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Suonten ntestaviseuva. voitti. 
Ruotsin ja Suomen suurseurat 

kamppailivat neljässätoista lajissa 
juhannuspäivänä auringon kuumasti 
heloittaessa. Eräillä Götalaisilla oli 
niin kiire kotimaahansa, että kilpailut 
oli pidettävä jo klo 15. Yleisöä ei- näin 
aikaisin palaillut maaseudulta tar
peeksi, vajaa tuhat hikoili katsomos
sa. Alkuseremoniat olivat maaottelun 
malliin. Joukkueet marssivat kentäl
le lippuineen, kohteliaisuuksia vaih
dettiin ja kansallislaulut soitettiin. En
simmäisenä lajina suoritettu aitajuok
su vaikutti yleisöön piristävästi ja 
Uppercutiin järkyttävästi (hän saa
vutti kyllä tasapainonsa myöhemmin). 
Sten Pettersson oli ylivoimainen, mut
ta seuraavista tiloista oli sukeutua oi
kea tiukka ottelu. Ruuth ja Jukola 
ovat tottuneet juoksemaan kaukana 
Siöstefciri ia Erkan tiknna keskittyen" 
kokonaan aitomiseen, mutta nyt oli 
kankea Glinzer heidän välissään. Ki-
saveikot kiristivät, Jukola astui jal
kansa aidan läpi ja kaatui, Ruuth kaa
toi ensin matkalla kaksi aitaa ja hyp
päsi korkealta suoraan viimeisen ai
dan päälle. Jukola tuli hiljalleen peril
le. 

Sadalla metrillä saatiin pitkästä ai
kaa nähdä varaslähtö, syyllinen Kopo
nen. Laillisen lähdön tapahduttua al
koi kaksi kaksinkamppailua. Sköld oli 
vielä 30 m. maalista puoli metriä 
edellä Koposta, mutta sitten jälk. otti 
j a nykäisi ja voitti. Sköld venäytti lie
västä pakaralihaksensa. Toisen parin 
voittaja oli ruotsalainen. 

200 metriä korjasi Lindqvist kirk
kaasti. Koponen joko ei uskalla tai ei 
jaksa tätä matkaa taivaltaa, hävisi 
niukasti Sten-Pellelle. 

400 metriä oh aluksi huvinumero. 
Ainakin viisi erilaista lähtöjärjestystä 
kuulutettiin, Hammargren ei ollut hel
polla tyytyväinen. Itse juoksu oli mel-

HKV—Göta 81—69. 

"KOPO". 

Rajasaari kolmiloikkaa 14.88. 

RAJASAARI, 

iomein tulos: 14.88. 

ko rauhallinen, Nipa Mattilalla vain 
oli työ pysyä kovan alkuvauhtinsa 
kangistamana kolmantena» 

800 metrin maaliin näytti Helgas 
tien kiristäen loppuun ast !, hyvä aika 
tuli. Ekqvist piti huolta siitä, ettei ku
kaan päässyt putoamaan joukosta. 

Malmelin lähti 1500 m:llä johta
maan hurjaa vauhtia, 400 metriä meni 
minuutissa. Ruotsalaiset päästivät 
pienen raonkin väliin, Akkula tuli vä
lillä seuratoverinsa avuksi, mutta lop
pusuoralle päästessään he olivat n.s. 
puuhevosia. Konkari Sjögren lähti le
potilaltaan ja voltti helposti. Hänen 
aikansa on hyvä kolmiviikkoiseen har
joitteluun katsoen. Akerdahlkin heräsi 
ja ohitti Aakkulan. 

5000 metriä muodostui Loukolan 
liäytejuoksuksi. Ahosen oli aikaisin 
luovuttava suuren Dahlströmin voflt-
tamisaikeista. Vestlund ei hätäillyt ei
kä hautonut minkäänlaisia aikeita. 

Ruotsalaisviesti oli luonnollisesti 
ruotsalaisten heiniä. V. Mattila voitti 
Thorselliu niukasti ja Kopo ja Petters
son kirivät tasoihin. Iinqvist jätti 
loistokun toisena Nipa Mattilaa 5—C 
metriä, jotka Hammargren pani tal
teen loppusuoraa varten antaen Huh
dan puolivälissä saavuttaa. Huhta el 
voinut kirissä mitään. 

Heitot olivat laimeita kilpailuja, 
ruotsalaisista el ollut vastusta, Lan-
dala-Nilsson esiintyi pistelttennoukk*-

jana. Vaalamo työnsi oman kilpailuen-
nätyksensä, heitti kiekkoa kohtalaises
ti, mutta keihästä odotettua huonom
min. Torpo edistyy pikkuhiljaa kilpai
lu kilpaiulta. Uimari-Vainio sai yhden 
heiton onnistumaan hyvin, keihäs len
si siinä korkealla, muissa ei veto tah
tonut tulla puhtaaksi. 

Hyppääjät yllättivät eniten, mitkä 
posi- mitkä negatiivisesti. Korkeus
hyppy oli karvas pala Götan seitsen
henkiselle ""heijaiklackille.v ja hyjipää-
.•'•':• .»..•;..„. lei! h:,: . rUOtSa-
laisia selviytymällä 180. Bergman teki 
komean sisuhypyn kipein kantapäin ja 
hermostutti Götalaiset. Suurhyppääjä 
Nilsson epäonnistui täysin, hyppypai
kassa oli siihen kyllä osalta syytä. 

Pituushypyn alkoi Rajasaari ennä-
tyshypyllään, 683, mutta ei sitten enää 
jaksanut parantaa. Thorsell ja Kokko
nen pysyttelivät aluksi 650 seuduilla, 
mutta edistyivät kilpailun mukana. 
Thorsell sai viimeistä. edellisellä tu
loksekseen 682 ja viimeisellä voitti. 
Hän on nopeavauhtinen, multa ei hal
litse ruumistaan ilmassa muuta kuin 
sattumalta, putoaa töksähtäen. 

Kolmiloikka oli viimeisenä. Raja
saari teki taas parhaansa heti ensi 
hypyllään, 14.88, ja pelasi Suomelle 
tulostaulukoissa ensi sijan. Tätä hom
maa hän jaksoi paremmin kuin pi
tuutta, muutkin hypyt olivat yli 14. 
Kokkonen näytti tässäkin »elämänsä 
kunnon» loikaten 14.40. Ruotsalaiset 
olivat statisteja. 

Lopputulos kuulutettiin kesken kol
miloikan ja se oli: HKV voitti 81—69. 

Palkintojenjakoillalliset pidettiin 
Särkänlinnassa. Kaikki kilpailijat sai
vat muistoesineen. Nilsson herätti 
hOpeätä huomiota viisine purkkeineen. 
Paras ruotsalaissuoritus palkittiin, se 
oli Lindqvistin 22.2. Kokkonen sai par
haansa suomalaisena komean Götä-
standaarin. Suuren samanlaisen sai 
HKV ja kolmannen kapteeni Öhman, 
isäntä. HKV puolestaan lahjoitti Gö
talle hopeisen viestikapulan. Ensi 
vuonna uhattiin iskeä uudelleen yh
teen. 

10 0 m. j u o k s u : 1) Koponen, 
HKV, 11; 2) Skjöld, Göta, 11; 3) Alm, 
Göta, 2 m, jälessä; 4> V. Mattila, 
HKV, 2,2 m. jälessä. 

2 0 0 m. j u o k s u : 1) Lindqvist; 
Göta, 22,2; 2) Pettersson, Göta, 22,7; 
3) Koponen 22,8; 4) V.Mattila 23,1. 

4 0 0 m. j u o k s u : 1) Hammargrejt, 
Göta, 50,*;. 2)NHuhta, HKV, 51,1; 3) 
N. Mattila, HKV, 51,T; 4) Alm, Göta, 

'51.8. , 

> Petters-
16,3) 5) 

8 0 0 m. j u o k s u: 1) Helgas, HKV, 
1,57,1; 2) Kellerman, Göta, 1,58,3; 3) 
Vallin, Göta, 1,59,1; 4) Ekvist .HKV, 
2,02,6. 

1,5 0 0 m. j u o k s u : 1) Sjögren, 
Göta, 4,06,4; 2) Malmelin, HKV, 
4,08,7; 3) Akerdahl, Göta, 4,09,3; 4) 
Aakkula, HKV, 4,10,8. 

5,0 0 0 m. j u o k s u : 1) Loukola, 
HKV, 15,21,7; 2) Dahlström, Göta, 
15,34,6; 3) Ahonen, HKV, 16,03,5; 
4) Vesterlund, Göta, 16,33,3. 

11Ö m. a i t a j u o k s u : 1 
son. 15,3; 2) Gliner, Göta. 
Jukola, HKV, 22,1. 

R u o t s a l a i n e n v i e s t i : 1) 
Göta 2,02,4 ja HKV 2,02,8. 

K u u l a n t y ö n t ö : 1) Torpo, 
HKV. 11,00; 2) Vaalamo, HKV, 13,93; 
3) Hellman, Göta, 12,12; 4) Nilsson, 
Göta, 9,85. 

K i e k o n h e i t t o : 1) Vaalani.) 
41,15. 2) Torpo 40,K.. .:> Nilsson 34,87, 
4) Hellman 34,85. 

'1 . : i - . ' : '•'• •• ••• • 1 -' Vi!aiu, 
'! '• , ' ,15, 2) Vaalamo 57,92, 3) 
Laroy. Göta, 55,81, i) Nilsson, 50,01. 

P i t u u s h y p p y : 1) Thorsell, 
Göta, 7,04; 2) Kokkonen, HKV, 6,90; 
3) Rajasaari 6,83; 4) Larby 6,42, 
HKV. 

K o r k e u s h y p p y : u Bergman, 
HKV, 180; 2) Kokkonen 180; 3) Nils
son 175; 4) Hultcrantz, Göta, 170. 

K o l m i l o i k k a : 1) Rajasaari 
14,88; 2) Kokkonen 14,40; 3) Nilsson 
12,42; 4) Hultcrantz 12,40. 

HUGO VAINIO, 
heitti vii Ot m, 
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Suomen sarja on valmis alkamaan. Milloin vain osanottajiensa puolesta. 
Toista on sitten liekö järjestyspuoli miten kehittynyt. — Suomessa on tällä 

haavaa kahdeksan onnellista joukkuetta: Helsingin Palloseura, Helsingin IFK, 
K.IF, Stjärnan, Turun Palloseura, Turun IFK, Vaasan Palloseura ja Viipurin 
Palloseura. Nämä ovat saaneet kunnian osallistua Suomen ensimmäiseen kun
nolliseen jalkapallosarjaan, joka alkaa elokuussa. 

Suurin piirtein toteutui ennustuksemme keväällä, Helsingistä on päässyt nel
jä, Turusta kaksi ja Vaasasta sekä Viipurista yksi kummastakin. Miten 

onnistunut tällainen jako, jääköön tulevaisuuden osoitettavaksi, mutta nyt rau
hallisesti ajatellen melkein säälii maaseutua sen sittenkin vajavaisen edustuk
sen tähden. Pääkaupungin anastaraissa sijoissa on epäilemättä yksi liikaa, 
mutta pelien perusteella olisimme olleet vaunut tarjoamaan toisenkin paikan 
maaseudulle. Sekä HPS että IFK ovat olleet niin paljon eri luokkaa, ettei 
juuri pääkaupunkilainen voi sulattaa sen Suomen sarjan edustajien liian voi
makkaasti eriäviä voimasuhteita. Vaikka kukahan tietää, millaisessa kun
nossa pelaajat ovat kesälaitumilta palatessaan. Kun kerran pääkaupunki on 
nyt vallan erikoisasemassa, niin täytyy sen edustajilta vaatia suurta työtä, 
vahvaa valmennusta, jotta maalaisyleisö ei saisi väärää kuvaa helsinkiläisestä 
yleispelitasosta. 

A 

Sarjalla ei nimittäin ole polkka n. s. peliarvonsa, lähteä peluuttamaan mää
rättynä aikana ottelunsa välittämättä srikoisemmin, mitä yleisölle tarjo

taan. Ei, sarjalla on ylevämpi tehtävä ymmärtääksemme. Se on propaganda-
väline jalkapalloilun leviämisen yleistämisen hyväksi. Se levittäytyy nyt vaih
televana tärkeimpiin keskuksiin, sieltä edelleen lähettääkseen siemeniä muual
le. Jos'otamme pääkaupungin uskolliset 1,000 henkeä, Turun 800, Vaasan sa
moin 800 ja Viipurin 500, niin yhteensä nämä 3,000—3,500 ovat se kantajoukko, 
joka vahvasti on tänä pitkänä murroskautena uskonut jalkapalloilumme nou
suun. Ja kun tiedämme, että kansainvälisissä otteluissa voi yleisömäärä nousta 
kymmenkertaiseksi, niin täytyy suuressa yleisössä kyteä myötätuntoa jalkapal
loilua kohtaan. Tästä myötätuntoisesta joukosta on saatava vakituinen kan
nattajajoukko ja tätä tarkoitusta palvelee sarjasysteemi. 

•* 

Kevään sarjatouhu on tehnyt yleisön tietoiseksi uusista urista jalkapalloelä
mässämme. Sarjasta on puhuttu paljon ja yleisö tietää, että se voi asettaa 

vaatimuksia pelaajillemme ja heidän johtajilleen. Tämä tietoisuus voi olla vaa
rallisena kompastuskivenä, sillä jos niin onnettomasti kävisi, ettei sarja herät
täisi tyytyväisyyttä, niin nyt hereille saatu massa uudestaan heittäytyy välin
pitämättömäksi, ja sitten sitä on vaikea herättää uudelleen. Siksipä täytyy 
erikoisesti seurojen mieliin ajaa velvollisuuden vastuuntunne, joka vuorostaan 
pakoittaa harjoittelemaan harjoituksesta päästyäkin. Jos yleisö näkee, että 
rehellisellä mielellä tehdään työtä, niin se mielellään suo anteeksi pienet ereh
dykset. Kummankin puoleinen luottamus on tarpeen, ainoastaan sitä polkua 
käydään sarjaelämässäkin menest; .;seen. 

Propagandamielessä olisi ollut toivottavaa, että esim. Tampere olisi saanut 
paikan sarjassa sekä miksei myöskin Viipurikin toisen edustajan. Tam

pere, Viipurin ja Turun toiset joukkueet sekä Helsingin kolmas ja neljäs ovat 
samanarvoisia joukkueita, joitten otteluista tuskin etukäteen tietää tuloksen. 
Siksipä juuri tunnemme suurta myötätuntoa ennenkaikkea Tamperetta koh
taan, jolle tällainen menestys olisi merkinnyt enemmän kuin millekään toiselle 
joukkueelle. Tampere on asemansa puolesta keskeinen paikka, sen lähistöllä 
on urheiluun innostunutta kansaa, mutta onnettomien asianhaarain tähden sen 
ialkapalloilu viettää kituvaa elämää. Se potee vastuksen puutetta ja sen on 
kokolailla vaikeata saada ulkopuolista apuakaan hätäänsä. Mutta koska se 
nurjista puolista huolimatta on pystynyt tänä vuonnakin huomattaviin tekoi
hin, osoittaa se sitkeää elinvoimaa, mikä varmasti ei kaivannut puhjetakseen 
täyteen kukkaan muuta, kuin — Suomen sarjaa. B-sarjassa Tampere tulee 
epäilemättä olemaan huomattavimpia tekijöitä. 

