sportu, za-

obserwować można bardzo ciekawe zjawiska, niedostrzegalne wtedy, gdy
patrzy się tylko fragmentarycznie na jakąś konkurencję.

Mnie uderzały najwięcej zestawienia

mistrzów olimpijskich w konkurencjachPrzed 50 laty
W dyskusjach na temat sportu ciągle

pisze się i mówi o tym, ie o ile cho-

dzi o masowość sportu i jego demokra-

tyzację, to ciągle jeszcze zdajemy egza-

min IM „niedostatecznie", a muże na

zupełnie .Sie".

Naturalnie wszystkie zarzuty naszych
wrogów i przyjaciół są vj większym, lub

mniejszym stopniu, słuszne i każdy >iaj
bardziej nawet zacietrzewiony działacz

sportowy musi przyznać, ie w naszym

aporcie nie jest zbyt dobrze, a mogłoby
byź dużo lepiej.

Ale rozejrzyjmy się wokoło, a przede
wszystkim rzućmy spojrzenie wstecz.

Oto zaledwie 48 fot temu (1900 r.)
ukazała się w „Kurierze Warszawskim"

jedna z pierwszych w ogóle w prasie
polskiej wzmianek na temat sportu.

Przytaczam ją w całości:

„Niema racyi zabraniać dziew.-

czętom sportu łyżwowego, bo w

nim niedogodności pracy nożnej
przy maszynie do szycie wcale

sic występują. Tu ruch nie jest
amiejscowionym I całkiem fedno-

aiafnym, a więc nie działa szko-

dliwie. Sport łyżwiarski ma tylko
Jedną nie dogodność, przy dotych
czasowych systemach łyżew, a

mianowicie to, że unieruchamia

stopę, której zginanie się i pro-

stowanie w czasie chodzenia lub

biegania działa odciągająco i po-

budzająco na cale krążenie krwi.

Dlatego to przed i po ślizgawce
należy koniecznie przejść się ce-

lem rozgrzania stóp. Przyjeżdża-
nie, lub odjeżdżanie ze ślizgawki
aawet w zamkniętym powozie
Jest niehygieniczne. Wartoby po-

myśleć o wynalezieniu takich ły-
żew, któreby umożliwiały aormal

ne zginanie stopy".

Poza trochę już archaicznym stylem
i marzeniami o zginającej się łyżwie
charakterystycznym, jest ten ustęp o

przyjeżdżaniu i odjeżdżaniu zamknię-
tym powozem.

Wiadomo kio wówczas jeździł powo-

zami!

A jednak dzisiaj jest już lepiej. Nie

tylko łyżwiarze i łyiwiarki, ale rów-

nież i piłkarze, koszykarze i wiele,
wiele tysięcy innych sportowców przy-

chodzi i wychodzi ze stadionów i boisk

tylko dlatego, ia nigdy w życiu nie

tylko nie umieli, ale nawet nie jeździli
karetami, a mimo to dziś mogą i upra-

wiają sport, który przed 48 laty był dó

itępny tylko dla tych, co mieli własne

powozy.

Przez te niecałe pięćdziesiąt lat po-

szliśmy jednak daleko naprzód.
Bo nawet nie tylko powozów, ale i

shiibowych ,rfernokratek" widzi się już
coraz mniej przed boiskami.

Za to ludzi — młodych ludzi —

co-

raz więcej.
IKO

, zdobyłby złote medale na pięciu. kolej-
| nych Olimpiadach, bowiem dopiero w

11924 roku Osborne uzyskał 198 cm. Ale

j już w Berlinie wynik ten nie mpew-

i niłby pierwszego miejsca. Triumfator

j berliński Johnson wygrał Olimpiadę sko

I kiem 203 cm.

j Tabela olimpijskich rekordów lekko-

| atletycznych potwierdza również fakt,
; że rok 1932 był rokiem przełomowym
] w historii królowej sportów. W tabeli

W3Z) =tkie spisy zauważyłem, że zwycięz
cy poszczególnych konkurencji na

przestrzeni lat od pierwszej (1896 r. w

Atenuch) do dziewiątej (1928 r. w

Amsterdamie) Olimpiady nie różnili

się bardzo osiągniętymi wynikami. Ope-
rujmy przykładami. Amerykanie Jar-

vis, który wygrał setkę w 1900 ro^n w

Paryżu, osiągał czas 10,8. Takie same

wyniki uzys/cali w latach 1908, 1912,
1920 i 1928 różni zwycięzcy tej 6amej
konkurencji na odpowiednich Olimpia-
dach. Dopiero w 1932 roku Tolan po-

bił zdecydowanie rekord olimpijski
czasem 10,3, a Owens w 1936 roku w

Berlinie wyrównał ten rekord.

A naprzykład skoczek wzwyż Baxter

(USA), który wygrał Olimpiadę w 1900

roku skokiem 195 cm. Wynikiem tym

lekkoatletycznych. Przeglądając kolejno ! te i w,dnie ^ l >' lko rekord
y «stanowione

w Los Angeles w 1932 roku i w Berli-

nie w 1936 roku. Rekordy poprzednich
Olimpiad zostały wymazane. Miłym dla

Polaka faktem jest, że na tej zaszczyt-

nej liście figuruje nazwisko Kusociń-

skiego, który czasem 30:11,4 min. dzier

I\ '•' I T"__ ży rekord w biegu na 10.000 metrów.

Studium tabel mistrzów Olimpiad z

punktu widzenia narodowościowego da-

je również temat do ciekawych obser-

wacji. Pewne konkurencje są domeną
takiego czy innego państwa, przy czym

bardzo charakterystyczne jest, że w

pewnych wypadkach odnosi się to nie

tylko do państwa, lecz również do zbli-

żonych do siebie narodowości, jak na-

przykład Skandynawów.
Skok o tyczce jest domeną Amery-

kanów. Na 11 Olimpiad zajęli oni 10

pierwszych miejsce. Tylko w 1906 roku

Francuz Goudet zdoła! wpisać swe na-

zwisko na listę najlepszych tyczkarzy.
Oszczep znów był zawsze niemal łu-

pem Skandynawów. Na honorowej li-

ście widnieję nazwiska 4 Szwedów, 3

Finlandczyków i tylko jednego intruza
— Niemca Stocka.

W trójskoku najlepszymi byli po-

czątkowo Amerykanie, później zastąpili
ich Europejczycy, ale na ostatnich

trzech Olimpiadach sukcesy przeszły
do rąk Japończyków, którzy przez Odę,
Nair.bu i Tnjimę zdobyli trzy złote me-

dale.

Skok w dal to znów lekokatleci USA

% jedynym wyjątkiem — Szwedem Pat-

terssenem, który zdołał wywalczyć
pierwsze miejsce w 1920 roku.

Podobnie jest w skoku wzwyż, z tym

tylko wyjątkiem, że zamiast jednego
aż dwu „intruzów" Lealiy (Irlandia)
i Mc Naughton (Kanada).

Są takie konkurencje, w których na

pierwszych miejscach uplasowali się je-
dynie zawodnicy USA i Anglii nie do-

puszczając zupełnie przedstawicieli in-

Jurosłuww
ma glos

j JAROSŁAW (GROT). Po zwycięstwach
nad bokserami przemyskiej Błyskawicy

! 10:6, rzeszowskiego Ruchu 11:5 I Resovii

I 9:7, oraz zawodach z Cracovla ¢:10, imle-

i rzy się pięściarska drużyna JKS (Jaro-
sław) z dwoma silnymi przeciwnikami.
&=dą nimi WKS Szturmowiec (Rzaszów)
I WH legła (Warszawa). Atrakcyjne me-

cze odbędę się w najbliższym czasie w

Jarosławiu.

•fr Piłkarska drużyna kombinowana JKS

(Jarosław), złożona z 5 zawodników I dru-

żyny i 6 zawodników drużyny Ib, rozegra-

ła wstępne, treningowe zawody w Łańcu-

cie z tamtejszym A klasowym Harcer-

skim KI. Sp. Czuwaj, przegrywając mecz

2:4 (2:1)!'

Na walnym zebraniu Polskiego Zw.

Motecyklowogo w Warszawie reprezento-
wał sekcją motocyklową JKS-u ob. Tad.

Blstroń, poruszając m. In. sprawę nleza-

rejesirowanie dotychczas b. ruchliwej I

aktywnej sekcji mot. JKS-u, mimo jej
pracy nad umesowleniem sportu mot.,
stworzenia kursów szkoleniowych dla

szerokiego ogółu i budowy własnego to-

ru żużlowego, za co sekcja otrzymała
uznaniu m. In. od pow. komendanta

„Służby Polsce". - Niewątpliwie PZM

wglądnie w tę sprawę I spowoduje w

Rzeiz. Zw. Okr. Jej załatwienie.

Zarząd JKS (Jarosław) uchwalił regula-
min ufundowanego przez siebie pucharu
przechodniego Im. Sp. St. Teletnlcktego,
zmarłego niedawno b. zasłużonego dzia-

łacza I sędziego piłkarskiego. O puchar
ten rozgrywane będę corocznie w obu

dniach Zielonych Świąt zawody piłkar-
skie między reprezentacjami miast po-

łudniowych Polski: Jarosławia, Rzeszowa,
Przemyśla I Przeworska. Organizatorem
zawodów będzie JKS. Pierwsze zawody
odbędą się 16 I 17 moja br. w Jarosławiu.

-X W wiosennych finałowych zawodach

piłkarskich • mistrz, kl. B autonom. pod-
okręgu przemyskiego wezmą udział Ja-

rosławskie B klasowe kluby: Rzemieślni-

czy KS I Kolejowy KS ZZK Ruch. Loso-

wanie nastąpi 15 kwietnia, po ukończe-

niu zaległych rozgrywek rundy jesienno],
w których spotkają się Ruch (Jar.), Rzem.
KS (Jar), Błyskawica (Przemyśl), Czarni

(Przeworsk), Pogoń (Lubaczów), WKS Po-

ścig (Przemyśl) i Orzeł (Rudnik).

njfch narodowości. Należą do nich bie-

gi na 400 i 800 metrów.

Długie dystanse to ogromny prymat
Finnów. I właśnie dlatego przyjemnie
jest Polakowi spojrzeć na listę zwy-

cięzców biegu na 10.000 metrów. Obok

wielkich nazwisk Nunniego, Kolehmai-

nenu, Ritoli czy Salminena figuruje na

niej nazwisko Polaka. Janusz Kusociń-

ski jest jedynym zwycięzcą olimpijskim,
który na tym dystansie zdołał pokonać
Finnów.

Konkurencja, która nie posiada zde-

cydowanego oblicza narodowościowego
jest maraton, ten klasyczny wyścig olim-

pijski, którego początek datuje się je-
szcze z czasów starożytnej Grecji.

Najbardziej tradycyjny bieg, który
wymaga- od zawodnika ogromnego wy-

siłku, cieszy się zawsze wielkim zainte-

resowaniem, a zwycięzca olimpijski
zdobywa długotrwałą sławę.

Pierwszy maraton nowoczesny na

Olimpiadzie w Atenach wygrał Grek

Louis, Dalszymi zwycięzcami byli:

1900 r.
— Theato (Francja)

1904 r.
— Ilicks (USA)

1906 r.
— Sherring' (Kanada)

1908 r.
— Hayes (USA)

1912 r. — Mc Arthur (Płd. Afryka)
1920 r.

