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OIsOMPIA
Leks Klumberg jutustab Los Angelesi mängudest.
l.
Los Angelesi mängud ise on vajunud juba kõikematvasse
ajalukku,
kuid maailm ej väsj neist rääkimast.
Nüüd alles hakkavad ilmuma neid
mänge käsitavad raamatud ja bro~
shüürid, mis kirjutatud mitmest ja
mitmest vaatevinklist tuhandel maa^
kera keelel. Ka kodumaale pöördunud A. K i u m b e r g i 1 on kavatsus
välja anda sellesarnane raamat, e t
jagada kõigile o m a muljeid ja t ä helepanekuid. Et mc[C ajakirjanduses,
väga vähe otsestest allikatest Los
Ängelisi sündmusi valgustatud, ei pidanud „E. Spordileht" pahaks tülitada Ä. Klumberg! tema värskel ametalal — teadusliku sekretärina plaanide ja kavade kalial urgitsemas, —
et kuulata^ tema muljeid.
„Los Angelesi mängud"
ütles
Klumberg „väärivad, et maailm nendele kõigist eelmistest suuremat t ä helepanu pühendab. Need olid tõesti
kõigi aegade vägevamad olüm- E e s t l a s e d L o s A n g e l e s i o l ü m p i a m ä n g u d e l ; Vasakult: A. Klumberg'
piamängud,
V. Palm, A. Maasik, prof. Piip, ins. Morse, attashee Kõdil ja O. Käpp.
Võte
mis Äteenast saadik korraüdatud. on
tehtud San Pedros, mis asub mõnikümmend miili Los Angelesist eemal. OlümKoik need tähelepanekud ja koge- piamängude
puhul korraldati seal eestlaste ühine koosviibimine ja Kalifornia kohta
mused, mis uarikeed ammutasid eeloli koos rekordne arv eestlasi — 56.
mistest mängudest, rakendasid nad
nüüd seks, et kümnendad olümpia- Kuuldavasti kirjastavad sakslased lärutud olümpia 5 ringi,
mängud jääksid maailma unustamatu- hemal ajal raamatu, kus muuseas avalrääkimata muudest kaubaartiklitest.
t e k s suurejooneltkkusest. K a siin
davad viimase kui ühe sportlase taKaelasidemed, riided, panama kübaavaldus püüd näidata, et Uus Maasgajärje kõigilt
olümpiamängudest.
rad, autod jne., igal neist ilutses 5
i t a Ameerika ühendriikidega eesotSealt vclb siis veenduda, et ka kõiring;. See tuletas järjest meele olümsas suudab ikkagi rohkem pakkuda,
ge viima&emate ja nõrgemate olümpiamänge ja ühtlasi reklameerjs kaukui vanema kultuuriga Vana Maapiamceste saavutised ükskõik mis
pa, ja neid olümpiasümboliga märilm. Juba avamistseremoonia oli niiala] Los Angeleas ohd kõrgeklassigitud asju müüdi pööraselt. Ka kavõrd vägev, et sõnad selle kirjeldaÜsed. KUJ vee] Pariisis leidus kettabareed, lokaalid ja muud selletaolimiseks nappideks osutuvad. Olen näiheitjaad, kelle saavutised va,d 27-28
sed ajutised tegid reklaami mängunud Antverpeni, Pariisi, Amsterdam., siis Los Angelesi viimane mees
dele ja omaie. Nii nä-teks neis kormi mängude avamist, kuid Los Angeoli kindlalt 40 m. ümber. Odas alla
raldatud
|es ulatas need. Kuid mitte ainult
55 m. mehi Los Angelesis ei nähtud,
tantsuvõistlustel anti parimatele.
mina, vaid ka need, kes rohkemal
kuigi fjnaali mittepääsenutel ainult
auhindadeks olümpiamärgid
arvul mänge jälginud, olid vapustaju 3 heidet oi]. Suhteliselt sama võib
ja pisima kui asja juures maaliti iktud. Isegi olümpiamängude isa, kel- öelda ka teiste alade kohta. Eelka olümpiamängud silme ette. Lisaks
le nime need mängud seekord kand- jooksud olid nagu
lõpuvõistlused,
veel muu reklaam, nagu karnevalid,
sid, "
sundides pingutama peaaegu viimast.
igasugused protsessionid,
broshüüparun de Coubertin oli imesturid jne., süs oh aru saadav, et
Pealtvaatajaskond Los Angelesis
nud
oli rekordne
200.000 ameeriklast sõitis väljasja t a rääkis, et Los Angeles oli üle
ja
reTdaam
selle
saavutamiseks
oli
poolt
Los Angelesi,
kõige ja et yankeed on tervet maaiseg: a m e e r i k i a s 1 i k u s ts kiiludes kõ;k hotei^d. Enesest näib
ilma üllatanud. Vaene N u r m i , kes suurem
millise mõiste all harilikult suurt reksee arv liialdusena, kuna avamistseLos Angelesis startida ei saanud ja
laami defineeritakse. Olümpiareklaaremoonial viibis ju ainult 105.000
kes minuga võrdselt olümpiamängumiga tegid „sTmitti" nii mängude
vaatajat. Kuid statistikat tuleb usdel viibinud, põlnud vähem imestukorraldajad kui ka igasugused ärid.
kuda. Pealegi oli 105.000 fikseeritud
nud.
Ei saadud vist sammugi astuda, kui
ajnult maksulised vaatajad, kuid nagu
Nurmile oli see esimeseks juhupoleks satutud olümpia sümboolsele
ma ise veendusin, siis
seks võistiusi tribüünidelt jälgida,
vüsringjle. Isegi
kümned tuhanded
tarvitasid
kui jätta kõrvale mõned
väiksed
apeisiinidele, banaanidele oli su„*£angu pileteid",
võistlused. Ta lausus, et juba
avamistseremoonia jälgimine l o hutas kibedust, mis kerkinud NurVäärlmetaüasjade & märkide tehas.
mi võistluskeelust.
Et ta varem ainult teiste vaatlusobjektiks olnud, seile tasus t a nüüd
püsiva pealtvaatamisega ja isegi oma
kaljukindla] ajal peetud treeningtunValmistab eeskujulikus väljatöötamises:
nid muutjs t a ümber, et jälgida avaVaärtmetallesemeid:
auhindadeks, kingitusteks, kodu kaunismist ja võistlusi. Ta oli igapäev tritamiseks ja majapidamise otstarbeks.
büünidel ja ej võtnud defileestki osa.
Märke, medaleid, plankette ja metallkujusid.
Mis lisaks
avamistseremooniale
Graveerimisi — igasuguseid — käsitsi ja masinal.
veel' mängudele erilise vägevuse anEmaiisiltt, nimelaudu, numbreid ja
reklaamplakaate.
*dis, oli see, et
võistlejate saatmine Los Angele7alliim. Väitee Hoo&žterant&i JVP 6.
si sündis läbi väga peene filtri.
Saadeti ainult neid, keda arvati kalK õ n e t r a a t 452-79.
jukindlate võitjate huika pääsevat.

ROMAN

TAVAST

sest kontroll ustel oli sarnase suurvoolü vastu ikkagi nõrk. Tean paljuid, kes kõrvalisi teid
tarvitasid!
staadionile pääsemiseks. Lõpuks e i
tahtnud ka tribüünid ju hästi mahutada rohkem peadtvaatajaid ja teine
105.000 varitses väljaspool staadioni. Neist peaitvaaitajäist väljaspool
staadioni toon edaspidi vast mõndagi huvitavat. Lõpuks peab a g a
märkima, et sarnase reklaami ja Los
Angelesi üje 2 miljoni elanikuga linna kohta, 'täiendatud sadadest t u handetest väljaspoort sissesõitnutest,
oli vaatajaid kõigi päevade kohta
kokku ikkagi veidj vähe. Kuid siia
oli oma sõna öelnud majanduslik
kriis, sest Ameerikas on ta paiguti
veel tugevam, kui mujal maailmas".
2.
„Rahvavool kümnendate olümpiamängude avamisele algas juba tunde
enne määratud algust. Staadion ise
asus umbes Los Angelesi Unna keskpaigas n. n. v i l l a d e l i n n a j a o
t s e n t r 1 s. Jalgsi, autodel, autobustel jne. sündis rünnak ja terve linri
elas vastava meeleolu alt. Mida ligemale staadionile, seda läbimurdmatüks muutus rahvameri. Isegi siis,
kui avamisstseremoonia oli alanud,
oli ligipääs staadionile raske, sest
kui ennem ei tahetud palju tribüünidele minna sellepärast, et mitte kaotada suurt naudingust olümpiaprotsessiöoni lähenemisest staadionile, siis
pärast ei suudetud enam pääsmeid
Sissepääsuks saada. Kui linnulennult
oleks saanud ruttamist mängude avamisele näha, siis oleks see pilt täielikum olnud, igatahes oli siin muudetud tuntud lause „Kõik teed viivad
Rooma!" ümber uueks:
„Kõik teed viivad staadionile!"
Autod ja teised jõuvankrid pidid
juba 1/2 kilomeetrit staadionilt eemal
peatuma, ja staadionile minemiseks
vjimane tee tui] jajgs] ette võtta ka
mõjukamatel isikutel. Äutoparke oli
ümber staadioni mitu ja; igas sihis.
Rongikäik olümpiakülast staadionile
algas poolteist tund] e n ne määratud
algust. Vägeva sireeniga kell 1.30
p. 1. anti sellest teäda sellele pooleleisttuhandelisele sportlashulgale, kes
moodustas selle päeva suure vaatlusobjekti.
Olümpiakülas paigutati kõik
olümpias tleedid ja esindajad
autobussidele,
kusjuures igal autobussil oli oma
number ja tema kohal lehvis selle
rahvuse lipp, kelle kangemad p o jad sees olid. Pooietunni pärast hakkas autobusside kett staadionile liikuma ja kujgt küla staadionist ainult
viie kilomeetriga eraldatud o\\, võttis sõit aega, sest
tihe rahvameri vallutas teed,
lehvides lippudega ja toopides
• : iilil.. ;

