sakeni ä
la selvillä siitä, mikä edistää elä
mää ja mikä sitä ehkäisee ja me le
vitämme tätä tietoa paljon suurem
massa määrässä kuin sitä milloin
kaan ennen on levitetty. Pian me
myöskin tulemme opettamaan nuo
risoi le heidän ruumiinsa elimet ja
niiden toiminnan, siittämisvoiman
pyhyyden, aivan yhtä luonnollises
ti ja yhtä välttämättömänä tulem
me pitämään sen selittämisen kuin
nykyään pidetään tavaamaan ja lu
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kemaan opettelemista. Me tulem
me tekemään yhä vaikeammaksi
sekä miehelle että naiselle ruumiin
sa ja sielunsa saastuttamisen, siitä
syystä, että me emme selitä heille
ainoastaan huonon elämän tuotta
maa turmelusta, vaan vielä tärkeämmänkin asian, nim. että luonto
palkitsee runsaasti ja yltäkylläisesti puhtaan ja luonnollisen elä
mäntavan.
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Kiertokatsaus
Sikäli kuin vuosi läkeONKO
ui loppuauu, alkoi kävTUIiOSSA dä yhä ilmeisemmäksi,
PANIIKKI? että Amerikan 'taloudel
lista elämää uhkaa pa
niikki, — ehkä tuhoisampi kuin yk
sikään edellinen. Vuoden alassa vitiä
kelluttiin erin omaista “ prosperitya''
— hyvää aikaa — joka muka vallitsi
maassa ja totta onkin, että vuodon en
simaiset kuukaudet vielä osoittivatkin
jonkinlaista vilkkautta liiketoiminnan
alalla. Mutta se oli vaun jonkinlaista
“ lopun alkua’’ ja tarkkanäköinen
yhteiskunnallisten olojen seuraaja ei
voinut olla näkemättä, että toista
oli tulossa, — että ennen vuotien lop
pua oli astuttava siihen kuiluun, johon
kupit niisti nen tuotantotapa määrättyjou ajanjaksojen jälkeen uudelleen ja
uudelleen ajaa tuottnjaluokan.
Nykyaikainen keskittynyt trustien
järjestämä suurtuotanto tosin ei aiheu
ta paniikkia yhtä paljon kuin entisi
ltä “ vapaan kilpailun’’ aikoina siitä
syystä, että “ vapaassa kilpailussa'’ il
menevä täysin järjestymätön tuotanto
synnyttää liikatuotantoa. Mutta lii
katuotanto on kuitenkin nytkin lähes
tyviin paniikin syynä. Vaikka suurkapitalismi paremmin järjestäen tuo
tannon ja poista»>n osan siinä vallitse
vasta säännöttömyydestä saakin aikaan
suuremman tasapainon, kysynnän ja tar
jonnan välillä, n*in sittenkään ei se voi
poistaa sitä kapitalistisen järjestelmän
kirousta, että työväenluokan täytyy
nähdä nälkää sen vuoksi, että se val
mistaa tiian paljon ruokaa ja kärsiä

viina sen vuoksi, että se valmistaa lii
an paljon vaatteita tahi rakentaa lii
an paljon rakennuksia.
Trustienkin vallassa ollen jää voi
maan se tosiasia, että työväenluokka
ei jaksa ostaa takaisin itse valmista
mansa tavaran neljänkymmentä pro
senttia suuremmalla summalla kuin
minkä se saa palkakseen. Ja näin uu
distuu paniikin kiertokulku. Tavaroita
valmistetaan esim. 100 miljoonan edes
tä, siitä maksetaan työläisille ehkä (50
miljoonaa. Riistäjäl nokka kuluttaa sii
tä noin ö miljoonaa, köyhälistön pi
täisi ostaa loput ja se tarvitseisikin
sen, mutta kun se on saanut palkak
seen ainoastaan 60 miljoonaa, niin jää
35 miljoonan edestä tavaroita myy
mättä. Osa siitä koetaan “ tumputa"
ulkomaille, mutta niidenkin ostokykj
on rajoitettu ja onhan sielläkin kul
lakin oma riistäjiinsä ja myyjänsä.
Kriisin täytyy tulla ja se tulee. 8e on
ovemme edessä.
