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Wiesbadeno Lituanicos. Vytis 
pradėjo daug žadančiai, už- 
plėšė -didelę spartą ir kėlinį 
baigė 14—5. Po pertraukos 
iniciatyvą suėmė Lituanica ir 
apgalvoto Blankaus žaidimo 
dėka jie ne tik išlygino, bet 
ir laimėjo • 31—25. Taškai: 
'Wiesbadeno Lituanica — 
Landsbergis (11), Miškinis I 
(10), Blankus. (6), Labanauskas 
(4); (Scheinfeido Vytis — Me
ninas (13), Jokūbaitis (6), Bi
rutis (4), Samsonas (2).

Prieš Dillingeno SK muen- 
cheniečiai turėjo daugiau su
siimti. Pirmam kėliny pasek
mė lygi 12 —12. Baigmėje 
Muencheno Gintaras laimėjo 
dešimties taškų persvara 37— 
21. Puikių metimų seriją pa
leido Grybauskas, ašis, apie 
kurią sukosi laimėtojų žaifli-

neturėjo laimės mėtyti. Įdo
mu, kad Tuebingenas šį kar
tą puikiai dengė, ko labai sti
go ankstesnėse rungtynėse. 
Kempteno GSK pergalė ver
tintina, kaip tą dieną geriau 
pasirodžiusio vieneto. Taškai: 
Kempteno GSK — Bacevičius 
(6), Sventickas (4), Krutulis 
(4), Makauskas (2), Panavas 
(2); Tuebingeno Vytis — Cer- 
keliūnas (4), Saladžius (4), Dar- 
gis (3), Petrauskas (2), Alins- 
kas (2).

Tuo būdu buvo išaiškinti 
keturi pusiaubaigmės daly
viai: Muencheno Gintaras, 
Eichstaetto SK, Kempteno 
GSK, Wiesbadeno Lituanica.

Pirmose pusiaubaigmės rung
tynėse susitiko Muencheno 
Gintaras — Eichstaetto SK. 
Pirmuosius taškus sugriebia

SPORTO KELIAI 
IR KLYSTKELIAI
Ne paslaptis, kad sportas ir 

jau ne nuo šiandien yra atsi
dūręs pavojingoj kryžkelėj. 
Amerikoj jis vis daugiau vir
sta technika, Prancūzijoj jis 
virto tautinės ambicijos sotin
to ju ir pasirinko šūkį: per
galė arba žlugimas, Vokieti
joj jis buvo pajungtas totali
tariniam rėžimui ir tapo bru
kamas prievarta. Ir nenuosta
bu, kad visų tikrųjų sporto 
mėgėjų, o tokių daugiau ar 
mažiau yra ir anksčiau aptar
tose valstybėse, akys krypsta 
į klasiško sporto pradininkę ir 
palaikytoją Angliją.

Nežiūrint visko, kaip tik 
Anglijoj ir daugiau kaip ki
tur, sportas yra likęs sportu. 
Anglijoj sportas nėra nei tra
gedija, nei prievarta, nei pa
galiau pigus spektaKlis. Spor
tuojama, nes sportuojant ieš
komas ir randamas džiaugs
mas, sportuojama, nes mėgia- . 
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‘Gintaras ir Memmingeno spor
to klūbas. Grybausko vado
vaujami gintariečiai atvažiavo 
įsįtalkinę porą buv. Muen- 
cheno ASK žaidikų (Gružaus
kas, Bandžius) ir buvo laiko
mi vieni iš favoritų. Pirmasis 
riešutas jiems nebūto ypa
tingai kietas, nors antram kė
liny Memmingenas atkakliai 
priešinosi ir išlaikė apylygę 
pasekmę. Memmingenas tąsyk 
sužaidė energingai, bet nerei
kia užmiršti, kad ir Gintaro 
krepšių alkis jau buvo pakan
kamai pasotintas. Pasekme 
'51—28 (24—3). Taškai: Muen- 
chene Gintaras — Grybaus
kas (16), Gružauskas (12), Ban
džius (7), Beržanskis (6), Plei- 
rys (6), Bulionis (2), Ginčiaus- 
kas (2); Memmingeno SK — 
Kapeckas (11), Ąžuolas (8), 
Bederžiekas (4), Navickas (3), 
Marcinkus (2).

Toliau Kempteno GSK be 
didelio vargo nugalėjo Schein- 
feldo gimnaziją 52—21 (28—5). 
Pirmą kartą panašiam turnyre 
-dalyvaują geležinkeliečiai pa
sirodė kaip brandus vienetas 
ir užsitikrino vieną iš pir
maujančių pozicijų. Gimna
zistai žaidė su dideliu pasiry
žimu, bet kaip penketukas dar 
nėra Išryškinęs savo veido. 
Taškai: Kempteno GSK — 
Bacevičius (22), Sventickas 
(18), Krutulis (10), Makauskas 
(2); Schelnfeldo gimnazija — 
Papečkys (8), Vedeckas (7), 
Banevičius (6).

Įdomesnė dvikovė buvo 
tarp Scheinfeldo Vyties ir

MBUTIJO OLIMPIJm AUGSBURGE
Rugsėjo 30—22 d. d. Augsburge Įvyksta Pabaltijo tautų 

olimpijada, kurioje dalyvauja žymiausieji estų, latvių ir 
lietuvių sportininkai, esantieji Vokietijoje. Tiek kovos žai
dimuose, tiek kitose šakose reikia laukti gražių pasirody
mų ir rezultatų. Sporto Apžvalga“ sekančiame numeryje 
duos platų olimpijados aprašymą.

mas. Taškai: Muencheno Gin
taras — Grybauskas (22), 
Gružauskas (7), Ginčiauskas 
(4), Bandžius (2), Beržanskis 
(2); Dillingeno SK — Kuraus- 
kas (12), Anaiiis (5), Brink- 
manas (4), Stankus (3), Rada- 
vičius (3).

Eichstaetto SK — Schwein
furt© Garso susitikimas ne
buvo aukštos kokybės. Eich
staetto Jaunieji vyrai be di
desnio galvosūkio laimėjo 55 
—26 (28—12). Žaidimas buvo 
gana kietas, ir Garso žaidikai 
pasiekė baudų rekordą — pa
darė 21 pražangą. Taškai: 
Eichstaetto SK — Kikilas (17), 
Daukša (14), Ošlapas I (13), 
Žvirgždas (6), Ošlapa II (5); 
Schweinfurto Garsas — Dai
nius (12), Milašas (5), Spa- 
kauskas (5), Macevičius (4).