Meeleolu oli rahval ja k«t olümpiameestel ülevaim. Siin olid unustatud igasugused rahvuste vahed, iseg!
vaenud, mis tekkinud ühe kui teisel
rahvuse vahel mängudega
seoses,
muutusid olematuiks.
(Järgneb), i
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Sules, Viidingus ja Feldmannis seisis hooaja sisukam osa.
Kuulitõukes suur edasiminek. Läbilõikes edu märgata vaid kuulis, kettas ja kolmikus, kuna jooksud ja hüpped näitavad vähjakäiku.
3mettebes Sjite, tDiiöingu, Setömannt
ja txmrjeteroariel ka Scf}mU>ti fuurtagia»
jätigji ja tunöes itõõmu nfeie ^oforte:
musketäri" roõibukateft iretfibcft Soom*
ja Rootfi,, peame kergejõustiku Ijooaja lõppbilcrnft ftofebu roebaöes fiiski
tulema {turroale pttbile .peäle ülatnis
metatnte ja mõne ükfiku pealeroõrfuroa
Cootufe Kuufe, Ka|e j.t. faarouttste on
tänaroune fjooaeg ülbtfelt t b g a j ü m f i a
n e b i t i nätbanuö. (Tippfaarouijtjeb feba
ei ofuta „kuib jelgemini aroaRmb fee
10 parima kefkmtje roätjaarroestantifet.
Ainult kuuli ja beita faatoutfifeb on
paranenub ,kuio ifegt oba näitab läbis
lõikes toäfjjakätku. fiwpTpzb on las»
kunub allapoole mööbunub aasta ni=
rooob ,buib joob|ub... Itenbegia on
Cugu päris täbar. 100 m. on fäilitianub
eelmife aasta taifente^ buib bistantfib
200=10000 m. on roõrirelbaroab ainult
felle kefkmtifega^ mis toalises mõni
aasta tagaji. Kas fee pole pilge 3. ke*
Jjaltfe basroatfUjfe kongresfi otsustele
fport musfibesfe roiia , et meil potefes
ainult übfibuib tippmerji, bunateifeb bt=
burbaroaö ? 3gal jurml on aga felge ,et
mööbunub aasta burroab tulemufeö
roeel fuuremat biinbumujt nõuaroab ot*
fnfe läbiroiim(ifebs, et fport masfibesfe
ja feega rot)bem maale funnitabfe.
Reborbfponrttibulti roaabates on ai*
«uit Tjeibetjes tänaroune tjooaeg uufi
marbe toonub, kusjuures Sule 69.62.
IDiibVngu 15,67, $elbmanni 4666 ja
RTääritsa 2630 (karjega buul) on fufy=
ielifelt niiroõrb ebubab , et aitaoab lo.
Ijutaba teiste alabe
paigaltammumift
rjõi tagafiminebut Kutb bas fee on
<Eesti tõu omapära roõt peame põb*
justes sügaroamalt juurbjema ,ent joob=
fub ja f/üppeb ei taba roõtta roajalift
roebu. RTõnes teatejoobfus fuubetabfe
roeel buibagi parimate maitktoeni jõu»
ba, buib rohkem mibagi.
peatume betjaitfemalt kõigil ükfik.
atabei, et \aaba täieline pilt mööbunub
fnroejt. fllafib nenbe ebubufe järjesti
fes efile tuues, peame bõige peält pea»
tüma b, e t b e t e I.*)
Kuulitõukes küünib 6 meeft iile H nt.,
mis esmakorbne jutjus meie kergejõustibu rjooaegabet. See annab kä 10 pari»
ma besbmifebs 14. m. ligibafe tagajär==
je (täpfelt 13',98,4), mis üle poole
meetri parem 1931 ". a. omaft, buigi
^feegi eelmistega roõritetbes ebubas oli.
iile 14 m. tõubafib järjekorras: 15.67
— IDiibing ,14.62,5 — (Eribfon, 14.27
— Sule;, 14.18 — Süüb, 14.09 —
— RTäärits (tDalga) ja 14.01 — $elb.
mann. 3ärgmine neli on bõib üle 13
Kettaheites letoub 5 meeft iile 42 nt*
mis 10 befbmifebs annab 42.09,2 (1931
— 41.95,5). <Ebu on roäibe , kuib ütia*
tufeb (Eribfoni, Kafe ja Higgoli näol
iafuroab felle. 10 parimat oli: 46.66
— 5elbmann, 43.80 — IDiibing, 43.66
— (Eribfon ,43.45 — Riggol, 42.07 —
R)erbet(, 41.61 — Kafb, 40.75 — 3L
roes, 40.17 — Sule, 39.46 — ITtitler ja
39.29 — petferlane Koel). tDeel bolm
meeft on 39 m. fees: 39.25 — Anna*
maa, 39.16 — roõrubas pitentfel ja
18.99 — £ilientbal.
©ba annab 5 meeft üle 60 nt. \a
J 6 üle 50 nt.f
mis tuumastes näitab aHaminebut. tXu=
roibu 60 m. mebj roõib oobata narroa3
kaft Kabralift ja Ijaapfalu poiftft l e t i ,
*) Võtame järgnevatel
andmetel
aluseks ainult liidu poolt kinnitatud
protokollid, suhtudes väikse kahtlusega muudele andmetele.

g i f t ,bui nab aga õige treeneiri kät»
te faturoab (Tengi ametlik tagajärg on
50.81, buib eraroõijtlustel ,mis (T-kra.
roeliibu protobollibes ei leibu ^oleroat
ta ligi 55 m. rjeitnub. See on Ijea ta»
gajärg noore poifi borjta. 10 besbmife
tagajärjebs kujuneb 56.63,5 (1931 —
57.14,9) ja parimatebs: 69.62 — Sule,
62.32 — Caurfon, 60.56 — R)erber,
56.71 — Itiggol* 54.58 — Kabrar,
53.82 — £eeber, 52.55 — Kinb, 52.08
— 3Iroes, 52.07 — Puistama ja 52.04
— (Eribfon.
Kolmikhüpe on ainuke eouka$ ala
peale unfete,
buigi tipumeb.eb tagafi läinub. Ainult
Küttts on faaroutanub 14.09 (Kotba*
IDõitleja interblubil Soomes), Räljn
aga 13.52 peatuma jäänub. tCõusnub on
13 m. meeste arro ülbifeit ja fee annab
ba 10 besbmifebs pari|enbilifc ebu
13.42,8 mööbunub aasta 13.40,1 roastu.
See on peäle r/eibete ainube ebafimü
neb. Üle 13. m. on rjüpanub: 13.60 —
^erm, 13,52 — Räfjn ja jarroabas

Kobbin ,13.45 — 3ürgenfon, 13.38 —
Roosfon, 13.35 — IKarbs ,13.21 —
piQibfe ,13.11 — järroabas Roos, 113.06
— Kalm, 13.05 — petferlane Kleinfonv 13.01 — Ejinbrebus ja 13.00 —
Cabent.

KSrgtifes on 24 meeft üle J.70>
buib fealjuures on 1.80 meeste arro
roäljenenub baljele, buna Kotbas foom=
lajebs läinub, Klein rjooaega ei lõpeta»
nubj, Küttis ja (Euljb 1.75 leppinub.
Afemele on berbtnub K u u f e, bes
Scfymibtiga ainfab 1.80 metjeb. 10 beffe»
mine on alla läinub 1.77,4 peäle (1931
— 1 . T8-.35), busjuures parümatebs
oltb: 1.88 (riiroates) — Scfjmibt ,1.83
— Kuufe, 1.78 — pillibfe ja 1.75 —
Kinni tEutjb, Bergmann, Küttjis (Soo»
mes); Kongas ,Kalm, Sule, Klein ja
Knuut. £äl)emaib roäljaroaateib 1.80
faaroutamijfebs
omab Kateroi U|m»
ro e r b.
Kaugufes pole 7 nt. nteK
mis annabbi tagafiminebu 6.71.75 (1931

erilist s e l e t a m i s t

nuna 10 Keskmine mõlemal aastal on
11.31, fealjuures on roõtb<feit 193L
aastaga mer/i, kes 100 m. lipanub 11,2,
11.3 ja ll,4=ga. Hinult ÜRS 11,4 on
juure kerkinub ja fee ongi felle ala
ebukus. parimab olib: 11,2 — {Eakfc
[a £abent 11,3 — Kesküll, Kaban,
ITTark^, ITtilli (3ärroa), Kongas, 11,4
— Rattus, Küttis ,Ejaitoro ja Casingf
(IDõru). Peäle felle toeel 6 meeft 11,5.
200 nt. on keskmifeks 23,74 (1931
— 23.71). IDalitub
10: 23,1 —
Rattus, 23,3 — Küttis, 23,6 — Ütt!
ja Kesküll, 23,8 — tDäftrifc (Sakala),
23,9 — R. Gomfon, 24,0 — £aur (pärnu) j X^omfon, Bolsbak, 24,1 rQJanxm. peäle felle toeel 12 mee jt aüa
25.0

Saadawal MtkMta aptcelddet.
|a robnkanphtstes.

Kef&= ja pt&antaaoes on togafimineB
n>eel fuurem

Peatada: A/S. «Ephag»
Tallinn: Harja tAn.41 Ja
Narva mnt 43
Tarto: Kompanii 1

ja kefkmifeb on kõrroutataroaõ aegabega, kus toeel Belbfinsknt ei olnub.
Kas toob H. Klumberg Gestiit mõne
Kufocinskn toälja?
800 nt. kefkmine on langenub 3 fekunbiga: 1932 — 2.06,5 ja 1931 —
2.03,7. parimateks: 2.00,0 — £aas,
2.00,2 — 3ürla U/ 2.03,2 — Rtabisfon
({Tallinn), 2.04,3 — pärnu, 2.06,2 —*
Soonberg ,2.07,0 — £aux, 2.09,4 —
Rtabisfon (pärnu), 2.10,2 — Saar ja
2.10,8 — läänlane Sams.

" A.WANDER ArG. BERN,SCHWEIZ

OVOM/ILTINÜE tehuteAchfi Jut Jeidf

Laasner — suurim väravatekiitt
Kcvadvooruga võrreldes oli sügisvoor • palju nigelam pealtvaataja-tearvust, kassast ja ka löödud väratest. Väravatevaesust siiski kaebada
ei saa, sest väravatesuhe, mis oleks
sügisvooru arvu 57-st viinud kevadvooru 61-le, jäi ära ainult Puhkekodu—Võitleja matshi loobumisest.
Kokku löödi esivõistlustel 118 väravat 35 väravakütilt. Suurima väravaküti nimele konkureerisid pikemat
aega rind-rmnaga Laasner ja Karm,
kuni viimase matshiga Laasner .?tte
lõi. Mõlemad lõid esivõistlustel ühe
tosina väravaid, kusjuures Laasner}
tosin kurjem oli. Alljärgnevalt esitame kõik väravakütid:
Laasner, Sport
13
Karm, Sport
12
Kastanja, TJK
8
Siimenson, Sport
7
Jürgens, TJK
7
Vinkelberg, Puhkekodu
7
Kass, Sport
7
Sarõshny, NTHK
5
Fiskar, Puhkekodu <
4
Kuremaa, Puhkek.-Kalev 4
Koovit, Kalev
4
t väravat — Vajdov (K), Ney (HK),

91

Sprfntt&es on ainult JOO m. eelmise
aasta tafapttma (ailitanub.