Vuollen kuluessa on suljettu suunna
ton määrä tehtaita ja kaivosteolli
suuden samoin kuin puutavarateollisuuden alulla on tuotanto suuresti rajoi
tettu. Ki ole vielä saatavissa tarkko
ja tilastoja siitä,kuinka suuri tuotannon
väheneminen itse asiassa on, mutta par
haan vastauksen tässä suhteessa an
taa meille työttömyyden hirvittävä
miiiirä kaikkialla .maassa. N:-w Yorki .»su On useita satoja tuhansia työttö
miä, samoin muissakin idän kaupun
geissa ja niiden määrä kasvaa päivä
päivältä. Keskivaltioista tiedotetaan,
ettii tehtaita suljetaan ja tyottömäin
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armeija kasvaa. "Kultaisessa lännes
sä" on sama näky. Kaivannot toimi
vat tuntuvasti vähennetyllä voimalla,
lännen puuta vara teollisuus on lamaannustilassa ja Califomiaan mailmannäyt
telyhum punkilla houkuteltua suunna
tonta työläisjoukkua uhkaa nälkäkuole
ma. Muutamissa lännen kaupungeissa,
kuten Seattlessa, on työttömiin epätoi
voa peläten oltu pakoitettuja järjes
tämään hätäaputöitä.
Tällainen taloudellinen taantumus ei
kuitenkaan olo havaittavissa vain Yh
dysvalloissa. Eurooppakin kulkee var
masti yleistä paniikkia kohtaan. Sak
sasta saapuneet tiedot kertovat työt
tömyyden 'hirvittävästä lisääntymises
tä ja samalla!sta kuulun muistakin
maista. Rahamarkkinat ovat masen
nustilassa, uusiin yrityksiin ei ryhdy
tä, entisetkin suljetaan. Kapitalismi
pakottuu syömään oksennuksensa. Työ
läiset saavat siitä runsaimman osan.
"Milvraukee Lcader” mainitessaan
Milvraukoessa vallitsevasta työttömyy
destä, jonka se sanoo olevan suuremman
kun mitä sitte viime paniikin on näh
ty, lausuu mm. seuraavasti:
"E i voiteta mitään sulkemalla sil
mät tosiasioilta. Meillä on edessäm
me tavattoman Buuri työttömyyden
probleemi.
"E i voida enään koskaan Yhdysval
loissa odottaa sitä. että säännöllisesti
uudistuvan, nykyisen tuotantotavan kokoonluuhistumisen kautta työttömäksi
joutuneet työläiset taaskin jättäisivät
kotinsa ja lähtisivät suurina joukkoi
na kulkemaan maan äärestä toiseen
turhaan etsien työtä.
"Kysymystä ei ratkaista pakoittarualta kelvottoman järjestelmän uhreja
‘‘liikkumaan eteenpäin.’’ Problemi on
ratkaistava inhimillisellä ja siivolla ta
valla. Kaupunkien, kuution, valtioit
ten ja tarpeen vaatiessa koko kansa
kunnan on pantava keinonsa käytän
töön hädän lieventämiseksi.’’
Milw. Lead. on epäilemättä oikeas
sa otaksuessaan, että Amerikan työ
väki tällä kertaa ci tule olemaan ha
lukas piiskatun koiralauman tavoin läh
temään kcrjuuretkelle ympäri maan.
Mutta toivomus, että "kaupungit, kun
nat, valtio ja kansallinen hallitus” nyt
enempää kuin ennenkään huomaisivat
tarpeellisiksi ryhtyä toimiin työttömyy
den lieventämiseksi, on kylläkin ilmas
sa liehuva. Edellä mainitsema mme 8eattlea koskeva tapaus, niin vähäinen
kun se onkin, on epäilemättä poikkeus
tapaus. Amerikan kapitalisti luokalta
ei voida odottaa edes senkään verran

kaukonäköisyyttä, että se itsensä tur
vatakseen epätoivoon syöstyistä jou
koista ryhtyisi mihinkään toimenpitei
siin. Varmastikin Amerikan kapitalis*
tiiuokka, joka periaatteellisesti aina ja
kaikkialla vastustaa kaupunkien ja
kuntien "sekaantumista tuotannon.jär
jestämiseen,” tämänkin hädän edessä
pitää tuon prinsiipin loukkaamattomana
pitämistä tärkeämpänä koin minkään
muun, eikä turvaudu muihin keinoihin
kuin ennen koeteltuihin, — väkivallalla
koettaa pjtää kurissa nälkään syöksemänsä joukot. Mutta tosiasiaksi jää
sittenkin, että tällä kertaa joukot ei
vät lähde liikkeelle ja hajalla niin kuin
ennen. Vuosien varrella on opittu
monta läksyä eikä huonoimmitenkaan
olo -opittu sitä, että kapitalismin kyn
net ulottuvat kaikkialle, sama minne
menee. Työläiset puristetaan seinää
vastaan, mutta be eivät nyt yritä heit
täytyä mahalleen ja ryömiä pakoon ää
riittajain jalkojen välistä. Meillä on
tulossa tapahtumarikas taistelujen
vuosi.