* 

Kukapa olisi uskonut, että mainehikas Sudet-seura saa alkaa B-sarjassa. 
Allekirjoittanut luki maalla Susien häviöstä. Se tuntui uskomattomalta, 

sillä vaikkakin Susilauma ei tänä vuonna ole erikoisemmin kunnostautunut, 
niin pidettiin sittenkin Närväsen sakkia varmana voittajaehdokkaana karsinta
ottelussa. Arvostelun mukaan olivat Sudet yleensä varmempia pelissä, mutta 
onnettoman saamaton laukausvalmius pilasi parhaankin yrityksen ja niin vai
vaisen maalin erolla Susilta katkaistiin tie. Susissa on ennenkin havaittu yli
mielisyyttä, kun voimilta heikommaksi arvioitua joukkuetta vastaan on käyty. 
Ei yksin jalkapallossa, vaan jääpallossakin. Jälkimmäisessä leikissä teknilli
sesti huomattavasti kehittyneempi Susi-joukkue on loppujen lopuksi ankaran 
työn jälkeen perinyt voiton, mutta jalkapalloilu on vaikeampaa. Jos siinä an
taa hetkeksikään vallan leväperäisyydelle, niin siitä on vaikeata nousta. Jär
kytetyksi ei saa sitä uskoa sittenkään, etteivätkö Sudet uusinnassa voittaisi 
Stjärnanin, mutta tärkein ottelu on jo menetetty. Vasta vuoden kuluttua voir 
\ a t Sudet uudestaan päästä pinnalle. — Pahempi kolaus oli tappio sittenkin 
koko Viipurin palloilulle. Karjalan pääkaupungissa on jalkapalloilulla ohdak
keinen polku astuttavanaan ja olisi ollut asialle eduksi, että kaksi joukkuetta 
olisi ollut muokkaamassa uutta maata jalkapalloilulle. 

Stjärnan on nimensä mukainen tähti jalkapallotaivaalla. Oikea komeetta, joka 
tulla tupsahti keväällä pienenä ja vaatimattomana, mutta paisui ja loistaa 

nyt täydeltä terältä, sammuakseen — niin, ties milloin. Yhdenkään Suomen 
jalkapallojoukkueen nousu ei ole ollut niin äkkijyrkkä kuin Stjärnanin. Pelat
tuaan vielä viime vuonna II luokassa, on se nyt saanut paikan Suomen sar
jassa. Kyllä sitä on lykästänytkin. HJKrn voitti maalilla avuttomalla pelillä 
ja nyt Sudet saivat karvaan tappion 1—2. — Ei pidä missään nimessä kadehtia 
Stjärnania. On päinvastoin hyvä, että tällaisia yllätysjoukkueita on. Ne, jos 
mitkään, sotkevat parhaatkin laskelmat ja lisäävät ottelujen jännitystä. — Ta
vallaan on Stjärnan ansainnutkin tällaisen menestyksen. Se pelaa vielä eri
koisempaa jalkapalloilua, mutta ääretön innostus, itseuhrautuvaisuus ja peli-
ilo ovat niitä ominaisuuksia, joita ottelussa katsoo niin mielellään. Ettei nyt 
vaan Stjärnanin tähti sammu yhtä pian kuin nousikin. Sen pelaaja-aines on 
sentään huomattavasti rajoitetumpi kuin muitten. Juutalaisseurakunta ei ole 
erikoisemman suuri, eikä siinä piirissä aktiivisesti tähän saakka ole urheiltu 
suuremmassa määrin, niin innostuneita passiveja kuin ollaankin. Jos Stjärnan 
aikoo menestyä, niin täytynee sen saada vuosittain vahvistusta muista saman 
hengen lapsista maamme eri kolkilta. Hauskaa tulee olemaan seurata Stjär
nanin jatkuvaa toimintaa. 

* 

Sekä HPS että Hrgin IFK näyttävät tällä haavaa olevan laskusuunnassa. Po
jissa ei ole keväinen riuskeus ja pelihalu. Ymmärrettävää kylläkin, sillä 

kummallakin seuralla on ollut kovan harjoituksen jälkeen hyvä kausi ja luonto 
vaatii osansa. Oli oikeastaan hyvä, että laskusuunta tuli näin aikaisin. Pojat 

I F K ; n j a l k a p a l l o -
k i e r t u e . 

Mikkeli 21/6. 
Rasittavan matkan jälkeen oli IFK:n 

joukkue pelivalmiina Mikkelissä, en
simmäisessä etappipaikassa, klo 19.40. 
Ottelu päättyi helsinkiläisjoukkucen 
voittoon, se pakoitti viisine varamiehi-
neen Mikkelin Kilpaveikkojen maali
vahdin antautumaan vallan yhdek
sästi. IFK saattoi melko heikkoa vas
tustajaansa vastaan esittää sella^ta 
peliä, että se ilmeisesti ällistytti kau
pungin pienuuteen nähden melkoista 
yleisöjoukkoa, n. 350 sitä oli. 

Peli oli verrattain vaihlele\aa ja te
hokasta; IFK:n hyökkääjät olivat 
melko liikkuvia. Paikkakunnan jouk
kue, joka sentään on Savon mestari, 
osoitti olevansa yhä vanhalla suomalai
sella jalkapallotasolla. Seuralla onkin 
vain yksitoista pelaajaa käytettävis
sään ja kun nämä harvoin tai tuskin 
koskaan saavat ottaa oppia eteväm-
mistä, niin on selvää, ettei heiltä pal
joa voi vaariakaan. Mikkelin kauniilla 
paikalla sijaitsevalla hiekkakentällä 
kesti hetkisen aikaa ennenkuin vieraat 
pääsivät alkuun. Sitten tehtiin maa
leja nopeasti. 20 min. seuduilla pääsi 
hyvin vasenta sisähyökkääjää pelannut 
H. Sundqvist läpi, tehden IFK:n ensi 
maalin. Viisi ja seitsemän minuuttia 
myöhemmin teki hän toisen ja kolman
nen. Karjagin II ja R. Lindbäck ehti
vät vielä tällä puoliajalla tehdä kumpi
kin maalinsa. Sitäpaitsi suoritti Frans 
Karjagin rangaistuspotku», mutta 
maalivahti vangitsi raudankovan lau
kauksen. — Toisella puoliajalla alkoi 
väsymys jo tuntua helsinkiläisissä, 

Kirin lukijoille on järjestetty 
tilaisuus seurata H:yin IFK :n 
ainn t laa tuista propaga nilama t Icaa 
Suomea ristiin rastiin matkakir-
jeitten avulla, joita eräs aktiivi-
pelaaja säännöllisesti tulee lähet
tämään. Kirjeet ovat luonnolli
sesti IFK-henkisiä, mutta saanee 
niistä käsityksen jalkapallotilun-
teesta varsinaisilta "markkinoil
ta'' tryrjässä olevilla srnduilln. 
Alla pari ensimmäistä. 

ennättävät pahimman väsymyksen levätä pois ja vähitellen taas kuntoutua näitä kisoja kohtaan. 

peli oli huonompaa kuin edellisten vas
tustajiemme, mutta he olivat virkeäm-
piä ja kovempia. Laitamiehet saivat 
enimmäkseen laiskotella. —Ottelu pe
lattiin auringon paistaessa täydellä 
terällään, 150 innokasta katsojaa oli 
yllyttämässä suosikeitaan. Maalien 
syntytapa j a -järjestys oli seuraava: 
R. Lindbäck pääsi palloineen ylös va
semmalla parin hienon syötön jälkeen, 
hänen laukaisemansa pallo livahti puo
lustajan säären kautta maaliin. Sitten 
seurasi Salmin vuoro, hän järjesti 
kaksi palloa peräperää melko hyvän 
maalivahdin taakse. Nämä tapaukset 
sattuivat 18 ja i l minuuteilla. Minuu
tin väliajoin tekaisivat Svanström ja 
Ki.i'jagin II 4 ja 5:nnen maalimme. 
Toinen puoliaika kului enemmän näy-
töspelin merkeissä. Vain kaksi maalia 
tehtiin tilanteitten pakoittamana. 23 
min. kohdalla teki oikea ulkohyökkääjä 
Sundqvist ensimmäisen Karjagin II:n 
korkeasta kaarisyötöstä. Viisi minuut
tia myöhemmin oli Svanströmin teh
tävä ottelun viimeinen maali. Tuoma
rina toimi varkauslaisia täysin tyydyt
täen IFK:n varamies Rasmussen. Lop
putulos 7—0 (5—0). 

Joukkueemme pelijärjestys Varkau
dessa oli: Närhinen, Karjagin, Lesch. 
Linden, Nylund, Eriksson, Sundqvist, 
Svanström, Karjagin, Salin, Lindbäck. 

Maanantaina 23 p. matkustamme 
Punkaharjulle juhannuksenviettoon. 
Seuraavassa pysähdyspaikassamme, 
Savonlinnassa, pelaamme 24 p. klo 14. 

En. 
* 

Turun I.F.K. A-sarjaan. 
Voit t i Tamp. Palloil i jat 2—1. 

Sunnuntaina ratkaisivat Tampereella 
helteisen sään vallitessa Turun I.F.K. 
ja Tamp. Palloilijat kumpi heistä pää
see A-sarjaan. Turkulaiset siihen sel
viytyivät voittaessaan maaliluvulla 
2—1. Kaikki maalit tehtiin ensi puoli
ajalla. 

Pelissä oli niin paljon kyseessä, että 
se koko ajan pysyi pingoitettuna ja 
hermostuneena, kohoamatta tuskin kes
kinkertaista paremmaksi. — Ottelun 
maalit tulivat ensi puoliajan alkupuo
lella. Ensimmäisen saivat vieraat >1 
metrin rangaistuspotkun, sen kuittasi 
hetken päästä Tampereen Niemi sa
malla tavalla. Pian tämän jälkeen tur
kulaiset saivat toisen maalinsa, joka 
myös jäi ottelun viimeiseksi. Palloili
jaan puolustus sotkeutui ja I.F.K. sai 
helpon maalin ,joka ratkaisi ottelun. 

Tampereen. Palloilijat joutuivat nyt 
karsintaan B-sarjaan, josta 2 parasta 
siirretään A-sarjaan. 

Ottelun tuomitsi hra Ovaska 
HJ.K::sta. 

* 

Pallo=Iirot. 
Palloseura Raumalle. 

Lauantaina kesäkuun 7 pnä perusti
vat palloilunharrastajat Raumalle pal
loseuran, jolle annettiin nimeksi Pallo-
lirot. Seuran toiminta tulee käsittä
mään jalka- ja jääpallo- sekä jääkiek-
konelit. 

Puheenjohtajaksi valittiin tohtori A. 
R. Alho., varapuheenjohtajaksi ja ra
hastonhoitajaksi joht. M. Nyholm, 
sihteeriksi toimittaja Walter Jokinen, 
kalustonhoitajaksi hra O. Saarinen, 
jalkapallokapteeniksi konttoristi E. 
Hopea ja jääpallokapteeniksi seminaa
rilainen T. Hellström. 

Pallo-Iirojen harjoitusillat ovat 
leja tuon tuostakin. Varkauden miesten maanantai ja torstai. 

taistelukuntoon syksyä varten. Latvialaisen Olympia-seuran H:gin joukkue 
(pääasiallisesti HPSdaisia) voitti kylläkin 8—1 ja IFK 4—2, mutta voitoista 
huolimatta oli katselijan mieli apea, niin huonoa työskentelyä esitettiin. Var
sinkin IFK :n leirissä. 

* 

Tekisi mieli hihkaista. Ilosta nimittäin. Totta kai kansa on lehdistä luke
nut, että Tanska päihitti Ruotsin 6—1, ihan samoin luvuin, kuin meidätkin. 

Mutta ei hihkaista,, sen sijaan todetkaamme, että Tanska on todella vallan hir-
niukunnossa, sellaisessa, jota edes vahva jalkapallomaa Ruotsikaan ei kyennyt 
vastustamaan. Kun tieto tappiostamme tuli Ruotsiin, niin hymähdettiin siellä: 
"ymmärrämme, mutta työ oli helppoa, niin kehittymässä kuin suomalaiset ovat
kin", ja kun täältäkin rohjettiin Ruotsille ennustaa tappiota, saatiin "so, so op
pipojat, noin 3—3, ei sentään enempää, luotamme kansan suosikkijoukkuee
seen". Nyt jälkeenpäin pannaan sanat toisin heläjämään ja, ihmeellistä kyl
läkin, ruotsalaiset itse myöntävät tanskalaisten suorastaan leikitelleen heidän 
kanssaan. Ottelu pelattiin Köpenhaminassa ja todettiin aivan sama ilmiö kuin 
täälläkin häviävään sakkiin nähden: tanskalaisten hyvä peli sekoitti tyysten 
ruotsalaisten konseptit. Ainoastaan yksi ruotsalainen oli jaksanut pysyä kyl
mänä. — Tanskalla on edessään vielä ottel uNorjaa vastaan. Siitä tulee epäi
lemättä tuima kimppailu, sillä norjalaisethan voittivat Sveitsin leikiten 3—0 ja 
Ruotsi pystyi nipin napin voittamaan 1—0. Pohjoismaiden mestaruus ratkeaa 
silloin. 

* 

Uruguay ja Argentina pelasivat tuonnottain maaottelun ja päättyi se 1—1. 
Luonnollisesti liittyi otteluun tappelu. Erään erotuomarin tuomion täh

den syntyi metakka ja vasta 10 min. nyrkkitappelun jälkeen saatettiin aloittaa 
peli uudelleen. — Argentinalaiset pelaajat saivat ottelusta yli 2,000 markkaa 
kukin. Kuvaavaa amatörismille Etelä-Amerikassa. — Uruguayssa pidettäviin 
maailmanmestaruuskilpailuihin ovat ilmoittautuneet Uruguay, Argentina, 
Brasilia, Chile, Paraguay, Peru, Mexico, U. S. A., Cuba, Jugoslavia, Rumania 
Ranska ja Belgia. Toivotaan vahvasti, että joko Espanja tai Italia tulee vielä 
mukaan, jolloin Uruguayssa annettaisiin anteeksi Europan välinpitämättömyyi 

mutta Karjagin II :n (3) ja Svan
strömin onnistui aikaansaada vielä 
muutamia täysiosumiakin. Paikkakun
talaiset eivät kyenneet aikaansaamaan 
vaarallisia tilanteita IFK-maalille. Tä
mä verrattain hauska ottelu päättyi 
siten 9—0 (5—0) IFK:n hyväksi. Seu
raava etappi on Varkaus. 

Varkaus 23/6. 
Saavuimme klo 11 Mikkelistä ja ',-;8 

olimme valmiit kohtaamaan Varkauden 
urheilijat. Salin, joka oli liittynyt jouk
koomme Mikkelissä, oli nyt mukana 
vakinaisella paikallaan. Varkaudella 
on, vaikka se onkin vain kauppala, 
kaksi joukkuetta, joista parhaat pelaa
jat oli koottu yhteen. Mahdottoman 
huono kenttä häiritsi peliä pahoin ja 
kesti hyvän aikaa, ennenkuin poikam
me pääsivät vauhtiin. Näissä ulkonai
sissa olosuhteissa eivät varkauslaiset 
luonnollisesti voineet kehittää min
käänlaista yhteispeliä. 

Peli alkoi hapuilevana ja näytti 
IFK:laisille olevan mahdotonta päästä 
juoneen kuoppaisella niityllä. Mutta 
kenttään perehdyttyämme syntyi maa-
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Helsingin sarjakilpailut. 

II luokka. 

Viimeksi suoritetut II ja III 1. otte
lut ovat melkein poikkeuksetta päätty
neet odotusten mukaisesti. Otteluja 
on pidetty harva se ilta ja yleisönä 
on taattu kantajoukko. Seuraavassa 
otteluista jokunen rivi: H P S 2 — T o-
v e r i t 2 9 — 1. Palloseuran kunnial
le kävi yllättävä häviö KIF:n kanssa 
pelatessa. Joukkue oli nyt vakinai
semmalla kannalla ja tulos sen mukai
nen. Eipä ollut vastuskaan hääpönen. 
Toverien joukkue on aivan liian avuton 
toiseen luokkaan ja alemmalla asteel
la olevista joukkueistakin lyövät muu
tamat sen vaikeuksitta. Ainakaan ei 
tässä ottelussa herättänyt vastust- jis-
sa minkäänlaista kunnioitusta jouk
kueen eri linjat. Puolustus on Tove
reilla aivan liian heikoissa (ei voimil
taan, joita on riittämiin, vaan taidol
taan) käsissä. Siinä onkin joukkueen 
arin kahta, joka ei pysty torjumaan 
näppäräliikkeisten vastahyökkääjien 
etenemisy rity ksi ä. 

