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Ih m isteu rastu k seen  H a ijo ite ltu

JUURI sivuutetun kuukauden aikana ovat 
kaikkien suurvaltojen — ja pienempienkin 
— armeijoissa sekä laivastoissa olevat soti

laat harjoitelleet kuntoisuuttaan ihmisteuras- 
tuksessa. Sanomalehdissä on tätä harjoittelua 

nimitetty leikkisodaksi.
ITALIAN armeijan leikkisotaan osallistui 

enemmän sotilaita kuin koskaan ennen. Ja 
Mussolinin sanotaan antaneen määräyksen ko
vien kuulien käyttämiseen, että sotilaat saavat 
tilaisuuden tutustua kuulien synnyttämään 
ääneen. Niitä käytettiin. Ja siksi että leikki 
muodostui todelliseksi, oli kai annettu määräys 
myös tähdätä osuvasti. Kuulat, jotka osuivat 
“leikkisotaan” osallistuneihin sotilaisiin, olivat 
tappavia — sekin tuli todistetuksi — sillä joi
takin sotilaita kaatui kuolleina maahan.

ENGLANNISSA ei ole liioin unohdettu har
joitella ihmisteurastukseen. Lontoosta saapu
neessa syyskuun 16 päivälle päivätyssä uutises
sa tiedotettiin maailmalle seuraavaa: “Suurin 
Englannin armeijan manööveri jälkeen maail
man sodan alkaa huomenna Hampshiressa, 
yleisesikunnan päällikön johdolla.”

Tähän Englannissa toimeenpantuun leikki- 
sotaan sanotaan osallistuneen 50,000 sotilasta, 
300 tankkia, useita ratsuväki- ja entokoneosas- 
tcja. Alueen, jossa tämä hulluttelu suoritettiin, 
selitettiin käsittävän 100 n eliö maili a.

SAKSAN armeija suoritti myös joukkohar- 
joituksen syyskuun alussa, ollen tämä ensim
mäinen kerta Versaillen rauhansopimuksen 
jälkeen. Omituista muuten, että Saksan armei
jan sanottiin harjoitelleen “menestyksellistä” 
perääntymistä kaksikertaa voimakkaamman ar
meijan edessä, jonka eteneminen oli aikomus 
saada pysähdytetyksi lopullisessa “taistelussa.” 

Saksan militaristien sanottiin olleen iloisia 
siitä, että Versaillesin rauhansopimuksen mu
kaiset säädökset, jotka rajoittivat Saksan soti
laallisia toimenpiteitä, on vihdoin heitetty ros
kakoriin. Boersenzeitung-nimisessä sanomaleh
dessä sanottin: “Vielä niin myöhään kuin kaksi 
vuotta sitten, olisi näin laajakantoinen soti
laallinen manööveri synnyttänyt protestimyrs- 
kyn ulkomailla, mutta tänään se käsitetään 
kaikkialla tavanmukaiseksi toimenpiteeksi.

RANSKAN armeijan manööverelssä kiinnitti 
katsojain huomiota eniten siihen kuuluneet
3,000 tankkia ja panssaroitua autoa. Tämä 
oli ensimmäinen kerta kun Ranskan armeijan 
manöövereissä ei käytetty yhtään hevosta; so- 
til as tankit ja panssariautot olivat ottaneet he
vosten sijan armeijassa.

Päällystön taholta selitettiin kaikkein tär
keimmäksi saada selville kuinka pitkän matkan 
moottoroitu armeija voi keskimääräisesti päi
vässä edetä. Tästä ja monesta muustakin sei
kasta lienevät Ranskan armeijan komentajat 
saaneet varmuuden leikkisodan aikana.

NEUVOSTOLIITOSSA on samoin pantu toi
meen historiallisesti suurimmat manööverit. 
Näissä Venäjällä toimeenpannuissa harjoituk
sissa lainattiin paljon huomiota kaasunaama
rien käyttöön ja lasku varjostimien kanssa so
tilaiden lentokoneista maahan laskemiseen.

Venäjän armeijan esikunnan antaman lau
sunnon mukaan voidaan lentokoneista laskea 
lasku varjostimien avulla aseistettuja sotilaso
sastoja vihollisen rintaman taakse, jossa ne 
voisivat aiheuttaa vakavia vaurioita viholliselle.

Lukuisissa pienemmissä valtioissa on myös
kin pantu toimeen leikkisotia ja kaikkialla on 
kokeiluihin oltu täysin tyytyväisiä. Tästä päät
täen on kaikissa valtakunnissa saavutettu teu- 
rastuskyvyssä korkein aste, joten kaikkien mai
den sotilaat luonnollisestikin odottavat tilai
suutta saada osoittaa kuntoisuuttaan ihmisteu- 
rastuksessa.

Tästä kaikesta päättäen näyttää tämän kor
kealla "sivistyksellään’’ kerskuvan aikakauden 
Ihmisten korkeimpana ihanteena olevan tois
tensa teurastaminen ja siihen he todennäköi
sesti ryhtyvätkin läheisessä tulevaisuudessa. 
Alun he näyttävät siihen saavan Ethiopian ja 
Italian välisestä riitaisuudesta, jota Kansain
liittokaan ei ole pystynyt selvittämään rauhal
lista tietä.

Vain palkkatyöläisten järjestynyt mahti 
voisi ehkäistä sodan puhkeamisen, mutta työ
läiset eivät ole järjestyneet ja tämän järjesty- 
misensä laiminlyönnin saanemme ehkä maksaa 
jälleen raakamaisella verikasteella.


