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WHOTELU du Lac nastrój pryszni
cu po upalnym dniu. Jeszcze kil-

kanaście godzin temu panował tu gwar

i rumor, głośniki raz po raz wzywały do

telefonów ludzi ze wszystkich krańców

świata, przed tablicą informacyjną Ma-

ły gromadki mniej cierpliwych dziniuii

karzy, a skrytki zapełnia.y się niemal co

kilkanaście minut różnokolorowymi kart

kami, k óre informowały co było i bę

dzie, jaki stan chwilowy a jaki ^sta-

teczny.

Dziś wszystko ucichło. Megafon anon-

suj jcy telefoniczni; rozmowę, robi to

jakby wstydliwie. Nikt się nie śpieszy,
nikt nie szuka rozpaczliwie wyników w

obliczu nieuchronnie czekającego telefo-

nu. Umilkł miarowy stukot maszyn, któ-

ry o każdej porze dnia i nocy dobiegał
nieiiiai z kużucyo pokoju Ruchliwie jesj
jeszcze w barze. Ale mamy przecież noc

z niedzieli na poniedziałek, a więc nora

w" kófej każdy szanujący się Szwajcar
uważa za swój obowiązek spędzić przy

muzyce, likierze ewentualnie niedrogim
winie, Po barze du Lac snujij się gościc
ż innych hoteli, gromadzę się przy stoli-

kach pozostałe resztki dziennikarzy,
dzwonił; na strzemienne kielichy. Żegna
ją się starzy przyjaciele, klórzy brali

uil-iia. 'uż w niejednym dziennikarskim

boju, umacniają się nowe znajomości,
które przy najbliższej okazji w Londy
nie, Oslo, Sztokholmie czy może znów

na ziefni szwajcarskiej będą już starymi.

FUACA PRZY TELEFONIE
Praca dziennikarska ma swój urok,

aczkolwiek nie jest taką przyjemnością
jr.k wydaje się to wielu laikom. Nie jcs*.
pi zyjemnością zwłaszcza wówczas, gdy
gra idzie na całego, gdy zagęszczają się
imprezy — a o wszystkich trzeba podać,
w .

-zyjtkie choćby w kilku słowach u-

wzglrdnić. Wówczas zaczyn:' się nerwo-

wa gonitwa, napięte oczekiwanie telefo-

nów. k óre przeważnie zgłaszają się w

porze najmniej odpowiedniej i wówczas

się . utęsknieniem o spo\ -ltmn

redakcyjnym biurku.

IWazie i... na szczęście mamy je poza

s' bj Jeszcze kilkanaście takich intensy-
vinch pouzin, a nastąpiłoby chjba cał-

kowite otępienie lub rezygnacja. To też

* przyjemruścią przyjęliśmy do wiado-

mości słuws prezydenta MICOL p. Ed-

siruuma, że V. Igrzyska zostały zamknię-
te i że zaprasza na VI do Oslo! |

Zanim znajdziemy się tam, miną czte- |

ry lata, niemniej jednak samo wspom-

nienie otolicy norweskiej budzi miłe re-

fleksje. Kolega Helgisen, naczelny reda-

ktor działu sportowego Arbeiderbladet,
z którym spotkałem się w Moskwie i jego
rodzinnym mieście a od tygodnia w St. I

Moritz, zapewnia, że w Oslo bidzie (

Wszystko inaczej, lepiej, sprawniej i wy-

?odniej.

Pi.ałem już tyle razy o organizacji i

jej tf. - likatn.ch nuansach,-że nie chciał-

b>m wracać do tematu, który zapewne

będzie się przewijał przez szpalty mię-
dzynarodowej prasy jeszcze przez dłuż

sz> czas. Zresztą skargi w tym kierunk'

hrzmią również z gazet szwajcarskich,
które zdają sobie sprawę z nied >ci-)R-

męć i doceniają ich szkodliwość gdy
chodzi o propagandę.

BŁĘDY PROPAGANDY
Jeśli jesteśmy już przy tak wdzięcz

nyni cmacic. to trudno powstrzymać s:ę

od skargi, że u nas nu tym polu nic 10-

bi się kompletnie nic. Z zazdrości:; prze-

glądaliśmy luksusowe broszurki werbu-

jące do odwiedzania zapoznanh się z

pięknem Rumunii Jugosłowianie mieli

juai

Gdy ,'owa o serze szwajcarskim tru

dno nie myśleć o dziurach, a tych bylu
w imprezie olimpijskiej cale mnóstwo

również swoje wydawnictwa propagan- Niemal każda ekspedycja ma żale. Uzna

dowe informujące przynajmniej o stanie j<- się naogół wielką sprawność technicz

kultury fizycznej w ich kraju, lylko my ( rą przy przeprowadzaniu poszczególnych
. olacy nie mieliśmy nic do pokazania konkurencji i wskazuje się na rażące

Historia poy.tar-a się ustawicznie i na-
' niedociągnięcia na innym polu O dziu-

wet przyjaciele, którzy chcieliby zaopa- rach w naszej ekspedycji pomówin<v
trzyć się w jakiś materiał nie są w stanie osobno. Tnd. Maliszeicski

zdobyć go. Zdaje się, że nikt u nas nie

myśli o wielkich zbiorowiskach między-
narodowych, które nadają się doskonale

dc akcji informującej i wyjaśniającej,
naturalnie w formie niezbyt-krzykliwej,
l.zyżby album zniszczonej Warszawy nie

był najlepszym wyjaśnieniem przyczyny

n-skiej formy polskich sportowców i

czv nie przemówiłby wyraźniej do obcej
widowni, niż lansowane tu i ówdzie no-

ki.

Polska
na 6-ym ime scu

- Ostateczna tabela olimpijskiego tur-

nieju hokejowego bez uwzgędnienia
USA wyg ąda następująco:

gier pkt st. br

1) Kanada 71357:2
2) CSR 7 13 76:15

3) Szwajcaria 7 10 62:17

4) Szwecja 7 8 53:23

5) Ang ia 7 i 3Ć:<43
6) Polska 7 A 25:74

7) A JStria 7 2 31:64

8) Włochy 7 0 23:125

Zabrodsky-król em
olinr/tijshicfc sirzelc&w

| Narciarze polscy
startują w Czechosłowacji

PRAGA, ll ll (tel wł) — Polscy narc
;
arze oPmpijsey, którzy w ponic-

dz'alik opuść li St Moritz przyjechali do Pragi Czeskiej we wtorek wie-

:2Ói. Tutaj «k-ipedyc'a roz-lzieliłi Sześciu pozostało na m'e)scu, aby
wini udz

:
ał w wie'k'ch m

:

ęd?yaarodowych zawodachnarc*arsk r

chwSpin-
dlerowym Młynie, reszta-zaś udała się w dalszą podróż do kraju.

- Szóstka zawodników, którzy bronić

będą naszych barw, składa s ę ze

'Staszku Marusarza, Lipowskiego Kwa

pienia, Krzeptowsk ego, Tajnera i Dzie'

dz
:
ca.

NAJLEPSZYM strzelcem olimpijskie»
go turnieju hokejowego okazał się

Czechosłowak Zabrodsky, który zdobył i>ramek,
dła swych barw 22 bramki. Tuż za nim ' ^

Nawet przy lic&nych znajomościach uplasował się Kanadyjczyk Haider z 21

!'granicznycli dziennikarzy nic można brankami.

im ustawicznie powtarzać jedno i to ja- Trzeci.n miejscem podzielili się Inte-

rno aczkolwiek w wielu wypadkach od- rykanie Cunliffe i Matther, którzy strz<--

r.osi to swój skutvk. I tak Torslen Te- liii po 16 bramek

Ogółem w 36 spotkani:irh nlii ipijskir-
pt tiiruieju hokejewego padło aż 4-.

-2

jiner naczelny redaktor sztokholmskiego
,'drotubladei" nie omieszkał już w

-rwszej swej korespondencji pod'-re-
dlić sukcesu polskich hokei.=tów z Au-

-!rią, mimo że chłopcy nie posiadali
możliwości trningu.

DZIURY W SERZE
Jak wielką wartość posiada reklama i

^•opagr.nda o tym wiedzą najlepiej sami

S<,v. ajcarzy. Ustawiczni- byliśmy atako-

v ani jakimiś wiadomościami o doskona-

•-ści takiego czy innego produktu, a

'•ankiet prasowy miał jako właściwy cel

.^reklamowanie szwajcar kich przetwo-

rów owocowyc'I i sera. Ten ostatni ;JO-

iada zresztą tak dobrą markę, że nie

potr»"lniie reklamy i dlatego zapewne

spotkał
;
śmy się z nim w menu hotelo-

wym 7-1-dwie jeden raz w ciągu długie-
go p-»b"tu.

Królami s'rzelców poszczególnych ze-

społów zostali:

Kanada — Haider — 21 bramek

CSR — Zabrodsky — 22 bramek

Szwajcaria — U. Pokera i H. Diirit

po 11 bramek

USA — Cunliffe i Matther po 16 bra-

mek

Szwecja — I .j :ngman — 10 hrani<&

Anglia — F. Creen --- 12 bramek

Amtria — Gross — 7 bramek

Włochy — Federici — 8 hrami-k

amaforslwo

NOWY REKORD ŚWIATOWY

C ężkoatleta egpski, El Touny poi
niósł ob ema rękami 127 i pół kg, bi-

jąc swój własny rekord światowy w

kategorii średn'ej, wynoszący 124 kg.
Poprzedn' rekord był ustanowiony w

grudniu 47 r. i

Trzy medaEe hokeistów
we właściwych rękach

POCO było tyle krzyku o nic — py-| Amerykańscy hokeiści zaprezento-

tają się dzisiaj sportowcy całego wali się lepiej, niż przed rikie-i,
świata którzy z zainteresowaniem śle- to też byli niemal do końca poważnym

dzili olimpijski turniej hokejowy i wał- faworytem. Przykrą niespodziankę
kę jaka dokoła niego rozgorzała- | towali natomiast rodakom swoim Szwe-

Nie będziemy dzisiaj wracać do tych dzi. Po zeszłorocznej doskonałej gr«e

nieprzyjemnych i szkodliwych dni walk w Pradze oczekiwaliśmy na Igrzyskach
i wzajemnych oskarżeń. Szwajcarski jeszcze większych sukcesów, tymczasem

Komitet w gruncie rzeczy postawił na niepodzenie następowało za niepo
swoim i w rezultacie trzy drużyny Ho

kejowe otrzymały należne im medale

W eloknitny mistrz Polski Jć

/.et Hebda. poWc-łan> został przez

PZT na stanowisko trenera związ-
ki: wego W związku ? lvm sym-

patyczny pan Józef traci prawa

amator-ik'e. będz! e jednak m')gt
pełnić z<i4zc2ytną i odpow cdzial-

ną funkcię wychowywania mło-łe

go pokolenia tenisowego Hebda

już od dawna nos ł się z zamiarem

obięcia f',nkcji trenera i wydiie
się, że nowa praca bardzo mu od-

powiada.

PZT wykazał w zw'ą^ku z tym

doskonałą in'cjstywę, projektując
? wysłanie Hebdy na kilkomiesiecz-

: ny pobyt do CSR, gdz'e nowy tre-
'

ner b^dz e m'al okazję do bl ższe-

go poznania nowej, amerykańsk ej
szkoły tenisowe:, a zwłaszcza iej
tajn ków, jeśli chodzi o serwy,

3mecze itd,
Jeśli iniciatywa PZT zostanie

zrealizowana, ten's polsk
;

zyska
niewątpliwie jednego doskonałego
wychowawcę.

PRAGA TEŻ PRZEGRYWA

Z BUDAPESZTEM

BUD^SZT, (Teł. wł.) . Między-
państwowy mecz bokserski Praga — Bu-

dapeszt zakończył się wysokim zwycię-
stwem Węgrów 12:4. Wyniki technicz-

ne: musza — Bednai (B) wygrywa na

pkt z Pospiszilcm (P), kogucia —:.Bo-

gacs (B) zwycięża na pkt. Linhardta (P),
piórkowa — Farkasz (U) bije na pkt.
Trealda (PK

Zawody rozpoczną s*'ę w p
:

ątek dn

13 bm bieg<em na 18 km "do kombi-

nacji i otwartym W sobotę odbędą
się skoki do komb nacji, w niedz e!ę
zaś otwarty konkurs skoków Zjazd i

slalom nie będą rozgrywane.
' Pilący startują w bardzo s lnej kon-

kurenci, na czele której zna<duje się
wicemistrz ol mpijski, Norweg B rger

Ruud, oraz «ego* młodszy; ale' równ e

Lekka — Vayda (B) przegrywa na pkt doskonały, brat Asbjoern W skokach

l Petriną (P)półśrednia
^

Marton -CB) i- .Biegaćh wećm
:
ć również udz.ał dwu

zwycięża łatwo Vyplaciła (PJ, średiiia Innyth Norwegów —Dehl i Stoelfolm,
— Papp (B) już w I-ej r. nokautuje Czer "trzech Jugosłowian — Polda Kvans-

nohorskiego (P), półciężka — Kopocar nik i Mei k oraz czołowa klasa aar-

(B) zwycięża na pkt Robacha (P) i cięż
ka Bene III ulega na pkf. Rademache-

rowi (P).