— Kolehmainen (Finlandia)
1924 r.

— Stenroos (Finlandia)
1928 r.

— Onafi (Francja)
1932 r.

— Zabala (Argentyna)
1936 r.

— Son (Japonia)
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Tegoroczne święta Wielkanocne u-

płynęły w Lublinie bez żadnych imprez
sportowych. Próżnowali piłkarze, wypo-

czywali bokserzy, nawet ruchliwi siatka-
rze I koszykarze nie wykazali tym razem

ani Inicjatywy ani gorliwości. Sportowcy
lubelscy obchodzili święta w zaciszu

domowym.

7-KA Z LUBLINA NA MISTRZOSTWA

Lublin ma zamiar zgłosić do mistrzostw

Polski 7-miu zawodników (boz w. pół-
ciężkiej), a mianowicie: Kołodyńskiego II

w. musza. Barana —

w. kogucia. Lip-
skiego —

w . piórkowa, -Łozińskiego — 'w.

lekka, Zielińskiego —

w. póiśrednle,
Głębockiego, ewentualnie Kurczą II —

w. średnia I Staniszewskiego —

w . dęt-
ka. Z wyjątkiem Kurczą II reprezentują-
cego Garbarnię wszyscy pozostali nałożą
do Lubllnlankl Kołodyński II, Lipski I Ło-

ziński — to Juniorzy. Najstarszym, Jako

uczestnik mistrzostw Polski, jest Zieliński,
który startował w mistrzostwach w 1938

I 1939 roku.

SPORTOWY SLUS

W drugi dzień świst odbył się w ko-

ściele Św. Pawła ślub znanego' piłkarza
Lublinianki, jednego z najpopularniej-
szych sportowców lubelskich — Janusza

Cieślińskiego z p. Lucyną Szadowską.
Przeniesienie się Cieślińskiego do dru-

żyny żonatych pozbawia szans drużynę
kawalerów...

KLASA A

Lubelska kl. A rusza do boju 4 kwiet-
nia. W Lublinie Lublinianka walczy z

Garbarnią, w Zamościu Sparta gra z ZZK

Chełm, w Lubartowie Lewart zmierzy się
z ZZK Sygnał z Lublina. Będzie to jedno-
cześnie właściwe otwarcie sezonu piłkar-
skiego, gdyż mecz dwóch teamów Lu-

blinianki (21 marca) nosił charakter ra-

czej treningowy.

SPRĘŹYSTOSĆ LOZPR

LOZPR organizuje na zakończenie sezo-

nu zimowego turniej trójek 1 mixtów, a

ponadto prowadzi pertraktacje z Krako-

wem i Łodzią w sprawie rozegrania za-

wodów międymiastowych w siatkóv/ce i

koszykówce męskiej. Trzeba podkreślić
wielką sprawność organizacyjną LOZP*,
który spisał się doskonalę Jako gospo-

darz półfinałowych rozgrywek o mistrzo-
stwo Polski w siatkówce męskiej, spro-

wadził do Lublina świetną drużynę Pra-

gi (byłe to właściwie reprezentacja CSJł).
umożliwił wyjazd na mistrzostwa . koszy-
karzom Lublinianki I ko:zykarkom biKS-u,
a przede wszystkim — przyczynił się do

powstania czterdziestu blisko zespołów
siatkówki i koszykówki. Nic dziwnego, że

opinia sportowa Lublina umieściła LOZPfc
na czele- lubelskich związków sportowych.

SYGNAŁ SYGNALIZUJE

Pięściarze ZZK Sygnał 4 kwietnia sto-

czą towarzyskie spotkanie z rezerwą Lu-

blinianki. Rewanżowy mecz odbędzie się
w końcu kwietnia. W barwach Sygnału
wystąpią dwaj wicemistrze Okręgu s-

Mazurklewlcz (w. musza) i Bielawski (w.
piórkowa).

KONTREDANS

Ryszard Oblicki, bramkarz Sygnału, za-

mierza opuścić Lublin I przenieść się 'do

jednego z ligowych klubów łódzkich. W

ubiegłym roku Oblicki był bohaterem »

wejście do klasy Państwowej meczu Sy-
gnał — Widzew w Łodzi.

ACH TE GUMY!

Znany z lat przedwojennych kolarz lu-

belski Mieczysław Łoza (LTK) marzy •

starcie w ogólnopolskim wyścigu szoso-

wym. Na przeszkodzie stoi Jednak brak

sprzętu (ach te gumy!) i absorbujące za-

jęcie, które nie pozwala na najkrótszy
choćby urlop (Łoza Jest inspiejentem Tea-

tru Miejskiego w Lublinie i w ubiegłym
roku z powodzeniem wystąplt na scenie

w kilku epizodach).

Wielki czarodziej z Highbury
Hióig Vbitfakera tajemnicą sukcisew Arsenału

W bieżącym sezonie świat piłkarski Whittaker. Próbujemy porównać nowe-

Wielkiej Brytanii przeżywa niebywałe' go menażera z jego wielkimi poprzed-
emoeje. Dostarcza ich Arsenał, który nikami: Herbertem Chapmanem i Geor

przechodził dni upadku podczas lat! ge Allisonem i we wniosku dochodzimy
1937 — 1946, a obecnie prowadzi zde-j do przekonania, że jednoczy on auto-

cydowanie stawkę ligową i zdobędzie ratywny wygląd pierwszego z jowialno-
mistrzostwo Anglii. Jak to się stało, że

' ścią drugiego.
Arsenał bez specjalnych wydatków ;ia | - Whittaker- -wspomina' lvzloty,'! upad-
gwiazidy wzniósł się .na szczyt tabeli i ' ki swej romantycznej karieiqf. , 0. prze-

kto to sprawił?
Przedstawiamy polskim czytelnikom

szłości-. mówi bardzo-ehętni©;~£ijłomiast
jeśli chodzi o przyszłość, jest pełen za

twórcę tej fascynującej ery piłkarzy lon hamowań i wstrzymuje się od mówie-

dyńskich — Toma Whittakera. j nia.

W biurze przy stadionie Arsenału na
;

Jego życie rodzinne należy do niego
Highbury Street siedzi Tomasz Jakub

To nie był Grochów
W Olsztynie zdmznlq się „cudy"

warcia umowy i o całym tym meczu

zajściu nic nie wie! (G)

Bolid czeka na mróz
niespełnione ambicje Olsztyna

W numerze 75 „Życia Olsztyńskiego"
w artykule zatytułowanym „Czy to był
Grochów" czytamy:

„Paskudne słowo „lipa" nasuwa się
pod pióro w związku z niedzielnym
spotkaniem pięściarskim między
olsztyńską ZS Gujardia i warszawskim

MKS Grochów a Patorą, Komudą i

Archadzlcim na czele (jak głosiły afi- j bm.), aby zasięgnąć w miarodajnym
sze). Nie tylko bowiem nie ujrzeliś- > źródle informacji. Na zebraniu było
my tej trójki, ale i poziom reprezen- również kierownictwo sekcji Grocho-

towany przez gości świadczył, ie ca-! wa> Okazuje się, że kierownicy Gro

Ponieważ cała ta sprawa, naszym

zdaniem, zasługuje ns więcej uwagi,
skorzystaliśmy z okezjl zebrania War

szawskiego Okr. Zw. Bokserskiego
(odbyło się ostatnio we wtorek 23

nigdy w życiu nie będzie po wypadka
samochodowym grać, składa wizytę cza-

rodziejowi Arsenału i po dwutygodnio-
wej kuracji wygrywa znów swoje me-

cze.

Peter Sarron i Steeve Donoghue, mi-

strzowie świata w boksie, motocykliści,
hokeiści i ngrarże' ^'riigfcy,^ wszyscy zIe-

żyli.hołd umiejętności Whittakera:

Zaczyna się wojnav i- Tbin Whittaker
— trener zostaje chorążym Whittakerem

w lotnictwie angielskim. Każ; mu

przejść kurs wychowania fizycznego,
zapominając, że poza trenerką jest on

wykwalifikowanym mechanikiem. Whit

taker powraca do starego zajęcia i miast

reperować ludzi — reperuje samoloty!
Nazwisko Toma nie ukazuje się w

gazetach przez cały przeciąg wojny, aś

pod sam koniec nagle sportowcy dowia-

samego i nie jest żerem dla publicznej
plotki, doskonalą zaś znajomość wszyst-
kich gwiazdorów sportowych Anglii
traktuje z jak największą dyskrecją —

tak jakby to była tajemnica państwowa.
Urodzony w roku 1896 w koszarach

wojskowych w Aldershot, syn zawodo- j dują się, że został on odznaczony orde-

wego podoficera, Whittaker jest obec- reln MBE, za tajemniczą robotę w zwią
nie cichym domatorem na przedmieściu j 2ku z lądowaniem wojsk sojuszniczych
Londynu, w malutkim domku. w Normandii.

Gdy wchodzi na schodyi wiodące z Zdemobilizowany w październiku
marmurowego holu w Highbury, pierw j 1945 roku powraca do Highbury jako
szym obliczeni, które Bpotyka — jest pomocnik menażera, trener i doradca w

bronzowe popiersie Chapmana. Nawet j problemach taktycznych i technicznych.

ły ten Grochów był albo czwartym

garniturem klubowym, albo grubym
nieporozumieniem,

Milicjanci olsziyAscy wygrali mecz

12:4, trochę przy pomocy własnej

chowa, jak już wspomnieliśmy, nic o

żadnym wyjeździe swych bokserów

do Olsztyna nie wiedzą i wogóle o

całej tej sprawie dowiedzieli się od

nas. Co więcej — okazuje się, że

publiczności, rozżalonej na warszawia żadne drużyna (związkowa) okręgu
ków za tvprowadzenie jej w błąd, tro , warszawskiego nie może wyjechać na

chę przy jtomocy sędziów, którzy nie j mecz w innym terenie bez zezwole-

zawsze okazali się na wysokości za- J nia WOZB —

a WOZB wogóle nic

nic wi o lakimkolwiek wyjeździe ja-
kiejkolwiek drużyny do Olsztyna i ni

Dzisiaj Jut moina zdradzić Jedną ta-

jemnicę.
Oto W Oltziynle, miejscowi żeglarze,

z tamtejszago oddziału Yacht-Klubu, mieli

wielkie ambicje ustanowienia polskiego
rekordu szybkości na boyerach (żaglo-
wania ns lodzie).

W wielkim sekrecie, nie szczędząc kosz-

tów I własnej pracy, ambitni żeglarze

lidem" nie było w ogóle lodu, później po

lekkich mrozach w lutym tafla lodu oka-

zała się zbyt słaba dla tak dużego bo-

yera, który na wirażach swoim pędem 1

ciśnieniem mógłby załamać lód I wpa-

kować się pod wodę.