Kitose rungtynėse Kempte
no GSK po santūrios kovos 
sunkiai įveikė Tuebingeno 
akademinio jaunimo Vytį U 
—15 (12—7). Abi komandos 
buvo vertos viena kitos ir su
žaidė labai atsargiai. Techniš
kai Tuebingeno Vytis parodė 
aukštos klasės žaidimą, bet 
taktiškai įvėlė klaidų, be to.

' Gintaras, bet Eichstaetto jr 1U_ 
rasis kolektyvas persveria, iki 
5—2. Tolesnė gero lygio dvi
kovė išryškina sėkmingesnius 
Muencheno antpuolius, pasek
mė nusvyra ta naudai, ir 
Eichstaettas paįįia tik. skir
tumą mažinti. Muencheno 

'Gintaras laimi 34—24 (15—11).
Puikiai sužaidė Grybauskas ir 
Gružauskas, abu Muenchenui 
pelnę po 13 tšk. Ginčauskas ir 

(Bandžius dar pridūrė po 4 
ttšk. Eichctaettui kapitalą su- 
ikrovė Ošlapas I (9), Ošlapas 
® '(B), Daukša (4), Kikilas (3), 
Žvirgždas (2).

Kitoj pusėj Kempteno GSK 
tolėjo itin sunkią kovą prieš 
Wiesbadeno Lituanicą. Per 
pirmąsias 10 minučių gele
žinkeliečiai užkrovė 7—3, bet 
iki kėlinio pabaigos Wiesba- 
denas atsivijo iki 10—11. Po 
pertraukos Wiesbadenas net
gi persvėrė iki 15—11. Žaidi
mas labai permainingas ir įdo
mus save įtampa bei gerais 
žygiais iš afciejų pusių. Wies
badenas dar veda 18—14, kai 
Kemptenui padėtį gelbsti 
Sventickas, padaręs du pui-

(Kellama } 4 psl.)

ra^u)1, a turi rurašę tam tik
sią- zrąjį sportą, apibudman- 

taisykles, kuriai* turėtų 
j kiekvienas be užkulisių
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mras sporte ieško tikrojo pa
sitenkinimo ir nesudarkyto 
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•Šias taisykles sekant, spor- 
ttininkas nesigiria, nemeta ko
vos iki balinės, pralaimėjęs 
neieško pigaus pasiteisinimo, 
pralaimi nertadaudamas, lai- 
unėjęs nekrinta į bekraštį en
tuziazmą, kovoja, kaip anglai 
sako, fair, kovoja, kiek jo pa
jėgumas leidžia, mėgsta rizi
ką, kilus neaiškumui, žodį 
duoda priešininkui ir žaismą 
.daugiau vertina nei pasekmę.

O kaip yra pas mus kad ir 
nelemtose tremties sąlygose?

Sportinis judėjimas, reikia 
pasakyti, yra gerokai išplitęs.

Veik kiekvienoj stovykloj 
veikia sporto klubai ar rate
liai Nors iki šios dienos vis 
dar pasigendama centrinės 
sporto vadovybės, paskiri vie
netai kruta kaip išmano ir 
kaip vietinės sąlygos leidžia. 
Ne tik tarpusavio, bet ir tarp
tautinėse varžybose mūsiškiai 
dažnai pradžiugina ir popu
liarina lietuvių vardą. Tuo 
būdu sportininkai daug prisi
deda prie kultūrinės propa
gandos, nors kai kurie mūsų 
visuomenininkai į šį judėjimą 
dar žiūri su kandžia senama
diška šypsena. Krepšinis Vo
kietijoj yra pradėjęs pergalės 
pjūtį, nedaug atsilieka ir mū
sų stalo tenisininkai, gyvai

taisykles, kurias; turėtų

&s į sporto aikštę, tais®-
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reiškiasi šachmatininkai, bok
sininkai, o paskutiniu laiku 
daugiau susidomėta ir futbo
lu. Kiek blogiau yra su leng
vaatlečiais, kuriems sąlygos 
yra visiškai geros. Tikėdami, 
kad per Augsburge rengiamą 
Pabaltijo olimpiadą ras pro
gos susitikti sporto darbuoto
jai ir nusmaigstys nors pro
vizorines gaires visam spor
tiniam judėjimui tvarkyti, 
prie šios temos grįšime kita 
proga. O dabar norėtumėm 
atkreipti dėmesį į kai kuriuos 
kai kur besireiškiančius šešė
lius. Negalima kategoriškai 
tvirtinti, kad tų šešėlių būtų 
daug, bet taip pat klaidu 
teigti, kad jų visiškai nėra.

O viena iš blogybių, kuriai 
plisti dabar gana dėkingos 
sąlygos, yra savęs pervertini
mas. Pavyksta kurios nors 
stovyklos krepšininkams lai
mėti keletą rungtynių, na, ir 
krepšininkai apsvaigsta, pra
deda apie save galvoti kaip 
apie „geriausius iš geriausių
jų“, pradedama reikšti neri
botos pretenzijos, pradedama 
kįtus niekinti ir 1.1. Daug 
prie to prisideda ir stovyklų 
gyventojai ar net stovyklų 
vadovybės. Ir jei tokie „ge- 
riausiėji iš geriausiųjų“ už
šoksią ant pajėgesnio prieši
ninko ir ko gero pralaimi, tą
syk krintamą į bekraštį nusi
minimą, stovyklos gyventojai 
nuvilti ir priekaištauja, žo
džiu, kelias dienas ar ilgesnį 
laiką pralairilėtojams nėra 
gyvenimo. Tikrai gaila, kad 
kartais pradedama galvoti 
taip jiarapijiškai ir pasineša- 
ma į aklą pergalės siekimą.

Tokių nukrypimų, tiesa, nė
ra daug,-bet kur jų pasitaiko, 
jie rautini visomis pastango
mis. Sportas turi įgauti dau
giau auklėjamojo pobūdžio, 
bet neiti destruktyvine kryp
timi. Čia tūrėtų susirūpinti 
ne tik patys sportininkai, bet 
ir sporto mėgėjai ir stovyklų 
vadovybės.

