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Säkenet on sellainen julkaisu, jonka luulisi sopivan yhtä hy
västi ympäri Amerikan ja Canadan asuvien suomalaisten luetta
vaksi. Säkenet ei ole mikään uutislehti vaan sensijaan sellainen 
kuukausittain ilmestyvä julkaisu, joka seuraa arvostelemalla kaik
kia niitä tärkeimpiä asioita, joista sanomalehdet ovat jo ennemmin 
kirjot taneet.

Säkenien tehtävä siis on toisenlainen kuin tavallisten päiväleh
tien tehtävä. Ottaen asian tältä kannalta, ja se muuten on oikea 
kanta, edustaa Säkenet meidän sanomalehtiemme joukossa sangen 
tärkeätä tehtävää. Mutta tätä tärkeyttä eivät Amerikan suoma
laiset, eipä edes sosialistitkaan, näytä täysin selvästi ymmärtävän. 
Säkenillä luulisi olevan vähintäin kaksikymmentä!uhatta tilaajaa, 
sensijaan että se on nyt pitkän matkan alapuolella kymmenentu
hatta. Tätä emme tahdo sanoa silmälläpitäen vain rahallisia etuja 
sille liikkeelle, joka Säkeniä kustantaa, joskin tämäkin puoli on 
huomioon otettava, vaan haluamme tämän sanoa sentähden, että 
Säkenien lukeminen on mielestämme jokaiselle Amerikan suoma
laiselle tärkeätä.

Suomalaisten, sosialistitkin lukuunotettuna, kylmyys kuukausi- 
julkaisuja kohtaan johtuu kai etupäässä siitä, ettei ole sellaisiin 
totuttu. Tämä ei ole ominaista ainoastaan täällä Amerikassa, vaan 
Suomessa näyttää asia olevan aivan samalla tavalla, koskapa ei 
sielläkään kuukusijulkaisut, ei ainakaan sosialistiset, ota menes
tyäkseen.

Amerikalainen yleisö lukee ahmimalla kuukausittain ilmestyviä 
julkaisuja ja juuri nämä julkaisut ovat kieltämättä niitä, jotka 
amerikalaisen mielipiteen muodostavat. Amerikalaisten julkaisut 
ovat porvarillisia ja meidän julkaisumme, Säkenet, on sosialistinen. 
Mutta jos kerran porvarillinen julkaisu voi muodostaa porvarillista 
maaperää ja tiivistää sitä, niin miksi ei sosialistinen kuukausijul
kaisu olisi apuna sosialismin levittämiselle ja vielä enemmän sen 
selventämiselle ?

Jos Säkenet et ole ollut täysin tyydyttävä ei se ole johtunut 
siitä että me olisimme koittaneet tehdä voittoa ja siten käyttöva
roja liian niukasti pidelleet, vaan on se johtunut siitä, että tulot 
Säkenille ovat olleet liian pienet, tilaajamäärä kun ei ole kasvanut 
tarpeeksi suureksi. Muuten, jos olemme rehellisiä, täytyy meidän 
tunnustaa Säkenien yhtämittaisesti parantuneen. Etenkin kauno
kirjallinen puoli on ollut hyvästi edustettua, on julaistu parhaitten 
kirjailijain tuotteita. Kuvitus myöskin on parantunut ja monipuo
listunut.

Säkenien hinta on $1.25 vuosikerta; yksityisnumerot maksa
vat 15 senttiä.
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