Bolid" przestał całą zimę w szopie, a

żeglarze musieli się zadowolić Jazdę na

innych mniejszych boyerach. Mają oni
przez całą Jesień budowali ogromny bo- • jednak nadzieję, że na przyszły rok „Bo-
yer o specjalnej konstrukcji I dużej po-' lid" pokaże ewoje umiejętności,
wierzchni żagla, na którym miano pobić '

______

rakord. Boyer został nawet już nazwany.)
Ochrzczono go „Bolidem". Wszystkie'
obliczenia zgadzały się doskonale I teo-

retycy twierdzlil, że w pomyślnych wa-

runkach atmosferycznych „Bolid" osiągnie
szybkość od 1óC do 18CI km na godzinę,
tiyłby to wynik nawet o znaczeniu świa-

towym.

Ale có!i Sportowcy swoje, a zima swo-

je 1 Najpierw na Jeziorze Krzywym, na

którym miano robić pierwsza próby z „Bo-

FAMECHON
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dania. Wygrali zresztą zasłużenie,
gdyż jak powiedzieliśmy. Grochów

był zespołem bardzo mizernym.
Ofiarą lipy padła nie tylko publicz-

ność. Padła przede wszystkim prasa,

komu na taki wyjazd nie dawał ze-

zwolenia, Kto więc byt w Olsztynie?
Jacy to bokserzy walczyli z ZS

która w dobrej wierze reklamowała Gwardią? Zagadka* którą ostatecznie

to spotkanie, jako clou sezonu, opie-1 należałoby rozwiązać.
rając się zresztą tui zapewnieniach Oburzenie publiczności olsztyńskiej
przedstawiciela ZS Gwardii, który było usprawiedliwione i sluozne. To

jeśli nie zdejmie przed nim swego ka

pelusza, musi przerwać wątek myśli
na chwilę, aby złożyć hołd człowieko-

wi, który go pchnął na drogę wiodącą
ku sławie. Gdyż właśnie to był Chap-
man, który odkrył Whittakera, grają-
cego w nieznanym zespole wojskowym,
w Shorehan w roku 1919, i który prze-j
konni go, by wstąpił do Arsenału za-

miast kontynuowania pracy jako mecha- j
nik okrętowy. Z początku Whittaker

grywa jako środek napadu w Arsenale,
a następnie po przejściu na pozycję
środkowego pomocnika, zajmuje to

miejsce -w reprezentacji Anglii. Wraz z

zespołem reprezentacyjnym zwiedza

Australię w roku 1923 i ta wycieczka
staje się grobem jego kariery piłkar-
skiej, gdyż podczas meczu w Sydney
doznaje poważnej kontuzji i nie może

już więcej grać.
Wielki chirurg • ortopeda z Liver-

poolu Sir Robert Joones, operuje mu

nogę i stanowczo zabrania grać w pił-
kę. Natomiast Chapman namawia Whit-

jeszcze w niedzielę po południu utrzy. była „lipa" z gatunku „lip" szkodli- 'akcra, by został trenerem. Jednoczćś-

Roczniki !

„KURIERA CZERWONEGO"

(„DOBREGO WIECZORU")
x lat 1934 — 1939 szukamy do

nabycia. Oferty prosimy nadsy-
łać do Redakcji „Przeglądu

Sportowego".

LONDYN. Pięściarz francuski wagi
piórkowej, Ray Famechon :.toczył wj
Nottingham walkę mistrzowską z obroń

cą tytułu mistrza Europy tej katego-
rii, Anglikiem Roncie Claytoncm
Przez cały czas meczu Francuz miał

zdecydowaną przewagę i wygrał 15-tu

rundową walkę wysoko na punkly
Pod koniec ostatniego starcia

toc był „groggy" i niewiele brakowa*

ło, by przegrał przez uohnvt.

' Zwycięstwo Frnn:iiza było Ink se'

apcWcyine, że sr^zia nr/Jowy c^o •

sil jego wygrurą oszpośi.-jdnio po wsi
c«: nie czekając na de:yij«; rędziÓM
penklow»-;h.

mywał, ie skład Grochowa odpowia-
da zapowiedzianemu na afiszach. Nie

wiemy przeto, kto ma odpowiadać za

wprowadzenie Olsztyna w błąd. Pu-

bliczności naszej, która chętnie uszęsz

cza na wszelkie imprezy bokserskie

nie wolno traktować w Cen sposób,
zrażając ją na przyszłość do boksu

w ogóle. Prawdopodobnie sprawą

Grochowa zajmie się OZB, który nie-

wątplitvie będzie starał się zabezpie-
czyć od tego rodzaju „sensacyjnych"
ipotkań. podważających nasze dobre

imię, jako organizatorów".

wych dla boksu i popularyzacji spor-

tu wogóle. Kto ją. wychodował? W

każdym razie był to „działacz" (cze)
z gatunku bardzo szkodliwych, (Red.).

Tyle „Życie Olsztyńskie". Staraliśmy
się tę sprawę zbadać. Tak się wydaje,

że '»' iny jest tylko I wyłącznie ZS

Gwardia i jego przedstawiciel, który,
chcąc ściąpnąć większą ilość widzów,

19 sprintsrźw
do fednef sztafety

BRUKSELA (Obsł. Wł.). Belgijski związek

lekkoatletyczny przygotowują tlę bardzo

starannie do występów olimpijskich W

planie ekspedycji znajdujo sic sztaleta

4X100 m I w związku z tym Belgowie

wyznaczyli aż 19 sprinterów, z pośtód

których wybierze się reprezentacyjną

czwórkę.

Największą uwagę zwraca się na zmla-

nę pałeczki I dwa , razy w tygodniu od-

wybrał „dz.wnn formę reklamy. S5- bYwa)q sl(? ćwk,onIa W5p61nc ng k16(ych

dziowie zawodów z pewnością doskona-

le wiedzieli, jaki klub występuje w rin-

gu. Kierownictwo Grochowa nie dele-

gowało nikogo do Olsztyna celem zn-

zwraca'się główną uwagą na p:.v;Wcl'owo

zmiany.

Belgia wysyła na Olimpiadę 134 zawód,
nlków l 17 zawodniczek.

nie Sir Robert podejmuje się nauczenia

sekretów anatomii i fizjologii. Poza

tym dokształca go w masażu, lekar-

skiej gimnastyce i elektrycznej terapii.
W przeciągu dwu lat Whittaker staje

się sławny. Wszystkie rodzaje gwiazd
sportowych jpielgrzymujn do niego, by
się leczyć i w roku 1936 Angielski Zw.ią
zek Tenisowy prosi, by trenował angiel-
ską drużynę Daviscnpową,. składającą
się z: Freda Perry, Pata Huirhcsa, Raj.
munda Tiipkera, Franca Wilda i Carola

Ilarea.

Whittaker doprowadza drużynę do

9zczytu kondycji i Anglia zdobywa Da-

vis Cup, wyczyn, który poprzednio za-

nim się wziął do roboty, uważano za

bardzo wątpliwy.
Robert Bnrret, zwinzkowy kapitan

drużyny davWupoivej, oświadcza; '
że

Whittaker. który nisily nic miał nir

wspólnego z tenisem, jest największym
trenerem trnitowyni i masażystą, ja-
ki kiedykolwiek istniał ńa' 'świecie.

Mistrz golfa, któremu powiedziano, że

W maju w 1947, gdy George Allison

rezygnuje z posady menażera Arsenąln,
sportowcy angielscy z miejsca zaczyna-

ją łączyć nazwisko Whittekera z opróż-

nionym miejscem. Któż bowiem mógł
pracować lepiej, niś człowiek, który
był na usługach Arsenału 28 lat i byt
prawą ręką zarówno Chapmana jak i

Allisona.

Przez miesiąc angielski świat piłkar-
ski zgadywał i trwał w oczekiwaniach.

Whittaker tymczasem nic nie mówi i

milczy jak sfinks. 4 czerwca 1947 r. no-

minacja jego zostaje ogłoszona i gracze

pod przewodnictwem Toma wydobywa-
ją z siebie owe „coś extra", wygrywa-

jąc mecz za meczem i wypryskując jak
pocisk rakietowy na pierwsze miejsce w

tabeli.

Motorem tych wyników jest mótg
Whittekera, mistrza muskułów, który
przeistoczył się w czarodzieja-kierow-
nika.

Jest jeszcze miejsce na inne bronio-

we popiersie w marmurowym hdltt
Arsenału na Highbury. Przypuszczamy,
że następnym modelem rzeźbiarza bę>
dzie właśnie — Tomasz Jakub Whitta-

ker.

MISTRZOSTWA
ZAPAŚNICZE

W ZSRR

W Rostowie nad Donem rozpoczę

ły się mistrzostwa zapaśnicze ZSRR w

walkach grecko-rzymskich przy udzia.

Ie ok, 200 najlepszych zawodników

Związku Radzieckiego z mistrzami Eu

ropy Kotkasem, Koberidże i Biełowem

na czele. Podkreślić należy; że w za

wpdaęh bierze, udział duża lość mło

dych utalentowanych zarodników,
którźy wydatnie zasilą dotVcbcziiowe

kadry czołowych zapaśników ZSRR.

W poszczególnych konkurencjach mi-

strzostw bierze udział po 24 zawodni

ków. Zdobywcy pierwszych miejsc w

swoich konkurencjach otrzymują tyt i

ły mistrzów ZSRR oraz złote medale,
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PRZEGLĄD SPORTOWY

MECZ koszykówki kobiecej Polska.

Czechosłowacja zakończył serię
czterech spotkań obu państw w piłce rę.

cznej. Koszykarki czeskie wykazały te

»B-me zalety, co ich koledzy w meczu

międzypaństwowym Polska — CSR przed
tygodniem. Przewyższały one nasze ze-

wodniezk.i wzrostem, 9zyl>koaci| i strza-

łami upartymi na doskonalej technice.

"Wwyła Czeszek w Warszawie nie bu-

dziła wątpliwości co do wyniku iawo-

dów. Koszykarski czeskie przyjechały
do Polski s Węgier, gdzie rozegrały 4

mecze (przegrały tam jeden), co było
doskonałym dla nich treningiem.

Rutynowanemu zespołowi naszych go-

4ci przeciwstawiliśmy drużynę, która

odbyła ledwie 3 wspólna treningi. Dru-

żyna ta, podobnie jak męska przed ty-

godniem miała te same wady, s których
największa była nieumiejętność strzeln-

nia. Koszykarki nasze grały słabiej, niż

ewykle, Ewłaazcza do przerwy, w rezul-

tacie więc CSR zwyciężyła wysoko 67:23

(41:10).
. Strzały za osobiste wypadły wręcz fa-

talnie. Dość powiedzieć, że nu 7 osobi-

stych ko&zykarki nasze uzyskały ledwie

1. Czeszkd na 6 osobistych nie wyzyska-
ly 3.

Punktami podzieliły się dla CSR:

najlepsza na boisku Fragneroya 16, Mi-

roviczka 14, Markova 12, Schcinostova

9, Vftgnerova i Kopaczkova po 6, Mer-

houtflvi i Diveczka po 2, Tomaszkova

i Bvcritova nae zdobyły ani jednego

CSR zwyciężajci Polską 87:23
punktu. Dla Polski: Głażewska 5, Pach-

towa, Gruszczyńska 1 Jaimicka po 4, Wo.

jewódzka, Kamecka i Janicka po 2. Kir

szaiiek nie zdobyła żadnego punktu. —

Najlepsze w naszym zespole były Ka-

mecka i Jażnicka.

