SÄKENIÄ
joittavat. Samalla siis kun me hyök
käämme itäisiä anastajia vastaan ja
teemme kehityksen turvin heidän ase
mansa ajanpitkään mahdottomaksi,
samalla mo suuntaamme joukkoiskuja
kotoisia riistäjiä kohti vaadimme heil
tä etuja ja siten pakoltamme heidät
toimimaan porvaristolle määrätyssä
historiallisessa tehtävässä — siinä ta
loudellisessa kehitystä edistävässä
työssä, mikä täällä on tähän asti niin
surettavan suuressa määrässä suoritta
matta jäänyt.
Täten puuhaamme ma ja täten puuhaavat koko maailman valveutuneet
työläiset. Samaan suuntaan -käyvän
joukkotyöskentelymmo vaikutuksesta
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kehkeytyy nopeasti se voima, joka on
•jakava kansoin» oikeutta (ja jonka
rinnalla ei pistinvoima enää merkitse
mitään. Tuo köyhälistön voima kas
vaa joka ainoa päivä, sem moisinäkin
päivinä ja semmoisina ajanjaksoinakin,
jotka näyttävät olevan omistetut taan
tumukselle. Siitä tietoisina me täältä
pohjolassa, mo uhatun kansan alaluo
kan jäsenet, me joilta yritetään kis
kaista jopa viimeinenkin leipäpä la
suusta, me, joita aijotaan painaa un
iikkiin alhaiselle asteelle, katsomme
näin vuoden vaihteessa luottavaisina
telova isouteen ja tervehdimme nouse
vaa ajastaikaa tyyninä, voitonvar
moina.

0 GH H

Kirjallisuutta
“ Tyhjät Myllyt” . Sakeiden tässä
numerossa on luettavana väririkas tuo
kiokuva kuluneen yhteiskunnan ham
maspyörän, vanhan raatajan “ suru
marssista ’ joka on handia edessään
kun voimat ovat loppuneet, ansiokyky
mennyt eikä enää kenelläkään ole mi
tään odotettavissa häneltä. Kertomus
On palanen Kalle Rissasen viime vuoden
lopussa ilmestyneestä novellikokoelmas
ta “ Tyhjät Myllyt” . 8e yksin riittää
osoittamaan, että kokoelman kirjoitta
jalla on meikäläisissä oloissa varsin
huomattava huomiokyky ja ennenkaik
kea on hänellä kyky lausua sanotta
vansa omintakeisessa ja taiteellisessa
muodossa. Mutta se ei ole ainoa tuon
kirjan merkille pantava kyhäys. Kirja
kokonaisuudessaan on ilmaus siitä, että
meikäläiset “ amatoörikirjailijat” yh
dessä liikkeemme muun toiminnan kana
sa jättävät amatööriasteen taaksensa
ja kehittyvät huomattaviksi tekijöiksi
suomalaisen kirjallisuuden alalla,
Kalle Rissasen nimi on tähän saakka
meille tunnettu etupäässä silloin tällöin
til&päisjulkaisuissa ja sanomalehdissä
painetuistaan pikkukyhäyksistä, jois
ta muutamat ovat luettavana nyt il
mestyneessä kokoelmassa. Niitä on aina
mielellä luettu, sillä tyyliä ja terävyyt
tä ei Rissaselta ole ennenkään puuttu
nut ja tavallisesti ovat hänen novellin
sa huomattavia sisältönsä k in puolesta,
tarjoten purevaa ivaa milloin mistäkin

