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Mūsų Šachmatai
Nr. 8 1948 m. kovo—birželio men. II metai

LIETUVIAI RYTŲ WURTTEMBERGO 
NUGALĖTOJAS

. Schwabisch Gmūndo lietuvių šach
ai matininkai,' kaip savystovus lietuvių

• šachmatų klubas, dalyvauja nuo pr.
metų rudens Wurttembergo pirmeny- 

, bėse. Savo gražiais laimėjimais jie
skina sau kelią į stipriųjų Wūrttem- 
bergo i komandų skaičių. Po to, kai 

, Gmūndo lietuviai iškovojo Rems-Murr 
apygardos meisterystę, jų komanda bu- 

j -vo sustiprinta meisterio Tautvaišos da
lyvavimu. Tolesnės rungtynės su ki- 

- v tais apygardų meisteriais davė vėl gra
žių laimėjimų: lietuvai įveikė Elhvkn- 

£• ' geno vokiečius 8:0 (!) ir gegužės 22 d.
- susitikę su Aaleno meisteriu, kuris 

f ' ' prieš tai Buvo įveikęs Ulmą, laimėjo 
prieš juos 5%:2J4. Rungtynės su Aale
no meisteriu praėjo įtemtoje (šešių va- 

' landų) kovoje ir užbaigoje davė lietu
viams pažymėtiną pergalę. Tautvaišas 
laimėjo prieš meisterį Seiboldą, Bra
zauskas įveikė Kingą, Skibniauskas — 
Walterį ir Markevičius — Eymanną. 
Stančius pralaimėjo dr. Harrui, Kau
nas su dr. Freun baigė lygiomis, Ans- 
kolis laimėjo prieš Riedel ir Zenkevi- 

, čius buvo įveiktas Bausingerio. Rung- 
1 tynės vyko Gmiindo mieste. Vietos 

vokiečiai, gausiai atsilankę į tas rung
tynes, palaikė lietuvius. . Čia pasitar
navo draugiški santykiai su vietos_yo- 
kiečių šachmatininkais. .

Su šiuo laimėjimu Gmųndo lietuviai 
tapo Rytų Wiirttembergo nugalėtoju ir 
įkopė į baigminį Wiirttembergo pirme
nybių penketuką (pirmenybėse dalyvau
ja virš šimto paskirų šachmatų klubų). 

Be lietuvių į baigminį penketuką dar 
įeina Geislirigeno, Stuttgarto antroji, 
Bad Cannstatto antroji ir Ludwigsbur- 
go vokiečių komandos, kaip savo rajonų 
nugalėtojai. Iš šio penketuko du pir
mieji bus perkelti į Landes lygos klasę. 
Rungtynės turės būti baigtos' iki Wūr- 
ttembergo šachmatų kongreso, kuris 
įvyks rugpjūčio mėn. Schw. Gmūnd 
mieste.

Si graži gniūndeniečių šachmatininkų 
veikla tebūna pavyzdžiu kitoms lietu
vių stovykloms. Jie ne tik gražiai pra
leidžia liuoslaikį, patys tobulindamiesi 
šachmatų žaidime, bet ir puikiai repre
zentuoja mūsų šachmatus bei kelia lie
tuvio vardą svetimtaučių akyse.

Sumanymas leisti bendrą pabaltiečių 
šachmatų žurnalą nors ir rado pas lat
vius pritarimo, ir žurnalas jau buvo 
pradėtas ruošti, tačiau darbas ne dėl 
mūšų kaltės užkliuvo. Red.

17-KOS PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SPOR
TO OLIMPIADOS METU

įvyks ir šachmatų varžybos, kurioms 
mūsų šachmatų vadovybė numato lo
kio sąstato komandą: Tautvaišas, Škė
ma, Repečka, Skibniauskas, Paškevi
čius. Brazauskas, Markevičius, Guobys, 
Kazakevičius, A. Zujus ir Liūgą. Var
žybų vieta ir tiksli data tuo tarpu dar 
nežinoma, tačiau manoma, kad jos 
įvyks rugpiūčio pradžioj.
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M. Botvinikas - naujasis pasaulio 
meisteris

Kaip jau ir-iš anksto buvo spėta, pa
saulio pirmenybės, vykusios Olandijoj 
ir Maskvoj, baigėsi tvirta Michail Bot- 
viniko pergale. Iš 20 partijų jis 10 lai
mėjo, 2 pralaimėjo ir 8 baigė lygiomis. 
Taigi jo pasiekimas 70% turnyre, ku
rio dalyviai laikomi geriausi pasaulyje, 
įtikinantis. Jo lošimas buvo daugiau 

užtikrintas ir elastiškesnis negu jo kon
kurentų. Nemažas teorijos pažinojimas 
pagrįstas mokslišku jo paties išradingu
mu, per dvidešimtį metų kietose turny
rinėse kovose ugdytas patyrimas padarė 
jį stipriu visose partijos stadijose ir 
įgalino tad pasiekti garbingą pasaulio 
meisterio titulą. Naujasis pasaulio 
meisteris M. Botvinikas gimė Leningra
de 1911 m. rugpiūčio mėn. 17 d. kaip 
dantų daktaro sūnus. Jo dabartinė 
profesija — elektros srities inžinierius.

f
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1927 m. jis jsfu laimėjo Sov. Rusijos 
meisterio vardą. Per 17 metų jis daly
vavęs virš 20-ties didelių vidaus ir 
tarptautinių turnyrų, išeidamas 17 kar
tų pirmos vietos laimėtoju.

Antruoju iš šios didelės kovos išėjo 
jauniausias šių pirmenybių dalyvis (27 
m. amžiaus) Vosilij Smyslov su 11 taš
kų. Jis pasirodė kaip puikus strategas, 
turįs gerą pozicinį nujautimą. Prieš 
Botviniką jis sugebėjo pasiekti geriau
sius iš visų rezultatus.

Amerikietis Samuel Reshevsky ir es
tas Paul Keres pasidalino 3-čią ir 4-tą 
vietą — abu po 10'/2 tšk. Reshevskis 
savo lošimu įrodė esąs vienu kiečiau
sių pirmenybių varžovu. Savo parti
jose prieš Botviniką jis ne tik turėdavo 
geresnes, bet kartais ir išloštinas pa
dėtis. Tačiau jo tragedija buvo chro
niškas „ceitnotas“. Jei ne ši blogybė, 
tai pirmenybių lentelė šiandien gal vi
sai kitaip atrodytų. Amerikiečių did- 
meisteris buvo vienu iš pavojingiausių 
Botviniko konkurentų. Jo laimėjimas 
14-me rate prieš Botviniką (šioje parti
joje „ceitnotas“ jo nesužlugdė) puikus, 
ir rodo tikrąjį jo pajėgumą (Ziūr. par
tiją Nr. 54). Keres, kaip ir visad, lošė 
daugiau kombinaciniu stilium, ypač 
sėkmingai prieš Euwę ir Smyslovą. 
Prieš Botviniką tačiau kai kurias par
tijas jis sukovojo visai ne didmeisteriš- 
kai (Ziūr. partiją Nr. 55). Paskutiniame 
pirmenybių rate Keresas Botviniką vis 
dėlto įveikė. Tai buvo iš viso pirmasis 
jo laimėjimas prieš Botviniką.

Buvęs pasaulio meisteris Max Euwe 
nepajėgė laikytis prieš jaunesniuosius 
talentus, ir tapo žiauriai nublokštas že
myn. Jam šiose pirmenybėse nepadėjo 
nei gilus teorijos žinojimas. Telaimėjęs 
vieną vienintelę partiją prieš Smyslovą 
jis turėjo pasitenkinti 4 taškais.
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1318 m. pasaulis pirmenybių duomenys

1. Botvinnik
1. 2. 3. 4. 5.

(ratai)

2. Smyslov
1. 2. 3. 4. 5.

(ratai)

4. Keres •
1. 2. 3. 4. 5. 

(ratai)

3. Rcshevsky
1. 2. 3. 4. 5.

(ratai)

5. Euwe
1. 2. 3. 4. 5. 

(ratai) V
iso

 
tšk

.

V
ie

ta

ii. Bolvinnil XXXXXX »/a’/2 1 “/2*/z 11110 1 '/2 0 1 1 1 1/2 1 */2l/2 14 I
2. Smyslov 1/2 1/2 0 «/2 ’/z XXXXXX 0 0 ]/2 1 >/2 */2f/2 1 ,/21/2 110 11 11 II
? Keres 0 0 0 0 1 1 1 J/2 0 V-’ XXXXXX 0 ‘/2 1 0 a/2 1 ;'/2 1 1 1 1O'/Z III-IV

0 '/z 1 0 0 •jį’/r 0 >/2'/2 1 '/S 0 1 J/2 XXXXXX 1 1/2 ‘/Z 1 1 10'/z III-IV
5. Enwe• 0 1/2 0 '/? 1/2 0 0 10 0 9 */z 0 i0 0 0 1/2 1/2 0 0 XXXXXX 4 v

•Partija Nr. 54. — NimcOTižiaus gyn.
'(Lošta pasaulio pirmenybių 14-me rate)
Balti: Botvinnik

Juodi: Reševskis
1. d2—d4 Žg8—16
3. c2—c4 e7—e6
3. Žbl—c3 R18—b4
4. >e2—e3 c7—c5

Praktikoj gerai išbandytas būdas prieš 
baltųjų pasirinktą variantą.