Kuluneen vuoden aiJÄRJESTÖMME kana on Amerikan
TILANNE.
suomalainen aosialisVALOA........... tijärjeetö tuntuvasti
vaurastunut. Jäsen
määrä osastoissamme on lisääntynyt
usealla tuhannella ja toiminta monessa
suhteessa vakiintunut. Siitä saakka
kun suomalainen sosialistinen liike täs
sä maassa alkoi juurtua ja valloittaa
suomalaisen väestön pois ahdasmieli
syyden puitteisiin pinkobetuista ‘‘kan
sallisista’' y. m. seuroista, on liikkeen
kulku ollut yhtämittaista edistymistä,
jonka rinnalle muut suomalaisten har
rastukset ovat huvenneet kokoon sur
keaan mitättömyyteen. Toinen vanhoil
linen lehti toisen jälkeen on laannut il
mestymästä ja elossa vielä olevat hoip
puvat elämän ja kuoleman välillä. Mi
käli Hiilläkään enää voi olla elämisen
mahdollisuutta, pakoittuvat he peittelemään nurkkakuntiensa tunteita asi
oissa, joissa ennen, suomalaisten tie
tämättöminä ollen, häikäileimättä puo
lustivat rahavallan intressejä. Niinpä
esim. Kupari saaren lakossa on joit tonkin
lehtien, jotka vielä Minnesotan lakon
aikana tekivät mitä avoiminta ja häikäilemättömintä palvelusta trustille,
täytynyt — niin vastahakoista kuin se
lehtien omistajille onkin ollut —- aina
kin näennäisesti asettua työläisten
puolelle. Pukinsorkka on tietysti vä
hän väliä pistänyt tällaisen sympatisee raami sen alta, ja sisimpänä toivo
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na tällä politikalla on tietenkin ollut
epätoivoinen ajatus, että vielä kerran
— ja tällä kertaa toisilla keinoilla kuin
ennen — saataisiin suomalaiset kerään
tymään tuuhistuvan “ kansallisen’' ja
kirkollisen huijausliikkeen ympärille.
Mutta että menettelytapoja näin on täy
tynyt muuttaa, todistaa, kuinka suures
sa määrin sosialistisen liikkeen aikaan
saama herätys suomalaisten keskuudes
sa on voinut tunkeutua suomalaisten elä
mä äo.
'Suomalaisen sosialistisen lehdistön
vaurastuminen ja 'etenkin se seikka,
että tämä lehdistö leviää ainakin kak
si kertaa niin suurelle tilaajamäärälle,
kuin järjestössämme on jäseniä, samoin
kuin myöskin se seikka, että suoma
laisesta sosialistisesta san oma! ehdi täs
tä löydämme yleissivistyksellisessä kin
suhteessa pate vimman ja monipuoli
simmat) sisällön, on hyvä todistus siitä
voimasta, jolla luokkatietoisuus on le
vinnyt suomalaisten keskuuteen.