BUDAPESZT, .8.2 (Tel. wł.). Towarzy-
ski mecz piłkarski Fcrencvaros — Jed-

no'o Koszyce zakończył się wynikiem
remisowym 0:0.

. 'j-stwa czeskiego.
Hoke śr-i,. którzy podcbn-'e. iak nar

ciarze opuścili St Moritz w pon edz
:
a

łek, ale mieli inną trasę powrotną,
rie dojechali, jeszcze do Prag Wetlług

jednak ostatnich w adoinośc: z St Mo

r:tz ma'<t oni ochotę na. rozegranie je
<3 II ego meczu towarzyskiego .na terę-

r.ie CSR z iakąś lepszą drużyną.

Znamy jui składy

Ka mecz Polska-CSR w siatkiwce
W piątek rano przyjeżdża do Warszawy, Mecz odbędzie ilę w sobotę w Po'skiej

'prezentacja Czechosłowacji ;
w siatków-

:e na międzypaństwowy mecz z Polską.'
Pogłoski o nieotrzymaniu wiz oparte byty I

•a nieporozumieniu i Czeszkl wyjeżdżają
z Pragi w czwartek w godzinach pop-a- J

łudniowych. Zamieszkają one w Polskiej
YMCA W sobotę zwiedzą Warszawę. . j

Czeszki przyjeżdżają w składzie: Ćadi-
lova, Dostalova, Fiedlerova, Lukesova, Ma- j
dereova, Nemozova, Srutova, i Trpisovska.
Kierownikiem zespołu gości jest Bernaso-1
va; poza tym drużynie towarzyszą tre-

ner Fiala i sędzia Fiedler. I
i I

| W skład reprezentacji Polski wejdą: En-
* glish, Szczawińska i. Prószyńska z AZS

__

— ————— ———— I Warszawa, Wojewódzka z SKS Warszawa

W rozgrywanym w Arozie nręlzy-' 1 Brześniowika z ZZK Poznań, Co do. szó-I
1

stet reprezentantki, brane będą pod uwa-

gę: Zakrzewska z HKS Łódź, Felska i Si-

Pomorza, Tomasikówna ze Sp'o-
łem Wrocław oraz 3ażnicka z AZS War-

szawa..

Czechosłowacja, która była jednym
z wielkich faworytów miała dwa wy-

raźnie słabe okresy. Pierwszy to —

mecz z K*nadą, która górowała, dru-

51 — to spotkanie z USA z trudem i-a-(
kończone zwycięstwem, mimo że Kana-

da pokonała tego samego przeciwnika
'~'kko i dosadnie.

Również Szwajcarom nie należało się
niż trzecie n-iejsce. Ich wysoka

Czechosłowacją, porażka

wodzeniem. Jest -zeczą niezrozumiałą
dlacSego hokej szwedzki nie czyni po-

stępów. Posiada on doskonale przygo-

towany materiał fizyczny, gracze są am-

bitni i mają ducha walki, umieją świet-

nie unieszkodliwiać ataki' przeciwnika,
natomiast zawodzą gdy chodzi o własny
atak.

Wielka Brytania nie zrob
:

ła niespo-
dr:ank

:
Nikt nie oczekiwał, by odegra

ła poważniejszą rolę, to też lokata jej

odpowiada kwalifikacjom.

O Polakach na in"ym miejscu. Au-

ra zem

narodowym konkursie skoków nar-

c'arsk ; ch. zwycięzca ol mpiiski — Nor noradzka

weg, Hugstedt — powtórzył swó)
wielki sukces, zdobywając tym razem

p erwsze mieisce przed swoim 1 ziom-

kom': B'rgerem Ruudem, Christ anem

Mr-hnem, Asbiornem Ruudem Staa-

raldsenem i Szwajcarem — Blumem. !

YMCA o godz. 19.00. Sędzią głównym bę-
dzie OlszeWski z Warszawy.

W niedzielę o godz. '19.00 odb-dzie się
spotkanie Warszawa Praga.- . Skład, re-

prezentacji stolicy będzie na:tępuj?cy:
English, Wojewódzka, Jaźnicka. Szczawiń-

ska, Prószyńska I prawdopodobnie Pachlo-
wa. Sędziuje Czmoch z Warszawy.

We wtorek Czeszki rozegrają we Wro-

cławiu mecz z reprezentacją tego miasta.

| DOSKONAŁY WYNIK

RADZIECKIEGO NARCIARZA

J Podczas zawodów, zorgan'zowanvch

, z racji 30-lecia Armi-' Radzieckiej, zna

I ny narc'arz mosk
-

'ewski, Jeffmow. osią

lgnął na dystansie 18 km czas 1:10 47.

TAK TRZEBA SKAKAĆ,
ABY WYGRAĆ KOMBINACJĘ

lęcej,
przegrana i , ..

i Kanada ma swoją wymowę w tab-li . „riacy nie miel. tym razem takiego
Szczerze mówiąc nie byliśmy zachwy- ( szczęścia jak w Pradze to tez analezl,
ceni szwajcarską drużyną hokejową,

1
się całkiem u dołu, mimo ze wym.c.

przed rokiem mówiło się wiele o jej osiągali lepsze, niż reprezentacja Pol-

odmłodzeniu, tymczasem gdy przyszedł ski.

decydujący dzień oparto > znów t a |

Marych kanonach któr>T brakło jed-
nak konieczn.-7

lzisiaj sil> przebojowej
i zdecydowania. ' i

Włosa byli zdecdowanvin autsnidc-

ren», który... umiał jednak sprawić kio-

pot nierozważnym przeciwnikom.
I (T. M.)

trólem strzelców w naszej
drużynie

PCISKA zdobyła w hokejowym tur-

nieju 0'impi/sklm 2? bramek 18 bra-
mek zdobyli nasi zawodnicy, jedne za£
nadła padła d'a nat ze >trza!u samo-

bójczego przeciwnika (na meczu z Wio-

chami). |
Kró:cm itrze'c«w ]e:t Skariyńskł : S

bramkami, da'ej Idę:
Pa!u« — 4
Gans!n'oe — 4

'.owacki — i
Czorlch — S

<!urda — i

Marchowczyk — i

Ko'aia — 2
Jasiński — 2

Kowa'ski — 1

nic wystarczy być tylko biegrezem. Trze
ba je.,zcz<- .

• »-tu - tak jak
monrtruje na zdjęciu Finn Hasu Heikl;

zwycięzca tej konkurencji w St. Moril.
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TeaeMeteMsz MSeatiszewsfoi Pytania,
Przed walnym zebraniem PZPN

i•••

Asom zabrakło siły przebojowej i zdecydowania
w;

OZMOWIE z jednym z naszych czołowych, starych i zasłużonych ho-

keistów usłyszałem wczoraj sier.^s argumentów, które miały mnie pr«-

kohuć - —

sam nie wiem o czym! Powtarzała się więc historia z brakiem

lodu, o niedostatecznym treningu itp. ograna płyta. Przyjmowałam to wszyst-
ko spokojnie aż do oliwili, w jktórej rozmówca chciał mnie koniecznie prze-

konać, że poziom naszych hokeistów był w roku bież. lepszy niż w Pradze.

Nie, z tym cbsolutnie nie pogodzę się, jak nie mogę pogodzić się i z tym,
że zabrano balast niepotrzebnych graczy, którym należał się dobrze zasłu-

żony odpoczynek.

Wyńiki, jakie uzyskaliśmy przed i-o

kiem w Pradze były korzystniejsze, w

korzystniejszym świetle prezentowała
się też nasza gra na Zimnym Stadionie.

Obiektywna i fachowa publiczność pra-

ska miała niejednokrotnie okazję wyra-

żenia swego zado-wolenia. Tutaj nato-

miast nie było do tego powodów. Mo-

gę się zgodzić z tym, że Amerykanie
byli dziś silniejsi, niż przed rokieim,
jednak Szwedów wolałem z wydania
praskiego niż obecnych olimpijczyków.

Zwycięstwo z Austrią było wymęcio-
ne, przed rokiem daliśmy się zaskoczyć
jej, jednak panowała ogólna opinia, że

ewentualne drugie sta"cie na pewno

nie przyniosłoby nam tak przykrej po-

rażki. i

Tymczasem w St. Moritz odniosłem

wręcz odwrotne wrażenie. Nie dałbym
pięciu groszy za to, czy w drugim me-

czu z Austriakami wyszlibyśmy obron-

ną ręką. Ale są to wszystko detale. Na-

tomiast nie był detalem nastrój jaki pa-

nował w drużynie. Jak długo toczyły
się rozgrywki nie chciałem tego poru-

szać, zresztą prosili o to również sami

gracze, którzy czuli się fatalnie. Ma ny

pełne zrozumienie dla dyscypliny i po-

rządku, jednak nie możemy się zgoahić
na metody przypominające koszary.
Wydaje się nam, że jest to droga naj-
mniej podatna do pozyskania sobie pol-
skiego zawodnika. Wielką zaletę b. ka-

pitana Wacława Kuchara było i jest to,
że umie podejść do swoich pupilków.
Na Kucliara w swoim czasie skarżono

się również. Zarzucano mu forytowa-
nie pewnych graczy a spychanie na dal-

szy plan młodych. Niestety zdaje. :ni

się, że i tym: razem pojityka pcrsonajjia
była jeszcze gorsza, gdyż doprowadziła
niemal do tego, że niezadowoleni by-
li — wszyscy!

w napadzie. W rezultacie osłabiono

atak i nie wzmocniono obrony, tym

bardziej, że Brommer czuł sdę lepiej
w towarzystwie Kasprzyckiego z którym
był już zgrany. O tym, że musimy mieć

czterech obrońców wiedziało się już
z chwilę wyjazdu do Czechosłowacji
i trzeba było dokonać takiego wyboru
graczy, by znalazł się wśród nich kan-

dydat na czwartego.

Względnie jeśli w Polsce nie można

już było znalećź takiej _ perły, to wypa-

dało definitywnie odkomenderować na

tyły jednego z napastników, a na je^o
miejsce dobrać do ataku stałego gra-

cza. Należało zrobić to szczególnie po

meczu z Austrią, gdy było rzeczą wia-

domą, że wiele nie wskóramy.

Czy kapitan sportowy nie zdawał ro-

bie z tego sprawy? Nie przypuszczam,

jest zbyt wielkim rutyniarzem, tylko
szkoda, że nie wysnuł odpowiednich
konsekwencji względnie upierał się w

niechęci do pewnych zawodników nie

dając dm możności należytego rozegri-
nia się.

NIEPRZYJEMNE HISTORIE

kolwiek specjalnie dotknąć, chciałbym,
by były one przestrogą na przyszłość
przy organizowaniu podobnych eska-

pad. Wybór graczy do ekspedycji za-

granicznej musi być dokonywany wy-

łącznie pod kątem ich rzeczywistej
przydatności. Atmosfera musi być w ze-

spole koleżeńskim, przyjazna, gdyż tyl-
ko wówczas zdobędzie snę on na mak-

symalną ambicję.

TAIĆ DOBRZE NIE BĘDZIE!
W rozmowie ze wspomnianym !ia

wstępie graczem usłyszałem zdanie, że

z chwilą gdy nie ma sztucznego toru

trzeba rozwiązać cały polski hokej. Ni%

tak debrze nie będzie! Jeśli nie bę-
dziemy mieli., sztucznego toru, to bę-
dziemy grali i kontynuowali grę kana-

dyjską jak się da, conajwyżej nie doj-
dziemy do światowego poziomu ale l>p-
dziemy choćby w ten namiastkowy spo-

sób przygotowali sobie narybek, by

z chwilą zaistnienia korzystniejszych
warunków było z kim zacząć pracę.

UDAŁO nam się uchylić rąbka ta-

jemnicy, jaka otacza obrady wal

nego zebrania Polskiego Związku Pił-

ki Nożnej w Warszawie w dniach

14i15bm.

Poszczególne związki okręgowe na

desłały łącznie około 20 wniosków

o różnym ciężarze gatunkowym.
Cytujemy np. dosłownie dwa pyta-

W tej chwili rzeczą ważniejszą będzie nia przesłane z jednego z Okręgów!
natomiast zreformowanie PZHL-u w tym , f|Czy zachodzi wypadek czynnego

kierunku, by nie był on igraszką w ręku zniewsżenia, jeśli po odgwizdaniu lau szawa
— Poznań, |ako v. o. 3:0 i ża-

ki ub ów i by nie dokonywano w nim ja przez sędziego, a więc w czasie^ twierdzić wynik zgodny z rezultatem

Kraków wystąpił z wnioskiem, aby
władze PZPN wdrożyły natychmiast
odpowiednie kroki u władz, fey łącz-
ne obciążenie klubów n:e przekracza

ło 20% dochodu brutto z zawodów;

i drugi wniosek: cby kluby korzysta-,
ły z 33% zniżek kolejowych.