5. aS—a3 ' --------------
Botvinikas šiose ar panašiose padėtyse 
beveik visuomet daro šį ėjimą. Pablo
gėjusią pėstininkų padėtį paprastai čia 
atsveria neblogos puolimo perspekty
vos ir dviejų rikių persvara. Šioj ta
čiau partijoj baltiesiems tepasireiškė 
tik neigiamoji a2—a3 ėjimo pusė.

5. -------------- Rb4:c3+
6. b2:c3 Žb8—c6
7. Rfl—d3 0—0

Ilgai buvęs teorijos rekomenduotas 
7,.. d5 dabar laikomas nepriimtinu, 
nes baltieji, po 8. c:d ę:d 9. Že2 su 
sekančiais 0—0, f3, 2g3 ir e4 gauna ge
rus puolimo galimumus.

8. Zgl—e2 b7—b6
Tuomi prasideda juodųjų kontrlošimas 
į silpną baltųjų pėstininką c4. Baltieji 
turi nuolat skaitytis su grasinimais 
2a5, Ra6, Bc8 ir t. t.

9. e3—e4 Ž16—e8
10. Rcl—e3 d7—d6
11. .0—0 žC6—a5
12. ZeZ—g3 Rc8—a6

13. Vdl—e2 Vd8—d7
Grasant su Va4 laimėti c pėstininką.

14. f2—f4 17—15

Amerikiečių meisteris ligšiolinėse par
tijose visuomet Botviniką pastatydavo 
į suspaustas padėtis ir tik dėl laiko 
stokos vėl pastarąjį išleisdavo. Užtat 
šioj partijoj Reševskis labai atsargus. 
Tekstiniu ėjimu jis sujaukia prieši
ninko puolimo planus. '

15. Bal—ei -------------
Bandytina buvo su e:f ir po to d5 bei 
a4 laikyti partiją lygiomis. Dabartinis 
lošimas veda į pralaimėjimą.'

15. ------------ g7—g6
16. Bei—dl Vd7—17
17. e4—e5 -------------

Daugiau dėmesio čia vertas 17. d5.
17. ------------- Ba8—c8
18. Bll—ei d6:e5
19. d4:e5 Že8—g7

Baltieji liko be jokių puolimo perspek
tyvų, o gintis dėl silpnų valdovės pės
tininkų jau neįmanoma. Toliau lieka 
jau tik technikos reikalas, kurį Reševs
kis labai meistriškai išsprendžia.

20. 2g3—11 B18—d8
21. Re3—12 Žg7—h5

Vėl labai stipru. Tuomi sutrukdomas 
baltųjų rikio įsibrovimas per h4 į svar
bias pozicijas.

22. R12—g3 V17—e8
23. Zll—e3 Ve8—a4
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24. Ve2—a2 Žh5:g3
Grasė vėl Rh4.

25. h2:g3 h7—h5
■26. Rd3—e2 Kg8—f7
27. Kgl—f2 Va4—b3
28. Va2:b3 Ža5:b3
29. Re2—d3 Kf7—e7
30. Kf2—e2 Žb3—a5
31. Bdl—d2 Bc8—c7
32. g3—g4 ■' 1 - II ■

Paskutinis priešmirtinis bandymas 
gelbėtis.

32. ----------- Bc7—d7
33. g4:f5 g6:f5
34. Bei—dl ------------

34. :----------- 115—h4!
Taigi baltieji tapo visiškai suparali- 
žuoti. Nė viena jų figūra negali paju
dėti be materialinių /nuostolių. Toli
mesnis jų lošimas — tik desperacija.

35. Ke2—ei Za5—b3
- 36. Ze3—d5+ e6:d5

37. Rd3:f5 Žb3:d2
38. Bdl:d2 d5:c4

'39. Rf5:d^ Bd8:d7
40. Bd2—ft . Ke7—e6
41. Bf2—f3 i Bd7—d3
42. Kel—e2 ir tuo pačiu baltieji 

. pasidavė.

Partija Nr.. 55. — Nimcovičiaus gyn.
(Lošta Pasaulio pirmenybių 10-me rate) 
Balti: Botvinnik Juodi: Keres

1. d2—d4 Žg8—f6 2. c2—c4 e7—e6 
3. Žbl—c3 Rf8—b4 4. e2—e3 0—0
5. a2—a3 Rb4:c3+ 6. b2:c3 Bf8—e8 (Ge
riau iš karto d6 ir po to Žbd7) 7. Žgl— 
e2 e7—e5 8. Ze2—g3 d7—d6 9. Rfl—e2 
Zb8—d7 10. 0—0 c7—c5 11. f2—f3 c5:d4? 
(juodieji padeda priešininkui atšikra- 
tyti sudvejinto pėstininko ir atidaryti 
valdovės rikiui diagonalę ai—h8...). • 
12. c3:d4 Žd7—b6 13. Rcl—b2 e5:d4? 
(Vėl padėta priešininkui, nes Rb2 vei
kimui tuo sąlygos dar pagerinamos) 
14. e3—e4! Rc8—e6 15. Bal—cl Be8—c7
16. Vdl:d4 Vd8—c7? (Bandytina buvo 
priešintis su Ža4 ir, reikalui esant, Vb6. 
Tekstinis ėjimas daromas tartum tam, 
kad priešininkas su dar didesniu ma
lonumu darytų savo sekantį ėjimą)
17. c4—c5! d6:c5 18. Bcl:c5 Vc7—f4? 
(Būtina buvo grįžti Vd8) 19. Rb2—cl 
Vf4—b8 (Po 19... Vh4 sektų 20. Rg5)-
20. Bc5—g5! Žb6—d7 (Ir po 20... Že8
21. Žh5 g6 22. 2f6+ Ž:f6 23. V:f6 juo-

A. B C D E 1 G H
dieji greit praloštų) 21. Bg5:g7 + ! (Pa
galiau baltieji gražiu smūgiu užbaigia 
šią keistoką partiją) 21.'.. Kg8:g7 
22. Zg3—h5+ Kg7—g6 (Beviltiška būtų 
ir 22... Kf8 dėl 23. .Ž:f6) 23. Vd4—e3! 
Juodieji pasidavė.
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Partija Nr. 56___ Griihfeldo gyn.
(Lošta pasaulio pirmenybių 14-tam rate) 
Balti: Dr. Euwe Juodi: Smyslov

1. dž—<14 Zg8—f6 2. c2—c4 g7—g6
3. 'Žbl—c3 d7—d5 (Modernioj šachmatų 
praktikoj šis ’ Griinfeldo ėjimas labai 
dažnas, nes patirta, kad po 3... Rg7
4. e4 d6 juodieji turi kovoti su žymiais 
sunkumais) 4. Zgl—f3 (Ir iš karto Vb3

i labai gerai) 4... Rf8—g7 5. Vdl—b3 d:c4 
(5... c6 nukreiptų į Schlechterio gyni
mąsi) 6. Vb3:c4 0—0 7. e2—e4 (Bąjtieji 
užgriebė centrą, tačiau tolimesniam lo
šime nelengva šią persvarą išlaikyti) 
Rc8—g4 8. Rcl—e3 Žf6—d7 (Pasiruošia- 
ma ardyti stiprų baltųjų' centrą — gre
sia e5) 9. Vc4—b3 (Paprastai ir gerai. 
Juodųjų valdovės sparnas dabar smar
kiai spaudžiamas) Žd7—bG 10. a2—a4!
10.. . a7—a5 (Priverstina. Juodųjų val
dovės sparno susilpninjmas reikšmin
gesnis negu baltųjų, nes gi baltieji 
puola) 11. d4—d5! (Ankstesnio ėjimo 
dvasioj!) 11... Zb8—a6 (11. . ,Ž8d? vestų 
į suspaustą lošimą, o ir ginti c7 susida
rytų sunkumų) 12. Rfl—e2 e7—e6
13. h2—h3 Rg4:f3 14. Re2:f3 e6:d5 
15. e4:d5 Vd8—h4? (Nežiūrint to, kad 
centrą susprogdinti pasisekė, juodųjų 
-padėtis visvien nepatogi, ir jie norėtų 
priešininkui sudaryti kokių nors sunku
mų. Geriau betgi .čia buvo 15... Zc8 ir 
po to Žd6) 16. Žc3—e4! (Stipru. Sutruk
dyta 16... Vc4 ir be to graso Rg5)
16.. . Ba8—e8 17. g2—g3 Vh4—d8
18. d5—d6 (Lemiama. Dėl silpno savo 
valdovės sparno juodieji turi žūti)
18.. . Žb6—c8 19. d6:c7 Vd8:c7 20. 0—0 
Be8—e6 21. Bal—cl Vc7—e5 22. Vb3:bl 
Žc8—e7 (Ne 22... V:b2 dėl 23. V:c8 
B:c8 24.-Rh6) 23. Že4—g5 Be6—f6
24. Re3—14 Bf6:f4 (Nieko geresnio)
25. g3:f4Ve5:f4 26. Vb7:e7 (Paprasčiau
sia, nes susikeitus valdovėmis baltieji 
gauna išlošiamą partijos pabaigą) 
26A. Rg7—16 27. Ve7—e3 Vf4:e3 28. f2: 
e3 Rf6:g5 29. Bei—c3 f7—f5 30. Bfl—dl 
Za6—c5 31. b2—b3 Bf8—e8 32. Bdl—d5 
Rg5:e3+ 33. Kgl—g2 Že5—a6 34. Bd5— 
d7 Re3—f4 35. Bd7—a7 Ža6—b4 