Mutta vielä suuremmassa määrässä
näemme kaiken (edelläolovan, kun huo
maamme, että liikkeemme muillakin
henkieen kehityksen aloilla on valloit
tanut itselleen määräävän aseman ja
ottanut ohjakset omiin käsiinsä. Arnonkan suomalaisen sosialisti liikkeen toi
mesta kustannettu kirjallisuus on muu
tamassa vuodessa suuremmoisesti edis
tynyt Bekä määräänsä että laatuunsa
nähden. Tulemme johonkin seuraavaan
“ Säkenien’’ numeroon kokoomaan tar
kempia tilastoja tässä suhteessa, mut
ta jo piutapuollnenkin katsaus osoit
taa, että vuosi vuodelta on Amerikan
suomalaiseen sosialistiseen kirjallisuu
teen lisätty suuri joukko arvokkaita te
oksia, sekä alkuperäisiä että käännök
siä. Että on käänetty monta tärkeä
tä Amerikan sosialistiliikettä je yleen
sä yhteiskuntaoloja kuvaavaa teosta,
osoittaa sitäkin, että aletaan tuntea lä
hemmän yhteyden maan yleisen työvä
enliikkeen kanssa välttämättömäksi
Suomalaisten sosialisti osastojen kir
jallisuusseurat ja asiamiehet vä.:Itävät
ainakin 75 prosenttia kaikesta maahan
leviävästä suomalaisesta kirjallisuudes
ta. Ja tämä pitää paikkansa myös
Suomesta käsin tulevaan yleissivistyk
selliseen kirjallisuuteen nähden, jonka
välittäminen Raivaajan suuren kirja
kaupan perustamisen jälkeen vähitel
len kaikissa suhteissa siirtyy meikä
läisten käsiin. Liikkeen juurtumista
on n im. luonnollisesti seurannut suu
rempi taloudellinen toimintakyky ja
kaikki Amerikan suomalaisten sosialis
tien liikkeet nykyään ovat liike suhtei
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siin sakin nähden voimakkaita tekijöi
tä, jonka hyvin todistaa lyhytkin sil
mäys siihen suhteellisesti suurenmoi
seen liikevaihtoon, jonka näinä liikkeet
edustavat. Viime vuorten tilikertomusten mukaan ovat Työmies, Rai-, aaja
ja Toveri tehneet liikettä yhteensä noin
250,000 dollarin edestä. Tämä »unin?a
edustaa suuren määrän Kulttuurityön
arvoja.
Kun tämän ohella mainitsemme, että
suomalaisten sosialistien omia raken
nuksia on kohonnut ympäri maan kuin
sieniä sateen jälkeen, että niissä suo
ritetun kasvatus- ja valistustyön si
vistyksellinen samalla kuin luokkatie
toisuuden arvo on lakkaamatta kohon
nut kooten sen ympärille yhä kasvavan
joukon ulkopuolisia ja että oma oppilai
toksemme on kasvanut ja edi^ynyt,
niin on meillä kylläkin syytä tuntea
luottamusta voimaamme.
Ja mitä on ennen niin navakasti so
sialistista liikettä vastaan taistelleilla
“ kansallisilla’' asetettava vaata päinok
si kasvavaa vaikutustamme vastaani
Vuoden kuluessa emme ole nähneet nii
den keskuudessa ilmestyneen yhtään ai
noata kirjallis ta teosta,lukuunott amatta
jotakin pahanpäiväistä Kalevan ritarien
vihkosta. Ehkä on painettu uusi painos
jostakin unikirjasta sekä synodan joi
takin “ uskonnollisia’’ vihkosia. Siinä
kaikki. Heidän sivistysharrastuksen
sa supistuvat johonkin tympäseväan
salaseuraloitammiseen ja suuriin suun
nittelu ihin laulajaretkistä, jotka nekin
kuivuvat kokoon ennenkuin pääsevät
kunnolleen alkuun. Sellainen toiminta
On joitttenkin vanhoiiiisimpien hiljaista
mätänemistä, — ja mitäpä sitä suree.
Nuoriso on meidän ja tulevaisuus on
meidän.
Edellä oleva selostus liik......... JA keemme tilanteesta asettaa
VARJOA, etualalle sen valoisammat
ja toivorikkaimmat puolet.
Niitä sietääkin tarkastaa saadaksem
me uutta rohkeutta toiminnassam
me. Mutta itsekylläisyyteen se ei
saisi johtaa meitä, sillä työtä on teh
tävänä vielä paljon, ennenkuin voim
me edes osapuilleen sanoa olevamme
tehtävän tasalla. Suomalaisen järjes
tön toiminta on olojen pakosta etupääs
sä kääntynyt sisäänpäin, raivaustyö
hön etupäässä suomalaisella pohjalla.
Edelläolevat saavutukset ovatkin tulok
sia siitä, — mutta samalla on tällainen
kiihkeä toimintamme omissa nurkissa
vieroittanut meidät liian suuressa mää
rin maan yleisistä kysymyksistä ja luo-
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nut maaperiin sisäisille aistini liioille.
Kun tähti n asti vain vä hein massa mää
rässä on voitu osastoissa seurata maan
yleistä politiikkaa ja ottaa siihen osaa,
samoin kuin tämän maan taloudellisten
järjestöjen toimintaan, niin on sitä
eneminä n jäänyt aikaa jauhaa keskinäi
siä persoonajuttiija ja arvostella maan
työväenliikettä sekä osanottoa siihen lii
an teoreettis.ieraavaita kannalta, jol
loin tosiasiat ovat saaneet väistyä mie
li kuvitelin ien tieltä.
