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Olimpiidiie hokeiści walczą w pierwszym meczu z Austrią
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iVasz wrsłannik Redaktor Tadeusz Maliszewski telefonuje z St. Moritz

ST. MORITZ, 28X (tel. wl.)— Od oficjalnego otwarcia V zimowych 'grzysk olimpijskch, któ-
re odbędą się z należnym ceremoniałem w obecności Prezydenta Szwajcarii, dzieli nas zaledwie

dwa dni. W St. Moritz n'e odczuwa się iednak do tej chwil nastroju olimpijskiego. Nie widać

podniecenia, ant gorączkowego wykańczania przygotowań. Panuje spokój, niemal denerwujący.
Rano przespacerowałem po w s:, ale i tam nic nie przypomina bdświętności. Na domach ani

jednego sztandaru, ani jednej dekoracji; ulice spoko;ne i... mało zaludnione. To, że od czasu do

czasu przemknie jakichś dwóch narciarzy, że tu i ówdz'e zaśw eci barwniejszy kostium lub ob-

cy emblemat na granatowym tl e
— nie jeśt n'czym nadzwyczajnym. Do zjawisk codziennego

życia St. Moritz, nawet bez ólimp'ady, należą autobusy, zapełn'one sportowcami i zaopatrzo-
ne w pęki nart w specjalnym drucianym koszu z tylu. W sklepach % lokalach n'e widać specjal-
nych przygotowań, toteż chwilami odnosi się wrażenie, że tubylcy wcale n e są zachwyceni
całą' tą imprezą i że im na niej nie zależy.

Warszawa- Belgrad
w maju

Peocbywajacy wraź ż riasżą ekip?
bokserską w Budapeszcie {p. Lissow.

ski, kapiiah' sporiowy WOZB 'prze--'
prowadził roamowy z przedstawi-
eielajnj Jugosłowiańskiego Zwigzku
Bokserskiego i umówił ż ninii mecz

międzymiastowy Warszawa — Bel-

grad v/ Belgradzie w dniach 1 i 4

maja.

Jugosłowianie, którzy znaleźli się
w Budapeszcie z okazji meczu mię-
dzypaństwowego Jugosławia -— Wę-
gry, przyjęli chętnie propozycję
Warszawy i obiecali wysłanie ofi-

cjalnego pisma już w najbliższych
dniach.

Napływ obcokrajowców n'e jest dla

nich nowością Przed wojną był on je
S2Cze większy, a w każdym razie bo-

gatszy. Anglicy, którzy stanowili

trzon publiczności St Mor tz, dziś mu

883⁄4-liczyć się z dewizami ńa równi z

fliieśżkańęśnł) kbnłyńeńtu. ioleź po-

trzeba było > aż specjalnej składki

Tow Przyjaciół Finlandii, by ta mo-

gła z tych własn e funduszów wyekwi
pować i wysiać ekspedycję do konku-

renci wojskowej.
Trzeźwi i dobrze konkurujący przed

s.ębiorcy z St Moritz żdają sobie wi-

docznie sprawę, że z tego rodzaju pu

bliczności nie będz'e wielkiego żniwa,
toteż nie przejmują się zbytnio.

NIEDOCIĄGNIĘCIA
ORGANIZACYJNE

ARDZIEJ, niż ten fakt, dziw:'ą
nas niedociągnięcie organ>:acyj-

ne. 0 to, że Szwajcarzy, mający za so

bą długoletnią tradycję i bogate do-

świadczenie, rozwążą w ostatniej
chwili wszelkie problemy natury spor

towo-technicznej — jesteśmy pewni.
Mniej natomiast podoba nam się swoi

sty baiaganik, jaki panuje na terenie

czysto organizacyjnym Daremnie szu

kałby ktoś na dworcu jakiegokolwiek
informatora. Instytucja taka nie ist-

nieje. W rezultacie» przyjeżdżający,
czy to drużyny., cz-y też „officiele"

podobnie juk szefowie innych zespo-

ningów, ani też skoczni. Zawodnicy
łów, na nieprzygotowanie tras do tre-

zmuszeni s; sami ją udeptywać, a o-

twarcie dla treningu trasy biegowej po-

legało na. -tym, że ttióżna ją .było' pfzcie-
cHdć, kierujae się chyba tylko Intuicję,
gdyż nie . była znakowana". Organizatoro-

wie ńa'' W8zystkie te zariiity - tłumaczą się
(Dokończpnie na śtri 2-ej)

8-go lutego
Archacki - Klimecki

PZB wyznaczył new; termin wal-

ki Archacki — Klimecki na

dzień 8-go lutego. Odbędzie się ona

w ramach meczu Zjednoczenie —

Obóz w Bydgoszczy. Jednocześnie

PZB podaje do wiadomości, iż za-

wodnika jako niezdolnego do walki

może uzaiać wyłącznie lekarz PZB,
lub jego zastępca. Zawodnik, który
nie stawi się do walki zostanać uzna-

ny za pokonanego.
Jak więc s tego wynikałoby, to

np. jeśli Archacki zachoruje lub zo-

stanie kontuzjowany — będzie mu-

siał jechać do Pwznania, aby go tain

zbadał lekarz PZB.

Rozgrywkji drużynowe w puli fina-

łolwej, jak widać, zaczynają się prze-

wlekać w nieskończoność, według
programu pierwsze mecze miały się
odbyć już w nadchodzącą niedzielę'.

NA ŚNIEŻNYCH STOKACH ALP

B

Porachunki

polsko - austriackie
w l-szi|irif Unia €BI8mpiudlę§

Poznań-BMz

WDNIU 2-go lutego w Poznaniu

odbędzie się meęz bokserski

Poznań — Obóz. Rozegrane zostaną

Łakic walki; papierowa Gierwadzik

(P) — Ketqpa (Śl); musza Liedke —

Kowalczyk (Śl); kogucia Szymański

CP) — Hruża (Pom); piórkowa Ponke

(P) — Matloch (Śl); lekka Ratajczak

(P) — Ęsbrzyęki (Śl); plśr. Tomaszew- włóczą się po kurorcie, zanim znajdą
ski (P) — Piński (Pom), średnia J właściwe pomieszczenie.
aa_t-'łmi u;i•/w/ł» x

1 Jak dotąd nie widać wiele z rekla-
Aaamski I (P) — Rajski (Wyb), śre- , ,. . .

mowanego szeroko przepełnienia i rze

dnta II Janiak (P) - Zagórski (W-. , , komego obsadzenia każdego wolnego
^ ^

Ugt do Belgijgkie.
pic. Urbanowicz (P) - Chromek (P); kąta. Ruch jest raczej skromny, a w go Zwi?zku

y
Boklserskiego (za pogredni.

ST. MORITZ, 281. (tel. wl.) — Dziś

po południu odbyło się losowanie do

turnieju hokejowego. Plan gier byt już
wczoraj ustalony bez Polaków, toteż

start ich zmusi! do przeprowadzenia
zmian. Na posiedzeniu nie było nie-

stety przedstawfciela^Polski, gdyż red

Chrzanowski znajduje się w drodze z

hokeistami z Neu Chątel do St. Mo-

ritz.

I Jak wiadomo w Neu Chatel uzyska
li hokeiści nasi wynik, który uważać

należy bezwzględnie za sukces. Z dru

| żyną słynnych braci Delnovich, Jung-
sprinter, za.inujęcę trzecie mejsce w

i Warszawa-Bruksela
w projekcie

— Rutkowski hotelach jest luźno W słynnym hote

lu „Kulm", gdzie usadził się Amery-
kański Komitet Olimpijski, z postra-

qhem igrzysk, Avery Brundage na cze

le, słyszy się wprawdzie sporo angiel
skiego, ale w wielkich hotelach i sa-

lach przyjęć jest przestronnie. St Mo

ritz ma dzisiaj o tysiąc łóżek mniej,
niż przed woiaą Ale czy brak ich da

się rzeczywiście odczuć? Być moAe, iż

centralny plac' spirtowy Szwajcarii
zapełni się przede wszystkim gośćmi
krajowymi i, że ci zjadą w ostatniej
chwili. Zobaczymy...

ciiężka Koieczko

(W-wa).

W dniu i-go lutego drużyna Warty

walczy w Poznaniu z Gryfem z Toru-

sia.
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LONDYN (Obsł. wl.). W ostatnią so-

botę rozegrano' w Anglii tylko jeden
mecz o mistrzostwo i-ej ligi, w którym |
Sunderland przegrał z Boltonem 1:2. OSZCZĘDNOŚCI
Inne mecze toczyły się o puchar Anglii -yp r0zinowie z jednym
1 przyniosły parę sensacji, jak poraź-'
ka Stoke z Queens Park 0:3 i przegra-

ną No.ts County (klubu Lawtóna) ze

Swindonem." Pozostałe rezultaty. |

Blackpool — Chester 4:0, Brendford
— Middlesborough 1:2,' Charlion —

Stockport 3:0, Colche^ter — Bradford

3:2, Crowe — Derby 0:3, Fułham —

Bristol 5:2, l-Kjicester — Sheffield Wed.

2:1, Lutotj — Coventry 3:2, Manchester
— Chelsea 2:0, Manchester U. 4- Liver-

pool 3:0, Portsinouth — Preston 1:3,
Southampton — Blackbur» 3:2, Wol-

ves
— Everton 1:1.

ctwem tow. przyjaźni polsko - belgij-
skiej) E propozycją rozegrania w War-

szawie meegu Bruksela — Warszawa.

Szwajcarii, przegrali różnicą tylko je-
dnej bramki. Wynik brzmiał: 6:2 (5:0,
1:4, 1:0) dla Szwajcarów. Zwracamy
uwagę na przebieg poszczególnych ter

cji. Potwierdza on raz jeszcze, że Po-

lacy są w dobrej kondycji fizycznej i

moralne). Mimo wysokiej porażki w

pierwszej tercji, poszli w bój z po-

dwójnym zapałem. Bramki zdobyli:
| Burda i Skarżyński po dw.e oraz jed-
ną Czorieh.

Terminarz rozgrywek przewiduje, £e

pauzować będziemy 3 lutego Pierw-

szym naszym przeciwnikiem, jest po-

dobnie, jak w r. ub. w Pradze — Au-

stria. Czy stało się dobrze? Trudno

odpowiedzieć. Z Austrią mamy pora-

chunki i zdaje się nam, że w obecnej
sytuacji dałyby się one wyrównać.
Ewentualne zwycięstwo nad Aaefrią
przyniosłoby nam siódme, a kto wie,
czy nie 6-te miejsce, gdyż z Włochami

dalibyśmy sobie radę. Turnfej odby-
wa się na trzech lodowiskach, syste-
mem punktowym, jednoruadowym,

Georgette Miller.Thioliere, specjalistka od zjazdu i slalomu, jest
zdaniem fachowców, najpoważniejszą kandydatką do zdobycia

złotego medalu„
ATP Bern

l

• ffisic&sfgif©.

ale Warszawa przegrywa z Mapesitem 6:18
BUDAPESZT, 28.L (tel. wl.) — Dz'ś wieczorem rozegrany został tu mecz

bokserski w ramach Tygodnia Polsk'e 1o na Węgrzech między reprezentacją
Warszawy ^reprezentacją Budapesztu W obu zespołach wystąp:łi zawodni-

cy
— reprezentanci państwowi. Spo .kanie zakończyło się zwyc'ęstwem

Węgrów 10:6, co jak na walkę na gorącym terenie budapeszleńsk'm, nale-

ży uważać zaw ynik ńie najgorszy, w każdym zaś razie nie kompromitu.ący.

Punkty dla barw polskich zdobyli; w wadze piórkowej Bazarnik, zwy-

ciężając wysoko na punkty Farkąsza, w wadze' lekkiej Rademacher, który
znokautował znanego w Polsce Vaydę i w wadze półciężkiej Szymura, oi=

jąc na punkty Lany'ego.

W wadze średnie! Kolczyński nie startował. Zastąpi} go w tej kategorii
Szymankiewicz, który jednak mimo znauej swej odporności na ciosy, nie

opar! się huraganowym atakom Pappa i przegra! z nim przez techniczny ko.