Sędziowali Szeremeta i Czmoch.

PRAGA — WARSZAWA 29:11

Drugiego dnia Czeszki wystąpiły prze

ciivko Warszawie pod firmą Pragi, nie

wystawiły skład identyczny z reprezen-

tacją CSR. W drużynie warszawskiej
grały tylko zawodniczki AZS i SKS, co

wyszło na naszą korzyić, gdyż lepiej ro-

zumiejący eię zespół osiągnął lepszy wy-

nik, niż reprezentteja Polski, mianowi-

cie 29:11 (18:1).
Strzały za osobiste były słabe, jak i

dnia poprzedniego. Na 21 osobistych
Warszawa niewyzyskala aż 16, Czeszki

natomiast na 13 -nie wyzyskały 6. Do

przerwy 4 punkty zdobyły nasze koscy-
karki tylko ze strzałów za osobiste,
pnzy czym 3 pkt. na swe konto zapisała
Jaźnicku( raz udało się jej wyzyskać 2

kolejne strzały).
Po przerwie Warszawa prowadziła

3:0, Czeszki jednak zdobyły następnie
kolejno 11 pkt. Za 4 osobiste aessły z

boiska Pachlova i Fragnerova.
Punktami podzieliły się dla „Pragi":

Divcuiks 7, Kopaczkova 6, Markova 4,
Scheinostova i Tomaszkova po 3, Frag-
nerova, Merhoutova i Buczkova po 2.

Dla Warszawy: Wojewódzka 5, Jażni-

cka 3, Kamecka 2 i Dziadkiewicz 1. Nie

zdobyły punktów: Pachlowa, Morawska,
Kozłowska i Tkaczyk.

Sędziowali: Szeremeta i Krotkiewski.

Na obu meczach obecni byli piłka-
rze Nusle, którsy żywo dopingowali
swe rodaczki, a każdego kosza witali

triumfalnymi okrzykami.

Wyniki naszych koezykarek nie uspa-

sabiają optymistycznie przed mistrso-

stwami Europy, które organizuje Pol-

ska w październiku w Warszawie. Trze-

ba będzie poświęcić wiele praoy, aby
do jesieni podciągnąć swój poziom.
Czeszki przygotowują się sumiennie

już dziś do mistrzostw. 30 wyznaczo-

nych zawodniczek będzie miało dosko-

nały zaprawę w licznych spotkaniach
międzynarodowych, które poprzedzą mi

strzostwa Europy. (Z. W.)

YMCA Gdańsk bije Wartę w koszu 57:41
Of*cvfiff*l«fczfvęjr mecz u/ Krcakawie

GDAŃSK, 39. S . (Tel. wl.) — Po o-

statniej przegranej YMCA Gdańsk z

TUR-ein łódzkim, mkt z licznych li-

stępów kibiców zespołu Wybrzeża nie

dałby m« cienia nadzied w spotkaniu z

rutynowaną drużyną Warty poznańskiej.
Jednakże stało się inaczej. Zespół YM-

CA zagrał .najlepszy mecz w sezonie i

wygrał zdecydowanie, bijąc gości 57:41

(25:22), Ani przez chwilę gospodarze
nie wyipuścili inicjatywy s rąk, prowa-

dząc od początku do końca.

Już pierwsze minuty zapowiadały
wielką sensację. W przeciągu 12 minut

YMCA prowadziła 17:0, a autorami te-

go fantastycznego zrywu była doskonała

pana obrońców Markowski — Lelockie-

wdcz, .która nie tylko paraliżowała w za.

rodku wszystkie akcje ofensywne War-

ci arzy, ale i sama zdobyła najwiękną

Zwołania
POZNAff, 29.3. (teł. w!.) . W Pozaa-

ain duże wrażenie wywarta uchwała

Warszawskiego OZB, domagająca się
«wołania ua 4 kwietnia plenum Za-

rządu PZB, celem zajęcia stanowiska

w sprawie rezygnacji kapitana PZB

oraz omówienia szeregu aktualnych
sagadnieś. i

Uchwała WOZB znalazła pełne po-

parcie ze strony Poznańskiego OZB,
którego Zarząd jednomyślnie uchwa-

lił dnia 26.3 domagać się od PZB

zwołanie jilenuas ora* respektowania
dezyderatu na ośtatuioi plenum, aby
frapitan związkowy był uprawniony
w okresie przedolimpijskim do wy-

znaczenia kilku zawodników dodat-

kowo do mistrzostw Polski.

Uchwałę POZB komentować nale-

ży, jako zasadniczy zwrot okręgu te-

SPwuŁKSinń

go w dotychczasowej swej polityce,
którą całkowicie uzależniał od PZB.

Podkreślić należy, re na czele Po-

znańskiego Okręgu stoi od roku

1932 Łnż. Szuligowski, który był przez

pewien CESS wiceprezesem PZB.

K. Grągiewsłct

W&p&mnieBsia z eSawnych tai

0 szkole bokserskiej Pytlasińskiego
1 n*bhes8MCie i&cłs&ticjRnągm Fisuirsfciego

bokserów Belgii
w Pradze

W Pradze jedna z czołowych pięi-
ciarslpch drużyn Belgii — Schaer-

faeek (Bruksela) uległa wysoko miej-
scowemu BCP. 4:12. Znakomitą for-

mę wykazali Czesi: Prihoda, Rade-

macher, Livansky i Taubenek. Bel-

gowie przeważali jedynie w wagach
najlżejszych.

Wyniki walk były następujące:

musza: mistrz Antwerpii wypunk-
tował b. nieznacznie Pospisila, ko-

gucia: mistrz Belgii Lesseine szybki
i bardzo agresywny, zwyciężył wy-

soko na pkt. Basta, piórkowa po

pięknej walce i przewadze w 2 r. |
zwyciężył na pkt. Taubenek Belga
van Hoecka, lekka nieprzekonywują-
ce zwycięstwo Koudeli nad dobrym
Belgiem van Tynchonem, półśredma
po słabej walce Vytlacil wypunkto-
wał Belga Ermgotsa, w średniej Pri-

hoda zwyciężył ńa pkt. b. dobrego
Belga Buisserta. Był to najlepszy
mecz Prihody w jego dotychczasowej
karierze. j

W półciężkiej Rademacher wypunk
tował van Opena i w ciężkiej U-

vansky wygrał pewnie na pkt. z Pa-

guetem.

WROCŁAW 29.3 (Tel. wł.). No mistrzo-

stwa Polski wyjeżdża pełna 8-ka Wrocła-

wia w następującym składzie od muszej
do ciężkiej:.,

Faska, Szymonowicz, Kafiowski, Walu-

ga, Sztolc, Fischer, Braneckl, Ciećwierż.

Z wyjątkiem Faski —

cą te tegoroczni
mistrzowie Dolnego Śląska.

Pomorze
zghssza drużynę

Okręg pomorski zglouił już swą dru-

żynę na mistrzostwa Polski: Gumowski

(mistrz), Jóźwiak, Kruża, Piotrowski,
Krysiak, WikMński, Paliński, Stocki,
Chyła.

W składzie drużyny krakowskiej zaj-
dą pewne zmiany: w półciężkiej będzie
walczył Szymuła, a w ciężkiej Pienią-
żek nastąpi Rysie.

•

Władze wojskowe zgodziły się, :'.by
publiczność na mistrzostwa mogła wcho

dzić od strony ul. 20 Listopada, a nie

Czerniakowskiej. Nadto droga na tere-

nie koszar będzie oświetlona.

Gcfunslr
bez ciężkiego
na mistrzostwach

GDAŃSK, 29.3 . (tel. wł.). Reprezen
tacja Okręgu Gdańskiego na indywi-
dualne mistrzostwa Polski w boksie

wyglądać będą następująco:

CZY wiecie, że jedną z pierwszych
szkół bokserskich założył w Pol-

sce niezapomniany mistrz zapaśnictwa
śp. Pytlasiński. Rozmawiałem na ten

temat ze znanym sędzią bokserskim p.

Józefem Sucharda, który był swego cza-

su uczniem „Pytlasa".
Oto eo mi opowiadał:
— Działo aię to, o ile pamiętam, w

1922 r. Pytlasiński ćwiczył ciężkoatle-
Sów w szkole policyjnej na Ciepłej
„Pytlas" jako klasyczny atleta nie miał

serca do boksu, ale przypuszczalnie
uważał, że należy iść za duchem cza=n

i zorgnnizownł coś w rodzaju sekcji
pięściarskiej. Sam na boksie mało się
znał. Nie więc dziwnego, że pierwsi je-
go uczniowie nie mieli dużego pojęcia
o sztuce pięściarskie, a co najgorsze
byli niezwykle powolni. Pytlasiński zda

wał sobie sprawę, Be nie jest odpowie-
dnim instruktorem i zaangażował jako
specjalistę Belga — Carpentiera. Był
to zawodowiec wagi piórkowej, . który
pokazał nam dopiero prawdziwy boks.

Sparringi odbywały się „na ringu" —

to znaczy w sali pomiędzy ławkami,
Tyle o boksie; p. Sucharda już nie

pamięta, jakie były dal»ze losy szko-

ły i trenera Carpentiera, natomiast

przypominani sobie pewną przygodę z

życia Pytlasińskiego. „Pytlas", gdy był
w dobrym humorze, lubił opowiadać
różne wypadki ze swego życia.

Pewnego razu Pytlasiński jechał w

tramwaju i jakiś jegomość niskiego
wzrostu stanął obok niego I nadepnął
mu na nogę. Mistrz nie wiele myśląc
podniósł do góry tego człowieka i prze

stawił go na inne miejsce — tak aby
mu nie przeszkadzał.

Mały człowiek był niesłychanie obu-

rzony, zawołał policję i sprawa oparła
się o sąd grodzki.

„Skrzywdzony" dżentelmen okazał

się jednym ze znanych szewców war-

szawskich, Twierdził on przed sądem,
iż atleta pobił go dotkliwie, wówczas

to Pytlasiński wytoczył argument, któ-

ry okazał się, rjpcydujący dla sędziów.
— Proszę Wysokiego^ Sądu, jeśli ja

bym uderzył tego jegomościa, to prze-

cież nic by się • niego nie zostało... a

on tu stoi przed nami i czuje się świet-

nie.

Rzecz prosta Pytlasiński został unie-

winniony.
Nie wszystkim Jest również wiado-

Sowiński, Klein, Gołyńsld, Antkie- mo> że pytia8if-l6ki swego czasu grał w

wicz (mistrz), Skierka, Chychła, Raj- filmiE!> kreuj,c roię Bartka Zwycięzcy,
ski, Bork. | „Pytlas" często opowiadał swym

Do tej chwili kpt. związkowy! uczniom, jak musiał bardzo uważać,
GOZB nie mógł się zdobyć na wy- ,|l|y w scenach, w których dochodziło

stawienie kandydata w wadze cięż- j0 waij£) ^.„ń goże nie za silnie ude-

kiej. Istnieje prawdopodobieństwo, rvai swych partnerów,
że Gdańsk nie miał by tu swego re

Skupienióuma, najmłodsza reprezentant
ka Polski we florecie

prezentanta. (Chyba, że PZB zezwoli-

łoby na start Białkowskiego w tej
kategorii. W takim wypadku doszl

:

by
tu jeszcze prawdopodobnie dodatko-

wo Iwański i Szymankiewicz).
Kierownikiem ekspedycji pięścia-

rzy Wybrzeża będzie Prezes Okręgu
i jednocześnie kpt. Związkowy Wi-

śniewski.