Związek poznański prc3t walne ze-

branie o uchylenie werdyktu WG i

D PZPN, mocą którego zweryiikowa-
no zawody o puchar Kałuży, War-

obrotów o 180 stopni. Najwyższa magi-
stratura polskiego hokeja na lodzie nie

może być i nie będzie odskocznią dla

ludzi, kórzy chcieliby się dać znów po-

znać szerszej publiczności. Mamy w Pol-

sce chwalić Pana sporo osób, kóre zna-

ją się na hokeju lodowym i którzy z te-

go tytułu moglby w większy mstopniu
niż dotychczas wpływać i nadawać too

całej naszej polityce hokejowej, a nie

ograniczać się jedynie do odrabiana ka-

wdłk.iw.

Dlatego też wydaje mi się, że byłoby
rzeczą wysoce wskazaną doprowrdzić jak
nujszybcziej do walnego zgromadzenia
Polskiego Zwiąku Hokeja na Lodzie.

gdy gra się nie toczy, zawodnik zaa- osiągniętym na boisku (izn. 3:1 dla

takuje przeciwnika tzw. „bykiem", • Poznania).
to znaczy głową w podbródek prze-

ciwnika".

Drugie pytanie:
„Czy zachodzi wypadek czynnego

znieważenia,' gdy zawodnik pociągnie
za daszek czapki sędziego, tak, że mu

tę czapkę wciągnie na oczy i nos'

W innym wniosku Poznań prosi o

rewizję sprawy KKS-u (a zdawało

się, że sprawa została dostatecznie

definitywnie zakończona).
*

Zarząd P.Z .P .N . kimunikuje, że wo-

Ciekawe, co na to odpowie PZPN? bec niewykończania w terminie sali

Z innych wniosków na uwagę za- j obrad przy al. Stalina 33 Walne Zgro-
sługują dwa: dolnośląskiego i gdań- madzćnie P.Z.P.N . odbędzie się w

skiego OZPN, które. dotyczą utworze dniach 14 i 15 lutego (sobofa i nie-

nia drugiej Klasy Państwowej i poda dzieła) w lokalu Polskiego Związku
ją dwa różne sposoby wyłonienia Piłki Nożnej, przy al. Stalina 34/2

drużyn. (I piętro).

olimpi
przez dziurkę od klucza

Mistrzyni olimpijska w slalomie spe-

cjalnym pań — Amerykanka Fraser ma

niczu-ykle szczęście do Olimpiad. Na

poprzednich Igrzyskach w Gurmisch Par

tenkirchen poznała swego obecnego mę-

żu, który starte wal tam jako członek

Słyszałem jeszcze o innych historiach, ekipy amerykańnkiej, a teraz zdobyła

Słyszałem, że grożono niektórym hoke-

istom stale dożywotnią dyskwalifikacją.
Jeśli miał to być środek dyscyplinarny,
to — wątpliwej wartości, tak jak wąt-

pliwą wartość miało wstawianie na

upór graczy o których wiedziało się, że

ich stan zdrowotny na to nie pozwala.

Piszę słowa te nie po to, by kogo-

złoty medal u slalomie specjalnym
srebrny w ko:.ibi.iacji alpejskiej.

*

Najwięcej medali zebrał Francuz

Oreiller — 2 złote i 1 brązowy, za zwy-

cięstwa w kombouacji alpejskiej i zjeź-
dzie. oraz trzecie miejsce w slalomie spe-

cjalnym-

Złoty i srebrny medal zdobyli: Ame- Olimpiady. W dniu 7 lutego odbyły
rykanka Fraser (I miejsce w slalomie ' się w Oslo wielkie międzynarodowe za-

specjalnym i II miejsce w kombinacji
alpejskiej). Norweg Seyffarlh (I miej-
sce wbiegu łyżwiarskim na 10.000 m i II

w biegu na 1.500 ni)), Austriaczka Bei-

ser (I miejsce w kombinacji alpejskiej
pań i II miejsce w zjeździe).

Szwed Eriksson zdobył wszystkie trzy
medale: złoty za sztafetę 4 X JO km,
srebrny za bieg 50 km, brązowy za

osiemnastkę.
•

Łyżwiarze rozjechali się do swych
krajów jeszcze przed zakończeniem

NIEKORZYSTNE ZMIANY

Jeśli generalna zmiana, jakiej doko-

nano nn walnym zgromadzeniu PZflL

miała źródło swe w chęci ulepszenia
stosunków, to powiem z miejsca i wy-

raźnie, że zmiany dokonano na... nie-

korzyść. Zarząd PZIIL-u będzie się u-

sprawiedliwial, że stracił kontakt z Iru-

żyną, jednak świadczy to conajwy/ej
o jego nieudolności.

Że zarzuty nie są gołosłowne o tym

przekonamy się jeszcze z odgłosów,
z rliwilą powrotu drużyny do kraju.
Szereg zawodników mających za sobą
poważną karierę i zajmujących odpo-
wiednie stanowisko zdecydowanych jest
wystąpić publicznie i nie można im

odmówić prawa do zabierania głosu w

sporcie, którego stanowili, a może i dziś

jeszcze stanowią ważną podbudowę.

Przed rokiem mówiło się o więk-
szym wyzyskaniu zawodników młodych.
Było to zupełnie słuszne, gdyż jeśli
mamy kogoś uczyć to przede wszyst-
kim młodych. Sam reprezentowałem
jednak stanowisko, że zmian nie należy
dokonywać zbyt gwałtownie, że .należy
zachować pewien trzon starszych gra-

. czy i tiv.>n ten był i istniał już w roku

ubiegłym.

W ROLI WIDZÓW
Nie mogę natomiast zrozumieć dla-

czego np. w ekspedycji zabrakło Maku-

tynowicza, który spisał się w ub. TOKU

parokrotnie zupełnie dobrze. Jeśli oba-

Tylko ŁMS twmSay z IMilicijgrngnt
W NAJBLIŻSZA niedzielę powra- N:2. Ewentualnie możnaby jeszcze or

camy znów do bojów o drużyno
we mistrzostwa Polski. Boje te ograni-
czą się do jednego tylko skromnego po-

jedynku. Nieszczęsna sprawa Grochów
— Warta i ślimacze jej załatwianie

skomplikowała cały przebieg mistrzostw.

PZB uznał za niedostateczne usprawie-
dliwienie się Archackiego i przyznał
punkty bez walki Klimeckiemu, naka-

zując jednocześnie powtórzenie meczu

Grochów —

' Warta w Poznaniu. Ale

Grochów do Poznania nie pojedzie, u-

ważając że drużynie stała się krzywda.

Na marginesie tegorocznych mi-

strzostw drużynowych — już można w

tej chwili stwierdzić, iż a system tak zw.

puli finałowej" zawiódł. Wydaje się
nam, że w głównych zasadach jest on

słuszny, ale wymaga reform.

System ten został wprowadzony w tym

celu, aby dać klubom więcej terminów

i pozostawić im inicjatywę. Jednym sło-

wem, chodziło o to, aby punktową mło-

ckę bokserską ograniczyć do minimum.

Okazało się jednak w praktyce, że sze-

reg klubów, które odpadły w przedbie-
gach, nie wykazały takiej aktywności,
jak należałoby się spodziewać. Poprostu
kilka zespołów załamało się psychicznie
po wyeliminowaniu z rozgrywek, % to

przecież nie jest objawem pożądanym-

Moim zdaniem, reforma powinna w

przyszłości polegać przede wszystkim na

wiano się ryzyka, to można było wzi.jć | tym aby kluby, które nie przedostały- się
zawodnika łódzkiego jako trzeciego do puli finałowej — rozgrywały pomię-
bramkarza a zrezygnować z grac/.y, j dzy sobą drugą pulę. W ten sposób o-

o których wiedziało się z góry, że rola j trzymalibyśmy mistrzów puli N:1 i puli
ich ograniczy się do widzów z trybuny.

Niestety, widzów takich było więcej. |
nitni nawet ci, którzy powinni hv-'

li znaleźć się absolutnie na lodzie. Nie

mogłem zrozumieć biernej roli, jaką
wyznaczono Kasprzyckiemu, który przed
rokiem był nie tylko najlepszym ob-

rońcą ale jednym z najlepszych naszych
graczy. Para Kasprzycki — Bromer u-

chodziła po turnieju praskim za nvi?l

Tymczasem tutaj tłumaczono mi że

Kasprzycki jest w słabej formie, .acz-

kolwiek nie mogłem doszukać s'«ę
u Rocha Kowalskiego większych kwa-

lifikacji na obronę. Rozbicie pary Bro-

mmćr — Kasprzycki było zasadniczym
błędem, który zdemolował cały szkielet

drużyny. Po pierwsze bowiem grano za

miast z czterema obrońcami, co jest w

tego rodzaju turniejach rzeczą podsta-
wową, jedynie z trzema, co utrudniiło

regularną zmianę.
Po drugie cofnięto do obrony z ko-

nieczności Czoricha, a parokrotnie
i Gansinca, miejsce było bezwzględnie

ganizować mecze końcowe pomiędzy
mistrzami obu pul, względnie pomiędzy
pierwszym z puli 2 a ostatnim z puli 1.

Wreszcie możnaby również pomyśleć
o ewentualnym wprowadzeniu Ligi bo-

kserskiej. Mecze o mistrzostwo Ligi mo-

gły być rozgrywane przez cały rok ka-

lendarzowy z letnią przerwą. System li-

gowy wymagałby jednak głębszego za-

stanowienia się i przemyślenia.
Powracamy do niedzielnego meczu w

Gdyni.. Na innym miejscu znajdą czytel-
nicy meldunek z Gdańska, Jak z niego

Tajemnice ŁKS-u
łóDż 11.11 (Tel. wi.). Bokserzy ŁKS pra- j

cują w wielkiej tajemnicy i szykują się I

do spotkania z Milicyjnym bardzo inten-

sywnie. Kiprownicy sekcji i zawodnicy nie

chcą zdradzać swych planów wszędobyl-
skiej prasie, sądzić jednak należy, że ze-

spół wystąpi w swym normalnym składzie

z ewentualnymi przesunięciami w poszcze-

gólnych kategoriach.

ósemka ŁKS na mecz we Wrzeszczu wy-

glądać będzie prawdopodobnie jak na-

stępuje: Kamiński, Stasiak. Marcinkowski,
Bonikowski, Olejnik, Pisarski albo Rychtel-
ski, 2yiis i Niewadzit.

U.S. A.-EUROPA

13 kwietnia
PRAGA, (Obsł. wł.) — AIBA

sfinalizowała pertraktacje .%o do

meczu Europa — Ameryka w bok-

sie i ustaliła już reprezentację sta-

rego kontynentu.
Obecnie ustalono już termin spot

kania na dzień 13 kwietnia w Chi-

cago. Jedyny bokser słowiański,
mucha czeska Majdloch, otrzymał
już oficjalne zawiadomienie ze

Związku, że ma odlecieć samolo-

tem do Londynu w dniu 3 kwiet-

nia, a stamtąd razem z resztą eki-

py do USA.

Takie wyznaczanie reprezentacji
Europy na dystans i bez dokład-

nych wiadomości o aktualnej for-

mie danego zawodnika, jest wiel-

ka ryzykiem i narazi na pewno

Ei iopę na wysoką porażkę.
Najlepszym tego przykładem jest

sam Majdloch, który w swym osta-

tnim meczu w Zlinie, gdzie spo-

kał się z mało znanym bokserem

Varmuzi, był trzy razy na deskach

i chociaż ostatecznie wygrał spot-
kanie na punkty, to jednak nie

zachwycił.

wj%ika, MKS ma kilka Ełabych punk-
tów, o które się obawia. Z Łodzi dono-

szono niedawno o kontuzji Pisarskiego,
i chorobach Olejnika i Marcinkow-

skiego!

Być może, że tego rodzaju wiadomo

ści — trzeba będzie zaliczyć na poczet

taktycznych posunięć ŁKS-u. W naszym

pięściarstwie wszystko jest możliwe!

Dlatego trudno nam stawiać prognosty-
ka Ubiegłego roku u siebie na ringu
wygrał MKS 9:7, ale rewanż przyniósł
w Łodzi pełny sukces ŁKS-owi 11:5.

Jeżeli istotnie okaże się, że ŁKS jest
zdziesiątkowany na skutek chorób i kon-

tuzji — to skłonni bylibyśmy przewidy-
wać zwycięstwo Klubu Milicyjnego, któ-

ry, bądź co bądź, posiada handicap wła-

snego ringu. K. Gryżewski

wody łyżwiarskie z udziałem lioicoupie-
czonych mistrzów olimpijskich.