Z ostatniej chwili

Wcmoraj Im ^Sil *

wMWt
^/13⁄4 fi y
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ST. MORITZ- 281 (tel wl) — Dziś miast komunikat, że jeśli uchwala Mię
przyjechali tutaj hokeiścŁ Nastrój w dzynarodowego Komitetu 01'mpijskie-
drużynie doskonały. Okazuje się jed-' go zostanie wykonana, to Liga wyco-

!

nak, że kontuzja bramkarza Maciejki luje z turnieju olimpijskiego rozgryw-

jest tak silna, iż przeciwko Austrii "nie j ki hokejowe 3 przeniesie je do Dayos,
przyjaciół będzie mógł wystąpić. Wobee tego na gdzie rozegrane zostaną jako turniej o

szwajcarskich dałem wyraz zdziwieniu, pierwszy mecz olimpijski % Austrią | mistrzostwo świata,
że wyględa to wszystko tak, a nie ina- drużyna nasza wystąpi w następują-
czej. Próbował en usprawiedliwić, iż cym składzie; w bramce Przeździecki,
igrzysk nie urządza Szwajcaria, lecz — w obronie Promer, Kasprzycki, Ko-

spo.rt szwajcarski. Zmusza to do najda- walski, I-SBJ «tak — Palus, Burda,
lej posuniętej oszczędności i ścisłego Csorich, H-gi atak — Gansiniec, Skar-

trzymania się preliminarza, gdyż nie bę- żyński, Mafchewczyk.
^

_

dzie nikogo, kto by mógł wyrównać Dość wielkiego zamieszania narobi- J się, iż ta decyzja, mimo wszy-

przekroczone nadwyżki. Nie uczyni te- ła dziś więpzorem uchwała Międzyna-
^

będzie osłałeęzna.

go napewno- państwo, a gmina St. Mo- rodowego Komitetu Olimpijskiego, któ

ritz jest, zdaje się, i tak przygotowana ra wycofuję V turnieju hokejowego na

jia... dopłatę. ! Olimpiad»!® obie amerykańskie druiy-
Nie holi nas o to głowa. Natomiast ny. W odppwdedzl n« to Międzynaro- nie, a jutro w godzinach rannych qd«-

nasi kierownicy narciarscy eksrżf się,, dowa Liga fokejowa ogłosiła nstycfe- ją się M trening. fŁ Mj

NAGRODY ZA POSTAWĘ
SPORTOWĄ

Częstochowski OZPN przyznał nastę

Późnym wieczorem Szwajcarski Ko- pującym klubom nagrody za wykazaną

mitet Olimpijski w odpowiedzi na obie

powyższe zapowiedzi oświadczył, iż on

wyłącznie jest w S'-. Moritz gospoda-
rzem i dopuszcza do turnieju olimpij-
skiego amerykańską drużynę AHA

Jeżeli chodzi o naszych narciarzy,
spędzili oni dzisiejszy wieczór ft ki

w ub. sezonie żywotność i postawę spor-

tową: klasa A — Victoria, klasa B —

Legion, klasa C —* Zryw Stradom.

Prócz tego Częstochowski OZPN przy

zna}. 10 nagród indywidualnych, które

otrzymają zawodnicy: Nowak (CKS),
Mularczyk (Victoria), Kołodziejczyk
(Skra), Nowak (Legion), Żurek (Stra-
dom), Nikke (Papiernia), Kępiński naszym zespole wyróżnili się Maleszew

(WKS Wieluń), Kaczmarek (Kolejowy), ski i Dowgird, zawiódł natomiast Ula-

Nicpan R. (Czarni Radomsko) i Kempa towski.- Widzów p.ełna hala — tj.
(Naprzód RadomEke). | 4,000.

Spotkanie w koszykówce, rozegra-

ne we wtorek, 27 bm. pod firmą War-

szawa — Budapeszt, przyniosło Pola-

kom wysoką porażkę 24:55 (12:18), Ko

sze dla Polaków strzelili: Dowgird —

7, Bartosiewicz — 6, Żyliński — 4,
Jarczyński, Pawlak, Maileszewski po 2

i Kowalówka — 1. PoIaSy zagrali sła

bo i chociaż kondycyjnie wytrzymali
całe spotkanie, to jednak zawiedli ner

wowo.

Węgrzy zaimponowali doskonałym
kryciem i strzałami z półdystansu W



Str. 2 PRZEGLĄD SPORTOWY
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ORITŹ AMERYKANIE JUŻ WALCZĄ
Bluff, reklama czy walka o idee olimpijskie

(Dalszy ciąg se str. S-ej)
wyjątkowymi warunkami śnieżnymi. W

?tj chwili zaświeciło wprawdzie słońce,
lecz do południa trwał jeszcze silny o-

pad śnieżny, który wczoraj przybrał

formę nieprzyjemnej kurzawy. Zawie-

wała Ona wszystkie trasy i utrudniała

utrzymanie w porządku skoczni. Zawo-

dnicy nasi modlą się, by śnieg «'reszcie

ustał, gdyż utrudni im skoki.

MĘTNE PROGNOSTYKI
Mimo, iż znajdujemy się bezpośred-

nio przed zawodami, o seansach nie

mówi się nic konkretnego. Jest to zro-

snmiałe. Igrzyska Olimpijskie będąj

pierwszym wielkim egzaminem narciar-l

gkim po wojnie. W r. z. nie było prób,
na których można by było oprzeć się
! przeprowadzić porównania, to też dzi-

siaj trzeba zdać 3ię raczej na intuicję.

Na ogół panuje przekonanie, że kom- obniżyły gię nieco iz racji złamanej nogi
binacja norweska «tanie się łupem Szwc Romingera. Widziałem go dzisiaj w mie-

dów, gdyż nikt nie wie właściwie jak ścjej kulEł -

nogę w szynie i przeżywa

przedstawiają się Norwegowie. Nie brak zapewne swego rodzaju tragedię. Nie-

ryzykantów, którzy przepowiadają sen- wiadomą są Austriacy. Szanse ich obni-

sację se strony Finnów. Będą oni, tak źaję się w miarę napływania protestów

czy inaczej, groźnym konkurentem w| przeciw udziałowi jednego czy drugiego

konkurencjach biegowych. Gdy chodzi zawodnika. Przyjechali naturalnie bos

o skoki, to forsuje się oczywiście Nor- . Bradla, który zdemaskowany został ja-
wegów, mimo że na treningach skakali b. członek S. A .

oni raczej słabo, należy to już jednak | Nad igrzyskami zawisło jakieś fatum,
niemal do stałego ich programu. Istnie-' £)0 tej chwili nie wiemy czy Ameryka-
J3 fachowcy, którzy zapowiadają rewe- n;e będą startowali. Brundage jest upar-

lacje norweskie w slalomie. ty jak kozioł i zrobił wszystko, byle tył
ko zaostrzyć sytuację. Zdaje się jednak,
że tym razem nie wygra. Ostatecznie

wszyscy mają już dość zapędów dykta'

ST. MORITZ, 28.1. (tel wł.j. Dr Bo-

niecki wyznaczony został jako sędzia
skoków w kombinacji.

*

Sigmund Ruud, o którego kontuzji

nogi pisaliśmy, przybył do St. Moritx

jako kapitan skoczków norweskich.

Ottvarcie igrzyslc nastąpi 30-go przed

południem. Zebranych powita przeivod-

niczący Szwajcarskiego Komitetu Olim-

pijskiego, Henninger, poczem prezydent
Republiki uzna igrzyska z a otwarte.

1
««». twierdząc o Czechach,

Przysięgę olimpijską złoży w imieniu' wssyscy ich gracze są

zawodników słynny hokeista szwajcar-

ski, Toriani,
•

Francuzi otrzymali ze swego komitetu

1.200 flaszek wina dla pokrzepienia.
Finnowie przywieźli ze sóbą 80 kg szyn-

ki niedźwiedziej. Samoloty szwajcarskie

utrzymują kontakt se wszystkimi czę-

ściami świata, prictoożąc najrozmaitszy

bagai sportowy i jedzenie.

ZDEMASKOWANI
AUSTRIACY

Kombinacja alpejska — to naturalnie torckich złośliwego staruszka,
inna sprawa. Tutaj oczekuje się przede |

wszystkim zażartej walki między Fran- AMERYKAŃSKIE KŁÓTNIE

cją i Włochami. Notowania Szwajcarów Czytelnicy nasi znają już historię

dwoma reprezentacjami hokejowymi

Ameryki, jedna z nich AHA jest człon-

kiem Międzynsrotlowej Ligi Hokejowej,
natomiast nie podlega Amerykańskiemu
Komitetowi Olimpijskiemu; dru

Jeży Jo Amatorskiej Unii Atletycznej,
która podlega Komitetowi, ale nie jest
członkiem Międzynarodowej Ligi. Mr.

Brundage zarzuca Brownowi, który jest

prezesem pierwszych hokeistów, że to

leruje p^eudo-amatorstwo. Uczynił to na

konferencji prasowej, na co Brown ró-

wnież odpowiedział konferencją, wysu-

wając niemal identyczny zarzut pod
adresem przeciwnika.

Olimpijski Komitet Szwajcarski

Międzynarodowa L
;
ga stoją nautral&ie

na stanowisku, że uczestniczyć może

drużyna AHA, toteż sprawa przeszła
ostatecznie do Międzynarodowego Ko

Na neutralnej od setek lat ziemi

szwajcarskiej odbywa się w chwili• obe-

cnej zażarta, ale na szczęście bezkrwawa,

wojna. Oficiele czescy rzucili pod adra-

sem hokeistów austriackich zarzut, że

tkaperouali oni pewnego gracza z Br;i-

tysławy, dobrze .mu zapłacili i, o bez-

cztlnośćl — wystawili go do reprezen-

tacyjnej drużyny na Olimpiadę.

Austriacy nie pozostali dłużni i zre-

wanżowali się natychmiastowym sar: u-

wc~CL.'

awcdr.;v'::.;ni

Wojna trwa
J

i kto uie czy nin r.knucr.y
sif tylko na rzucaniu wzaja.-nnych o-

skarżeń.

jąć stanowisko w «prawie aatargu w tuacji, że ich to wszystko nie wzru-f

hokeju. W rezultacie powzięto nastę- t2.a . Narciarze nasi spokojnie trenują:

pującą uchwałę! •
rano biegali, po południu byli na!

Po wysłuchaniu argumentów przed- I skoczni. Stan nogi Krzeptowskiego i
^^

stawicieli Amerykańskiego Komitetu [ zacznie się poprawił i jest nadzieja,
Olimpijskiego i Szwajcarskiego Komi- j ie do chwili startu będzie on całko-

tetu Organizacyjnego, sąd honorowy I wicie zdrów. '

postanowił, że żadna z drużyn amery- i

kańskich nie ma prawa brać udziału
2

drużyn wszystkie już są na miej-

'5

olimpijskim turnieju hokejowym.
Uchwała ta została powzięta, ponie-

BUDAPESZT, ,26. 1 . (Tel. wł.) W nie-

duelę odbył się w Budapeszcie między-
państwowy mecz pięściarski Jugosławia
— Węgry. Mecz wygrali gospodarze w

-wysokim stosunku 11:5.
scu, przy czym okazuje się, że zespoły

niektórych oaństw o szansach nie lep
waż doszło do przekonania," że "obie «7«*. »» «4 zacznie licz- Jugosłowianie byli gorai o klasę od

strony popełniły nieformalności. i *i.jsz«. I tak, uwagę zwracają Rumu-rM**^" 1
jedyme p,o«ow,ec S»m.

Nie przesądza to jednak ostateczne- U nie tyle dla rewelacyjnych wyni-j^T reprezentuje dose duzą warto^.

go uregulowania kwestii. Przed chwi- ków, lecz oryginalnym strojem, opar-
-

^

rojuez Węgrem, kto^

lą poinformował mnie jeden z, Szwaj - na motywach ludowych, przypo-j^ał *» Jugosła^, jak^epatn^.
carów, iż wieczorem obradować bę- minającym nieco huculskie. Liczna jest

^ 0031015
.

y
. ! '

również reprezentacja jugosłowiańska, j
^ techl >lkę 1 raelkle TM loT >

która może jednak sprawić jakąś nie-' Szomknsky jest znaczme lepszy
spodziankę - 1c< * dawnego asa Jugosławii Barbadora,

znanego z turnieju słowiańskiego, który
Z wielkim zainteresowaniem oczeka 0statmO przeszedł na profesjonalizm,

je się występu Czechów, gdyż mogą Wyni!d techniczne:

oni wystąpić nieoczekiwanie z jakąś1 Musza — Bednai (W) wygrywa po la-

niespodzianką. Narciarki czechosło-
_ walce z Andrejovicem (J); koga-

dzie Szwajcarski Korn tei Olimpijski,

który nie godzi się s decyzją Między-

narodowego Komitetu Olimpijskiego i

zdecydowany jest dopuścić Ameryka-
nów do turnieju.

KRZEPTOWSKI
BĘDZIE ZDRÓW

Polacy są we tej przyjemnej sy-
wackie są czołowymi faworytkami

ne były w Davos, z wyjątkiem biega na

10.000 m, który pedł w Haiuar,

Rekordy świata:

500 m Eiigncstangen (Norwegia) 41,8

-tetu Olimpijskiego, który obrado-
w ^ 38r <

wał dzii po południu.

Przed chwilą otrzymałem -komuni-

Czy w Sl. Moriłz
zoslsfnq pobite łe rekordy?

Z okazji Igrzysk Olimpijskich warto na tydzień prżed mistrzostwami awkh

przypomnieć rekordy łyżwiarskie. ta); 5.000 m — 9:23,3.

Wszystkie rekordy świata ustanowić- Rekordy Polski należą do Kalbarczy-
ka: 500 m — 45,7 (1938 r.), 1.000 m —

1:34,3 (1936 r.), 1.509 m — 2:24,0

(1937 r.), 5.000 m — 8:37,2 (1938 r.) i

10.000 m — 17:54:00 (1936 ?.).

kat z komitetu wykonawczego Mię-

dzynarodowego Komitetu Ollmpijckie-

go, który obradował w St. Mor-iz, w

charakterze sądu honorowego, by za-

Kości jui rzucone
w

•*• | ST. MORITZ . (Obsl. wł.) — Zostały

Zarząd miasta Oslo deleguje do St. rozlosowane terminy spotkań w olim-

pijskim turnieju hokeja lodowego.