IFK2-JukoIan Pojat I 3—0. Edelli
set eivät olleet saaneet pyhien aatoksi 
määrättyyn otteluun vakinaista mie
histöään. Nousevan polven rinnalla 
pelasi joukkueessa tähtiä ja sellaisia
kin, joita ei juuri pallokentällä usein 
ole nähty. Hyökkäykset punottiin jo
ten kuten keskikentällä, mutta maalin 
luona oltiin ihmeen avuttomia. Toisel
la puoliajalla vasta saatiin ratkaisevat 
maalit. Jukolaa Pojat olisivat olleet 
ansioituneita saamaan maalin pari, 
mutta minkäpä sille mahtoi, että 
Holmbergilla IFK:n maalissa oli sellai
nen annos tuuria mukanaan, että sivul
lista jo ihan harmitti. Laukauksen toi
sensa perään hän vangitsi. 

KIF 2—Stjärnan 2 7—0.. Kiffeläiset 
olivat jälleen mainiolla pelituulella ja 
voittivat ottelun miten tahtoivat. 

Start 1—HJK 2 3—2. Tulipa viime 
kerralla ennustettua, että Start ei sai
si sarjassa ainoatakaan voittoa. Tällä 
kertaa on meidän tunnustettava, että 
olemme väärä profeetta. Startilaiset 
kai lukivat rivimme ja sydämmistyivät 
ennustelustamme ja päättivät, että ei
hän sentään niin huonoja olla. Yksin
kertaisella ja suoraviivaisella, lujalla 
pelillä lyötiin HJK:n kakkonen. Ovas
ka sai poistua kentältä jalkavaivaise
na. HJK:n esitys oli melko laimea ja 
sekava. Hyökkääjistästä puuttui tyys
tin kokoava mies. 

Järjestys II l:ssa seuraava: 

a 
Joukkue 2 S :2 •§ S 

> S s K s S 
IFK 4 4 0 0 12—2 8 
KIF 3 3 0 0 18—3 6 
HPS 3 2 0 1 15—7 4 
HJK 4 2 0 2 - 9—6 4 
Jukola 4 1 0 3 5—10 2 
Start 4 1 0 3 4—13 2 
Stjärnan 3 0 0 3 2—16 0 

III luokka . 

Täytyy todeta, että III luokka Hel
singin sarjassa on heikko, suorastaan 
säälittävän heikko. Vain parissa kol
messa joukkueessa on lupaavia alkuja, 
joihin voi heidän esitystensä perusteel
la kiinnittää toiveita. Useilla seu
roille näkyy I I joukkue muodos
tuneen jonkinlaiseksi niin sanoak
semme kaatopaikaksi. Konkareiden 
ja ikämiesrajan sivuuttaneiden rin
nalla tavataan useissa joukkueis
sa vielä janioriasteella olevia. On
han päivän selvää mitä tästä syntyy. 
Vanhemmat ja rotevammat pelaavat 
niin, että nuoret pojannappulat eivät 
uskalla mennä lähellekään. Suositte
lemme "verryttely-sarjaa" johon var
sinaisen kilpailun jättäneet, mutta ei 
vielä ikämiesasteelle siirtyneet saavat 
esiintyä. Ja lopuksi sanat jotka eräs 
17 vuotias juniorijalkapalloilija sanoi: 
"Kyllä tämä jalkapalloilu on sentään 
mukavaa ja oikeata miesten peliä, 
vaikka siinä joskus vähän loukkaakin 
itsensä". Niin, eiköhän olekin? . 

HJK 3—IFK 3 0—0. HJK:n kolmea 
vaille juniooripelaajisla kokoonpantu 
joukkue kykeni tasapelin pelättyjen 
vastustajiensa kanssa. Puolustuskan
nalla saivat jalkapalloklubilaiset koko 
ottelun ojan olla, mutta tasapeli tuli
kin sitten. IFK:lIa oli ilmeistä epäon
nea matkassa. 

HPS 3—Jukola 2 6—1. Palloseura-
Iäiset, joiden hyökkääjäketjua johti lu
jasti painoaan Äännyt Stordell voitti
vat miten tahtoivat. Kumpikin joukkue 
esiintyi vajanaisella miehistöllä. 

HPS 3—Stjärnan 3 7—0. Jälleen 
helppo voitto HPS:lle, joka näkyy saa
van komeita tuloksia tilastoihinsa. 

I F K 3 sai luovutusvoiton T o v e 
r e i s t a , koska jälkimmäiset olivat 

Oli taas ihana vaihtaa valtakuntaa. 
13 'a pengöä maksavalla tiketillä läk
sin B u d a p e s t i s t a . Westbanhof 
Keski-Europan pikajuna. Katselin ai
kani kauniita maisemia ja vaihtelevia 
matkatovereitani, kunnes junailija il
moitti: S z o b ; ja vaunuun saapui 
joukko vormuniekkoja passeja ja mat-
kakamppeita tarkastamaan. 

Passintarkastajaksi täällä nähtäväs
ti pääsee kansakoulun käymätönkin. 
Minulle ainakin tehtiin merkillinen ky
symys: m i s s ä S u o m i on. — Men
nessäni Horthyn valtakuntaan ei ai
noata matkakapistustani avattukaan, 
mutta nyt pengottiin se yltä ja alta. 
Olin matkalukemisekseni siepannut 
muutamia vanhoja Kirin numeroita ja 
P. M u s t a pä ä n >L a u 1 u n v a a k a 
l i n n u s t a . » Näihin painotuotteisiin 
iski esivallan koura kovin tutkivasti, 
enkä saanut niitä takaisin ennenkuin 
ne oli käytetty ja näöstä päättäen tar
koin nuuskittu toisessa vaunussa. Sain 
kai virkavaltaisten miekkosten aivoi
tuksina kunnian olla bolsheviikkiva-
koilija ? 

P i s t y a n tuli piankin. Asemalla 
odotteli tulijoita pari autoa ja pari
kymmentä parivaljakkoa. Minun har
voja intohimojani Helsingissä on ajaa 
issikalla. Sellaiseenpa täälläkin nou
sin. 

H o t e l G r i i n e r B a u n r . 
15 kruunua (kurssi 1:19). Ystä
vällisesti otetaan vastaan ja sijoi
tetaan komeaan alakerran huo
neeseen — 60 kruunua vuorokausi täy
dellä ylöspidolla -1- 22 % juomarahaa. 

Hotellin isäntä tulee esittäytymään.! 
Saa tietää, että olen Tahkon ystävä j 
\vohl. Isäntä hymyilee muistoissaan ja 
sanoo: aika vekkuli se Pikkala. 

Minulla on Pihkalan suosittelu tri 
V e r e s'ille. Käyn hänen vastaanotol
leen. Saan odottaa aika tovin, sillä po
tilaita on runsaasti. Ja koko samainen 
katu kun on tohtoreitten nimikilpiä 
täynnään! Hänkin utelee kovasti Pih
kalasta. Tutkii sitten syntisen, muura-
haishappoisen kroppani, nivelien ajet-
tumat ja sydämen ja antaa määräyk
sensä. Aluksi 5 päivän mutakylpykuu-
ri. Sitten katsotaan miten jatketaan. 

Aurinkoa täällä on ja rauhaa. Mi
nusta tämä muistuttaa Naantalia, — 
ehkä sen vuoksi, etten ole koskaan 
Naantalissa ollut. Mutta »paistaa kuin 
Naantalin aurinko,» se pitää täällä 
paikkansa. Ja rauhallinenhan se on 
Naantalikin. Vieraitten tunnusmerkki
nä täällä on keppi. Se on kaikilla, jot
ka tänne tulevat, mutta useimmat luo
puvat siitä hyvinkin pian. Minä heitin 
herrastelemisen jo Helsingissä, vaikka 
toispuolisesti vähän nilkkasinkin. Kun 
täältä lähden, aion muistoksi ostaa ke
pin. Joskus niinkin päin. 

S u o m a l a i s i a l e h t i ä en ole 
kahteen viikkoon nähnyt muita kuin 
Kirin. Jopa juoksivat pojat komean 
puolipeninkulmaa. Ja Nurmi Englan-

pyhiä viettämässä Porvoossa, eivätkä 
olleet sopineet ottelujen järjestäjäin 
kanssa pelin siirrosta. 

IFK 3—Start 2 2—2. Tasapeli. Star
tilla useita miehiä I joukkueesta. "Pro
testi" IFK:n puolelta, joka kai menee 
läpi. 

K I F 3 voitti J u k o l a n 5—1, mut
ta hävisi Start 2:lle 0^2 . Jälleen pro
testi samasta syystä. 

Toverit 3—Start 2 1—0. Heikko ot
telu, jossa esitettiin enempi potkupal-
lopeliä kuin jalkapallopeliä. 

V o x . 

nissa, — siitä sentään sai lukea täkä
läisistäkin sanomista. Schmeling— 
Sharkey ottelu piti tietysti jännityk
sessä. Minulla on pöytätoverinani ru-
manialainen miekkailunopettaja. P r o-
f e s o r d e S c r i m a , S c a r l a t 
A t a n a s i u. Kysyin häneltä 13 päi
vän aamuna, joko hän tietää ottelun 
tuloksen. — Minkä ottelun ? — B o x 
— kehräsin käsilläni. — Nein, nicbt, 
sclion. — Illallispöydässä hän vuoros
taan kysyi, joko minä tiedän. — 
Kyllä. 

Hän innostui: Se oli eri ottelu. Seit
semännessä erässä P o p e s c o l ö i 
O l i v a n v i i d e s t i l a t t i a a n , 
mutta gonggong pelasti! 

— ? ? ? Olin lievästi hämmästynyt. 
S c S m e l i n g h ä n v o i t t i f o u l i l -
la. 

Asia selveni. Hän oli koko ajan 
odottanut vain tietoa Bukarestin Eu-
ropan mestaruusottelusta kärpässar-
jassa. missä hänen maamiehensä Po
pesco voitti pisteillä ranskalaisen Kid 
Olivan. Schmeling—Sharkey ottelusta 
hänellä ei ollut aavistustakaan. 

—Missä semmoinen ottelu on ollut? 
Helsingissäkö ? 

Kun ostin saksalaisen lehden ja näy
tin, oli hän sekä hämmästynyt että 
närkästynyt. 8 sivua oli uhrattu Sche-
meling—Sharkey ottelulle ja 8 riviä 
mainitaan Popescon voitosta! Hänestä 
se oli suhteetonta, hän sanoi: jaa, se on 
saksalaista. — Ja hän kaivoi esille 
rumanialaisen lehden ja syventyi uu
delleen lukemaan selostusta omansa 
voitosta. 

Minä selailin ostamaani T e m p a a 
(— Tahti). Todella suuresti siinä New 
Yorkin ottelu kuvattiin: 8 sivulla 12:s-
ta. — Etusivulla radioteitse ottelusta 
saatu hämärä kuva. Sisällä iisäksi sa
maa aihetta koskevia kuvia 20 kappa
letta. Ja juttujen otsikoita: Schmeling 
tulee takaisin! Puhelu New York— 
Berlin äidin ja pojan välillä. — Scott 
Sharkeyn foul-iskusta. — Schmeling 
antaa Sharkeyn revanshin. — 749,900 
dollarin bruttotulot. Ottelijat saavat 
177,900 dollaria. — Kuinka Schmeling 
voitti. — Katsaus uuden maailman
mestarin karriääriin. — Voittajat ar
vauskilpailussa: Schmeling vai Shar
key? (10.273 oli arvannut Schmelingin 
voittajaksi, 17,314 Sharkeyn). —Kuin
ka Berlin otti voittotiedon vastaan. — 
Äiti Schmeling odottaa... ensimmäi
nen onnittelija saapuu. — J a kaikki 
hänen ystävänsä! Exmestari B r e i -
t e n s t ä d t e r i n , manageri Sabri 
M a h i s i n sekä filmitähtien Renate 
M ii 11 e r i n ja Olga T s c h e c h o w a n 
(Schmelingin filmaustyötoverien) 

haastattelut. — Ja loppujen lopuksi 
on lehdessä vielä ote 11 i a d i n 23. 
l a u l u s t a » N y r k k e i l y o t t e l u 

Ja se oli vain yksi lehti. Kuka jak
saisi tavata kaiken, minkä kaikki sak
salaiset lehdet tästä tapahtumasta 
ovat kirjoittaneet. 

Suomen ruotsalaisia täällä on usei
ta, m.m. rumanialaisen ja minun pöy
tätoverinani tamperelainen insinööri 
P e t t e r s s o n , jonka Tahko ja avus
tajamme Teppa ovat tänne houkutel
leet. Yhden kunnon suomalaisenkin 
olen sentään tavannut, neiti Märta 
N o r d e n s s v a n i n , jonka Pihkala 
niinikään on tänne villinnyt. Minusta 
Pistyarin lääkärit saisivat Tahkolle 
agitatiostaan antaa jokavuotuisen 
kuukauden stipendin vapaaseen täällä 

oleskeluun. 

Viipurin piirin mes
taruuskilpailut 

viesteissä ja kymmenottelussa pidettiin 
juhannuspyhinä Ensossa Koiton järjes
täminä. Parhaita tuloksia seuraavassa: 

4X100: 1) Sorvalin Veikot 46,8; 2) 
Talikkalan Toverit 48,7; Enson Koitta 
sama aika, 20 sm. jäi. 

4X400: 1) Veikot 3.43,1; 2) Toverit 
3.45,5; Veikot II 3.53,5. 

4X800: 1) Veikot 8.30,8 (uusi piiri-
ennätys); 2) Koitto 9.05; 3) Mäenpo-
jat 9.24,7. 

4X1500: 1) Veikot 18.13,4. 
Naisten 4X100: 1) Toverit 60,8; 2) 

Veikot 61,2; 3) Koitto 62,2. 
Naisten 60 m: 1) Signe Kaijanen. 

Koitto, 9,0; 2) Kerttu Jyrkinen, Tove
rit, 120 sm.; 3) Maila Kaijanen 190 sm. 
jäi. 

Naisten keihäs: 1) Irma Piiranen, 
Veikot, 27.45; 2) Tyyne Kaapro, sn. 
25.50; 3) Anna Kaapro, sn, 22.10. 

Korkeus: Signe Kaijanen 120; Mai
la Kaijanen 110. 

Kiekko: 1) Signe Kaijanen 17.17; 
2) Tyyne Kaapro 16.70. 

Ikämiesten 3-ottelu: I) G. Hypen, 
Toverit; 2) Ylärakkola, Veikot; 3) E. 
Nieminen, Koi'to. 

Alle 18-v. kolmiottelu: 1) E. Pelto
nen, Koitto; 2) P. Koskelainen; 3) I . 
Hallikainen. 

Kymmenottelumestaruuden voitti I. 
Riihelä, Karppilan Kaiusta, T. Riihelän 
tullessa toiseksi ja J. Huhtalan, Suon-
pojista, kolmanneksi. 20,000 ma juok
sun voitti Toverien M. Möysä ajalla 
1.14.58. 

10 km pyöräilyssä oli V. Broman pa
ras ajalla 18.56; 2) J. Savolainen 
19.17; 3) K. Suominen 19.55,2. — 30 
kmn pyöräilyn voitti samoin Broman, 
1.00.28,7. 

