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\ arustaiuuessaan sodan mahdol
lisuuksia vastaan, kukin valtio ko
etti kehittää itselleen mahdollisim- 
man tehokkaita murha-aseita, 
Pyssyjen kantavuutta lisättiin vuo
si vuodelta ja paljon viisaita las
kelmia teiniin sen tiedon perusteel
la, että nykyaikaiset rihlapyssyt 
varmasti kantavat kuolettavan 
kuulansa kahden mailin päähän. 
Otaksuttiin, että uudenaikaisessa 
sodassa armeijoille käy mahdotto
maksi tulla ollenkaan toistensa nä
kyviin ; oletettiin, että sota muo
dostuu tieteellisiin laskelmiin pe
rustuvaksi kaukaa ampuiniseksi.

Mutta todellisuus on osoittanut 
tässäkin suhteessa, kuten monessa 
muussakin suhteessa, että sotakou
luissa tehdyt viisaat teoreettiset

laskelmat eivät kesiäkään käytän
nön koetusta. Hyvin nopeasti vi- 
hollisarmeijat lähenevät toisiaan 
niin lähelle, että pitkälle kantavat 
rihlapyssyt kokonaan menettävät 
merkityksensä. Taistelut muodos
tuivat kamaliksi pistintappeluiksi 
ja joskus tavattiin murhakentiltä 
sotilaspari, joka oli käsillään kuris
tanut toinen toisensa kuoliaaksi. 
Juoksuhautataistelu, jossa vihollis- 
armeijat ovat niin lähellä toinen 
toistaan, että voivat vapaasti kes
kustella keskenään, on palauttanut 
taistelutavat takaisin alkuperäisten 
raakalais-aikojen muotoihin. Pit
källe kantavat rihlapyssyt eivät ole 
mistään merkityksestä, käytäntöön 
on täytynyt ottaa entisajan kaikki 
yksinkertaiset keinot, kaukaisiin-
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niistä muinaisuuden keinoista alka
en aina “kehittyneempien" aikojen 
murliavälineisiin saakka, — ensin 
nyrkkitaisteln ja toistensa kurista

han toimeen valittiin rykmentin pi
simmät miehet, tarvittiin näet käsi
varren pituutta tehdäkseen heitto 
kauas ulottuvaksi. Heidän kaytet-

lU n s k j i l i i i s n n i l l i i t r i i  k u ii li i^ n ls k ii .

r itdc iiu J  k a ino n  kmtUirniskn*

niinen, sitten pistintaistelut ja lo
puksi käsikranaatien käyttäminen.

17 ja iH vuosisadan sodissa otet
tiin käytäntöön kranaattien, räjäh
tävien pommien heittäminen. Tä-

tävänään oli ruudilla täytetty pom
mi, joka oli varustettu sytytyslan
galla. “ Kranatööri", joksi näitä 
sotureita kutsuttiin, sytytti sytytys
langan palamaan ennen heittämis-
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tään ja hänen piti arvata kuinka 
kauan sytytyslanka palaa ennenkuin 
se sytyttää ruudin, siis kuinka pit
kä sytytyslanka pitää olla kutakin 
heittoa varten. O li laskettava, et
tä kranaatti räjähtäisi samalla kun 
se putoaa maahan.

tui ajoissa noukkia se ylös maasta 
ja heittää kauas luotaan, tahi, mikä 
vielä pahempi, hänellä oli aikaa 
heittää se takaisin lähettäjälle ja 
pudottaa kranatöörin siihen louk
koon, jonka hän toiselle kai voi, an-

K u u lu l s a k s l  lu l l iK  s u k s a ln lm -n  k u u lu  r o i s k u .  S r n  k ä y t  U im is e e n  t a r v i t a a n
k a k s i  tu le s ta .

“ V i im e in e n  01111"  k u u l u m ls k u je n  a la l la .  Niitit v o id a a n  kä y l l i i i i  k u te n  
tu vall is in  k iv ä ä r iä .