Przedstawiają się one następująco:

30stycznia—PpIiki—Au-

stria, Szwajcaria — USA, Kanada —

Szwecja, CSR — Włocby.

31 stycznia — Szwecja — CSR,

1.000 rn Thunberg (Finlandia) 1:28.4

w 1930 r,

1.503 ni Enjrnestangcn (Norwegia)
2:13,8 w 1939 r.,

3.000 m SeyfTartb (Szwecja) 4:45,7 w

1942 r.,

5.000 m Seyifarth (Szwecja) 8:13,7 w

1941 r.,

10.000 m Mathieen (Norwegia) 17:01,5
w ,19.-10 r, ...

^szyątl^ieL. rekordy .świata żeńskie na-

leżą' do Norweiki Schou-Nielsen, a usta-

nowione były w 1937 r. .w Davos, z wy-

3 lutego — Szwajcaria — Anglia,; jętkiem 1:500 m (Oslo). Warto dodać,

cia — Bogacs (W) wypunktował wysoko

młodego Totha (J), piórkowa — Szu-

mega (W) uległ Szomlainakiemn (J),
lekka Vayda (W) wygrał na punkty s

Biczem, półśrednia — Marten (W) po-

konał na punkty Cepinę (J), Papp (W)
znokautował na początku II-ej randy

Nikolyego (J), półciężka — Kopocsy
(W) zremisował po beznadziejnej walce

z Lazarevicem (J), ciężka — Varga (W)

przegrał z Miczoviczem (J) .na punkty.

SOBKOWIAK UKARANY
Sobkowiak został ukarany naganf

przez WOZB za niestawienie się m

mecz Warszawa — Śląsk.

Przed półlmatcsmi

Moritz 18 przedstawicieli, w celu zapo-

znania się z organizacją Igrzysk Olim-

pijskich.

Benjamińkami w konkurencjach nar-

ciarskich będzie 6 nowych narodowości:

Argentyna, Islutulia, Belgia, Chile, Li• j _ , , t. . .

. . n t j• , JPoIiki - USA, Szwajcaria —

oan i rorhigaun. Zawodnicy amerykan, i , , , ,°

, ., . i Włochy, Anglia — Austria.
scy mogą liczyc na silne poparcie no*

'

i lutego — Kanada — Anglia, Szwaj
carin — Austria, USA — Wiochy,
CS R -'Polaka.

valne.Do St. Moritz przyjedzie w dwóch

grupach 800 amerykańskich urlopńikóu
s armii okupującej Niemcy. Również z

Triestu zapowiedziano wizytę 40 żoł-

nierzy amerykańskich.

2 lutego — CSR — Anglia, Szv/«-

cia — Austria, Kanada — Polska.

KOLARZE warszawscy pilnie prze-

prowadzają zaprawę zimową.

Trzy razy iygodniowo chodzą na gi-

mnastykę, którą prowadzą Włodar-

czyk i Józef Kapiak, a w każdą nie-

dzielę odbywają trzygodzinne wyciecz
ki na rowerach, bez względu na po-

godę. Wycieczki pod kierunkiem mi-

strza Polski Napierały trwają każdo-

razowo tr-zy godziny, a 'składają się
one z jazdy szosą i w terenie.

, Przeciętna irekwencja 35 osób na

g: mnastyce i 15 na wycieczkach wska

i-szy
w Oiszłynte

żuje na solidną zaprawę kolarzy war

szawskich. Wzorem pilnoici jest Wój-

cik, który całkowicie pozbył się nało-

gu, jaki „kosztował" go dyskwalifika-

cję. Okrss kary mija w marcu i cieczyć

się należy, że Wójcik reprezentujący

wspaniały tąlent będzie mógł starto-

wać w zbliżającym si,q sezonie.

Na treningi uczęszcza również Tar-

goński, znany przed wojną kolarz, któ

ry pauzował od czasu wojny. Targoń-
ski okrywa swoje plany tajemniczo-

ścią, spodziewać się jednak należy, że

będzie on startował w sezonie. Prze-

cież „natura ciągnie wilka do lasu"...

USA — Szwecja, Kanada — Wiochy.
4 lutego — Kanftda — USA, Szwe-

cja—Szwajcarii,Po1ska—

WJochy.
5 lutego — CSR — Austria, Szwaj-

caria — Polska, Anglia — Wło-

chy.
6 lutego — Kanada — CSR, Pol-

ska— Anglia, USA — Austria,

Szwecja — Włochy.

, 7 lutego — Szwajcaria — CSR,
USA — Anglia, Kanada — Austria,

Szv.fij*—Po'ska.
8 lutego — USA — CSR, Kanada —

Szwajcsris, Szwecja — Anglia, Au-

stria — Wiochy.
Poza tym odbyło się losowanie do

biegu narciarskiego na 18 km. Zawo-

dnicy polscy wylosowali następujące

numery: Kwapień — 3, Dziedzic — 28

Krzeptowski — 48, Tajner — 64 i Bu-

kowski — 81.

że Schou Nielsrn pobiła te rekordy w

ciągu dwuch dni na mistrzostwach świa

ta.Otoone: 500m—46,4;1.000m—

1:38,8; 1.500 m — 2:38,1 (ustanowiony

DNIACH 31 stycznia oraz 1 i 2

lutego odbędą się półfinriłowe
rozgrywki w siatkówce żeńskiej i mę-

skiej o mistrzostwo Polski. Wobec te-

go, ,że w hr. zgłosiło^ się do mistrzostw

dą trzysetowe, w finałach — pięciose-
towe.

Rozgrywki męskie odbędą się w Lu-

blinie i we Wrocławiu.'W grupie lubel-

skiej spotkają się: Olsza Krakówv"Vi-

i4 zespołów^ żeńskich i"'15 męskich, ctoria Częstochowa,'Radomiafe. AZS

PZPR musiał zmienić system rozgry- blin, AZS Warszawa, Concordia Piotr-

wek, ustanawiając po dwie grupy pół-

finałowe, które wyłonią po dwie druży-
ny do finału. W grupach każdy zespół

będzie grał z każdym, podobnie jak w

finałach. W półfinałach spotkania bę-

Drzazgi Slqskie

NOTATNIK PIŁKARZA STOLICY„

Okęcie — «wsrdia 4:5 (4:5). W skł«-

dzla Gwardii wystqpilo kilku zawodni-

ków Grochowa z Szulcem, Maruszkiewl-

czcm i Miernlcklm na tczele. Bramki pa-

dły ze sirzałów Miornicklego, Marusi-
klewicza I Kruke dla Gwardii oraz 2 sa-

mobójcze dla Okqda: Kamiński (2). Ce-

chosz I Morenc po jednej. Okęcie pro-

wadziło Jui 4:0 przez pierwsze 50 mi-

nut. Winq ze porałk* ponosi siaby. bram-

karz gospodarzy Cybulski.- Sędziował Bu-

dej.

OLSZTYN. Pierwszy kre? pięściarski,
zorganizowany przez Olsztyński OZB

zgromadził na starcia 49 pięściarzy, re-

prezentujących i klubów wyłącznie
olsztyńskich; HKS, KKS , Lechio, M3S . Spo-
łem i Zryw. Trzydniowy ten turnie] wy-

kaz&l, ża pląściarstwo olsztyńskie posła
do niezły narybek, który przy dalszej
pracy moźo wnieść poważny wkład

rozwój (Jej dyscypliny sportowej
Warmii 1 Mazurach.

Rozegrane w ub. niedzielę finały przy

niosły następujące wynikł (walki roze

grano w i wagach bez musze] I de2-

kiaj): w koguciej Markowski (SKS) wy-

punktował Kamtńskiego (HKS), w piórko-
wej Łukaszewicz (SKS) wygreł z Jankow-

skim (L), w lekkie] Rudziński (Z) zdobył
tytuł w. o., w oóttrednlej Rudzluk (L)
zwyciątył Wojnara (HKS), w irednle]
Czepukoje (SKS) pokonał Markonla (HKS)
I w półciężkiej Popowicz (HKI) wygrał
z kolegą klubowym Czeropoklem. w niedzielą (8 lutego) odbędą slą „

Popularne ceny biletów wpłynęły na 1 sali Polskiej YMCA mistrzostwa okręgu
liczna trekwencję publiczności zwłajreza j warszawskiego ZRSS w piłce ręczne] dru-

młodzieży, której nlaafornołć dała tlę I żyn męskich. Początek zawodów o godz
Jednak we znaki organizatorom (g). (10-taL-

Wybrany na niedzielnym zebraniu no-

wy Zarząd klubu sportowego Żyrardo-
wlanka ukonstytuował się następuląco:
prezes: dyr. Nlkoronorow, v. -adm.: Boroń,
v.-sport.: Noium, sekr.: Bryckl, r':arbnik:

Jurek, gospodarz: Makowski.

CZĘSTOCHOWSKIE DROBIAZGI

•J|f Dzięciofowtki (d. Skra) I Florczyk
(d. Victoria), odbywający służbą wojsko-
wą I grający osl.ilnio w WKS Orzeł, zo-

stali przenlesionl służbowo do Warsza-

wy, istnloja wlęe prawdopodobieństwo,
że ujrzymy Ich w szeregach Legli.

•j^ Musiał, klorownik lekcji bokser-

skiej KS Ciqstochowianka, został obra-

ny wiceprzewodniczącym Wydziału Spor-
towego Cz. OZB z tytułu kooptacjl.

Pięiclarze Domu Kultury sprowa-

dzają no 1 luiego ósemkę ZZK Tarnow-

skie Góry, a w połowie 1 przy fcońcu lu-

tego
'

."."/jati^ do Koron/ krakowskiej i

Concordli Piotrków.
^

Operacji guza na lowym łokciu

poddał się ostatnio reprezentacyjny
bramkarz Częstochowy, Borowiecki; ope-

racja nie pociągnęła za sobą żadnych
przykrych następstw.

•fc Oto garłć wyników z rozegranych
ostatnio spotkań o mistrzostwo w teni-

sie stołowym Cz. OZTS: Skra — Czarni

7:2, Warta — Papiernia 4:3, Skrń —, Mili-

cyjny 8:1, AZS — Włókniarz Myszków
9:0, Raków — Vlctorla 8:1.
I-SZY KP.OK V/ CZĘSTOCHOWIE

•fc Palna lista tegorocznych mistrzów

Pierwszego Kroku Bokserskiego przed-
siawie się następująco: papierowa —

Malicki (Rzomlełlnlk), musza
— Chmie-

lewski (Dom Kultury — Raków), kogucia
Łukaszewski (Skra), piórkowe -— Dzię-
glelewskl (Rzemieiinlk), lekka — Ku-

liński . (Dom Kultury), półiradnla —

Pomykała (Rzemieślnik), półciężka — Mo-

dlaszak (Warta).

Sejmik tenisistów
S lurlego

Zgromadzenie Polskiego Związku Te-

nisowego odbędzie się w Krakowie, ul.

Basztowa 6, parter, w lokalu Krakow-

skiego O.Z .P .N . 8 lutego 1948 'o godzi-
nie 10-eJ,

Drużyna pływacka Polonii Bytom,
bawić będzie w nadchodzącą niedzielę
1 lutego br. w Poznaniu, gdzie rozegra

na krytej pływalni ipotkanle międzyklu-
bowe z pływakami Warty.

-fc W Katowicach, odbyła się konteren-

cja prasowa, -wołana przez CZZM., po-

święcona sprawia odbudowy sztucznego
lodowiska. Według zapewnień organiza-
torów powyższej konferencji i wicepre-
zesa PZHL inż. Łazarka, katowicki „Tor-
kat", Już w październiku br. dostępny
będzie do użytku hokeistom.

•^L. Całka Jeden z lepszych hokeistów

Siemianowiczańki, otrzymał zwolnienia z

tego klubu i podpisał deklaracjo do Ball-

donu.

Mistrzostwa ki. A 61 . OZPN, roz-

poczną -ilę w tym roku bardzo wcześnie,
bo Jui 7 marca. Śląska ki. B I C, roz-

pocznie walkę o punkty w rundzie wio-

senne) 4 kwietnia.
^

Ligowa drużyna Ruchu Chorzów, wy-

stąpi w nadchodzącym lezonle wzmo-

cniona Olszą na środku pomocy, które-

mu skończyła tię już dyskwalifikacja za

podwójne podpisanie zgłoszenia do

Ruchu I WMKS Katowica.

-yy
- W drużynie ligowej AKS Chorzów,

wywalczył Już nobla stalą miejsce ju-
nlor-wychowanok tego klubu — Musiola,
który w rozgrywkach o mistrzostwo kla-

sy państwowej, grać będzie na pozycji
lewego łącznika.

Opolski I Zagłębiowikl OZPN, roz-

poczną rundę wiosenną mistrzostw kl.