400 nt. on tagafiminek järgmine:
1932 — 53,14, 1931 — 52.56 roastu.
parimateks: 51,7 — f^eirm ,52,0 —
Ütt', 52,4 — Rattus, 53,2 — ttamnt
53.4 — paluroere, 53,5 — Topman
ja Jürisfon, 53,7 — 3ütlau, 54,0 —
tDtllo ja ITIillt. Peäle fcllc roeel 11
meeft aüa 55,0.

on ekstrakt, mis sisaldab
kõik linnakse, piima, muna
ja kakao väärtuslikumad
ollused kergelt seeditaval
kujul Mis tähendus sellel
on sportlasele, ei vaja vist

Hooaegade

— 6.74,35). ülöifelt on aga 6,5 m.
meeste orn> roetbi&efe tõusnuö. (Enbtjefc
7 tn. ntebeb Räljn jo Küttis on efikolja
loonmtanub Kofjila püjitoufe roärnribes
jtartiroole p i 1116 j e 1 e ,kes büpanub
6.96. Eeijeb jaatoutafib 6.86 — Räljn ja
Küttis ,6.78 — Cabent, 6.70 — Kongas. 6.68 — IRarRs, 6.63 — jätroafeas
Ejinbrenus, 6.61 — Kuirmits Jne.

tuuskler (PK), Miller (HK), Böckjer (V) )ä Reintamm (TJK)
2 väravat — Rio (K), Biiber (HK),
Tshutshelov (TJK) ja Ratasepp (V).
1 värav — Koort (K), Seks (K),
Reismann (V), Murr (PK), Jõers (K),
Ambos (HK), Idlane (S), Abel (PK),
Mõtlik (PK), Pakkasaar (TJK), Estam (K), Joller (TJK), T i p n e r (S)
ja Ader (S).
Kevadvooru L a a s n e r i kahele
hat-trjekde lisandus sügisel teine kaks
järgmistelt: K a s t a n j a (TJK-Võitleja kohtamisel) ja K a r m (SportNTHK). Üheksale penaltyle kevadel
tuli nüüd juure kuus. Kokku seega
esivõistlustel 15 penaltyt, millest väravaid tuli aga 8 juhusel. Kõigel
rohkem oma kasuks sai penaltysid
S p o r t — 7 ja sisse löödi 4. Finessikama penalty lõi Tipner Puhkekodu vastu, ja see tõigi ta väravaküttide nimekirja, mis muidu väravavahti mängijale võimatu oleks olnud. Puhkekodul oli kasutada 3 penaityt (sisse 2), TJK-il 3 (sisse 1),
Kaievif 1, mis ka sisse löödi ja Võitlejal üks ja seegi mööda.

vahetusel
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jätkab ilmumist

üks kord iga kahe nädala järele
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Järgmine number ilmub seega e s m a s p ä e v a l , 3 1 . Okt. S. a.

J500 nt. kefkmifeb: 1932 — 4.14,73
ja 1931 — 4.14,06. parimab: 4.10,0
— proft ,4.10,5 — £aas, 4.13,0 —
Jürlau, 4.14,8 — Rtabisfon (Callinn),
4.15, 0— Prööm, 4.15,6 — Klemme*,
4.16,6 — Petermann, 4.16,8 — Soon.
berg ja 4.17,6 — Tomingas.
&000 nr. on tänatou toäfje jookstuõi
nit et fiin toõrblufi et faa tuua .
5000 nt. kefkmifeb: 1932 — 16.16,92
ja 1931 — 16.11,66. paremab: 15.48,8
— Peterman ,15.49,0 — Prööm, 16.01,0
— Tomingas ,16.17,2 — £aas, 16.11,8
— Kaalep;, 16.29,6 — Kiilt, 16.31,5
— Soonberg!, 16.33,6 — VOalbnex,
16.37,5 — Sams ja 16.39,2 — Kotbu.
J0000 nt. on roäfje jookstub. 8 pa»
rema kefkmifeb: 1932 — 35.15,79 ja
1931 — 34.56,2. Rteesteks: 34.11,4
— Petermann, 34.22,2 — R)albner,
34.23(0 — Kiili, 34.26,3 — Kaalep.
35.05,5 — (Treinberg, 35.40,0 — Sõnn
(3ärroa).

UO nt. tõketes on tafaphto Itgtftauoit
enbtne
ja paremateks: 16,7 — paluroere ,16,8
— Rärm, 17,2 — £abent, 17,5 —
Scf)mibr, ja R. Somfon, 17,8 —(Tamm,
17,9 — Kitai (Pärnu) jne.

B E S a ! ! S P O R D I B E H Ti
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I.Mli«- kolmas.
Kergejõustiku õhtumiitingul
Stokholmis oli üfjeus tõmbenumbriks kefc
taheibc. ©mabes ije jet alal Kaus ekst*
rafelasfilift meeft, ftutjus Rootfiti titt
Ropale roeet Sieroerti, Sakja ja 5 * I b*
m a n n i , (Eesti. Henbe toal]eline juut*
raõijttus lõppes ootamatult Sakja mit»
meroõijtteja S i e r o e r t i roõibuga, Kes
peitis 47.77. Geijeks tuli rootslane fl n*
b e r s | on 45.63, kuna $clbmann poole
meetri roõrra maba jääoes, pibi teppi=
ma kolmanba Ropaga — 45.07.
©öteborgis $elbmann teatawasti roõU
tis Sieroerti.

Kuulsusse fiasRo
maadlustel.
Spordi juubelivõistluserf.
tD j . ,,Spor5i"
maablustoõtjtluifeb
laupäewal ja pübapäeroal töölisroõimlas, mis übttaji kajutati 20 aasta jun*
beliroõij.Iustena, olib üttatatoab rea ni=
mekate meeste lüüajaamifejt. Samal ajal
ketkijtb efile xiba nooti, mõneb aües
mööbunub aasta atgajaö ,kes hatulbaje
jübibufega ejinebes, panib imestama ter=
roet jaalitäit, kuigi jaatitäie aü ju jt
juurt inimhulka mõista ei jaanub. pee*
tub maablujcb toäärijib igatahes itob=
Rem pealtroaatajaib
Cäbtlööroamate
meestena mööbunub aasta kuutjusteft
ejinejib K U U R ja Xl e o .Henbcga jelt=
jis tõjtmije juurmeister £ u t) a ä ä r.
K ä r b e s k a a l u s tuli ühegi kaotuspunktita võitjaks S i k k , kuigi tal
järveperaga pinev heitlus oli. Sikk
oli kogunj lähedane seljalkaotusele,
kuid parteris õnnestus tal vastase seljale panna. J ä r v e p e r a
seljatas
omakorda L o i g u , kes 2 min. järele
kaotas ka Sikde. 1. S i k k . 2. J ä r v e p e r a. 3. L o i g u (kõik Spordist),
hi
Sulgkaalus
oli
ulatuseks
P õ n t s o n i kaotus klubikaaslasele
M i s s i l e tööga, mis sündis kohtunikkude üksmeelsel otsusel 3:0- Kuna Põntson Freimuthast enne seda
vaid paremusega jagu sai ja Nuki
mitmekordne seljatamine matikohtuniku aeglusest märkimist ei leidnud,
langes Põntson kaotusega
Missile
väija, tuues vaid õnnega kolmandale
kohale. L u i g a l e h t võitis aga Nuki
6.30 ja Granbergi tööga ja lõppmatshjs seljatas ootamatult M i s s i , garanteerides omale üllatavalt e s i k o -

h a . . . 1. L u i g a l e h t , Kalev. 2.
M j s s . 3. P o n t s o n (mõl. Sport).
K e r g e k a a l oli Kristallile raskelt võidetav. Ta p-,di leppima peamiselt töövõitudega, kusjuures ootamatult südilt esjnes Kalevi noor algaja Väärt, kes tuli ka kaalu teiseks. Kolmandaks platseerus õnnega
Miller, Kalev.
K e r g e k e s k k a a 1 u üllatusmeheks oli jällegi möödunud aasta algaja F r o m a n , Sport. Ainult kaotus Sepsivardj!e viimasel minutil seljaga, kuna töövõit vast
Fromani
Oleks võinud olla, surus mehe kolmandale kohale. Kaalu võitja G r ü n b a u ni l, Kalev võitis Froman selge
paremusega. Teiseks tuli Sepsivart
just oma seljavõiduga Fromanilt.
K e s k k a a 1 u s kujunes
otsustavaks K u k k-V ä 1 i kohtamine. Maadlus oli tasavägine, kuid ise parteris
olles, suutis Kukk Välilt paremuspunkte noppida. Lõpul ründas Väli
tugevalt, kuid ei suutnud enam töövõitu saada. Millegipärast loobus aga
Väli järgmistele, mis pole kuigi nägus teguviis. Tee esimesele kohale
kujunes nüüd Kukel kergeks, ainult
Noor kaotas tööga. 1. K u k k , Sport.
2. M ä g i, Kalev. 3, N o o r , Sport.
P o o l r a s k e s tegi N e o
kogu
võistluste kestes ilusaid suplesse, võites peale Põhja, kõik seljaga. Pohla sai jagu Mällist ja Porosonist, kuna Alali kolmanda koha peäle maadeldes võitis paremusega Porossoni.
Koik neli Spordist.
R a s k e k a a 1 u suurmeheks
oli
L u h a ä ä r , Sport.
Seltsikaaslase
Kõllo võitis ta peale rea suplesse
paremusega ja Palmi, Kaiev seljaga
jäljega ootamatust suplessjst. K õ l l o
võitis Palmi napi paremusega.

ELV. £u'MUIn

lõi

Sport — Tartu Kalev 5:3
(Kartus taroastjatub
pokfitnterkluD
XD. j . ,,Sporbi" ja (Tartu „Kateroi"" roa»
hei lõppes ejimeje Rajuks 15:3, RUS=
juures raõibu otjustas ebaõigelt Röö<=
bingule antub roõit XDafyi üle.
Kaalube järjekorras roõitjab: pibel
(S) — pärna 2:1 .Reinthal (K) —
(Briiötn 2:1, 3ego,rom (S) tlmje parc=
mejuget Secrt 3:0 , Rööbing (S) toõttis
kobtunikkube läbi tDatji. 3ärgnes mi»
nuteib toile, tlielänber (S) toõitis (Eirktj
Cukktni 3. rounbil tetjn. k-sOs^a ,Rein«
ke (S) — ITTike 2:1. XDisnapuu (K)
jaab katjtlaje paremuje Gimmeitmannilt;
ja <Em. £ u k k i n jaaroutab 50 fek.
puhta knoki Pitka üle.
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TARTU - TALLINNA
Kalev

Poksiklubi

poksis
Tallinna Poksiklubi

Pärnumaa poksihoos.
Kaks toiimajt näbalat mÖõbus pär ä
numaal pokjijporbi talje all, mil maa»
konna jporbinõunik ftrno poolak la*
roastas ejimeje ütemaakonblife pokifi»
jporbi ptopaganba näbala.
12 päetoa jookjul korcalöatt pokji=
lutrjuji päirnus ja Sinbis. treenerina
tegutjes (Eesti paremaib irujikameljt R.
Kuura. Pärnus oti ojaroõtjaib ligft 40
ja Sinbis 20. J)uroi pokji roastu oli
toõrbtemiji juur, arroestabes arrouka
ofaroõtjate perega .Öjaroõtmine oti roõi»
malbatub kõigile roaatamata jeltft kuu»
lumujele.
übes propaganba näbataga Roxralbas
pärnu Eetroije pokji Klubi laiema».

ulatusliku pokji bemonftratpoon õfjtu.
R. Kuura jubatujet bcmonfteeerit|
pobfi treeningtunbi ja lõpuks oli pokfi!»
roõijttus, kus algajab — kurjujeft o|a=
raõtjab efineftb. (Eriti märkimist»äärfeib
ebufamme on teinub (Eesti fotar plerufe
— knock outibe meifter Ettur t^olm',
»kes R. Kuura jubtiimifel täienenub
rohkelt tehnikas^
Reebel pokfijporbi propaganba nabata
Sinbis featfe Kalju korralbujel peetub
pokji bemonj[rati[ioon=õb>tu tõmbas kok»
ku jaalitäie rabroajt. U)õijtlusofas pok?
fikurjuje lõpu putjul, miba juhatas R.
Kuura, oli märgata toõiftiejais juurt
ijurot ja toatmustujt naljkkinba jporbüc

Nr. SI,

Soome võitis Prantsuse
78:62
Robert Paul kaugust!7.50 — Ihanamäki võitis Penttilä.