Tällä tempulla oli kuitenkin tun
tuvia heikkouksia. Usein sotamies 
ei tarkoin laskenut palamista var
ten tarvittavaa aikaa ja kranaatti 
räjähti hänen käsissään, tahi kesti 
liian kauan ennenkuin se räjähti, 
jossa tapauksessa vihollisen onnis

taa kranatöörin maistaa annoksen 
omaa “ metisiinia” .

Mikä olikaan kranaattien keittä
misen vikana, tosiasia on, että vii
me vuosisadan alussa käsikranaat
tien heittäminen joutui tykkänään 
pois käytännöstä. Säilyi ainoastaan
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"kratiatöörien’ ' nimi. Kranatööri- 
rykmenttejä edelleen muodostettiin 
armeijan pisimmistä ja komeim
mista miehistä, mutta heidän alku
peräinen virkansa häipyi unohduk
siin.

L i i  l i t i s in  u l i i tm i ja lk a m ie s ,

K aasu  m yrkkyjen  takia, on Ja lk a -  
m iehet täytyn yt varustaa  “ kuonoko
p illa".

Tämä sota on jälleen herättänyt 
eloon kranatöörien maineen. Juok
suhaudoissa taisteleminen tuo vi
holliset niin lähelle toisiaan, että 
he viskelevät toisiaan vaikka millä, 
— tyhjillä olutpulloilla, tavallisilla 
kivillä ja vaikka millä. Tästä ei 
ole enää pitkä askel vanhan ajan 
kranaatin uudestaan käytäntöön ot
tamiseen.

Nykyajan kranaatit ovat kuiten
kin melkolailla toi sei laisia kuin 
edeltäjänsä. Ei enää tarvitse pelä
tä sitä, että vihollinen nostaa kra
naatin ja nakkaa sen takaisin lähet

täjälle. Nykyiset räjähdysaineet 
tekevät mahdolliseksi sen, että kra
naatti varmasti räjähtää joka ker
ta kun se putoaa kovaan maahan. 
Niitä onkin tässä sodassa otettu 
käytäntöön Hiontaa eri lajia, niin
kuin myötäliitetyistä kuvista nä
kyy-

Edellä jo mainittiin, että juoksu
haudoissa sotiminen on tehnyt pit
kän matkan päähän kantavat rihla- 
pyssyt miltei kelvottomiksi. Niiden 
tilan ovat ottaneet kuuluisat kuu- 
laruiskut, joita on “ parannettu” , 
niin että sotamiesten käytettävänä 
on nykyään yhden miehen hoidet-

" Kiiiisu kitiuiijiii uin n" Miiuri.
Sotilaan sellissä näemme säiliön, jo 

ka  on täytetty m yrkyllise llä  kaasulla. 
K asvot ovat naam arin  peitossa, m ikä 
ostaa kaasum yrkytykse-n tun keutu
m ista hengityselim iin,
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tavia konekiväärejä. Ranskalais
ten käytettävällä on eräs Ameri
kassa keksitty konekivääri, joka 
ampuu neljäsataaneljäkymmentä

sen ra a van laukan k sen ampumisek
si ja niinpä tämä murhakone am
pua ]i ratisee lakkaamatta lehden 
taajoissa joukoissa tapahtuvan

K iis ik n u iiu ilt in i  lid lL iim in n i ju u ksu Im m lo lsU i,

laukausta minuutissa ja sen koneis
to on varsin yksinkertainen. Edel
lisen laukauksen synnyttämä voi
ma on nerokkaalla tavalla käytetty

hyökkäyksen aivan mahdottomak
si. Hyökkääjät kaatuvat kuin nii
tetty lilja  tällaisen laitoksen edes
sä. Pyssyyn k mi luu nerokkaasti
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järjestetty ilmavaihtolaitos, joka 
automaattisesti jäähdyttää maka
si itiin, sillä nopea ammunta muuten 
muutami ssa silmän räpäyksissä k uu- 
mentaisi pyssyn tulikuumaksi ja 
tekisi sen käyttämisen mahdotto
maksi.