W biegu na 500 m Norweg Hoelge-
sen, który w St. Moritz zdobył złoty
medał, przyszedł dopiero czwarty, dając j slalomistów w porównaniu
się wyprzedzić Farstadowi, mistrzowi

olimpijskiemu na 1.500 m, Bybergozui,
wicemistrzowi na 500 m i Szwedowi

Zołmstedtowi. W sporcie nie ma respe-

ktu dla nazwisk. Nazwisko bez formy
nie pomoże!

*

O tym, że amerykańscy skoczkowie

narciarscy są odważni do szaleństwa

wiedzą już od *dawna wszyscy miłośni-

cy tcgó sportu- Ate to GO -uczynił-rsko-

czek. Ralf BietiUa.przcchpdęi'wszystko,
co dotychczas widziano. Amerykanin
ten przed otwarciem Igrzysk doznał w

czasie skoku treningowego złamania rę-

ki. Lekarz ekipy USA nałożył mu opa-

trunek, zapakował do łóżka i zakazał

uprawiania jakiegokolwiek sportu.

przed zimnem na trasie i w razie po-

trzeby wciągnąć wiatrówkę na siebie.
*

Były mistrz świata w kombinacji al-

pejskiej Francuz Allais oświadczył
dziennikarzom, że klasa zjazdowców i

okresem

przedwojennym poprawiła się o' 100

procent, ą ilość czołowych kónkurenlóto

również poważnie wzrosła.
•

Szwedzi i Finowie porozstawiali na

trasie maratonu narciarskiego posterun-
ki zaopatrzone w 'środki odświeżające
i nowe narty. Zawodnicy tych krajów
mogłi korzystać z cukru, lemoniady i

cytryn oraz wymieniać narty. Finowie

zajadali się cukremktóry ich zdaniem
-dodaje najwięcej siły.

Na Olimpiadzie reprezeniowane były
nie tylko liczne państwa, ale nąjróż-
norodniejsze zawody. Naprzyldad nor-

weski łyżwiarz Oekern jest farmerem,
zjazdowiec szwajcarski K.. Mołitor —

znanym fabrykantem butów harciar-

Tymczasem Bicilla przed otwarciem skich, wioski zawodnik w jeździe sztu-

konkursu skoków zjawił się na skoczni,
skoczył i... wszyscy struchleli. Przy lą-
dowaniu upadł na złamaną rękę!

Podniósł się jednak i zawołał:
— O. K. Umyślnie padłem, aby prze-

konać się czy opatrunek wytrzyma!
To się nazywa pasja do sportu,. -, czy

warjactwo!
•

Jeden z Turków startujący w slalo-

mie zużył swą wiatrówkę w wielce ory-

ginalny sposób. Zamiast ubrać ją nor-

malnie, przywiesił ją sobie do pasa i w

czasie wyścigu wyglądał jak lądujący
spadochroniarz. Złośliwcy twierdzili, że

chciał się w ten sposób zabezpieczyć

Na tropach Archackiego

cznej na łyżioach Fassi — robotnikiem,
w fabryce lodu, hokeista angielski
Oxley — urzędnikiem bankowym, alt-

śtriaczka Beires, wicemistrzyni olimpij-
ska w zjeździe — freblanką, amerykań-
ski skeletonista Heaton — rzeźnikiem,
Holender Broeken — szlifierzem dia-

mentów, łyżwiarz noriceski Andersen —

taksówkarzem w Trondheim, a Austriak

Reinałter, zwycięzca slalomu — auto-

mechanikiem i instruktorem narciar-

skim.

Arek...
RCHACKI mieszka w Pruszko-

wie, Pruszków leży koło Two-

Łyżwiarki w jezdzie figurowej prze-

żywały boleśnie każde niepowodzenie-
Najbardziej odczuła to. Austriaczka Pa-

vlikowa, która po upadku w czasie wy-

konywania jednej z figur załata się rze-

wnymi łzami.
*

Francuz Oreiller po swych zuiycię-
stwach w zjeździe i kombinacji ałpej-

— Jest w tej chwili u lekarza. Nie nagabywany był niejednokrotnie o

pracuje już od kilku dni, ma rękę w
sPr'cdaż nart, na których zdobył dwa

gipsie, musi przedstawić świadectwo z^ote medale. Zawsze odmawiał, aż pc-'

wnego dnia wchodząc do sklepu z pa-Klimecki uzyskał walkower w Byd
w

miejscu pracy. ,

goszczy i Wydział Sportowy PZB, ma Doczekałem się wreszcie na Archac mi^ami olimpijskimi zatknął narty w

jący Siedzibę w Poznaniu, wysłał już Zawodnik wagi ciężkiej z lek- | Gd
r Wszedł nie było już po

z Bydgoszczy (!) depeszę do Grocho- i k!m uśmiechem zapewnił, że jest isto nich śladu
-

Hokeiści amerykańscy, którzy wystę-

powali w meczach olimpijskich mieli

BOKS NA WYBRZE2U
Na Wybrzeżu 1 Pomorzu rozegrano w

Ubiegłą niedzielę parę ciekawych spot-
kań pięściarskich w których zmierzyły się
młodo zespoły klasy B.

W Gdyni Czyn pokonał Portowca 11:5
w Tczewie Obuwianka wygrała z Unię 9:7.
zai w Wejherowie miejscowy Gryf poko-
na! Pomorzanina z Torunia 10:«.

W&rszcwwa

gotowa na Poznań
Kpt. WOZPN ustalił skład Warszawy na

I mecż pływacki z Poznaniem w sposób na-

! stępujący:
I100mst.dow. — Nowak, Marasek;

|200 m st. dow. — Czuperski, Kurek (Ma-
I rasek); 100 m st. grzb. — Jabłoński, Jar-

moluk; 100 m st. kl. — Szczypko, Jakuszko;

200 m st. kl. — Kwiatek, Szczypko; szta-

feta 5x50 m st. dow. — Cypel, Nowak,
Jarmoluk, Jabłoński, Czuperski; 3x100 m

st. zmlen. — Jabłoński. Szczypko. Czuper-
ski. waterpolo — Szczypko. Ozlęglolew-
«kl. Czuperski. Jabłoński. Karpiński.

wa, że ma on stawić się obowiązka- { tnie
niezdolny do walki, przedstawia

wo na mecz z Wartą w Poznaniu w 13⁄40 świadectwo lekarskie, którego nie

najbliższą sobotę. | zobaczył lekarz PZB.

Decyzja PZB jest co najmniej dziw' Jest ' aSne
-

że Archacki
ma rękę w 'oczy podmalowane ciemno niebieską

na. Ale nie należy jej się dziwić, je- gipsi p''
nie będzie zdoln yd° walki m

łctóra roni rzekomo przed od-

śli zważy się, co przeżył lekarz-. PZB * Klimeckim przez miesiąc (po zdję-
w Pruszkowie, szukając nadaremnie clu 2 tygodnie, nagrzewań).
Archackiego. !~ PanI ® Józeflc < pan zapatruje

się na , sprawę

Grochów?
— Nie

meczu Warta —

moja w tym głowa, niech

Postanowiłem zdemaskować Archac

kiego i musiałem odbyć tę samą dro-

gę, co lekarz PZB, który miał to sa-

mo zadanie.

Kierownictwo Grochowa nie znało „„_ , . , . ,

j
^

. . rozwiązaniem byłoby powtorne spot
adresu swego reprezentanta, WOZB Uani<> _ w ....:/
nie udziela informacji o prywatnych

bijającymi się w śniegu promieniami
słońca.

W rezultacie wyglądali jak bokserzy
po ciężkich walkach.

adresach, w Pruszkowie nie znają Ar

chackiego, choć stał się on już słynny
w całej Polsce.

Przez dwie godziny szukałem w

Pruszkowie boksera Grochowa i prze

konałem się, że Pruszków jest rozle-

głym miastem. Trafiłem prawie do

Tworek. Znalazłem wreszcie ósławio

nego pięściarza.

Szwajcarzy przed ważniejszymi spot-

martwią się kierownicy sekcji. Mam kaniami hokejowymi spożywali większe
jednak wrażenie, że najuczciwszym Porcje napoju sporządzonego z jabłek

_
owtórne spot- j w proszu. Rezultaty osiągali niezłe,

kanie w Warszawie, a nie włóczenie mamy wrażenie, że główną przyczy-

się po różnych miastach, jak chce | n1 hła duża ilość lodowisk w czasie

PZB. S. S.

liga koszykowa

sezonu a nie ów proszek...
•

KRAKÓW, 11.11 (Tel. wł.) . ósma kolejka
K[fy TMłoda BTMbara Scott zdobyła

mistrzostw Ligi koszykowej na dzień u i y złoty medal u ' jeździe figuro-
wej pań, podbiegło do niej dwu hokei-
stów kanadyjskich i obdarowało ją cze-

koladą. Następnie portvali ją ną ramio-
triumfem zanieśli do hotelu,'Pó

koszykowej na

1 15 bm. wygląda następująco:
W Warszawie — AZS W-wa

— Warta Po-

znań I Znicz — Warta Poznań, w Krako-

wie Willa - KKS Poznań I AZS Kraków-
• KKS Poznań, w Łodzi TUR Łódź -' YMCA •

Nie dziwię Się, że lekarz PZB mógł1 YMCA t6d *~YMCA Gdańsk, j
dr»dze Scott spytała się ich:

^X^rrn, Archac- 1
„

" ^ ^ ^ ^
-

^

kiego. i Powadzone w ubiegłą ńiedzlolą 'postano-
— Co sie dzieje z meżem? wllo darować resztę kary kolarzowi RKS Kto widział Barbarę z bliska, ten wf

ę azieje z mężem ( i Garbarnla Kupczakowl. pewno uwierzy!



PRZEGLĄD SPORTOWY Sir. t

J ECOROCZNE walki'- O puchar Da-

1 vi.-a w strefie europejskiej zmobi-

lizowały 25 państw, które w wyniku lo-

sowania rozpoczynają bój według załą-
czonej przez nas tabeli.

rocznych rozgrywek o puchar Davisa
spotkanie wygrać. Wreszcie b. ciekawy finale strefy europejskiej spotkałyby
mecz Argentyna — Czechosłowacja.

Morca będzie dla Czechów b. niebez-

pieczny mimo to jednak i zważywszy

własny teren szanse na zwycięstwo

STREFA EUROPEJSKA

4. Anglia I

5. Indio I

6. Rumunia I

7. Francja I

S. Wągry |
i. Austria I

10. Hiszpania I

11. Szwecja i

12. Szwajcaria I

15. Pakistan I

14. Włochy |
15. Polska I

U. Turcja I

17. Jugosławia I

18. Irlandia I

19. Luxemburg I

20. Egipt I

21. Dania I

1. Holandia

2. Portugalia

I. Norwegia

22. Belgia
25. Argentyna

24.C.S.R.

25. Brazylia

W pierwszej rundzie Anglia gra u

siebie z Indiami przeciwnikiem twar-

dym i niebezpiecznym. Wynik dość

trudny do przewidzenia. Własny ^teren

daje Anglii pewien handicap.
Rumunia jest silna i gra u siebie,

mimo to Francja powinna mecz wy-

grać. W trzeciej parze Asboth zdobę-
dzie .punkty w singlach i deblu. Jedno-

ręki Austriak Redl może zapewnić dla

swych barw conajmniej 1 pkt.

Szwecja choć będzie grać na obcym
terenie powinna się uporać z Hiszpa-
nią.

Szwajcaria gra z nieznanym nam bli-

żej Pakistanem,. SapitZer jednak po wi-

nien przyczynić się' zwycięstwa - Białego
Krzyża.

Drugą połówkę gier w strefie euro-

pejskiej otwiera nasze spotkanie z Wło-

chami. Typujemy Włochów.

Jugosławia nie powinna mieć więk-
szych trudności z Turcją, choć walka

będzie zacięta, Irlandia pokona Lu-

xemburg, Egipt może sprawić niespo-
dziankę i wyeliminować Danię.

Ciekawie zapowiadają się dwa ostat-

nie mecze, w których biorą udział gra-

cze Ameryki Południowej. Argentyna
ma znakomitego gracza Moreę, który
powinien jej w spotkaniu z Belgią za-

pewnić zwycięstwo. Czechosłowacja nie

będzie miała zbyt lekkiej przeprawy

z Brazylią. Drobny i Cernik znają jed-
nak dobrze swych przeciwników (ze-
szłoroczny pobyt w Brazylii) i niewąt-
pliwie dadzą sobie jednak z nimi radę.

skłonni jesteśmy,
siadom.

prA znac naszym są-

się Czechosłowacja i Szwecja. Minimal-

ną przewagę przyznalibyśmy w tym

spotkaniu Czechom, którzy podobnie,
jak w r. ub. reprezentowaliby strefę
europejską w spotkaniu z finalistą stre-

fy amerykańskiej, którym niezawodnie

będzie Australia. Tu, być może, skoń-

czy się zwycięski pochód naszych są-

siadów.