Prantsuse

s n u r s p o r t l a s i : • kettaheitja Paul W i n t e r ja kaugushüppaja
Robert P a u l .
jee täpiert nii. Soome leljeb Komnten»
Soome toelteb roõiroab rõõmustaba^
teeriroab wõitu õige paifutatult ja le*
Peäle ebaõnnestumiji £os Hngelefi|s ja
piroab kui tobutufeau peate b.ooaja
^a äparbunub Jaapani matka roajals
riba pettumuji. „Soome tõtoi m|uröi>s,
Soome enejeteabrouje tõjtmijcks roõitu
©ollia kukke!" jee Ijüübtaufe läbistab
ja roõit prantfjuje^üle oti jetleks, Kus
Soome tet)H ja karikatuures kujutaUafe
joomtaste tootujib täitujftib punktuaal(Baltia ^ukkt (Prantfuje jümbol toapis)
jelt: püero enne maaroõiftlujt ennus»
tas „t7etfingi Sanomat" triumfi 78:62 jalgupibi rippumas, pea ära lööbub ja
juleb kitkutub. Soomla|eb oskaroab ja»
näol ja nagu nüüb felgunubfc oligi
mapalju roõibu pub,ul pibutjeba, kui
•MIIMTHIIIIIIMIIHIIimmi l i a i l — I M W I — I I M I ^ M I B ^ — T M i M —
kaotuje
putjut roaikiba*
„Tudengid" võistlesid.
ntaaroõijttus
peeti p.ariljis (Eolombefi|
VõsEtlusmäikmife: 100 m. 13 võistlejat. Eeijooksus saavutab Küttis aja ftaabtontl 15000 raaataja ees. Paart
11,7, lõppjooks jaotab kohad: 1. Kat- päevoa totb.maft olib rajab peb,nieb ja
tis 12,0, 2. Hajtov, 3. Hain, <i. Kiijee aroalbas erilijt mõju 100 m. ajale.
ma.
Jjiljem tabenes roäli. (Efimejeks üllatb.
Kuul: 1. Erikson 14.53,1, 2. Feldmann 13 78, 3. Sule 13.29, 4. Kirp; feks oti prantjuje jp,rinterite Iüüajaa13.19.
mine tDirtajelt, jiis Pauli kaugushüppe
Kaugus: 1. Küttis 686, 2. Tamm
6.57, 3. Ärmann 6.16, 4. Hallov 6,14, mark ja lõpuks penttilä aHaraanbuKetas: 1. Feldmann 45.48, 2. Erik- mine.
Tehnilised tagajiär^ed:
son 43.66, 3. Kirp, 39.83, 4. Sule
100 m.: 1. Virtanen, Soomfe 11,2.
39.36.
2. Rousseau, Prantsuse 1 m. iär. 3=
Kõrgus: 1. Sule 1.60 (1.70).
Oda: 1. Sule 63.63, 2. Ärmann Paul, Prantsuse. 4. Strandvall,
Soome.
48.66. Teivas: 1. Ärmann 3.00,
«00 m.: 1. Strandvall, Soome. 49,2.
Jooksudes osavõtjate kriisi tõttu
näidati kõrgeid tagajärgi, 400 m.: 2. GuiUez, Prantsuse 50,0. 3. Vilen,
1. Tamm 53,6, 2. Kijma 56,2, 3. Hain. Soome (mees on Ugi 35 aastane) 51,4.
1500 m. võitis „vastne" tudeng Pulk 4. Jackson 51,6.
800 m.: 1. Keller, Prantsuse 2.00,8.
4.31,5. Sule odaheide resultaati pi2. Kurkela, Soome 2.01,2. 3. Morel;
durdas märg väli ja tujutu võistlus,
Prantsuse 2.01,6. 4. Mickelsson 2.02,0.
mispärast tema 63.63 osutus hooaja
1500 m.: 1. Purje, Soome 3.57,0.
väiksemaks margiks.
2. Martin, Prantsuse 4.02,0. 3. Tuominen 4.05,0. 4. Normand, Prantsuse
Spordiäri
4.05,4.
5000 m.: 1. Lehtinen, Soome —
14.47,6. 2. Iso-Hollo, Soome 14.49,8.
3. Leclerc, Prantsuse 15.40,0. 4. Laforde, Prantsuse.
110 m.: 1. Sjöstedt, Soome 15,8.
2. Bernard, Prantsuse 2,5 m. j ar. 3.
Vilen, Soome. 4. Adelheim, Prantsuse.
Tallinn, Toompuiestee 19. Tel. 432-19
Kaugus: 1. Paul, Prantsuse 7.50.
2. Tolamo, Soome 7.19. 3. Äkki JärSoovitab omavalmistatud
vinen 7.07. 4. Villon, Prantsuse 6.71,
Kõrgus: 1. Reinikka ja Pärasalo,
Soome 1.90. 3. PhiJIipon ja Tribet,
Prantsuse 1.80.
Ka tEerroije pokjiklubi oli epianuo
Teivas: 1.. Vintouskg, Prantsuse
kolme ojatoõtjaga .(Eriti märkimistoääi» 3.85. 2. Ramadier, Prantsuse 3.70.
ne pärnu „Dempjen" ft. Jjolmi bebüüt
3. Lindroth, Soome 3.70. 4. Häkkikaljutaje Kolki wastu, kelle 1.68 min. ne n , Soome 3.60.
Kuul: 1. ,K. Järvinen 15.39. 2.
fjotm junbis patenteeritub joIar=pleju«
Noei, Prantsuse 15.12,5. 3. Älarotu,
jega kuulama unelaulu, kuna ejimejejt
Soome 14.92,5. 3. Duhour, Prantsuse
boobifi toibus jeitsmenbal ja alles ftor*
14.20.
Ketas: 1. Noei, Prantsuse 46.42. 2.
bamislöögib jäi lõplikult lamama. (Eriti
Vinter, Prantsuse 46.02. 3. Vaalamo,
t)eab on loota R. Kuura jõnabe järele
Soome 44.61. 4. Älarotu, Soome —
Sinbt pokfijaift.
40.07.
tõpufis oli pofiftaaitlfft iretirtng|unö
Oda: 1. Ihanamäki, Soome 63.10.
!
kus lõpuni roiiejt ringi jäi toaib k afts
2. Penttilä, Soome 62.25. 3. Gassner, Prantsuse 56.53. 4. Dore, PrantFjotm ja Sinbi 3anjon. IDaljepeal oli
suse 56.52.
t^otm juutnub jotar=plejufega knoeftia
Teatejooks: 1. Soome 1.58,4. 2.
taba jmrlafe Somfoni.
Prantsuse 1.59,2.

spoMi- ja uöimlemisabinöusid.

EESTI S P Ö R E M E M
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Kilde Tõusna Päikese maalt
Tallinna poksiklubi korraldatud Tallinna esivõistlused peeti Kalevi võimlas selleks otstarbeks oli ehitatud
poksilava saali keskele.
Reklaami järele otsustades pidid
võistlused kujunema Õige suurejoonelisteks ja neil ei pjdanud puuduma
ka oma „ciou" kergekaallaste 'Nieländer! (Sport) ja Lesteri (Poksikl.)
kohtamise näol, ja kas selle reklaami või mõne muu võluri tõttu oli
Kalevi võimla võistlusõhtuks kogunenud publikut nii tulvil täis, ei}
puudus võimalus igasuguseks liikumiseks. Kahjuks aga seekord publik pidi leidma, et ta on oma lootustes reklaami tõelikkusele pettunud.
Mats Nieiänder-Lestes jäi ära viimase mitteilmumise tõttu ja samuti
jäi ära kohtamine raskekaalus SüdaHansen. Koik see kokku
riisusid
võistlustelt nende koore ja kui arvata
väjja paar lahingut, mis oma t a semelt süski ej küüninud üle keskpärase, jäi seekordne poksileem päris lahjaks.
Kärbeskaalus on väljas Muda ja
Freimuth 2., mõlemad Tallinna poksiklubist. Täiesti algajaliku klohmimise järele antakse võit F r e i m u t h i l e , kes oli aktiivsem. Veidi enam
huvi pakub dtergekaalus Röödingu
(Sport) ja Stepulovi (Gong) kohtamine, mis, on, kui mitte tehniliselt laitmatu, süs vähemalt liikuvam ja temporikkam. Esimeses ringis Stepulov
näitab Röödingu tormamisele vastukaaluks paremat taipu, kuid teine
ja kolmas ring on kui mitte tasavägised, siis Röödingu ülekaaluga. Võitjaks kuulutatakse S t e p u l o v
—
otsus, mille üle vaielda võib.
Poorraskekaalus lähevad ringi Poksiklubi mehed M i s l e r ja Aljts. Tugevasti töötav Misler rabab kitsena
ringi karglevat Altisat järjest vasakuga, m}s mehe teise ringi keskpaigas juba nii pehmeks teeb, et ta
suure vaevaga suudab käe allaandmise märgiks üles tõsta.
Elavam matsh õhtul on aga Poska
(Kaiev) ja K ä b i (Poksiklubi) kohtamine. Käbi kes tuntud oma marulise
esimese ringi poolest ,rabab kohe
äiul Poskale kohutava haagi, mis tagajärjel kalevlane kukub, kuid peagi toibub ja omakord marulist vastuattaaki tegema hakkab. Ta töötab peamiselt svingidega, kuid et
need selles vihases tormamises märki
ei taba, suudab Käbi hoida pea sel-