36. Ba7:a5 Kg8—g7 37. Ba5—b5 Rf4—d2 
38. Bc3—c7+ Kg7—f6 39. Bc7—d7 Rd2— 
ei 40. Bb5—b6+ Kf6—g5 41. h3—h4+ 
Kg5—f4. Čia partija buvo atidėta, ta
čiau vėliau Smyslovas be lošimo pasi
davė. Pastebėtina, kad šiame rate Euwė 
laimėjo pirmą (ir vienintelę) partiją, o 
Botvinikas pirmą partiją pralaimėjo.

Partija Nr. 57. — Valdovės gamb.
(Loštą pasaulio pirmenybių 5-me rate) 
Balti: R e sh e v sk y Juodi: Euwe

1. d2—d4 d7—d5 2. c2—c4 e7—e6 
3. Žgl—f3* Žg8—f6 4. Žbl—c3 c7—c6
5. e2—e3 Zb8—d7 6. Rfl—d3 Rf8—b4 
(Paprastai čia lošiama 6... d:c4 arba
6.. . Re7) 7. a2—a3 Rb4—a5 8. Vdl—c2 
Vd8—e7 (Su tikslu paeiti e5)*9. Rcl—d2 
d5:c4 10. Rd3:c4 e6—e5 11. 0—0 0—0
12. <14—d5 (Aštriau negu 12. Bael)
12.. . c6—c5? (Iš įvairių variantų Euwė 
išsirinko silpniausią. Pav., po 12.. .R:c3
13. d:c6 R:d2 14. c:d7 R:d7 15. V:d2 su 
lygiu lošimu arba 12.. Žb6 13. Ra2 
R:c3 14. R':c3 Zb:d5 15. Ž:e5 irgi maž
daug su lygiu lošimu) 13. d5—d6! (Ne
lauktas pėstininko pasiūlymas!)
13.. . Ve7—d8 (Numušus pėstininką tek
tų pralošti figūrą: 14. Žb5 Vb6 15. b4)
14. Bal—dl Ba8—b8 15. Žc3—d5 Žf6:d5 
16. Rd2:a5 Vd8:a5 17. Bdl:d5 e5—e4 
(Juodieji Ijenčia dėl savo atsilikusio iš
sivystymo. Čia matome pastangas tak
tiškais ėjimais gelbėti partiją, tačiau 
prarastas pėstininkas nulemia) 18. Žf3— 
g5 b7—b5 19. Rc4—a2 Va5—b6 20. Žg6:e4 
Rc8—b7 21. Bd5—d2 c5—c4 22. Ra2—bl 
g7—g6 23. Vc2—c3 Bf8—e8 24. Že4—f6+ 
Zd7:f6 25. Vc3:f6 Vb6—c6 26. e3—e4 
Be8—e6 27. Vf6—f4 Bb8—d8 28. Bfl—dl 
a7—a5 29. h2—h4 h7—h5 30. d6—d7 
Be6—e7 31. g2—g4 (Baltieji atiduodami 
pėstininką gauna išlošiamą endšpilj)
31.. . Be.:d7 32. g4:h5 Bd7:d2 33. Bdl:d2
Bd8:d2 34. Vf4:d2 g6:h5 35. Vd2—g5+ 
Vc6—g6. (Nesikeisdami valdovėmis juo
dieji pralaimėtų h pėstininką, kas būtų 
Ivgu partijos pralaimėjimui) 36. Vg5: 
g6+ fftgG 37. f2—f4 b5—b4 38. a3:b4 
a5:b4 39. Kgl—C2 c4—c3 40. b2—b3!
Kg8—f7 41. Kf2—e3. Juodieji pasidavė.
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Keli vaizdeliai iš pasaulio pirmenybių

Reševskis Keresui šioj padėtyj iškirto 
nemalonią staigmeną, būtent 34... B:d3! 
po ko pasidarė pralošta padėtis. Dar 
sekė- 35. B:d3 R:b2 36. Bd5 c6 37. Bd8+ 
Kc7 38. Ba8 Kb7 39. Bf8 (Jei 39. Ba5, 
tai rikis pirma pasiimtų pėstininką ?5, 
paskiau b4 ir pagaliau... bokštą) 
39... R:e5! 40. B:f7 + Kb6. Baltieji pa
sidavė, nes bokštas yra bejėgis sulaikyti 
jucdųjų pėstininkus.

12-to rato Botviniko—Reševskio part, 
po 21-mo juodųjų ėjimo padėtis:

A B G JJ E E <•» H

Juodieji paėję 21... f6 laukė, kad 
žirgas pabėgs, tačiau baltieji sulošė' 
22 Vg3I! f:e5 23. Vg7 Bf8 24. Bc7 V:c7 
(Po 24... Vd6 sektų 25. B:b7 d3 26. Ba7 
Vd8 27. V:h7!) 25. V:c7 Rd5 26. V:e5 di 
27. Ve? Rc4 28. b3 Bf7 29. f3 Bd7 30. Vd2 
e5 31. b:c4 b:c4 32. Kf2 Kf7 (Po 32... c3 
sektų paprastai 33. V:c3 d2 34. Vcff+ 
BdS 35. V:d8+! ir t. t.) 33. Ke3 Ke6; 
34. Vb4 Bc7 35. Kd2 Bc6 36. a4. Juo
dieji pasidavė.

13-to rato Reševskio—Kereso partijos ■
padėtis po 42-to baltųjų ėjimo:

A B <: I) E E G H
Keresas čia paeina 42... g6! (Atrodo, 

kad tai klaida, nes apgintas pėstininkas 
daromas silpnu, tačiau tuo ėjimu spen
džiami spąstai, į kuriuos' baltieji ir 
įkliūva) 43. Bg5 Vh3 44. Blg3 Vh2 
45. B:g6+ B:g6 46. B:g6+ Kf7 47. Bg5? 
(Kombinacija 47. B:c6 b:c 48. b7 Be8 
49. V:f5 + galima dar buvo pasiekti ly
giąsias) 47... Re7! (Reto grožio „mato 
tinklas“ bokštui) 48. B:f5+ Rf6! 49. Ke3 
Vh3 50. B:f6+ K:f6 51. Vc2 (Kokybė iž 
du pėstininku nebūtų nieko baisaus, 
tačiau baltųjų karalius neturi pėstinin
kų užuovėjos) 51... Vfl 52. V:a4 V:al-r 
53. Kc2 Be8 54. Vb3 Ba8! 55. Rcl Bh8! 
56. e4 Bhl! 57. e5+ Ke7 58. Ve3 Va2 + 
59. Kc3 Bh2 60. Vd3 Val+ 61. Kb3 
v.-cl 62. f5 Vb2+ 63. Ka4 Bh8. Baltieji 
pasidavė (po 64. 16+ sektų Ke6!).
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Mūsų komanda 1936 m. Mūncheno olimpiados metu iškylauja Mūncheno apy
linkių kalnuose. Iš dešinės į kairę: M.Luckis, K. Škėma, ekskursijos vadovas 
vokietis, R. Arlauskas, L. Abramavičius, P. Vaitonis ir V. Skibniauskas.

KAIP PLANUOJAMOS SEKANČIOS 
PASAULIO PIRMENYBES

Pasaulio pirmenybių pabaigtuvių iš
kilmėj Maskvoj dalyvavo iš Olandijos 
atvykęs FJ.D.E. pirmininkas Dr. Rueb. 
Jis pareiškė, kad jau šių metų birželio 
antroj pusėj Stockholme prasidės kan
didatams j sekančias pirmenybes iš
rinkti 20-ties dalyvių turnyras. Į šį- 
turnyrą kviečiami 4-ri zonų nugalėto
jai: Kashdan (JAV), Yanofsky (Kana
da), Book (Skandinavija) ir O’Kelly 
(Vakarų Europa). Be to, F.I.D.E.es 
numatytų 16 žymiausių pasaulio meis
terių, kurių tarpe 6 iš Sov. Rusijos. 
Sekančiose pasaulio pirmenybėse
1949 m. dalyvaus: 5 Stockholmo turny-' 
ro nugalėtojai, 4 dabartinių pasaulio 
pirmenybių dalyviai (išskiriant, žino
ma, Botviniką) ir amerikietis Fine. Tų 
pirmenybių nugalėtojas galės rungtis
1950 m. su Botviniku dėl pasaulio meis
terio titulo.