A 21 marca br.

W nadchodzącą niedzielę I ponie-
działek 1 I 2 lutego br. rozegrane zo-

staną w Katowicach ogólnopolskie dru-

żynowe mistrzostwa OMTUR w tenisie

stołowym. Każde województwo zgłasza
do mistrzostw drużynę złożoną z 5 za-

wodników i 1 rezerwowego. W skład

drużyny województwa Sląsko-difbrowskle-
go wyznaczeni zostali plng-ponglścl: Nie-

roba. Plerończyk I Szyndler, którzy roz-

poczęli Już systematyczne treningi.
20, 21 I 22 utego br. rozegrane zo-

staną Indywidualne mistrzostwa śląska w

tenisie itołowym. Do mistrzostw tych
ma. prawo stanąć każdy zawodnik zwę-

szony w związku. Liczyć ilę należy z tym
że do mistrzostw tych zgłosi się rekor-

dowa Ilość uczestników.

Finały mistrzostw 'Polski kl. A w

piłce koszykowe] drużyn męiklch, roze-

grane • zostaną w dniach 19 —21 marca

w Katowicach. Drużyny które zajmą w

nich dwa pierwsze miejsca wchodzą auto

matycznie do ligi koszykowej.
-ję Kapitanem sportowym Si. OZPR, wy-

brany został ponownie p. Rzsskl.
-fc W dniu 7 4 8 lutego, wicemistrz

Polski w szczypWniaku Pogoń Katowice,
organizuje pierwszy w tym roku turniej ' nia Gdańsk,
szczyplorniaka.

ków i Zgoda Świętochłowice. Do fina-

łów wejdę prawdopodobnie zeszłoroes-

i:> mistrz AZS Warszawa i Olsza łub

AZS Lublin.

W grupie Wrocławskiej grają: Ostro-

via Wielkopolska, Zjednoczeni Byd-

goszcz, AZS Wrocław, YMCA Gdańsk,
AZS Gliwice, SICS Warszawa, mistrz

Łodzi (AZS lub YMCA) i mistrz Biel-

ska. Trudno typować tu finalistów, ale

największe szanse niajq oba AZS-y,
SKS oraz gdańska YMCA.

Spotkania żeńskie odbędę się w Ra-

domiu i Częstochowie. W grupie ra-

domskiej graję: AZS Warszawa, Geda-

Lublinianka, HKS Łódź,
Pomorzanin

TURNIEJ HOKEJOWY W PARYŻU

PARYŻ Obs. wł. — Po Igrzyskach
olimpijskich nin się odbyć w Paryżu ód

dnia. 28 lutego wielki turniej hokejo-
wy, u którym wezmg udział reprezen-

tacje czterech pnństw: CSR, Kaijady,
Szwecji i Francji.

Toruń, Radomiak i KKS
* W towarzyskim spotkaniu piąScfar- | Poznań. Na czoło wa si misłrz z

skirn, ósemka BBTS Bielsko, ookonala , , , •,

drużynę Partyzanta Kielce 11:5. ir " z " IJ020Staie zas

zespoły walczyć
Ą- Wyznaczony na obóz przedoUmp!)- j będę z równymi szansami. W grupie

ski w Dziekance, zawodnik wagi pól- ; częstochowskiej crajg: Wisła Kraków,
ciężkie] Urbaniak . (ZZK Katowics), nie'

mógł w nim wziąć udziału ze względu
na trudności urlopowe.

Paweł Szydło — trener objazdowy
Sl. OZB, w cllgu lutego szlifować bę-
dzie formę pięściarzy ńast. ' klubów:

Zryw Świętochłowice, ZZK Katowice, Hu-

ta Pokój Nowy Bytom, RKU Sosnowiec,
Slavia Ruda, i RKS 27 Orzegów (z. o .).

CKS Częstochowa, ZKS Gliwice, Spo-
łem Wrocław oraz mistrzowie Bielska i

Sięska. INajwifksze szanse na wejście
do finału inaj.i Wisła i Społem.

Rozgrywki finałowe żeńskie odbęi?(
się w Krakowie 7 i 8 lutego, a męskie
w Toruniu 21 i 22 lutego.

Na krakowskiej fali
Dr Aleksander Moroz, długoletni

prezes KOZŁA, cofnął rezygnację, zgło-
szoną przed kilkoma tygodniami. Walne

zebranie KOZŁA, które mlalo się odbyć
w połowie stycznia, wyznaczone zoitolo

na 8 luiego.
Harcerski Klub Sportowy — Kraków

zawiadamia o dwuletniej dyskwalifika-
cji we wszystkich lekcjach następujących
zawodniczek: Anisll I Janiny Janiszew-

skiej, Jadwigi Konik,' Bogumiły Chudo-

ment, Marii Krzywdzigk, Wandy Dudek i

Bożeny Lewickiej.
Walne zebranie Kolegium Sędziów

Krakowskiego OZPN odbędzie się dnia

31 bm. o godż. 17.30 w lokalu ' KOZPN,
przy ul. Basztowej 6.

„Trzy kółke ollmpljikle" PZLA zdo-

były w roku ubiegłym spośród krakow-

skich lekkoatietek tylko: Aniela Mitan

(RKS Legia), Helena Stachowicz (RKS Le-

gia), Anna Clellewlcz (nlastowarzyszo-
na) oraz z mężczyzn — Antoni Moroń-

czyk (AZS).
^f Mistrzostwo okręgu krakowskiego w

siatkówce żeńsklaj zdobyła ub. niedzie-

li TS „Willa" w skł.: Alberówna, Dlfkow-

ska, Gladyizówna, Jelonkówna, Kirizanek

Łsptaslćwna, Wójcikćwna, Woźniczkowa, i

IV mistrzostwach piłki kosiykowe] I

męskiej klaiy A Cracovla pokonała Kro-I

wodrzę 49:33 (22:30), PMS - AZS. II |
47:40 (32:1«) Olsza — Wisłę . II 52:42 •

(30:17). 'i

-^1 7 lekcją «portowi} Crecovll Jeit

nowo ralożonn sekcja /'gimnastyczna, do'

które] zgłołlło akces około 40 zawodni-'

czek I zawodników.

Oficjalna . lista najlepszych

jąco: panowie: Olejniszyn (Cracoviaj, 2,3
ex acquo: Kśawory Tłpczyński (Craco-
via), Horain (Krakus), 4) Kołcz I (Kra-
kus), S) Łabużek (Cracovia), 6) Gajew-
ski (Cracovia), 7 Strouhal (Cracovia), 8)
Drozdowski (Cracovia), 9) Moj (AZS), 10)
Ciężak (Społem). Panie: Koiczowa (Kra-
kus), 2) Szeraucówna (Cracovia), 3) Bo-

rowska (Cracovia), 4) Horainowa (Kra-
kus), 5) Dobrowolska (Olsza), '«) Olejni-
szynowa (Cracovia), 7) Zofia' Kubaianka

(Cracovia).

Zarząd KOZŁA po rozpatrzeniu Incy-
dentu Jaki miał miejsce w roku. -ubie-

głym w czasie zawodów l-a Kraków —

Łódź w Krakowie pomiędzy zawodnikami

Urbanem (Wisła) a Jastrzębskim (Ćtaco-
via) udzielił Urbanowi surowego upom-

nienia z zagrożeniem dożywotnio] dy-
skwalifikacji w razie powtórzenia się po-

dobnego wypadku (rozmyślne zabiega-
nia toru l potrącenie),

MELDUNEK Z BYDGOSZCZY

Po ostatnich rozgrywkach tabela hoke-

Jowa Pomorskiej A-kl. przedstawia się
następująco:

gter pkt. st. br.

4'a 14:.1
348:17
327:11
321:1«
5'' 0 5:15

1. Pomorzanin
2. Brda

3. Partyzant
4. AZS Toruń

5. Wisła (Tczew)

Jal: wynika z powyższe] tabeli; Pomo-
rzanin Jest zespołem na Pomorzu bezkon-

„ , rakiet ' kurencyjnym, który umiał w 4-ch-spotka-
Krakowa ze rok 194.7 w zestawieniu Kra- nlach strzelić Jl bramkl, sam racąc tyl.
kowskleoo OZT przedstawia się następu-[ ko Jednfl.



F.9
PRZEGLĄD SPORTOW Sir I

Grecie Garbojednym „świętym"
lach" sportu amerykańskiego

Jkimi «podobami starają się wkręcić precd
objeŁtyw, kiwają rękami, chusteczkami,

byleby na siebie zwrócić uwegę. Szcze-

gólnie natarczywi «ę iłodobmo ci, którzy
przysięgli w domu, żc idą tylko na M-

wody i w ten sposób (dobywają „alibi".

Tak zwane maratońskie zawody
bokserskie, o których się czytało tyle w

latach młodości, ulegają obecnie odbrą-
zowieniu. Raport policyjny e 1871 roku

(KORESPONDENCJA WŁASNA ,J>RZEGL4DU SPORTOWEGOV

Czytelnicy „Przeglądu" zauważyli jąc Joe Louisa „drugorzędnym bokse-

niewątpliwie, ie ostatnie moje kores- : rem, którego pokona koidy pip&ńars o

pondencja są inne vj formie niż były jak ku t»kim ciosie".
« ciągu ubiegłego roku. Zamiast dłuż.» + Ai,i«yka«ie e, obnrewi na „The

izych artykułów stanm się dawać szeStor « ht(Vra RKpimt 0

reg skondensowanych wiadomości, jOB m że podpisał najwyższy
toore w formie swej tą przewidziane (kontwkt

^

70 tysięcy dolarów „M pod-

mesej dla doświadczonego czytelnika ^jaiji<! yjcm piiki tak jak in.

prasy sportowej. Przechodząc na ten jny „jkt nie p*^- Anglicy rzeczywi-

nowy rodzaj sprawozdań mieiem na , śde ile
^

Amerykanie od-

względzie przede wszystkim to, ie i ^edzieii, że o^ata^iie baae-baUista odkryw», że Joe Clofeurn i Jem Moce

Czytelnicy „Przeglądu" w obecnym Di Mnggio dostaje w6j E4rttŁek w
: rCbołfaiU

^

T-mgu
^

^2lny nie

mku olimpijskim,, niewątpliwi'! boga- brej wailsc;e> M kt{ilę Illoże wszystko j dmw9zy jedr(,go dMU aż policja poferfy.

tym w największe wydarzenia sporto- A)0teć) 3t.;e<iy ^^«„y M 65
1

ła kres tej zabawie". <' *

tysięcy dolarów Toin LewłOM, który
„kopie piłkę dalej nii ktokolwdck in-

1
* Europejską wydaje piłkt nożne,

, , ... „ , . ,. i zostało wprowadzone w program wyo no-

ny , dostaje kuka furtow tygodniowo. . •„. . , ,.

I wania fizycznego wielu uczelni amery-

T*T Pół miliona iiolurów wynosi bud- ; ka6ski<;h intnigsl boksu.

it:t olimpijski Argentyny, która obcśle .

olimpiadę Iootdjrwkę pełnym kom,ple- • przewlekającej się afery
tem zawodników... Rocky Graslano NBA ma się wkrótce

zdecydować na ogłoarcenie tytułu w wa-

dź f- średniej jako wakującego i wyzna-

czenie -walki mistrzowskiej między Zn-

le-Zaleskim a Tojnmy Ycroszeni.

-fc Richard Gonzales zdobył zimowe

mistrzostwo Florydy, bijąc w pięciu se-

tach Gardncr Larneda. W finale kobiet

me, nie będą skłonni do czytania
tfłuższych wiadomości i będą woleli

raczej materiał ściśle sprawozdawczy.
To samo zresztą duje się zauważyć
także tu, na drugiej półkuli, gdzie
wobec nadmiarif wydarzeń sporto-

wych, prasa musi się ograniczyć do

najbardziej skondensowanej treści.

Robiąc tak skrócony przegląd ivyda-
rzeń w sporcie amerykańskim br.dę
jednocześnie się starał wydobyć te

wiadomości, które są dla polskiego

ezylelnika najbardziej interesujące.
*

PKe wiem dlaczego, ale jeśli w Euro-

•Ję Fritaae Zivie, który ss/lziwił świat

swego czasu, hijąo Henry Amistronga o

tytuł w wed ze półśredniej, s po walce

kuipi! w preztmiii; swej żonie ranrzę

35.000 dolarów, ms oLsenie kłopoty s J

powodu wystawienia czeku bez pokry-
cia na kilkaset dolarów.

-ję Stan Michigan wprowadził obecnie

pie mówi się o Matl; S<j. Garden, to j ^.ni-nutowe randy w spotkaniach fcok-

Bseidy rrm na myśli zaraz zawody bok- acr:?doh. Autorzy tej rnowaeji twierdzą,

Amerykanie juz typuin
zwycięzców totxiiei olimpiady

PARYŻ. (Obsl. wł.) Największy duen-f ma się stać łupem Europęjeryka — Wf

nik aportowy Francji „L'Equipe" rozpi-' gra Nemetha.

gał wielką ankietę na temat „Kto jest I Są to »«zywiście pi-zcwidywwua, opar-

waszym faworytem w najbliższych Igrzy-' tó jedntk na dużym /dawstwie lekkotle-

«kach Olimpijskich" I tyki ś- .>'utcwej. Możliwe są pewnie od-

Znany autorytet w kŁkoatletyce, se- j chylenia lub iiie-pod^i<m!d, ale naleSy
— kretarz generalny AAU (AmeryŁsńrkie- j się liczyć s tym, że większość wymienio-

która "je* ^thńc bez for-' S» Lekkoatletycznego) Ban J. j «jch powyżej zawodników «ewywiście
i Feirrw nadesłał juł swą odpowiedź. idoh^izia złete medale.