gena ja vaatamata teise marulisele
tempole võita.
Sulgkaalus on koos „vanad sõbrad" T a a r {{Sport) ja
Hendrikson (Poksiklubi). Matsh kujuneb juba äiul veriseks ja kuna kumbki nim.
meestest poksi fairnessist just suuremat lugu ei näi pidavat, saavad
mõlemad terve rea märkusi. Taar
suudab korra Hendriksoni isegi pikail tõugata. Suure ragistamise järele
on üleni verised mehed kolmandal
ringil juba nii grogjgud, et vaevu veel
midagi teha suudavad. Võitja siiski teenitult Taar.
Poolraskekaalu teise paarina on
ringis K u u r a (Gong) ja Timmermann (Sport). Kuura, kes ilmses alavormis, suudab suuri vaevu ja väga
napilt võitjaks tulla. Kaks esimest
ringi rabab Kuura tühja tuult ja on
lähedal kokkuvarisemisele, kuid kolmandas ringis, kus ka Timmermann
väsinud, õnnestub Kuural rida pikki
haake Timmermannile sisse lüüa ja
seega oma ülekaalu fikseerida. Finaalis, milles pidi kohtama Kuura ja
Misler, oodatakse heas löögihoos
Mislerilt, et ta Kuura „põlema lööb",
kuid nähtavast; kardab Kuura ise sedasama ja laseb kohtunikul öelda, et
ta loobub . . .
Keskkaalus on R e i n o 1 e (Poksiklubi) vastaseks klubikaaslane Kapustin — tüse ja jõuline poiss, kellel aga kahjuks pofe veel „roheline"
poksitehnika saladustest. Oma suure
jõuga uhub ta esimese ringi tublisti
vastu, kuid mida minut edasi, seda
enam saab selgeks, et see mees oma
saatusest ei pääse. Kulub siiski kuni
kolmanda ringi keskpaigani, et Kapustin ka ise sellest aru saab ja käe
tõstab.
Kärbeskaalu finaalis lähevad kokku kaks Freimuth! — vennaksed, kes
aga seleie vaatamata sugugi ilupoksj ei tee, vaid üksteist mehemoodi
klobivad. Nagu sümbooliks praegusele ajaje võidab noorem vanema,
millele publik heatahtlikult kommenteerib, et küli isa annab kodus mõlemale veel oma jao . . .
Kergekaalu finaalis on R Ö ö d i ng u l e vastaseks Siht (Poksiklubi).
Siin Rööding kasutab teist peaasjalikult poksikotiks ja viimane, olles teisel ringil tüdinenud teise
hoopide
märklauaks olemas, annab alla. Nii
lõppesidkj Tallinna esivõistlused poksis . . .

„Saame esimeseks!" — Nipponite edu saladus. — Valgesport õ i t s e b . — Saladuslik Tsurutra. — K a jaapanlannad
tahavad üllatada.
Jaapan elab praegu täielist uuestisündi, kuid ühelegi asjale ei panda
rohkem rõhku kui spordile ning iga
uus võit võõraste üle, annab selleks
aiva hoogu. Ajakirjandus oma miljonides eksemplarides karjub spordist ja esiküljel on alati artiklid,
mis õhutavad massi ikka rohkem m
rohkem spordile tähelepanu pöörama. Ajakirjanduses on
hüüdsõna
„Meie s a a m e e s i m e s t e k s " .
Need ei ole tühjad sõnakõlksud,
sest kui jälgida jaapanlaste tööd,
võime öelda: jah, nad võivad mõne aasta pärast tõesti esimesed oiIa." Ootame vaid ära Berliini ia siis
Tokio olümpiamängud.
Nipponide edu spordis on olnud
viimastel aastatel silmnähtav ja iga^
üks seletab seda oma viisi. Kuid
meil ei ole siin tarvis selle üle hakata suuri loenguid pidama, vaid edu
saladus on lihtsalt seletatav sellele,
kes jaapanlaste elu-oluga kursis. Terve edu saladus seisab ainult „K ac h i-k u r i s". Mis on siis see „ka~
chikuri"? küsivad paljud. See ei ole
muud, kui nipponide r a h v u s t o i t .
Jaapanlane tarvitab üldse
väikest
portsjoni toitu ja igakordsel söömisel tarvitab ta siis ikka „Ka-chi-kuri"
Selles pudrutaolises toidus seisvatki
nende laps-maailmameistrite edu!

Tsurutra, 2-kordne olümpiavõitja,
on ikkagi saladus ise. Kui kevadel läbistus ajalehti tema surmasõnum lahingus Mandžuurias, ei olnud maailmameister ise aga mujal kui üksikiuses valmistumas olümpiamängudele. Nüüd aga Los-Angelesist tagasi
jõudes, on ta jällegi kadunud. Temale kui kahekordsele olümpiavõitjale taheti valmistada üllatus, kuid
Tsurutra pages jällegi. Kindlasti põgenes ta ära üksiklusse, et veel mõni
aeg puhata ja siis jällegi purustada rekordeid.

Paljud võib olla kujutavad endale
jaapanlasi kui väheharitud rahvast,
mis aga oleks enesepetmine. Rahva keskmine harjdusetase on jaapanlastel kõrgem, kui me teame arvata.
Inglismaal spordib intelligents — aadel ja Jaapanis samuti. Seal on peamiselt need noored, kes oma hariduse
saavad väljaspool kodumaad, spordi
edasiviijateks. Need üliõpilased, kes
Õpivad nii Ameerikas kui ka Euroopas , on väga hoolsad ia edasipüüdiad ning igaüks neist lõpetab ikka
vähemalt 2—3 fakulteet!! Ja ei ole
siis ime kui vafgesport ehk nooblima kihi sport Õitseb Jaapanis õige
tugevasti ja võib olla on kogutasapinnas kõrgemal isegi tPrantsuse
omast. Ainult jaapanlaste kaugus välismaast ei lase neid nii kuuldavale
tulla. Nipponidel on omad suured

Nüüd Los-Angelesi üllatuseks olid
jaapanlaste ujujad, kes panid terve
maailma imestama. Berliini olümpiamängudel tuleb nendelt jällegi üllatus ja selie valmistajaks on dr. G o h.
olümpiameeskonna manager.
Seni
esitasid Jaapanit üksikud naised. Dr.
Goh aga organiseerib juba varakult
terve rea naisi, kes siis aastal 1936
Berliinis Jaapani lipu esikohale peavad tõstma.
*
Stockholmis oli jaapanlastel ainult
üks esitaja — pealtvaataja. Anverpeni saatsid nad tillukese
arvu
võistlejaid; Pariisis oli juba terve esitus; Amsterdamis nad omandasid
juba esimesed võidud, Los Angelesis,
nad näitavad juba headena, kuid mis
teevad nad Berliinis?

Tagasivaade Võrumaa Spordiliidu edu
rikkale tööle,
Võru maakondlik spordiliit kutsuti ellu Võru sp. s. «Ilmarine" ja Võru Tennisklubi ühisel algatusel. Võrus tunti puudust ja vajadust juhtiva keskkoha järele maakonnas, fcuna Tallinna spordikeskasutused ei
pidanud küllalt tihedat sidet Võrumaaga ja kehakasvatuse inspektor
ei suutnud täita neid ülesandeid, mis
tema peale olid pandud. Samuti kohapealsete seltside omavaheline konkureerimine halvas liikumist maakonnas.
Senine tegevus on möödunud elavalt ja liidu ülesannetest on mõndagi täidetud. Ludu üleval pidada on
Võru uisutee, millise korraldamine
käis ülejõu üksikule seltsile ning milline leidis külastamist 6170 kodanikult
Sissetuljekuid sai Uit uisuteest kr.
1092. Odavahinnaliste (5 snt.) pääsetähtede tõttu leidis uisutee suurt
tarvitamist noorte seas, olles ainukeseks
vabaõhusportiharrastamise
võimaluseks.
Sportlikku propogandat algas liit
maal üleskutsete levitamisega, missuguseid saadeti laiali 400 tükki seltsidele, koolidele, asutistele ja isikutele. Võrumaa õpetajaskonna päeval
tehti sama, jagades 200 lendlehte
õpetajatele.
Võrumaa ajakirjanduses on M korral ilmunud liidu tegevuse ja propoganda kirjutusi mitmeveerulistena.
Lisaks kirjutised ühe ja teise liiduliikme tegevusest ja saavutustest.
Liit algas kirjavahetust Võrumaal
•asuvate spordiorganisatsioonidega, et
nad astuks Liidu liikmeks; isikutega
ja maakohtadega, kus huvi spordi

vastu, kuid kus seni puudunud spordiselts-ühing. Liidu juhatuse
liikmed korraldasid isiklikult ringsõite
oludega tutvunemiseks ja sidemed
loomiseks. Sene tagajärjena
on
praegust liidu liikmetena tegetsemas
26 organisatsiooni 1392
liikmega:
..Ilmarine" 315, „NMKÜ" 170, Räpina „OIumpia" 96, Linna Malevkonna klubi 74, Kuldre S. S. 83, LaunTennisselts 65, Nursi S. S. 48, Orava
sp. klubi 52, jne. Sidemed on olemas
veel 11 organisatsiooniga, kes veel
liidu liikmed pole, kuid selleks saavad ja üle 400 liikme juure toovad.
Hooajal on Liit korraldanud üle maakonna 19 sRordipropoganda päeva,
võistluste, peo ja kõnedega.
Propagaindavõistlustei on maal esinenud Võru nais- ja meessportlased
võistlejatena, kohtunikkudena ja liidu juhatuse liikmed esinenud sporti
käsitlevate kõnedega. Neist propagtttidavõistlustest on osa võtnud umbes 1300 sportlast võistlejatena, 5500
isikut pealt vaatajatena ja 3800 peoÜstena. Liit on 21 korral saatnud
maale oma sekretäri-instruktori kohalikkudele spordipäevadele kohtunikuks ja kõnelejaks. Spordi treeneritena ja kursuste juhatajatena on käi
nud 17 korral Liidu ülesandel Võru
parimaid jõude maal.
Lüt on annud maale 28 korral
spordiabinõusid, diploome ja juhatusi
ettevõetud spordipäevade, -võistluste
korraldamiseks.
Lüt on ellukutsunud 16 uut spordiühingut maal ja nende tegevuse kindlale ja püsivale jalale seadnud.
Liidu mõjutusel on kadunud Võru
linnas organisatsioonide vahel üks-

meistrid, nagu: Sohiga, Vatoh, Kumage, Zenzo, Scimidzu, Tacheichi,
Harada jne. Neist S a t o h on väga
hädaohtlik suurtele maailmameistritele ja K u m a g e
platseerub 5
aastat USAs parima kümne hulgas
ja ainult Johnson ja Tdden olid suutelised teda lööma. Praegune maailmameister V i n e s kaotas mõne päeva eest jaapanlasele.
Ei ole praegu suurust, kes ei oleks
jaapanlastele kaotanud, olgu see Lacoste või Cochet, Jaapani tennismängiiad on oma õpetuse saanud
USA-s, Prantsusmaal ja Inglismaal.
Seega kolme maailma parima valgespordimaa stiili segu. On kindel et
mõne aasta pärast ründavad nad Davis Cupi.