Eräs toinen nykyisen sodan ih
meellisiä uutuuksia on “juokseva 
tuli” . Itse asiassa tämä ei ole mi
kään varsinainen uutuus, sillä tulen 
käyttäminen sodankäynnissä oli jo

ii.>ti||[nuisnr|«*jsinu  
. i n t ä t  v iiim ^ i o  —  ■ |nnm in .i’|
t s u n  ii>>1i|U*nnrTM|uuttA

kreikkalaisille tunnetut. Kerro- 
laanlian Kreikan vanhassa histori
assa, kuinka Salamin saaren lähel
lä tapahtuneessa taistelussa kreik
kalaiset sytyttivät koko persialais
ten laivaston tuleen, heittämällä tu
li poinmej aan vihollisen laivojen 
kannelle. Sitä menestyksellä käy
tettiin sytyttämään sen ajan puisia 
ka li] muki muureja ja suojelustorne- 
ja. Mitä tämä kreikkalaisten tuli 
oli. ei ole tullut tunnetuksi. Histo
rioitsijat selittävät että sitä ei voitu 
millään keinoin sammuttaa. Se 
luultavasti oli jotakin kemiallisilla 
menettelyillä synnytettyä tulta.

Saksalaisten käyttämän tulen al
kulähdettä ja kemiallisia alkua ei 
myöskään vielä tunneta. Tiedetään, 
että sotamiehet, jotka sitä käyttä
vät. kantavat selässään tavallisen 
sam m utu s lait teen näköistä metalli- 
koteloa, jonka suusta kauas pursu
aa palava liekki, kun hana avataan. 
Se vannaankin sisältää jotakin ke
miallista ainetta, joka syttyy tuleen 
joutuen kosketukseen ilman kans
sa. Sen vaikutusta on ehkä luotel
tu. mutta jos paljon tuollaisia tuli
in ie h ia on rinnakkain ja he hyök
käävät eteenpäin niin muodostuu 
tuli heitä suojelevaksi muuriksi, 
jonka läpi vihollinen ei voi nähdä 
‘ 1’ l iu u a s e  ia ire i|  e h Te  u e u I t u o t  e  f

STy k y  innot» siHitissä k i iy lo lt a v l i i i  k iis lk n iu u n U len  nm Ilo ja.
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“ P e risko o p p i.k itti iiri.”
K e k s ijä t  ovat k o K o siula n a ja n  tou

hunneet sellaisen k iväärin  keksim ises
sä, Jo lla  vaaratta  voisi am m uskella  
Juoksuhaudoista. V ieressä oleva ku
v a  osottaa k ivääriä , jo lla  periskoopin 
a v u lla  voi täh dätä ja  k ivä ä riä  pitää 
pystysuorassa , m utta s iltä  huolim atta 
ku u la  löytää  m aalinsa. T äm ä k ivääri 
on vielä  kokeilun a la isena, e ik ä  s itä  
ole käytetty  sodassa.

jos hyökkäys tehdään niin läheltä 
että ei ole aikaa kääntää murhaavia 
kiuilaruiskuja hyökkääjiä vastaan.

