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Kirjallisuus
“T h e
B o 1s h e v i k i and
W o r l d P e a c e” (Bolshevikit
ja maailman rauha). Kirjottanut
Leon Trotsky.
Englanninkielellä on ilmesty
nyt Leon Trotsky n kirjotuskokoelina nimellä “ The Bolsheviki
and World Peace.” Kirjan kapi
talistinen kustantaja tekee suun
natonta reklaamia kirjalle, ilmotellen, miten Leon Trotsky “ kuu
si kuukautta sitten asui köyhänä
sanomat.-miehenä Bronxin tene
ni entti talossa ja nyt on suuren
vai ta k unna n ulkomaa mi ni st erinä.” Ostakaa siis kirja!
Ja niinpä tämä seikka, että
velkaisesta sanoma lehti miehestä
tuli
maailman huomatuimpien
valtiomiesten joukkoon kuuluva
mies, aiheutti sen ihmeen, että
suuri kustannusyhtiö kustansi ta
vallisen sosialistisen agitatsioonikirjasen tai paremmin sanoen
polemiikkiartikkelisarjan.
Kun
Trotsky julkaisi tämän kirjansa
pienehkönä 6o-sivuisena lentoleh
tisenä Sveitsissä, niin silloin vie
lä sillä ei ollut menekkiä. Mutta
nyt on, etenkin kun kirjan ni
meksi on valheellisesti ja har
haanjohtavasti otettu “ Bolshevi
kit ja maailman rauha." Kirjan
suunnaton reklameeraus on näh
tävästi vaikuttanut snomalaisiinkin sen, että eräät toverit näyt
tävät valittavan sitä. että Kus
tannusyhtiömme eivät hetimiten
kiiruhtaneet teosta suomenta
maan ja painamaan.
Tosiseikka on kuitenkin se, et
tä suurin osa tästä teoksesta on
jo ilmestynytkin suomenkielellä.
Raivaajassa
julaistiin otteina
noin
parikymmentä alakertaa

näistä artikkeleista jo viime vuo
den tammi- ja helmikuulla. Senlisäksi nämä artikkelit, joista
englantilainen painos on koottu,
ovat jnlaistut paljo ennen Venä
jän vallankumousta. Tov. Trachtenberg selittää New York Lal
lissa, että kirjanen ilmestyi Sveit
sissä jo lokak. 31 p:nä 1914. ja
silloin olikin sillä suuri merkityk
sensä. Mutta seii jälkeen on ta
pahtunut Venäjän vallankumous,
uusia suhteita on ilmaantunut,
entiset on kietoutuneet varsin
monimutkaisiksi uusien tekijöi
den ilmaantuessa jne. Trotsky ei
itse koskaan aikonutkaan näis
tä
artikkeleistaan
muodostaa
“ suuren maailman” teosta. Oli
pahan vain ottanut lausuakseen
ajatuksensa kansainvälisestä so
sialistin ikkeestä, sen epäonnistu
neesta työstä sodan alkuaikoina,
sen tulevaisuudesta jne. Alkupe
räinen nimi kirjasella onkin “ In
ternationale ja sota." Siis koskettelee niitä samoja asioita, joista
olemme niin tavattoman paljon jo
keskustelleet ja väitelleet. Vaik
kakin näillä Trotsky n artikke
leilla on oma historiallinen ar
vonsa, niin tällähetkcllä ei kui
tenkaan liene erikoisempaa tar
vetta niitä erikoisesti kustantaa
kirjana suomalaisille. Etenkin
kun Trotski n mielipiteisiin olem
me päivän tapahtumien valossa
päässeet jo tutustumaan. Voisi
han vaikka sanomalehtialakertoina julaista mainitussa teoksessa
olevia artikkeleita.
Suomalaisten Sos. Kustannusyhtiöitten asema ei ole samanlai
nen kuin kapitalististen kustannusyhtiöitten, jotka tekevät “bis
nestään" vain voiton vuoksi ja
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jotka sen takia käyttivät tilaisuutta hyväkseen, julkaisemalla
harhaanjohtavalla nimellä nyt
kuuluisaksi tulleen Trotskyn tilae#p...

päisiä artikkeleita paisuttamalla
kirjan kokoa suurilla välikkeillä,
jatkamalla alkuperäisiä artikkeieita useampiin lukuihin jne.
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Keinotekoisen nahan valmistus
Oli aika jolloin eläinten vuo
dat olivat ainoat nahkatavaran
raaka-ainelähtect. Ne ovat sitä
vielä nytkin, mikäli todellinen
nahka on kysymyksessä, mutta
jos annamme nahkatavaralle hie
man laajemman käsityksen, sisäl
lytämme siihen myöskin keino
tekoisen nahan, jota viimeaikoi
na yhä suuremmassa määrässä
' cm alettu valmistaa, niin olem
mepa oikeutetut sanomaan, että
vuodat eivät enää nahkateolli
suudessa ole yhtä suuresta mer
kityksestä kuin ennen maailmas
sa.
Nahkateollisuudessa on parissa
kymmenessä vuodessa tapahtu
nut melkoinen mullistus.
Vielä viime vuosisadan lopussa,
noin parikymmentä vuotta taka
perin oli maailmassa vuotia niin
ylenpalttisesti, että teurastamot
ja pakkauslaitokset, päästäkseen
erilleen ylenmääräisestä vuotavarastostaan, paikkasivat erityisiä
asiamiehiä myymään vuotia ylentayttyneillä markkinoilla.
Vuosisadan vaihteessa asema
muuttui päinvastaiseen suuntaan.
Nykyään ei teurastajat enää
tarvitse palkata miehiä vuotia
kauppaamaan.
Päinvastoin on
vuotakauppa muuttunut tuotta
vaksi keinottelualaksi.
Tähän muutokseen ovat vai
kuttaneet useat eri tekijät.
Yhtenä tekijänä on ollut karjankasvatusalueiden
supistumi

nen. Toisena lisääntyvä nahkatavaran käyttö eri aloilla.
Esimerkkinä
nahkatavaran
käytön laajenemisesta kannattaa
mainita, että kun autoteollisuus
ensin alkoi, niin päällystettiin
kaikki autojen istuimet oikealla
nahalla. Nyt ei enään tulisi ky
symykseenkään nahan tuhlaami
nen sellaiseen.
Keinotekoinen
nahka nykyään peittää hienom
pienkin autojen istuimet.
Lisääntyvää nahan kysyntää
teollisuudessa tyydytettiin ensi
alussa sillä, että keksittiin kei
no vuotien halkomiseksi. Tek
nillisessä suhteessa mitä parhai
ten järjestetyillä koneilla tehtiin
yhdestä vuodosta useampia, vii
si tai kuusi, miten vuodan pak
suus myöten antoi. Tämä lie
vensi
hieman
nahanpuutetta,
mutta vain osaksi. Nahan ky
syntä pysyi tästä menetelmäs
täkin huolimatta yhä suurempa
na kuin tarjonta.
Keinotekoinen nahka.
Silloin astui näyttämölle aivan
uusi tuote: keinotekoinen nahka.
Tämän tuotteen valmistamiseen
ei vaadita vuotia laisinkaan. Ete
län puuvillakentiltä on kotosin se
raaka-aine jota Amerikassa kei
notekoisen nahan valmistamises
sa käytetään. Tultuaan käsitel
lyksi kuten kaikki muu markki
noille lähetettävä puuvilla, kulje