teisega konkureerimine ja sellega likvideeritud halb vahekord seltside läbisaamises. Lüt on jõudnud kõrgel
hojda ausa spordi põhimõtted ja see
on läbilöönud kogu Võrumaal. Sportlaste distsipliin ja ülespidamine on
võrdlemisi heale järjele viidud. Seltskonna suhtumine liidu tegevusse on
kõige parem ja liit on saanud tähtsaks teguriks Võrumaa noorsoo kehalise kasvatamises kooli kõrval.
Ludu. liikmetelt on korraldatud kahe aasta jooksul järgmisi võistlusi:
j algpalli võistlusi 41 — mida vaatanud peält 10800 inimest ja annud
tulu kr. 2190, kergejõustikus 68 võistlust — 5900 pealtvaatajaid, kassa
170C krooni, tennisses 7 võistlust —
315 pealtvaatajaid, kassa 120 krooni,
käsipallis 26 võistlust — 2210 pealtvaatajaid, kassa 310 kr., segaettekannetega ja võistlusaladega (poks ja
maadlus) 11 võistlust — 1740 pealtvaatajaid, kassa 218 kr.
Liidu kasutada olnud summad on
saadud omavaheliste laenude ja ettevõtete sissetulekutest, kuna toetusi pole liit saanud riigilt samuti omavalitsustelt.
Ludu ligemad ülesanded on: l u u a
uusi s p o r d i s e l t s e ja s p o r d i r a k u k e s i maal, kus
nad
veel puuduvad; süvend a aa h e a s õ b r a l i k k u
läbisaamist
organisatsioonide v a h e l ; v a l v a t a
spordim e h e l i k k u au ja t e g e v u s e
kohase toimimise
järele;
propagandat spordi heaks
teha ajakirjanduse,
üleskutsete
ja
koosolekute
näo;suusaspordi propagan-

Ilmus müügile

Toimetanud A . M ä n d v e r e
Hind 75 senti.
Saadaval paremates raamatukauplustes ja sportbüroos,
Tallinn, Müürivahe 16-33

Tartu käsipall.
£ariu fceffcltootiõe 6öfipallil|ooacö:
aroatt Ia»päetüa[. Sõprusm£ngubes fcofy=
taftö
meesi|e roõrkpallls
t&eeffneri
gümn. ja ffibtu gümn. tDiitnanc Imetas
1:2
Gartu • (EütOjtl. gümn. wõitis <EUKS=
£<B 2:0 ! (15:12 ja 15:10).
KorTOpalliaöõtjtlus <Bf)tu gümn. ! ja
Poeglaste gümn. toatel anöis ülekaae.
lukalt tüõtöu õfytulastele. ITTängu pe*
remces oltö „®>=ö;', meeskonnas man*
gis riöa Hmtu tuntumaiö pallimef)!.
—viHTni-n-nr-n-Tin-riT i - ITIIUHWM niH»iiiii'irw»™«»i**'-^a^'>mz3&&mnRwmrMBmnBmm*

tiat
ja
suusavalniistamise
kursusi korraldada;
levit a d a „E. S p o r d i l e h t e " V õ r u maal; e h i t a d a ujula võistluste
jaoks
Võrru;
avada V õ r u s u u s ja s u u r uisutee;
Võru
linna
staadioni
lõpule
ehitada;
elustada
raskejõstikku
maal; korraldada
spordit e g e l a s t e ja
kohtunikke
ettevalmistamise
kursuseid.
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3Eesti servija Ä. Matiisen, kes otfl
ühtlasi meeskonna parimaid.
3ättes kõrroale mõneb roäikfeka»
itibrilifeb pefapalli klubimatftjtb, oi?,
peetub
maaroõiftlus
c f t m c f e k sjuurkot)tamifeks
maailmas
ülbfe. Kuigi Soomes pefapatt aasta*
ftümneib roana, rabtoa poputaarfufe
mõitnub ja tublisti ebenenubf ottb 6a
Soomel ainoateks fuurroõifilusreks roaib
maakonbaöe koonbiste roatjelifeb fel
Ittjtfal põfyjufel, et puuöus roätisroasB
tane. pefapall fel kujul nagu ta Soo»
mes ja nüüö ka meil tjatrastufel oli
õieti ainult Soome r a b tn u s l i k fporöiala, miba läb,emabki naabrib ralby
ixmsitxibelife&s pole fuutnub tefya. (Eesti
oli efimene, kes pefapalli 6a omamaa»
Ie „importeeris" ja kabe aastlaga on
ta meil fubijelifelt rjästi ebenenub. ITTui»
bugi ei püfanub kabe|t aastajt Soo^
mega tajaroägijelt roõijtlemifeks', kutb
ijta algus on ju pool roõitu, kuna teifi
poolt roõime mõne aasta päraft ooba*
ta. Kuna pefapalli barrastamifeks reItorbjporöina ja etteroatmistaroa rüb/mb
«jporbina laitmatu roäärtus ei puuõu.
oti käfipatliliibu (amm maaroõiftlufe
masturoõtmifena pefapalli propageeri»
mifeks terroitatarõ.
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tuft, arenbame pefapalli ebafi ja loo*
bame paremale tuleroikule. Kõrb faatrte
ka kinbraliks!
Maavõistlus peeti Kalevi
väljal.
Maksulisi vaatajaid oli 245, kuid kuna Kalevi tagauksed „avarad" on
ja liit ise helde oli aukaartidega, võib
vaatajate hulgana arvestada üle 500
inimese. Valitsuse koosoleku
tõttu
puudus riigivanem võj ta asetäitja,
kuid Soome konsul V u o r i m a a oli
kohaj. Meeskondade väljailmumine oli
traditsioonilise ühishümniviisiga fikseeritud, liidu esimees E. K l u m b e r g pidas avakõne ja peakohtunik E. L e p a l e rivistusid pesapalli
esimesed internatsionaalid järgmiselt:
S o o m e — Tuominen, Salin, Hammanen, Aho, Hannula, J. ja A. Turpinen, Njssinen ja Hendrikson ja
E e s t i — Matiisen, Noony, Kallas..
Jürgens, Jõers, Ingland, Noony 2.,
Tomp ja Altmann.
Esimesel vahetusel „surmab" Eesti
kiirelt kolm soomlast, kuid ise lööma
asudes, hävib veel kiiremini just löökide puududes: 0:0. Teisel tõstab
Soome skoori kohe 5:0, mis tingitud
eestlaste halvast pallipüüdmisest ja
vajalise mängukogemuse puudumisest.
Noony ja Jürgens toovad esimesed
punktid Eestile ja seis on 5 : 2 . Peale 7. vahetust on seis 9 : 2 , kuna
paar vahepealist Eestile õnnelikult
0:0-}ga lõppenud. Tagajärg 9 : 2 on
Eestile hea, kuid kuna 7. vahetusega vajalik aeg ü k s t u n d täis ei
oie, tuleb mängida veel üks vahetus.
See muutub kaotusliküks. Soomlased on veendunud, et eestlased õhupallide püüdmisel kuigi kindlad ei
ole, loobuvad maalöökidest ja tõstavad selle mõjul skoori 14:2, kuni
Eesti lõpuks veel Tompist punkti
saab. Maavõistlus lõppes seega 14:3,
millega mõlemad pooled võisid r a hul olla.
KILDE.
Laupäevaõhtul tutvusid Soome pesapailimehed NMKÜ karikavõistlustel ka meie korvpalliga. Mäng meeldis soomlastele ja nad avaldasid lootust korvpall ka Soomes sisse seada. Kui nad selle teostavad, pole
võimatu, et meje paari aasta pärast
seekordse pesapalli kaotuse revansheerime käsipalli teise ala korvpalliga koguni protsentidega.
Kuigi pesapallil Soomes suur po-

kasutaba penaltrf-ltick Ijambfi eeft, milline aga lüüakfe rohkelt mõöba. RänS
miljmafabu takistab fuurelt mängi^
milline ei roõimalba tafemett naubitaroat roõiftluft. üljet P3K,=i paremtiiroa
läbimurbeft faab palli toa p u b e ^
kes palli läljebalt roõrku lööb feifufo
1:0. tterroife ülekaaluka mängu juures roõibab poolaja p3K. Qieifel teeb
Serroife rof. <E s k u s [ o n jõutifeft kaugelöögift 16 m. roiigi 1:1 ja enne lõppu roiib juljtimifele finifärgib tf. 3ü,tt
I D ä l b e fuurepärafe roäraroaga, lüües
roäljajooksnub roäraroaroab,i käte roa*
f^elt üleshüppel palli peaga roõtkiu.
lttatfb,i roõibab €errois 2 : 1 .
5inaalis IDaprufe roastu 9. jkp. oo-

w

Soome rahvusmeeskonna servija
Tuominen.
puiaarsus ja maavõistluse tulemust
Tallinnast huviga oodati, jäi pesapalli maavõistluse huvi siiski kahvatuks
maavõistluse vastu
kergejõustikus
Soome—Prantsuse. ..Helsingin Sanomat" toob sellest huvitava karikatuuri. ..Spordjhaige" u^ab ärevusega
mööda tänavaid ja ostab õhinaga eriteate Soome võidust maavõistlusel.
Siis pettub: see oli pesapalli maavõistluse tulemus, kuna teda eestkätt
huvitas kergejõustik. Kui t e ^ e poiss
uuesti eriteadet maavõistluse
võidust karjub, jätab see mehikese külmaks, ta pöörab poisile selja pomisedes: „See vist mõni yo-yotamise
maavõistlus!" Tejne eriteade tõi aga
just Soome ülivõimuka võidu Prantsuse üle kergejõustikus. Sisse vedasid oma pesapalliga!

lalgpalliiiofloja
Estonia ainuke kaotas.

Miroxlul, kutb päikefepaistelifel kui»
roal
fügispüfjapäeroal 9. okt. oli ftacu
ITtaaroõiftlufe korratbamife initfia»
iitro kuulus Soomele, kelle iba rabtous- bion roatitttb tjääburoa fjooaja roümabeliste fufjete fõlmimifeks oma lemW mafe fuurmatföt areeniks. Gub,anbe
peattroaat^ja ja kot)t. (D. Silberi ees
mikfporbile kõigiti mõistetaro oli. ITtaa*
pani Sport kaalule roäxskeb meiftrts
toõiftlufe tegelik ärapibamine olenes
aga kafye latjeäärfe naaberriigi toastas- l o o r b e r , miba aga (Estonia ei fuutnub
feekorb potistaba.
tikufe roiifakufe
bemonfireerimifeft.
<Eesti ofutas roiifakusfammu felTega*
ITTäng ife tiinbus tafaroägifemana re»
et ta roaatamata oma pefapalli noo»
fultaabift, kusjuures Sport oli parem
rufete ülbfe maaroõiftlufe roastu roõütis,
efirmefet ja j(Estonia teifet poolajalt
kuna Soome küllalbafett roiifakas oli
Paremus 'ife oü aga kumbalgi tingi»
toasturoõetaroate majanbuslikkuöe tintub tugefroaft pärituuleft ja et Spo.tt
gimuste" pakkumifega (fõitftb (Tallinna
teijel poolajal roasiwtuult mängibes
o m a bulul ja makfaroab järgmisel
roeibi paremat roastupanu aroalbas <Es»
tjooajal (Eestile p o o l fõitu fjelfingi).
toniale ,kui roitmane efimefel poolajal
£ifaks arroestas Soome meie pefapalli
temmale, roõis Sporti teenitub roõitjaks
noorufega ning efinbas irat)rousmeeskon=
lugeba. lDäraroatefub.e koljta roõib aga
nana oma B farja meiftiri Ejeifingi pal*
roaietba mõlema kafuks.
lontnojät .
tDõifilufet leppis Soome, meesbonb
t)ooaja lõpu koljta oli mäng t) e a,
paraja ülekaaluga, buigi tal roõima*
feft meljeb olib ^ treeningu tegelikult
lufeb e i p u u b u n u b roarje fimre=
juba katkestaitub. Sporbi eburiroi oli
maks rebestamifeks. Hii, muufuroab
famab,ea kui pub,kekobu roastu ja näis
liigfeteks ettetjeiteb (Eesti roõimaliku
et K a r m ja K a f s nüüb oma pairtma
parema gairnituuri koostamifeks ja efi=
roormi olib faaroutanub. (Estoonia!! peab
nenub meeste paremaks mänguks.
feekorb roälja tõjiünta roanab roeteraa»
Punktibe roatjet pole fee ikka rebufc»
nib ( E l l m a n ja K a l j o t . XDanab fuu»
feerinub ja kas meie efimefe kaotufe
baroab ikkagi fjooaja paremini nooxteft
fikfeerijaks oli 14:3, 20:5 roõi koguni
läbi mängiba pole kab.tluft, et nime*
10:0, {ellel pole olulift täbenbuft. IDõ*
merajtub kaks „roana" ka järgmüfel
tamt roaib peetub maaroõiftlufeft õpeb,ooajal meb.eb oma kob.tabel on.