FLIRT ANGIELSKO - NIEMIECKI

wszystkie reprezentacje państw euro-

pejskich. Mieliśmy jeszcze wielką ocho-

tę spróbować swych pięści na Angli-
kach. Brytyjczycy jednak nie zdradzali

bynajmniej ochoty, aby się z nami

zmierzyć. Tłumaczyli sie stale, że są

prawdziwymi amatorami i podróż do

Polski zajęła by im zbyt wiele czasu.

Nie mogą tak porzucić pracy na wiele

dni, bo nie dostaną urlopów od swych
pracodawców, Nie przeszkadzało to je-
dnak Anglikom na wyprewf de Berli-

na, o ile dobrze pamiętam w 1938 r.

Być może, że jakieś wyższe względy
miały wpływ na doprowadzenie do

skutku meczu Niemcy — Anglia...

Ponieważ interesowaliśmy się bardzo

boksem angielskim u nas nieznanym,
postanowiłem wybrać się do Berlina.

Mecz odbył się na otwartym powietrzu,
w obecności kilkudziesięciu tysięcy wi-

dzów. Niemcy jak było do przewidze-
nia, wygrali 10:6, Wówczas to w towa-

rzystwie innych flag. — powiewała rów-

nież i chorągiew polska, gdyż jednym
z trzech sędziów punktowych był pre-

zes Bielewicz.

Niemcy przyjmowali Anglików z nie-

słyrhaną gościnnością, lokując ich w

najelegantszym hotelu Berlina. Bokse-

rzy angielscy wywieźli z nad Sprewy

banowicz 2, Giel 2. Dla YMCA: Mar-

kowski 15, Lcjonkiewioc 15, Tyawtki
10, Rudelski 9, Narkiewici 6, MuxkJW-

ski II i Tyszkiewicz po jed-ytn.
Sędziował Rusiecki % Olsztyna.

KRAKóły 2».$ (Tel. wl.). Dwa mecze ligi
koszykowej rozegrana w czasie lwiąt w

Krakowie przyniosły dwie- porażki AZS

(W-wa). W niedzielę akademicy przegrali
nlezasłuienie z Wisłą 50:54 (26:30), w du-

te] miorza dzląkl forytowaniu przez Jed-

nego z sędziów drużyny Wisły, zwłaszcza

w ostatnie] fazie gry. Na 5 min. przed
koAcem zawodów AZS prowadził 48:45.

Uznany Już po gwizdku kosi dla Wisły
załamał akademików, pozwalając zdobyć
Wiśle zwyciąikie punkty.

Punkty dla Wisły zdobyli: KowalAwfca

20, Pawlik 14, Ariet 11, Krakowski 7,
Szostak 2, dla AZS — Popiołek -22, Bar-

tosiewicz 20, Popławski — 8. Wisła gra-

ła bez d-ra Sztoka I Hegerlego, AZS bez

3ażnlcklego I Orzewosowsklago.

Mecz r Wisłą' miał przebieg dramstyer-
ny, gdyż do końca wynik zawodów- nie

był pewny. Sędziowali Budzlaszek i Bru-

łnickL

AZS*" (Kraków) — AZS. (Warszawa) «4:17

(21:14). Drugi dzień przyniósł akademikom

warszawskim również porażkę, spowodo-
waną w dużej mierze ciężkim meczem

dnia poprzedniego, który warszawiacy
dobrze czuli w kościach. Punkty dla Ań

(Kraków) zdobyli: Kozdrój 12, Bahr 11.

Paszkowski 10, Obuchowicz ?, „Galicki" 2,
wszystko co było w ich mocy, aby tyl-

1 dla AZS (W-wa): Bartosiewicz 1«, Poplo-
i łek 15, Popławski I — 4, Olesiewffcz 2.

I Sędziowali dobrze Saister I Bruinickl.

ilość koszy, strzelając pięknie prawie*
połowy boLska. Po 15 min. ntfcisk YM-

CA maleje i do głosu powoli dochodzi

Warta. Inicjatorem jest Dylewicz, ma-

jący dobrego pomocnika w Rutzkiewi-
czu. Dwójka ta nadaje ton drużynie zie-

lonych. Do przerwy wynik brzmi 25:22.

Po przerwie tempo w pierwszych mi.

nutach trochę słabnie. Warta dąży da

wyrównania, lecz zawodnicy YMCA za-

grywają bardzo dobrze i na każdy ko*<

przeciwnika odpowiadają również zdo-

bytym koszem. Ostatnie 10 min. przyno-

szą wspaniały finisz drużyny miejscowej,
dopingowanej przez publiczność. Ataki

drużyny gdańskiej caną • wielką szyb-
kością na k<M« prseclwmkc. Ostatee»iy
wynik 57:41.

Dla Warty punkty zdobyli: Raszkte-

wia 16, Dyl owici II, Malyri-k 10. IJJJ

ko skokietować Anglików.
Momentem najbardziej charaktery-

stycznym dla tego spotkania, był fakt,
że po ras pierwszy zastosowano nowe

przepisy sędziowania. Mianowicie gdy
jeden z zawodników został kontuzjowa-
ny, przerywano walkę i ramowano

punkty. Nokauty techniczne z powodu
przecięcia, dajmy na to luku brwi,
przestały istnieć.

PISARSKI ŁAMIE RĘKĘ

WSPOMINAM o tym celowo, chcąc
przypomnieć, że przepis ten nie

jest bynajmniej nowym wynalazkiem i

był już od dawna stosowany w me-

czach międzypaństwowych. A jednak...
gdyśmy byli w styczniu 1946 r. na me

-

czu Polska — Czechosłowacja w Pra-

dze, Pisarski złamał w trzeciej nin-

dzie rękę. Byliśmy wówczas zupełnie
pewni, że walka zostanie oceniona na

podstawie kart punktowych, a nie przez

nokaut techniczny. "Mozna^Wbie wy-

obrazić, jak 5 byliśmy zdziwieni, gdy
Czesi zrobili bardzo zdziwione miny i

twierdzili, że tego rndzaju sposób sę-

dziowania jest im zupełnie nie znany.

Mimo protestów kierownictwa polskiej
drużyny, gospodarze przeforsowali

ZNICZ NIE ZAPŁONĄŁ W ŁODZI

ŁÓDŹ 29.3 (Tel. wł). Podczas lwiąt
ścić miał w Łodzi zespół koszykówki
Znicz (Pruszków). Drużyna ta mlata roze-

grać zawody o mistrzostwo Ligi j miej-
scowym TUR-em I YMCA. Znicz zawłado-'

mil gospodarzy, że nie przy]adz!a na

i mecze I tym samym oddał obu zespołom
! 20:0 pkt. walkowerem.

! BORUTA — TUR 3:S

wspaniałe podarunki. Hitlerowcy robili swój punkt widzenia.

Czesi i Czeszki nabili nas w konia

Piłka w całej Polsce
RYMER — GEDANIA 5:1 (2:0

RYBNIK, 29.3 . (teł. wł.). W towa

rzyskim meczu Rymer pokonał w nie

dzielę Gedanię (Gdańsk) w stosunku

5:1 ,(2:0), mając przez cały czae spot
kania zdecydowaną przewagę.

Do meczu z Gedanią Rymer wysią-
pił z nowopozyskanymi zawodnikami:

Murarzem na środku ataku i Rudą na

lewym łączniku. W drużynie gospo-

darzy grały tym razem bez zarxutu

wszystkie formacje; wyróżniła się li-

nia napadu, w której specjalnie do-

brze spisali się skrzydłowi.
Bramki dla Rymera zdobyli: Ruda

— 2, Dybała, Dziuba, Kurzeja —

po

1. Honorowy punkt dla gdańszczan
uzyskał Adamczyk.

Sędziował Gunia z Czerwionlil.

W sobotę Rymer goicił w.Kamie-

niu, gdzie grając w osłabionym skła-

dzie, pokonał tamtejszą Brynicę 3:0

(2:0). Bramki zdobyli: Frankę — 2 i

Ruda — 1,

OBÓZ PIĘŚCIARSKI PRZED MISTRZOSTWAMI

KATOWICE 2ł.3 (Tel. wł.). Reprezenta-
cyjni pląiclarze śląscy, mający za dwa

tygodnie walczyć w Warszawie na mi-

strzostwach Polski, znajdują flę w tej
chwili na obozie kondycyjnym w Sztyrku.
Dotychczas brak tam tylko Grzywotza,
który udaje się do Sztyrku w dniu dzi-

siejszym.
ZZK — ODRA »:7

WROCŁAW 29.3 (Tel. wł.J. Plą^a"»
ZZK t Katowic pokonali we Wrocławiu

miejscową Odrę w stosunku 9:7.

W
CZASIE złotego

polskiego zabrakło nam już
godnych przeciwników. Biliśmy niemal

GARBARNIA — RESOVIA
9:2 (3:1)

RZESZÓW, 29.3 (Tel. wł.). Mecz to-

warzyski Resovia — Garbarnia (Kra-
okresu boksu ków) rozegrany w Rzeszowie przyniósł

zwycięstwo Garbarni 9:2 (3:1), Druży-
na krakowska wystąpiła w najsilniej-

MATYAS KOKlCZY KARIERĘ

BYTOM 29.5 (Tel. wl.) . Według krążą-,
cych pogłosek były wielokrotny repre-

zentant Polski — Matyas — lamlerza w

najbliższym czasie wycofać się s czynne-

go życia sportowego.

szym ligowym składzie. Zawody obfi-

towały w szereg interesujących momen-

tów, W Garbarni wyróżnili się Nowak,
Skrzyński i obaj obrońcy. W Resovii

Melko i Jurkiewicz — strzelcy obydwu
bramek.

Sędziował ob. Baier 3 Mielca. Wi-

dzów około 3.000 .

PIAST (CIESZYN)
WYGRYWA W TRZYNCU
TRZYNIEC, 29.3 (Tel. wl.) . Bawił

tu piłkarski zespól cieszyńskiego „Pia-
sta", rozgrywając mecz towarzyski *

miejscową polską drużyną Siła. Zwycię-
żyła drużyna Piasta w stosunku 1:0

(1:0).

Zawody prowadził sędzia Łuczak (je-
dyny związkowy Będzia Polski na tere-

nie Czechosłowacji).
Publiczności ponad 3 tysiące,

POGOŃ (ZABRZE) —

GEDANIA 5:0 (3:0)
ZABRZE, 29,3. (tel. wł,), .Przez ca-

ły czas gry przygniatająca przewags

miejscowych, którzy mieli najlepsze-
go swego gracza w Buchcie.

DWA ZWYCIĘSTWA OKĘCIA
Okęcie — etehtrycinoU i:* (2:1). Gra

ładna stająca na doić dobrym poziomie,
obfitująca w zmienne sytuacjo podbram-
kowe. Bramki dla zwycięzców zdobyli:
Morenc 3, Makowski i Szyjor po 1, Jedna

samobćjczd. Dla pokciun^h Misiak Z,
Kowalski 1 I Jezioukl 1.