Jei visiems bus aiškus ti
krojo sporto supratimas, to
kie reiškiniai visiškai pra
nyks. Ir vieniems ir kitiems 
reikėtų atidžiai perskaityti 
rašinio pradžioje sužymėtas 
anglų sportininkų taisykles. 
Ir ne tik perskaityti, bet ir 
praktikoje atidžiai įgyvendina 
ti. Tąsyk sportas bus grynas 
džiaugsihas, be pašalinių už
kulisių, bus toks, koks jis 
turėtų būti ir koks jis daug 
kur yra ■ . K. Ck.

Berlyno olimpiniame sta
dione . įvyko Jungtinių Tautų 
karinė olimpiada, kurią ati
darė gen. McNarney. Keletas 
pasekmių: 100. m — , Klein 
(Olandija) ,10;9 ir 200 m tas 
pats Klein 22,2; 110 m kliūti
nis — Russell (JAV) 15,5; ru
tulys — Quirk (JAV) 15,30; 
į tolį — Kremer (Luxembur- 
gas) 6,78; diskas — Kitzinger 
(Belgija) 40,77; kūjis — Dom
browski (JAV) 40,93 ; 5000 m 
— Zapotek (Cechoslovakija) 
14:31,0; 400 m — Berger (JAV) 
47,8. Žaidimus stebėjo apie 
85.000 žiūrovų.
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Rugsėjo 18 d. pasaulio bokso meisteris Joe Louis turėjo 

susitikimą su Tom Mauriello meisterio vardui apgintu 
Prieš išleidžiant laikraštį dar nebuvo gauta žinios apie ko
vos rezultatus, tačiau Redakcija šia proga skaitytojus nori 
supažindinti su vienu didžiausiųjų pasaulio boksininkų, vie
ninteliu tokį ilgą metą .išsilaikiusiu pasaulinio bokso elito 
viršūnėse.
Joe Louis Barrow karjera 

netgi amerikiečio akimis žiū
rint yra nuostabi. Jis gimė 
1914 m. gegužės 13 d. Lexing- 
tone, Alabamos valstijoje, JAV 
pietuose. Taigi, šiuo metu yra 
32 m. amžiaus. Būdamas 19. 
metų kaip mėgėjas jis užima 
tautiniame atletikos mėgėjų 
sąjungos turnyre pussunkiame 
svoryje pirmąją vietą ir tuo 
atkreipia bokso žinovų akis 
į save. Po metų jis pereina į 
profesionalus, bet jau sunkia-, 
jame svoryje. 1935 m. Joe per 
trumpą laiką pakloja k.o. aš
tuonis savo priešininkus. Gar
susis treneris Mike Jackob 
perima jo treniravimą. Tai 
reiškė, kad Joe Louis, kaip 
M. Jackob jį tuomet pava
dino, išsimuša į paviršių dėl 
pasaulio meisterio kandida
tūros. ,

Tačiau prieš tai šis negras 
turėjo dar kelis kietus riešu
tus perkąsti. Pirmasis buvo 
King Levinsky, prityręs puss- 
voris ir niekad k.o. nepaklo
tas. 1935 m. rugpiūčio 7 d. 
Čikagoj Levinsky pirmame 
runde paliesimas k.o. Max 
Baer paguldomas ketvirtame 
runde. Panašiai „sutvarkomas“ 
ir ispanas Paolino.

Joe Louis stiprioji pusė 
buvo jo gigantiškas smūgis ir 
jo instinktyvus prisiderinimas 
prie padėties. Jis yra iš pri
gimties boksui Skirtas, be to, 
prisidėjus patyrimui ir gerai 
technikai, jis tapo nepamaino
mas. Tačiau įo laimėjimai 
pirmoje eilėje pasiekti puikios 
kūno struktūros dėka. Išvir
šiniai jis nesudaro ypatingo 
vaizdo. Aukštis 1,87 m, svoris 
90,5 kg, rankų sieksnis 193 
cm, krūtinės apimtis 104—111 
cm. Kaip sunkiasvoris jis vei
kia greitai ir vikriai. Jo sti
priausias ginklas yra kairysis 
kablys, kuriuo Joe svaidosi 
milžiniška jėga w savo priešą 
pritrenkia. Su laiku jis ištreni
ravo ir dešinę, kuri vertė 
priešą saugoti distanciją ir 
sudarydavo sąlygas mirtinam 
kartajam kabliui, , '

Pirmasis dramatiškas susi

PIRMASIS DEŠIMTKOVININKAS
ŠVEDŲ PIRMASIS DEŠIMT - 

' KOVININKAS
Švedijos dešimtkovės pir

menybes laimėjo Andersson, 
surinkęs 7039 tšk. Andersson 
dar tik 23 metų ir iš jo daug 
laukiama. Pasekmės: 100 m 
11,2; 400 m 51,1; 1500 m 4.39,8; 
110 m kliūtinis 16,1; į aukštį 
1.86; į tolį 6,86; su kartimi 
3,20; rutulys 12,11; diskas 
39,84; ietis 50,41.

Šveicarų futbolo pirmenybės 
prasidėjo didele staigmena. 
Meisteris Servette Genf pra

tikimas Joe karjeros viršūnė
je buvo su Max Schmelingu, 
kuris visiškai nelauktai 12 
runde nugalėjo Louis, Sis mo
ralinis smūgis, kurį baltasis 
vargu ar būtų pernešęs, Joe 
visiškai nepakirto. Kiek vė
liau rungtynėse dėl čempio
nato trečiam runde jis nukir
to buv. meisterį Jack Sharkey 
(Žukauską), 1937 m. birželio 
22 d. aštuntam runde paklojo 
tuometinį pasaulio meisterį 
Jim Braddock ir tuo iškovo
jo pasaulio meisterio titulą, 
kurį dar gynė prieš britų im
perijos meisterį Tommy Farr. 
1938 m. birželio 22 d. įvyksta 
didysis revanšas prieš Max 
Schmelingą, kurį negras jau 
pirmame runde lig šiol neaiš
kiu smūgiu pritrenkia.

Dabar Joe Louis yra negin
čijamas ir daugiau nenugalė
tas pasaulio meisteris visose 
sunkaus svorio klasėse. Jis 
nugali dar Joe Mann, Bob Pa
stor ir ištisą eilę jį iššauku- 
siųjų.\ Baigęs karo tarnybą, 
Joe Louis aštuntam runde pa
tiesia Billy Conn.