\ Äroatoäraroaks oli pootelM (Estonia
o m a ro ä r a ro HTäxbi ja £aasneri roa»
tjelifeft rikosljetift ^miUe püübmifeks
Ratniku! toõimalufi ei jäänub. poolaja
järgnetoab roäiraroao öftb
uljkufeks1
matsale. 2:0 Sporbi kafuks tuli Kasfi
rjästimõelbub põikettepanekujt meeste
toatjelf,, kus K a r m jookfult roõim=
falt lati alla põrutas. XDeiöi b.iljem
järgnenub ( E T l m a n i roätraro oli tak«
tilifeit Ijooaja parimaks: ärjroarbabes
lüüa paremasfe nu>rka ,fuunis (Ellman
aga löögi roafakule ja kuigi pall langes
kefk roäraroat ,ei fuutnub Tipner pettes
löögift paremale kaxanuna küllalt kii»
reit taga ; i roa(akule pöörati: 2:1. £öö^i
kaugus üle 20 m.
'
Getfe poolaja efimefel poolel ^urus
(Estonia niitoõrb roõimfalt ,et roiik
aiatifelt õb.us rippus. Sinna ta jäigi,
kuna kiuste „õiglufele"" Sport 3:1 _ jooritas Kasfi trenberbufeft ja S i i m e n f o n i läljibaft roäraroasfe lükkamifeft.
£õpuks tegi Sport iriba bäib allafõite^
miüega roõibu teenituks tegi.

Tervis võitis karika.
pärnu pallifporbi b,ooaja fuurim
b.eitlus rullus 2. fkp. ftaabionit, mil
oli mängus pärnu ^Waba ITtaa" ränb»
karikas 1932. a. linnameiftxi fetgita=
mifeks ja roastamifi põlleb riroaalib
ffierrois ja p3K.
\
tEerrois algab Ijoogfatt ja peagi on

buti Setroife mängleroat roõitu, tuiib'
mäng näitas Ijoopis mibagi muub. pärnu IDaprus efinebes eriti Ijoogfalt ja
rjarroanärftub fjafair^ufega ja Gertoife
tagaliinibe nõrgal mängul — oli tulemufeks roaib roiik 1:1^ milline ^aa*
routati efimefel poolel. Kuigi tterroifel oti furmakinblaib roäraroajutjufeib
lugemata arroul tflööbi kolmel korral
tatti ja pä. K. IJTatfon lõi palK mõte»
maib poste riiroates roäiraroaroab/i feljatagant uuesti roätjate. tEerroife ülekaalukale mängule roaatamata oleks
roõinub roapruslaste roeelgi paremal
õnnel roõit langeba roiimast;ete paar
minutit enne lõpproitet, mil tüb,ja roäraroasfe lööbuö pall peatus püftlat?
juures 2:1 afemel. pä,rnu Iinnameiftw
riks tuli Setrois feega r o i i e n b a i t i
Rorba jänrjest ja roõitis teiftkoröjelt
maa" pärnu roätjaanbe iränötlWaba
karika, mille roõitjale üle anbis peatoimetaja b.ra Hi. 3üirroetfon.

Kodutud jalgpallimehed.
Sakala mare£?a juures otnub IDüjan»
bi Kaitfeliibu SpocMklubi, mis b,ulk aega oli XDiljanbi aktiimfemaib fporbtfeltfe, orfustati maleroa poolt likjroibeeriba .põbj,uft anbis muibugi asjaolu,
et terroe jatgpalltmeeskonb astus klubtft roälja.Kuna roarem juba olib kergejõustiktafeb famaft feltfift tab.kunub^
fiis roarifes klubi täielikult. Kii et
jäänubki muub üle k kui feltfi ^urma
kuulutaba ka ametlikult.
Itüüb on jäänub jalgpalli pärrasta,
roaks feltfiks XDiljanbisfe ainult fpor»
bifelts „Guleroik", kes b.ilju^i pub.itfes oma 20=aastaft
keftrousjuubelif.
Kuib kaitfeliibu enbifeb jalgpaUimeb.eo'
ei tab.a minna ,^ u Ieroikku" üle,
fcft teifes feltfis oleks roõiftiuskonku,
rents tirjebam, mis muibugi kafulikum
ülbifeft feifukob.aft. Seepäraft on piraegu
parem XDiljanbi jaigpalliganrituur kobutuf kuna uue feltfi afutamift roõi mõne roana feltfi elustamift (Sakala) takistab rafjapuubus,

TAILSS^N, PiSfkt, 4 7
Tel. 444-22.
Soovitab suures valikus:
Võimlemiseülikondi
ja
-jalanõusid.
Korvpalle, võrkpalle,võrkpallivõrke.
Ameer. korvpaJIisaapaid.
Miniatüür» l a u a p i l j a r d e i d .
P i n g . p o n g m ä n g e , lööjaid
ja paile.
Spordikujusid,
diploome.
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Harjumaa kaitseliidu maadlusesivõistlused.
8. okt. pidas Harju Maleva oma
meistrivõistlused maadluses. Maadlussport, miile propageerimiseks maleva
möödunud
aastal
palkas
A r t u r K u k e , on teinud harva nii
suuri edusamme, kuj viimase aasta
jooksul Harjumaal. Maapoisid, kes
võibolla aasta tagasi veel ei teadnud
maadlusest suurt midagi, on nüüd juba paijudest omavahelistest võistlustest läbikäinud võistluskogemustega
noored sportlased, kes pole enam
kaugel sellest, et tõusta peagi vääriliseks üsaks me^e maadlejateeliidile.
Erjtj tuleb seda märkida nende kohta, kei;e treeninguaeg ulatub veidi
rohkem tagasi suurema hulga treeninguajast. Ligemale
nelikümmend
töökarastatud maapoissi,
ligemale
nelikümmend noort ja
fanaatilist
maadlusjüngrit ond väljas oma paremaga, et pääseda võitjate
hulka.
Millise hooga ja hasardiga asjasse
suhtuti, seda märkigu kas või see,
et 32 maadluspaarist otsustus tervelt
24 seljavõiduga! Mis aga enam rõõmu tegi, oli see, et ükski mees polnud vahepeal puhanud. Oli ju nähtud nü mõndagi neist varemalt, kuid
ükski pole jätnud midagi uut omandamata. Mehed on edenenud ja teevad tööd ja ehkki see töö nii mõneski ii.ohas ei sünni jdeaalseis tingimusis, püütakse süski ka neistki
tingimustest, mis olemas, võtta viimane.
>
56 kg. kaalus on juba favoriidiks
vana tuttav F r o m m h o 11s (Mõigu). Oma seltsikaaslase Laasiga teeb
ta ruttu — minut ja 23 sekundit,
kuid noor Hageri mees Siimbach annab vanameistrile juba enam tööd
)— 4 .minutit. Laas ja Siimbach maadlevad 7 m. 13 sek., siis saab Laas
võtte sisse ja surub Siimbachi seljale.
Seega on käes ka selle kaalu järjekord.
;
61 kg. kaalus on võistlused juba
pinevamad. Kassmann (Aruküla) seljatab Niinepuu (Saku), Hermann (Keila) Käsperi (Hageri) ja pääsevad finaali. Kogenemusrikkam ja enamtreeninud Keila mees seljatab Aruküla
mehe 40 sekundiga.
1. H e r m a n n , 2. K a s s m a n n ,
3. N i i n e p u u . Viimane saavutas
Käsperi üle paremusvõidu.
66 kg. kaalus on kõige enam mehi — k a h e k sa.Miller (Mõigu) seljatab Angasti (Vasalemma), Nurberg
(Aluvere) saab jagu Nigiassonist
(Kaiu), Laadoga 2. (Hageri) näitab
oma paremust seltsikaaslase Alavjnna
üle ja Valtu mees Jussi paneb maha
Turtsj (Kohila). Viimasel juhtus selline Õnnetus, et ei saanud pooie kiloga kaalu ja pidi võistlema kaal
raskemas sarjas. Jussi seljatab hiljem Nurbergi minutiga ja finaalis Jussi-Miller, mis, muide, on tehniliselt
ilusamaid maadiusi õhtus, annab paremusvõidu Jussile. Võistlus oli niivõrd tasavägine, et võitja oma ülekaalu kindlustas alles viimase kolme
minut} sees parteripunktj omandamisega. Nurberg võidab omakord Ladoga ja nii on järjekord: 1. J u s s i ,
2. M i l l e r , 3. N u r b e r g .
72 kg. kaalus on tules viis meest.
Vel]stejn (Nabala) saab võidu Kala
(Alavere) üle, Homer (Järvakandi),
kes peale maadleja tuntud veel kohapealse ^.pordijuh;na ja parema rattasõitjana, seljatab Uhveri (Keila). Siis
Laser (Hageri) seijatab Vellsteini, kes
kukub pooliti enda võttest ja Uhver
seljatab omakorda Laseri! HomerVekstein kestab 15 minutit ja lõpeb
vijmase võiduga. Nii on saabunud
keeruline olukord: kõigil meestel on
kaotuspunkte ja võitja selgumiseks
lastakse maadelda veel Laser-Horner. Võidab esimene ning kaalu paremusi ärjekorraks jääb: i. H o m e r ,
2. U h v e r, 3. L a s e r .
79 kg. kaalus on neli meest, eesotsas tuntud mehe Puksbergiga (Aruküla). Pihlakas (Mõigu), kes veel kevadel oli üsna algaja, näitab tublit
tööd ja seljatab Düüna (Alavere).
Puksberg on sunnitud Hageri mehe
Oravaga maadlema 15 minutit, mille
kestes noor Orav oma karujõuga
tehniliselt paremale Puksbergile nii
mõnigi kriitilise hetke
valmistab.
Võitja Puksberg finaalis Pihlaka vastu seljatab Mõigu mehe ausa ja tero-

porikka maadluse järeie 8 m. 51 sek.
ja on kaalu võitja. Pihlakas-Orav
on tasavägine matsh, kuid vaatamata
jõule, on mõlemad tehniliselt veel
lihvimatud. Võidab Pihlakas seljaga.
1. P u k s b e r g , 2. P i h l a k a s , 3.
Orav.
87 kg. kaalus on kaks meest —
Toom (Aruküla) ja Laadoga (Hageri).
Maadlus kestab 15 ja võidab 'selle
L a a d o g a , kui vanem ja kogenum
mees.
Võistlused, mis algasid kell 7 õhtul, kestsid kuni kelle poole üheni
öösel.
Harjumaa tuntud meestest puudus
neil ainult Aruküla Ehrlich ja Kaiu
Niglasson. Samuti ei olnud väljas
Sikeldi Möldermanni, kes
kevadel
murdis rangluu ja veel matile tulla
ei tohi- Miskipärast paistab aga, et
maadlussport Harjumaal on arenenud
ainult teatavas rajoonis. Lõuna- ja
Lääne-Harjumaa on tugevasti esindatud. Kuid missugune nurk aga täiesti puudub, see on Ida-Harjumaa.
Ometi on ju ka sealpool samuti ma-