Niinpä meillä n n. s. suun tajutuissa
on suhtauduttu Amerikan työväenliik
keeseen tavalla, jossa ilmenevä pinta
puolisuus ja Amerikan taloudellisten
järjestöjen todellisen toiminnan sekä
käytänliölliseu työväeni iikeen luonteen
tuntemattomuus on joskus saanut ai
kaan sitäkin, että suomalaiset, jotka
muutan ovat aina valmiit 'tukemaan
työläisten järjestymistä, ovat joutuneet
sitä muutamissa tapauksissa nujerta
maan tahi ainakin vastustamaan. Mut
ta cpäile.miitön tosiasia on se, että vii
me vuosi, jonka kuluessa taloudelli
nen tilantie on pakottanut Amerikan
uuionisteja piltistä siinreniminssa määrää
sä avoimeen luokkataisteluun, johon suo
malaisetkin joutuivat käytännöllisesti
ottamaan osaa, samalla kuu sekin seik
ka, että Amerikassa ilmenevä ja jon
kun verran suomalaisten suosiota saa
nut aytuli kalisit inen liike on auttamat
tomasti menettänyt pontensa, selvitti
ilmapiirin ja toivottavasti nyt alkava
vilosi tapaa meidät suun.-niliialla suvait
sevaisuudella ja harkinnalla suhtautu
vina työväen luokkataistelun yleisiin
kysymyksiin.
Arveluttavin puoli meidän “ suuntariidoissamme ” on ollut se, Pttä niiden
kestäessä on jossakin määrin kellittyfliyt järjesty neitti n toimintamuotojen
loukkaamista, jonkinlaisen, kenen-yksi
kin tahansa kuvitteleman “ joukkotalidon asettaminen itärkeäni mälle si
jalle kuin sen ainoan joukkotahdon,
joka työväenliikkeissä edustaa toimin
nan perustein, nim. edustajakokousten
päätösten ja näitä päätöksiä valvomaan
ja toteuttamaan asetettujen toimikun
tien auktoriteetin ylläpitäminen. Täl
lainen asiantila on aikaansaanut selk
kauksia viime kesänä lännellä ja nyt
jossakin määrin idässäkin. Mutta mo
nivuotinen järjestö työn luoma vaisto
että järjestö ioo pidettävä kaikista
seikoista huoli matta eheänä, on kuiten
kin ollut siksi voimakas, että suurem
mitta ristiriidoitta on päästy sellaisten
ilmiöitten ohi. Mitä niistä eiiäiin on
jäänyt katkeruutta ja väärinkäsityk

siä, niin niiden selvittäminen tapahtu
nee tänä kevännä pidettävissä piirikokouksissa, ja toivottavasti voimme
tänä vuonna ylläpitää suurempaa tasa
painoa järjestön sisässä. Paras keino
tällaisten ristiriitojen asettamiseksi on
kuitenkin yhä kiinteämpi yhtyminen
Amerikan työväenliikkeeseen, osanotto
siihen, ei suomalaisina, vaan Amerikan
sosialisteina.
□

□

□

Kirjallisuutta

Työn Orjat. Toverin kustannusyhtiön
toimesta on edellä Iliain itu] la nimellä il
mestynyt tov. J. (VXeilin kirjoittaman
“ \Vorkers in Ameriean History "-nimi
sen kirjan suomennos. Kirja kuvaa
Amerikan työläisten oloja etenkin siir
tokuntien ja vallankumouskauden ai
kana sekä tarjoan paljon mieltä.kiinliittäviä tietoja siitä liiokkavehkoilystä
ja iuokkasalaliittoutumisesta, jota Ame
rikan “ kunniakas” vapaus]] iat oria on
■ ollut. Amerikan historiaa kuvaava suo
men kielinen kirjallisuus on tähän asti
ollut erittäin ui likka ja jokainen lisäys
siihen on tervehdittävä mielihvvällä.
Xvt ilmestynyt kirja omaa sitä paitsi
sen kiitettävän omi naisuuden, että so ei
ole pelkkä tapahtumien kuiva selostus,
vaan on niin nivel tuki innittä viisti ja ke
vyesti kirjoitettu, 'että sitä lukee kuin
“ jännittävää romaania.” Mutta tyy
linsä keveydestä huolimatta se sisältää
suunnattoman joukon historiallisia to
siasioita. muodostaen armottoman tuo
mion Amerikan luokka väli ali e.
Kirja maksaa sidottuna ai nivastaan
yhden dollarin ja sisältää 320 sivua.