Australia w spotkaniu z obrońcą pu-

charu — USA będzie miała w tym roku

szanse.

STREFA AMERYKAŃSKA

t. Australia

2. Kuba

5. Meksyk
4. Kanada

Reprezentacja Yankesów nie ma dziś

w swych amatorskich szeregach Krame-

ra. Jest to luka b. poważna. Czy Ame-

ryce uda się ją zapełnić — przekonamy
się po' Wimbledonie.

(Sg)
•

W uzupełnieniu naszego artykułu
zNr12zdn.9lim.pt. „Włosi—po
raz drugi"" podajemy, że obok wymie-
nionych przez nas spotkań międzypań-
stwowych z tenisistami włoskimi, odbyło
się w r. 1!J34 jeszcze jedno spotkanie
(w Warszawie w; początkach sierpnia).
Polska — Włochy przegrane przez nas

2:3. Punkty dla Polaków zdobyli Tło-

czyński i INbda (w singlach) którzy
pokonali Sertoria. Drugi singlista go-

ści di Stefani był nie do pokonania, po-

dobnie jak i włoski debl. W każdym
razie był to wynik grubo lepszy niż

osiągnięty w roku poprzednim (1933)

LSsiąg otS BŁedhakcji

Czy to właściwa droga?

kiedy przegraliśmy z Włochami 5:0.

(Sg)

Szanowny Panie Redaktorze!

Zwracam się do Pana, ażćby tą dro-

gą, za pośrednictwem poczytnego pisma,
poruszyć palącą kwestię dnia dzisiej-
szego, tj. wychowywania nowych kadr

sportowców. Tyle mówi isię i pisze na

temat umasowienią sportu, letóry tym

sposobem ma przynieść poprawę wyni-
ków i uzupełnić zdziesiątkowane szere-

gi sportu polskiego. Opinia powszech-
nie jest zgodna. Wszyscy zdajemy sobie

z powyższego sprawę, gdyż każdemu Po-

lakowi milo jest usłyszeć o wyczynach
naszych sportowców. Lecz drogi obrane

przez kierownictwo klubów oraz niedo-

świadczonych trenerów-samouków, nie

zawsze są właściwe i niejednokrotnie
niszefą w zarodku nawet największe ta-

lenty.
Jako przykład chciałbym przytoczyć

sprasoę odbytego meczu bokserskiego w

Elblągu w dniu 2 lutego pomiędzy ZKS

„Turmas" Elbląg a KS „Obuwianka" —

Tczew. Spotkanie to, było właściwie

pierwszym występem drużyny ZKS „Tur
mas" zwiastuna odradzającego się spor-

tu na Ziemiach Odzyskanych. Pierwsze

rannie przygotowuje się do sezonu

ZGŁOSZENIEwek o mist

ĆWIARTKI

Dobijamy w swycli prognozach ilo

rundy trzeciej. Chcemy koniecznie

wiedzieć kto dobrnie do półfinałów.
Typować na papierze jest stosunkowo

najłatwiej.
A więc:
Holandia będziie miała szanse z An-

glią. Typujemy ją na 1-szego półfinali-
stę. W spotkaniu Francja — Szwecja
skłonni jesteśmy przewidywać

1
zwycię-

stwo Skandynawów. Jeśli Włochy prze-

brną''przez Jugosławię to

też znajdą' się w" półffrtale. Czwartym
półfinalistą będzie zapewne Czechosło-

wacja. I

W półfinałach Szwecja powinna się
uporać z Honlandią, drugi półfinał bę-
dzie znacznie więcej zażarty, Czechosło-

wacja bowiem napotka na silny opór
Włochów.

AUSTRALIA MA SZANSE
Tak więc, według naszych „kalku-

lacji", które oczywiście mogą w niektó-'

rych wypadkach okazać się błędne, w'

jowy, uważając uganianie za krąż-
kiem, za najlepszą zaprawę. Nie-

stety plany jego spaliły na panewce

i Świcarz poważnie myśli o odrobie-

niu zaległości.
— Czy .przewiduje się zmiany w

składzie drużyny?
— Skład będzie zależny od wyka-

szych. A za nią przecież będzie je
szcze Borucz. Przypuszczam, że, po

kryzysie formy, jaki przechodził w

NIE terminarza rozgry-

trzostwo klaóy pań-
stwowej wpłynęło na znaczne oży-
wienie w sekcjach piłkarskich, zain-

teresowanych klubów. Wszędzie za-

obserwować można gorączkowe przy

gotowania do wcześnie rozpoczyna-

jącego się w tym roku sezonu.

Kluby warszawskie nie ustępują : zanej przed r02grywkaini mistr20W-' T"

'°rmy. "
_

T^ku zmieni się b. mało. Nie

jednak, wałki wywołały zdumienie licz-

nie zebranej publiczności, które z bie-

giem dalszych rozgrywanych walk, prze-

obraziło się poprosili w rozpacz i trwo-

gę o życie ludzkie, na widok bezradnych
zawodnikówmiejscowych, wykonywają-
cych jakieś nieokreślone figury, które

miały prawdopodobnie oznaczać uniki

przed ciosami przeciwników. W wyniku
tego zc.wodnicy klubu, tczewskiego bili

gdzie popadło (nie z własnej uiny) w

tyl głowy, w kark, w plecy iip.
Rzecz zrozumiała, że w takich n-arun

-

kaćh zamiast bokr.n była rzeź, co zro-

zumieli nawet widzowie, domagając się
przerwania zawodów, chcąc uchronić za-

wodników przed mogącym nastąpić nie-

szczęściem. Spotkanie jednak dokończo-

no. Wynik meczu nie ma żadnego zna-

czenia, wystarczy, że wspomnę: sześć

walk wygrali goście przez k. o . w I i II

rundzie, a jednego z zarodników gos-

podarzy musiano wynieść na rękach z

ringu z powodu utraty przytomności po

otrzymanym ciosie i zapoznaniu się z

deskami.

Reasumując powyższe dane, zadaję
sobie pytania: Kogo winić? Kto jest od

powiedzialnym za niszczenie życia ludz-

Iciego? Czy jest to właściwa droga dla

wychoivania nowych reprezentantów?
Dla mnie sprawa jest jasna, że całkowi-

ta odpowiedzialność spada wyłącznie na

kierownictwo i trenera. Zawodnik —to

żołnierz. Przyjął zobowiązanie i je wy-

pełnia, skoro go do tego upoważnili. —

To nie jest właściwa droga. Ta droga
nie przyniesie korzyści. Dopuszczając

ub. roku, w nadchodzącym sezonie zawodnika do zawodów, trzeba go przy.

zagra, jak za najlepszych* swych cza-

sów.
— Najlepszą obroną jest atak —

wtrącam, przerywając zachwyty kie-

rownika Polonii nad formacjami de-

do pierwszych spotkań z mniejszymi
szansami. Legia wyjechała w góry
na obóz kondycyjny, Polonia pracuje
na miejscu.

O przygotowaniach Polonii opowia
da nam kierownik sekcji piłkarskiej,
Marmor.

— Przed miesiącem rozpoczęliśmy
zaprawę gimnastyczną na stadionie

W. P . Początkowo frekwencja nie

dzielę zamierzamy rozegrać pierwszy, zwolennik:em przestawiania
mecz (z Syreną lub SKS-em), ; napastaików j Ochmański pozostanie
umożliwi zorientowanie się w sytu-; na skrzydle Drugą flankę obsadzi

| Jaźnicki. . Przepiórka i Woźniak są

Dalszą orientację przyniosą nam ich kontrkandydatami. Piątkę ofen-

mecze o puchar wiosenny W. O, Z.. sywną poprowadzi Świcarz, mając po

P. N.-u . j lewej stronie Szularza, który za-

W spotkaniach tych trzeba będzie pomniał już o zeszłorocznych dolegli-

gotować i wyszkolić wprowadzając go

stopniowo na arenę sportową.
Ze sportowym pozdrowieniem

Wrzesień Jerzy, Elbląg.
*

Powyższy list polecamy pilnej uwadze

Polskiego Związku Bokserskiego, który
niewątpliwie wdroży energiczne docho-

dzenie odnośnie opisanego „meczu" w

Elblągu.
Szanowny Panie Redaktorze!

W związku z artykułem „Brak kon-

taktu ze szkołą" (przegląd Sportowy"
z dnia fhdutego), pozwolę sobie zwrócić

uwagę, iż znajduje się w Warszawie,
przy ul. Duchnickiej na Powązkach, ba--— -

, przy ui. uuvnmctiiej nu I <IU<J~/.UCII, u u-

wypróbować wszystkich kandydatów, j wościach. I może znów będziemy , sm sapomnimv . opus:czony_ Po szatni

łatwością ł?yła zbyt wielka, ale wzrastała ona! a ' est Ach wic,u ' Najwięcej ^amato-( świadkami efektownych zagrań lewe, mUryskami onlz wiciy pl-ęc|-omefro.

Zwartym ^żdym dS^ecniHr^je ju#
r5 ^

«mWftklg^tfWWli- J ^y naszegp^u.^ ^** > fHej ńie nia siadu. Pozostał tylko Utise
prawie cala pierwsza drużyna wraz z

rezerwami. Brak jest na treningach
Jażnickjego, ale jemu to nie prze-

szkadza. Mecze w lidze koszykowej
zapewniają kondycję w dostatecznej
mierze. Szkoda, że z powodu nawału

ków: Wiśniewski, Brzozowski, Jago-
1 WS Pozycji prawego" ląSzriiEa '«ze- [ odkryty Q Krmiarach%XS oraz głębo-

dziński, Wołosz, Szczawiński. Z tą ba będzie eksperymentować, ale mam j ko-ci g5 rf<j /2> onz dmgi basm

linią nie będzie kłopotów w ciągu ca i nadzieję, że rozwiążemy i to zagad-
łego sezonu.

— Az obroną?
— Szczepaniak nie

sądzi o szansach swych

może treno-

zajęć zawodowych nie mogą korzy- wać, Gierwatowski jest zawieszony,
stać z prowadzonej przez Tadeusza Pruski dopiero rozpoczął treningi po

Forysia zaprawy Szczepaniak i Bo- ' kontuzji, odniesionej w ostatnim me-

rucz. czu ub. roku.
— A co słychać ze Świcarzem? acja, ale wierzę, że nasza obrona bę j
— „Kostek" liczył na sezon hoke- dzie wśród dwunastu jedną z lep-

DRUGA RUNDA
W drugiej rundzie van Swoll zdo-

będzie chyba potrzebne dla Holandii

punkty, Norwegia spotka się zapewne

z Anglią, która jeśli przebrnie przsz

I-szą rundę, powinna mieć tu łatwiej-
szą przeprawę. Francja — Węgry to

b. ciekawy mecz. 2 punkty dla Węgier
zdobędzie zapewne Asboth, zadecyduje
pr« Podwójna, która raczej daje prze- j ^bę. Sparring przeprowadzano dwa ra-

Zgluwiewa H» Dergli|

„Fabryka bokserska" w Bydgoszczy
wypełniła effo^rze sci/e zadanie

Bydgoszcz, 9 lutego.
— Obozy, obozy i jeszcze raz obozy,

mówi p. Derda po meczu w Bydgoszczy,
w ten tylko sposób możemy podnieść
możliwie jak najśpieszniej poziom na-

szego pięściarstwa.
Praca na obozie była bardzo intensy-

wna, chłopcy pracowali do 12 godzin na

wagę Francji. Szwecja nic powinna
mieć trudności ze Szwajcarią.

W drugiej połówce Włosi będą mieli

bardzo ciężką przeprawę z Jugosławią.
Decydujące znaczenie może tu mieć te-

ren, gdzie spotkanie zostanie rozegrane.

Irlandia spotka się zapewne z Egip-
tem, jeśli grnć będzie u siebie może

zy tygodniowo po trzy rundy, każdora-

zowo w obecności kapitana sportowego

i przedstawicieli PZB.

Wyżywienie było pierwszorzędne, do

5.000 kalorii dziennie. Każdy z uczest-

ników mógł jeść ile tylko chciał —

re-

kord pobił Grabowski, który potrafił
zjadać po 4 obiady.

icjalne oizywian
bokserów MKS przed meczem z ŁKS

Palenie papierosów było całkowicie

zakazane, pod groźbą wydalenia z obo-

zu. W wolnych od zajęć chwilach grano

w ping-ponga, wychodzono do kina, tea-

tru, wszędzie zespołowo.

Mecz bydgoski wykazał w pełni wyni-
ki pracy. Wszyscy chłopcy wyglądają
doskonale, są pełni zdrowia i w dosko-

nałej kondycji.

