SÄKENIÄ

369

Saksalainen kuuppa vedenalainen “Den tschln ml” .
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Kauppu-vedeiiiilo Itien. Nykyinen so
ta on luonut suuressa m äärässä uusia
keksintöjä. T arve on siihen pakotta
nut. Työvoiman ollessa sotivissa m ais
sa vähäistä, naistyön astuessa etu alal
le, on oltu pakotettu ja kehittäm ään
koneita yhä täydelllslm m iksi. K oneit
ten tuotantokykyä on myös h irvittä
västi lisätty. E tenkin am pum atarveteollisuudessa.
Viim eisim pien m aailm aa häm m äs
tyttävien uutuuksien joukossa on
kauppa-vedenalainen. Siitä liikkui hu
h uja jos m inkälaisia. N iitä ei otettu
oikein todenknnnalta. Tulla porattu
pa sitten eräänä päivänä B altim oren
satam aan täm ä huh uttu vehje. —
‘‘D eutschland” oli nim eltään. Veden
alainen vene. m u tta tällä k ertaa ra 
kennettu vain rauhallista tarkotu sta
varten — kaupan välittäm iseen.
E nglannin laivasto näet estää laivo
ja kulkem asta Saksan ja Y hdysvaltain
välillä. Saksassa on kipeä puute
useista tarveaineista. N iitä olisi Yh
dysvalloissa saatavana. Oli siis pakko
ryhtyä tuum im aan keinoa, m iten pää
sisi Y hdysvaltojen kanssa kauppayhteyteen. Silloin laadittiin täm ä veden
alainen vene. Se lähti liikkeelle sak
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salaisesta satam asta, kuljettaen lähes
tuhannen tonnia lastia — väriaineita—
m ukanaan. V ältti englantilaisten so
talaivojen vaanivat katseet. U hkaroh
kea yritys onnistui täydellisesti. E ng
lannin kauppasulku oli m urrettu —
yhteys A m erikan ja Saksan välillä oli
aikaansaatu.
T ätä kauppayhteyttä aiotaan Jatkaa.
Lisää tällaisia vedenalaisia rakenne
taan Saksassa. K uulutaan laitettavan
oikea vedenalainen kauppalaivasto.
Saksalaisten nerokkuus on saanut
koko m aailm an ihm ettelem ään ja
ihailem aan heidän inslnöörltaltoaan.
M utta tässä ei ole koko Jutun ainoa
m erkitys. Kun lähem m in asiaa ta r
kastaa, havaitsee sillä olevan sotalai
vastoa m ullistavan m erkityksen.
T äm än vedenalaisen tulo Am erikaan
osottaa näet. että voim akkainkaan lai
vasto ei kykene sulkem aan vedenalais
ta kauppaa. Mikä tästä on seurauk
sena. E päilem ättä se. että tulevaisuu
dessa vallat varustautuvat sodan va
ralta. ei enää jättiläism äisiä sotalaivoja
kilvan rakentam alla, vaan varusta
m alla itselleen suuren vedenalaisen
kauppalaivaston. Sodan puhjetessa ei
voim ak kaim m a nkaa n sotalaivaston
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avulla voida ylläpitää, silloin "m eren
h e rru u tta” .
L ähitulevaisuudessa voitanee odot
taa, että jos yleensä tulevaisuuden so
taa varten vielä varustaudutaan, niin
varustautum inen tap ahtuu suuressa
m ittakaavassa vedenalaisten kauppa
laivojen rakentam isen kautta. Suuret
sotalaivastot jääv ät tällöin yhä enem 
m än sivuun.
T äm ä m erkitselsi m ullistavaa m er
kitystä m ilitarism in historiassa. So
talaivastojen m erkityksen pienentyes
sä, pienentyisi myös aina uhkaava so
dan vaara, m ikä piilee jättiläism äises
sä sotalaivastojen kilpavarustam isessa.
Sosialismi cliia voitokkaana. Kun
nykyinen sota puhkesi ja outojen olo
jen pakottam ana kansainvälinen so
sialistinen toim inta Ikäänkuin kuoli,
tulivat useat sosialistitkin epätoivoi
siksi sosialism in tulevaisuuteen näh
den. K apltalistllehdet ovat tähän
saakka kilvan Ilkkuneet työläisten
kansainvälisestä solidarisuudesta. Saa
puupa sitten Suom esta tieto, että sikä
läiset toverit ovat valinneet eduskun
nan enem m istön sosialistiseksi. (Siitä
kirjotus täm än num eron alussa.) Äl
listyneinä katsoivat porvarilehdet tätä
m erkkiä. Se pakotti heidät ajattele
m aan. N iinpä useassa porvarilehden
toim ituskirjotuksessa on täydytty
m yöntää, että sosialism i ei ole kuollut.
Vielä enem m änkin. T äm ä tapaus osottaa, että sodan jaloista sosialismi nou
see entistä voim akkaam pana. V äke
vänä se kohottaa päänsä korkealle.
Sotivien m aitten valtiovelkojen kau
hea lisääntym inen, sodassa syntyvä
hirvittävä tuhlaus, satojen tuhansien
työläisten surm aam inen ym. on pakot
tan u t kapitalistiluokan Jo harkitse
m aan: M itähän seuraa kaiken täm än
lopuksi? P orvarilliset taloustieteilijät
katsovat Itsensä pakotetuksi hake
m aan selitystä tähän pulm alliseen ky
sym ykseen — sosialism ista. Sosialis
tinen talousoppi an taa heille avaim en
ratkaisuun. Se näyttää, että tä tä yleis
tä m aailm anrym äkkää seuraa työväes
tön voim akas nousu. Lähestyy se a i
ka, jolloin tällainen tilanne tehdään
m ahdottom aksi.
K aikilla tahoilla ollaankin nyt jo