Į TARPTAUTINĘ KORESPONDENCI- 
nių Šachmatų organizaciją 
šiuo metu įeina 33 valstybės ir 4 vals

tybių kandidatūra dar svarstoma, kurių 
tarpe ir Vokietijos. Ši organizacija yra 
suplanavusi tarptautines šachmatų pir
menybes korespondenciniu keliu, kurio
se dalyvauja 42 komandos iš 24 valsty
bių. Visos komandos (komanda suside
da iš 6 asmenų) padalintos į 6 grupes. 
Finale susitiks visų grupių nugalėtojai. 
Favoritais laikomos šios valstybės: Sov. 
Rusija, Čekoslovakija, Portugalija, Šve
dija, Peru ir Vengrija. Šios pirmeny
bės numatomos baigti šių metų pabai
goj.

LATVIŲ AMER. ZONOS PIRMENY
BĖSE

F.ndzelins su Ozols pasidalino I ir II 
vietą (po 1154 tšk.), Zemgals 10%, Žir
nis ir Dreibergs po 854, Pamiljens 6%, 
Kalninš ir Garais po 6.
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IŠ MUSŲ ŠACHMATŲ GYVENIMO
Jonas Matulionis, kuris dabar apsi

gyvenęs Anglijoje, Coventry, savo 
laiške- „Mūsų Šachmatams“ tarp kitko 
rašo apie anglų šachmatų klubus: „Co
ventry, kuriame gyvenu ir kuris turi 
virš 250.000 gyventojų, yra gana daug 
klubų. Bet klubai čia netaip organi
zuoti kaip pas mus. Tarp jų eina rung
tynės ir net gerai organizuotos, bet vi
duje klubų nematyti jokio gyvenimo. 
Pav., mūsų fabrike yra net du klubai; 
vienas iš jų yra net pretendentas lai
mėti pirmenybes, bet jojo nariai ne
sudaro kažkokio vieneto, nėra tarp jų 
jokio rungtyniavimo, o tik interesas, 
kad fabriko klubas užimtų geresnę 
vietą. Pav., ir aš lošiau I-ojo klubo 
komandoj prieš kitus klubus, bet su 
savo klubo nariais lošti neteko. Kaip 
jie atžymi savo narių stiprumą man ir 

.ligi 'šiol nesuprantama. Klubas neren
gia savo narių pirmenybių, o tik gaudo, 
rekalui esant, mėgėjus ir sodina prie 
lentos. Du kartu teko lošti ir abu kar
tu laimėjau.“

P. Matulionis dar pastebi, kad Angli
joj labai brangios šačhmatų figūros 
(kainuoja apie 1 sv.) ir pataria važiuo
jantiems vežtis su savim. .

Meisterį Arlauską Australijoje ištiko 
nelaimė. Užlėkęs iš užpakalio moto
ciklas sulaužė kojos blauzdikaulį. Pir
moji operacija Barmanoje nepavyko. 
Adelaides ligoninėje padaryta antroji 
operacija. Jis buvo aplankytas vietos 
šachmatininkų klubo narių, kuriuos jis, 
nežiūrint ligos, įveikė. R. Arlausko ad
resas tuo tarpu toks: Martin Ward 
Royal Adelaide Hospital, Adelaide, 
South Australija.

Vėlesnėmis žiniomis, Arlausko svei
kata gerėja.

Schw. Gmūndėj įvyko Brazausko si
multanas, kuris baigėsi Brazausko lai-’ 
mėjimu: +8, —4, =2.
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„M. ŠACHMATININKŲ ŽINIOS“,
leidžiamos Šachmatų Vadovo K. Mar

kevičiaus, sustojo ėjusios. Vieton ių 
, Žiburiuose“ bus nuolatinis šachmatų 
skyrius.

Kasselio - šachmatininkai kovo 13 d. 
laimėjo prieš Niederzwehren vokiečius 
5%:2*/z.

Watehstedto Maironio vardo gimnazi- . 
jos šachmatų turnyras baigėsi šitaip: 
A. Šutas 7 t. (100%), Timpa 4%, Šliko- 
vas 4, Vismantas ir Strolia po 3% t.

Rebdorf/Eichstatt. Vietos lietuvių 
šachmatininkai IV. 18 d. sužaidė antras 
rungtynes su Eichstatto vokiečiais. Jos 
pasibaigė 5:5.

Watenstedt. Lietuviai su latviais ir 
ukrainiečiais laimėjo ’prieš stiprų Le- 
benstedto vokiečių klubą 7:6. Iš lietu- 

urkšaitis, maj.’ Vismantas, 
Petronaitis ir Prozorovas 

sulošė lygiomis.

Eichstatto — Ingolstadto stovyklų 
rungtynės baigėsi 4%:4%. ’

Schwabisch Gmūnd. Skibiniausko si- . 
multanas balandžio 25 d. baigėsi +8, 
—5, —1. >

vių iaimęjo: .
•Lukaševičius,

Hanau. YMCA’os suruoštose pabal- 
tiečių komandinėse pirmenybėse lietu
viai išėjo nugalėtojais, latvius įveikda
mi 6:4 ir estus 8:2.

Schw. Gmūnd šachmatininkai įveikė 
stipriausią Vokietijoje estų Gaislingeno 
komandą 4%:1%.

Ravensburgo miesto pirmenybėse Al. 
Zujus pralenkė visus savo varžovus ir 
tvirtai žengia į laimėtojus su 22 t. iš 24.

Schw. Gmūndėj įvyksiančiame Wūrt- 
tembergo srities vokiečių šachm. kon
grese dalyvaus ir mūsų meisteris 
P. Tautvaišas. " ,

Kasselio lietuvių pirmenybes laimėjo 
K. Šalkauskas.
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DP PRIEŠ VOKIETIJOS RINKTINĘ
Vokietijos šachmatų sąjunga nese

niai surengė Bad Nąuheime dideli 
šachmatų turnyrą, j kurj buvo pakvie
tusi po vieną Anglijos ir Amerikos 
meisterį ir kelioliką Vokietijos pajė
giausių šachmatų meisterių. Norėta 
buvo užakcentuoti pasauliui vokiečių 
šachmatų klasės pajėgumas, juo la
biau, kad Anglijos ir JAV šachmatų 
spaudęje jau buvo ne . kartą minima, 
jog Vokietijos šachmatininkai šiandien 
bene bus patys stiprieji po Sovietų 
S-gos, tiek skaičiumi, tiek klase. Ta
čiau į Bad Nauheimo turnyrą užsie
niečiai neatvyko; tedalyvavo vienas 
amerikiečių Itn. Moldt, nepajėgęs tur
nyre pelnyti nė vieno taško. Turnyrą 
laimėjo jaunoji Vokietijos šachmatų 
žvaigždė, Mūncheno meisteris ir kelių 
turnyrų laimėtojas, stud. Unzicker, an
troj vietoj — Rellstab, 3—5 vietas dali
nosi Niephaus, Rodi ir pr. metų Vokie
tijos meisteris Kieninger; toliau Trb- 
ger, Rautenberg, Czaya, Lange ir kt.

'Bad Nauheimo turnyras Buvo baig
tas reikšmingomis Vokietijos dešimtu
ko rungtynėmis prieš DP rinktinę, ku
riai, greičiausiai, tiktų latvių rinktinės 
vardas, nes joje buvo 6 latviai, 1 lie
tuvis, 2 rusai ir 1 lenkas. Rungtynes 
atidarant buv. Vokietijos Šachmatų 
S-gos gen. sekretorius Brinkmann pa
brėžė, kad tokios stiprios Vokietjjos 
rinktinės jis dar nėra matęs. Jautėsi, 
kad vokiečiai tikisi stipriai laimėti. 
Tą mintį sustiprino greitas dešimtoje 
lentoje lošusio latvio Garais pralaimė- 
jimas prieš dr. Lange, kuris aštuntame 
ėjime jau buvo pagavęs figūrą. Tačiau 
tolesnės kovos įrodė, kad DP šachma
tininkai garbingai kovoja ir renka taš
ką po taško. Po daugelio valandų ko
vas rungtynės buvo baigtos su pasek
me 4%:4Ž4 ir Kieninger—Bohatyrčuko 
partija buvo nutraukta jos nebaigus. 
Dėl šios partijos abi pusės nesusitarė 
ir nutarė pasiųsti ją Anglijos meiste
riui Aleksanderiui įvertinti. Nuo šios 
partijos priklausys ir visų rungtynių

pasekmė. Garbingiausio šiose rungty
nėse laimėjimo pasiekė latvis Zemgals, 
įveikęs Unzickerį, Ozols — Rauten- 
bergą. -
' Techniškos rungtynių pasekmės to

kios: 1. Kieninger-—Bohatyrčuk — ne
baigta, 2. Unzicker—Zemgals 0:1, 
3. Rellstab—Endzelinš lygiomis, 4. Rodi 
—Wotkowsky — lygiomis, 5. Niephaus— 
Tautvaišas — lygiomis, 6.' Czaya—Se- 
lesnev 1:0, 7. Rautenberg-r-Ozols 0:1,' 
Troger—Žirnis — lygiomis, &. Honlin- 
ger—Kruminš — lygiomis 'ir 10. Lan
ge—Garais 1:0.