Z zadowoleniem patrzyło się, jak za-

wodnicy przez wszystkie trzy starcia

walczyli w szybkim tempie, nie wyłą-
czając nawet wag ciężkich. Co do tych
ostatnich, to kapiian zadowolony jest, że

nareszcie znalazło się kilku zawodni-

ków młodszyrh, którzy mają pełne za-

datki na dobrych zawodników kategorii
ciężkiej.

GDAŃSK, 11.2 (tel wł.) — Mecz

o drużynowe mistrzostwo Polski mię-
dzy M licyjnym KS z Gdyni a ŁKS

rozegrany zostanie o godz. 12 w hali

MZK we Wrzeszczu. Hala ta może

pomieścić ponad 4.500 widzów. Zain-

teresowanie spotkan
:

em jest olbrzy-
mie. W pierwszym dniu przed^Drie-

Bokserzy Milicyjnego trenują już
od tygodnia dzień w dzień i są naj-
lepszej myśli. Szczególną uwagę zwn

List z Belgii
Belgijski Związek Bokserski zapro-

ponował WOZB rozegranie meczu w

dniu 15 maja w Warszawie: reprezeń
tacja Armii Belgi;sk

!
ej — Warszawa.

WOZB zwrócił się z prośbą o opinię
do PUWF-u oraz PZB.

ca trener Karnath na kondycję (liczy
•,ię z tym. źw w paru wagach zadecy-
duje trzecia runda). Zawodnicy są

poza tym specjalnie odżywiani.

Drużyna Wybrzeża wystąpi prawdo-
podobnie w następującym składzie:

Sowiński, Gignal, Antkiewicz, Skier-

ka, Iwański, Szymankiewicz, Mechliń-

ski i Lick.

W dobrej formie znajdują się obe-

cnie: Sowiński, Antkiewicz, Skierka i

Szymankiewicz. Młody Gignal jest
utalentowanym pięściarzem, ale braK

mu rutyny. Iwański zaczął trenować

dopiero tydzień temu i są poważne

obawy, czy wytrzyma kondycyjnie
Lick nie ma wielkich szans z Niewa-

dziłem, a Mechliński, dysponujący sil

nieme.
— Co pan

pupilów?
— Mamy zespół dość wyrównany i

dzięki temu powinniśmy zająć miej-
sce w górnej części tabeli.

. .

— A zadowoleni jesteście z wyni-
Niby niewesoła sytu- i . . , .

-

'

, ,| kow losowania/
— Chodzi chyba tylko o Wisłę?

Raczej tak. Pierwszy mecz z prze-

ciwnikiem, z którym po wojnie ma-

my do wyrównania porachunki, zdo-

pinguje zespół do solidnego przygo-

towania. A wynik nie wpłynie na dru

żynę źle, gdyby nawet przegrała.
Mieć takie spotkanie za sobą w dal-

szych rozgrywkach,
rzecz.

Czekamy na ten mecz z wielką nie-

cierpliwością — zapewnia na poże-

gnanie p. Marmor.

S. S.

mniejszy o wymiarach 12~X.fi i głęboko-
ści od 0,8 do 1,2 (wszystkie wymiary w

metrach).
Sądzę, iż Redakcja w imię dobra

sportu zainteresuje odpowiednie czyn-

niki o powyższych basenach.

Bronisław Czekanowski

Warszawa Bielany, Daniłowskiego 31.

P. S. Bliższe informacje mogę udzie-

lić osobiście w miejscu mej pracy w

„Barze pod Trójką", Warszatva—Praga,
Ząbkowska Nr 3.

w kierunku tym największą swą uwagę,

co jest godnym uznania.

Z. Wiciński

CIEKAWOSTKI PO MECZU «

Od czasu, gdy pracą organizacyjną w

Zjednoczeniu zajął się dyr. Krupa, wi-

dać w drużynie tej znaczną poprawę.

Poziom wyrównuje się, są nowe talenty
w wagach ciężkich, tak że drużyna Zje-
dnoczonych jest znowu groźną dla naj-
lepszych w Polsce.

•

Jabłoński, nowa rewelacja boksu po-

morskiego, to wychowanek Borowicza i

CZESCY PIŁKARZE
W ŚWIDNICY

ŚWIDNICA 11.2 . (teł. wł.) Polonia

(Świdnica) zakontraktowała na święta
to bardzo ważna Wielkanocne , 28 i 29 marca drużynę

pierwszej czeskiej ligi okręgowej GAFK

(Praga, Vinohrady). W sprawie zezwo-

lenia na to spotkanie Polonia wszczęła
kroki w naczelnej magistraturze piłkar-
skiej.

iwa toru kolarskiego
pzybiera realne kształty

We wtorek w lokalu PZKol. odbyła
się konferencja Komitetu Organizocyj-
nego budowy stadionu kolarskiego na

której omówiono wstępne prace. Skład

komitetu jest następujący: przewodni-
_ czący inż. Pokora Zdzisław, wiceprezes

Kusiaka, którzy pretendują tym samym 12nacM)ny pod park z urządzeniom! ko-! PZKol., skarbnik dyr. GędziorWski,

POLSKI Związek Kolśtski otrzymał
przed kilku dniami od Dyrekcji

Planowania Przestrzennego B.O.S.-u

szkic sytuacyjny terenu, który w opra-

cowywanym projekcie planu zagospo-

darowania przestrzennego, został przc-

do nagrody, jaką wyznaczył PZB za te-

go rodzaju odkrycia.

Kpt. Derda zachwycony byl rewelacvj
nym zawodnikiem Zjednoczonych, Ja-

błońskim i trudno mu było uwierzyć,
że człowiek ten po raz pierwszy stanął
do walki w ringu. Kapitan twierdził, że

jeżeli ten zawodnik nie zaniedba tre-

ningu, będzie mógł w niedalekiej przy.

szłości wysunąć się na czoło naszych
półciężkich.

Z zawodników, którzy przesunęli się
przez ring w Bydgoszczy, b. dobrze wy-

padł Kruża, który na obozie nabrał je-
szcze szybkości i znajduje się w chwili

obecnej w pierwszorzędnej formie. Wi- stuzłotówki.

doczną 'poprawę znać na Cebulaku, Wi-

klińskim, Adamskim, Baranowskim. —

W niedzielę, dnia 22 lutego, dojdzie
w Bydgoszczy do ciekawego spotkania
pomiędzy Batorym a Zjednoczeniem. W

ramach tego meczu spotkają się Bazar-

nik i Kruża. Będzie to niewątpliwie e-

liminacju przed meczem z Czechami.
•

Feliks Sztam jest nie tylko b. do-

lom kolarskiego weszła na realną dro-
gę-

larskimi. W ten sposób sprawa budowy | prezes WTC, sekretarz Rokosz, wice-

prezes WTC, gospodarz Zaranek

(PZKol.), członkowie: inż. Wapiński,
Który będzie budował tor, inż. Wasilew-

ski i inż. Plachecki (BOS), inż. Sła-

wiński (Dział melioracji), inż. Wyga-
nowska (Zarząd Miejski, Dział zieleń-

ców).

Sindioit - gigant
ośrodek
sporfu robotniczego

Od kwietnia 1947 r. trwają prace nad

•budową olbrzymiego stadionu w War-

brym trenerem, lecz również niezłym (szawie, -

na terenie zajmowanym przed
czarnoksiężnikiem. Na obozie i po me- wojną przez KS Warszawianka.

czu w Bydgoszczy popisywał się sztuką | Stadion brdzie zawierał następujące
wyjęcia z pod kapelusza 100 złotych bez urządzenia: boisko piłkarskie, boisko

jego dotknięcia. Zbierał liczne brawa i lekkoatletyczne, krytą pływalnię, kryte
j sztuczne lodowisko i salę gimnastyczną

Teren na którym będzie wybudowa-
ny stadion mieści się za parkiem Pa-

derewskiego i przylega do Al. Waszyn-
gtona. Obejmuje on obszar 20 ha.

W najbliższym okresie rozpoczną się
prace ziemne, melioracyjne i zwózkowa

gruzu. Tor będzie oddany do użytku
jeszcze w tym sezonie. Prowizoryczne
w tym roku trybuny pomieszczą 15.000

Sztam wyjeżdża na 14-dniotuy obóz

na 4.000 widzów. Poza tym na stadionie widzów. W ostatecznej fazie budowy,

Szymonowicz, który stoczył porywającą ] szkoleniowy dla instruktorów do Szcze-

walkę z Krużą, również zasłużył na po- cina.

chwałę. Brzóska niepotrzebnie zamyka
oczy przy rozpoczęciu ataku i idzie ku

przodowi głową naprzód.
Obóz, który kosztował blisko milion

złotych, dał duże korzyści i podniósł J

Klimecki, który niedawno wrócił z

wyprawy na Węgry, narzeka na tamtej-
szych sędziów. Na przyjazd Archackie-

go nie Uczył, ma nadzieję, że spotka się

będzie sala kinowa i hotel sportowy.

Boisko piłkarskie ma być gotowe w

przyszłym sezonie. Stadion, największy
w Europie pod wględem rozmaitości

urządzeń będzie wykończony w całości

w 1951 r. w którym odbędą się w War-

szawie robotnicze mistrzostwa świata.

Stadion ten który będzie ośrodkiem

nym ciosem, walczy zbyt odkryty i mo
—

. .

że nadziać się na cios Żylisa, (A. S .) przede wszystkim o narybku i zwraca |

wyraźnie poziom naszej obiecującej mło ; z nim i/ najbliższą niedzielę na meczu sportu robotniczego dla szurckich rzesz

dzieży. Kapitan Derda myśli poważnie j Grochów — Warta w Poznaniu. I Warszawy obliczony jest nu 50.000 wi-_
(Z. W.) dzów.

trybuny będą miały wszystkie miejsca
siedzące i numerowane-

W celu uniknięcia kosztownych ogro-

dzeń tor będzie otoczony w znacznej
części przez jeziorka a dopływ wody

j do nich będzie regulowany przez znaj-
dujące się obok terenu kanały,
j Obwód toru ma wynosić 333 m. Do.

>l.a boiska będzie w
1 di. iiizdv na wrotkach.
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Pojedynek Kramera z Riggsem I gaezem, który osiągnął czas 48,4 «e-

trwa bez przerwy nadal, przy czym co- kund. W normalnych warunkach powi-
raz bardziej opinia fachowa jest zdania, nien zostawić Bertrama o 20 metrów,
że Kramer jest lepszy wyraźnie od za- Przypuszczalnie dopiero po powrocie
wodowego mistrza świata. Waszyngton- MeKenleya dowiemy się co się roze-

ski Times-Herald po ostatnim spotka- grało na bieżni w Melbourne. Poraż-

niu w Waszyngtonie pisze, że Riggs jest j ka Mc Kenleya na IffO yardów do Tre-

dużo słabszy od Kramera, choć temu loara w czasie 9,8 może być jesze/.e
ostatniemu brak jest tych umiejętności,

!
zrozumiała, gdyż jest to za krótki dy-

jakie cechowały Tildena czy Budge'a stans dla biegacza z Jamajki,
w i eh szczytowej formie. Dziennik jest | Według ostatnich wiadomości j?k: ,e

zdania, że Don Budge w swej formie nadeszły z Melbourne — MeKenley
sprzed dziesięciu laty, wygrałby za- doznał nowej porażki - tym razem ra

równo z Riggsem jak j Kramerem dystansie 220 yardów. Bieg wygrał John

„nie zdejmując palta". Treloar w czasie 20,9 sek., bijąc Ber-

Główną atrakcją spotkań zawodowców trama ' Mac Kenleya. Jednocześnie wy-

jest stale Francisco Segura, którego jaśnia się, że biegi odbywały się na tra-

205 i lA cm. 9kacze obecnie na tre-

ningach czarny skoczek Robeson, dotąd
nieznany szerszeniu ogółowi. Prasa spor-

towa mało pisze o tym skoczku ze

względu na to. że jest on synem zna-

nego śpiewaka murzyńskiego Paul Uo-

besona, który nie ukrywa swych lewi-

cowych przekonań. Ci którzy więdną
jak uprzedzony jest Cromwell do czar-

nych lekkoatletów nie wróżą kariery
olimpijskiej młodemu Robesonowi...

Brutus Hamilton, trener lekkoatle-

tyczny California University jest najpo-

Pastorze
ważniejszym autorytetem amerykańskim
w sprawach tzw. „granic ludzkich mo-

żliwości w lekkiej atletyce" Wbrew

'przekonaniu większości Hamilton uwa-

ża za najbardziej wyśrubowane wyniki
biegaczy europejskich na długich dy-
stansach. Jest on zdania, że prędzej ob-

niżony zostanie rekord na 800 metrów

niż w biegu godzinnym Fina Heino.

który to rekord uważa Hamilton za

najlepszy z ludzkich wyników...
John Kelly mistrz oliirpijski w wio

ślarstwie w 1920 i 1924 John Kelly -r .

został głównym trenerem olimpijskim
wioślarzy amerykańskich. Jego syn,

mistrz wioślarski świata na jedynkach
bfdzie musiał słuchać ojca odtąd nie

tylko w domu...