pakotettuja tunnustam aan, että sosia
lismi ei kuollutkaan. Se elää m onta
vertaa voim akkaam pana kuin aik ai
semmin!
Mexicon ja Y hdysvaltain järjestynei
den työläisten konferenssi. K esäkuun
loppu ja heinäkuun alkupäivinä pi
tivät A m erikan työväenliiton ja Mexi
con am m attijärjestöjen edustajat y h 
teisen konferenssin \Vashingtonissa,
Konventsioni oli kutsuttu koolle neu
vottelem aan näiden kahden m aan
työläisten yhteisistä asioista Ja toim i
m aan uhkaavan sodan välttäm iseksi,
V aikka konferenssi olikin liian pi
kaisesti kutsuttu koolle, joten Mexi
con työväenjärjestöt eivät voineet
kunnollisesti edustajiaan valita, niin
siitä huolim atta sen harkinnoilla Ja
päätöksillä tulee olem aan kauaskan
toinen vaikutus. Julistuksessa, jonka
konferenssi antoi, ensinnäkin keho
tettiin Y hdysvaltain ja Mexicon vä
listen riitaisuuksien sovittelem ista
rauhallista tietä. Sen jälestä kehote
taan luom aan yleisam erikalainen työväenliittoi johon kuuluisivat ei a i
noastaan Yhdysvaltain ja Mexicon,
m utta kalkkien A m erikan m aiden
työläiset.
T äm än lisäksi konferenssi nim itti
kom itean, jo sta on kum m ankin m aan
edustajia. T ällä kom itealla, joka on
pysyväisesti koolla niin kauan kuin
sodan vaara on olem assa, on valta,
h ätätilan sattuessa, kutsua koolle näiden m aiden työläisten ed ustajat neu
vottelem aan esillä olevista asioista.
T ätä neuvottelukokousta, vaikka
sen päätökset ja julistukset ovatkin
monessa suhteessa laim eita ja häm ä
riä. voidaan kaikesta huolim atta pi
tä ä yleisam erl kalaisen työväenliiton
alkuna. Konferenssi tunnusti ja Julkllausui. että koska A m erikan m ai
den kapitalistit m uodostelevat liittoja
ja valtiot välillensä sopim uksia kapi
talististen rlistoetujen edistäm iseksi,
niin työläisille, turva iäksensä eläm än
tasoaan ja te hcläksensä sen jatkuvan
korottam isen m ahdolliseksi, on y h tä
tärk eätä ja välttäm ätö ntä järjestyä
kansainvälisesti. Olisi suuresti toi
vottavaa, että konferensln alkam a työ
nopeasti edistyisi.
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