Jokaisen olisi hankittava se itselleen.
Uutuuksia tulossa. Kiistan nusvhtiöittemme toimesta on tulossa tämän vuo
den aikana suuri määrä arvokasta kir
jallisuutta.
Sosialistinen laulukirja
n u o t t e i n e e n valmistuu piakkoin
Toverin kustannuksella. 8e sisältää
parhaat tunnetut työ väenlal amme ja
sitäpaitsi useita uusia sävellyksiä. Sel
lainen kirja täyttää kauvan tunnetun
tarpeen ja epäilemättä tulee vaiknttaamaau lauluinnon herättämiseksi osas
toissamme.
Valmistumaisillaan on myöskin L a s
te n l a u l u k i r j a , joka niinikään va
rustetaan nuoteilla. Mikäli meille on il
moitettu, laskintaan nämä kauvan kai
vatut teokset julkisuuteen helmikuun
aikana.
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S y n di k a 1i s m i, I n d u s t r i a l ist i n e n u n i o n i s m i j a S o s i a 1i sm i. John Hpargon kirjoittama tämän
nimi non teos ilmestyy piakkoin suo
menkielisenä Kai vaajan kustannuksel
la. Suomenkielellä ei tietääksemme ole
tässä maassa, enempää kuin Suomessa
kaan, vielä julkaistu yhtään teosta, jo
ka valaiseisi paljon keskustelun alaise
na oleva ta kysymystä syndikalismin luonteesta "ja suhteesta muuhun
työväen liikkeeseen. Kirja varustetaan
suomentajan, S, Nuortevan kirjoitta
malla lisähivulla, joka täyttää muuta
mia kirjassa olevia aukkoja, ja erikoi
sesti esittää esimerkkejä synti ikalistisis
tä harrastuksista ja niiden luonteesta
Hiloinalaisen sosialistini kkeen keskuu
dessa.
K u i l u — The Chasm — on tunne
tun amerikkalaisen kirjailija.. Graham
■ Crokin kirjoittama romaani, joka ku
vaa Venäjän vallankumousliikettä kos
ketellen myöskin Suomen tapahtumia
vastaavalta ajalta. Siitä muodostuu
yksi huomattavimpia kaunokirjallisia
teoksia, mitä tällä mantereella on suo
menkielisenä ilmestynyt. Kirja parai
kaa valmistuu liai vaajan kustannuk
sella. Suomen mistyö n on suorittanut
tov. A. H. Mäkelä, joka jätettyään
majakkana estän n toimen on Englannin
kuninkaan palveluksesta kokonaan siir
tynyt parhaalle alalleen, joten voimine
odottaa sieltä pian muutakin henkistä
virkistystä.
P u u s e p ä n k u t s u m u s — The
Call of the Carpenter. Tämä kirja kau
iLokirjaliisessn muodossa käsittelee
kristinuskon alkuperäisiä ihnnteelliskommunistisia harrastuksia ja luo mieltäkiinnittavän kuvan na tsn rea Ia isesta
puusepästä, joka aikoinaan nousi edustamaau aikansa vapausihanteita. Kirja
on laadittu tavalla, joka te.kee siitä
erittäin voimakkaan agitatsionikirjan
nykyistenkin vapauskhäit teiden kan
nalta katsoen. Suomennustvön on suo
rittanut K. Tähtelä ja kirja ilmestyy
lähimmässä tulevaisuudessa Työmiehen
kustannusyhtiön toimesta
Uu s i a k t i p e r ä i n c n r o ma a n i ,
jonka on kirjoittanut Eemeli Parras,
kuuluu olevan työn alaisena Työmiehen
kustannusyhtiöllä.
L u e n n o i t s i j a n op as. Tove
rin .kustannuksella limestyy tämän vuo
den aikana S. Nuortevan kirjoittama
‘‘Luennoitsijan opas,” joka tulee sisäl
tämään ohjeita osastojen keskuudessa
paikallisilla voimilla toimeenpa ntaviksi
aijutuille luentokursseille. Kirja si
sältää valmiiksi laadittuja kaavoja ja
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‘'runkoja” enemmän kuin sadalle luen
nolle ja samalla seikkaperäisiä ohjei
ta teoksista jn niistä haettavista koh
dista, joiden perusteella ken hyvänsä
tietoinen ja älykäs -toveri voi valmistaa
asiallista luentoja. Sellainen kirja epäi
lemutta tulee olemaan hvvänii apuna
valistustyöllemme osastojen jäsenten
keskuudessa.