Šio negro pajėgumas be 
abejo yra vienas iš didžiau
sių bokso istorijoje. Nuo di
džiojo Sullivan laikų dar nie
kas taip ilgai neišlaikė čem
piono vardo, kaip Joe Louis. 
Savaime aišku, kad Joe Louis 
uždirba milžiniškas sumas pi
nigų. lygiai kaip ir menedže
rių karalius Mike Jacob savo 
pajamomis pilnai yra paten
kintas. Kautynės dėl titulo 
Louis — Braddock atnešė 
715.000 dolerių, susitikimas su 
Farr — 266.000 dol., abi ko
vos su Max Schmelingu davė 
virš pusmilijonį ir paskutinio
ji kova su Billy Conn, atrodo, 
bus milijoninę ribą pasiekus. 
Joe Louis ir ringo atsisakęs, 
atrodo, neturėtų jokių ma
terialinių sunkumų, bet apie 
atsisakymą jis dar negalvoja, 
nes yra sudaryta dar visa eilė 

• sutarčių. Be abejo, šis 
„rudasis bombarduoto jas“,
kaip jį praminė jo tautiečiai, 
yra pats stipriausias ir gar
siausias šio meto boksininkas.

lošė prieš Grėnchen 0—1. Nau
jai priimta į lygą Urania Genf 
sužaidė prieš Berną 0—0.
GERIAUSIAS VISŲ LAIKŲ 

PLAUKIKAS
JAV plaukikų treneris Ki- 

phuth pareiškė, kad Yales 
universiteto studentas Ford 
yra geriausias visų laikų 
trumpų nuotolių plaukikas. 
Ford iki šiol yra pagerinęs 
tris Weismuellerio rekordus, 
kurie buvo išsilaikę 20 metų. 
Fordo pasekmės: 100 jardų 
49,4; 100 m 55,7; 110 jardų 
56,4.

Škotijos futbolo meisteris 
Glasgow Rangers, stebint 
40.000 žiūrovų, laimėjo prieš > 
Queens Park 2—0. Third La
nark sulošė prieš Partick. 
Thistle 4—1, Aberdeen—Clyde 
2—0, Motherwell—Hibernians 
2—L —svasan

Nurmio pasaulinį rekordą 
vienos mylios (1609 m) bėgime 
pagerino švedas,' 1500 m Eu
ropos meisteris, Štrand—4.06,6. 
Žymus, anglų trumpų nuotolių 
bėgikas Bailey, gimęs Jamai
koje, Goeteborge pakartojo. 
Europos rekordą, 100 m pra
bėgdamas per 10,3.

Rusė Dumbadse Sarpsborge, 
Norvegijoje, pagerino vokietės 
Gisela Mauermeyer .pasaulinį 
rekordą disko metime iš 48,21 
į 50,51. Kadangi SSSR nepri
klauso IFFA (tarpt, lengv. atl. 
s-ga), šis pasaulinis rekordas 
negali būti užskaitytas.

„Didžiąją Paryžiaus premi
ją“ 100 m plaukime laisvam 
stiliuje laimėjo prancūzas Ja- 
ny, nuplaukęs per 58,7 taigi, 
tik vieną dešimtadalį sekun
dės greičiau, negu švedas Ols
son. Tačiau 50 m plaukime 
Olsson revanšavosi ir nuplau
kė pirmuoju per 25,8. Jany 
ruošiasi 100 m I.st. plaukime 
„sumušti“ amerikietį Ford, ku
ris šį nuotolį nuplaukė per 
55,9. Rekordinis bandymas 
įvyks Marselyje. K <1A1

Tarptautinėse vandensvydžio 
rungtynėse Prancūzija laimėjo 
prieš Šveicariją 6—1 (2—1). 
Taip pat 4X 200 m. laisvo stih 
estafetę laimėjo prancūzai. 
Prancūzija: I. ir G. Vallerey, 
Belhadj, Jany — 9.34,5; Švei
carija — 10.28,2.
Prancūzijos futbolo pirmeny

bėse veda Strasbourg su 6—0 
tašk. ir 7—2 įvarčių santykiu. 
Rouen, Stade Francais ir Mont
pellier su 5 tšk. stovi antroje 
vietoje. Pirmosios lygos nau
jokai — Stade, Montpellier, 
Nancy — dar nėra pralošę nė 
vienerių rungtynių.

Austrijos futbolo turnyrė tik 
dvi komandos dar nepraradu- 
sios nė vieno taško. Tai Wacker 
Wien ir pernykštis meisteris 
Rapid. Wacker turi 4 taškus 
su 8—2 įvarčių santykiu, o 
Rapid taip pat 4 tšk. su 12—4 
įv. santykiu. Paskutiniai: 
Wacker — Post 5—0, Rapid — 
Hofstedt 4—1, F.C. Wien — 
Austria 3—1, Floridsdorf — 
Admira 3—O, Wjener Sport- 
klub — WAC 2—1.

Tarpzoninėse Daviso tau
rės rungtynėse JAV nugalėjo 
Europos zonos meisterį Šve
diją 5—0. Tuo būdu JAV da
bar žais prieš Daviso taurės 
laimėtoją iš, 1939 m. — Au
straliją. Švedai amerikiečiams 
buvo menkas priešininkas ir 
daugiau sugebėjo pasipriešinti 
tik dvejete, kur Bergelin — 
Johansson pasidavė tik po 
penkių setų kovos 6—3, 7—9, 
6—3, 0—6, 6—8. JAV ptstova- 
vo Kramer, Parker ir dvejete 
Talbert-Mulloy.
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EUHK LEHSMS Aliniuos PinVBES
Trečiosios Europos lengvo

sios atletikos pirmenybės jau 
priklauso praeičiai. Pirmeny
bės pavyko, bet tai nebuvo 
tikslas, kur visi demonstruotų 
savo ilgamečių. studi jų pasie
kimus, bet greičiau išeities 
taškas, raktas į tolesnį darbą.

