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SÄKENJÄ
Työläisurheilijain Internationale

Työläisurheilijain oma Internationa
le, omat Olympialaiset — kas siinä
ajattelemisen aihetta työiäisurheilijoilleme. Suomessa tästä kysymyksestä
on jo paljo kirjotettu työväen lehdissä.
Kun
kerran on perustettu työväen
luokkaetua valvovia työväen urheilu
seuroja, niin miksi sitte pitäisi kan
sainvälisessä suhteessa vielä rimpuil
la herrojen sakissa.
Kas näin eräskin työläisurheilija kirjottaa:
‘Me luomme yhdessä kaikkien maiden
työläisurheilijain kanssa voimakkaan
Työlaiturheilijäin Internationa]en, joka
kerran on oleva määräävänä tekijänä
koko maailman urheiluelämässä.
Tulevaisuutemme näyttää toivorik
kaalta. Saksassa on jo itsenäinen Työ
väen Voimistelu- ja Urheiluliitto, jo
hon jo nyt kuuluu yli puolimiljoonaa
jäsentä, Sweitsissä on niinikään itse
näinen
Työväen
voimisteluliitto.
Skandinaavian maissa, etupäässä Nor
jassa tekee kehitys myöskin hedelmäl
listä työtä, Amerikan työläisten kes
kuudessa myöskin.
Satamiljoonainen
Neuvosto-Venäjän väestö tulee ennen
pitkää olemaan ratkaisevana tekijänä
maailman urheiluelämässä. Näin ollen
eivät maamme työläisurheilijat saa pi
tää mielessään Antvverpenin “ Olym
pialaisia" — sapelinkalistäjaolympialaisia — vaan sen sijaan vaadittava, että
oma liittomme, Työväen Urheiluliitto,
ryhtyy tarmokkaisiin toimenpiteisiin,
että saataisiin perustetuksi Työläisur
heilijain Internationale. Jos tähän työ
läis urheilija! n kansainväliseen järjes
töön ensialuksi ei tulisikaan kuulumaan
kuin mahdollisesti muutamien maiden
työläisurheilijat, niin alku olisi kum
minkin asialle annettu ja muutamien
vuosien kuluttua kuuluisi tuohon jär
jestöön monimiljoonainen työläisurhei
lijain joukko. Ja kun Työläisurheilijain
Internationale viettää
Olympialaisia
kisojaan, uin siiloin jokainen työläis
urheilija tuntisi kilpailevansa oikeina
O ly m p ia U iiU u .
Sen tähden olkoon

tunnuslauseemme tästä lähin: k a ik k ie n
m aiden työ läu u rh eäiii& t y h ty k ä ä !”
Mitäpä muuta kuin mars, eteenpäin!
E läkö ön ty ö lä ia u rh e ilija in In tern a tio n a 
le !
S u o m ala iset p a in ija t k u n n o s ta u tu n e e t
R u o tsissa .

Suomalaiset painijat ovat otelleet
voitollisesti Tukholmassa. Bamtampainosarjassa voitti Ikonen ja toiseksi tu
li H. Mäkinen. Kevyessä sarjassa voit
ti Friman, samoin Suomesta. Raskaas
sa sarjassa voitti suomal. Rosenqvist
virolaisen Kukkin joutuessa toiselle si
jalle.
H elsin gin J y r y n jäsen m ää rä lä h e s 3,0 0 0

Vaikka Suomen työväen urheiluliike
kin oli niin maahan lyöty, että siitä
nousun olisi luullut kestävän vuosikau
sia, niin kuitenkin on nousu tapahtu
nut uskomattoman nopeasti. Ja mikä
vielä ilahuttavampaa, on uudestaan he
rääminen tuonut
mukanaan entistä
suurempaa tarmoa ja innostusta, kerto
vat Suomesta saapuneet urheiluvies
tit.
Tyhjän, hävitetyn ja revitetyn
tilalle on nopeasti luotu uutta.
Suur
ta työtä, väsymätöntä innostusta on tuo
kaikki vaatinut. Mutta siltä näyttää,
että suurikaan hävitys ei voi hävittää
kaikkea; eivät häviä aatteen juuret.
Miten nopeasti ja suuremmoisesti on
työläisurheiluliike uudestaan syntynyt,
siltä mainittakoon esimerkkinä H:gin
Ty:n v, ja u.-seura Jyry. Vaikka Jyry
menettikin kansalaissodan hävityksessä
kaikki, menetti asuntonsa, sekä kaiken
kalustonsa, harjotusvälineensä aivan
tyystin, sekä suuren joukon jäseniään,
niin nyt Jyry seisoo entistäänkin mah
tavampana. Hävitettyjen harjoitusväli
neiden tilalle on hankittu uusia, asun
to on entisessä hyvässä kunnossa ko
mean työväentalon suojassa. Kalkkien
saaminen siihen hyvään kuntoon, mis
sä ne nyt ovat, on vaatinut paljon
uurasta työtä. Aivan yhtämittaisessa
työssä Jyryn hyväksi ovat saaneet olla
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ne henkilöt, jotka uutta ovat luomas
sa olleet. Mutta vaivoille on saatu palk
kansa. Jyry on kasvanut nyt suurem
maksi kuin se koskaan on ollut. Huo
mautettakoon vain, että yksin nuorten
osastoon, 1 0 — 1 6 -vuotisiin, kuuluu yli
700 tyttöä ‘a poikaa. Samoin ovat naisja miesosastot kasvaneet tavattomasti.
Uusia jäseniä tulee joka viikko paljon.
Jäsenmäärä lähentelee jo 3,000:tta.
Jyryssä toimii kaikkiaan 6 voimisteluharjotusten ohjaajaa ja t paininopettaja.
Suuremmoista on siis Jyryn toi
minta.
Samanlaista suuremmoista nousua on
huomattavissa useissa paikoin työiäis-

urheiluseurojen
Suomea.
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E i pan jän u rheilu m aa ta ru n i kilp a ilu t.

Espanjan urheilumestaruuskilpailuissa olivat tulokset: 10 0 m. Mendizhal
11,6; 200 m. sama 24,2; 400 m. Her
nandez ., 8 , 8 ; 800 m. Garcia 2 , 7 , 4 (ennätys); 1,500 m, Muguerza 4.18 (en
nät.); 5 ,0 0 0 m. sama 16.2; kuula Astorquia t t ,i 5 ; keihäs Monasterio 46,86 (enn); kiekko Astoquia 31,46; kor
keus Blumel 1,65; pftuus Garcia 6,1 3;
seiväs Erice 3,18 ja HO mm. aita Nin
19 sek.

Paavo Jaatinen
Tov. Paavo Jaatinen joutui kuole
man uhriksi painiharjotuksissa Detroi
tissa, jouluk. 2 8 p. 1919. Painittuaan
noin 8 minut. Sulo Stoltin kanssa,
osotti Jaatinen väsymystä ja päätettiin
levätä. Jaatinen aikoi istahtaa, vaan
samalla kaatui pitkälleen. Toverit ja
lääkärit yrittivät keinotekoista hengi
tystä,
mutta turhaan. Jaatinen oli
kuollut.

Jaatinen oli jo pitemmän aikaa tun
tenut vatsan ja verenkierron häiriöitä.
Tästä johtui sydänhalvaus.
Jaatinen oli yksi Amerikan suoma
laisten
etevimpiä amatööripä!nijoita.
Menetimme samalla kunnon toverin.
Häntä muistelee hänen vaimonsa ke
rällä suuri ystäväpiiri. — Jack.

