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Suomi voittoon
— juuri Sinun avullasi — „vähittäismaksuin"!

Mehän olemme niin monasti "sydän kurkussa" seuran-
neet omiemme kamppailua maailman valioiden kanssa.
Istuneet jännittyneinä kovaäänistemme ääressä tuloksia
odotellen. Ja jos on käynyt, kuten olemme hartaasti toi-
voneet — Suomen värit ovat kohonneet voittosalkoon —

on riemumme ollut rajaton. Olemme ylpeinä nostaneet
rintaamme ja iloinneet ollessamme suomalaisia, jotka voi-
vat muille näyttää urheilun suurvallan kansalaisen eleitä.

Mutta nämä riemukkaat hetket velvoittavat. Muut eivät
lepää. Yhä taajemmin ja taajemmin joukoin he ryntäävät
urheiluvarustuksiamme vastaan. Heidän kunnianhimoisena
pyrkimyksenään on pystyttää lippunsa linnakkeille, jotka
tähän mennessä on katsottu meidän "yksityisomaisuudek-
semme"— 5.000 m. Euroopanmestaruus — Salpausselkä—

Puijo. Meille karvaita opetuksia—mutta samalla terveellisiä.

Vuoden kuluttua, Berliinin olympialaisissa, urheilukun-
niamme joutuu läpäisemään tähänastisista ankarimman
kiirastulen. Koskaan aikaisemmin ei asemiimme ole hyö-
kätty niin kiivaasti. Meidän on kynsin ja hampain puo-
lustettava entisiä saavutuksiamme. Lisäksi on meidän
kyettävä valtaamaan itsellemme toisten alueita — myös
"entistä suomalaista maata" — 1.500 — 10.000 m.

Poikamme tulevat tekemään parhaansa. Tunnollisesti ja
velvollisuutensa tietäen he valmentautuvat vaativiin teh-
täviinsä. Mutta suotko heille puolestasi siihen tilaisuu-
den? Annatko tarvittavan moraalisen ja aineellisen tuen?
Nykyajan sota ei enää urheilurintamallakaan ole yksin-
omaan kenttäarmeijojen kamppailua. Se vaatii mukaansa
kpko kansakunnan jokaista yksilöä myöten.

Arvelet ehkä omat mahdollisuutesi vähäisiksi, mutta

monet pienet voimat maan jokaisesta kolkasta kasvavat
yhdistettyinä kautta koko valtakunnan mahdiksi, joka
saa suuria aikaan. Taloudellinen tuki, jonka voit antaa,
on ehkä mielestäsi niin vähäinen, ettet sitäkään "kehtaa"
luovuttaa. Et kykene yhdellä kertaa antamaan mielestäsi
riittävän suurta summaa — mutta varmaankin voit
antaa pienemmän summan useammin.

Juuri sitä silmälläpitäen on Olympialainen Keräystoimi-
kunta suunnitellut erikoisen "kaikki mukaan"-keräyksen.
Liikkeisiin, virastoihin j.n. e. jaetaan listoja, joihin ha-
lukkaat voivat merkitä avustussumman. Maksu suorite-
taan kuudessa erässä, kerran kuussa. Voit siis "vähit-
täismaksuin" suorittaa avustuksesi.

Meidän on Berliiniin saatava iskukykyinen edustusjoukkue. Ja
me saamme sen — juuri Sinun avullasi! Ellei ole tiedossa ke-
räysasiamiestä, jolta listoja on saatavissa, ilmoita siitä asianomai-
selle piirille tai Olympialaiselle Keräystoimikunnalle, osoite
Helsinki, Annankatu 36.