Antrean sk. Viskarsin Hannilan ja 
Partalan korpraalikuntien välinen 5-
ottelu suoritettiin äskettäin ja saavu
tettiin kilpailussa seuraavat tulokset: 

M. Pöhö, Partalan korpraalikunta, 
239,i\ fiist., H. Pyyhiä, sama. 176,7 
piit.. A. Partanen, sama, 173,4 pist., 
H. Jussila, Hannilan korpraalikunta, 
168.6 pist.. J . Partanen, Partalan 
Uorpraalikunta 165,8 pist. 

Korpraalikuntien järjestys oli seu
raava: Partala 914,7 pist., Viskari 
711.7 pist., Hannila 591,2 pist. 

Viestinjuoksussa 5X1000 m tuli jär
jestys seuraavaksi: Hannila 15,37 pist.. 
Partala 15,53 pist-, Viskari 16 pist. 

Saksalla uusi 190 sm:n 
korkeushyppääjä. 

KÖnigsbergin urheilujuhlilla, missä 
.-aavutetuista tuloksista on jo aikai
semmin mainittu m. m. Maeserin hjrvä 
keihäänheitto 64,89, pääsi Rosenthal, 
jonka saavutukset tähän saakka ovat 
olleet vain kohtalais'/, 190 jm:n kor
keudesta. 

* 
Möller 61,92. Aalborgissa viime 

viikolla pidetyissä kilpailuissa heitti 
Nils Möller uuden Tanskan ennätyksen 
keihäässä, 61,92. 

AN DR AS VAN N IE, 

uusi unkarilainen suurtunturi, joka kll-
I ten viime lehdessä kerroimme, on ui
nut äskettäin JOO vi. vapaata 1.00,8. 
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mratrcfAdm 
Tällä kertaa Tallinnasta. Juhannus

aattona . vahviste tiin taasen rakenteil
la olevaa Suomensiltaa poikki Suo
menlahden yhdellä uudella vaijerilla. 
Rannasta erkaneva s/s Suomi vei ni
mittäin mukanaan muutamia kymme
niä suomalaisia pesäpalloilijoita, jotka 
olivat matkalla tutustuttamaan lah
dentakaisia heimoveljiään pesäpallon 
jaloon taitoon. 

Kuten jo kai aikaisemmin tuli mai
nittua on Eestin virkeästi aikaansa 
seuraavissa urheilupiireissä jo jonkun 
aikaa harkittu jonkun lyömäpelin 
omaksumista ja ovat tässä tulleet ky
symykseen etusijassa pesäpallo mo
lemmissa muodoissaan, baseball ja 
suomalainen pesäpallo. Pesäpallohar-
rastuksen etunenässä on kulkenut Ees
tin Kaitseliitu (suojeluskunta), johtu. 
Cn tämä kai ensikädessä siitä, että tii
ma järjestö on vuohien kuluessa ollut 
välittömimmässä vuorovaikutuksessa 
vastaavan suomalaisen järjestön kans
sa, jonka yksi huomattavia ohjelma-
muotoja pallonlyönti on ollut mel
kein alusta asti. Kaitseliitussa Ees
tissä on taas pesäpalloa harrastettu 
jonkunverran jo useita vuosia. Eestin 
virallinen urheilutilasto toteaa vain 
lyhyesti, että pesäpallossa ei tähän 
mennessä oli virallisia kilpailuja jär
jestetty. Joka tapauksessa osoittaa jo 
tuokin maininta, että pesäpallon sie
men vähitellen itää lahden toisellakin 
puolella. Samaa todisti sekin, että en
simmäisenä päivänä kaupunkia kier
rellessään pojat tapasivat pesäpallo
kentän piirrettynä kahdessa paikassa 
keskellä parasta kylää. Base-ballin 
harrastuksesta näkyi taas jälkiii esim. 
sikäläisen N.M.K.Y:n seinällä, missä 
kesäleirikutsussa oli piirretty base
ballin pelaajia toiminnassa. On paljon 
puhuttu pesäpallon ja base-ballin 
eduista ja heikoista kohdista ja koe
tettu verrata niitä toisiinsa. Tasf-veiv 
täisissä olosuhteissa näitä kahta ei 
kuitenkaan vielä ole päästy punnitse
maan, mutta nyt näyttävät nämä jou
tuneen samaan puntariin Eestissä. 
Kummalla puolelle vaali siellä tulee 
kallistumaan, sen näyttää tulevaisuus 
ja vaalin tuloksen määräävät peUen 
ansiot, sillä kumpikin peli on jotakuin
kin yhtä outo siellä. Me luonnollisesti 
katsomme meikäläisen pesäpallon 
näistä kahdesta parhaiten vastaavan 
liikunnollisia vaatimuksia ynnä muita 
•pallopelin edellytyksiä ja luulemme 
voimamme sen todistaakin, mutta ku
ka sen toisen maun aina ymmärtää. 
Toivomme nyt kuitenkin meikäläisen 
tyypin voittavan siellä. Yhdessähän si
tä sitten voidaan kehittää mihin suun
taan hyvänsä. 

Nyt Eestissä vierailleiden joukkuei
den Pallo-Toverien ja Pallonlyöjien 
isäntinä toimi Eestin Kaitseliitu, jonka 
ystävälliset edustajat olivat satamas
sa tulijoita vastassa ja opastivat nämä 
Kaitseiiitun talolle, missä tulijoille oli 
varattu melkeinpä hotelli majoitus mo
lempien maiden lippujen koristaessa 
sisäänkäytävää. 

Ensiksi oli tarkoitus pelata näytös
ottelu vierailevien joukkueiden kesken 
ja sen jälkeen eestiläistä joukkuetta 
vastaan, mutta meikäläisten mielipa
haksi kuumasti ia kirkkaasti paistava 
Eestin juhannusaurinko oli houkutel
lut osan eestiläisistä pelaajista maa
seudulle luonnon helmaan kyllä lomil
leen, niin että »maaottelusta? ei vielä 
tällä kertaa tullut mitään. Tuskinpa 
tätä kukaan oikein tosissaan valitti-
kaan, sillä tuskinpa ketään erikoisem
min haluttakaan pelata toista ottelua 
sellaisessa auringon paahteessa, kiit
ti kun pääsi suihkuun ja lepäämään. 
Ajankohtaan nähden oli yleisöä aika
lailla täyttäen katsomon varsin ko
dikkaasti. Ottelun alussa selosti Kait
seiiitun urheilu-upseeri luutnantti 
Lepp lyhyesti yleisölle mistä oli kysy
mys ja auttoi yleisöä käsittämään pe-
litanah tumia. 

Ylen lämpimän ilman vuoksi jäi itse 
peli keskinkertaiseksi, mutta sen lo
pullinen ratkeaminen muodostui jän
nittäväksi. H.P.L. johti aluksi komeas
ti 9—3, mutta sitten tuli tuo tavallinen 
kohtalokas imunimisvuoro» ja peli 
meni tasan ja lopulta johto vaihtui ei
kä enää muuttunut. Täten Pallo To
verit voittivat ensimmäisen ulkomailla 
pelatun pesäpatto-ottelun ;juoksuluvul-
la 11—9. Paljot juoksut ja muutamat 
pahat yliheitot saavat osaltaan selityk

sen siitä, että kenttä oli piirretty ereh
dyksessä vanhojen sääntöjen mukaan 
ja oli neljä metriä liian lyhyt. Molem
mat, erikoisesti P.T. hyötyi kotiinjuok-
suissa useammankin kerran tästä 
siten, että juoksija oli kotona vähän 
ennen palloa, mutta ei kuitenkaan nel
jää metriä vain nämä tapaukset huo
mioonottaen olisi P.T. voittanut suun
nilleen 7—6 tai sinne päin. 

Jättäen jälkipeluun silleen oli peli, 
kuten sanottu, keskinkertainen laadul
taan, mutta silti tilannerikas. Varovai
semmalla pelillä olisi voitu kyllä vält
tää muutamia liian helppoja pesän-
vaihtoja, mutta niinpähän näkivät sen
kin puolen pelistä ja yleisön saama ku
va pesäpallo-ottelusta oli sitäkin täy
dellisempi. Yleisön tuomiota näkemäs
tään ei ollut tiedusteltua, mutta koh
ta pelin jälkeen näkyivät muut omat 
miehet jo kokeilevan saamiensa pallojen 
kanssa. Toivotaan, ettei kukaan katu
nut sitä, että vaihtoi puoleksitoista 
tunniksi Piritan ihanan hiekkarannan 
Kalevin stadioniin ja toivottavasti sillä 
kentällä pelataan vielä monta pesäpal
lo-ottelua, sillä se oli siihen tarkoituk
seen kerrassaan mainio, tasainen ja 
pehmeä. Kyllä siltä kentältä joukkuei
ta kasvaa kunhan aika joutuu. 

Kalevin kenttä Tallinnassa antaa ai
hetta pieneen lisään aloitettuun kent-
täkeskusteluun. Allekirjoittaneella ei 
ole kokemusta tiilimurskasta, mutta 
tuskinpa se mahtaisi olla ?en kummem
pi kuin mitä Kalevin oli, ja se oli pal
jon tallattu ruohokenttä, josta. suurel
ta osaltaan oli ruoho melkein kokonaan 
kulunut pois. Tasaisempaa kenttää 
tuskin tarvitsee hakea. Tällä ei pallo 
liikaa hypellyt ja nuoliaiset tulivat 
kuin hiiret pitkin kenttää niin että su
hisi. Jaloille oli tämä kenttä taas mu
kavimpia, millä koskaan olen pelannut. 
Samalla on kentällä vielä sekin etu, 
että takana oleva seinä estää ylipitkien 
lyöntien harrastamisen. Siinä on suun
niteltu takaraja jo valmiina. 

En tiedä tiilimurskan kustannuksia, 
mutta jos, kuten näkyy voitavan ruo
hokentästä saadaan ahkerasti käyttä
mällä näin ensiluokkainen pesäpallo
kenttä, niin eiköhän se tulle halvem
maksi .Kumpi näistä mahtaa tulla ajan 
pitkään halvemmaksi, hoitoa sitä en 
sitten tiedä. 

* • 

Viime numerossa Suomi-sarjan ot
telutuloksissa oli ensimmäisessä otte
lussa joukkueiden järjestys vaihtunut. 
Sen piti olla K.I.F.—L. sk. 12—5. Pis
teissä oli myöskin sikäli korjattavaa, 
että L. sk:n tilalla pitää olla KooPee. 
Kuten juoksuluvuistakin jo voi päät
tää, ovat ottelut kuulemma olleet odo
tettua laimeampia ja heikompia. Kaik
ki voitot näyttävät suhteettoman yli
voimaisilta ja kaikesta päättäen muu
tamat joukkueet ovat pelanneet kovin 
epätasaisesti. Yllättävä on P.T:n huo
no tulos R.P.S:ää vastaan pelatessa. 
Kiffen näyttää samoin pahoin sortu
neen. Tasaisimmin näyttävät pelan
neen Mailaveikot ja Salon Viesti. Mai-
laveikkojen peli oli ollut laimeata, mut
ta ilmeisesti ei ole ollut tarvis kaik
keaan pannakkaan pisteen pelastami
seksi. 

Seuraava turnaus tapahtuu Toijalas
sa ensi sunnuntain seuduissa ja mu
kana ovat kaikki muut läntisen alueen 
joukkueet paitsi helsinkiläiset ja R.P.S. 
ja S.V. Snsi kerran tänä vuonna ovat 
Tampereen ja Toijalan joukkueet tules
sa. Perästä kuuluu. 

K a a p o . 

«Juhannus S a a r i j ä r 
v e l l ä . 

I 

Komea sakki kilpailemassa, 

» . V W / / V V W . 

5 amerikkalaista 

seiväshyppääjä Tom Warne (425), nel
jännesmailein Reginald Bowen (47,2), 
aituri Stephen Anderson (14,4), pika-
juoksija-pituushyppääjä Ed Haram 
(10,4 ja 790) ja keskimatkuritulokas 
George Bullvvinkle (880 1.53 ja maili 
4.16), on matkalla kilpailuturneelle 
Europpaan, esiintyäkseen ensi kuun 2 
p:nä alkajaisiksi Kölnissä, sen jälkeen 
muissa saksalaispaikoissa, Oslossa, Es
kilstunassa, Tukholmassa ja Helsingis
sä. • Krenz ja Simpson eivät siis tul
leetkaan mukaan? . 

ARMAS KINNUNEN. 

REINIKKA. 

Jyväskylän kilpailujen tekijämiehet 
olivat melkein järkiään suunnanneet 
kulkunsa Saarijärvelle juhannusta 
viettämään. Heille järjestettiin siellä 
Pullistuksen puolesta voimankoitok-
§et. Aki Järvinen moniotteli hyvin tu
loksin, Luomanen ja Kinnunen olivat 
tapansa mukaan ylivoimaisia, Kalle 
Järvinen ja Antero Kivi heittelivät 
niinkuin friskit miehet ainakin ja Rei
nikka verrytteli Unkaria varten. Tu-
losnumerot eivät luonnollisista syistä 
muodostuneet erikoisiksi, näyttävin lie
nee Kiven 42.73. 

T u l o k s e t : 
10 0 m: 1) A. Järvinen, TP 11,3; 2) 

A. Häkkinen, JKT; 3) J. Krogerus, 
Fullistus. 
"*4 0 0 m: (57): 1) E. Hänninen, Pul
listua 58.0; 2) J. Akselin, JKT 58.0; 3) 
V. Halinen, JKT 58,5. 
. 1 5 0 0 m: 1) M. Luomanen, JKT 

4.16; 2) J . Akselin, 4.19,1; 3) A. Toi
vonen, HT 4.26. 
. 1 5 0 0 m: a i o kk . : 1) J. Palonen, 

Jämsän Kisailijat 4.31,8; 2) V. Hali
nen 4.41,5; 3) O. Nurmi, JKT 4.44,0. 

50 0 0 m: 1) A. Kinnunen, JKT 
15.39,2; 2) A. Toivonen 15.48,0; 3) V. 
Palonen, Kisailijat 16.48,6. 

K u u l a : 1) K. Järvinen, JKT 13.48; 

Jääsken Kinjain piifi-
kunnallisissa 

juhannuksena saavutettiin m. m. seu
raavia tuloksia: 

100 in: H. Höglund, Enson Kis., 
11,8; 2) V. Dahlman, Antrean Esa, 
4; 3) M. Pöhö 4.5 m. jäl j . 

400 m: 1) H. Höglund 56,0; 2) S. 
Vehmiäinen JK, 69,4; 3) M. Pöhö 
60,0. 

SOO m: 1) S. Vehmiäinen 2.11,6; 2) 
O, Hietanen, PU, 2.13,9; 3) O. Rossi, 
JK, 2.14. 

1500 m: 1) V. Eerikäinen 4.18,4; 2) 
E. Saharinen, Hiitolan Urh., 4.34; 3) 
V. Miettinen, EK, 5.01. 

3000 m: 1) V. Kekki, Antrean V., 
9.43,3; 2) O. Hietanen 9.46,2; 3) S. 
Vehmiäinen 9.62. 

5000 m: i ) V. Patrikainen, JK, 
17.07,9; 2) O. Hietanen 17.27,8 3) A. 
Hyrkä, JK, 17.52,3. 
• Pituus: 1) V. Dahlman 595; 2) V. 

Miettinen 591; 3) H. Höglund 547. 
Korkeus: 1) V. Dahlman 163; 2) A. 

Ikävalko 153; 3) V. Häkkänen 153. 
Seiväs: 1) V. Dahlman 291; 2) R. 

Parkkinen 266; 3) M. Pöhö 240. 
Kuula: 1) L. Karula EK 12.07; 2) 

M. Pöhö 11.81; 3) V. Dahlman 11.01. 
Keiliäs: 1) M. Kössi 49.70; 2) M. 

Pöhö 48.76; 3) L. Puhakka 48.65. 
Kiekko: 1) H. Ovaska 37.68; 2) M. 