Vokiečiai savo spaudoj nusiskundžia, 
kad vokiečių rinktinės dalyviai buvę 
po sunkaus turnyro labai išvargę ir 
gailisi, kad sutiko tokiam stovy su DP 
lošti:

Po šių rungtynių buvo sudaryta ben
dra DP šachmatininkų atstovybė šios 
sudėties: prof. Bohatyrčuk, MerlbartSj 
Markevičius. Kartu buvo išrinktas 
darbo komitetas (Arbeitsausschus), į' 
kurį eina: Wotkovsky, Ozols, Zemgals, 
Endzelinš ir Tautvaišas. DP šachmatų 
pirmenybės bus surengtos šią vasarą. 
Pernai DP pirmenybes laimėjo Taut
vaišas ir rusas Seleznev, pasidalinę I 
ir II vietą.

PABALTIECIAI VOKIEČIŲ PIRME
NYBĖSE

Wilhelmshafen. Weser-Ems pirme
nybes laimėjo Kuppe (Bremen) su 8 JZ. t., 
P. Schmahl (Wilhelmsh.), Runge (Brem.) 
ir latvių meisteris Rankis surinko po 
6% t.

Altenbeckeri. Ostwestfalijos pirme
nybių nugalėtoju išėjo dr. Lachmann 
(Bielefeld), surinkęs 9% t. iš 11 galimų. 
Tempelmeyer (Bielefeld) ir Schwarze 
(Bad Oyenhausen) po 8 t., Škėma (Det
mold) 6% t.

Lago Lippės krašto pirmenybėse 
pirmą ir antrą vietą pasidalino Hecker 
(Lemgo) ir Škėma (Detmold).
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Heidelberge šių metų balandžio mėn. 
įvyko savotiškos tarp Wiirttemburgo ir 
Badeno rungtynės, kuriose kiekvienas 
wiirtemburgietis turėjo lošti su kiek
vienų badėniečiu. Matčas baigėsi 12'4: 
12%. Geriausius rezultatus šiame mat- 
5c pasiekė Esinger, Schuster ir Wot- 
kowsky, surinkę po 4 tšk. Štai viena iš 
š:ų kovų:

Partija Nr. 58. — Karo Kann
Balti: S. Wotkwsky

Juodi: D r. Lauterbach
1. eZ—e4 c7—c6 2. Žgl—f3 d7—<15 

3. Žbl—c3 Rc8—g4 4. h2—h3 Rg4—h5 
5 e4:d5 c6:d5 6. Rfl—b5+ Zb8—c6
I. g2—g4 Rh5—g6 8. Žf3—e5 Vd8—d6
9. Vdl—e?! (Teorija čia rekomenduoja
9. d4) 9... f7—f6 (Jei 9... R:c2, tai ne
10. d3, dėl 11... d4!, o 10. R:c6+ b:c
II. Žb5!; į 9... a6 galėtų baltieji lošti:
10. Ra4 b5 11. Z:b5 a:b 12. R:b5 Bc8
13. d4! su grasinimais: 14. R:c6 B:c6 
15. Vb5, o taip pat 14. Rf4) 10. Že5:g6 
h7:g0 11. d2—<14 (Pėstininko laimėjimas
11. Vd3 0—0—0 12- V:g6 būtų abejotinos 
vertės) 11... 0—0—0 12. Rcl—e3 Žg8— 
hG 13. 0—0—0 Žh6—f7? (Klaida, kai
nuojanti partiją, tačiau ir po 13... e6
14. f4! baltieji turėtų geriau) 14. Žc3:d5! 
e7—e6 (P- 14... V:d5 sektų 15. Rc4)
15. 2d5—f4! g6—g5 16. d4—d5! (Trys 
vienas po kito padaryti stiprūs ėjimai 
partiją, padarė neišgelbima. Jei dabar 
16... e:d, tai ne 17. B:d5 Ve7! 18. Zg6?? 
Ve4I, o paprastai 17. Z:d5) 16... g5:f4 
17. d5:c6 f4:e3? (Lygu pasidavimui. Jei 
dar priešintis, tai aišku, kad reikėjo tik 
su 17... Vc7 arba 17... Ve5. Į 17. ..Vc7 
sektų 18. R:a7 arba 18. Bd7; į 17.. .Ve7 
galėtų ir 18. Ra6! sekti) 18. c6:b7 +- 
Kc8—b8 19. Bdl:d6 Rf8:d6 20. Ve2:e3 
Zf7—e5 21. Bhl—dl g7—g5 (Su grasini
mu Žd3+ ir po to Rf4) 22. Kcl—bl 
Bh8—h7 23. Rb5—a6! Bh7—d7 24. a2— 
a3! Bd8—h8 (Po 24... Rc5 sektų 
25. V:c5 B:dl + 26. Ka2 ir matas .tat 
c8 būtų neišveirgiamaš) 25. Ve3—b3. 
Juodieji pasidavė.
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Bad Nauheimo • turnyro duomenys: 
W. Unzicker 9 t,, Rellstab 8, Kieninger, 
Niephaus ir Rodi po 7%, Czaya, Rau- 
tenberg, Troger po 7, Lange 5%, Hoh- 
linger 5, Schlensker 4'4, Dohrich 2%, 
Moldt 0.

•Rautenbergas šiame turnyre už parti- ■ 
ją prieš Schlenskerį gavo grožio prizą. 
Šios partijos pabaigą čia paduodame.

Baltieji šioj padėty nulėmė partiją 
gražia bokšto ir valdovės auka: 1. Bfl: 
f61! Re7:16 (Jei 1... Ba7.b7, tai 2. Vcl— 
g5 Re7—c5 3. Vg5:e5 ir t. t.) 2. Vcl—g5! 
Rg4—f3+ 3. Khl—gi Ba7:b7 4. Vg5: 
f6+ ir matas sekančiais ėjimais.

Berlynas. Po ilgos pertraukos (nuo 
1942 m.) pagaliau pasirodė turnyre buv, 
Vokietijos meisteris K. Richter, kuris 
šį kartą kovojo Berlyno pirmenybėse ir 
pasidalino su 1947 m. Berlyno nugalė
toju Teschneriu pirmą ir antrą vietą — 
po 12 tšk. Papildomą 4-rių partijų ma- 
tčą laimėjo Richteris 2:1, tuo pačiu lai
mėdamas ir Berlyno nugalėtojo vardą.

Cellės šachmatų klubo 70 metų su
kakties proga įvykusį 17-kos dalyvių 
turnyrą laimėjo Ahues 13 tšk., L. 
Schmidt ir Teschner po 12%, Brinck- 
mann 12, Rellstab ir kt.

V ’ ■ ;
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Partija Nr. 59. — Čekiška 
(Lošta Rytų Westfalijos pirmenybėse 