Vyrų g r., kaip ir buvo lauk
ta, švedų bei suomių pirma
vimas liko nepažeistas. Iš vie
nuolikos bėgimų švedai lai
mėjo keturius ir suomiai tris. 
Anglai pradžiugino' trumpų 
nuotolių specialistu Archer. 
Tikra nesėkmė, kad pirme
nybėse negalėjo dalyvauti už 
Angliją startuojąs negras Bai
ley ir vien dėl to, kad jis nė
ra gimęs Europoj. Anglai su
griebė ir dar vieną vertingą 
pergalę — Wooderson laimė
jo 5000 m. Tai buvo užkietė- 
jusio, tikro sportininko mėgė
jo triumfas. Wooderson šiai 
pergalei ruošėsi daug mėne
sių ir sukaupęs savo dvasines 
jėgas pasiekė, ko troško. Iš
išvaizdos Wooderson yra tra
pus eilinio valdininko tipas ir 
darbuojasi vienam notariate. 
Dar šiais metais jis yra nuta
ręs pasitraukti iš aktyvaus 
sporto gyvenimo.

Mažutė Danija rūpestingai 
seka Švedijos bei Suomijos 
pėdomis ir jau dabar jos žo
dis yra svarus. Holst-Soeren
sen laimėjo 400 m ir 800 m 
užėmė antrą vietą. 10.000 m 
Heino parodė nuostabų laiką 
— 29.52.0, Bet kitą dieną, dar 
gerokai išvargęs, jis jau nega
lėjo sukliudyti Woodersono 
pergalės. Vis dėlto pirmeny
bių tradiciją — laimėti 10.000 
m ir maratoną — suomiai iš
laikė. Maratoną bėgo ir 1938 
m. laimėtojas Muinonnen. Jis 
jau 48 metų ir turi žavią 24 
metų dukrelę. Si kartą jis 
užėmė antrą vietą. Laikrašti
ninkai šaiposi, kad 1948 m. 
Londono olimpiadoj Muinon
nen užims trečią vietą ir jau 
turės anūką. Beja, maratonas 
Oslo buvo sutrumpintas ir 
bėgta tik 41 km, taiga ir lai
kai atitinkamai geresni.

Pirmenybėse stripriai pasi
reiškė Islandijos atstovai. Hu
seby laimėjo rutulio stūmimą 
ir buvo viena iŠ įdomiųjų as
menybių. Blondinas, stiprus 
žaliūkas stumia rutulį be ypa
tingos technikos ir yra jau 
pasiekęs 16 m. Iš jo lengvai 
galės būti , olimpinis meisteris 
ir, gal būti, pasaulio meisteris, 
jei jis, pavyzdžiui, turės gerą 
trenerį. Naujasis Europos 
meisteris žiemą yra laimėjęs 
valgymo varžybąs. Per vienus 
pietus Huseby yra suvalgęs 
penkias vištas, kilogramą mė
sos ir dvylika kiaušinių.

Šuolį aukštį kiek netikėtai 
laimėjo švedas Bolinder (34 
metų). Tai pirmoji jo tarp
tautinė pergalė. 110 m kliū
tinis liko Lidmenio nuosavy
be, o 400 m kliūtinį užtikrin
tai laimėjo suomis Storskrubb. 
Italų diskininkai Consolini ir 
Tossi išsidirbo originalią tech
niką, ir Europoje jie neturi 
nė vieno rimtesnio varžovo. 

Jie abu lengvai Šveičia 50 m, 
ir tik amerikietis studentas 
Fitch, neseniai pasiekęs 54,96. 
gali jiems būti lygiavertis 
priešininkas. Su , ietimi suo
miams nepavyko, ir švedas 
Aterwall su palyginti kuklia 
pasekme — 68,74 — nuskynė 
laurus. Rutulio favoritu .bu
vo estas Lipp, bet jis pirme
nybėse nedalyvavo. Taip pat 
nesimatė ir latvių kilmės Oso- 
linio, kuris ilgus metus gyve
na Maskvoj ir su kartimi yra' 
peršokęs 4,30.

Moterų gr. stiprią rinktinę 
atsiuntė sovietai. SSSR mo
terys užėmė penkias pirmą
sias vietas. Neapsieita ir be 
pabaltijiečių pagalbos. Latvė 
Gailis tik vienu centimetru 
atsiliko nuo į tolį Europos 
meisterės Kondys. Su didele 
pompa J Oslo buvo atskridusi 
JAV gyvenanti lenkė Wala- 
siewicz. Ji atvyko su visa 
svita palydovių ir apsigyveno 
prabangiausiam Oslo viešbu-
ty. Vis dėlto jai nepavyko, ir 
ji »iškrito 100 m pusiaubaig- 
mėj. Sis malonumas jai kai
navo apvalią sumą, o garbės 
taip ir nesusilaukė, tik tiek, 
kad ji buvo elegantiškiausia 
iš dalyvių. Po SSSR, pajėgu
mo atžvilgiu ėjo olandės. Jos 
pasitenkino trim pirmosiom 
vietom. Kiek netikėtai šuolį 
į aukštį laimėjo studentė Col- 
chen (Prancūzija). Tai aukš
taūgė aštuoniolikametė. Be 
lengvosios atletikos, Colchen 
yra gero' pajėgumo krepšinin
kė ir nuolatinė Prancūzijos

SALIA KREPŠINIO
(Iš Scheinfeldo krepšininkų sąskrydžio)

Likimas taip lėmė, kad įdo
miausią dovaną gavo ne tur
nyro laimėtojai, bet Schwein- 
furto Garsas. Jis, tiesa, į lau
rus ne labai ir pretendavo ir 
iškrito po pirmųjų rungtynių. 
Bet ir taip jis spėjo pasižymėti, 
nes per vieninteles rungtynes 
spėjo padaryti 21 baudą. Už
tat ir gavo atitinkamą dova
ną — dvi poras bokso piršti
nių.

*
Iš įvairių pasviečių suva

žiavę sportininkai pasirodė ne 
vien krepšinyje gabūs. Per 
baigmines vaišes kiekvienos 
komandos atstovas turėjo pa
sakyti kalbą. Kalbėti pradėjo 
reprezentacinės atstovas Nor
kus II, pasitenkinęs pora sa
kinių. Po to žodis buvo duo
tas Muenchenui. Pakilo, Gry
bauskas ir pradėjo daug ža
dančiai: — O -aš esu pasiren
gęs kalbėti labai ilgai. Dėko
ju! — ir Grybauskas atsisėdo. 
Atsiminus ne tiktai tremtyje 
uoliai praktikuojamą nelem
tą įpratimą visus varginti il
gom ir nuobodžiom kalbom, 
po pirmojo Grybausko saki
nio visiems pradėjo tysti vei
dai, užtat baigminis žodis 
trenkė kaip atominė bomba į 
Bikinio atolą. Jei mūsų kai 
kurie visuomenininkai vis dar
J □ 

rinktinės dalyvė. Rusei Sets- 
jenovai pavyko dviguba per
galė — 100 ir 200 m.

