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Lukijalle
joukon he kustantavat kuukausilehtiä, joiden yksinomainen teh
tävä on vaan pettää työväestöä us
komaan kaikki porvariluokan
metkut ehdottomana totuutena, ja
nostaa porvariluokka yläpuolelle
työväenluokan ajatustapoja, siten
heikentäen ja pelottaen työläiset
arvostelemaan porvarien metkuja
omassa valossaan ja vaatimasta
heitä tilille töistään. Niin kauan
kuin porvariluokan onnistuu halli
ta kirjallisuutta, on heidän me
nettelynsä tyyten salattu työväen
luokalta. Se on siis porvarillinen
sanomalehdistö joka takaa porva
reille vallan ja pitää yllä tätä jär
jestelmää; ilman sanomalehdis
töä olisi porvaristo yhtä avuton
kuin työväen luokkakin, Sano
malehdistö on porvarien rintamuuri ja esitaistelija. Jos porva
risto tahtoo saada uus:a voittoja
itselleen, se panee ennakolta hei
dän päivä-, ja kuukausilehtensä
valmistamaan “yleistä mielipidet
tä" suopeaksi heidän pyykeilleen.
Ja seuraus on että tapahtumat
sattuvat aivan säännöll:sesti ku-

Lienee tarpeellista muutamalla
sanalla mieleen johdattaa Säkenien olemassaoloa ja sitä työtä
mikä tällaisilla kuukausijulkai
suilla on työväen liikkeessä. Mel
kein jokaisen siv;stysmaan sosia
listisella liikkeellä on omat kuukausijulkaisunsa, jotka päivä- ja
viikkolehden ohella selvittävät
työväen kysymyksiä niiltä puolin,
johon päivän tapahtumia seuraavat puoluelehdet eivät jouda. Sosialidemokratinen valistus tekee
alinomaista ja jatkuvaa kehitys
työtä työläisluokan keskuudessa,
siten synnyttäen aina yhä polttavampaa tiedonjanoa saamaan sel
koa yhte;skunnallisista tapahtu
mista ja mitä velvollisuuksia ka
pitalistinen järjestelmä säilyttää
työläisten hartioille. Tämä seik
ka ja monia muita ksäksi, on ol
lut pakoiltavana seikkana synnyt
tämään työväestölle oman kuukausikirjallisuuden.
Tunteaksemme kuukausikirjallisuuden välttämättömyyden mei
dän tarvitsee vaan viitata porva
rien hommiin, että minkälaisen
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vitse ajatella ettei maksa vaivaa
tehdä mitään oman kirjallisuuteni
me hyväksi, kun ei ole tilaisuu
dessa saamaan kymmeniä tilauk
sia yhdellä kertaa. Jokainen voipi jotain tehdä, jos vaan on hie
mankaan hyvää tahtoa ja kuinkas
sellaista voisimme epäillä puuttu
van, kun oma asia on kysymyk
sessä? Vastustajat eivät arvos
tele meidän voimiamme muuten
kuin kirjallisuudestamme. Näyttä
käämme heille ettemme ole va
rustautumattomia.
Tämän numeron mukana alkaa
Säkenet tallustelemaan viidettä
vuuosimatkaansa. Neljä taival
lettua taivalta sillä on jo jälessä,
neljä vaivaloista vuotta on se ol
lut niiden säännöllinen ystävä,
jotka ovat sen muistaneet tilata.
Pieni on ollut Säkenien ystäväpii
ri, onpa aivan kuin viikatemies olisi il kuidut voitostaan. Mutta
vaikka tie on ollutkin umpinai
nen, on väsymätön matkamies
määrän päähän ehtinyt.
Nyt alkava vuosi on kaikista lupaavin. Säkenien tilaajamäärä
on tätä numeroa painettaissa ne
lisen tuhatta. Todellakin korkea
ennätys kun vaan jokainen, jon
ka tilausaika pian täyttyy, muis
tavat sen uudistaa joko lähimmäl
tä asiamieheltämme tai suoraan
Raivaajan konttoorista. Vuosiker
ta maksaa ainoastaan yhden dol
larin ja sillä saapi vähintään 384
laajaa sivua käsittävän teoksen,
jossa on sekä hyödyllistä että hu
vittavaa lukemista sekä lausutta
via runoja. Säkenien vuosiker
ran voipi näes sidottaa siisteihin
kanseihin, jonka julkeaa panna
minkälaiseen kirjahyllyyn tahan
sa. Tältäkin kannalta on Säke