Zdaniem Amerykanina 100 i 200, ci •
' '•

Dorii HeA bea walki pokonała Runuia-

wygra Patton (USA) przed Treloarem

(Australia), Hayesem (Australia) i Bai-

leyem (Trynidad).

przytulnie"

wesoto

Pod takim zachęcającym hasłem ne

j afiszceh — odbywaji: -się każdej soboty

•jr Jim Brink wygra! tenisowe mi-

strzostwa Południowej Australii, bijąc
w finale innego Amerykanlti» Ed Moy-
lana. Bromwich i Quist nie startowali. „ , _

..

, 400 m wygra Mac Kialey (Jamajka),
•^T Prasa amerykańska przyznaje zgo- 300 m

— Hansenne (Francja) przed
dnie po walce Olle Tandberg — Joe Hsurisonem (Nowa Zelandia) i bic^caa

Maxim, że Grota Garbo, Ingrid Berg- J mi USA Whitfisldcm, Cliffordeai i Pear-

man oraz wwedzlde capałlci pozostają mane;;i.

irodal jedynymi wartościami sawodzkimi j 1.500 m stanie się pewnym łupem
w Ameryce. Jedyne co pokazał Tand- Stranda (Szwecja), któremu może zagro-! .....

~

berg w Madison Square Garden to ładny
1

dć j«Jynie Amerykanin Dodds, jeśli hę- i " Jed TM SaU ' C*ęstvck**Y
szlafrok i « wyhaftow-anym monogra- dzie startował. yo gmachu przy ul. Puteskieto„ zab-

mem, który nie wystarczył jennek do Na 5.000 m typem Ferrisa jest Zato- j Ręczne.
pobicie na^et lżejszego o 15 kilo Maxi- pck (CSR), a na 10.000 m

— Heiao J to>łe Parkiet poliniowany jest
ma. Zastępca Jacobsa, Sol Strauss, wy- (Finlandia). \ do rozgrywek siatki i kosza jednego
płacił menażerowi TamcŁerga, Holm-no m przez' płotki wygra Dillarti, 1

skora " 3Si P«'" ie K0 tańczące pery

stedtowi, 10 tysięcy .i pożegnał zimno,' a 400 m płotki Cocbrane, cbaj USA, 3 j
xaci

erają niemal doszczętnie te linie.

oświadczając, że Tandberg nie ma cze- km z przeszkodami — Silotalopi (Fin- się zwały, że jedno poliniow»-
go szukać w Nowym Jorku. Tandberg landia), #kok wzwyż — Veese (USA), w

nie
kosztuje 4.000 zł, to wtedy otrzyinu-

pozosta/iie jakiś czas w Ameryce i sto- dal — Stcele (USA), tyczka — Smith j jemy obraz gospodarki gmachem tpo*

czy kilka drobnych walk na Środkowym (USA), a t. -ójrkok — Alman (Szwecja). ] to-jr/m oraz pojęcie,-ile pieniędzy wy-

Zachodzie, gdzie m-ożna liczyć na' W rzutach według tych prognostyków t rzuca się za okno, pieniędzy, które

szwedzkich emigrantów. Jego kariera w bgtią triajniować również Amerykame; > przydałyby się tak bardzo dis celów
Ameryce zdecydowała

spotkaniu.
się w jednym w kuli — Fon vi ile, w dysku — Gordien krzewienia piłkarstwu ręcznego.

<r oszczepie — Seymour. Tylko młot Miło, przytulnie, wesoło—ais kemut

eerskie. 15 tyaięcy rea zawodach bok-

serskich, Joe Louis wygrywa z Wolcot-

eera w MSG ' wobec 17 tysięcy widzó-w

Sprostujemy tę mylną wersję. Ko-

geykówka bije rekordy w MSG. W a-

bległym tygodniu t« największa hala

«porttwa na śv/lcrie ustanowiła sio wy

że w ton SJTOSÓL walka trwa „naprawdę
od songu (I-o gongu".

-jję- Jack Kramer prowadai w mccaach

7. Riggsem już 6:4 i Riggs zaczyna już
coś mówić- do dziennikarzy o koniecz-

ności przedstawienia się na inny sposób j

gry, a Kramer aiiewu mówi, źe Parker- ;

wŁowl frekwencji w ciągu jednego dnia. | pajtuwski by5 trudniejsj-y do pokona-
34.607 widzów oglądało w ciągu jedne- ] njn

^

R;!S)(g-

go dnia ' dwa mocze korzykówki. ,j.
5
o-1 ......1

Gloivnym treoserem oiimpijskirn

frrf

południówka" ściągnęła 16.148 widzów, j

Łłórzy ocluypli dopingując zawody Bal-

timore Bullets - New York Knickerbo-

ckers 79:70 a 18*159 widzów obserwowa-

-ofteł mianowany" Dran Cromwell ,,Ma-
ker of Champioms" Eiicny ze swego wro-

, pi ego sto<simku do kolorowych lekkoat-

letów.

TEGOROCZNE boje piłkar-1
skie drużyn ekstraklasy i

czyli ligowych rozpoczynają się j
w roku bieżącym 14 marca. Jak

owbój
28 i 29.ni. — ieiininy wolne. J

4.IV .

— Bułgaria — Polska. i

11.IV .

— Wisła — A. K. S, Leg'«
— Warta, Ruch — Tarncvia, Ł. K. £,

8® zawody Rhode Island-St. Johns 63:59.

Koszykarze nasi iwe powinni jednak za-1

sdrościć amerykańskim. Koszykówka w
TM e Powo<lzi "«J 1 ^ wmi

f

dzynorodowej lidze, Toronto Mapie
trudem utrzymuje się na drugiej

s Montreal Canadienś Eniienia

wiadomo w rozgrywkach ligo- _ Cracovia, Polonia, Byt. - Polonia,

6.VI. — Wi3ła — Ł, K S, Garbar-

nia — Wcrts., Paleni®, W-v;a — Cra-'

covlu, Ruch — Pciosiia, Byt., Rymer,
— Legia, T;iri.0Vi'a — A . K . S.

_
13.VI. — tena:ii «rolny.

• Kanadyjskim drużynom hokejo-! ?etZ ?U¥ &
*.

12 .J" | W-wa, "Rymer -GaM*. " i 20 VI. - Warta - PoW. W-^,
* (podajemy je w kolejności alfa- 18ly _ po?fka _ C2echosłewacjE. | C^co.la - Garbarnia, Legia - A.

Ameryce przestaje już naprawdę być

sportem a robi , się . czymś pośrednim j
między hokejem na lodzie a walką wol- P

oz y(J 1

no-mnerykańską. W tym tygodniu prasa
6talc na ° 5tntnie jV0 ^ 2 Chk ' as °;

zanotowała fakt, że 17-letnii koszykarz i Willie Pep, mistrz świata wagi
zmarł na boisku na udar scrca. I piórkowej, skarży towarzystwo lotnicze

• o 600 tysljcy odszkodowania. Pep w ety-
Amcrvkaniie maia nowy sport, któ- i „„„»„„«„

"
; csnm ub. roku byl ranny w katastrotie

ry jesi bardzo podobny do koszykówki. , . . . ,3 ' c

, , i JI lotniczej i suma ta ma stanowić rowno-

•Wyobraźcie sobie normalne boisko dla .. , ,, , ,

I i, . wartość straconych zarooow bokiera >v
koszykówki z trn, że zamiast podłogt

^^^ ^ ^^ ^

lub murawy jejt lód a koszykarze mo :

.. . . . v>. i »•, i I -k Kopaykowka, base-ball, futbol,boks
biegają w „trampkarh" lecz na łyżwach. .

"
, .

J ' '
.

Ponadto gracze zapożj r^ll stró.i »d ho-
L ko " nc

V««
rok " 300

keistów i hełmy na głowę • od futho- ""^ 0 "TMP latn ych widz ° w "

liatów. I Anglik John Cobb, który ubiegłej
1

jesieni osiągnął 394 mile na godzinę w

*
Pierws

*y
6yna Joe Lui5a iesl

, Salt Lakę 'nie posiada według prasy a-

wydarzeniem sportowym dla Chicago meryka
•

5kiej &amothodll do prywatne
Daily Tribune, która podaje to na czo-

łowym miejscu.

Menażer Riggsa i Kramera Jack

Harris twierdzi, że największym tenisi-

stą wszystkich czasów był nie Tilden

lec* Donald Budgc w swej szczytowej

formie, kiedy zdobył za jednym zama-

chem wszystkie możliwe tytuły w Wim-

blerlonie, Francji, Ameryce i Australii.

•fe Johnny Weismiiłler zmienia czę-

ficiej żony niż swe pływackie partnerki.
Allene Gates jest obecnie zaręczona z

byłym mistrzem świata, który rozchodzi 1

się obecnie ze swą czwartą żoną. Mi:no

łwych czterdziestu kilku lat zwycięzca]

go użytku i nie ma nawet prawa jazdy.

•fc Zmorą sprawozdawców telewizyj-

nych są widzowie z pierwszych rzędów
na zawodach bokserskich, którzy wezcl-

betycznej):
A. K . S., Cracovia, Garbar-

nia, Legia, Ł. K. S., Polonia
(Byłom), Po!onia (Wars-zsv/a),
Ruch, Rymer, Tarnovia, War-
ta, Wista.

25IV. - Warta — Rymer, Cracovw
KS ' Ruch

-
WisIa

-
Po!oa!a '

- R'.tch, ..Polonia,. W-wa L.K.S, ' K " S -' Ryffier
~

Tarnovia
-

A,K.S. — Garbarnia, Polonia, Byt
— Wiała, Taruovia — Legia.

2.V .

— Wisła — Cracovia, Garbar-

_
nia — Tarnovia, Polonia, W-wa —

Terminarz tegorocznych spot j Legia< Ruch _ A> K_ s<] Ł. K. S —

kań, tudz
;
eż terminów, w któ- Wartsl( Rymer _ p0i0nJai Byt.

rych odbędą się spotkania mię
dzypaóslwowe, wreszcie termi-
nów zarezerwowanych przed-
stawia się następująco (gospo-
darze wymienieni są na pierw-
szym miejscu).

14 m Warta — Cracovia, Wisła —

Polonia (W-wa), Legia — Polonia

(Byt,), Ruch — Garbarnia, Rymer —

A. K. S., Tarnovia — Ł. K. S.

2 i.III .

— Warta — Polonia, Byt.,

Garbarnia, — Legia, Polonia, W-wa
— Rymer, A. K. S. — Cracovfa, L. K.

S, — Ruch, Taraovla — Wisie.

9.5 .

— WarSa — Ruch, Cracovia —

Rymer, Garbarnia — Polonia, Byt.,

Legia — Wisła, A, K. S- — L.K,S„
TaraoTia — PoHsia, W-wa.

— term
!
ny wolne.

23.V. — Wisła — War*», Cracovia
— Tarnovia, Polonia, W-wa — Gar-

barnia, Ruch — Rymer, Ł. K. S. —

Legia, Polonio, Byt, — A . K. S.

30.V .

— Warta — Jarnovia, Cra-

covia — Polonia,. Byt., Garbarara —

Wisła. Legia — Ruch, A. K, S. — Po-

lonia, W-wa, Rymer — Ł. K. S.

Rewia młodych narciarzy
Spodziewana wielka ilość zawodników

nia — Ruch, Polonia, W-wa — Wi -

sła, A. K. S. — Tarnovia, L. K. S. —

Rymer, Polonia, Byt. — Cracorift.

25.VII, 1 i 8.VIE — term'ny woła*.

3.X .

— Polaka — Finlandia.

10 X. — — TarnoTta, Gax-

cr.raia — Polonia, W-. ra, Legia —

Cr£cov'a, Ruch — Warta, LKS —

AES, Polonia, Byt. — Rymer.

17.X. — Cracovia — W«la, Garbar

nia — LKS, Polonia, W-wa • — Tamo-

via, AKS — Legia, Polonia, Byt. —

Ruch, Rymer — Wisła.

24.X. — Warta — AKS, Wista —

G^rbsraia, Legia — Rymer, Ruch —

Rymer, Cwcovia pc!cn;a) W.wa> ŁKS _
. PoloE;ai Byt.f

Tarnovia — Cracovia.

26.VI. — Daiva — Polska.

4 .VII. — Wista
— Legia, Po!on'n, W-wa — Ruch, A

K. S. — Warta, Ł. K. S. — Garbar-

nia, Polonia, 'Byt. — Tarnovia.

il.VII. — Cracovia —- Polonie,

W-wa,Legia—L.K.S„A.K.S. —'

Wisła, Polonia, Byt. — Warta, Rymer j
15.VIII .