Pöhö 35.53; 3) V. Dahlman 33.22. 
Lisäksi oli ohjelmassa maantiepyö

räily 10 ja 40 km:llä. Pyhäjärveläi-
nen H. Leppänen tarjosi yllätyksen 
lyömällä hiihtäjäpyöräilijä Väänäsen 
edellisellä matkalla melko vakuutta
vasti. Ajat olivat: L. 17.13 ja V. 17.31. 
T. Akkanen oli kolmas, 17.45. — 40 
km:llä Leppänen loukkautui. Väänä
nen voitti, 1.11.01; 2) Akkanen 1.11.07* 
3) I. Jääskeläinen 1.12.42. 

* 

Räisälän Pamaus 
järjesti juhannuksena kansalliset kil-. 
pailut. Tulokset: 
100 m: 1) M. Yläjääski, Pölläkkälän 

Ura, 12,2; 2) E. Talkkinen, Enson 
Kis., 4 m.; 3) T. Karvonen, Räisälän 
Pamaus,, 4,5 m. jäi. 

400 m: 1) M. Yläjääski 56,2; 2) E. 
Tuomela VR, 12 m.; 3) V. Kattelo, 
RP, 14 m. jäi. 

5,000 m: 1) A. Ruuna, Y. Y:n Urh. 
17.35; 2) V. Kattelö 17.37; 3) A. 
Paavilainen, RP, 17.44. 

Pituus: 1) V. Rantalainen, RP; 592; 
2) E. Talkkinen 592; 3) A. Harjula,-
RP, 570. 

Korkeus: 1) A. Marila, RP, 167; 2) 
E. Vinkkinen, VU, 162; 3) P. Saa
rijärvi, K:h Käenpojat, 162. 

Kiekko: 1) V. Hänninen, Terijoen 
Kis., 40.05; 2) H. Ovaska, EK, 
36.94; 3) A. Marila 36.01. 

Keiliäs: 1) P. Saarijärvi, 57.23; 2) 
E. Inkinen, VU, 55.80; 3 ) R . Marila 
51.54. 

Kutila alokkaille: 1) R. Marila 11.95; 
2) E. Seppä 11.01; 3) E. Marila 
10.96. 

2) A. Järvinen 12.96; 3) A. Kivi, JKT 
12.30. 

K i e k k o : 1) A. Kivi 42.73; 2) K. 
Järvinen 37.84; 3) A. Järvinen 35.18. 

P i t u u s : 1) A. Järvinen 662; 2) A. 
Häkkinen 643; 3) V. Sjöman, UL 629. 

K o r k e u s : 1) I. Reinikka, Kurikan 
Ryhti 175; 2) A. Häkkinen 170; 3) V. 
Sjöman 160. 

S e i v ä s : 1) A. Häkkinen 340; 2) I. 
Reinikka 330; 3) E. Hänninen, Pullis-
tus 320. 

O.Y. AALTO A-B. 
Museokatu 25 (sisäänkäynti Runeber

ginkadulta). Puhelin 44 893. 
Hyvin tunnettu ja monipuolinen 

P U K I M O L I I K E 
Erittäin edullinen urheilijoille. 

VoJKig: Kahvila * Ruokala 
T u r u n t i e 5 . H e s p e r i a . R u h e l i n 41-51117 

Tanssia ulkolavatta ioka Ula 17.30 — 23.30 

URHEILIJAT! 

PUKUJA 
tarvit essunne, muistakaa 
käydä tutustumassa 
tn e idän tuotteisiimme. 

Lassila & Tikanoja Oy:n Pukutehtaan Myymälä 
Helsinki. Korkeavuorenkatu 47,. Puh. 38 433. 
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„Nurmi pienien puhei-
mies". den 

Englantilaista haastattelua. 

Paavo Nurmi 
6 -mailin maarilmanennätysjuoksussaan 

Lontoossa toisena helluntaipäivänä. 

Pistäytyessään Lontoossa rikkomas
sa Shrubbin 6 mailin ennätyksen, jou
tui Paavo Nurmi tietysti monien lehti
miesten haastateltavaksi. Alla kään
nämme yhden Evening Newsistä: 

'Taavo Nurmi, joka löi Alfred 
Shrubbin kuuden mailin ennätyksen, 
on paitsi maailman suurin juoksija 
myöskin erinomainen ekonoomi. 

Jos yksi sana riittää selitykseksi sii
hen mitä hän aikoo sanoa, hän käyttää 
yhden sanan, eikä useampaa. 

Hän on hyvin kaino. 
Olin hämmästynyt nähdessäni hänen 

astuvan siihen huoneeseen, jossa häntä 
odottelin. 

Hän on .keskikokoinen, vähän kuin 
kumara ja hänen kultainen tukkansa 
on harventunut paljon. 

Juuri vähän ennen kuin hänet näin 
hän oh" juossut 6 mailia jonkun sekun
nin päälle 29 minuutissa. 

"Väsynyt?" minä kysyin. 
"Minäkö?" Hän näytti olevan häm

mästynyt. 
En ole. Minkätakia ? Ilma oli hyvä 

ja minä juoksin vain 6 mailia"* 
Hän katsoi minua, kasvot aivan il

meettöminä, ja sitten yllätti minut ky
symyksellä : 

"Eikö Lontoossa ole ollenkaan yö
elämää?" 

Olin hetkiseen kuin merellä. 
"Minä kävelin Piccadillyste ympäri 

Lontoon nähdäkseni minkälaista Lon
toon yöelämä olisi, ja kello 11 jälestä 
minä en enää nähnyt ketään." 

"Englantilaiset näyttävät menevän 

aikaisin.nukkumaan. Meillä on .hyvin 
vähän" yöelämää Suomessa, jnut ta miniy 
olisin uskonut Lontoon,eläyah'ja iloit
sevan öisin kuten Parisihkin." 

Hän suvaitsi keskustella tästä asiasy 
,ta hyvin vakavasti i lman'hymyn'var
joakaan. 

Minä kysyin, minkätakia hän viitsi. 
.kävellä koko matkan Kensingtonista 
iPiccadillyyn — miksi hän rasittaa niin 
paljon jalkojaan. 

Ensimmäisen kerran heikko hymäh-
dys kohosi hänen ahavoituneille kas-
Voilleen. 

"Minkätakia, kun on hyvät jalat, 
viitsisi ajaa? Kävely on nautintoa. 

]On helppo olla hyvän jalkaparin omis
taja. Mutta Suomessa,minä ajelenkin 
aika paljon, sillä minulla on itselläni 
auto." 

Hän alkoi siirtyä ovea kohti. Ve
täen syvän henkäyksen, minä seurasin 
häntä. 

Hänen vaaleansinisten silmiensä 
nurkissa välähti. 

"Minä olen ihmeissäni, että niin suu
ressa urheilumaassa kuin Englannissa 
on niin huonoja juoksuratoja. Stam-
ford Bridgen rata oli kurja. Juostua
ni muutaman mailin aloin tuntea sen 
kovuuden jaloissani. Se oli paitsi kova, 
kuoppainen ja murtunut. On varmasti 
liian rasittavaa juoksijoillenne joutua 
siinä kilpailemaan, pahaa jaloille, liian 

, kangistavaa." 

Hän oli päässyt oven lähelle. Minä 
kysyin häneltä vielä, minkälaisen po
kaalin hän oli saanut palkinnokseen 
juostuaan uuden maailmanennätyksen. 
Käsi ovenrivassa hän vastasi: 

"Sain filmikoneen muistoksi. Minul
la on liiankin paljon pokaaleja, jotta 
olin iloinen saadessani muuta palkin
noksi." 

Kun katsoin uudelleen, hän oli ka
donnut." 

V. Tammivuori 
LASINLEIKKAAMO O. Y. 

Fredrikinkatu 26 — Puh. 35 780. 

SUOSITTELEE: 

Valokuvan kehyksiä, kuvastimia 
ja alaan kuuluvia töitään. 

Salminen 182. 
Viime lauantaina Harjavallassa alka

neissa Satakunnan piirin viesti- j a 10-
ottelumestaruuskilpailuissa saavutti 
Porin Tarmon P. Salminen uuden piiri-
ennätyksen korkeushypyssä mainiolla 
tuloksella 182. 4X100 metrin viestin 
voitti Porin Tarmo 46,1; 2) Lauttaky
län Luja 4C,8j 3) RU 47,0. 4X1,500 
metrin viestissä oli voittaneen Porin 
Tarmon joukkueen aika uusi piiriennä-
tys, 17.30,*. 

* 

L i n d b l a d 4 0 3 . 
Lindblad hyppäsi viime sunnuntaina 

seipään varassa Tukholmassa 403, mi
kä on uusi Ruotsin ennätys. Entinen 
oli tasan 4 metriä. 

Upplannin piirimestaruuskilpailuissa. 
voitti Mannerfeldt viisiottelun 3340,18 
pisteellä. Hänen parhaat tuloksensa 
olivat 681 pituudessa ja 42.22 kiekos
sa. 

Bolognassa toissa sunnuntaina jär
jestetyissä yleisurheilukilpailuissa saa
vutti Beddari 2,000 m:n matkalla uu--
den Italian ennätyksen, 5.29,0. Enti
nen ennätys oli Beccalin 5.33,8, viime 
vuonna saavuttama. 

Saksalainen Corts, joka nykyisin on 
Helsingin IFK::n jäsen, lähtee ensi 
kuussa Tukholmaan kilpaileminen mie
lessään. 

Kelloja 
urheilutarkoituksiin 

Helsinki Mikonkatu 4 Puhelin 25 484 
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%$&*&o$H&> 
Vô MMG OUA 
VÄÄRÄSSÄKIN,-

Suru saapui viime perjantai-iltana 
Chicagon norjalaisille ja tunturimaan 
iloisille vuonorannoille pitkän, komean 
reippaan nuoren miehen hahmossa, ni
meltään '"Young" William Stribling, 
ammatiltaan nyrkkitaistelija — ja en
nenkuin hän oli lähtenyt, Otto von Po
rat makasi kanveesilla täydellisesti 
tyrmättynä. Aikaa oli kulunut pari mi
nuuttia. 

Mr. Stribling oli tässä puuhassaan 
norjalaisille kokonaan odottamaton yl
lätys, mutta kuten pyörremyrskyt, 
mustatrudot, putoavat lentokoneet ja 
muut katalysmit, jotka tulevat kirk-

OTTO v. PORAT. 

kailta taivailta, oli hän yhtä järkyttä
vä. Norjalaisille nimittäin ja eritoten 
Otto von Poratille. 

Ja norjalaiset, jotka jännittyneinä 
odottelivat kuulumisia Chicagosta, jos
sa heidän aatelisniminen ja epäjuma-
loitu poikansa astui kehään mainittua 
Mr. Striblingiä vastaan tarkoituksella 
hakata tämä ja nousta sitten korkeim
malle tasolle raskaansarjan nyrkkeilys
sä, eivät voineet uskoa, että näin oli 
käynyt. Että suuri Otto noin vain jou
tuisi ensimmäisessä erässä kuuntele
maan nukutuksen simfoniaa. 

Mutta niin kävi. Porat on taas tipah
tanut rankkilisUilla kymmenen par
haan joukosta ja alkanee muutenkin ol
la jo mennyttä miestä huippuluokassa. 
Striblingiä ei pidetä Amerikassa sa
massa luokassa esim. Sharkeyn ja 
Schmelingin kanssa. Hänellä on kuiten
kin paljon enemmän knockoutvoittoja 
tilillään kuin kummallakaan näistä. 

Otto von häipynee hyvinkin pian 
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nyrkkeilynäyttämöltä. Tämä oli hänen 
viimeisiä joutsenlaulujaan. | 

Sen hän on myöntänyt itsekin. 

Schmeling—Sharkey-ottelu sai otfttt-
tamattoman yleisömenestyksen. Ja 
päättyi tavallaan odottamattomasti: 
fouliin. Kumpikaan ei ole epäpuhdas 
nyrkkeilijä, vaan kaiketipa kaikkien 
suurottelujen täytyy täten päättyä. 
v. Porat—Scott oli sitä ja samaa väi
tettiin Sharkey—Scott tappelusta. 
Dempsey voitti ennen viimeistä Tun-
ney-otteluaan Söiarkeyn »knockontilln , 
joka oli puhdas foul-isku. Tunney säi
lytti mestaruutensa ankaraa arvostelua 
herättävällä tavalla saatuaan spitlkän 
luvun:?. 

On varmaa, että siinä lähes 80-tu-
hantisessa katsomossa, joka täytti 
Yankee stadionin, oli suurin osa sak
salaisia. Niitähän on New Yorkissa 
enemmän kuin Bremenissä ja Liibeckis-
sä yhteensä. Ei siis ihme, että Shar-
keylle osoitettiin vilkkaasta epäsuo
siota ja Sehmelmgille myrskyäviä 
aploodeja. 

Joka tapauksessa Sharkey on näistä 
•molemmista vielä toistaiseksi parempi." 
Hän piti nytkin paremman puolen. 
Ensimmäinen erä oli hänen, toinen 
jokseenkin tasaväkinen, mutta kolmas 
jo ylivoimaisesti Sharkeyn. Schmeling 
oli kolmannessa jo aivan groggy ja 
oikea silmä umpeen muurattu. Neljän
nessä Sharkey hyökkäili tulisesti ja lo
pulla Schmeling oli hätää kärsimässä. 
Ellei ikävää foul-iskua olisi tapahtunut, 
on melko luultavaa, että Sharkey olisi 
kypsentänyt Sohmelingin ellei jo nel
jännessä, niin parissa seuraavassa 
erässä. 

Viimeiset tiedot kertovat, että voit
taja on julistettu maailmanmestariksi, 
mutta että uusinta tulee tapahtumaan 
syysk. 25 päivän nurkilla. Ei suinkaan 
Schmeling itsekään voi sisimmässään 
tuntea, että hän todella olisi maailman
mestari, kun hänen voittonsa tapahtui 
tällä tapaa. Tunsihan hän jo ottelun 
ku1ue.?sa, että Sharkey vielä tällä ker
taa oli parempi. 

Traagillinen loppu suurelle ottelulle: 
parempi mies häviäjäksi julistettuna it
kemässä kuin pikkulapsi kehässä, huo
nompi voittajana ja ystävien kantama
na ja juhlimana — puoli tiedotto
mana. 

Varmaankin ensimmäiset sanat, jot
ka Schmeling pukuhuoneessaan tuntoi. 
hinsa tullessaan mahtoi lausua, olivat: 

— 2Yritin parhaani, mutta en muuta 
voinut. Monennessako erässä hän mi
nut tyrmäsi ?» 

Mutta kyllä Saksassa on ollut lystiä J 
Eikä ole syytä murehtia Sharkeynkaan: 
177,000 dollaria — noin 7 milj. Suo-

><XCSi$SSSiitti$Si 

Painijoita uimarannassa, 



" 

N :o 52 — 19150 KIRI Torstaina kesäk. 26 p:nä 

Amtnattilaisneliöistä 

KW CHOCOLATE. 
kuubalaisien suuri ihanne, joka tähän 
mennessä on taistellut yli 150 ammatti-
Uti&Ottetua voittaen kaikki, yhtä ratkai-
Kematonta lukuunottamatta, on nyt 
joutunut New Yorkin nyrkkeilykommi-
sionin mustaan kirjaan ja kilpailnkel-

vottomaksi pariksi Litukaudeksi. 

Välisarjan vastakruunattu maail
manmestari Young Thompson on voit
tanut knockoutilla New Yorkissa Billy 
Wellsin, ken hän lieneekin. 

Kääpiösarjan maailmanmestari, nee
keri AI Brown löi Milton Cohenin tyr-
mäyksiin viime viikolla New Yorkissa 
toisessa erässä. 