Puchar Tatr - rewią narciarzy
Największa tegoroczna impreza

odbędzie się 3-7 marca w Zakopenem
KRAKÓW. Na bramie domu przy _

Mistrzostwa
" narciarskie Polski

ul Basztowej 6 wisi skromna ta organizuje okręg dolnóśląsk . Kierów

bliczka: ..Polsk' Związek Narciarski" n ctwo zawodów z ram enia PZN, spo

W małym pokoiku na p
r

erwszym pię czywać będz
:

e w rękach pp Płonki

i Macudzińskiego Impreza przepro-

wadzona będzie - jedynce w konkuren-

trze w ta nas vice-prezes PZN, inż

Dan-el Gołogórski.

Pytamy o najważn
:

ejsze 'mprezy c '> krajowej.
narc

:

arskie, iak e będą przeprowa- „Okrasą" będzie
dzone jeszcze w b

:

eż roku.

— W dniach 18—23 lutego organ
:
-

zu
:

emy w Karpaczu M.rtrzostwa Pol-

ski W Zakopanem Polskie Towarzy-

występ naszych
ol mpfjczyków. którzy wracają z St.

Moritz wprost do Karpacza. Prawdo-

podobni nauczył, się czegoś nowego

i niewątpliwie podzelą się zasobem

wiadomości z mniej dośw adczonymi

UWłm JLoągińs Bi i

walki z Dinny Pailsem daję pub'i"zno-
ści więcej emocji niż spotkania Riggsa
a Kramerem. W jego meczach jest
mniej matematyki tenisowej, ale za to

jest pełno temperamentu Południowca.

Stan meczów Kramer-Riggs
obecnej jest 11:9.

Nowy "Jork, w lutym.

wiastej bieżni, na której Mc Kenley
startował po raz pierwszy, w życiu. |

Robert Fitch, rekordzista świata w >

rzucie dyskiem został trenerem piłk-ir- j
skim (!) kolegium w Sioux Falls. Jsk

chwili dotąd nie wyjaśniono w jakim stopniu
wpłynie to na amatorską karierę Fit?: .ia

Z dalekiej Australii nadeszły wiado- w

lekkiej atletyce,
mości, że Nancye Wynne Bolton zdoby- Amerykańscy trenerzy Iekkoatletyoz-
ła po raz szósty tenisowe mistrzostwo ni, którzy mają zadanie opiekować -ię
Australii w grze pojedynczej kobiet, bi- kandydatami na olimpiadę, biją na alarm

jęc w finale M. Twomey 6:3, 6:1. We- z

powodu „szwedzkiego ni-bezpieczeń-
terani Bromwich i Quist mieli ciężką stłva " Oświadczają na każdym krolui,
przeprawę zanim zdobyli mistrzostwo ze

zawodnicy amerykańscy muszą I)ur-
w grze podwójnej po pokonaniu pary

dzo
poprawić swoje wyniki, abv spro-

Long — Sedgman 1:6, 6:8, 9:7, 6:3, Szwedoąi w Londynie. Jest bar.lzo

g.g ciekawą rzeczą, że trenerzy amerykjfi-

Alice Marble, która jest dziś dużym.
5C? odpowiedzialni za przygotowanie

autorytetem w sprawach tenisowych nie lekkoatletów Dean Cromwell i Emi!

jest zadowolona z tego, że Amerykanki E,lin 8 maJ3 "baj ponad sześćdziesiątkę!
zbyt łatwo wygrywają swoje międzyna-

Rzecz zrozumiała mają oni do popo-

rodowe spotkania. Zdaniem Marble ob- 8zere ? „młodszych" jak np. Ben

niża to umiejętności tenisowe Ameryka Eastmana b. rekord.' .nę świata na K)0
nek z roku na rok. Ameryka posiada metrów czy też C. Warmerdama rek »r

całą armię średnio dobrych tenisistek, dzistę świata w skoku o tyczce, ale

ale nie ma obecnie tenisistki typu Ile- trenerzy-asystenci są tylko wykonawca-
len Wills-Moody czy też nawet Jacobs. mi

Programów. Panuje tu ogólne pr>.<- ( mętą Z sędz ów

Alice Marble mówi, że dopiero połą- , że dla zawodników amerykan-
^

za Louisem, trzeci r ngowy

czenie walorów kilkunastu tęnisist.-k ' skich
bardziej wyczerpujące b?dj eli- , cottem RozbVe

Chmielewski szuka szcięścia w półciężkiej
oraz inne ciekawostki z ringów USA

(Korespondencja własna „Przeglądu Sportowego")

zdy nie um'efą jeszcze tyle, aby sta-

^

. IEDAWNO otrzymałem k łka li-

i N stów z kraju, w których znajomi
i przy

; ac:ele pytają mn e, jakie |est
wlaś^w

:

emoezdańeowynikuwal-
ki mistrzowskiej m

;
ędzy Joe Loui-

sem a Joe Walcc-tte-m Z tego wno-

szę, że moja korespondencja, opisu-
jąca dokładnie wszystk e detale tei

TUNNEY UWAŻA LOUISA

ZA SKOŃCZONEGO

BYŁY mstrz świata i pogromca

Dempseya — Gene Tunney uwa

ża, że Louis jest już zupełnie wykoń-
czony Prasa sprzyjająca w większo-
ści Lou'sow odpowiada, że kto. iak

kto, ale Tunney n'e ma prawa mów ć

o Louisie, że jest wykończony Tun-

stwo Tatrzańskie przeprowadzi mię- kole<Jam.: w kraju

dzy 26 a 29 lutego zawody o Memo-
_ Zawody Q Puchar Tatr. będą na{

rał śp Bronisława Czecha. poważn ejszą imprezą, organizowaną

Ukoronowaniem sezonu będzie
s
m- w tym roku przez PZN Protektorat

preza m
;
ędzynarodowa również w Za objął prezes Rady M n

-

strów, Józef

kopanem o Puchar Tatr w dniach Cyrankiewicz Udz ał zapowiedz eli

3—7marca. już: Jugosłowianie. Francuzi. Czesi i

Węgrzy W każdei chw'li spodrewa-
my się zgłoszeń F nlandii, Norwegii i

: Szwaicarii.

i Szwedzi swego udziału oimówli.
— Czy poszczególne zwązk

;
za-

graniczne zgłosiły swych zawodn
:
ków

do ws7 stkich konkurenci ?..
— N.e. Np Francja c-bsadźi jedy-

nie b"egi płaskie Zresztą nie pos
:

a-

damy w tej chw li szczegółowych
zgłoszeń, które przyjął dopiero w cza

s'e trwan a oł
;
mp'Iady zimowej w St.

wić czoła starym mistrzom Co go- Mortz dr Boniecki i nie zdążył nata

rzej, wmów
:

ono w n ch, że umieią ty jeszcze przesłać (C)
le, że nie potrzebują zupełnie oba-

walki musiała zaginąć gdześ po iro- ney b:c-n ł tylkr dwa razy tytułu
dze Za dużo upłynęło czasu, aby P° czym z nimbem n

:

cpokonanego
powracać do te; sprawy tym iednak,
których gnęb' jeszcze ten prtb'em.
pow em krótko, że na 33 trzech s e-

dząr:ych koło r.ngu sprawozdawców
bc-kcerskich 22-ch orzekło, że zwycię
żył Waicott. 11-u, że Lou s, a leden

uznaj walkę za zupełnie nerozstrzyg
dwóch głosowało

Wal

izisś m

mogłoby się złożyć na ideał tenisistki. ( minacje przedolimpijskie
Taka Miss Tenis 1948 musiałaby mieć: olin, Piada -

foreluind - Doris Hart, backhand-Pau-

liny Betz, serwis • Australijki Bolton,
smasłi M. 04ibrrie, vbllfey - Sarah Coo-

ke, drop shot Doris Hart, pracę nóg '—

Pauliny Betz, strategię - Arnold Pr-;n-

fiss, temperament - Doroty Head, du-

cha walki L. "-ough, indywidualność -

Angielki Hilton i urodę Barbary
Krasę...

Przykład doskonałego tenisisty ame-

rykańskiego Nick Cartera zaprzec/.a
ogólnie przyjętemu sądowi, że tenis

jest sportem ograniczonym do pewnyeli
warstw społecznych. Carter, który jest
taksówkarzem na cudzym wozie znaj-
duje jeszcze dość czasu, aby trenować

i brać udział w turniejach....

r-p nii ^|'by}o żbvt

wżenił się w mironerską rodź nę..

CUDOWNE TALENTY —

EFEMERYDAMI RINGÓW

U' BIEGŁY rok był w boks e ame-

rykańsk m pogon ą za nowym

talentami, którtby, urozmaicały re-

pertuar w'e!k'ch ośrodków bokser

skich i ożywiały uieco sezon Wyła
pano wreszcie te talenty i wyw ndo

wiać się starszego pokolen'a, co przy

n
;
osło w rezultacie szereg poważnych

kontuz ;
i, gdy rozreklamowane gwia-

zdy zbyt pewnie czuły s ę na rngu.

Z ringów nowojorskich zn knął
Charles Fusari, którego zbyt wcze-

śn e kreowano na najlepszego śred-

niego metropolii, „król nokautu" Bi-

ły Fox przegrał przez k o spetkaw-
szy s:ę z Lesnevitchem. W ub'egłym
tygr.dn u najlepszy pięśs arz Chicago
Johnny Bratton doznaje złamania

SAN — FILMOWIEC 78:67

POZNAŃ, 81 — Tel. wł. San —

Filmowiec Łódź 78:67 w pływaniu.
Wyniki uzyskano na ogół słabe.

100 m. sL dow.: 1) Małecki (S.)
1:08,5, 2) Jare (F.) 1:11,3.

200 m. st. dow: 1) Boniecki (F.)
2:44,6, 2) Hoff (S) 2:49,6.

100 m. st klas.: 1) Gruchot (S.) 1:29,
2) Dobrowolski (F) 1:29.

200 m. stylem klas : 1) Dobrowolski

,. , . D ! (F.) 3:10,9 2) Jaworski (F.) 3:12,4.szczęki w walce z weteranem Beau .

'

Jack, który przez ostatn'e półrocze
100 m. st. grzbiet.: 1) Choinacki (F)

j 1:23,2, 2) Łabędzki (S) 1:27,3.
m ał kolano w gips

:

e. Prasa amery- j
- L-qticL-a

1 Sztaf<= la 3X100m.st.zm:1)Fil-

niż -aina wlelk e. ^by można było mów ć. że, wano wysoko w tabelach. Za

G'

I Wilcott wygr:.l bez dyskusii. rok m nął okazało się. że nowe gwia- j

Na Wybrzeżu sporł krzepnie
staje s!ą coraz bardzie] masowy

kańska cytuje dz:es ;
ątki wypaików

zgaszenia błyskotliwych kar er przez

pięść arzy starszego pokolenia.

CHMIELEWSKI LŻEJSZY
O 11,5 FUNTA

HMTRLEWSK1 stoczył ostatnioC

mowiee 4:05,4, 2) San 4:08,1. 4 X 100

m. st. dow.: 1) San 4:56,8, 2) Filmo-

wiec 4:57,3.
Sztafeta 5 X 50 st. dow.: 1) San

2:39,7, 2) Filmowiec 2-40,3.
Na zakończenie odbyło, się spotkanie

walkę z Davey Feld, półciężkim '
w piłce wodnej, w którym San pokonał

bokserem z Nowego Jorku, wygrywa-! Filmowca 4:1 (2:1).

W Tczewie odbyło się towarzyskie '

rzy z Sopot wygrał 59:26 (31:14)
spotkanie pięściarskie pomiędzy mi- trzecim miejscu znalazł się HKS Sopot,
strzem Pomorza „Zjednoczonymi" (Byd ^

który pokonał Zryw w wysokim stosun

goszcz), a „Unią" (Tczew) Goście przy-j ku 70:28 (27:10).
jechali w swym najlepszym skTadzie (je- !

dynie bez Kruży) z Leczkowskim i Wi- AZS WY^^F^E

LFKKOATLECI AMERYKAŃSCY
W PEŁNI SEZONU ZIMOWEGO

I TL Dodds „Zimowy biegacz" albo

„Latający Pastor" nazywajcie go

jak chcecie wyszedł znowu na bieżnię,
odkładając na jakiś czas swe , zajęcia
duchowne. Jego pierwszy tegoroczny

występ zakończył się zwycięstwem w

biegu na 1 milę w Bostonie w czasie

4:08,4, co jest czasem o jakim nie mo-

gą narazie marzyć inni średniodystan-
sowcy amerykańscy. W pobitym przez

Dodd^n polu znaleźli się dobrzy biega-
cze jak Bill Hulse, Tommy Quinn
i znany z występów w Europie India-

nin Perkins.