Na wyróżnienie zasługują u zwycięzców
Morenc, Szyjer ł bramkarz C.ybulikl —

u

pokonanych obaj skrz/dłowi Misiek I Je-

zierski. Sędzlowai Budjj.
W tym samym dniu juniorzy Okęcia ro-

zegrali na małym stadionie WP mecr z

Juniorami legli wyqrywająe 3:2 (1:2).
Bramki dla zwycięzców zdobyli Martyń-
skf .2 I Ziółkowski 1. Dla pokonanych
prawoskrzydłowy I prawy łącznik.

START A KI. POMORZA

BYDGOSZCZ 29.S (Tel. wł.) . Start pllkar.
sklej kl. A Pomorza zbiegł się w sezonie

bieżącym ze świętami I piękną pogodą.

Pierwszy mecz, rozegrany między Brdą
i Chojnlczanką zakończył slą niespodzie-
wanie remisem 3:3 -(2:1). U kolejarzy za-

wiodły "tylne formacje, które się nlezbyf
rozumiały. Mimo wyraźnej przewagi w po-

lu, zdobyto z trudem remis. Bramki dla

Brdy: Kubalczak, Redzleja I Nowak, dis

goicl: Paczkę I III i Barctszewlcz,
W drugim dniu Polonia przegrała w

stosunku 2:3 (2:1) z GKS. Miejscowi
skompletowali 11-kę z b, • graczem lwow-

skiej Pogoni, Wolaninem, zdobywcą obu;

bramek, ćframkl dla zwycięzców strzelili:

bracia Brzescy I Lewandowski.

WIDZEW — KUTNO 2:1

KUTNO 29.3 (Tel. wł.) . W Kutnie roze-

grany został mecz towarzyski między re-

prezentacją teęo miasta a Widzewem,
który wystąpił tu w osłabionym skła-

dzie. W tym pierwszym pro wojnie na te-

renie Kutna poważnym meczu reprezenta-

cja miasta przegrała 1:2 (0:1). Bramki dla

Widzewa zdobył Kiernlk II.

KUSA A «1ĄSKA
Największą sensacje niedzielnych roz-

grywek o mistrzostwo Śląskiej kl. A Jest

porażka Naprzodu — Janów z Piastem

Pawłów 1:2 (0:1). Do niespodzianek nale-

ży również porażka Siemianowlczankl ZZK

Katowice 1:2 (1:1).
Pozostałe wyniki: Pogoń Katowice — U-

goclanka 3:1 (1:1), Leeliia Mysłowice
Concordia Knurów 3:3 (1:3), BBTS — Wal-

cownia 1:0, Błyskawica Radlin — Kop. Ka-

towice 4:1 (1:1), Hejnał — Kop. Dębień-
ski 1:2, RKS Batory — Kop. Eminencja 6:0

(3:0), Zabłocte — Wyzwolenie 1:3, Huta

Pokój — Polonia Piekary 3:2, Slavla —

Wawel 4:1, Orzegów — flląsk Świętochło-
wice 4:1, Naprzód Uplny — *Ruch Radzion-

ków 1:0, 3iąsk Tarnowskie Góry — Azoty
2:1.

Wierkiewicz

Br. Szwarca
POZNAKI 29.3 (Tel. wł.) . Czwarty z rzę-

du bieg przełajowy Im. Ip. Bronisława

Szwarca w konkurencji seniorów na tra-

sie 3.600 m wygrał Wierkiewicz (Werta)
w 12:57,6 m, pozostawiając za sobą ze-

szłorocznego zwycięzcę Plotkpwiaka iDru-

karz) e 80 m. W konkurencji Juniorów

(1.800 m) pewne zwycięstwo odniósł Kieł-

czewskl (nlestow.) w 7:26,4 m przed Szy-
mańskim (nlestow.) i Gierwazik' (Zryw,
środa). Rozegrano również kilka konku-"

rencjl lekkoatletycznych, w których zwy-

ciężyli: Ohnsorge (Warta) na 100 m w

11,8sek., w zwyż1,60miwdal—6,21.
Pytlakówna (Warta) 60 m w 8,6 sek.- i

metrów w 11,2 sek.

BIEG NA PRZEŁAJ
W GRUDZIĄDZU

W Grudziądzu odbył się bieg na

przełaj juniorów i seniorów. W kate'

gorii juniorów na trasie 2 km zwycię
żył Knligowslii (ZZK W; ała) w czasi

7:08,6 min , 2) Bogucki (SGKS) 7:19/
min W kategorii seniorów ns* trasli

3 kra zwyciężył Sobczyński (ZZK Wi-

sła) w czasie 11:47,5 min. przed Ruti

kowskim (SGKS) 12:12,2 min.
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kanadyjski
Premier tzą&u i więźniowie z za krat witali powracającą Barbarę Ann Scott

[KORESPONDENCJA WŁASNA Z U. S. A.]),

p O WIT ANIE Dick Buttona było ai-

•i czym w porównaniu s powitaniem,
jakie spotkało Barbarę Ann Sfcott w Ot-

• tawie. Samochód Barbary Airn eskorto-

wa! oddział policji koimej. Obok ma-

atrzjui świata paradował premier King
i major Ottawy. Na ulicach były dumy,
jakich nie widziano w czasie pobytu an-

gielskiej pary królewskiej ozy też pre-

aydenta Trumann. Młocfeież szkolna o-

Srzymała pół dnia wolnego, aby przywi-
iae łyżwiarkę. Ulice miasta przybrane

• 'oyiy zielenią i transparentem:. Nawe!

"więźniowie ss stołecznego więzienia
•wywiesili na gmachu olbrzymi transpa-

s-eajt s aapisem: „Welcome łiome Bar-

bara Ann, Ottawa'® Sweetheart".

Na dworcu premier kanadyjski acaio-

''«'ał serdecznie mistrzynię, która siie po-

sesJaia ma dłużna i feu uciesse 100-ty-

asęozmego tłumu rzuciła mu się sia Bzyję.
Premier King dodawał otuchy Barbarze

Scott w Europie, posyłając często Jele-

graray. Barbara oświadczyła przy tej u-

ikazji, ie nie ma zamiaru przejść na za-

wodowstwo, ponieważ nie zniosłaby ko-

czowniczego trybu życia, jakie prowadź?
Sawodowi łyżwiarze...

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI j

Stan nowojorski będzie odtąd żądał
o-dcisków palców od ubiegających się o

licencję zawodowy w boksie. Autorzy
. ustawy stanowej spodziewają się wyeli-
minować w ten sposób z boksu zawodo-

wego elementy przestępcze.

Henryk Chmielewski wygrał praez k.

ia. w 10-ej rundzie z Osvaldo Silva szc-

irzej nieznanym pięściarzem.
Żona Joe Wnlcotta mimo sześciorga

dzieci jest studentką w Tempie Univer-

rity.
Joe Louis nosa przy sobie własną fo-

tografię w niemiłej pozie na deskach

ringu w walce z Joe Walcottem: Nosi

jn specjalnie, aby mu przypominała, że

aiie należy lekceważyć przeciwników i

zaniedbywać treningów.
Marcel Cerdan zdecydowanie wygrał

3 Laverne Roach. Młody marynarz na-

stawiony był prze® swego trenera na de-

fensywę, która, miało mujvraji)ieść, zwy-

cięstwo w końcowych , nir»da-ph, ...kiedy
weteran francuski osłabnie. W rezulta-

cie walka przypominała zapasy. Przez

pierwsze cztery rundy trzymał Amery-

kanin, przez dalsze Francuz, który wy-

kazał zdecydowanie słaba kondycję fi-

zyczną. Obaj zawodnicy poszli dwa ra-

•sy razem na deski poprostu ze zmęcze-

nia. Dziennikarze koło ringu nawy my-

śl al i w końcu Sol Straussowi i pytali

kiedy wreszcie zobaczy Francuza w wal-

ee z klasowym przeciwnikiem. Obecny
w pierwszych rzędach Ray Robinson

zaofiarował się a miejsca, jeśli tylko da-

dzą nra dobre warunki. Dziwnie jakoś
nie może dojść do walki między Cerdn-

nem a jednym z czołowych średnich i-

merykańskich. Prasa jest skłonna przy-

puszczać, że dzieje się to na skutek po-

lityki menażera Rouppa, który wie, ie

jedna porażka Francuza w Ameryce a

skończą się wyprawy po dolary. Przy-
kład Szweda Tandiberga nie zachęca do

szukania dobrego przeciwnika.

Tony Zale-Zaleski stoczył dragę z ko-

lei walkę kondycyjną tym razem x Bob-

by, Claus s Buffalo, nokautując go w

czwartej rundzie. Zaleski trenuje "regu-
larnie i spodziewa się odzyskać tytuł
mistrza świata w tym roku.

I Charles Fonville zspo-wiada pobicie
rekordu światowego Torrance*a do ma-

ja br. Fonville jesS przeciwieństwem
Torrance'a. Wysoki i zgrabny, nie rzuca

siła lak jak rzucał Torrasice, lecz bły-
skawicznym obrotem w kole, czego na-

uczył go jego trener Ken Dohertv kie-

dyś jeden z najlepszych miotaczy Ame-

ryki. Miał on już rzut lepszy od rekor-

du Torrance'a o 12 cm. lecz lekko prze-

kroczony.
Loren Murchison jeden s aajlep&zych

sprinterów jakich kiedykolwiek miała

Ameryka sostał częśricfwo sparaliżowa-
ny po olimpiadzie w Amsterdamie tt

1928 i odtąd sponwza tdę vr fotelu sie

kółkach.

Amee-ykansm Liaeolsi Clark będzie
prawdopodobnie jedynym dziadkiem

wśród sawodnikim olimpiady lontdy&-
skiej. Llstonoss i eawodu, 53-letei ClaA

chce startować yr chodzie na 50 kilome-

trów.

Dean Cromwell, trener olimpijski,
klasyfikuje następująco najlepszych
•sprinterów, jakich widział w swym ży-

ciu. 1. Owens, 2. Hal Davis. 3 . Patton.

MeSealfe. 5 . Simpson, ó. Wykoff.

DO WIMBLEDOMU

Frank Parker-Pajkoweki, Gardnar

Mulloy, Margaret Osborne-Du Pont, Pa-

tricia Camning Todd, Loinse Brough i

Doria Hart będą staaio-wili oficjalny
team amerykański w tegorocznym Wim-

bledonie. Prywatnie pojadą poza tym

prawdopodobnie Bob Falkeriburg i

Budge Paity znany pogromca mistrzów,

który gra tylko wtedy, kiedy mu się

podoba.

Pojedynki Kramera 2 Riggseni zaczy-

nają być powoli nudnawe. Ostatnio w

Texas Kramer zużył jus tylko 32 mina-

1 Według osłeiiuch wiadomości z Mel-

bourne, Australijczycy ssmżersają wye-

liminować z drużyny pucharowej Brom-

wicha i wstawić do drużyny Longa i

Browna.