■ Naujieji meisteriai: vyrų 
gr.: 160 m Archer (Anglija) 
10,6; 200 m Karakulov (SSSR) 
21,6; 400 m Holst-Soerensen 
(Danija) 47,9; 800 m Gustafs- 
son (Švedija) 1.51,0; 1500 m 
Strand (Švedija) 3.48,0; 5000 
m Wooderson (Anglija) 14.08,6; 
10.000 m 'Heino (Suomija) 
29.52,0; maratonas Hietanen 
(Suomija) 2.24,55,0; 50 km 
ėjimas Ljungrenn (Švedija) 
4.38:20,0; 110 m kliūtinis Lid- 
man (Švedija) 14,6; 400 m 
kliūtinis Storskrubb (Suomi
ja) 52,2; 3000 m kliūtinis Pu- 
jazon (Prancūzija) 9.01,4; 4 X 
100 m Švedija 41,5; 4 X 400 
m Prancūzija 3.14,4; į aukštį 
Bolinder (Švedija) 1,99; į to
li Laesskėr (Švedija) 7,42; su 
kartimi Lindberg (Švedija) 
4,11; trišuolis Rautio (Suomi
ja) 15,17; rutulys Huseby 
(Islandija) 15,46; diskas Con- 
solini (Italija) 53,23; ietis 
Aterwall (Švedija) 68,74; kū
jis Eriksson (Švedija) 56,44: 
dešimtkovė Holmvang (Nor
vegija) 6987 tšk.

Moterų gr.: 100 m Setsje- 
nova (SSSR) 11,9; 200 m 
Setsjenova (SSSR) 25,4; 80 m 
kliūtinis Koen-Blankers (Olan- 
dia) 11,8; 4 X 100 m Olandią 
47,8; į aukštį Colchen (Pran
cūzija) 1,60; į tolį Kondys 
(Olandija) 5,67; rutulys Sevre- 
jukova (SSSR) 14,16; diskas 
Dombadse (SSSR) 44,52; ietis 
Majutskaja (SSSR) 46,25.

skeptiškai žiūri į sportinį ju
dėjimą, gal jie galėtų atkreip
ti dėmesį nors į savo ilgas 
kalbas. Čia sportininkai jiems 
taip pat galėtų pagelbėti.

★
Turnyro didysis nežinoma

sis buvo Kempteno GSK (ge
ležinkeliečių sporto klubas). 
Kodėl, būtent, geležinkelie
čiai? O istorija tokia: kažkada 
Kemptene buvo vietinio pobū
džio turnyras. Dalyvavo' im
provizuotų ir ne improvizuo
tų artelių komandos. Dalyvavo 
ir geležinkeliečiai, laimėjo 
pirmą vietą ir pasilaikė tą 
pavadinimą visiems laikams. 
Geležinkeliečiai? — Taip, ge
ležinkeliečiai, — paaiškino 
muiųs jų kapitonas Panavas. 
— Mat, du iš mūsų savo lai
ku yra prie geležinkelio dirbę. 
O kiti? — Kiti . . . važinėjo 
geležinkeliu!

*

Kruopštus taškų, rinkikas 
Grybauskas (Muencheno Gin
taras) per turnyrą gavo nau
ją vardą — penicilinas. Kaip 
prieš peniciliną neatsilaiko nė 
pačios didžiosios ligos, taip 
prieš Grybausko įvairiaspal
vius metimus neatsilaikė nė 
pačios stipriosios komandos 
(per penkerias rungtynes Gry
bauskas surinko 73 tšk.).

___ LIETUVIAI____
Į SPORTUOJA

LIETUVIAI 
TARPTAUTINIAME STALO 

TENISO TURNYRE
Bambergas. Rugsėjo 8 d. Į. 

Bamberge įvyko didelis stalo > 
teniso- turnyras, kuriame, be 
geriausių anglų' ir amerikie
čių zonų žaidėjų vokiečių, da
lyvavo ir keli lietuviai. Vyrų 
vienetą laimėjo Than, finale į 
įveikęs Schaf 3:0. Mūsiškiams 
šį kartą nelabai pavyko, nbrs 
pasirodė kaip aukštos klasės 
žaidėjai. Meilus su Vailokai
čiu buvo pasiekę kvartfina- 
lius, kur pirmasis nelaimingai 
pralošė, penktame sete turė
damas 15:8 savo naudai, prieš 
Vosebein 2:3, o antrasis prieš 
Than 2:3. Adomavičius po tri
jų pergalių iškrito prieš Strix- 
nerį. Atsigriebta vyrų dvejete, 
kur Meilus — Garunkštis lai
mėjo pirmą vietą, nugalėdami 
Than — Strixner 3:1. Mišriam 
dvejete Garunkštis — Plen- 
taitė laimėjo trečią vietą.
KREPŠINIS VVIESBADENE
Wiesbadenas. Viena iš sti

priausių lietuvių krepšinio 
komanda Muencheno „Ginta
ras“ rugsėjo 8 d. viešėjo Wies- 
badene ir ten turėjo'rungty
nes su vietos „Lituanica“. Po 
permainingos ir įtemptos ko
vos rungtynių normalus lai
kas davė lygiąsias 27 : 27. 
(14:14). Likus minutei žaisti, 
svečiai vedė 27:25, tačiau pas
kutinėse sekundėse „Lituani- 
cai“ pavyko išlyginti. Penkių 
minučių pratęsime wiesbade- 
niečiai parodė dideles pastan
gas ir laimėjo 36:33. Koman
dos žaidė šių sudėčių ir 
laimėjo taškų: „Lituancia“ —
Vąrkala 12, Blankus 11, Miš
kinis K. 7, . Afanasjevas 4, 
Landsbergis I 2; „Gintaras“ 
— Gružauskas 10, Grybaus
kas 8, Bulionis 7, Ginčauskas 
4, Beržanskis 2 ir Bandžius 2.