— Wisia — Polonia, Byt., I

Cracovia - AKS, Legia — Garbarnia,'
sln Ruch ' ^

„

Ruch - LKS, Rymer - Polonia, War ~
^ 1 ° 15 ^ Byt ' ŁKS

~
P

.°
loaia '

31,X. — War'» — Wista, Cracori*
— ŁKS, Garbarnia — Rymer, Polo*

uia, W-wa — AKS, Ruch — L«gi*;
Ternovia — Polonia, Byt.

7.XI .

— Wcrta — Garbarnia, Wi-

TarnoTia, AKS

W lutego br. odbędą 9ię w Zako-

olimpiady paryskiej skacze nadal zwin- J panem zakrojone aa dużą skalę Nar-

nie z gałęzi na gałąź w swych dżunglo- ciarski» Mistrzostwa Juniorów, Mi-

wych filmach... '
strzostwa Związku Harcerstwa Polskie

go, oraz Czwórmecz ZHP — ZWM —

Wioi - OMTUR.

Zawody powyższe bedą rswią na-

szej młodej generacji narciarskiej i

zgromadzą na starcie kilkuset zawo-

3 J!„„, dników. Już dziś można stwierdzić, że
Mel Allen -sprawozdawca radiowy . .

T. , „ AT.... V(.rV pod względem ilości startujących i roa

•fc Ralph Hamilton, koszykarz amery-

kański, jest czymś w rodzaju świętego
w sporcie amerykańskim. W ciągu 15 lat

swej kariery nie był ani razu wyrzuco-

ny z boiska.

podpisał nowy kontrakt z New York norodno<c. konkurencji

Yankees na prowadzenie transmisji ra-

diowych z zawodów baseballowych
i piłkarskich tego klubu w ciągu naj-

bliższych czterech sezonów za sumę 175

ty&ięcy dolarów. Jest to jeden s czterech

kontraktów tego sprawozdawcy. Nie

dajmy się oszałamiać cyframi, 400 stacji
składa się na opłacenie Mel Allena,

który jest fenomenem w swym zawo-

dzie.

•fc Amerykańscy sprcwozdawcy spor-

towi, którzy potirnfią zarabiać tyfiiącc za
'

jedno sprawozdanie robią też błędy, za

które w Europie powieszono by ich za

nogi. Jedna z takich „sław" napisała o-

statnio kolumnę nonparclu z walki Ol-

le Tandberg — Joe Masim, zapomina-

jąc podać drobnego szcsególu, kto wy-

grał walkę.

Gene Tunney były mistrz świata

W wadze ciężkiej jest rekordzistą Ame-

ryisi za rok 1947 wjłowluniii tuńczyków.

Ubiegłej soboty zosluł odznaczony w

Miami Beach za złowienie tuńczyka w;f-

DNIACH od 29 stycznia do 3-go ( A na skoczni terenowej, junforzy B i

C na małej „Krokwi", seniorzy na „Du

żej Krokwi"

2 luty (poniedziałek) slalom w Su-

chym Żlebie na Kalatówkach.

3 luty (wtorek) Harcerski bieg pa-

trolowy na Antołówce.

Kierownictwo techniczne zawodów

spoczywa w rękach mgr. L. Fischera

oraz p. Romańskiego.

Zobaczymy więc całą plejadę junlo
rów Zakopiańskich z SNPTT, Wisły,
HKN-u i Sokoła — zobaczymy junio-
rów śląskich, krakowskich i innych.

Obok Mistrzostw Juniorów Polski

odbywać się będą równolegle Mistrzo

siwa Związku Harcerstwa Polskiego —

zawody po-

wyższe będą największą imprezą w

Polsce po wo nie. Zawody organizowa
ne są przez P Z, N. prxy współudzia-
le ZHP i OMTUR.

Wszyscy. jun
!
orsy sostali podzieleni

według wieku na trzy — a juniorki na

dwie grupy.
— Ponadto .w ramach

czwórmeczu startować będą seniorzy

Organizacji Młodzieżowych. ,

Szczegółowy program: Czwartek j HILVERSUM ob6ł. wł. - Holendrzy
>29.1. br. godz. 14-ta. Zbiórka wsaysi- j

^ ^ ^ ^

najIepK,

kich uczestników zawodów na Ron- pływaczką i posiadaczką kilku rekor-

dzie, następnie przemarsz ulicami Za-.
^

świalowych _ Ne, van VHeł.
^

kopanego pod dom „Morskie Oko na
^^ ^

ma

^^

T*" JL...1 . ^n'* mioji*i hiitro .

• »
. . i-w

na zawodostwo i wyjcchąła jus z Ho-

landii do Stanów Zjednoczonych, afcy

Krupówkach, gdzie się mieści biuro

zawodów i tu nastąpi otwarcie zawo-

dów, •

30 stycznia (piątek) biegi płaskie,
otwarte i do kombinacji na dystansie

6, 10, 16 km.

31 stycznia (sobota) biegi zjazdowe,

seniorzy (rki) oraz juniorzy C na Ka

tam rozejrzeć się za od powiędnij sytu-

acją. Związek nie chce jednak słyszeć
o tej decyzji, oznacza ons bowiem dlu

Holandii stratę psru medali olimpij-
skich.

Van Vliet nie przejmuje się mimo

gi 538 funtów, Priy tej okazji wygłotił rzy A i B na Gubałówce,

sprowym Wierchu, iuniorki oraz junto , wszystko dąsami Związku i oświadczy.
la, że pozostanie w USA tak długo, jak

Już dziś wiadomo, że na starcie sta-

nie ponad 200 harcerek i harcerzy z

całej Polski, w tym ponad 100 zgłosił
Harcerski Klub Narciarski z Zakopa-

nego, w którego szeregach poza Mi-

strzem Polski, olimpijczykiem Dziedzi-

cem, walczących w tym samym Jermi-

nie w St. Moritz — gnajdują się czo-

łowi skoczkowie Polski, jak: St. Kar-

piel, Gąsienn'ca Józkowy, St Zięba,

wicemistrzyni Polski w slalomie T.

Kwapień, mistrz ZHP na rok 1946 T.

Dawidek i szereg innych.

W ramach powyższych zawodów od.

szawa, Tarnovia — Warta.

22.VIII. — termin wolny (Igrzyska
Ztv. Zaw.).

29.VIII .

— Cracovia — Wisła, Legia
— Polonia, W-wa, AKS — Ruch, ŁKS
— Tarnorfa, Polonia, Byt- — Garbar-

nia, Rymer — Warta.

5.IX .

— Polska Norwegia.
12.IX. — Warta — ŁKS, Wisła-

Legia, Garbarnia — Cracovia, Polonia,
W-wa — Polonia, Byt,, AKS — Ry-

mer, Tarnovia — Ruch.

19.IX. — termin wolny (Mistrzostwa
Armii).

26.IX. — Polska — Jugosławia.
— Ruch, Ternovia — Garbarnia.

18.VII, — Warta — Legia, Garbar- przesunięte.

szawa, Rymer — Cycowa.

14 XI. — Garbarnia — AKS, polo-

nia, W-wa — Warta, Ruch''— Cracv

via, ŁKS — Wista, Polonia, Byt —

Legia, Tarnovia — Rymer.

21 i 28.XL — terminy zapasów*.
•

W pertraktacjach zawody
Polska — Rumunia w Polsce.

Zarząd PZPN zastrzega so-

bie, że w razie zmiany termi-
nów zawodów międzypaństwo-
wych oraz udziału drużyny re-

prezentacyjnej v/ Olimpiadzie,
terminy zawodów mistrzow-
skich zostaną przez WG i D

Wieści z Olsztyna
13⁄41) a

Marian Dobija, pięściarz wagi pół-

«'ężkioj olsztyńskiego Zrywu, otrzy-

mał w ple'b
:

scycie czytelników „Źycśa
:

Olsztyńskiego" na najpopularniejszego

sportowca w roku ubiegłym 2.299 gło-
sów na ogólną. ilość 4.210. Dalsze miej

będzie się wreszcie czwórmecz ZHP-
cca za '? H Troicki (Piłkarz - "tkare.

OMTUR — ZWM — Wici. — Czwór-
kosz yka " z ) 770

tfosów, T. Abramski

mecż rozegrany będzie w klasie senio (lekkoatleta, piłkarz, siatkarz) 520, Z.

rów oraz juniorów B. C, przy czym
S ^ eboda (bramkarz KKS >406S ło "

każda z organizacji zgłasza po lOrga- ,,

wodników do każdej konkurencji/^-
0!s2t ?^ lrJ 0ZL

-
A ro2esia1 '' uż za Pr0 "

s których szeic-iu pierwszych (z każ-
S3enia do

^zystkich okręgowych
dej organizacji) będzie punktowanych. 2w:Qzków lekkoatletycznych na Ill-e

Reprezentacja ZHP, oparta w głów

nej mierze na zawodnikach HKN-u Za

kopiańskiego, uchodzi za faworyta —

Już dzid wiadomo jednak, że solidn'e llic pO|@cSl0fi
pracujący i trenujący zawodnicy OM

TUR będą w szeregu konkurencji gro

źnymi konkurentami.

W barwach OMTUR startowaiS bę-

dą czołowi zawodnicy; Broda Fr.,

Składeczek, b-cia Olszewscy i Szumań

sk! z Dolnego Śląska — Brączck, Taj

ner, Wałach z Cieszyńskiego oraz Da

widek, b-cia Prorocy i Gąsienica St

z Okr. Krakowoko-Podhalańskie^o

|irgw*ówieiiie na temat boksu, uazyws- 1 luty (niedziela) skoki - Juniorzy to eię będzie jej podobać.
L. F.

Polskts reprezentacja w tenisie sioło-

i wym,, która zaproszona została do Pra-
' gi ns międzynarodowe mistrzostwa

CzcchDsł'»wu«ji riie mogła niestety wy-

jechać wskutek trudności paszporto-

wych.

Siskoda. Turniej p racic i byłby dobrym
Iroiiitiglem i iprawd/ianem umiejętno-

ści naszych molowych ' ping-pongistów,
którzy jednsk zrobili ostatnio 'pev/ne,

. dość widoczne postępy.

zimowe mistrzostwa Polski, któro'od

bodą się w dniach 28 i 29 lutego W

hali olsztyńskiej.

Drużyna MSS — Olsztyn przegrała
z m'licją gdańską 1:4 w ramach mi-

strzostw milicy.nych w tenisie stoło-

wym. Reprezentacja Olsztyna również

przegrała z gośćmi, choć w mn'ejszym
stosunku 4:5.

Kielas przebywający, jak wiadomo,
w ośrodku przedolimpijskim PZLA w

Olsztynie, pracuje na poczcie m. in

jako kurier do specjalnych sleceń.

Nasz długodystansowiec b. ceni swo-

j je zaięcie, które traktuje jako jeden z

esyrin ków zaprawy, (g)

PUWF przekazał Woj. Radzie WF

i PW w Olsztynie 300 tys. zł, otrzy-

ms T/oh z Min. Odbudowy. Woj. Rada

WF i PW postanowiła częśi tef sumy

(170 tyS. zł) przeznaczyć na dokona-,
nie prac remontowych sali gimnpstycz

uej przy szkole Nr 2, jedynego obiek-

tu sportowego w centrum miasta.

Pozostałe .100 tys. zł przyznano Gi-

mnazjum Męskiemu iia odbudowę sali

gimnastycznej przy szkole, zaś 30 ty-,

sięcy złotych zafezerwowano do dy-

spozycji dyr. Wo\ Urzędu WF i PW,

mgr, Giedgowda na halę zimową.
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niegdyś sztuczne
w „Palais de

CZY TA PiRA ZDOBĘDZIE ZŁOTY MEDAL?

U

W r.