Na półkach księgarskich ukazała się

książka Tśldena „My Story", zawieraję-
ca masę ciekawych szezegółów z histo-

rii tenisa światowego. Ciekawsze wyjątki
przekażę Czytelnikom „Przeglądu" w

następaych korespondencjach.

TROCHĘ GORZEJ NIŻ MY

Z CZECHAMI

Drusjiis fc-o -szykówki uniwersytetu

Kansas poko<na£a w finale turnieju inną
drużynę w stosunku 234:2.

Amerykanie rozpoczęli eliminacje 0

limpijskie w koszykówce. W BŹeregu
turniejów eliminacyjnych bierze udział

około 600 drużyn. Ostateczna eliminacja
odbędzie się między ośmioma zespołami.

13-letnia Australijka Maijorie Mc

Quade jest wielką nadzieją Australii w

Londynie. Młoda ta pływaczka przepły-

nęła ostatnio 100 metrów stylem dowol-

nym w czasie 1:10 min., zdobywając mi-

strzostżwo juniorów.

Wally Ri« wygnał w Iowa Gity 220 y.

Wtjdruuiki no Ślgsl"*

K.S. Baildon pod lupcg
SPORTOWCY starszej daty do-' jenie. Jedni chcieli wskrzesić klub o

ferze pamiętają K. S . Dąb, który dawnej nazwie, drudzy związani tyl-

mógł pochwalić się wielkimi sukce- ko z hutą, myśleli o K. S. Baildoa

sami, Prużyna piłkarska Dębu zaaj- \ Wielkie targi zakończyły si« pow-

dowała się przez krótki okres-czasn
;

staniem nowego klubu, Kopal**» E-

w lidże państwowej. Gdy spadła z minencja, w którym główną rolę od-

aiej, o Dębi* nie zapomniano, bo • grywają separatyści. Rywalizacja «ai^

miał on jednego reprezentanta PoI-!dzy K. S. Baildon, a Kopalnią Emfc.

ski, Dyetkę — lewego pomocnika.; nencja, to walka o serc* mieszkaj*

Większymi sukcesami mogli pochwa- j ców sąsiadujących dzielnie Dębu 3

iić się hokeiści Debu, ktorxy w ro-; Załęża.
ku 1938 zdobyli tytuł mistrza Polski. | Większoić starych" piłkarzy p««

Tarłowski, Kasprzycki, Ursoń, Burda,
:

została w Baildonie. Początkowo sit

Jarecki byli podporami mistrzowskie

go zespołu.
Na i.gruzach" przedwojennego Dę-

bu powstał po wojnie K, S. Baildon,
mający prawie to samo pole działa-

nia, co dawny Dąb — hutę Baildon

przyległą dzielnicę mieszkalną Ka-
stylem dow. w doskonałym czesie 2:15,3 '

to wic. W 1943 roku między starymi
min. Billy Smith był dragi. j działaczami Dębu powstało rozdwo-

Peler Brie

ec staje się amafsrem!
Rehabilitacja JL Anderssona ma cechy prowokacji

' ' (OD WŁASNEGO KORESPONDENTA)

Sztokholm, w marcu.

PRASA szwedzka przynosi sensa-

cyjny meldunek: Arne Anders-

son, GundaT Hagga wielki przeciwnik
ma otrzymać z powrotem prawa ama-

torskie. Czynione są kroki, by umo-

żliwić rekordziście świata rehabilita-

cję i powrót na bieżnię.

Meldunek jest ciekawy. Szwedzi,

którzy stracili widocznie cały respekt
dla międzynarodowych przepisów, ro

bią, co im się żywnie podoba; dys-

kwalifikują, zawieszają, zwracają pra

wa amatorskie. Czy będzie się to po

Arne Andersson ma więc powrócić j śli IOC ni® wkroczy, wówczas droga
na bieżnię! Nie mamy nic przeciw stanie otworem dla wszystkich kra-

wspaniałemu temu sportowcowi. Był jów 1... wytworzą się w sporcie sto-

on jednym z najbardziej ambitnych i aunki, które trudno inaczej określić,

pracowitych lekkoatletów, jacy zja- i niż mianem — chaos,
wili się dotąd na bieżni. Padł ofiarą j Sprawa Andressona może wywołać

niesumiennych organizatorów. Któż nieprzewidziane konsekwencje. "Szwe-

rzuci nr niego kamieniem, że, two-1 dsi wstawili w skład swej grupy olim-;

rząc gniazdko małżeńskie, dał się sku pijskiej Liljequista, Góstę Jacobssona

sić i przekroczył granicę amator-
1

i Malmberga. Czy więc IOC pozwoli
stwa? startować tym pół-amatorom? Czy

Arne został zdyskwalifikowany do- lakt dokonany Szwedów zostanie u-

żywotnio i ma obecnie zostać zreha- j znany i zalegalizowany?

biliiowany. Ciężkie zadanie! Między-,
!

W każdym razie, dziś już stwier-

nar. Komitet Olimpijski musi po-. dzić moina, że preludium do letnich
dobało również Międzynar. Federacji J

ty na pokonanie mistrza świata zawe.f Lekkoatletycznej, względnie Między-1 wziąć decyzję. Od dwóch lat Między- Igrzysk będzie nie mniej emocjonują-
J '"

nar. Komitetowi Olunpijskiemu? Ćhwi' nar " Komitet oraz Międzynar. Federa- ce i bogate w materiał dyskusyjny,
Iowo Szwedzi udają, że ich to nie in- °' a

Lekkoatletyczna dyskutują na te-j niż było ono z okazji Zimowych

teresuje ima *
ama

t°
rs

twa i omawiają wnioski,
j jakie stawia Szwecja, unikając wy-

. r aźnie decyzji. Dłużej nie będzie mo-

j żna chować głowy w piasek. Reakty-

, wowanie Anderssona w prawach ima

torskich jest wyrainą-prowokacją. Je

dowców (6:0, 6:0) i wygrał 31 mecz,

podczas kiedy Riggs ina tylko 16 znvy-
'

cięstw. Kramer ezylłko przejrzał wszyst-
kie sztuczki Riggsa.

Cracovia robiła pranie

^czarnyeh koszuV

DcffVfififO

«I0#s*f a ze«i9 Z.SRR

w bandy

Zakończyły się rozgrywki o „Puchar

ZSRR" w hokeju rosyjskim, w których
wzięło udział ponad 10.000 drużyn se

ws/.ystkich krańców Związku Radziec-

kiego. Najwyższą nagrodę aportową w

postaci „Pucharu ZSRR" zdobyła po

rai szósty drużyna moskiewskiego „Dy-
namo", ze znanym zawodnikiem radzie-

ckim Michałem Jakuszinym na czole.

i Andersson zostali 17 marca

v
1946 roku, a więc przed dwoma laty,

zdyskwalifikowani dożywotnio. Bie-

gacz Hans Liljequist otrzymał równo-

cześnie jednoroczną dyskwalifikację,
a G8sta Jacofasuoo i Syen Malnibcrg
zawieszeni zostali na dwa lata. Była
to wielka czystka w szwedzkiej lekko

atletyce, w której zdyskwalifikowani

reprezentowali elitę.

W myśl przestarzałych międzynaro-

dowych przepisów, zawodnik, który
utracił prawa amatorskie, zdyskwali-

fikowany jest dożywotnio. Nurmi, Ła-

doumerge, Jim Thorpe, Arne Borg,
Charles Hoff — długa jest Usta wiel-

kich atletów, którzy zaplątawszy się
w sieci paragrafów amatorskich, wy-

łączeni zostali nazawsze ze sportu.

Szwedzi i Finowie nie mają dłużej o-

choty składać na ołtarzu przestarza-

łych przepisów najlepszych swych a-

tletów i zabierają się do reform, hez

pytania o zgodę zarówno Międzynar.
Kom. Olimpijskiego, jak i Międzynar.
Federacji Lekkoatletycznej. Stwarzają

fakty dokonane i czekają, co •z tego

wyniknie.

W Szwecji r/prowadzono zwyczaj
kar warunkowych. Jeśli delikwent o-

kaie się recydywistą, dopiero wów-

czas ponosi najostrzejsze konsekwen-

cje.

Igrzysk i sprawy hokejowej. W ostat-

nich latach nagromadziło się sporo

materiału, który wystawi na próbę

dostojnych panów z IOC, ich zdolno-

ści dyplomatyczne i... chęć rzeczywi-

stego stuSsnia sportów!! ~

Nowa gwiazda L atletyki
bez pojęciu o stylu i technice

, „CZY ZNACIE TEGO FACETA"... ;

W Kalifornii pojawił się nowy talent

biegowy Ray Girard, który napisał do

S. Frisco Chronicie pocztówką z lakoni-;

czttym pytaniem: „Jak się nazywają <i |

faceci, z którymi będę biegał na 400 me-;

trów w Londynie?" Żartów nie ma. Gi-

rard, który jest szoferem, wezwany .ia

bieżnię, przebiegł 440 y. okropnym sty-

lem w czasie... 47,6 sek. bez konkuren-

cji! Trenerzy zapatrują się jednak scep-

tycznie na dalszą jego karierę, ponie-
waż Girard jest uparty i uważa rady tre-

nerów za „głupie gadanie".

Lekkoatleci amerykańscy są na ukoń-

czeniu sezonu w halach, a w Kalifornii

startują już na otwartych boiskach. —

Ostatnio osiągnięto znowu szereg dosko.

małych wyników. W Nowym Jorku

Mondschełn i Wdsłocki podzielili się
pierwszym miejscem w skoku wzwyż

po 202 cm. W Chicago spotkali się1
Fonville, Wasser i Gordien w rzucie ku-

lą osiągając 17.16, 16.60 i 16.20 m. Opie-
kunowie lekkoatletów na razie nie są

jednak zadowoleni z formy czołowych
zawodników i ostrzegają, że w Londy-
nie może spotkać Amerykanów niepnzy-
jesnne przebudzenie.

Lloyd La Besch przebiegł ubiegłej
ededzieli w Kalifornii 100 y. w czasie

9.4 sek. Doskonały ten sprinter będzie
biega} w Londynie w barwach Panamy.
La Be*«h tnyakcł w ubiegłym roku 10.4

pp100md20.8oc200ta.

KONKURS „ZOADNtl KTO WYOHA"

Kupon NT 11.

Sobola I II niedziela 4 kwietnia 1MI !2

1) Bułgaria — Palifec

1} Franeja — Włochy

M Craeovla — Huil* (CSK)

4) Willa — Nuila (CSR)

5) RKU (Sosn.) — Sarmaeja (Mdzln}

i) Partyzant (Kielce) — SKS Sterach.

7) Oedanla (Gdańsk) — Wiała {Tczew}

I) Koszaiawa (tywlac) — te chla (Myeł.)

