
Vuosi 1086 on jälteen olyim-
pialaisvuosi. Silloin kokoontu-
vat eri kansojen parhaat urhei-
lijat voilmiainmittelyyn Berlii-
niin, Saksan pääkaupunkiin.
Suomalaiset urheilijat ovat jo
usean kerran osoittaneet olie-
vansa näissä rauhan kisoissa
maailman parhaita ja ovat saa-
vuttaneet voittoja voiton jäl-
keen siten tuottaen isänmaal-
leen mainetta ja kunniaa. Nyt
valmistaudutaan kaikkialla en-
si vuoden olympialiaisiin, niin
myös täällä Suomessa. Uirheiii-
jaimlme suuret voitot ja hyvä
kunto tänä vuonna antavatkin
jo pieniä lupauksia. Mitään ei
kuitenkaan voida tehdäi, jos
käytettävissä ei ole aineellista
tukea. Sekä kisoihin valmistau-
tuminen että sinne matkusta-
minen vaativat huomattavia
sumania. Sentakia onkin taasen
.toimeenpantava olympialaiske-
räys niinkuin aikaisemmillakin
kerroilla. LAliekirjoittanut Sata-
kunnan' Oliyttnpialaiskeräyßtoimi-
kuuta on saanut tehtäväkseen
huolehtia keräyksestä Satakun-
nassa. Älköön tämä keräys epä-
onnistuko;, vaan näytettäköön,
että Satakunta rikkaana maa-
kuntana kulkee ensi sijalla täs-
sä meitä kaikkia lähellä olevas-
sa asiassa..

111. Puulaakiottelut.

Keräystä toimitetaan toistai-
seksi kollmessa eri muodossa.

I. KertaimajksUUstat.

Paikallisasiamiehillä .eri paik-
kakunnilla on kertamaksulisto-
ja, joihin lahjoittaja merkitsee
fahjoittamansa summan ja päi-
vämäärän. Tällaisia listoja on
myös pankeissa, liikkeissä y.m.
On huomattava, että kenenkään
ei tarvitse kainostella, vaikka
lahjoitus oflisi pienikin. Pää-
asiahan on, että lahjoittajia on
paljon, sillä vain näin saadaan
koko kansa mukaan keräykseen.
Älköön siis Mstojen esittäjiä
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Olympialaisedustus on turvattava
myös Satakunnan osalta.

käännytettäkö tyhjin toimin ta-
kaisin,, .vaan, toukin merkitköön
haluamansa summan esitettä-
vääni listaan,.

11. Kiijukjatuisinijakiaulisfeit.
Om .irjjyiöts n.a. kuukansiimaksiu-

listbrja.! Näillä tarkoitetaan si-
tä, että lahjoittaja sitoutuu 6
kuukauden ajan kerran kuussa
lahjoittamaan jonkun summan
olyanpialaiskeräyfcselle. Täiai-
isia listoja tulee jaettavaksi
konttoreilhin,,, virastoihin, kout-
fciihin, téhldaslaitoksile j,.n.e.,
jolloin esim. palkanmaksuin yih-
teydessä kuukausimaksu on
(helppo järjestää.

Näitten Mstojen tunnuksena
onkin: imarkfca mieheen kuu-
kaudessa — tuhansia olympia-
laiarahastolle.,

Varsin tuottavia ovat n. s.
puulaakiottelut. Sentakia pitäi-
si nyt syksyn 'kuluessa jokaises-
sa pitäjässä järjestääpari haus-
kaa ottelua, joista saatava voit-
to menee
Jos näin tehdään, saadaan ke-
räys Satakunnassa hyvään

ikuun.

Ensimäinen rynnistys kuluvan
syyskuun aiktana.

Satakunnassa ei keräys vielä
ole pääsayit vauhtiin

Jotta nyi saavutettaisiin edel-
le päässeet miaakunnat, suorite-
taan ensimäinen rynnistys ku-
luvan syyskuuni aikana. Tänä
aikana siis jokaisessa pitäjässä
puulaakiotteluja, jokaiseeni lis-
taan lahjoituksia jakuukausia
maksuiisttoihim nimiä.

on tehtävä Satakunnan piirin
oliympialaiskeräykseh sihteerille
sotilasohjaajia P- Salmiselle, os.
iPori.

Pauli Salminen.
Sihteeri.
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