MŁODE pokolenie z pewnością, nie ]rcwaną na ówesssne ez«y
— i rubel,

wie o tym, że w Warszawie islnia

{o sztuczne lodowisko, ba, i tojak daw-

no już. Przed 37 laty, jesienią 1911 ro-

ku, pewne konsorcjum wybudowało na

ZDZISŁAW GĘDZIOROWSKI
OBECNY PREZES WTC

ga. Pierwszy, przedbieg wygrał Kamiń- | s](»wodoweło, że raaem, upadliśmy. Pod-
! W poszukiwaniu nowych atrakcji dlalski, przejechawszy w ciągu godziny I niorfetn: 8ię pieewazy . i rozpocząłem fi-

publiczności, dyrekcja palais de Gla- 28.73 m, drugi wygrał Mierzejewski —jaisa, zwyciężając Rumińskiego o pól
ee" postanowiła zorganizować zawody 29.802 m i tpzeei ja, przejechawszy w go-: okrążeni». Mierzejewska był trzeci na

łyiwieiffikie w. jeździe aeybkiej. Jak one dzinę 31.857 m, tj. prawie 64 pięćsetnie- rpeęie. Nie pamiętam, jaki przejecbałen.
odbyły się, dowiedzieliśmy się od jed- trówek w przeciętnym czasie 56,5 scfc". I dyt*«r* W ciągu tej godziny, ale p«»y-

nego s ich uczestników, Zdzisława Gę- I Wyścig finałowy odbył się w sobo- puszczani, że był on mnie jazy od ncys-

dziorowskiego, obecnego prezesa WTC. tę 0 godzinie 11 wieczór. Na sali było kanego w Rrzedbiegu, na skutek upad-
. Zdzisław Gędzionpwski mieszkał w do- 'obecnych ze 7.000 widzów, którzy płaci !i ku — końray swoje wspomni «na Zdzi-

i mu, którego otne wychodziły na Dyna- l)S|one" ceny xa bilety wejścia, bó po
^ 3 " 1 ' GędzioK«y!&i.

i 37 i od wczesnej młodości miał okazję 3 ruble. Tor o obwodzie 180 m i ezero-
1 W „Palais de Glaee" organizowano

obserwować w ciągu zimy zawody łyż- kości 2 m wytyczony był od wewnątrz jeszcze tej fciłny zawody hokejowe 9 n-

; «jarskie na ówczesnych Dynasach. a w chorągiewkami. działem m. iiwi. znanych kolarsy WTC:

, lecie — wyścigi kolarskie, mc więc dai- j —

p0 przebycra pierwszego okrążenia Szymczyka, Lepartowicaa, Jabraemiie-

wnego, że już jako 10-lehri chłopiec Gę- byłem już na przodzie, a po kilku mi-

dzioro,wski brał udział w zawodach łyż- nutach zdublowałem już swoich konkn-

iwiarskichi organizowanych dla dzieci rentov/. Byłem pewny, że wygram wyścig
przez WIC. Mając .lat 16 jeździł na Dy- j pragnąłem, aby mój przyjaciel Mierze-

<>**«£> 3 Wkimi Łyżwiarzami, jak Bodal- je^ski zajął drugie miejsce, dlatego też do następnej ziufy, kiedy za 10 kopiejek
I A3,- "WeSw, CaapKński i Ludwik Kamiń- w caasie biegu zawołałem do niego: mogJj mów szaleć na pa-czciach na

j — Uciekaj, ja ciebie nie będę gonił, lodowisku dynasowskiin.
— Kiedy jAm# 1911 r. skosiłem się do a fcjc<jy nadrobisz okrążcie to ja już

JPafil*?B de Głace" na zawody — opowia- pojadę dla siebie!

eta obecny prts.es WTĆ — byłem już — Słowa te usłyszał stary wyga Ka-

G3a hścre zawodników. Zrzedła mi miński, który zorientował się, że chcę
srocfcę Bfriua, jak dowiedziałem się, że go zepchnąć na trzecie miejsce, to też

wyścig będzie godzinny, przyczym mia- po ucieczce Mierzejewskiego starał się
iy jtwprzeiizić go eliminacje. Nie wypa- uciec razem z nim. W tym momencie

dafo mi się wycofywać w ofcawie przed potknąłem się i upadłem, a kiedy pod-
żartami kolegów i zdecydowałem się niosłem się, przeciwnicy moi odrobili

wziąć udział w eliminacjach. Po szere- stracone okrążenie. Wpłynęło to na mnie

gu Sresuatgach obserwowanych przez sę- tak deprymująco, że nie ponawiałem już
rozstawiono w trzech przedbie- ucieczek.

. ^Sch, fł-śród sześciu zawodników w każ-

go i Kwiecińskiego.

Wiosną 1912 r. „Palais de Glace"

zamknął na zjawsae swe podwoje, a łyż-
wiarze warszawscy cierpliwie oczekiwali

Z. Weiss

Pierre Baugniet i Mickeline Lannoy, mistrzowie Belgii, Europy i świata to jeŁ
dzie sztuczne] parami, są jednymi z najpoważniejszych kandydatów do l-go miefr

sca na najbliższej Olimpiadzie

Kie taki straszny, jak ge malują
jest kupon olimpijski „kio zgadnie

1

K

prajjuciela Lucjana
-Łicf-i j innie.

— »'A«Jr.ieniiie wieczorem odbywał się

ONKURS olimpijski, który na po- zapewne Kanada ze Szwajcarią. Szwe- nam, że można zaryzykować umieszcza-

zór wygląda niesłychanie trudno, cja w tym roku raczej nie zachwyciła i jąc na pierwszym miejscu Finlandię, a

Po 55 minutach, a więc na 5 minut jest po bliższym przyjrzeniu się nie ta- nie sądzimy, aby moda dostać się na na dalszych dwu Szwecję. Kombinacje
norweska była od lat domeną Norwe-

gów. Na Igrzyskach olimpijskich zajmo-
wali oni bardzo często trxy pierwsza
miejsca. Czy historia powtórzy się i tym

<ir?ji 3 przedbiegów: p. Kamińskiego, przed zakończcnuieni wyścigu, Kamiński ki straszny, jak go malują. Najwięcej wyższe miejsce.

oczywiście długie Nie typujemy Kanadyjczyków na I-sze

do poszczególnych miejsce, bowiem na Igrzyskach wystę-

konkureneji państw, ale tą trudność moż puje tylko drużyna lolnictwa kanadyj-

pa zwycięstwie ts {jitviarskim icrścifii

w Palais de Glace v> 19H rokx

jeder? pr-.

- dhieg 2

r óv.- D-t> finału

feł pierw««ych

Mierreiew- nagłym zryr/em oderwał się ode mnie kłopotu sprawiają
| i uciekł, wyprzedzając mnie o kilkadzie- szeregi zgłoszonych
siat metrów. Zacząłem gonić go i po

dwuch okrążcnia-ch udało mi się zrów- na usunąć, eliminując kolejno te kia- skiego, a nie reprezentacja narodowa, razem? Raczej tak,
nać z nim. Próbowałem go minąć i w

tej chwili zaczepiłem o jego łyżwę, co

udziałem 6 zawodni-

Icwałifikowało się po

1 każdego prze-dbio

terenie, gdzie później byłu kino i

seum", przy ulicy Noo>-y Ś^fiał. 19, lukęwi- :

iawf gmach pod Tjaawą ,d?aiate c-c |
Glace". Przedsiębiorstwo obidczcne byłe I

rryłącznie aa zysk, a przepych z jakim 1

urządzony był „Palais dć Głace" nic v.-ró j
ty! Eli; długiego isftii073ia. T.ąk ?ię ipi j
stało, bo Pałac Lodowy zbanknitował jsw j
wiosną 1912 r. |

JPalaia- de Glace" był olibrzym-i? j nió4 zwycięsłwti znanemu w V7arśzawie

! głębokimi podcieniami i -wielką mmz- j r^p Awi Bata — SK Batovany. Bato-

la u góry dla wieloosobowej orkiestry. ,-any ^ij,., w spotkaniu rewanżowym

Salę zdobiły wspaniałe witraże.' Na par- £ Pragi, został mistrzem .CSR.

lęrze i pierwszym piętoze..znajdowały ,ęi* Jftakserzr-,słowaccy wygrali oba opotka-
loże dla publiczności z pięknyrtj lampa-

^ cfo^lowe w idriBtycznym stortlti»

mi. Podłogi były wyściełane puszystyii^ J2:4

-fr W Australii, w .czasie mistrzostw

"k '-AK Vinohrady, którego aapaśni-j Cerdati, bokserski mistrz Europy
ndfcyli przed niedawnym czasem w wadze średnięj, odniósł łatwe zwycię-! przeciwjiikami, iż można ulokować icb

jc, których przedstawicielf nie mają Zresztą Kanadę, tak samo jak USA, gnę

szans na jeden z medali olimpijskich. bi profesjonalizm, który zabiera najlep-
Zacznijmy od początku, to jest od ho- szych graczy w swe szeregi. j

keja. Startuje 9 państw, ale o pewnych Punkt drugi konkursu to maraton j
drużynach już z góry wiadomo, że nie narciarski na 50 km. I znów widzimy
odegrają żadnej roli w walce o trzy jedenaście zgłoszonych państw, ale i w

pierwsze miejsca". Uważamy, że hokeiści tym wypadku wybór nie wydaje się
CSR wykazali taką formę we wszystkich trudny. Szwedzi byli i są najlepszymi
spotkaniach sparringowych z licznymi biegaczami w tej konkurencji, czego do-

. 'vjvoifskie tournee po Polsce, .dobył stwo nad Włochem Giovanni Manca.

t;tiri aupuśjiiczego mistrza CSR.
_

i nokautując go w 2-ej rundzie.
" finaJ bokserskiej ligi CSR przy»

w naszym mniemaniu na pierwszym

wiedli zresztą w Garmisch - Partenkir-

chen, zajmując trzy pierwsze miejsca.

dywanami. W głębi sali mieściła się re-

stauracja. Oświetlenie główne sali było
niewidoczne, natomiast łuki sala opatrzo-
IHJ tysiącami małych żarówek. j

Poniżej, poziomu...partejTi- sali rozcią-
gała się -.tafla-, lodowa.. .0 powierzchni
l.£!00 rn. kw;. Salę ogr?e.waiio- centralnie ,

a temperatura.na . sąB;. jrjpt^a"da. 20 J

lekkoatletycznych, doszło do sensacyjnej
porażki rekordzisty świata' Mc Kinleya,
fetory w biegu na ćwierft miii uległ'lo-
kalnej gwieździe Bar"nnnowi. Zwycięz-
ca . uzyskał bardzo dobry czas

— -18,4
sok. |

•yj- W mistrzostwach hokejowych
stopni- . ! ZSRR prowadzi zespół CDKA Moskwa

W „Palais dę- :Glacei* „organkowaao a 13 pmjfóami. -prżed moskieweklm Spar-
popisy łyżwiarskie w jeździe figuro^VBj, lakiem.

i udziałem zagranicy. Ul.ubieńcem, pja- j W'/lidze włoskiej padły ostatniej
blirzności był 12-lelmi anąielMci łyźiviai^ niedzieli następujące wyniki: Milan —

Willy. I Totitio 3:2, Juven'us — Bari 6*0, Ata-

W zwykłych g'od7!irtach wolno' byłołSnta 1
— Livorno 8:1, Pró Patria —

| KONKURS „ZGADNIJ KTO WYGRA"

Olimpiada zimowa 3ŁI.—8 .11 48 r. miejsce

fi

miejsce

Iłt

miejsce

1. Hokej -

2. Bieg narciarski S9 km

S. Bieg narciarski 18 km

""

4. Kombinacja norweska

5. Skoki narciarskie

•

i. Kombinacja afpsjska pan6w

7. S!a!om panów

8. Bieg zjazdowy panów

9. Sztafeta narciarska ł/H km

60 z! |

miejscu. O drugą lokatę walczyć będzie Dzisiaj mają oni tak doskonałych biega-
czy jak Nils Carłsson, Anders Toern-

quist, Harald Ericcson cży Herrdin. Je-

dynym człowiekiem, który może im za-

grozić, jest Finlandczyk Vanninen,
Bieg na 18 km będzie już świadkiem

bardziej 1 zażartej "walki, chociaż";i "tutaj
o prymat mogę ubiegać się- tylko Skan-

dynawowie Norwegowie, wyczerpani
paroletnią okupacją, wykazują , formę,
która nie wróży im sukcesu w tej kon-

kurencji. Tutaj najlepszym wydaje się
Finn Kiuru oraz Szwedzi Taepp,
Oesleussoii i znów Carlsson. Wydaje się

jeździć w Pa?:u-u Lodowym jedynie na

krótkich łyżwach, je względu na bezpie-
czeństwo, to też łyżwiarze wysci^o^i! z

za7(lrośrin spoględaM na popisy na sali

i... wracali aa D^-nasy. gdzie bez przesz-

kód mogli uprawiać jaadę wyścigową ńa

panc.zenarh Za tJjria-sami, przemawiała
nadto ta okolicznóśę, #e wstęp- rra łłiz-

gawke wynosił ledwie 10 kopiejek,, pod-
cza>. kird> do „Falais de Glace" wygś-

Wf^awca K C Waistawa

Reciaęiiiio Xóm'tet

Sedakcia Admimii/acta
WARStAWA MOK OIOW SRA 3

reiEFCNV 870-01 870 05

Skrytka coettowa 111

Skład Drukarnia OMTUR WAm»

Otuk Oiutiamia, . wiedza N> l; JfiobbtłtS

VicenzS 2:0, Florentina — Lazio 4:1,
Striiidoria — Modena 0:0, Triestina —

Genova 1:0,' Roma — Lucchese 2:0,
Bologna — Salerno 4:0, Napoli — Inter

nazionalć 3:1. •

Nazwisko I Imię

Sprzedano zna czków olimpijskich

Nr kuponu (Kupon wyciąć)

: 1. W hokeju startują: Austria, Kanada

US.A., Francja W. Brytaria, Włochy
Polska, Szwecja, Szwajcaria, Czecliosło

Tłr Piłkarze węgierskiego Ujpestu od- wacja.
nieśli w Egipcie zwycięstwo nad kombi- ! 2- W biegu narciarskim na 50 km star-

tują: Austria, U. S A., Finlandia, Węgry
nowanym zespołem Kairu i Port Saidu

3:2 (2:1).