Ranskalainen Gavalda on voittanut 
englantilaisen Alf Mancinin 10-eräi-
sessä ottelussa pisteillä. 

Schmeling ja Sharkey kohtaavat 
toisensa ensi syyskuussa uusintaotte
lussa New Yorkissa, 

'yrSntmu 

Polkupyöräkilpaiiu 
Viipuri—Lappeenranta-

Viipuri. 

Toivo Hörkkö voitti ylivoimaisesti. 

Polkupyöräkilpaiiu Viipuri—Lap
peenranta — Viipuri, jonka Suomen 
Polkupyörä ja Konetehdas järjesti 
viime sunnuntaina Olvmpia maantie-
pyörille oli kerännyt, vii kolmekym
mentä osanottajaa, joista parikym
mentä ajoi matkan loppuun. Kilpailu, 
jonka tarkoituksena oli osaltaan he
rättää nukkuvaa uvöräurheiluamme, 
saavutti täysin tarkoituksensa, sillä 
sankat joukot niin teiden varsilla kuin 
molemmissa kaupungeissa oli jännitty
neinä niitä seuraamassa. Entinen 
Olympiaedustajamme Toivo Hörkkö 
osoitti jälleen olevansa kunnossa ja 
voitti leikiten tämän 125 km. pitkän 
matkan. 

Parhaat tulokset olivat: T. Hörkkö 
4 41.34,8. 2) T. Korhonen 5,07,54,06. 
3) O. Kortelainen 5.17,55,0. 4) T. Mo
nonen 5,22,30,2. 5) E. Suhonen 
5.20.30,0. 6) A. Sairanen 5,20,88,8. 
Seuraajina: A. Katila A. Turkia. Sv. 
Vesala. 

Kolme ensimmäistä palkintoa oli 
Olvmpia polkupyöriä, muut muita ar
voesineitä. 

* 
Porko 100 km 2,55,16. 

Sunnuntaina suoritettiin Kokkolassa 
Pietarsaaren, Kokkolan ja Keski-Poh-
janraaan seurojen välillä pyöräilyotte-
lu 100 km matkalla. Porko oli erin
omaisessa kunnossa, saavuttaen ajan 
jota paremmin Suomessa on ainoastaan 
kerran ajettu. Parhat t tulokset: 1) 
Porko 2.55,16, 2) H. Hallman 3,12,15, 
3) M. Torppa 3,13,0», 43 > R. Kolani 
3,15,51. Piirien välisen kilpailun voitti 
ylivoimaisesti Keski-Pohjanmaan piiri. 

menmarkkaa talvellisen 4 miljoonan 
lisäksi! Onhan sitä siinäkin tavallisen 
miehen vuosituloiksi . . . 

Ja jos nyt vielä saadaan uusinta
ottelu, merkitsee se jälleen moniaita 
miljoonia. 

Missä viipyvät meidän »raskaam
me» ' 

Korkoa 
kasvaneet 

leiviskät. 
Oli kaunis kesäkuinen lauantai-ilt:t. 

Tarkemmin sanottuna .v. G. lOrii. Vä
risin ensikertaa, ia riimeistä kertaa 
Rai-sallisten kilpailujen kuulaniyöntö-
ympyrässä. Pukkasin silti rantapalloa 
tavallista kauemmas. Jokainen työntö 
oli yli kymmenen metrin ja samalla yli 
ennätykseni. Tarkka, tulos 10.50,5 läm
mitti sydäntäni. Samassa hitpaUusaa 
katselin kinumeksiien yläilmoihin, pit
kän pojan ruipelon ylimpään pisteeseen 
ja ajattelin: "Antaisit pääsi mitan 
minun varteeni, niin jo näkisi maail
ma ihmeitä". Tämä pitkä P.P.P:n. alo-
Icoe, jonka jalkojen välistä arvelin voi
vani kumartumatta livahtaa, työnsi 
kuulaa sangen kömpelösti 10.30—10.45 
korville ja hävisi minulle. 

Riemuissani kuulantyönnön onnistu
misesta tartuin kcihääseen uudella us
kolla jo värisemättä hermoheikkon-
desta. Jälleen "loistava" ennätys: 
U7J8. Tulos tuntui sitäkin liauskem-
malta kuti se oikeutti niukkaan voit
toon (silloin ei keihästaso ollut vielä 
niin korkealla, että jokaiseen kansalli
seen kilpailuun olisi riittänyt "kuusi
kymppisiä"). 

"Lailiapoika lappalainen" jäi taas 
pahasti. Muistaakseni ei luin päässyt 
loppukilpailuunkaan .',0 metrin heitoil
laan. Kuulin hänen nureksivan jotain 
huonosta onnesta. 

Koska toistaiseksi olemme siinä on
nellisessa asemassa, ja niin oli asian 
laita kuusi vuotta takaperinkin, että 
aliupseeriksi koulutettavat palvelevat 
sotaväessä 15 kuukautta, sain tilaisuu
den tutustua pitkään poikaan koko sitä 
seuraavankin kesän ajan. Harvoin hän 
tali urheilukentälle harjoittelemaan, 
koska sai tarpeekseen komppanian ur-
heiluharjoitnksissa. Tuloksistaan hän 
sen sijaan jutteli aina ja minä omis
tani. Ei hän niillä peloitellut. eivätkä ne 
sitäpaitsi peloittavia olleetkaan. Ker
ran tavatessamme hän sanoi tyytyväi
syyttä uhkuen: 

— Tiedäks' sä kun mä heitin neljä
kymmen täkah-deksan metriä, ja kuv
iakin menee yli ylulentoista. 

Hän oli tyytyväinen. Minä olin 
myös tyytyväinen. Olin päässyt kei
häässä yli 53 metriä ja kuulassa oli 
yksitoista metriä voitettu kanta. Hä
nen. "nnppinsa" oli ̂ vuoden aikana ko
honnut entistä ylemmäksi, mutta mi
nun oli pysynyt samalla ajalla enti
sissä mitoissa. 

Ensi tapaamisestamme on kulunut 
kuusi vuotta. Kuula tekee minun kä
destäni kymmenen metrin kaaria ja 
keihäs lentää kun hyvin sattuu nel
jänkymmenen metrin paremmalle puo
lelle. 

En ajattele enää: "Antaisit pääsi 
mitan minun varteeni", sillä se "liika" 
mikä minusta kuusi vuotta takaperin 
näytti olevan väärässä varressa, onkin 
paikallaan ja siksi mieluummin hyräi-
len, vaikka se tuntuisi naiselliseltakin: 
"Mun siipeni katkenneet — ei enää 
kanna" tai "nuoruus jo ammoin men
nyt on". 

Mieltäni lämmittää nyt seuraava: 
— Martti Alarotu l.',.GJ, — 

1,0.51 — 60.2.', — 
Martti Alarotu H-SS 
? 

Jussi V ähä k o s k i. 

* 

Unkarilais tuloksia. 
Viime numerossa olleeseen tulosluet

teloon on tähän mennessä tullut seu
raavat lisäykset: 

Bacsahmas on heittänyt kiekkoa 
43,58 ja Gegenye juossut 5000 m 
16,08,8. Raggambi voitti samoissa 
kilpailuissa 100 m tavanmukaisella 
ajallaan 10,9. Kesmarki hyppäsi taas 
185. BBTE:n joukkue Zsitvai, Odri, 
Szalay, Barsi) juoksi 4X400 metrin 
viestissä uuden Unkarin ennätyksen 
3.23,6; 2) MAFC 3.20,2; 3) MTK 
3.29,4. Paras yksityisaika Barsin 49.6, 
Sugar 50,4, 
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„Suurtehtävän" selvä 
ratkaisu. 

Luin ihmeissäni äsken Kiristä Tah
komme esityksen, että tulisi Suo
meenkin keksiä pallopeli, joka sovel
tuisi ikämiehille. Siis tuollainen gol
fia vastaava urheilulaji. Kirin pää 
ei näytä tällä kertaa muistaneen, että 
jenkkien maassa hän sellaisen jo vär
inään tapasikin. Tämä peli on keilai
lu (bowling). Siinähän tarvitaan en
sinnäkin pallo, jonka paino on enti
selle urheilijalle tuttu rormaalikuu-
lästa. Naisten ja poikain (tai alot-
televien) pallot ovat vain 3- ja- 5-
kiloisia. Sitten siinä on joka heitolla 
muutama askel otettava samalla kuin 
palloa heilutellaan. Kolme askelta on 
tavallisin tapa, mutta jotta ei tarvit
sisi juosta sataa metriä niin useam
piakin voipi ottaa. Kävelytahti on 
osoittautunut kaikkein tehokkaimmak
si tasapainon säilyttämisessä. Lu
kuunottamatta vauhdinotossa tarvit
tavaa pallor.hallintaa ja heiluttamista 
tarvitaan keilailussa tarkkuutta ja 
huolellisuutta. Pallo on osattava aset
taa (ei pudottaa!» määrättyyn koh
taan radan oikeassa nurkassa ja saa
tava kahdenkymmenen metrin päässä 
sattumaan määrättyihin keiloihin. 
Maastossa sitä ei kylläkään voi har
joitella. mutta eihän sakeassa metsäs
sä voi edes puita hakata. Ilmastos
tamme se ainakin on riippumaton 
(kuten Kiri). Ja mikä vielä parasta. 
Se on kansainvälinen, jota vanhat ur
heilijat kaipaavat. 

Aluksi keilailu näyttää helpolta. 
Onhan radan leveys runsas metri ja 
keiloja päässä kymmenen. Mutta mil
tei varmaa on, että ränniin pallo 
ensi heitolla pyörähtää tarkaltakin 
mieheltä. Koska siinä kuitenkin on aina 
kehittymisen mahdollisuuksia, niin 
keilailu on kiinnostavaa. ja mu-

Kaustiseen uusi 
urheilukenttä. 

Kivi, Jokivirta ja Liettu 
ensimmäisissä kilpailuissa kentällä 

7—8. 6. 1930. 

Kuten tunnettua, on nykyään ollut 
polttavana kysymyksenä saada ajan
mukaisia urheilukenttiä maaseuduille. 
Itse kentän paikka on tuottanut vai
keuksia monin paikoin ja tämä vaikeus 
se on ollut myöskin Kaustisessa. 

Viime syyskesällä pelasti kunnan
valtuusto kumminkin tilanteen osta
malla tarvittavan maa-alueen kirkon
kylän nuorisoseuran talon luota, ja 
ulottuu kenttä myöskin kansakoululle. 
Kunnan ostaessa maa-alueen saavat 
kirkonkylän koulun lapset vapaasti 
käyttää kenttää. 

Työt kentällä alettiin heti ja on 
kenttä nyt jo siihen määrin valmistu
nut, että voitiin pitää kentällä ensim
mäiset kilpailut kesäkuun 7—8 päivinä. 

Juoksurata on 300 metrin pituinen. 
Täytemaana radalla on käytetty alim
maisena noin 15 sm:n vahvuudelta sa
hajauhoja, sitten noin 10 sm savimul-
taa ja hiilimurskaa päällimmäisenä. 
Rata on näin tullut hyvin joustavaksi, 
vaikka näin uutena on se vielä liian 
pehmeä. Aikaa myöten, kun rata maa
tuu ja sitä enempi jyrätään, tulee siitä 
kyllä tarpeeksi kova. 
< T. V. 

kaansa tempaavaa sille, joka siihen 
aluksi ryhtyy. Ennätysraja houkutte
lee yrittämään välistä liikaakin. Eikä 
meillä vielä 6 Vt vuoden aikana ole 
edes yhden sarjan ennätystä (300) 
saavutettu. Pistettä se kylläkin enää 
vain on vajaa, mutta siinäpä sitä on
kin, kuten ampumisessa. Ja kun yh
den sarjan ennätys tulee lyödyksi, niin 
sitten on yritettävä kahta, kolmea 
jne. loppumattomiin. 

Tässä ovatkin pääasiallisimmat vie
hätykset, joista entiset urheilijat 
nauttivat. Kun lisäksi saadaan usein 
kilpailla, niin on se kuin entisten 
muistojen verryttelemistä. Ja missä
pä piireissä enemmän ja innokaammin 
seurataan ja keskustellaan urheilusta 
ja urheilijoista kuin juuri keilaajien. 
Keilailun henkikin sen jo vaatii. Kei
laajien joukossa löytyy kahden alan 
mestareita»» jos missään, (onko Kiri 
unohtanut 1) Sigell-Wickström-Wilen 
ym. ovat nimiä, jotka pitävät muis
tissa urheilusaavutukset. 

Mahdollisuudet keilailuun ovat kyl
lä rajoitetut, mutta niinhän on ih
misten monasti jäätävä odotta
maan mahdollisuuksia ja elettä
vä hyvässä toivossa. Helsinki ja 
Turku ovat kumminkin siinä suhtees
sa edellä toisia paikkakuntia, että 
niissä on keilaratoja riittämiin. Toi
vottavasti Vaasan ja Tampereen rato
ja annetaan halukkaiden käyttää, jos 
innostusta näkyy. 

Kovasti askarrutti mieliä keväällä 
ennätysten särkyminen, mutta silti 
hyväksymättä jättäminen. A"?k i rJ°jt-
taneesta tuntuu siltä, että helsinkiläis
tenkin tulisi noudattaa tässä suhtees
sa turkulaisten esimerkkiä t. s. hy
väksyä välisarjaennätyksetkin, kun 
kerran kukin sarja tarkoin erikseen 
merkitään ja puolensa on kullakin ra
dalla. 

Uusia seuroja uhattiin perustaa 
Helsingissä useampiakin. Pienillä sul
jetuilla ryhmillä onkin henki parempi 
kuin isoissa seuroissa, joissa kaikki 
eivät edes toisiaan tunne. Mutta oi
kea ja oikeudenmukainen henki pitää 
olla heti alussa, muuten seuran päivät 
ovat luetut. 

Kohta aletaan Helsingin keilaratoja 
kunnostaa ensi kilpailukautta varten 
ja elokuussa jo nähdään miten paljon 
paremmiksi ne tulevat. Onnistumi
sesta riippuu pudotetaanko ennätyksiä 
heti syksystä alkaen vai jääkö se ke
vätpuoleen. 

Keilaajien olisi heti syksystä alet
tava kirjoittaa kaikki tuloksensa muis
tikirjoihin, jotta voisivat seurata kun-
toisuuskäyräänsä ja sen nojalla arvos
tella kehittymisensä. Ja tarpeen tul
len kysyttävä neuvoja. Niitä anne
taan auliisti ja maksutta. 

Eipä muuta tällä kertaa kuin haus
kaa Juhannusta! 

J u s s i . 

Saksalaistuloksia. 
Kölnin stadionilla pidettiin toissapy-

hinä yleisurheilukilpailut Brandenbur
gin, Länsi-, Keski- ja Etelä-Saksan vä
lillä. Useita hyviä tuloksia saavutet
tiin. Körnig oli sprintterien paras, hä
nen voittoaikansa olivat 10,7 ja 21,2. 
Eldracher oli molemmilla matkoilla 
toinen, 10.9 ja 21.7. Geerling 21.9. 
Buchner säästeli itseään viestiin 400:1-
la, aika silti 49.2. Keihäänheiton voit
ti uusi nimi Weiman 63.15. Kiekossa 
oli hyvä kilpailu, jonka Hänchen voitti 
heittäen 45.46; 2) Paulus 44.97. Kuu
lantyönnössä oli Seraidaris paras, 
14.09. Pituushypyssä saavutettiin ta
saisia tuloksia: Meier 720, Biebach 
715, Dobermann 707. Brandenburg 
voitti pikaviestin 42.2, Länsi-Saksa 
42.3. B. oli pisteissä paras. 

* 

Sievert on työntänyt kuulaa 14.40 ja 
Malitz juossut 100 m 10.8. 