MAŽASIS KREPŠINIO 
TURNYRAS

Nucrtingenas. Rugsėjo 15 d. ■ 
Nuertingene įvyko mažasis 
krepšinio turnyras, kuriame 
dalyvavo kolonijos, technikos 
mokyklos ir gimnazijos krep
šinio penketukai. Trys susi
tikimai neišsprendė turnyro 
nugalėtojo, nes kiekviena ko
manda turėjo po vieną pra
laimėjimą ir po vieną laimė
jimą. Atskirų susitikimų re
zultatai: gimnaziją — koloni
ja 17—14 (7—7), technikos mo
kykla —. gimnazija 29—:17 
(14—4), kolonija — technikos 
mokykla 46—30 (20—15).

SCHEINFELD AS — ANS- 
BACIIAS 0—0 •

Ansbachas. Rugsėjo 7 d. 
Ansbache viešėjo Scheinfeldo 
lietuvių stovyklos futbolinin
kai, kurie žaidė rungtynes su 
Ansbacho DP rinktine, suda
ryta iš lietuvių, lenkų ir estų. 
Rungtynės baigėsi 0—0.

Hansenne pagerino 1500 m 
Prancūzijos rekordą iki 3.48.5. 
Senas rekordas buvo 3.49,2 
(Ladoumegue),
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SCHEINFELDO TURNYRAS

(Atkelta iš 1 pusi.) 
kiu metimu iš tolo. Liko žai
sti 7 minutės, 5 minutės, 3 mi
nutės. Pasekmė ta pati ir tik 
prieš pat pabaigą Sventickas 
įmeta tjaudą — 19—18 Kemp- 
teno GSK naudai taip ir lie
ka. Taškai: Kempteno GSK 
— Sventiekas (8), Krutulis (7), 
Racevičius (4); Wiesbadeno 
Lituanica — Labanauskas (6), 
Landsbergis (5), Miškinis I (4), 
Afanasevas (3).

Kaip ir buvo laukta, vienoj 
pusėj j baigmę kelią išsigrin-

Muencheno Gintaras, o ki
toj pusėj, laimingai įveikęs 
dvi stambias kliūtis iTpebm- 
geno Vyti ir Wiesbaden© Ll? 
tuanicą), Į baigfrię išSbpė 
Kempteno GSK. Baigminis 
sušikirtimas buvo gana Įspū
dingas. Muencheno Gintaras 
laimėjo 30—18. Pirmas kėli
nys ię—ii. KeCįptenTeži&l 
Vykusiai dengi zona. U. 
tižių Muėnchenas t Orėj ė daug 
vargo. Paskui rtšla Vaistų ir 
prieš šį tipišku latvių dengi
mą, ir po 10 — ties minučių 
iniciatyvą vis daugiau perėmė 
gintariečiai. Savo metimais vėl 
stebino Grybauskas, o jo di
džiajam priešininkui Sven- 
tickui, taip pat tolimų meti
mų specialistui, gerokai ne
sisekė. Taškai: Muencheno 
Gintaras — Grybauskas (15), 
Ginčiauskas (9), Gružauskas 
(4), Bandžius (2); Kempteno 
GSK — Bacevičius (7), Kru
tulis (4), Panavas (4), Šven
tikas (3).

Dabar atėjo eilė ir repre
zentacinei Šarūno ekipai. De
ja, Muencheno Gintarui tai 
buvo trečiosios tą pat dieną 
rungtynės, ir jis negalėjo iš
lukštenti viso savo pajėgumo. 
Iš kitos pusės prieš reprezen
tacinę tą dieną būtų buvę 
sunku ką padoresnio pešti, 
nes reprezentantai buvo gerai 
nusiteikę ir pasirodė visam 
savo spindėjime. Šarūnas lai
mėjo Įtikinančia pasekme 54 
—16 (18—9). Jei pirmam kė
liny Muenchenas dar Įstengė

LEH6U0S10S ATLETIKOS VARŽYBOS KARAU
Hanau. Rugsėjo 14—15 d. d. 

Hanau lietuvių stovykloje bu
vo pravestos lengvosios atle
tikos varžybos, kuriose pa
siekti šie rezultątai:

100 m — Adamkavičius 11,5, 
Mikšys 11,6, Kalvaitis 113; 
400 m — Mikšys- 54,4, Bakū- 
nas 56,8, Asauskas 57,3; 1500 
m — Saldaitis 4.38,7, Kiaunė 
4.41,2, Pranckūnas 5.07,2; 3000 
m — Kiaunė 10.07,1, Saldai
tis 10.10; 4 X 100 m — Karo
sas, Bakūnas, Adamkavičius, 
Mikšys 47,8; Bagdonas, Su- 
pronas, Asauskas, Kalvaitis 
48,3; Į aukštį — Gašlūnas, Ka
rosas, Adamkavičius — visi 
po 1,67; į tolĮ — Supronas 
6,58, Karosas 6,07, Paransevi
čius 5,98; ietis — Jaudegis 
51,00 Supronas 47,02, Kačer- 
gius 43,95; diskas — Sakalas 
34,25, Jaudegis 33,06, Savuky

deramiau priešintis, tai vėliau 
pristigo patvaros, ir taškai 
pabiro kaip iš gausybės rago 
Reprezentantai kartkartėmis 
pademonstruodavo meniškų de
rinių ir gražių metimų. Čia 
išsiskyrė Norkus II, savo vi
jurkiškais prasmukimais sun
kiai sulaikomas. Apskritai, 
reprezentantai patenkino ir 
išlepintą krepšinyje skonj. 
Taškai: reprezentaęinė — Nor
kus II (14), Varkala (14), Bag
donas (8), Andrulis III (8), 
Mackevičius (4), Duliūnas (4), 
Norkus I (2); Muencheno Gin
taras — Grybauskas (7), Ban
džius (4), Beržanskis (3), Gin
čiauskas (2).

¥U?ft'yras buvo gerai *;aor_ 
ganizuotas ir praėji labai 
sklandžiai. Oficinos iškil

mės buvo 'frUHlpos, nevargi- 
*no. Tųfnjfrb metu buvo su
rengtas Scheinfeldo lietuvių 
meno kolektyvo koncertas. 
Pasireiškė vyrų, mišrūs cho
rai, tautinių šokių šokėjai tj. 
kanklininkai. Kolektyvui, va_ 
dovavo Br. Budriūnas,

Pasibaigus rungtyo<ms ge
bėjus vietos UNR’LtA dalinio 
direktorius de F_aanas iaimė- 
tojams išdalin.'o eilę dovanų 
Reprezentacinė Šarūno ko
manda gavo visiškon nuosa
vybėn B. Muliblio pereinamą
ją taurę. Ir kitos komandos 
buvo atžymėtos, o Scheinfel- 
&O skautai dar pridėjo po 
puokštę gėlių. Nuleidus vėlia
vas, krepšininkams buvo su
rengtos jaukios vaišės.