KONCERT SPORTOWY
W niedzielę dnia l-go' lutego vi sałi

Wiochy, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria
Czechosłowacje, Jugosławio.

3. Na 18 km startują: Austria, Sufga

rla, Kanada, U. S. A., Finlandia, Franęja

Grecja, Węgry, Włochy, Uchtenslein, Npr

wegia, Polska, Szwecja, Szwajcaria, Cze

Romy o godz 16^j'odbędzie'się kon-! choiłowacja, Turcje, Jugosławia,
i cert popularny'dla sportowców. Organi- W kombinacji norweskiej startują
' Ttt-1•»t-1» • Qu-rr Austria, Bułgaria, Kanada, USAV Flnlani 'auje go Wydział Kultury 1 Sztuki Za- , „,

•
,.„ . ,

'•cl j, •«». ••, •
dia ' F fBnc J8' w Q9fV' Włochy, Norwegia

r t-ządti Miejskiego s 'inicjatywy „Syre- Po|łt,a> Sj:wecjaj Szwajcaria, Czechosło-
i *>} I wacja.

5. W skokach startują: Austria, Kanada,
inlandia, USA, Francja, Węgry, Islandia,
,Viochy, Norwegie, . Polska, Szwecja,
Szwajcaria, Czechosłowacje, Jugosławia.

6. W konbinacjl alpejskiej panów, 7.

iV slalomie panów, • 8. w biegu zjazdo-
wym panów startują: Argentyna, Austra-

ia, Austria, Belgia, Bułgaria, Kanada.

Chi li, USA, Finlandia. Francja, W. Bryta-
nia, Grecja, Węgry, Islandia. Włochy, U-

'san, Uchtestetn, Norwegia, Palestyna,
Polska, Portugalia, Eumunla. Szwecja.
Szwajcaria, Czechosłowacja, Turcja, Ju-

gosławia.

9. W sztafecie narciarskiej 4X10 km:

Austria, Bułgaria, USA. Finlandia, Francja.
Węgry, Włochy, Uchtenstein, Norwegia,
Polska, Szwecja, Szwajcaria, Czechosło-

wacja, Turcja, Jugosławia.

Sprzęt Sportowy
w wielkim wyborze

kosetorysy no iqdonie
dostarcza

DOM SP. ŚWITEZIANKA

łan Pu;dak i S-ka
ŁÓDŹ—Piotrkowska Nr 83

BIEG SZTAFETOWY

W ZAKOPANEM

ZAKOPANE (Tel. wł.). Bieg sztafe-

towy 4 z 10 km rozegrany o mistrzo-

stwo okręgu podhalańskiego, przyniósł
zwycięstwo drużynie SNPTT w skła-

dzie: Zubek, Skupień T., Stopka i Sku-

pień S. Czas zwycięzców — 2:59,08. Na

drugim miejscu uplasowały się sztafeta,
Wisły (Zakopane) w czasie 3:04,55.

Indywidualnie najlepszy czas osiągnął
Sitarz (Wisła), przebywając 10 km w

42 min. 3 sek.

Norwegowie są wprawdzie słabsi jak*
biegacze, ale nadal są pierwszymi skoc»

kami świata i chociaż Szwedzi liczą .na

Israelssona, przypuszczamy, że na pierw
szym miejscu uplasuje się jeden z Nor.

wegów, wyprzedzając Israelssona i jed-
ne sro ze swych rodaków.

Skoki, jak już wspomnieliśmy, powili,
ny stać się łupem Norwegów, chociaż

do tego wewnętrznego pojedynku może

się wtrącić jakiś Szwed lub Szwajcar;
Radzimy dać kolejność Norwegia* -Nor-

wegia, Szwecja, ubezpieczając się w dra

gim kuponie kolejnością Norwegia, Szwe

cja, Norwegia.

A teraz przechodzimy do trudniej-
szych konkurencji. Kombinacja alpejska
panów stanowi zagadkę dla - -ajwięk-
szych nawet ekspertów narciarstwa. "Czo-

łowa klasa światowa jest tak wyrówna-

na, że o miejscu decydować będą ułam

ki czasu i minimalne różnice w notach.

Tutaj, tak samo zresztą jak w dws

dalszych punktach konkursu • slalomie

i biegu zjazdowym możemy wskazać

tylko te państwa, które będą miały tóś

do powiedzenia. Są nimi Szwajcaria,
Francja, Austria, Norwegia i USA. Z

tej piątki, do której można jeszcze do-

łączyć Szwecje, niech już sami Czytelni-
cy wybiorą swycli faworytów. Trzeba bę
dzie poświęcić parę kuponów, < aie ra-

dzimy to uczynić, bo (rżymanie się je-
dynej kolejności może okazać się na-

wodne.

Ostatni wreszcie punkt konkursu te

sztafeta 4 x 10 km. Walka o pierwsze
miejsce rozegra się między Finlandią i

I Szwecją, a Norwegia powinna bez truda

zająć trzecie miejsce. Z dwu kandydatów
do zło'.ego medałn za lepszych Uważamy
Szwedów, (gw)

WARUNKI PBŁNUMERAlt

mlealęcinia ....... fł H.—

kwartalnie ........ ii M.»

Wplacae aryląeinlo ea adrat Adminutia.

c|l - Warszawa, ul Mokotowaha I

.P iiegląd Sportowy konto PKO

CEN* OGtOSZIh

ta 1 mm w toktcio itetokoic lednoł

upali* - M il, lluityr drukiem <(•'£
B47020

K. Cr t§iieefslif 8)

GfOSZ—

traktował s Jeffjj Diesonem. odnośnie

walki we Francji, ale - Jaroes nie kon-

kretnego nie wiedział.

WYCIECZKA DO POLSKI
— Właściwie to nie jestem przygoto-

' waniy do żadnej poważnej walki, powta-

rzał-, Jarosz. Dawno solidnie nie treno-

wałem. Wprawdzie w czasie podróży
- sparrowałem z kilku marynarzami

•ji/f Q PIŁSUDSKI przycumowśi w Zabieram syna wprost do Jaiosławła, (wśród załogi statku istniał klub bok-

I'/l porcie gdyńskim w -(kin, 23 gdzie ,mQsi poaiać..babkę. t I sarski), ale przecież takiej zaprawy nie

października 1937 r.' Ilotórowiec- przy-; ,. Roajaawialiśmy . wówczas długo z . Ja- n^na traktować na serio.

wiózł wówczas z Ameryki parę, sport»
' koszem o jego planąch enropejśkięh. .Rozstaliśmy się w«wo«a w Gdyni.

wą Jadaię Jędrzejowską óraz -Teddy Ja- Me mi,f „Mściwie żadnych skoiikrety- J^osz weiadł do. krakowskiego pociągu,
roszą. Jadaia po-wróciła do Polski, o kn-'^v/anych. Tak poprosfu przyjechał po- ja towarzyszyłem Jadzi Jpdrzejowddej
lach Jadać z Chicago do Los. Af^elea, Źnać. 9v,-ą drugą ojczyznę, a. jego .po|yt do. Warszawy. ,. ,

w wagonie spadł jej na .no» ciężfei ku- , w' mfa| być wybitne wytóeez- j
^

poezątkach listopada Jarosz zjaiyjl
fer ' I Teddy . z trudem w}-«pwjał się gję w Warszawie. Zwiedzał stolicę. Ted-

— Verv nice! Vr-r nicfil. — powta- ! po polsku, mówił wolno cedząc każde dy był zakłopotany. Nie wiedział co ma

rza ro chwilę jarosz Piękrtltt jest w Po!- słowo — jak to kiedyś czyniła Wala- jeff Dick son z Paryża miał tele-

=ce jali to przyjemnie na każdym kro- • sie»lczavraa w czarię-swych pienrózych fonować czy mecz w Paryżu dojdzie do

ku sł> szeć tyDio polski jęsyk. Jaka - po*óży do Polsid. .Jarośs miął typo- Tymczasem Dickson milczał.

Gd nia iesl śiiezjia! Nigdy się TEGO rfe wo HOTSPRKTN ffinirŁe. Ten iffrahnv T_J •J -• --I --Iwo bokserską figurkę. Ten zgrabny JaroSz tam jeden me miał ochoty na

chłopak, pochylał się nieco ku pwsodo- p^j do Framsji , a mEłką nie był
w*, tak jakby w każdej chwili tuiał od- w rtanie ponieważ me mpgła
perować atak i tfeontrowoć. |o«w twyskać Pani Jaroszowa bo-

Z rozmowy a Teddym wj-nikało, że Wiem nie posiadała obywatelstwa ame-

jeet- on właściwie bardzo osaleeniony rykańskiego i przybyła do Polski tylko

spodziewałem.
Entuzjazm Jarosza był anri trochę

przesadzony.
— To Teddv tak zawsze namawiał że-

by odwiedzić Polskę, mówiła mi star-

sza elegancka pani — matka boksera, od mvego menażera, który jakoby peff- za - przepustką! Po zwiedzeniu Warsza-

wy Teddy wyjechał do Gdyni.
— Gdynia jest najbliżej Ameryki,

mówił /aroas — tam będę czekał na

PORAŻKA W PARYŻU

Sądziliśmy, że Jarosz pojwróci do

USA. Tylnczasem niespodzianie nade-

szła wiadomość, iż znalazł aię on w Pa-

ryżu. Dickson dowiedział się, iż Teddy
przebywa w Gdyni-i zdołał się z nim

połączyć drogą telefoniczną. Po dłu-

gich namowach Jarosz zdecydował się,
choć bardzo niechętnie na wyprawę pa-

ryską.

Na dzień 8 grudnia zo&ał? zapowie-
dziana walka Polaka , z Francuzem Can-

delem. Candel urodził się -w Algierze,
był to b. dofcry bokser, chóe przyćmio-
ny przez gwiazdę' Thila. Algierczyk w

1934 r. znalazł się u szczytu formy, Wy-
grał z Seęligięm. z Kid Tiznero i za-

kwalifikował ' się do meczu z Thilem,
który jak - wiadomo był uważany w Eu-

ropie za mistrza .świata.

Niespodziewanie Candel zremisował

z wielkim Tliilem. Ąle szemrano wów-

czas za kblisami, że Candel i Thil to

starzy pn^yjadele z jednej stajni, któ-

ray od dłużnego czasu raeem epasró-

wali — nie chcieli więc sobie robić

krzywdy.
Walka miała miejsce w sali Wagram...

i Jarosz nieoczekiwanie został uznany

za pokonanego, choć mecz miął charak-

ter remisowy. Teddy wypadł kiepsko,
nie trafiał, a akcje jego były zbyt wol-

ne i chaotyczne. Pozostawiał on inicja-
tywę Francuzowi, jakby się bał własnej
ofemzywy. Teddy czynił wrażenie niedo-

trenowanego i niezaaklimatyzowanego w

Paryżu. Fachowcy paryscy twierdzili, że

Jarosz ma znakomitą technikę, której
jednak nie' potrafił wykorzystać.

ZAMROŻONY BOKiSER

A oo o tym meczu, mówir Jarosz:
— Mam dnie, w których zupełnie nie

umiem walczyć i taki dzień właśnie

przeżyłem w Paryżu Dobiła mnie nieo-

palona szatnia, w której w oczekiwaniu

na walkę, przesiedziałem dwie godziny.
Zamarzły i zesztywniały mi mięśnie.
Nie mogłem się poruszać na ringu.

Dzień 8. grudnia stał się czarnym dla

pięściarzy pulskicli w Paryżu, bowiem

w czasie tego samego dnia walczył Ran

z Czechem Hrabakiem i przegrał bar-

dzo wysoko na punkty.
W kilka dni później Jarosz odpłynął

spowrotem do Ameryki,
i Po przegranej z Candelem nie było
' więcej mowy o walce z Thilem, zresztą

sam Teddy nie zgodziłby się na ńaą.
Czuł się źle i chciał jak najprędzej po-

wrócić do Ameryki.
W 1938 r. Jarosz pokonał Paula Ma-

honeya, a później przegrał t Carmen

Barthem — pięściarzein. który jako
amator w 1932 r. zdobył złoty medal

olimpijski.
Później pokonał Blacka.. Ali Quallla,

przegrał z Abramsem i wreszcie w trze-

cim meczu zrewanżował się Billy Con-

nowi. bijąc go w 12-tu rundach. Na-

stępnym jego przeciwnikiem był mu-

rzyn Jimmy Clark —

znany nam z dra-

matycznej walki jaką stoczył w czasie

olimpiady berlińskiej 2 Chmielewskim-

Teddy pokonał czarnego.

Wreszcie w końcu roku wypunktował
dobrego Rankina oraz Ralpha De Joh-

na. Teddy przegrał rewanż z Pohnem,
ale trzecią walkę z nim wygraf i szyko-
wał się do - spotkania z Niemcem Seeli-

giem.
W 1939 r. spotkałem Jarosza drugi

raiz w życiu w czasie mego pobytu w

Ameryce, O spotkaniu z tym napiszemy
w następnym odcinku. (Dok. nastąpi)•