Vaarallisempi on sitä vastoin 
saksalaisten käyttämä helvetillinen 
keino synnyttää myrkyllisiä kaasu
ja hyökkäyksiään helpottaakseen. 
Tämänkään kaasun luonteesta ei 
ole varmoja tietoja. Kuitenkin 
otaksutaan, että se on jonkinlaista 
chloriinikaasua, joka nopeasti hä
vittää keuhkokudokset ja useim
missa tapauksissa on varmasti kuo
lettavaa. Sitä säilytetään myöskin 
metallisissa säiliöissä, joista suo
tuisan tuulen puhaltaessa raskas 
kaasu hiljalleen kulkee maata myö
ten vastustajaa kohti. Sitä vastaan 
eivät auta kuula ruiskut eikä käsi
kranaatit. Sillä kuitenkin on hei
kot puolensa silläkin. Sitä ei voi 
käyttää muulloin kuin tuulen pu
haltaessa j'uuri siihen suuntaan 
niissä vihollinen sillä kertaa sattuu 
olemaan. Sitäpaitsi pitää tuulen ol
la verrattain hiljaista, kova tuuli 
nopeasti vie kaasun vihollisen ohi 
tuottamatta mitään vahinkoa. Mut
ta jos tuuli sattuu kääntymään he
ti sen jälkeen kun kaasu on lasket
tu liikkeelle, niin auta armias itse 
myrkyttajiä, he saavat itse melasta 
sitä yhtä ihanilla seurauksilla kuin 
he valmistivat vihollisille.

Uudenaikaiset murha-aseet ovat 
samalla luoneet vastaavia puolus
tus välineitä. Kranaattien vaiku
tukselta päitään suojellakseen ovat
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sotamiehet alkaneet käyttää metal
lisia kypäreitä, samallaisia mitä oli 
17 ja 18 vuosisadan kranatooreilla. 
Ja  myrkyllisiltä kaasuilta suojel
lakseen toisiaan on alettu käyttää 
keinotekoisia hengitysvälineitä, 
selässä ilmahappia sisältävä säiliö 
ja siitä putki johdettuna suuhun, 
joka samoin kuin sieraimet, on ko
konaan peitetty ulkoilmalta.

Koskahan saamme nähdä sen, 
että langattoman sähkön avulla ale
taan tuhota kokonaisia armeijoita 
ja laivastoja pitkän matkan pääs
tä. Ja  paljon muutakin samallaista 
voimme odottaa. Sillä onhan ny
kyään “kristillisen”  yhteiskuntam
me koko tiede ja taide suunnattu 
yhä kauheampien murha välineitten 
keksimiseen.

S  0  □  E

Abraham ja  Saara

Abrahamin avuks’ antoi 
Herra kelpo neidon, Saaran, 
jotta saisi Israeli 
sukuhunsa uuden haaran.

Mutta Saara, nuori vaimo, 
huomas’ tapahtuneen erheen: 
aika kului, mutta luku 
lisääntynyt vaan ei perheen.

Tuosta huolestuen virkkaa: 
“ turha vaiva äijä-kulta! 
Perillisen toivo tyystin 
sammunut jo onpi multa” .

“ Mutta”  — jatkaa ■— “ Abramini 
ällös murehdi sä liikaa. 
Muistakaamme Hagaria, 
meidän sievää palkkapiikaa.”

Abraham! ymmärs’ yskän, 
Hagaria armasteli.
Pettäneet ei Saaran laskut: 
syntyi pikku Ismaeli.

Toivo täyttyi Saara-rouvan, 
läyttyipä jo hieman liikaa. 
Nähkääs: Abraliami eelleen 
hakkaeli palkkapiikaa.

Mutta tuosta Abramille 
Saara menos: “moinen riittää! 
Hagaria rinnallani 
en mä salli sinun kiittää!”

Suuttui Abrahami tuosta 
tiuskas’ kuultavaksi Saaran: 
“piialles tee mitä tahdot, 
koska hänessä näät vaaran!”

Saara, saatuansa vallan, 
ajoi tielle palkka vaimon, 
sitä ennen annettuaan 
hälle selkäsaunan aimon.

Mutta mitä Ahrahami 
oppi jutusta nyt tästä?
Mitä päätti pappa-parka 
päästyänsä pälkähästä?

Päätti kai, ett’ vaikkei yhtään 
Saaran kautta kasvais suku, 
niin hän enään sen ei koommin 
Hagarien viereen nuku.

Jussi Raitio.