* 

Heittäjiä Hangossa. 
Nuorukaiset Strandberg ja Viklund 

ovat jäsentenvälisissä tehneet komeita 
tuloksia. Edellinen heitti poikakeihästii 
(600 gr.) kokonaista 63.02, joka tulo; 
vastaa yli kuuttakymmentä normaali-
välineellä. Hän voitti myös kevyen 
kuulan työnnin hyvällä tuloksella 
15.51, Viklund ei ollut paljon huonom
pi, 15.29. Viklund heitti kevyttä kiek
koa 43.38. Matalat aidat pisteli Sjö-
<«»hl 16.S 
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E n g l a n t i voi t t i W i g h t -
m a n C u p i n . 

V>iss Mudford kunnostautui. 

Wightman Cup-ottelu on Englannin 
ja Amerikan naisten välinen. Se käsit
tää viisi kaksinpeliä ja kaksi nelinpe
liä. Tähän asti on USA aina voittanut, 
mutta nyt kävi toisin:: Englanti voit
ti 4—3. 

Seuraavassa tulokset, kolme amerik-
kalaisvoittoa ensin: 

Mrs Helen Wills-Moody—Mrs Wat
son 7—5, 6—1. 

Mrs Wills-Moody—Miss Joan Fry 
6—1, 6—1. 

Miss Helen Jacobs—Miss Frv 6—0, 
6—3. 

Mrs Watson—Miss Jacobs 2—6, 
6—2, 6—4. 

Miss Mudford—Miss Palfrey 6—0, 
6—2. 

Miss Harvey & Miss Fry—Miss 
Cross & Miss Palfrey 2—6, 6—2, 6—4. 

Mrs Watson & Mrs Godfree—Mrs 
Wills-Mood & Miss Jacobs 7—5. 1—6. 
6—4. 

K a l e v - H V S 
Lauantaina ja sunnuntaina on taas 

meidän verkkopalloih'joillamme kireät 
paikat: HVS kamppailee eestiläistä 
Kalevaseuraa vastaan. Viime vuonna 
vei HVS yllättävästi voiton vaikkakin 
laakeri oli yhtä lähellä toista seuraa. 
Nyt eestiläiset kaiketi aikovat tahi kui
tenkin ajattelevat ottaa verisen re-
vanshin. Taitaa revanshi tullakin, 
mutta toivotaan sen olevan vähemmän 
verisen. 

EERO MANTERE 

ei ole pitkiin aikoihin antanut puheen
aihetta itsestään. Nyt hän sensijaan 
pamautti oikein aika tavalla: meni 
kihloihin. Onnellisen neitosen nimi on 
Mirjam Sohlberg. 

Untamo K i v i on myöskin juhan
nuspäivinä nähnyt kajinista unta nei
tosesta. Hänen nimensä on Laila Tu
kiainen. Tukevat terveiset ja onnen-
toivomukset! 

Sekalaista. 

Tilaamalla itsellenne 
kylvyn puhelimitse, 
sopimalla ajasta väl= 
tytte turhanpäiväiset 
tä odotukselta. 

HuomJ Höyvykaapit. 

Oy. Puistotalon 

yksityissaunat 

Helsinki Liisankatu 14 

Puh. 22696 

U r h e i l u n ä y t t e l y ä s i lmäi lemässä . 

Suomen X:sien näytemessujen ava
jaisilta oli SVUL:n juhlien alkajais-
näyttely Helsingin Ruotsalaisella Nor-
malilyseolla, Unioninkatu 2. Kauppa
torilta osoittaa nuoli, että kadun pääs
sä on urheilunäyttely. J a sielläpä nuo
len suunnassa näkyy Tähtitorninmäen 
juurella Paavo N»rmen patsas. Olem
me nähneet tämän Aaltosen mestari-
työn jo aikaisemmin, niin ettemme 
enää viivy sitä katselemassa vaan 
riennämme portaita kouluun. Heti en
simmäisenä oikealla oli Urheilutarpeit-
ten muhkea ja monipuolinen näyttely. 
Kyllä näistäkin näytteistä näki, mitä 
suomalainen kaipaa ja mitä kaikkea oi
kea suurteollisuus pystyy valmista
maan. On näillä välineillä monta en
nätystä rikottu ja monta kovaa koe
tusta kestetty. Olipa hyllyllä jo Tans
ka—Suomi ottelupallokin monine nimi-
kirjoituksineen. Stadion pesäpallot 
nähdään sisuksia myöten ja käytännöl
lisiltä näyttävät Heikin voimistelutos
sut. Mokkasiinitossut tulevat myöskin 
pian muotiin käytännöllisyytensä takia. 
Kävisi kovin pitkäksi luetella kaikki 
tämän alueen esineet kun niistä on 
saatavissa monisivuinen luettelo. Mni-
nitsemmepa vain, että omien suksivoi-
teittensa ohessa myy Urheilutarpeita 
Lappalaisen valmisteita. Suksisiteistä 
oli paitsi Siukolaa nähtävänä uusi Ou-
nasside, Bergendahl- ja Haug-vehkeet. 
Koko seinällinen oli Uusituvan siva-
koita suksia ja siinä joukossa hyvän
näköisiä keihäitä. Pesäpallomailat oli
vat erittäin siroja ja miellyttävät var
masti palloilijoita. Tampereen Trikoo
tehdas näytteli verryttelypukujaan. 
Toisessa päässä aulaa olivat Hakkarai
sen veljesten, Parosen, Lasasen ja 
Lampisen kiilloitetut sukset. Siinä vä
lissä oli valtava määrä polkupyöriä ja 
polkupyörän osia. Ne olivat Suomen 
Polkupyörä- ja Konetehtaan kotimai
sia valmisteita, Olympia, Luxus ja 
Kiri-nimisiä. Sivuhuoneissa oli Stock
mannin mitä monipuolisin retkeily- ja 
urheiluväline-osasto. Simonsen & 
Nielsen ja Helsingin Autotarvike edus
tivat vain moottoripyöriään ja jälkim
mäinen myöskin "merihevosta". Hu-
sqvarna-merkkinenkin moottori on 
yleisön ihailtavana. Osk. Ludenin lii
ke näkyy myös myyvän urheiluvälinei
tä ja oli niitä esillä Monopol-polkupyö-
rän ohella Ennätyksen jalkineliikkeen 
vieressä. Valtion Kuutitehdas ja Sko-
ha esiintyivät etupäässä maalitauluina 
ja tilastoina seinillä. 

Toinen kerros oli varattu Stadionin 
rakentajille ja käyttäjille. SOK:n 
polkupyörät näistä ensinnä pistivät sil
mään. Tietenkin Urheilutarpeita oli
vat tässäkin mukana. Systema — 
Pommac — Sinebrykoff — Kahvi — 
Strengberg — Havin — Oxygenol — 
Attila — Bolander — Schauman — 
Airam-lamppu y.m. Nämä olivat kaik
ki liikkeitä, joiden tavaraa kannattaa 
ostaa Stadion-merkistä riippumatta
kin. Tarkasteltuamme Stadion-luon
noksia ja TUL:n SVULm, SNLL:n, 
Luistin-, Pallo- ja Uimaliiton taulukoi
ta käväsimme tri Taipaleen näyttelys
sä anatomis-fysiologis-antropologisi-
ne tuotteineen. Siellä oli paljon ha
vaintovälineiksi sopivaa taulukkoa ja 
preparaattia, joitten perinpohjainen 
tarkastehr olisi vienyt viikon. Siellä 
näimme urheilukirjallisuutta kosolti ja 
maisteri Okkolan maailman ainutlaa-
tuisimman kirjakokoelman, jolle ver
toja veti ehkä vain Thunbergin palkin-
tokomeus. 

Mutta jottei urheilusta saisi niin ko
vin kuivaa käsitystä kuin mitä näyttely 
sinänsä antaa, oli järjestetty näytösti-
laisuuksia voimistelusaliin. Siinä näh
tiin mitä miekkailu oikeastaan on. Se 
vaatii sitkeää harjoitusta ja on terveel
listä huolimatta huolellisista varustuk
sista. Nyrkkeilyvalmennuksen moni-

PUUTEOLLISUUSTEHDAS O.Y. 
Helsinki, TeolHsuusk. Sf. Puh. 71 584. 

Suorittaa kaikkea ulaan kuuluvia töitä. 

Huom: Autoilijat ja matkailijat 
teette oman etunne vuoksi kaikki ostoksenne kuten: 

Bensiinin, Autorenkaat (eri merkkejä). Auton varaosat, Kiilloitusaineet, 
Vararenkaan suojukset, Jousisuojukset, Moottoripyöräilijäin suojushousut, 
Nahkapuvut tavalliset, Nahkapuvut öljyn ja veden kestävät, Moottoristien pää
hineet, Autoilijain vormupuvut, Autoilijain vormulakit. Työpuvut (Overalls 
amerikkalaiset), Autoilijain käsineet, Matkalaukut. 

Ensiluokkaisilla erikoistavaroillamme, alhaisimmilla markkinahinnoilla, 
sekä alan erikoiskokemuksen perusteella voimme taata a rv. asiakkaillemme 
kaikinpuolin hyvän ja täsmällisen palveluksen. 

Kunnioittaen: 
AUTO- ja MATKATARVIKE 

Helsinki — Turuntie 5 — Puh. 44 585. 

puolisuutta esitti Hällström ja sai siitä 
selvän käsityksen, minkälaista laake
reilla lepäämistä siinä tarvitaan. Pel
lisen Onni ja Väinö Kokkinen yrittivät 
Rob. Oksan komennuksesta hartioita 
kastuttaa erilaisiin taitoheitoin. Ja 
jotta kaikesta tästä ponnistuksesta jäi
si kevyt tunne muistoksi tulivat vii
mein neidit Eskelinen ja Kekäläinen 
perhosina ladellen ja tanssivat kuten 
Salmisen koulussa opetetaan. 

•* 
Useimmat esineet ovatkin palkitut 

kultamitalilla, jonka arvoisia ne näyt
tivät olevankin. J. Uusituvan keihäät 
ovat saaneet menekkiä Amerikassakin, 
jonne tähän mennessä Urheilutarpeita 
ovat olleet miltei ainoa lähettäjä. J a 
näin kirjoitetaan sieltä: lähettamänne 
keihäät olivat parempia kuin tähän 
mennessä tuodut ja jos laatu edelleen
kin pysyy samanlaisena ja täkäläisiä 
vaatimuksia vastaavana, niin saavutat
te varmasti suuren kysynnän. Uusitu
van pesäpallomailat risti HPL:n pää 
"Himo"-mailoiksi. 

Lampisen karhuntalja lisäsi asetel
man arvokkuutta, jota siihen toivat vi-
sapuusta valmistetut mäki- ja murto
maasukset. Ei ihme vaikka se herätti-
kin Barcelonassa ansaittua huomiota. 

Nautinto oli katsella Urheilutarpeit-
ten urheiluvälineitä, joissa varsinkin 
ihastusta tuotti oksattomasta hongas
ta valmistettu voimistelupenkki. 

Suomen Polkupyörä- ja Konetehtaan 
pyörät olivat siroja, mutta liian halpa 
hinta pani epäilemään niiden kestä
vyyttä. Siinä osaksi syytä hopeami
taliin. 

Tf.pasimme myös Hiihtovälineen joh
tajan A. Pälmrosin ja kysyimme syytä 
näyttelystä poisjäämiseen. P. sanoi, 
ettei heillä ole mahdollisuutta valmis
taa -ouksia enempää kuin mitä heillä 
täH» kertaa on tilaisuus myydä. 

S p e c t a t o r . 

- * 

Unkarilainen uimari Pahok on saa
nut 1500 m:llä ajan 22.57,2: 2) Miha-
hyffy 23.16,2. 

Feldmann on varmai nyt viimeksi 
kiekkoa 45,39; 2) Lilienthal 41,55; 3) 
Eriksson 41,42. 

Yvonne Godard on parantanut Rans
kan ennätystä 200 metrin vapaauinnis
sa. aika 2.49,8. 

Helene Madison, USA, teki äsket
täin- truden -maailmanennätyksen 300 
m. vapaauinnissa 3.59,5. Entinen oli 
Martha Noreuuksen Wienissä 1928 ui
ma 4.08.3. 

E n s i m m ä i s e t u i n t i k i l 
p a i l u t tälle suvelle pidettiin pyhänä 
Jyväskylässä. 50 m:n vapaauinnissa 
saavutettiin seuraavia aikoja: 1) Paa
vo Lahtinen 30,3; 2) O. Veijo 31,0; 
3) O. Hagelberg 32,4. 

S t e l l a W a l s h , sprintteri-ilmiö 
naismaailmassa, pudotti naisten 100 
jdn ennätyksen äskettäin Philadel
phiassa pidetyissä kilpailuissa 10,8 se
kuntiin. On siinä tyttölapseksi vauh
tia. 

Belfastissa on olympiavoittaja 0'Cal-
laghan moukaroinut tuloksen 49,58. 

UONTTOQ! 

IZIE2I 
ilmestyy kahdesti viikossa: 
maanantaina ja torstaina 

a a m ulia. 

Liisankatu N:o 14. 

TOIMITUS. 
Puh. N:o 36 543. 

Avoinna: Kaikkina arkipäivinä klo 
11—17 sekä sitäpaitsi 
keskiviikko- ja sunnun-
tai-iltoina klo 18—22. 

TOIMISTO. 
Puh. N:o 26 770. 

Taloudenhoitaja: A. J. Manninen. 

Avoinna: .Kaikkina arkipäivinä klo 
9—17, paitsi lauantaisin 
ja aattoina klo 9—15. 

TILAUSHINNAT: 

Kotimaassa: 1h vk. Smk. 65:—, % 
vk. 35:—, % vk. 20:—. 

Ulkomailla: >/i vk. Smk. 130:— ja 
% vk. 65:—. 

Irtonumerot: Kotimaassa Smk. 1:50 
ja ulkomailla Smk. 
2:50. 

ILMOITUSHINNAT: 

Smk. 1:50 palsta mm. Värilliset 
ilmoitukset Smk. 3:— m/ra, vähin 
maksu Smk. 500:—. KILPAILU
KUTSUISTA myönnetään 20 % 
alennus seuroille, jotka lähettävät 
ilmoituksensa suoraan konttoriim
me. 
ETU- ja TAKASIVULLE otetaan 
ilmoituksia erikoissopimuksesta. 

Kivin puhelimet: 

T o i m i t u s 3 6 5 4 3 
Kan t to r i 2 6 7 7 0 

SUOMEN NYRKKEILYLIITTO 
Helsinki. Puheenjohtaja V. Smeds, 
Stenbäckinkatu 12, puh. 44 795. 
Sihteeri Väinö Ertamo, Museokatu 
42, B. 35. 

joudutatte o s t a m a i l a 

S T A D I O N-merkillä 
varustettuja tuotteita! 

•"v>~ 

Joka. vuosi 
uusitaan urheilun mestarit, mutta 

aina pysyy 

Omega kellojen mestarina. 

Ostakaa 

OMEGA 
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L O P P U I R I 
Muutoksia 

Budapestin 
miehistöön. 

Vilen jalkavaivainen, Iavva 
iuoksuhaluton, Loukola 

matkakylläinen. 

Jansson ja Huhta joukkueeseen? 

SVUL:n urheilu jaos tolia on paraikaa 
päänvaivaa Unkarin joukkueesta. Erk
ka Vilen vioitti jalkansa harjoituksissa 
viime viikolla juostuaan 110 m. aidat 
kellon mukaan 15,7 sekunnissa. Jalka-
viku on siksi paha, ettei Erkka omien 
sanojensa mukaan pysty muuta kuin 
huviinatkailijaksi. Erkan poissaolo 
asettaa Järvis-Akille niin paljon lisä
tehtävää, että hän ottelijaominaisuuk-
sistaan huolimatta tulee ylikuormite
tuksi. Sen mioksi vapautettaneen Aki 
iOO metrin yksityiskilpailusta, Vara-
miespuutteessa täytynee G. Janssonin 
keskeyttää kuherruskuukautensa, jät
tää nuorikkonsa ja reisata Budapestiin. 