Altenbeckene, 1948 m.)
Balti: Škėma Juodi: Jūhe

1. d2—d4 d7—d5 2. c2—c4 c7—c6 
3. Zbl—c3 e7—e6 (Sis senas dar ’
1604 m. Salvio pavartotas variantas 
apie' 1930 m. buvo olandų meisterio 
Noteboom pagerintas ir vėl naudoja
mas) 4. Žgl—f3 (Praktikoj šis ėjimas 
tebėra mažai ištirtas, tačiau Noteboom 
nuomone, baltiesiems be jokios rizikos 
loštinas. Paprastai čia lošiama 4. e3 
arba 4. e4) 4... d5:č4 5. a2—a4! (Po 
5 e3 b5 6. a4 b4! 7. Že4 Ra6 8. Vc2 Vd5 
9. Re2 b3 10. Vbl Žf6 11. 2:16+ g:f 
juodieji stovėtų geriau; taip pat po 
5. e4 b5 6. e5 Rb7 7. Re2 2e7 8. 2e4 
Žd5 9. 0—0 Zd7 10. 2fg5 Re7 11. f4 g6 
baltieji už paaukotą pėstininką netu
rėtų pakankamos kompensacijos)
5.. . Rf8—b4 6. e2—e3 Rb4:c3+? (Su 
tikslu apginti gambitinį pėstininką, 
tačiau baltieji už pėstininką gauna pui
kius puolimo galimumus. Normalus 
tęsinys čia yra: 6... b5 7. Rd2 a5 8. a:b 
R:c3 9. R:c3 c:b 10. b3 Rb7! 11. b:c b4 
12. Rb2 Zf6 13. Rd3 Re4 14. R:e4 Z:e4
15. Vc2 f5 su maždaug lygia padėtim) 
7. b2:c3 b7—b5 8. Žf3—e5 (Po 8. Ra3? 
sektų Ze7) 8... Rc8—b7 (Grasė 9. Vf3) 
9. Rcl—ą3! (Kaip tik laiku. Jei dabar
9.. . Ze7, tai 10. Vf3 0—0 11. ai) ir t- t.)
9.. . Zb8—d7 (Į 9... Vc7 sektų 10. Vg4 
g6, po ko juodųjų karaliaus padėtis ne
būtų saugi;' į 9... Vf6 sektų 10. f4 Ze7 
11. Bbl a6 12. R:c4, ir jei • dabar
12.. . 0—0, tai 13. Zg4 Vh4+ 14. g3 
ir t. t.) 10. Vdl—g4 g7—g6 11. Vg4—f3 
Vd8—f6 12. Rfl—e2 (Ir valdovėmis su
sikeitus baltųjų padėtis būtų geresnė) 
12... Zd7:e5 13. d4:e5! (Po 13. V:f6 2:f6 
14. d:e Zd7 juodųjų gynimosi galimybės 
būtų palankesnės) 13... Vf6:e5 
14. 0—0 a7—a6 15. Bfl—bl -0—0—0 
(Nėra nieko geresnio) 16. e3—e4! (Po
16. V:f7? juodieji su Zh6 turėtų progą 
atsitiesti) 16... 17—f5 17. e4:f5 e6:f5 
18. Bbl—ei Ve5—c7 19. Vf3—e3 Žg8— 
16? (Reikėjo bandyti vystytis su

19... Vf7 20. Rf3 Zf6) 20. Ve3—eG+ 
Zf6—d7 21. Ra3—d6 Vc7—b6 22. Re2— 
f3 c6—c5 23. a4:b5! a6:b5 (Jei 23... R:f3, 
tai 24. b:a! Re4 25. a7 .Bhe8 26. B:e4 
B:e6 27. a8V+ 2b8 28. B:e6 B:d6 
29. Be8+ Bd8 30. B8el, po ko Bebl 
ir t. t.) 24. Rf3:b7+ Vb6:b7 25. Bei—e5 
Vb7—b6 26. Be5:c5+ Vb6:c5 27. Rd6:c5 
Kc8—b8 28. Ve6—d6+ Kb8—c8
29. Vd6—c6+ ir matas sekančiu ėjimu.
NAUJAS PASAULINIS REKORDAS
Velberterio šachm. draugijai šven

čiant 25 m. gyvavimo sukaktuves, vo
kiečių meisters Honlinger (buv. vienie- 
tis) pastatė naują pasaulinį rekordą si
multane, lošdamas iš karto prieš 213 
šachmatininkų. Meisteris po 12% vai. 
pasiekė 187 laimėjimus, 13 part, pra
laimėjo ir 13 sulošė lygiomis. Daugelį 
metų šios rūšies rekordą išlaikė ame- 
riekietis Marshall, lošęs prieš 155. Pas
kutiniu laiku Marshallio rekordą buvo 
sumušęs argentinietis Najdorf, lošęs 
prieš 202 priešininkus.

Suraskim geriausią ėjimą
Žinomas uždavinių komponistas 

I.oyd ne tik šachm: uždaviniuose, bet 
ir praktiškose partijose surasdavo bliz
gučių. Ką jis galėjo surasti šioj padėty? 
(Atsakymas 16 psl.).
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MAR-DEL-PLATOJ NUGALĖJO 
ELISKAZES

Argentina yra vienu iš gyviausių 
šachmatų žaidimo centrų pasauly. Čia 
1927 m. Aliochinas iš Kapablankos pa
veržė pasaulio meisterio titulą, 1939 m. 
Argentina suruošė pasaulinę šachmatų 
olimpiadą, čia praėjo visa eilė žymių 
tarptautinių turnyrų. Argentina pri
glaudė visą eilę karo audros iš Euro
pos išblokštų žymių šachmatininkų, jų 
tarpe ir mūsų buvusi reprezentantą 
Luckį. Pernai Argentina išaiškino, 
kad su pasaulio eksmeisterio Euwės 

■ forma yra kažkas netvarkoj, kas dabar 
pasaulio pirmenybėse tikrai pasitvirti
no. Dabar štai paaiškėjo, kad Austri
jos didmeisteris Eliskazesas, dabar gy
venąs Brazilijoje, tebėra savo formos 
aukštumoje. Šių metų kovo 13 — ba
landžio 1 d. Mar-del-Platoj įvykusia
me tarptautiriiame turnyre, dalyvau
jant eilei stiprių konkurentų, Eliskazes 
išėjo nugalėtoju^ Jis surinko iš 17-kos 

’ galimų 13 taškų, nepralaimėjęs nei vie
nos partijos. Antroj vietoj Stahlberg 
su 11J4 t. Turnyro sensacija buvo 
Medina ir Najdorfas, kurių pirmasis 
nelauktai aukštai atsistojo su 11 t., o 
antrasis (kuris pagal teisybę turėjęs 
dalyvauti pasaulio pirmenybėse) su Ro- 
ssetto pasidalino IV—V vietą — po 
10 t. Europos nugalėtojas O'Kelly su 
Szabo ir de Galway — po 9 t., Mader- 
na 9 t., Pilnik 8%, Bolbochan, Luckis 
ir Paul Michel po 8 t'., Guimard 7, zde

. Freytas ir Caštillo po 6%, Sanguinetti 
ir amerikietis Denker (!)' po 6 ir Oli
vera 5 t.

Štai jdomi iš šio turnyro partija.
Partija Nr. 60. •— Ispaniška

Balti: O’Kelly Juodi: Medina
1. e2—e4 e7—e5 2. Žgl—f3 Žb8—c6 

3. Rfl—b5 a7—a6 4. Rb5—a4 Žg8—f6 
5. 0—0 Rf8—e7 6. Bfl—ei b7—b5 
7. Ra4—b3 0—0 8. c2—c3 (Įdomi čia yra 
Michelio auka: 8. d4 Z:d4 9. R:f7+! 
B:f7 10. Ž:e5 Ze6 11. Ž:f7 K:f7 12. e5 
Ze8 13. Vf3+ Kg8 14. V:a8 c6 15. Re3! 
Ž8c7 16. Va7 Žd5 17. Zc3 Zb4 18. Badl 
c5 19. Zd5! Ž:c2 20. Vb8 pasidavė — 

Bereta—Rebizo, Argentinos pirmenybės 
1947 m. Jei 9-tam ėjime vieton 
9... B:f7 būtų sulošta 9... Kh8, tai po 
10. Z:e5 d6 11. V:d4 d:e 12. V:d8 R:d8
13. Rb3 baltieji liktų su pėstininku, 
viršaus — Michel—Sanguinetti, Buenos 
Aires, 1947 m.) 8.,. d7—d6 9. d2—d4 
(Geriau būtų su 9. h3 sutrukdyti se
kantį juodųjų ėjimą) 9... Rc8—g4! 
10. h2—h3 Rg4:f3 11. g2:f3 Žc6—a5 
12. Rb3—c2 Zf6—h5 13. f3—f4 Žh5:f4
14. Rcl:f4 e5:f4 15. Vdl—g4 Vd8—c8! 
16. Vg4—13 c7—c5 17. d4:c5 Ža5—c4! 
(Stipru. Graso Ze5) 18. Kgl—g2 Vc8:c5 
19. Vf3:f4 Re7—g5 20. Vf4—g3 Vc5—e5! 
(Dėl nevykusios baltųjų valdovės spar
no padėties išsikeitimas valdovėmis 
teoretiškai jiems reiškia pralaimėjimą) 
21. Vg3:e5 d6:e5 22. b2—b3 Žc4—b6 
23. a2—a3 Bf8—d8 24. Bal—a2 Bd8—d6 
25. Rc2—dl Zb6—d7 26. b3—b4 Žd7—f8 
27. Rdl—e2 Žf8—g6 28. Kg2—gi Žg6—f4 
29. Re2—fl Ba8—d8 30. a3—a4 b5:a4 
31. Ba2:a4 Bd6—dl! 32. Bel:dl Bd8:dl 
33. Ba4:a6 h7—h5 34. Žbl—a3 Zf4:h3+ 
35. Kgl—g2 Žh3—f4+ 36. Kg2—gi 
h5—h4 37. b4—b5 h4—h3 38. b5—b6 
Bdl:fl+! Baltieji pasidavė, nes po 
39. K:fl sektų h2!

