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FINLAND TILL. SEGER
med Din hjälp — genom „avbétalning" !



Finland till seger
— med Din hjälp — genom "avbetalning"!

Med "hjärtat i halsgropen" hava vi ofta följt med våra
idrottsmäns kamp mcci världseliten. I spänning hava vi
suttit vid högtalaren för att få del av resultaten. Och
har det gått så, som vi innerst önskat — att Finlands
färger gått i topp på segermasten — har vår glädje va-
rit utan gräns. Stolta hava vi bröstat oss och glatt oss
över att vara finnar, vilka äga rätt att uppträda som
medborgare i en idrottens stormakt.

Men dessa glädjestunder förplikta. De andra unna sig ingen ro.
I allt tätare och tätare skaror storma de an emot vår id-
rottsfront. Deras ärelystnad är att plantera sin fana på de
fästen, vilka hittills ansetts såsom vårt privilegium —

Europamästerskapet i 5.000 m. löpning — Salpausselkä
— Puijo. — Bittra erfarenheter för oss — men sam-
tidigt hälsosamma.

Om ett år, vid olympiska spelen i Berlin, får vår idrottsära
genomgå en intensivare skärseld än någonsin tidigare.
Aldrig förut hava anfallen emot våra positioner varit så
häftiga. Med händer och tänder måste vi försvara vår ställ-
ning. Och därtill böra vi yttermera försöka erövra nya om-
råden—även "gammal finsk mark"— l.soo m.— 10.000 m.

Våra gossar komma att göra sitt bästa. Omsorgsfullt och
medvetna om sitt ansvar förbereda de sig för sina svåra
uppgifter. Men bereder Du å Din sida dem tillfälle
därtill? Skänker Du det moraliska och materiella stöd
som fordras? Icke ens kriget på idrottsfronten är nu-
mera en strid emellan fältarméerna. Varje enskild med-
borgare måste taga del i kampen.

Du anser kanske att Dina egna möjligheter äro alltför be-
gränsade, men de små styrkorna sammanförda från lan-
dets alla hörn, växa förenade till en makt, som kan
åstadkomma storverk. Det ekonomiska stöd Du kan
skänka är måhända enligt Din åsikt så ringa, att Du
icke ens "täcks" bidraga med det. Du har icke råd att

på en gång skänka en enligt Din åsikt tillräcklig summa
— men Du kan säkert lämna bidrag i smärre poster.

Med beaktande av detta har Olympiska Insamlingskommit-
tén igångsatt en insamling, där alla kunna vara med.

\

Listor, på vilka envar, som det önskar, kan anteckna
bidrag, utdelas till affärer, ämbetsverk o.s.v. Betalningen
sker i sex rater, en i månaden. Du kan sålunda erlägga
Ditt bidrag medels "avbetalningar".

Vi måste kunna sända till Berlin ett slagkraftigt representa-
tionslag. Och vi kunna det — med Ditt bistånd. Om Du icke
känner till någon insamlingsagent, av vilken listor er-
hållas, vänd Dig då till vederbörande distrikt eller till Olym-
piska Insamlingskommittén, adress Helsingfors, Annegatan 36.