ten porvaristo on sen suunntellutTcin.
Yhtätärkeää kuin porvareille
on heidän luokkaansa edustava
kirjallisuus, se täytyy olla myös
kin työväenluokalle, jos se vähän
kään huomattavammassa määräs
sä alkaa omaa ja luokkansa pa
rasta katsoa. Työväen täytyy it
sensä luoda itsellensä oma kirjal
lisuutensa, jonka avulla sen on
käytävä käsiksi yhteiskunnalli
seen taisteluun. Prosenttiluvus
sa porvaristo on vaan murto-osa
työväen luokkaan verraten, mei
dän täytyy saada nekin työläiset
käsittämään oman asemansa, jot
ka vielä sekä taloudellisesti että
yhteiskunnallisesti tukevat porva
reita. Juuri tähän seikkaan ja
tätä tarkoitusta varten on työvä
en oma sanomalehdistö, jota va
listuneemmat työläiset ylläpitävät
heikoimpien osa-toverien ylösauttamiseksi siitä henkisestä yöstä,
johon porvaristo on sen nukutta
nut, Yhteiskunnassa käydään alin
omaista sotaa, luokkasotaa omis
tamattomien ja omistajien välillä
maailman herruudesta, työväen
lehdistö on tässä tykistö, niiden
toimittajat tykkimiehiä ja asia
miehet ja ystävät se armeija, jo
ka tekee taistelumme voitokkaak
si.
Sinäkin voit olla tässä yhteissessä työssä osallisena lukemalla
ja levittämällä työväen omaa kir
jallisuutta ja sanomalehtiä, eten
kin Säkeniä. Yksikin uusi ystä
vä rivehimme, yksikin tilaaja ja
lukija Säkenille on meille kaksin
kertainen voitto: meidän rivimme
on lisääntynyt yhdellä ystävällä
sen sijaan kun porvaristo on hä
vinnyt. Ei siis kenenkään tar
—
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net mitä edullisemmat jokaiselle
työläiselle. Vuosikerta Saken iä
on arvokas lisä jokaisen kotikirjastoon.
Myöntää täytyy että Saken ien
toimittaminen on toisinaan ollut
hieman puutteellinen, ettei se ai
na ole ankarimpaa arvostelua tyy
dyttänyt. mutta tähänkin on ollut
oma syynsä. Säkenien toimitta
misesta on huolehtinut Raivaajan
toimitus ja niillä on ollut liian
monta rautaa yhtäaikaa tulessa.
Säkenien toimittaminen on täyty
nyt tehdä ylitöinä, kun ei ole ol
lut varaa ottaa Säkenille omaa toi
mittajaa. Mutta nyt kun tilaajamäärä on jo näinkin korkea ja
jos se siinä pysyy, voitanee tässä
kin suhteessa tehdä tuntuvia pa
rannuksia.
Säkenet tulevat tänäkin vuote
na ilmestymään jokaisen kuukau
den alussa, vähintään 32 sivuise

na ja kuvitettuna. Jos tilaajamäärä nousee viiteen tuhanteen, voi
tanee Säkenet laajentaa 64 sivui
seksi, kuten tämäkin numero. Sä
kenien sisällöstä mainittakoon, et
tä siinä saavat tilaa vakavammat,
sosialismia syvemmin selittävät
kuin myöskin kaunokirjalliset kir
joitukset. Kaikille opittaville ja
hyödyllisille kirjotuksi!le ovat Sä
kenien palstat avoinna. Säkenien
tarkoitus on kasvattaa Amerikan
suomalaisten henkisiä kykyjä, luo
da oma kirjailijajoukkomme, jot
ka voivat kohottaa Amerikan suo
malaisten sivistystasoa muitten
kultturikansojen tasolle.
Säkeniä saapi tilata jokaiselta
Raivaajan asiamieheltä, tai suo
raan Raivaajan konttoorista. Tila
ushinta on koko vuosikerta 1 dol
lari. Yksityisnumeroiden hinta 10
senttiä. Tilataan: Säkenet, Box
408, Fitchburg, Mass.
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Historian taloudellinen (materialistinen)
käsitys
(Jatkoa.)
Historiallisia valaistuksia.

sielut kohonneet yläilmoihin, mil
joonat dollarit rahaa ja tuhannen
tuhannet ihmiselämät ovat ovat
liittäneet tuon asiakirjan histori
an pyhitettyjen asiakirjain jouk
koon. Ajatelkaapa sitä taloudel
liselta näkökannalta. Sen kaksi
ensimäistä, jotenkin ritarillista
lausetta muodostavat alkulauseen

Alun aluksi: Ottakaapa mietit
täväksenne tuo kuuluisa asiakir
ja, Vapauden Julistus. Kuinka
monet miljoonat ovatkaan luke
neet tuota kuuluisaa asiakirjaa.
Sydämmet ovat laajenneet, uusi
elämä ja uusi voima on virissyt,
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