ivaa ansaitsevasta aikamme ilmiöstä.
Iva onkin R:n vahvin puoli. Hän ir
vistelee koko maailmalle — itselleen
kin ja nälkätaitelijaelamalleen. Joskus
hän tavotcllessaan tyylin omintakei
suutta menee teennäisyyteen, kuten
tässäkin kokoelmassaan, kertomukses
sa “ Ikuinen naisellisuus” ja jotkut
muut. Mutta esiin, kertomus “ Viimei
nen keisari” ja kuvaus kahden nälkä
taiteilijan vaelluksista leivän haussa
ovat mainiota luettavaa. Edellämainit
tu kertomus “ Surumarssi” , taas osoit
taa, että Rissasen viulussa on väräjävä
tunteenkin sävel, joka paremmin kuin
moni pitkäveteinen esitelmä kuvaa yh
teiskunnaksemme nimittämämme hul
luinhuoneen kurjuuden.
Kalle Rissanen on äsken muuttanut
amerikkojen maille ryhtyäkseen ' ‘Väkäieuvan” toimittajaksi. Hänen huu
morinsa ehkä ei ole ihan sellaista, mi
hin täällä päin maailmata ollaan tottu
neita, mutta emme epäile, etteikö se
saavuta tunnustusta sittenkin. Toivot
tavasti pilalehden toimittajan toimi ei
estä Kallea muusta kirjallisesta toimin
nastaan, vaan saamme edelleenkin liiet
täväksemme hänen virkistäviä palast
aan, joko ne sitten ilmestyvät kirjojen
muodossa tahi välipaloina sanomalehtiemme palstoilla. Luulisi, että Amerik
kamme, niin eanadalainen kuin yhdysvaltalainenkin, tarjoaa tavallista run
saammin aiheita satiirin kirjoittajalle.
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Sabotage. Kerr & Co:n kustannuk
sella Chicagossa on ilmestynyt englan
ninkielinen käännös otsikossa mainitus
ta kirjasta, jonka on kirjoittanut rans
kalainen Emile Pouget. Tämän kirjan
englanninkielinen käännös on sitä pait
si varustettu tunnetun synti ikalistiin me
Arturo Giovannit!n alkulauseella. Se
lienee ensimmäinen tässä maassa ilmes
tynyt kirja, joka perusteellisemmassa
muodossa käsittelee kysymystä “ saboteesista” , joka on ollut niin paljon
pohdinnan alainen suomalaistenkin
keskuudessa. Mutta joskin kirja tahtoo
käydä “ puoluettoniasta” arvostelusta,
se ei kuitenkaan sitä ole, eikä ole lähes
kään täydellinen selitys kysymyksen
eri puolista.
Kirjailija kylläkään ei tahdo väittää,
että sabotag-o olisi mikään järjestyneen
joukkotoiminnan ase. Hän tyytyy ver
taamaan sitä samanarvoiseksi sodissa
käytetyn ‘‘ sissisotamenettelyn ’' kanssa ja väittää sen olevan tärkeän ja huo
mattavan apuneuvon luokkataistelussa.
Mutta hän jättää kokonaan sanomatta,
tahi hän ei huomaa sitä, että sabotage,
ollen aina enemmän tahi vähemmän
maanalaista, salaperäistä hommaa, oi
keJpaa ollenkaan joukkoliikkeen aputoiminnaksikaan, koska joukkoliike ei
koskaan voi kontroileerata sitä, eivät
kä sitä harjoittavat koplatkaan voi es
tää sitä joutumasta yksilöitten yksin
valtiaan ja edesvastuuttoman toimin
nan välineeksi, jota kapitalistit provo
kaattoriansa ja urkkijoitteusa kantta
voivat mainiosti kontroileerata. Ei hän
myöskään puhu mitään siitä, kuinka
kaikki salainen toiminta työväenliik
keessä, sabotagekin siihen luettuna, on
omiaan demoraliseeraamaan, rappeut
tamaan järjestön, ylläpitäen alituista
epäluuloa jäsenistön keskuudessa. Ar
turo Giovannit), jonka esipuhe rajoit
tuu varsin kaunopnheliaaa.-en, mutta
silti sisällyksettömään ylistyslauluun
"sabotagesta’’ olisi voinut käyttää ti
laansa paljon paremmin osoittamalla
kuinka etenkin Yhdysvalloissa, jossa
kapitalisteilla on valtiovallan aseet ja
muut voimakeinot paljon tarkemmin
käytettävissä knin ^sim, Pougotin koti
maassa ja jossa myöskin teollisuuskoneisto on keskittyneempi ja tarkemmin
kontrollin aloisena, sabotage vielä vä
hemmin voi menestyä kuin Ranskassa.
Pouget toki käsittelee kysymystä sabotagen "siveellisestä oikeutuksesta’’
paljon materialistis-Jiumin kuin hänen
□

innostunut esipuheen kirjoittajansa.
Poup.-t aivan oikein lähtee siitä näkö
kohdasta, että työväenliikkeessä oi ole
muuta moraaliperustetta kuin se "m i
kä on hyödyllistä joiikkotoiminnalle!"
Me puolestamme hyväksymine tämän
periaatteen myöskin, lisäämällä "jä r
jestyneelle joiikkotoim innalleM e
-olemme sitä mieltä, että työväenliik
keen menettelytavoissa on kysymys
vain siitä, mikä on hyödyllistä joukkopäätöksiin ja järjestyneeseen joh k kotoimintaa n perustuvalle toi minua Ile.
Mutta juuri siltä kannalta katsoen on
sabotage, samoin kuin yleensä väkival
tainen toiminta epäedullinen ja suoras
taan vahingollinen. Kierot menettelyt,
urkinta, petos ym., jotka tulevat kysy
mykseen tällaisessa toiminnassa, ovat
hyljättävät nekin juuri edun kannalta
katsoen, sillä, kuten edellä on sanottu,
ne ilemoralis-eranvnt joukkotoimintaa,
riistävät työväenliikkeeltä sen suoruu
den ja kaikelle arvostelulle avoimen
luonteen, joka on sen huomattavimpia
voimia. Arturo Giovannitti esipuhees
saan kauuopubeliaasti puhuu sabotagen
ylevyydestä käsitellen moraalikysymys
tä aito porvarillisen ideologin tavoin,
joka ei olekaan kovin outoa Giovannitiu piireissä heidän muuhunkin filosofeeraamiseensa nähden.
Aikakauslehdet. Toimitukseen on
saapunut N« w Re v i e w -lehden tam
mikuun numero sisältäen paljon mieltä kiinnittäviä artikkeleita ja novelleja.
Lehden toimittaja H. Simpson kirjoit
taa maailman markkinoilla vallitsevas
ta taloin!eilisestä murrostilosta, Frank
‘Bob n puhuu keskiluokan edistysmie
lisyydestä (jonka kirjoituksen alkuosa
on painettu Säkenien tähän numeroon).
Michael Pavlovitch selostaa asemat a
Balkanilla sodan jälkeen. Muitakin
huomattavia kirjoituksia löytyy. Eng
lanninkieltä taitavat toverit voisivat
tilata tämän aikakauslehden itselleen,
sillä siinä on aina paljon mieleen pan
tavaa. Lehden tilaushinta on $1.00 ja
on se tilattava ohotteolla: 150 Massan
Street, N'ew York.
T h e M a s s e s, New Yorkin joitten
kin radiknlisten taiteilijain julkaisema
kuvallinen kuukausilehti, on ilmestynyt
sisältäen, kuten tavallista, joukon terä
viä kuvia ja kirjoituksia. Min. on täs
sä numerossa useita mainioita piirrok
sia, jotka kuvaavat Koparisaaren hir
muja.
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