9) Chalnisk — Fablok (Chriar.4»)

11x12

10) Pogoń (Zabrze) — Unlarnia (•ffsn)

11; P. f . S. (Pablantea) — Widzew ! B

«) Syreaa <W-wa) — Zntes (Pr>łzk6w)

20 zł. 20 zl. 20 zŁ

Naso/lBko

aJrsc

Narasi bupenu liprsadaM znaczków ollmpljeklch

(Ruyan wjelać) #

GLARRIE Hayes, nieznany je.v- ^e

przed rokiem sprinter australijski

jest dzisiaj jedną z największych na-

d?! ' olimpijskich swego kraju. Gdy
opuszczał on Australię, aby odbyć czyn

ną służbę wojskową w szeregach armii

okupacyjnej w Japonii nikt nie wie-

dział o jego wielkich zrMnościach bie-

gowych. Nic więc dziwnego, że gdy te-

legramy z Tokio przyniosły wiadomość,
że starszy strzelec Hayes wygrał 100 m

na wielkich zawodach sportowych w cza

sie równym rekordowi olimpijskiemu
— 10,3, w Australii zawrzało.

Na drugi dzień naedszły dalsze wia-

domości. Hayes wygrał 200 m w dosko-

nałym czasie 21,2 przychodząc do mety

o 15 metrów przed drugim z kolei za-

wodnikiem.
o

Zaczęły się oczywiście dyskusje I spo

ry na temat realnej wartości nowej

gwiazdy. Przyjęło się zdanie, ie albo

bieżnia była źle mierzone, albo też sto-

pery sędziów były zepsute.

Armia ujęła się «a nowym pupilkiem.
Fada w radę, postanowiono wysiać re-

welac- 'r>(?p> starszego strzelca do ojczy-
zny, aby na miejscu dowiódł swych
praw do ekipy olimpijskiej.

Natychmiast po wylądowaniu Havesa

posypały się liczne fęłosy krytyki. Tre-

ner mistrza Australii w sprintach Tre-

loara — Pat Wolfh — oświadczył pra-1

sie, że „nie widział nigdy bippacza o
'

gorszym stylu". Pierwszy wystęn tre- j
ningowr Btarszeeo strzelca Hayesa
wzmógł jeszcze głosy krytyki. I

Zawodowy sprinter australijski Frank j

Bąnner zjerhał styl Hayesa, podkreśla- j
jąc, że czyni on wszystko, czego nie f

wolno robić sprinterowi. Hayes biega z

zaciśniętymi pięściami, jest w czasie i

wyścigu bardzo sztywny, startuje bar-1

olimpijskim zajmie zaszczytne miejsce.

Rzecz;, która najbardziej uderza,

gdy obserwuje się bieg Hayesa jest wiel

ką siła jego mięśni nóg. One właśnie

dają ma kolosalną szybkość, która wy-

równuje wszystkie braki stylowe i po

swala na uzyskiwanie rewelacyjnych
czasów.

Hayes jest dzisiaj sławnym nie tylko
w swej rodzinnej Australii. A jeszcze
stosunkowo nie dawno me chciano przy

jąć go do żadnego klubu sportowego!
Próbował bezskutecznie zapisać, lię na

członka rozmaitych klubów w Sydney
i Brisbaine. ale odpowiadano ma nie-

zmiennie, ie nie przyjmuje się nowych

członków, bowiem klnby tą i tak już

zupełnie przeładowane.
Tera» wszystko odwróciło, się. *. 360

stopni i o młodego sprintera toczyła

się dłupa walka między większymi klu-

bami Australii. Hayes wybrtł ostatecz-

nie mały klub w Sydney, grupujący

przeważnie młodzież z przedmieść.

REKORD WYNIKÓW
POZNAM ».J (Tel. wł.) . Poliltl Zw. Ho-

keja na Trawie rozpoczął «wój tegorocz-

ny sezon w turnieju błyskawicznym.
Pierwsze miejsc* zajęta drutyna mistrza

Polski — Cukrowniczy KS Stella (Gniezno)
przed Czarnymi (Poznań), Szkolnym KS

Chrobry (Gniezno), ZZK (Gniezno) I Cu-

krowniczym KS (Środa).
Wyniki: Chrobry — Cukrowniczy (śro-

da) 2:0, Czarni — ZZIC 1:0, Stella — Cu-

krowniczy (Środa) 1:0, Chrobry — Czarni

0:1, Cukrowniczy (środa) — ZZK 0:1, ŻZK—
Chrobry 0:1, Stella —'Czarni 1:0, Stella

Chrobry 1:0, Cukrowniczy (środa) —

Czarni 0:1, Stella — ZZK S:0 walkowe-

rem na skutek niestawienia się do 0ry
drużyny ZZK.

Przypominamy, £« udział w koakuisia

bi«< tnogji riwnlei Czytelnicy, w których
miejscu zamlaiikinia ni* ma firm priy]-

\ mulących kupony. Wystarczy wypałr.ić
Smjoa, aptttU ea kat!: HO MIS 0 cl

wlołyt fcupan I poiwlerdienl* wpłaty de

koperty, zaadresować |ą: Polski Komltal

Olimpijski, Warszawa, Al. Stalina S4, na-

lepić metek D wysłać natychmiast do

Włnmf

TARGOŃSKI NA ŚLĄSKU
KATOWICE 29.3 (Jol. wł.) . Były mistrz

dzo słabo, a krok ma zupełnie nie wy- Polski na szosie — Targoński, znany nlei

szkolony — oto opinia znanego zawo-! 'V" 03 lako «wietny kolarz,
, | cent rum rowerowych, przebywa . na ślq-

j sku. Targoński w' Fabryco Państw. ZJedn.

Jakież było zdziwienie wszystkich ' Motoryzacyjnego, Nowa WleS — będzie
krytyków, gdv tego sameco dnia Havcs doloro, »

al "ad wyrobem ram dla najlep-

przebiecł na treningu 100 yardów'w
kol

»
rzV P°f ich

; rojących
^

w tym
.

"

, .,,."./.. roku
przed sobą bogaty sezon mlędzyna-

czasie 9,9 sek. na miękkiej 1 lekko pod- rodowych Imprez,
.chodzącej w górę bieżni. I ,1

Krytyka stylu, wytykanie wad, ironia ' " WARUNKI PRENUMERATY

nie mogły jednak obalić rezultatów miesięcznie zł fl,~
osiąganych przez nową rewelację. Wpłacać wyłączni* na adres Admlnlotra-

Au<strnl!Jski Komitet Olirnniiski nowo-
0,1 " Mokotowska S

łał Hayesa do kadry, „ykujnoej się „B j ' M,2S

Londyn I od tej chwili młody sprinter j» 9 mm w l*Md* sx*r*kpi

praeaj* nad sobą • wiarę, żs w finale tpaMy — M

wiodło im się zbyt dobrze, ale w

miarę odmładzania składu K. S. Bail-

don piął się coraz wyżej. Obecna* I

drużyna piłkarska jest leaderem dru-

giej grupy w mistrzostwach śląski»j

A-klasy. Najlepszych graczy ma BaiW

don w lewym łączniku Krenzlu,
npastnika Lochu, fr. pomocniku Kucz

mierze 1 obrońcy Kowacza. Najsłab"
szym punktem w drużynie jest' bra»

karz. Do bramkarzy Baildon nie pc

arezęścia. Kot* dopiero jtaior Pilot

będzie pełnowartościowym foalke*p#
rem. Obok Pilota w juniorach, kłó*

rych Baildon posiada 4 drużyny, tiry»
różniają się pr, obrońca Cybulski i tt.

pomocy Poloczek.

Sekcja piłkarska wykazuj* nadzwjr.

czajną ruchliwość. "W jednym roke

sprawozdawczym na wszystkie zesp®

ły przypadło aż 119 spotkań.

Sekcja hokejowa K. S . Baildon m®=

że w tej chwili pochwalić się tylko
ruchliwością. W sezonie, fdy lód

znajdowano na lekarstwo —

rozegra-

ła 8 spotkań, wykorzystując prawi*

każdy mroźny dzień. Obecn* kiero-

wnictwo sekcji nie myśli prowadzić

polityki Dębu, polegającej na spro-

wadzaniu asów z obcych ośrodków.

Chce oprzeć się na własnych wycho-
wankach, którym zamierza stworzyć

najlepsze warunki... z* sztucznym i»
3

dowiskiem włącznie. Dyr. Farńźk,

prezes klubu od roku 1945, zapewnił,
że przystąpi do każdej spółki, która

w Katowicach zechc» budować sztu-

czne lodowisko.

Trzecią sekcją K. S . Baildon Ąeai
pięściarska. W barwach je) walczą

Figiel, Drapała, Badura oraz rewela-

cyjnie zapowiadający »ię l9-letai póJ
ciężki, Urbaniak. Bokserzy trenują,

pod okiem znanego ongiś pięściarza

wagi średniej Wiecsorka, mającejf*
wielkie ambicje. Chwilowo bokserzy
K. S. Baildon nie odgrywają jeszsz*
zbyt wielkiej roli na Śląsku.

W mistrzostwach Śląska brała rów

nież udział sekcja piłki ręcznej, zress

tą bez powodzenia. Pozostałe sekcja

są bardzo żywotne, ale wewnętrzni*

Korty roją się od tenisistów, narcia-

rze wyjeżdżają do dogodnych miejsc,

pływacy korzystają z nauki treser^

choć udziału w zawodach nie biorą.

Są to sporty traktowane nie po za-

wodniczemu. I chociaż nie przynoszą

żadnych korzyści materialnych, za-

rząd nie myśli o skasowaniu ich ży-

wota, wiedząc, że zadaniem jego jest
nie tylko wychowywani* rekordzi-

stów i mistrzów, ale przede wszyst-

kim zapewnienie pracownikom huty
Baildon jak najzdrowszej rozrywki —

sportu. (S. S.) .

Ocfpoii/lecfzl

Orda — Warszawa. Odpowtedi ma PM

Jui w składzie kapitana sportowego. Cóż

poza tym poradzić? Dokładni* obsarw»

wet I analizować. Sztuka nl* polega na

błyskotliwym napisaniu, ais na wnikliwa)
ocenia, wymagającej dokładn*j znajomo?
tel materiału. Proszę przy okazji wpaść
do redakcji, al* po S kwietnia br.

ług. Zioła — Poznali. NI* należy s

miejsca posądzać o złą wolę. . Przypu-
szczamy, ta zaszło zwykło niedbalstwo.
Należało raczej napisać do wspomnianej
redakcji, gdyż my nie mamy na to wpły

Jadwiga Ruszczyk — Karpa». Nia cayp

tała Pani warunków Konkursu „Zgadr;l|
kto wygra". Nie przyjmujemy ładnych
kuponów ani pieniędzy. Należało skiero-

wać do Polskiego Kom. olimpijskiego,
Al. Stalina 34 wpłaciwszy uprzednio w

PKO. Prosimy przeczytać dzisiejszą uwagę

pod kuponem konkursowym. 40 zł zwra-

camy.

Ryszard Pęczek — Kielc*. Radzimy
zwrócić się do WOZB — Warszawa, ul.

Puławska 2, który Jako organizator mi-

strzostw Polski załatwia wszystkie spra-

wy biletowe.

Stanisław Mierzejewski — Bielsk Pod-

laskl. Niedowaga zawodnika powoduj*
ais i produ-jjego porażka przez vnjlkovor. Szymura

| będzie prawdopodobnie startować w w«-

; dza półciężkiej, chociaż jego start o ka-

tegorię wyżej nie Jest wykluczony. Pełnij
listę startujących w mistrzostwach Polski

ogłosimy w odpowiednim czas!*.
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