W sprintach weteran Ewell nie daje
się pokonać i wyprzeć jako kandydat
na olimpiadę. W zawodach bostońskirh

poko-nał on zdecydowanie zarówno

Houdena jak i Cianciabellę.
W West Point student nowojorski

Lampert wygrał bez wysiłku kulę wy-

nikiem 16 20. W Filadelfii Robert Ri-

chards skacząc po raz pierwszy w tym
sezoni» wvgral tyczkę wynikiem 134

cm. W skoku wzwyż Irvmg MonJ-

sheiu i John Wisłocki podzielili iię
pierwszym miejscem wynikiem 196 cm.

A'britton i Williamson podzielili się
dalszymi miejscami po 194 cm.

I Niespodziankę sprawił MeKenley i'a

n." :rzostwach lekkoatletycznych Au-

stralii. gdzie przegr ił w swej specjał-
no:ei 440 yardów do Bertrama. Musia-

ło być coś nienormalnego w tym biegu
skoro MeKenley przyszedł drugi za bie-

klińskim na czele Mecz zakończył
zwycięstwem „Zjednoczonych" 12:4.

jąc ją po 10-c'u rundach na punkty.
Feld jest słabym stosunkowo bokse-

rem notowanym w 4-ej klasie w kla-

syfkacji za rok 1947 wraz z 5- oma

innym: pięść arzami. co praktycznie
da,e mu m ejsce w drugiej setce pół-
ciężk ch Ameryki Co skłon ło CHm:e

Na dników, reprezentujących już dobry po- lewsk
:

ego do szukania cięższego o ka-

ziom. Wielu z nith występowało już w
te

gor ę przeciwnika, trudno pow e

barwach okręgu, a niektórzy brali u-

dział w ubiegłym roku w mistrzostwach

Polski juniorów. Zmężnieli oni w mię-
dzyczasie i nabrali wagi; dla przykładu

NA NOWYCH TORACH niech służy Zieliński II — mistrz Pol-

dzieć Ostatn e
-"'-Iki Cfcm elewskiego

i ich dobór każą przypuszczać, że

Chm:elewski wal.zy obecn
:

e, gdze
siędaizkmsiędaWwalcezFel-

RF7ERWY WARTY
WYGRYWAJĄ

POZNAŃ, 81. — tel. wł. — W ra-

nir- 1 ! *— r*—"qnwch " " A.

w koszykówce męskiej, osiągnięto na-

stępujące wyniki: rezerwy Warty po-

konały groźny zespół AZS 49:31

(18:16), ZZK Gniezno zwyciężył u sie-

bie ZZK Rawicz 49:40 (27:13), AŻS
Poznań pokonał rezerwy ZZK Poznań

44:22 (17:7). W ostatnim zaś spotkaniu

ski juniorów w muszej, który obecnie

zdobył tytuł kategorii lekkiej. Z zawod-

ników bardziej znanych startowali: Mi-

nął (MII); w piórkowej Pek (Mil); w

lekkiej Zieliński II (Ged); w półśred-
niej Korinth (Mil); w średniej RogYi
ski (Mewa); w półciężkiej Czerwionkc

HKS Sopot).

MISTP70STW0 KLASY B.
WYBRZEŻA W BOKSIE

. Pigściarstwo Wybrzeża po okresie, w

którym baczną uwagę zwracano na roz-

W

Po okresie bczliołowia jaki panował
Wynik w ringu brzmiał 10:6 bowiem w ojrodkach gdyńskim i gdańskim Aka-
Penke w muszej oddał 2 punkty walko- deinlckiego Związku Sportowego, mamy

werem na skutek minimalnej nadwagi, do zanotowania pełną stabilizację wa-, kołajczewski, Korinth, Gignal, Antko-

W walce owarzy:kiej pokonał on wvso- runków i pracy. Centrala AZS w Pol-J wiak i Rei.nscli II. Poza wymienionymi
ko na punkty zawodnika „Zjednoczo- sce dikonula reorganizacji koncentrując ( wyróżnili się jeszcze utalentowani bra-

"y
1

*
1 " wszystkie sekcje w AZS Wybrzeże. cia Pek. W papierowej mistrzostwo zdo-

Kowalcwski (Z) zdobywa w muszej ? Jotv(.hczasowej działalności wymię-! byl Sz>' ,,,cz>' k (Portowiec); w muszej-
punkty w. o. W walce towarzyskiej ule- „if na|eży kllrsv wvbowcowy ; sam0_ Mikołajeżewski (M); w koguciej Gig-
ga wysoko na punkty Penkemu (U). W cho(lowy, udzial kajakowców w .pływie
koguciej Jóżwiak (Z) wygrał z Heinem Brd? oraz zaję(.Je trzecieg0 mieji<.a w

(U). W piórkowej Borowicz (Z) poko- akademirkicll mirtrzostwach p^nckxh
nał nieznacznie Mazurowskiego (U). W Po,gki w poznan;u_ Na-ciarze zorgalli,0.

lekkiej Leczkowski (Z) wygrał wysoko wa,. obóz w Karpaczu< siatkarz£ zaś

na punkty z debiutantem Latoszewskim weM„ do A k,ngy okrfgu

(U). W spotkaniu tym omal nie doszło

do niespodzianki już w pierwszej run- dokonane w krótkim

dzie, gdy po ciosie Latoszewskiego -
rZ8S,e dajg r fk°j">e dalszego rozwoju

Leczkowski poszedł na deski Opanował
lCJ orSan,zar i1 -

on się jednak szybko i do końca walki „.. _

1
^ój czołowych zawodników, przeszło do j drużyna: Tyczyński, Sc-bkowiak, Sieni-

K.KI1A tlALA W VjUANoKU rozwoju masowego. Wyrazem tego są | dzan, Żurawski, Wasiak, Kolczyński,

dem Chm elewski ważył U i pół fun-| HCP niesP°dziewane zwycięst-
ło

• j . , wo nad AZS w stosunku 48:45 (36:17).
ta mniej od swego przeewn ka.

walczy
na clwu Ironiach

DNIU 22 bm. Warszawa walczy | Radomiak — Concordia (Piotrków),

bokserskich. Do Wrocławia została wy- dojdzie do skutku wobec meczów re-

znaczona nast. eknpcd/cja: kierownic}
Nowakowski, Neuding i sekundant

Strejlau, drużyna: Patora, Szatkowski,
Czortek, Komuda, Błażejewski, Zagór-
•ki, Drabkowski, Grzelak

Do Szczecina

ski, Kurzyński, sekundant Mizerski,

prezentacji Warszawy we Wrocławia
i Szczecinie.

Przybytniew.iki, który byl zawieszony
na 6 miesięcy, został zwolniony z dal-

kieroWnirtwo Lisów- Sz
.

ej kary ' Jak wyjaśniło,
nie stawił się swego czasu w ringu —

nie ze swojej winy.

miał już w>-—,<'n przewnęp nad przr

nikicm. W półśredniej Wikliń^ki wygry-
' Niedawno uruchomiona Sjla Sporto- ostatnie zgłoszenia do mistrzostwa kla-

wa z powodu niestawienia się przeciwni-
Wa Zarz ?du Miejskiego w Gda/i.ku słu-1 sy B. Okręgu. Udział w nich bierze 11

ka. W II półśredniej Rychter (Z) uległ
cl»ecn.ie jako ośrodek sportowy dla j klubów podzielonych na dwie grupy.-

w III rundzie przez nokaut Rogalskie-
widu

dyscyplin. MIjdzy innyi.ii wyko-1 Mistrzowie grup awansują do klasy A

inu. W średniej Pollak (Z) wygrywana
r

-y
ftu

j? J9 czołowi tenisiści Wybrzeża z (obecnie w A klasie Wybrzeża są tylko
punkty z Tramowskim (U). W półcięż-

Strfanem Kornelukiem i Mrokowskim I zespoły Gedanii i Milicyjnego)
kiej Listewnik (U) zwycięża wysoko na

na czele " którz
y Pi!n!e tani

trenują.

KKS GNIEZNO — ZZK Ib (PoznaA) 5ł:ł1
W meczu p.lki koszykowej o mistizo-

itwo klasy A-POZPR — drużyna kolejarzy
gnieźnieńskich pokonała zespól poznań-
ski wysuwając się przez to na czoło ta-

. beli.

Wf dawca: K C OMTUR Wamawa

«•dagu|* Komitet

••dakci* • *dm'iniłtrac|a
tVAtszawr* Mototowtu •-

TttiTONT: 170-01, 070-03 , 001-S1

Skiftka pocztowa 101

tktad- Onikainta OMTUR Wanta*»
0<UKI Dnikatiua .«MU NI I HR»t>«tM*

punkty Gnata (Z) Zainteresowań'" 'u-

prezą duże. |

MISTRZOSTWA 7RSS !

W KOSZYKÓWCE
ZRSS na terenie okręgu gdańskiego

wykazuje' ostatnio bardzo dużą żywot-
ność sportową. Po niedawno zorganizo-
wanych mistrzostwach w siatkówce ma-

my do zanotowania nową masową im-

prezę
— mistrzostwa w koszykówce pa-

nów. Na starcie stanęły zespoły Gedanii,
Skarbowca, Lechii, Zrywu, Płomienia i

HKS Sopot. Po zaciętych walkach mi-

strzostwo przypadło drużynie Gedanii,
która była najbardziej wyrównanym ze-

społem i technicznie oraz kondycyjnie
przeważała nad przeciwnikiem. W dro-

dze do osiągnięcia mistrzostwa Gedania

pokonała Skarbowiec 59:18 (26:10) i

w meczu finałowym drużynę Płomienia

42:18 Drugie mitjsce przypadło Pło-

mieniowi, który z inłodą drużyną harce-

O'rodek WF zwrócił rówr.ież dużą u-

wagę na propagowanie tenisa wśiód po-

czątkującej młodzieży. Treningi i nau-,

rzanie prowadzane jest przez Jana Kor-

neluka.

WYEP^F^F WY*^N"C

MISTRZÓW JUN ORÓW
W hali 60 pułku we Wrzeszczu odby-

ły się mistrzostwa pięściarskie juniorów
okręgu gdar.kiego Zgromadziły one na

starcie około 40 zaawansowanych zawo-

Na odbytym ostatnio Walnym Ze'-

braniu KSM Piast G iwice prezes klubu

dyr Denk. zlożyl oświadczenie, że na je-
sieni br Gliwice posiadać będą sztucz-

ne Ibdowisko Ponioważ Piast jest klubem

przy Zjednoczeniu Budowy Maszyn oświad-

czenie dyr Denka ma swoją wymową lok

nas informują zakłady pod'egle ZBM roz-

poczęły już budowę urządzeń pot-zob- J

nych do sztucznego odowiska Wszystkie !

potrzebne do tego maszyny maję być wy-1
konano w kraju (z. o.).

A. Skotnicki

Kossowski, Ko kowski.

Grochów — SKS, mecz bokserski

odbędzie się w dniu 13 bin. w piątek
w sali Wedla na Pradze o godz. 18-ej.

Radomiak — Gedania, spotkanie bok-

serskie odbędzie się w Radomiu w dniu

15 bm. o godz. 12-ej.

FRAGMENT OTWARCIA IGRZYSK W ST. MORITZ

Vo' zdjęciu poczty sztandarowe puńslu biorących udział u V-tych Igrzyskach
Zimowyęh. Na pierwszym planie drużyny Węgier, H^andii i Wielkiej ilrytumi

S. K. BATA (ZLIN) W POLSCE:

Piłkarze S. K. Bata (Zim) mają przy-

jechać do Polski na dwa mecze w

dniach 2" i 28 lutego. Obydwa spotka-
nir rozegrane będę na Śląsku.

Gilpou/feilzi

! Dwłyra bok<erA«r p3|tt ;n » wye'«erU
da Budapesztu -

za nedaslve c:zd/o-
*ie. -,ia seraeczms jsm/ <art«ł

otrzymaliśmy już po Was;v.n pu\»-- '»

kraju I Niech żyje p:czta

t Tadeun Tyrow. iwidnlca —

za p'op>
zycję dziękujemy Na miejs-u !ramv via-

srego ko-ospond^nla

Hanna '^-'^lewika, Warszawa: rekor^ •*

pływaniu na 100 m st. klas. wynosi 1:35 0

i .natęży do Janasówny (Astra -r Kroto-

szyn)

WARUNKI PftiNUMiRAlt

miesi,(ciniu (i

Wplacar - wyiacini* na aditi Mniniili*
-I» - Waitiawa <ii MMoiooik*: I
-Pitaglad Sportowy konie P K O i Ut$

I ' CtNt OOIOIIIN .

| (a • nir ^w !•*•«•• «ta>okeit' ladnaj
szpalty — U *ł.

B - 47«10