Turnyras liks gražiu prisi
minimu visiems jame dalyva
vusiems.

Kęstutis Cerkelianas.

Pasaulio golfo meisteris 
Cotton (Anglija) Monte Carlo 
atidaro modernią golfo moky
klą. Už pusvalandžio pamoką 
Cotton ima 4 svarus sterlingų 
ir mokinių jam nestinga. Di
džiausia suma, kurią jis yra 
kada laimėjęs per rungtynes, 
siekia 500 svarų.

nas 31,26; rutulys — Savuky
nas 11,96, Jaudegis 11,82, Sa
kalas 10,89.

Moterų grupėje: 60 m —. 
Remeikytė 8,4, Gumbytė 9,0, 
Boreikaitė 9,1; Į aukštį — 
Gumbytė 1,29, Gasiūnaitė 1,24, 
Mickevičiūtė 1,24; Į tolį — 
Remeikytė 4,67, Gumbytė 4,52, 
Griškelytė 3,75.

Pirmųjų trijų vietų laimė
tojai gavo dovanų iš UNRRA 
sportinio fondo. V.

1945—1946 m per futbolo 
sezoną Prancūzijos pirmos ir 
antros lygos komandos susi
laukė 3.343.735 žiūrovų ir 
gauta 148.139.200 frankų pa
jamų. Daugiausia pajamų tu
rėjo Marseille Olympiųue 
(11,6 milijonų), daugiausia žiū
rovų sutraukė Paryžiaus Red 
Star (229 tūkstančius).
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šio Oberlennihgene (Krite Nuertingen) Įvyku--
, ii ms mūsų stei<' tenisininkams Pabaltijo tautų 

t °™ b*lrnpijadai atrinkti ternyro dalyviai su UNRRA 
earn 513 dir. R. Maingėeįt,. Šio turnyro nugalėtoju tapo. 

aerUjaitis, II v. — Garupfcštis, III v. — Meilus.

PASIRYŽĘ GERINTI 
REKORDUS

Baigdamas savo sportinę 
karjerą, 5000 m Europos mei
steris Wooderson (Anglija) dar 
nori pagerinti dviejų mylių 
pasaulio rekordą, kuris dabar 
priklauso Haeggui — 8.42,8. 
Už Angliją startuojąs negras 
Wint ketina pagerinti 440 jar
dų Anglijos rekordą (Brown 
— 47,6), o kitas negras Bailey 
kibs gerinti 100 jardų rekordą 
(9,7).
Kiek Suomijoj yra aktyvių 

sportininkų
Oficialiai skelbiama, kad 

Suomijoj atskirose sporto ša
kose yra tiek registruotų ak
tyvių sportininkų: lengvojoj 
atletikoj 80.000, slidinėjime 
70.000, gimnastikoj 55.000, 
plaukyme 55.000, pessapalo> 
(suomių tautinis sportasž 
48.000, krepšinyje 25.000, fut
bole 20.000, imtynėse 18.000 
ir kt.

Estas Lipp Maskvoje nustū
mė rutulį 16,22. Šiemet tokios 
pasekmės Europoje dar nėra 
niekas pasiekęs.

Olandas Slykhuis Bergene 
3000 m prabėgo per 8.08,8; lai
kas, kurĮ tik Haegg savo pa
saulio rekordu yra pralenkęs 
(8.01,2).

Tarpt, šachmatų turnyrą 
Groningene laimėjo Botvinik 
(SSSR) su 14,5 taškų prieš 
Euwe (Olandija) su 14 tšk.

Nuertingeno apskr. stalo 
teniso r ai Meilus ir
Mickevičius.

Nuotrauka V. Bacevičiaus.

SKAITYTOJAMS
Pradėdami leisti ŠĮ savai-- 

tinĮ .Apžvalgos“ priedą, skirtą 
grynai sporto reikalams ap
tarti ir mūsų bei tarptauti
niam sporto gyvenimui ap
žvelgti, tikimės pasitarnausią 
mūsų sportuojančiam jauni
mui, sportinį gyvenimą sekan
tiems tautiečiams ir visiems, 
tiems, kurie ir dabartinėse są
lygose nenustoja būti sporto, 
entuziastais ir vienokiu ar ki
tokiu būdu stengiasi prisidėti 
prie mūsų sportinio gyvenimo 
tremtyje.

Vieni nesitikime darbo nu
dirbti taip, koks jis turėtų 
būti, todėl kviečiame į talką, 
visus tremtyje esančius mūsų 
Įvairių sporto šakų teoretikus,, 
visus sportininkus, visas sporto 
klubų vadovybes. Laukiame 
žinių iš klubų gyvenimo, ru..g- 
tynių; džiaugsimės gavę teo
retinių straipsnių, sulaukę 
Įdomių ir vertingų vertimų.

Tokiomis mintimis ir pasi
ryžimais pradedame;.

Redakcija.

Du žymieji Prahos ir Vie
nos futbolo klubai Slavia ir 
Rapid Prahoje sužaidė 0—0.

Danija supliekė suomius fut
bole 5—2 Rungtynės įvyko 
Kopenhagoje..

Po sekmadienio žaidimų, 
Prancūzijos futbolo pirmeny
bėse pirmauja Strassbourg (11 
tšk., 12—5 įv.), 2. Roubaix (10, 
14—6), 3—5. Lille (8, 15—6), 
Nancy (8, 16—8), Reims (8, 
12—12). Visos komandos yra 
sužaidusgos po 6 mgt.

Tarpt olimpinio komiteto 
pirm. Edstroem (Švedija) pa
sitraukė iš savo posto. Nau
jasis pirmininkas — lordas 
Burghley (Anglija). Burghley 
yra buvęs daugkartinis Angli
jos meisteris 110 m kliūtiniam 
bėgime ir yra dalyvavęs olim
piniuose žaidimuose.

Norvegas Kaas su kartimi 
peršoko 4,15. Šiemet tai ge
riausia pasekmė Europoje.
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