HS xx.xx.1978

HS 21.09.1979

Nurmiiårven

'

*.rfst
näyttäy'tyä

eilen Nurmij ärven geof Ysikaali'
sen observatorion maisemissa,

oli tutustumassa
kr.rn paikkaan
-sataa

pari
kansainvälisen raäiotieteen IRSI:n yleiskokouksen osanottajaa.

Nurmijärven inlerplanetaari$e$ seuran ufo-uskcvat väittä-

vät ufojen pitävån Nurmijär-

ven pitåjää tr:kikohtanaan, llavaintr:ja tehdåirn tuhkatiheään:
ouhuvat. takaiaioillaan kävelei'it :nuåtat kätit peljätteievät

posteijooneja, avaruusalukset
iaskeutuvat lumjhankeen jät-

täen nokihiukkasia iälkeensä.
(}nna observatorion låiheiseen

V*åaksenjärveenkin sinkoutunr:t kiven jlirkåite, joka muodolmuistuttaa

laan nt*rkilfisesti
lentäväå lautasta.

Maailrnan suurimman tutkan

.i,lrnpussa Perussa Eöskentele-

vä- radiokeinoilla ilmakehää
tuikiva arnerikkalainen ?.
I$te0lure fittiiå olla naurematja
harmitta ufojutut kultuaen
telee, ettå musta kissa, jonka

hän tapasi l{elsingissä

kes-

kiyöl.lii bussipysäkillä, ei ollut
.:ii:savaruudesta. "Ilalusisin ol1s ensi"rrunäinen tutkija maailrnassa, jcka varr:dstaa ufojen
*lema$saolon."

ivfufua vakavasti h$in kertoo
rn*ai-bnan suurimman tutkan

rehisteriiivän joitakin

l<äppy-

rriitii, joita hiin nimitlbä "kohin&siikei]$i'!

lilurmi j ärven geofysikaslisen

ol:servaiorion johtaja l8ettl Ktvinen tietåä kertos lukemattomia kylälåisten ilmoituksia tuli
palioista ym, kummajaisista,
joihin hiin itse ei ole vielä törmännyt, Kivinen kertao ufovil-

lityksen viime aikoin* vähän

jiiähirrreen. Paikallisen seurån
jåsetret trentävät n3't tuulispään
laille hyönteisten 5r:1. ötököitten perässä.
PP.

-

Neuvostoliittolainen tiede
Si

Englannissa Salisburyn rnrm- mies usloo, ettåkaukaisesta

Eivätpä suvainneet kuulut

ufot

[li"ff--'1€rs
Siperiassa

uiosteiivat
I'Iurmijärven
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'

rneltisiiiitsevterihkto"rfuiirå

PeTsn LqUg"l* lö.vtvnvt arkeo-

StonetrcrueF monumentti ker&tlo.Fren amelslo vuElaa vsnvåstt
ettå maapallolla.oq
maapallolla on käytoo neuöil;dd;;"döiä
neiiö;,i,odä;;iää |l',_ 'siihen,
' siihen,.ettå
\äy.

i:,W

äi.

å:h ffi#f,'ffi'#,ffiffiäåilx:

"#fr#il,rffiT*rmg*:

$åhrö"ä\!.,-.

ffifr{ffi:ffiffiT-ffi*
S]hi#T;$jiä:xi:ä,:
ki*lf"1H åå1$å fff;ffiålåå:

äjlätii'åäi"tå orivat i'niin sa'
fl"lf i,uf ffif cåiffi åå
i'iiåät *äiiffi-taf,iiräIiT',Ifa notut siivelliset esineet",. joita
lÖvtvi. 2000. Yqottl .vaphöisla
t.;iiG-il-iäläivfi'äilåä-ä;
sii-.1'"ns*fr rffi ä fr äälö.*' l,ll91y_"*y-Sista rshukotskin
niemellå. vastapäätå Alaskaa
Aienilffä-diääö:äi;;"- olevasta
haudasta.
rin[öl,iiitiri 1;Fääå"-ilää

;

9fl

tunnetun Stonehengen l6ivirakennelrnat osoittavät tafhotn

ja

kuuvuoden qituu-

r-rs '4+.t"J.11*?,*'

Ufot pakottivat
laskeutumaan
I
Espar,rjalainen,Caravelle -matkustajakone, jossa oti 109 matkus-

tajaa teki viime sunnuntaina hätälaskun Valencian lentokentälle ko-

neen kapteenin ilmoitettua, että
tunnistamattomat lentävåt esineet
"ajoivat takaä" konetta Vålimeren

yllä. Espanjan liikenneministerri

Salvador Sanchez Teran on mäårännyt tutkimuksen tapauksesta.
Matkustajakone oli matkalla Te-

neritrlle. Kon""n ri"trirtO L"noi,

ettii

ngljä lentäviiä esinettä, joita
,he fuonnehtivat kirkkaikri punai-

siksi palloiksi, seurasi konettä nelised tuntla.
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