„CAISOS“ TAURES TURNYRAS
Vokiečių šachm. žurnalas „Caisa“ or

ganizuoja visai naują dalyką — masinį 
vieno minuso sistemos šachmatų turny
rą, kuris vyks visoj Vokietijoj. Daly
vauti galį visi. Kad toli nereiktų važi
nėti, bent turnyro pradžioj lošėjai pir
miausia bus poruojami su kaimynystėje 
gyvenančiais šio turnyro dalyviais. Tik 
baigiantis turnyrui jau teks toliau pa
važiuoti. Tačiau po 16-to rato kelionės 
išlaidas pasiima apmokėti „Caisa“. Po" 
pralaimėjimo dalyvis iškrinta iš turny
ro. Nepralaimėjusį nė vienos partijos 
„Caisa“ apdovanos taure. Užsirašyti 
galima pas Dr. Paul Trbger, Goggingen 
bei Augsburg (13b) Goethestr. 5 ligi 
liepos 1 d. Siunčiant laišką reikia drau
ge įdėti tuščią su savo adresu 12 fenigių 
pašto atviruką.

12

12



'"W

1.
2.
3.
4.

Slechterio variantas 
dž—d4 
c2—c4 
Žgl—f3 
e2—e3

Vienas

Berlyne. Tačiau buvo 
ir anksčiau, pav.: Tar- 
Niirnberg, 1892, Pilsbu- 
Hastingse, 1895.

d7—d5 
c7—c6

Žg8—f6 
g7—g6

iš svarbiųjų atsišakojimų čekiš- 
, kame gynimosi. Priimta, kad pirma

sis - šį variantą pavartojo Slechteris 
prfeš Laskerį pirmojoje jų matčo par
tijoje 1910 m. 
bandytas jis 
rasch—Alapin,

■ ry—Gųnsberg,
5. Žbl—c3 ’

Si padėtis gali susidaryti ir iš Grūn- 
feldo gynimosi.

5. ------------
6. Vdl—b3!

Paskutiniu metu šis ėjimas laikomas 
pačiu stipriausiu. Anksčiau buvo mė
giama lošti 6. Rfl—d3 0—0 (Po 6.. ,Zbd7? 
galėtų sekti: 7. d:c! Ž:d5 8. Z:d5! c:d
9. 0—0 0—0 10. Vb3 Zf6 11. Rd2 Že4
12. Bfdl Z:d2 13. B:d2 Vd6 14. Bei b6
15. Bdc2 Rb7 16. Va4 ir t. t. — Rubin- 
šteinas—Bogoliubovas, Viena, 1922; po
6... Rf5, baltieji, pagal Aliociną, su 

" 7. R:f5 g:f 8. b3 turėtų geresnes per
spektyvas) 7. 0—0 (Silpniau 7. Vc2 dėl 
Za6 8. a3 Zc7! 9. 0—0 Re6 10. c:d Z:d5!; 
neblogas tačiau 7. Ze5 d:c 8. R:c4 Zd5
9. f4 Re6 10. Vb3 b5 11
12 Z:d5 V:d5 13. V:d5 c:d 14. Žd3 Zd7 
su lygiais galimumais — Pillsbury— 
Gųnsberg, Hastings, „ 1895 m.) c6—c5 
(Kereso ėjimas,, neabejotinai palengvi
nantis juodųjų padėtį. Neblogai šioj 
padėty ir 7... d:c 8. R:c4 Rg4 9. ,h3 R:f3
10. V:f3 Zbd7, po ko galima netrukdo
mai pravesti e5) 8. Vdl—b3 (Į 8. d:c 
sektų Za6; į 8. Z:d5, Ž:d5 9. c:d c:d
10. Ž:d4 V:d5 su lygia padėtim —Kan— 
Keres, Maskva, 1939 m.) c5:d4 9. Zf3:d4 
Zb8—c6 su lygiomis galimybėmis — Li- 
s:cin—Keres, Sov. Rusijos pirmenybė;, 

Čekiškas gynimasis
(Tęsinys)

1940 m. Kiek silpnesnis ir rečiau lo
šiamas 6. ę4:d5 c6:d5 7. Rfl—d3 Zb8—c6 
su lygia padėtim.

6. ------------
7. Rcl—d2

0—0

Rf8—g7

R:d5 R:d5

Žb8—d7

Po 7. Rfl-yd3 d5:c4 8. Rd3:c4 juodieji 
laimėtų tempą.

(Ziūr. diagramą)

7. —
Patikimiausias ir paskutiniu metu daž
niausia vartojamas, ėjimas. Ligšiol 
buvo laikomas geriausiu tęsinys:
7... d5:c4 8. Rfl;c4 Zb8—d7 (loština čia 
ir 8... b5 9. Rd3 Žbd7! 10. Ze4! su bal
tųjų iniciatyva) 9. 0—0 (po 9. Žg5 Ve8
16. 0—0 e5! IĮ. Bael Žb6! ^12. Rd3 e:d
13. e:.d Vd8 juodųjų padėtis būtų ne
bloga) Žd7—b6 16. Rc4—e2 Rc8—e6
11.' Vb3—c2 Re6—c4 padėtis maždaug 
lygi — Rubinšteinas—Rabinovičius, Ba
den-Baden, 1925.

8. Rfl—d3
Arba 8... b7—b6 9. 0—0 Zb8—d7!

9. 0-t-0 b7—b6

Į 9... Žd7—b6? baltieji turi du lygiai
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gerus tęsinius: a) 10. Bfl—dll d5:c4
11. Rd3:c4 Žb6:c4 12. Vb3:c4 Žf6—d7
13. e3—c4 Vd8—c7 14. e4—e5 — Fine— 
Lilienthal,. Maskva, 1937 m. arba 
b) 10. Bal—dl! d5:c4 11. Rd3:c4 Žb6:c4
12. Vb3:c4 Zf6—d7 13. e3—e4 e6—e5
14. Rd2—g5 (15-oji Eliskaseso—Bogoliu- 
bovo matčo partija, 1939 m.)

10. c4:d5 e6:d5!

Pėstininkas c6 blokuoja c liniją ir yra 
ginklu prieš baltųjų centrą.

* 11. e3—e4 —--------- ,

Arba 11. Bal—dl Rc8—b7 12. e3—e4d5:e4 
(vertas dėmesio ir c5) 13. Zc3:e4 Žf6:e4 
14. Rd3:e4 Žd7—f6 15. Re4—c2 Zf6—d5 
16. Bfl—ei' su šiek tiek lengvesniu lo
šimu baltiesiems (Reševskis—Flohras,
A.V.R.O., 1938 m.)

11. — — — cG—c5
12. Žc3:d5 c5:d4
13. Žd5:f6+ Žd7:f6
14. Rdž—b4 Rc8—e6
15. Vb3—dl . Bf8—e8
16. Zf3—g5 Žf6—d7
17. Zg5:e6 f7:e6

Sunkus abiem pusėm lošimas (Bonda- 
revski—Lilienthal, Leningradas—Mask
va, 1939 m.).

Breyer’io variantas
Susipažinkime dar su G. Breyer’io 
bandymu žirgą bl išvesti,ne į natūralų 
jo lauką c3, o i d2.

1. dž—d4 d7—d5
2. c2—c4 c7—c6
3. Žgl—f3 Žg8—f6
4. Zbl—d2 -------------

Šio ėjimo idėja yra sutrukdyti d5:c4, 
kadangi po d5:c4 Zd2:c4 žirgas ant c4 
užimtų tikrai puikią poziciją.

4.------- - — Rc8—f5
Dabar, kai baltųjų valdovės rikis yra 
„užgriostas“ ant cl ir žirgo nėra ant c3, 
baltieji negali ėjimu Vdl—b3 sėkmin
gai pulti pėstininkų b7 ir (po c:d) d5. 
'Taigi juodųjų tekstinis ėjimas yra na-

•u •' 

tūralus ir visai saugus. Lošiama čia 
dar ir 4... e7—e6 5. e2—e3 (Hbnlinger 
prieš EHskasesą, Vienoj, 1932 d. lošė:-
5. g3 Zbd7 6. Rg2 Rd6 7. 0—0 Ve7 8. Bei 
b6 9. e4 su baltųjų persvara) c6—c5! 
(Naudodamiesi nevykusia žirgo padėti
mi ant d2, juodieji gali nesibijoti nei 
tempo ėjimu c5 praradimo nei gauti 
izoliuotą d pėstininką) 6. Rfl—e2 (Po
6. Rd3 Zc6 baltieji turėtų rūpesčio su 
savo d pėstininko išsaugojimu, pav., po
7. 0—0 sektų c:d 8. e:d d:c 9. Z:c4 Z:d4!) 
Zb8—c6! 7. 0—0 Rf8—d6 8. a2—a3 
c5:d4 9. e3:d4 a7—a5 (Aliochinas—Vid- 
mara^, Semmering, 1926 m.)

5. e2—e3 --------------

5. c4:d5 c6:d5 būtų palankesnis juodie
siems

5. ------------ ’ e7—e6
6. Rfl—e2 Žb8—d7
7. 0—0 Rf8—dfi
8. c4—c5  —

Su tolimesniu planu: b2—b4—b5 laužtis 
valdovės sparne. Tačiau dėmesio ver
tas buvo ir 8. b2—b3 ėjimas.