Lan>a valittaa tosissaan juoksuha-
luttomuutla ja kieltäytyy ehdottomasti 
1.500 metriltä. Lehtinen on onneksi 
vapaa toisena päivänä juoksemaan tä
män matkan. 

Loukola on ilmoittanut saaneensa 
viime aikoina matkustelemisesta- — 
Atenan matka ja Tukholman matka — 
ja viittailee lisäksi lomansaantivai-
keuksiin. 10,000 m:llä häntä kuitenkin 
tarvittaisiin ja kaipa se lot>iakin jär
jestyy. 

Unkarin joukkueen, matkdtlefflttö 
tapahtuu muuten tiistaina heinäkuu». 
1 p:nä eikä kesäkuun SO p:nä. niinkuin 
aikaisemmin on selostettu, 

* 
J o k i v i r ta 3 . S O K a n 

n u k s e s s a . 
Kannuksen sk. kilpailuissa juhannus

päivänä saavutettiin pari piiriennätys-
tä, Jokivirran taittaessa 3000 m. 8.50 
min. Orell juoksi 100 m. 11,4, Rinne 
heitti keihästä 57.69 ja E. Jutila 56.65, 
mikä myös on uusi piiriennätys. 

10 0 m; P. Orell, KV 11,4; 2) O. 
Paulamäki OP 150; 3) U. Saariaho RV 
180 sm. jäi. 

8 0 0 m: V. Närhi OP 2.02; 2) N. 
Koskela KSU 2.05. 

3 0 0 0 m: 1) I'. Jokivirta Kaustinen 
8.60, uusi p.enn.; 2) J. Kauppila Niva
lan Urh. 8.59,5; S) Y. Himanka OP 
9.25. 

K u u l a : 1) S. Kotiranta Lim. Niit-
tymiehet, 13.18; 2) P. Järvelä, Evijär-
ven Urh. 12.77; 3) E. Mikkola KU 
12.43. 

K i e k k o : 1) P. Järvelä 37.13; 2) 
E. Dahlbacka, Evijärven Urh. 34.92. 

K e i h ä s : 1) V. Rinne Limingan 
N-miehet, 57.69; 2) E. Jutila KJ 56.65 
(uusi p.enn.); 3) S. Keisti KSU 54.04. 

P i t u u s : 1) M. Hakola TP 645; 2) 
O. Vihanto KU 639; 3) E. Eskola KV 
614. 

K o r k e u s : 1) U. Saariaho 170; 2) 
M. Hakola 162,5; 3) l. Okkonen OP 
W - _ * _ 

6 ruotsalaista Eng= 
lännin mestaruuskiU 

pailuihin. 
Ruotsin urheiluliitto on päättänyt 

lähettää seuraavat kuusi urheilijaa 
Englannin mestaruuskilpailuihin, jotka 
pidetään ensi viikon lopulla: 

moukarinheittoon Skoldln, 
seipääseen Lindbladin, 
pituushyppyyn Hellbergin, 
4 mailille Lindgrenin, 
ipituuteen ja kolmiloikkaan And. 

Hanssonin ja kiekonheittoon A. Karls
sonin, 

Yrjölä neljännes^ 
mailerina. 

Purje juoksi harhaan Inkeroisissa. 

Inkeroisten Terhon juhannuskilpai-
luissa oli osanottajana m. m. Eino Pur
je, joka voitti helposti 1000 m ajalla 
2.34,7. Purjeen tulos olisi ollut mel
koisesti parempi ellei hän olisi juossut 
lopussa harhaan. Maali oli sijoitettu 
toisen suoran sivun jatkoradalle ulko
puolelle kiertävän radan, mutta Purje 
ei muistanut tätä seikkaa juoksukii-
reessään, vaan yritti vielä lopussakin 
lä'it*ä kiertämään rataa. Vasta pal-
kintotuomarien huudot saivat Einon oi
kaisemaan erehdyksensä. 

Paavo Yrjölä tuntuu valmentautu
van ky mmenottelumaail manennätyksen 
parantamisyritykseensä juoksutietä. 
Tällä hetkellä hän käy melkein täydes
tä neljännesmailerina. Lahdessa meni 
52,7 ja nyt komeasti 52,2. Inkeroisten 
400 m juostiin yhtä rataa. Vanha 
Ntstori Järvelä johti kolme neljän
nestä matkasta, mutta sitten meni 
Yrjölä lentäen ohi. Järvelä oli vähää 
ennen juossut 1000 m, joten hattu 
päästä hänen saavutuksilleen, 

400 m juoksun lisäksi Yrjölä voitti 
monta muuta lajia. Korian Ponnen 
Arolan voitto Taskisesta ja Yrjölästä 
kiekossa ansaitsee vielä maininnan en
nenkuin menemme tuloksiin: I 

1 0 0 m: 1) O. Tuomala. LA 11,9, 
2) U. Koivistoinen. VU 20 sm, 3) A. 
Vainio. KU 2 m. 

4 00 m: 1) P. Yrjölä, TP 52,2, 2) 
N. Järvelä, Haminan Varusk. Urh. 
53,5, 3) Y. Nygren, Kymintehtaan US 
54. 

10 0C m: 1) E. Purje, HT 2.34,7, 
2) N. Järvelä 2.37,7, 3) I. Po'sti, Ha
minan VKU 2.40,5. 

3 0 0 0 m: 1) I, Posti 8.50, 2) A. 
Kanerva. HT 9.07.5, 3) A. Virtanen, 
Vo;kan UV 9.50,8. 

1 0 0 0 0 m: 1) L. Kauppinen, HT 
34.23,9, 2) I. Peltola, Inkeroisten Terho 
36.32. — Muut keskeyttivät. 

1 5 0 0 m a l o k k a i l l e : 1) B. Toi
vonen, LA 4.24,5, 2) E. Niemelä, Enä
järven Urh. 4.25, 3) B. Tamminen, 
Kotkaa Into 4.25,1. 

4 X 1 0 0 m alle 16 v.: 1) Inkerois-
ter Terho 59,2, 2) Kotkan Into 61,9. 

4X3 0 0 m a l l e 1 8 v.«. 1) Kar
hulan Katajaiset 2.50,6, 2) Tavasti
lan Kiisto 2.57,8, 3) Inkeroisten Terho 
3.11,5. 

P i t u u s : 1) P. Yrjölä 648, 2) U. 
Koivistoinen 637. 3) A. Vainio 627. 

K o r k e u s : 1) P. Yrjölä 175, 2) 
H. Taskinen, Savon Sisu 170, 3) P . 
Pennanen, Karhulan Kat. 170. 

S e i v ä s : 1) A. Makkonen, MKV 
321, 2) H. Toikka. Injkeroisten Terho 
311. 

K o l m i l o i k k a ! I ) A. Vainio 
13.2!', 2) Y. Nygren 12,71, 3) U. Koi
vistoinen 12,48. 

K u u l a : 1) P . Yrjölä 13.71, 2) H. 
Taskinen 13,17, 3) N, Hohti, Inkerois
ten Terho 13,03. 

K i e k k o * 1) K. Arola, Korian.Pon? 
s.1 40,6b', 2) H. Taskinen 40,04, 8) P . 
Yrjölä 39,82. 

K e i h ä s : 1) ,A. Huusari KU 55,43, 
2) P . Yrjölä 53,60, 8 j . H. Taskinen 
M . 21. 

r—•* 
Kenttä on 

kunnossa. 
Rovaniemellä 44.09. 

Liettu 62.60. 

Larva lorvaili kilpailunsa: 2.05 ja 
4.14,2. 

Rovaniemen Urheilijain juhannuskil-
pailuissa oli kyllä tekijämiehiä muka
na useitakin, mutta tulokset jäivät hei-
konpuoleisiksi. Rata oli raskas ja heit
to- ja hyppypaikat huonossa kunnossa. 
Eino Kenttä heitteli kiekkoaan ennen 
kilpailua yllättävän pitkälle, 48 mn 
nurkille, mutta itse kilpailussa jäi 
44,09 parhaaksi. Heitot suoritettiin 
myötätuuleen eikä se ollut Kentän mie
leen. Liettu sinkosi keihästä varmasti, 
saavuttaen 62,60 pisemmäkseen. Larva 
leikitteli keskimatkoilla, voittaen hel
posti ja saavuttaen heikot ajat. 

1 0 0 m : 1) M. Tienari, Turun UL, 
11,7; 2) M. Andersson Vaasan IS, 
11,8; 3) A. Stelander RU 11,9. 

1 0 0 m. a l o k k a i l l e : 1) V. Vil-
mi, OKU, 12,0; 2) L. Poikala, TP, 50 
sm.; 3) E. Tiesmaa, OP 1.70 jäi. 

40 0 m ; 1) M. Vepsäläinen, Kaj. 
Kip.. 55,6; 2) M. Tienari OP 56,2; 3) 
M. Andersson 67,2. 

8 00 m: 1) Harry Larva, Turun 
UL, 2.05; 2) N. Mattinen, Kar. K., 
2.06,9; 3) M. Vepsäläinen 2.08,5. 

1 5 0 0 m : 1) H. Larva 4.14,2; 2) 
H. Piispanen, RU, 4.14,7 (uusi p.enn.) 
3) N. Mattinen 4.24. 

3 0 0 0 m : 1) H. Piispanen 9.17,5 
(uusi p.enn.); 2) E. Toivainen, RU, 
10.09,5; 3) E. Kylänpää 10.10,4. 

5 0 0 0 m : 1) H. Piispanen 16.36,7; 
2) E. Toivainen 18.31,4} 3) E. Kylän
pää 18.40,4. 

1 1 0 m n a i d a t : 1) J . Nyman, 
Vaasan IS, 19,1; 2) E. Tiesmaa 20. 

K o r k e u s h y p p y : L. Helistö, 
Kar. K., K. Tiesmaa, V. Tuulos ja R. 
Grape 164. 

P i t u u s h y p p y : 1) M. Tienari 
638; 2) A. Telonen 607; 3) V. Tuulos 
590. 

P i t u u s h y p p y a l o k k a i l l e : 
1) M. Helistö 603; 2) A. Snellman KK 
601; 3) P. Seppänen, Lapin Pojat, 593. 

3 - t o i k k a : 1) V. Tuulos 12.98; 2) 
E. Korhonen 12.79; 3) M. Tienari 12.27. 

S e i v ä s : 1) Y. Skyttä W , H. Ei-
ramo, OKV, 321; 3) A. Stelander ja M. 
Helistö 310. 

K u u l a : : 1) M. Rytilahti Kemijär
ven Urh. 13.20; 2) E. Kenttä TP 12.92: 
3) K. Tiesmaa. 12.54. 

K i e k k o t 1) E. Kenttä 44.09; 2) 
K. Tiesmaa 42.05; 3) A. Stelander 
40.92. 

K e i h . ä s : p . Liettu TP 62.60; 2) M. 
Rytilahti 52.06; 3) A. Soversaari 49.15. 

K u u l a (kevyt) alokkaille: 1) S. 
Helistö KK 13.77; 2) A. Marski Tai
valkosken Vesa II 13.71;= 3) L. Soikela 
Lapin Pojat 13.70. 

Yleisöä oli läsnä aattona .1000 ja ju
hannuspäivänä 1500. Sää*öll'ihana. 

# . 

Virtanen—Purje? 
Juokseeko Marttelin maa= 

ilmanennätyksen ? 
Lauri Virtasen ja Eino Purjeen 

paljonpuhuttu kaksinkamppailu 
3,000 m:llä tapahtuu huomenna 
Eläintarhassa. Lehtinen olisi 
myös ollut halukas joukkoon, mut
ta kun Porvoon Urheilijat tarvit
see häntä seuraottelussa Lahdessa 
ensi sunnuntaina, ei jaosto voinut 
myöntää Lehtiselle kahta kilpai
lulupaa juuri. maaottelumatkan 
edellä, varsinkin kun Lehtinen 
saanee itselleen lisäohjelnuia Un
karissa. Toivottavasti Lehtiselle 
avautuu, syyspuolella kesää useam
piakin tilaisuuksia yhteenottoihin 
Virtasen, Purjeen, Loukolan y.m. 
sellaisten suurtekijöiden kanssa, 
joita luin ei ole vielä tänä kesäntt 
kohdannut radalla. 

Päivänkysymys on nyt Virta
nen—Purje. Jos matka olisi 2,000 
m., voittaisi Purje kirkkaasti ja 
jos se olisi 5,000 m., vetäisi Vir
tanen nykyisellään jntemmän ti
kun. Mutta matka on 3,000 m. ja 
sillä ei tiedä, kumpi voittaa, en
nenkuin juoksu on juostu. Pur
jeen suuri nopeus on painamassa 
vaakakuppia hänen kannattajain-
sa puolelle, mutta Virtasen ta
saisen tappava meno ja hiljattain 
saavuttama aika — 8.SS,8, johon 
Purje ei ole vielä päässyt, lisää
vät punnuksia toisellekin puolelle. 
Oikean "iltakilpailuilman" valli
tessa rikkunee 8.50 molemmilta. 

Toverien kilpailuissa on paljon 
muutakin ohjelmaa, tmikkakin 
Virtanen—Purje sen osaksi pimit-
tääkin, 20 km:n juoksussa voi 
hyvässä lykyssä syntyä vaikka 
maailmanennätys, sillä Englan
tiin matkaava Martti Marttelin 
on ilmoittautunut ehdollisesti tätä 
matkaa juoksemaan. Marttelin oli 
vielä eilen kaltden vaiheilla juos
tako vai ei juuri matkallelähdön 
aattona, mutta tekee päätöksensä 
vasta tänään. Sipilän virallinen 
ennätys, joka on yli 1 t. 6 minuu
tin, voi hyvin kumoon kupsahtaa, 

Toverien kilpailut alkavat huo
menna klo 18.30. Ohjelmassa on 
100, 400, 1,500, S,000, 20 km., 
1,000 m, alle 13 »., pituus, kor
keus, korkeus alokkaille, kiekko 
ja keihäs. 

Suonien miehet menevät matkoille: 

Neiti Kurze heitti viime sunnuntai
na kiekkoa Hampurissa 39.01 m., joka 
ilmoitetaan uudeW naisten maailman-
piiuätvkseksC"^ 

TANSKAAN: Paavo Yrjölä, I. Sal
minen, A. Toivonen ja J. Kaila mat
kustavat tänään Turun ja Tukholman 
kautta Tanskaan ottaakseen siellä osaa 
kilpailuihin Odensessa (29.6), Aarhu-
sissa (30. 6), Köpenhaminassa (5—G. 
7.) ja lopuksi Henry Nielsenin kotikau
pungissa, Aalborgissa (8. 7.). 

ENGLANTIIN: Lauri Virtanen j a 
Martti Marttelin matkustavat sunnun
taina Turun kautta Göteporiih ja sieltä 
»lätäkön» yli Englantiin sikäläisiin 
mestaruuskilpailuihin, jotka ovat 4—6. 
7. Stamford Bridgellä. Virtanen juok
see 4 mailia, Marttelin maratonin. Vir
tasen kunto tunnetaan. Marttelin on 
ollut epävarma vedostaan saatuaan 
selkäänsä murtomailla (28 :s suojelus-
kuntajärjestön kilpailuissa), mutta löy
si vetonsa juhannuspäivänä juostes
saan Orimattilassa pienellä kuoppaisel
la ja kuhmuisella soraradalla 15 km 
50.53. Marttelinia vastaan juoksi 5X 
3000 m viestimiehistö, joka hävisi kak
si kierrosta. 
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