□ □ □

Taistelutantereelta

Puoluelehtien toimitukset. Viime vuo
den loppupuolella on tapahtunut paljon
muutoksia puoluelehtien toimituksissa.
"Toveri” on vienyt rekordin kaikista,
sillä siellä -on ijlut vuoden kuluessa
neljä eri vastaavaa toimittajaa, —■
vuoden alussa S. Nuorteva, kesällä .T.
Viita, syksyllä väliaikaisesti S. Syväison ja nyt on M. Halii, jätettyään
Työkansan vastaavan («iikan, tullut va
lituksi Toverin vastaavaksi toimitta
jaksi. ' A. Rissasen erottua Työmiehen
toimituksesta valittiin erittäin kiivaan
"vaalitaistelun” jälkeen Työmiehen
vastaavaksi toimittajaksi 8. Alanne.
Toveri A. Colemanin kuoleman jälkeen
avoimeksi jääneelle. ‘' Säkenien ’1 toi
mi Majapa ikä Ile on siirtynyt S. Nuorte
va. Toveritarkin inautti toimituksen
sa Lyydi Korvoin n erottua toimestaan
ja tilalle tuli valituksi Esther Laukki.
Kim tähän vielä lisäämme että Ameri
kan molemmat suomalaiset pilalehdet
ovat tämän vuoden aikana taas vaihta
neet toimittajansa ja Viikäieukaan on
sieltä pois muuttaneen "Kalle Alek
aan terin” tilalle tullut Suomesta tun
nettu novellikirjailija Kalle Rissanen,
niin näemme, että ainoastaan Raivaaja
on säästynyt suuremmista pnräsinmiesIen muuttamisista.
S. Järjestön toimeenp. komiteaan on
saamiemme tietojen mukaan tulleet va
lituksi K. Tuhkanen, J. Maunua, A.
Törnqvist, ,L Martinmäki, W. Bowers
ja K. Palm. Kielenkäiintäjäeihteeriksi
on ledelleen valittu J. Sarinnd.
Piirlkokoukset pidetään piakkoin.
Jtäpiirin piirikokoua on helmikuussa ja
sitä ennen keskipiiriu kokous. Kum
massakin . luultavasti pestään "suuntapyykin” viimeiset jätteet, mikäli asi
oiden luonnollinen kehitys ja liiallisen
kiihkon lauhtuminen ei oke tätä "pyyk
kiä” jo muuten pessyt puhtaaksi. Län
si piiri n edustajakokous pidetään huhti
kuussa ja viimekesäisestä ankarasta
mielten temmellyksestä saattoi olettaa,
että siellä erikoisella innolla odotetaan
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tätä kokousta voidakseen uudelleen
otella ‘' asioista ’'. Mutta päättäen sii
tä, että joku osasto, joka “ suuntajutuissa” edusti länsipiirin vähemmistöä,
on ehdottanut, että kokousta el ollen
kaan pidiettäisi, voi olettaa, että siellä
kin palaa rauha maahan ja ihmisille
hyvä tahto, joka onkin sekä toivotta
vaa että luonnollista. Mutta itse piiri,
kokouksen pitämistä ei silti pitäisi lai
minlyödä, Edustajia kuitenkin kokoon
tuu Toverin yhtiökokoukseen ja kes
kusteltavia asioita on aina, niin kauvan kuin järjestömme toiminta kaipaa
edistämistä, eikä piirikokouksen pitä
minen lisää sanottavasti kuluja, edus
tajia kun kuitenkin täytyy lähettää,
Työväen-Opiston uusi lukukausi al
koi tässä kuussa. Vuoden loppupuolella
oli Opistolla noin 70 oppilasta, joka
määrä joulun aikana lienee lisääntynyt,
Oppilaitten joukossa on tänä vuonna
huomattava määrä maassa kauvemman
aikaa olleita, — maassa syntyneitäkin,
— joka tosiasia On todistuksena siitä, et
tä liikkeemme pystyy vetämään puo
lellensa jo amerikaliaistuneenkin nuori
son, joka tähän asti on pysynyt miltei
kokonaan vieraana suomalaisten toimin
nalle.