Iga p ä e v |||
saab
naija!
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See sport on kole asi.
T õ e t r u u d e l a n d m e t e l kirjutanud Juhannes K i11i p ,
illustreerinud Karl J o o n .
Vaatamata sellele, et tänapäevas!
sport ja sportimine on muutunud nii
endastmõistetavaks asjaks, et selleta elu kuidagi enam ette kujutada ei
osata, leidub siiski veel küllalt Eestiski neid, kes igal sobival ja mittesobival juhul armastavad deklareeri-

terjali, keda tasuks sportlikult organiseerida. Miskipärast aga ei käi sinnapoole ühtki raskejõustjkuinstruktorit. Või on see tingitud raudteede
puudumisest mm. maanurgas?

Maailmarekordid ujumises.
Rahvusvahelise ujumiseliidu (FINA)
poolt on maailmarekordid ujumises 1.
oktoobriks 1932 a. järgmiselt kinnitatud :
MEESTELE:
Vabalt? 100 ja 200 m. J. W e i s s m ü 11 e r, Ameerika, vastavalt 57,4
ja 2.08,0, 300, 400, 500 ja 800 m.
rekordid kuuluvad kõik T a r i s e i e ,
Prantsuse, aegadega 3.27,6, 4.47,0
6.01,2 ja 10.15,6, 1000 m. jaapanlaste „esimese pääsukesena" S. M ak i n o 12.54,7, kuna 1500 ja 1609 m.
on püsinud rootslase Arne B o r g i
nimel 19.07,2 ja 21.06,8. Teateujumises 4X200 m. on rekordiks jaapanlaste Miyazaki, Yusa, Toyoda ja
Yokoyama Los Angelesi
saavutis
8.58,4.
Binnuli: 100 m. J. Cartonnet,
Prantsuse 1.13,6, 200 m. L. Spence.
Kanada 2.44,6, 400 m. Rademacher.
Saksa 5.50.2 ja 500 m. R e i n g o 1 d t,
Soome 7.36,8.
da, et nemad seda sporti ei salli ja
et see pole muud, kui noore inimese rikkumjne ja hobusevargaks
ning kaklejaks kasvatamine.
Kui selijne -arvamine on mõnel
vanatoil või isikul, kes kellelegi ette
ei puutu, siis poleks sest ju viga.
Las räägib igamees mis tahab. Kuid
kahju on sellest, et leidub isegi noorsoo kasvatajaid ja muidu tähtsamaid tegelasi, kes oma eluülesandeks
näivad olevat võtnud spordi materdamise ja sportlastele kaigaste kodaratesse pildumise. Päris järjekindlalt kuuled kord süt, kord sealt, kus
jälle mõni koolijuhataja on oma Õpilastel keelanud väljaheitmise ähvardusega igasuguse sportimise ja kus
on poiste vaevaga ja tööga looduci
spordiväjjale lastud kari peäle või
tehtua midagi muud, mis väjja sportimiseks kõlbmatuks teeb. Samuti kuuled kurtmisi nii mõnestki kohast, et
näe, oli meil siin kena saal, saime
harjutada maadlust ja puha agä näe,
tänavu tull pritsimeeste- (või mõnele

Esmaspäeval, 17. oktoobril 1932.
Seljali: 100 ja 200 m. G. Kojak,
Ameerika 1.08,2 ja 2.32,2 ja 400 m.
T. Yrije, Jaapan 5.42,0.
NAISTELE:
Vabalt: keik rekordid peäle 800
m„ mis prantslanna Godardi käes
12.18,8, „ilusa Helene" M a d i s o n i *
Ameerika nimel järgmiselt: 100 m.
— 1.06,6, 200 m. — 2.34,6, 300 ml.
— 3.59,5, 400 m. — 5.28,5, 500 wL
— 7.12,0, 1000 m. — 14.44,8, 1500
m. — 23.17,2 ja 1609 m. — 24.34,6.
Teateujumine 4X100 m. on Ameerika
naiste päralt (McKjm, Johns, Saville ja Garratti) — 4.38,0.
Rinnuli: 100 ja 200 m. E. Jacoby
sen, Taani — 1.26,0 ja 3.03,4, 400
m. Kastejn, Hollandi 6.38,4 ja 500 nt.
Woflstenhoime, Inglise 8.23,8.
Seljali: 100 m. Ameerika eestlannaks peetud Eieonor H o l m 1.18,3,
200 m. Harding, Inglise 2.50,4 ja 400
m. M. Braun, Hollandi 6.16,8.
tt
tt

muule) seltsile uus juhatus ja see
enam ei anna sportlastele saali tarvitamiseks.
Sport on üks kole asi, öeldakse
lihtsalt, ja sellega lõpp. Et see arvamine tuulest pole võetud, seda
tõendab sõber Karl Joon. Tema nimelt on kah äge spordivastane ja.
leiab, et see sportimine pole muud,
kui üks sohikraam, millest iga aus.
ja korralik inimene enda eemale
hoidku.
Üks Karl Joone sõber oli nimelt
hakkanud sportlaseks* ja teinud hiljuti kaasa oma elu esimese spordivõistluse. Sellest võistlusest saatis,
ta pika kirja Karl Joonele, kus kirjeldas kõiki sündmusi, mjs staadionil
aset leidsid. Kuna Karl Joon pole
oma elus kordagi käinud ühelgi spordivõistlusel ega lugenud ühtki sporditeadet, siis ajas sõbra kiri ta lausa marru. „Ära rikub mu kalli sõbra see sport", hüüdis ta ja hakkas
kujutama oma vaimusilma ees, kuidas küll seal võistlusel pidi välja
nägema.

„ Võistlus oli hiigla kibe. Minu eeljooksus jooksis neli kihvt vuntsi",
kirjutas sõber. „Es}mesest stardist ei
tulnud aga midagi välja, sest üks
mees v a r a s t a s " .

„Teine start läks paremini, kuid
seal juhtus mulle väike äpardus. Arvasin nimelt endise stardi järele, et
starter jälle pika vahe peab, kuid
tema laskis nüüd ruttu lahti ja mina
jäin m a g a m a".

„Aga sellest polnud midagi. Sa~
ja meetri jooksu kaotuse tegin ilusti
tagasi k o l m i k h ü p p e s . . . "

Kuidas Neumann karguga mängima
pidi minema.
Spordi vasakkaitsja N e u m a n n ,
kes enamiku Spordi võidukaist matshidest esivõistlustel kaasa lõi, kuid
Baiti turniiril saadud põlvevigastusest lõpurünnakust loobuma pidi, astus napilt enne Spordi viimast matshi
Puhkekodu vastu karkudel kornberdades riietusruumi. Kauaaegset kaaslast silmates, kostub
meeskonnast
Neumannüe etteheitvalt:
„Nagu alati, oled sa ka täna viis
minutjt hiljaks jäänud. Kuidas sa siis
niimoodi veel niängu jõuad!?"
Kuid Neumann ei jää ka võlgu:
„Oh, pole midagi, mul läheb kähku. Ajan • mantli seljast ja olengi
vajmis!"
Ise vibutab sealjuures ähvardavalt
karku. .
Muide on „käsi" Neumanni jalaga loodetust paremini käinud. Arstide arvates on kindel, et mees tuleval hooajal startida võib. Kuid kas
see on arsti ettekirjutus või mõni
muu sund, kuid Spordi sinivalge sär-

gi vahetab Neumann TJK-i rohelise
vastu. Nähtavasti roheline värv mõjub rahustavalt haigele jalale.
Igaüks peab oma risti kandma!
Toome veel ühe lookese Neumana s t , kujd teisest sellenimelisest mehest. Sel Neumannil pole jalgpalliga rohkem pistmist, kui £t ta Volratiga hea „semmu" on. Suurema
osa oma maisest elust on ta väljamaal viibinud ja seal keskpärase
sprinterina erinenud. Kodumaale tuli
ta kroonut teenima ja oli hiljemf
sportbürooie kasulik välismaa kirjade kerrespondeerimise alal. Kuna iaga
see leib ei toitnud, tekkis tal isu
Londoni venna juure sõita. Volratiga
koos pidjgi sõit teostuma. Mõlemad
muretsesid vajalikud dokumendid valmis, jätsid ühel heal päeval sportbüroos jumalaga ja sammusid sadamasse.
Valitses kindel teadmine, et Neumann Volrataga juba ammu Londonis,
ja oodati neilt kirja, kui ühel päeval Neumann jälle sportbüroosse sis-

se astus ja teatas, et Londoni pole
jõudnud ja üldse kaugemale* sadamast ei pääsenud. Nagu korralik kodanik oli ta veidi enne laeva ärasõitu
sadamapolitseisse sisse astunud, et
end maha registreerida, kui sealt
käsu sai veel korraks Inglise konsulaati minna. Konsulaadis tühistati
aga vüsum sel lihtsal põhjusel, .et
rea aastate eest, kui Neumann õigeaegselt Eestisse ei saanud sõita kroonut teenima, ta nime taha Inglismaal
must r i s t tehtud. Muidugi on nüüd
asi aegunud ja mees võ\ü peatselt
ikkagi Londoni sõita, kujd seekord
rikkus see must rist kogu asja.
„Jah, eks igaüks peab oma risti
kandma!" lõpetas Neumann ohates
oma seiklusi sadamapolitsei ja konsulaadi vahef.
VäifsfiMdje: Eesti Spordi Kesädüt
Pea- ja vastutav toimetaja:
Ä. Mändvere.
Tegev toimetaja: H. Adorf.
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