8. -------------- Rd6—c7
9. b2—b4 Žf6—e4

10. Zd2:e4 d5:e4! •
Po 10. .. Rf5:e4 baltieji gautų gerą pa
dėti, Pav.: 11. Rcl—b2 Vd8—f6 12. Žf3— 
d2 Vf6—h6 13. f2—f4 f7—f5 14. Zd2:e4 
f5:e4 15. b4—b5 ir t. t. (Reti—Spielmann, 
Teplitz—Schonau, 1922 m.)

11. Žf3—d2 h7—h5!
12. f2—f4 g7—g5
13. Žd2—c4 ------------

Kmochas prieš Aliochiną 1922 m. Vie
noj sulošė 13. g2—g3? ir po Žd7—f6! 
14. Rcl—b2 g5:f4 15. g3:f4 h5—h4 juo
dųjų puolimas pasidarė neatremiamu

13. --------— Žd7—f6
14. Zc4—e5 g5:f4
15. e3:f4 - h5—h4S . ■ ' ■'

Alipchino nuomone, juodieji čia turi 
žymiai geresnes galimybes.

(Bus daugiau)
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PRADEDANTIESIEMS
' ■ (Tęsinys)

FIGŪRŲ VERTINIMASPrieš pradėdami gvildenti partijos pradžios pagrindinius dėsnius turime žinoti kokią kuri figijra turi vertę. Pajėgiausia figūra — valdovė yra lygi dviem bokštams arba trims lengvoms figūroms (lengvomis figūromis vadinami žirgas ir rikis) arba 9 pėstininkams. 
Bokštas yra lygus pėstininko, rikis arba žirgas, yra lygus maždaug 3 pėstininkams. Skirtumas tarp lengvosios figūros ir bokšto vadinamas „kokybe“. Jei partijoje pasisekė iškeisti savo lengvąją figūrą j priešininko bokštą, tai sakoma laimėta „kokybė“. „Kokybė“ praktiškai yra lygi maždaug dviem pėstininkams, kas partijos pabaigoj dažnai yra lemiama. Žinoma, šie vertinimai yra tik apytikriai, nes figūros jėga dažnai pareina nuo to, kokią poziciją ji užima. Pav., geroj pozicijoj atsistojęs žirgas kartais būna vertingesnis už kur nors „užkištą“ bokštą. Bokštai ir rikiai turi pilną savo pajėgumą, kai jie veikia atvirose (laisvose) linijose, ar jas gali lengvai užimti. Rikis yra kiek vertingesnis už žirgą tais atvejais, kai pėstininkai yra išsiskirstę dviejuose sparnuose; nes rikį galima greičiau permesti į vieną ar kitą sparną. Kaip patyrimas rodo, suderintas dviejų rikių veikimas, ypač partijos pabaigoj laisvesnėse pozicijose yra stipresnis negu žirgo ir rikio arba dviejų žirgų veikimas. Vadinas, jei pasiseka taip išsikeisti figūras, kad lieka du rikiai prieš priešininko žirgą ir rikį, tai laikoma jau tam tikra, persvara. Ši persvara vadinama „dviejų rikių“ persvara arba kai kieno vadinama „mažąja kokybe“.'

PARTIJOS PRADŽIAPartijos pradžia arba „debiutas“, tai yra figūrų išvystymo į kovos pozicijas stadija. Nuo partijos pradžios tinkamo pastatymo dažniausiai pareina ir _ tolimesnė palanki ar nepalanki partijos 

vidurio eiga, o dažnai geresnio partijos pradžios pastatymo persvara ir būna lemiama pačiai partijai. Vadinas, didelio dėmesio tenka kreipti ir partijos pradžiai. Šachmatų teorijoje yra įvairiausių būdų kaip iš baltųjų taip ir iš juodųjų pusės partijai pradėti. Šie būdai arba debiutai bei įvairūs variantai dažniausiai vadinami juos ištobulinusių meisterių arba jų kilmės kraštų vardais. Įvairūs išdirbti teoretiniai variantai dažnai nusitęsia toli į partijos vidurį ir, kad išlaikyti lygią padėtį, reikia žinoti ir tiems variantams teorijos nustatytus pasipriešinimus. Tačiau retas meisteris tobulai žino tas devynias galybes visokių variantų. Svarbiausia yra žinoti elementarinius partijos pradžios dėsnius bei pagrindinius debiutus.
„Tempo“ reikšmė/Baltieji pradeda partiją, t. y. daro pirmąjį paėjimą. Tobulam, tarp stiprių partnerių lošime, ši baltųjų iniciatyva jau turi reikšmės, ir dėl jos turnyrinėj praktikoj baltaisiais laimima daugiau partijų negu juodaisiais. Kiekvienas bereikšmis paėjimas yra lygus nustojimui vieno „tempo“, t. y. neišnaudojama savo paėjimo. Stiprioj turnyrinėj partijoj toks vieno kito tempo nustojimas gali nulemti ir partiją.’ Taigi, pradedant partiją kiekvienas ėjimas turi turėti gilią prasmę. Kiekviena išvedama figūra turi būti pastatoma ten, kur jos negalėtų užpulti priešininko išvedamos figūros taip, kad jai reikėtų be kompensacijos trauktis, t: y, prarasti „tempą“.

IšsivystymasĮsidėmėtina taisyklė: nepradėti kovos veiksmų kol neišvestos visos figūros. Su kiekvienu ėjimu turi būti stengiamasi išvesti nauja figūra. Išimtis gali būti z- tik tuo atveju, jei, priešininkui padarius klaidą, aiškiai galima apskaičiuoti, kad ir perankstyvas puolimas atneš naudos, atsveriančios išsivystymo sutrukdymą. (Bus daugiau)
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Uždavinys Nr. 12
E. F e i g i n („South African Chess Ma

gazine“, 1946 ny)
Juodi: Kh8; Bb2; Ra3, dl; Pa4, c5, 

f3 (7).,

I

Matas 2 ėjimais

ŠACHMATŲ UŽDAVINIŲ TURNYRAS 
LONDONE

Sąryšy su sporto olimpiada Londone, 
British Chess Problem Society ruošia 
didelį šachmatų uždavinių turnyrą. 
Turnyras padalintas į tris skyrius:
1) mato dviem ėjimais uždavinių,
2) mato trimis ėjimais su, mažiausia, 
dviem mato pavyzdžiais ir 3) mato tri
mis ėjimais be suvaržymo. Kiekvie
nam skyriui paskirti prizai, kurių pir
mieji siekia po 5 sv. sterlingų. Uždavi
nius su pilnais sprendimais, savo pa
varde ir adresu trijuose egzemplioriuo
se (surašyta viskas turi būti viename 
lape) nusiųsti iki 1948 m. rugpjūčio 
31 d. šiuo adresu: S. Sedgwick, 337 
Strone Road, Manor Park, London E 12. 
England.

LB856
Dr. h. w. 1948, Nr. 8

A-BCDE FGH
Balti: Kf8; Rd3; Žf6; Pa7, d6, f7 (6). 

Matas 3 ėjimais

Uždavinių sprendiniai
Užd. Nr. 10 (A. Ellerman). B.: Kh2; 

Vg2; Bb5; Rai, e4; Za5, b3. J.: Kc3; 
Bb2: Rh5; Ža2, hl; Pa3, e2, e5. Matas 
2 ėj. Spr.: 1. Re4—bl.

Užd. Nr. 11 (A. Moseley). B.: Kf7; 
Va7: Bh2, h8; Rc8, d2; Žd3, f4. J.: Kg5; 
Bel, fl; Re4, f8; Žhl, h7; Pd5, g4, gg. 
Matas 2 ėj. Spr.: 1. Va7—d7.

Part, baigmėj v. Mutius — Škėma 
(„M. Š.“ Nr. 7) seka šitoks laimėjimas: 
1. Vc7 a6 2. Ke2 Kg2 (grasė Kf3) 3. Vc6+ 
Kh2 4. VdG! Kg2 5. V:a6 Kb2 ipo 
5... Khl sektų 6. Va3 h2 7. Val+ Kg2 
8. VflX; gi po 5... Kgl, 6. Va3 g?
7. VgS ir t. t.), 6. Vd6 Kg2 7. Vf4 Kh2
8. Kf3 ir juodųjų g pėstininkas krinta, 
o tuo pačiu ir partija.

Loyd—Moor (11 psl.) partijoj sekė: 
1. Vc4—e6!

Redaktorius-leidėjas Kazys Škėma (21a) Blomberg Lippe, Bahnhofstr. 43-7. 
Žurnalą užsisakyti galima pas redaktorių. Atsk. n-rio kaina 3,— RM, 

platintojams ir užsiprenumeravusiems — 2.50 RM.
Druck. Borek & Geiser, Detmold, R. BDA 18, 500 1. 47, Kl. C.
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