Laajat agitaattorikursstt paunaan
toimeen Fitehburgissa, Mass. helmikuu»
sa pidettävän piirikokouksen yhtey
dessä. Kurssit tulevat kestämään kol
matta viikkoa ja luentoja pidetään se
kä päivisin, että iltasin. Luentoni nein a
tulee olemaan Sosialismin historia,
Amerikan historia, Valtio-oppi, Kuu
na!! ispnl itiik k a, Työväen suojelusta] nsäädäntö,. Sosialismin taloudellisten teoriiain pääpiirteet sekä harjoitusaineita,
kuten kirjanpitoa, sanomalehti referaat
tien kirjoittamisesta ym. Luennoitsijoi
na tulevat olemaan V, Boman, J. Syrjä
lä, J. Tossavainen ja S, Nunrtova. Myös
on pyydetty Suomesta eräs toveri lu
ennoitsijaksi, mutta siitä asiasta ei ole
vielä varmaa sopimusta saatu aikaan.
Sosialistinen nuorisoliike n ä k y y saa
van jalansijaa Amerikassakin. Jo muu
tama aika on sosialistipa olueen k a nsai
lisviraston yhteydessä ylläpidetty nuo
risoliikkeen toimintaa edistävä osasto
ja puolueen virallisessa julkaisussa
“ Party Ruildcrissä,” on annettu eri
koinen tila nuorisoliikettä koskeville
kirjoituksille. Nuoirisoosastoja -onkin
perustettu ympäri maan ja muutamissa
kaupungeissa, kuten New Yorkissa ja
lännellä Los Angelesissa, toimivat ne
erittäin virkoästi. vetäen suuria nuori
sojoukkoja puolelleen, Tämän liikkeen
□

□

merkitystä ei aaatapitäävähäisenä,sillä
on muistettava, että Amerikan kapita
listisen vaikutuksen alainen yleisö ko
ettaa vetää nuorison puolelleen, etenkin
ns. Nuorten Miesten Kristillisten Yh
distysten kantta. Nuorison valloitta
minen vaikutuksemme alle on meille
tärkeä kysymys.
Myöskin suomalaiset ovat alkaneet
kiinnittää huomiota asiaan ja sanoma
lehdissä olleitten tiedonantojen mukaan
on useitten osastojen yhteyteen perus
tettu nuorisoseuroja. Tällaiset seurat
pitäisi mielestämme kuitenkin niin pal
jon kuin mahdollista saada yleisiksi
kaikille kansallisuuksille ja etenkin oli
si suomalaiselle nuorisolle tarpeellista
niiden kautta rakentaa lujempi silta
tämän maan erikielisten sosialistiryhmäin välille.
Kaikki industrialiseerautuu. Nykyai
kainen kapitalismi järjestää sääntöperäiselle liikekannalle kaiken, joka ta
valla tai toisella tulee yleisemmin käy
täntöön. Olemme nähneet, että lakon
rikkomistoimi on miltei kokonaan jou
tunut liikemäisesti järjestettyjen toi
mistojen käsiin, että prostitutsionista
on muodostunut varsinainen hyvin jär
jestetty ylei »kansallinen -liiketoiminta
san omnlohd istö ineen, tavarapörssineen
ja yleismaailmallisine liikesuhteilleen.
Ammatitikerjuukin on joutunut suurkaupungeissa hyvin järjestettyjen korporatsionien käsiin. Kerrotaan, että
on olemassa säännöllisesti toimivaksi
korporatsionikai muodostunut liike, jon
ka tarkoituksena on harvinaisten taide
teosten varastaminen museoista. Ja nyt
luetaan lehdistä, ettäEuropan naimatoimistot ovat entistä siiännöllisemmäksi
ja “ bisnesmöiseksi'' järjestäneet toi
mintansa. Eräs suuri naimavälitysliike on Berlinin vilkkaan liikekadun var
relle avannut suurilla näyteikkunoilla
varustetun puodin, jossa rakkauden su
loista tavaraa kaupataan. Ikkuna on
täytetty tarjona olevain naisten valo
kuvilla, jotka ovat varustetut hinta
lapun....... ei kuin tiedonannoilla, sii
tä. kuinka paljon kullakin on myötä
jäisiä. Ihm0 kyllä, kuuluu joukossa
olovan nuoria, kauniita tyttöjä, jotka
omistavat aina 5(1.000 -markkaan omai
suutta. Lieneeköhän sitten tavaralla
muita vikoja, kun se ei mene kaupaksi
ilman tarjoilematta, vaan onko tuollai
nen itsensä kaupiteleminen muuten
tullut vääristellyn elämäntavan muodik
si. Joka tapauksessa on tämä ilmiö
uusi lisä kapitalistisen ruokottomuu
den pitkään luetteloon.
□

□

