Sporta Pasaule: Pirmdiena, 17. jūnijs, 1935
No Kaunas uz Tallinu

Vakar vakarā cauri Rīgai uz Tallinu aizbrauca' Lietuvas valsts futbola vienība, kurai rīt jāiet cīņai
ar Igauniju, šai sacensībā Lietuvas krāsas repre* zentēs tie paši vienpadsmit!, kuri nesen Rīgā
cioUi 6—1 neveiksmi pret mums. Apmainīts tikai vārt* sargs Jankauskas (Kovas), kura vietā
pret Igaui niju spēlēs Aibramikas (LFLS). Nežēlastībā bija! kritis arī slavenais lietuvju uzbrucējs
Lingis, bet pēdējā brīdī viņš atkal iedalīts valsts vienības sa-< stāvā un kopā ar pārējiem
spēlētājiem vakar aizbrauca uz Tallinu. ; EKSKURSIJU UZ MAZSALACU automobiļos rīko
Jaunekļu Kristīgās Savienības tū-ristu klubs Līgo svētkos 23. un 24. jūnijā * Marš-< rūtā:
Rātslaukums ?— Limbažu pilsdrupas un Bau» maņu Kārļa atdusas vieta — Mazsalaca —
līgošana; Skaņā kalnā — Velna pagrabs — Tūteres svētosols! — Burtnieku ezers —
teiksmainais Zilais kalns — Valmiera — Cēsis — Rīga, Pieteikšanās Edz 21g jūnijam J.
Alunāna ielā 7, tājr, 28801 un L. No* nietņu ielā Nr. 49, tāļr. 42431 — pie Zariņa. Dan lības
maksa Ls 6. Izbraukums 23. jūnijā pīkst. 8! rītā no Rātslaukuma* IERĒDŅU SPORTS. Aizvakar
VPS atklāja futbola sezonu. Turnīri ņem dalību VEF, P. T. Sports, ŠŽD., Dz. b., ND, Latv.
banka un Pils. darb. vienības* Spēļu ievadīi jumā visas vienības pulcējās Uzvaras parkā. Cīņa kā
pirmie devās P. T. Sports ar Nodokļu dep-tu. Uzvarēja pēdējie 5—0 (4—0). Otrā sacīkstē
spēkiem, mērojās VEF ar Šos. z. d-tu. Uzvaru guva šoscj» nieki 6—1 (3—1)* Jāpiezīmē, ka
pagājušā gada favorīti atbrīvojas no ligu spēlētājiem šogad cīņā devās ar iesācējiem. No abiem
tiesnešiem uz priek-šu gan gribētos redzēt vairāk dzīvības. VPS svētku laikā sacentās Pērnavā ar
vietējo futbola klubu un zaudēja ar 7—0. Vienība nebija sastādīta no labā-kiem VPS
futbolistiem. — VPS prezidija un vieglatlētikas pārstāvju sē-da notiks ceturtdien, 20. jūnijā pl.
18 LPšT. d< b»bas telpās. S. — VPS futbola meistarība nākošās spēles notiks 19. jūnijā Uzvarās
prakā, sacentīsies Rīga pasētas darbinieki ar Latvijas banku un un Latvijas dzelzceļnieki ar
Šosejas zem. departm.

