Lentokoneet metsäst ävät
ufoja Uudessa Seelannissa
We I I i n g to n (Reuter) Uuden Seelannin ilmavoimien len-

siorytunää kuljettanut rahtiko-

ne viime sunnuntain

yritti tiistaina kuuden yönä. Ryhmä palasi vastaisena
maan pintunnin ajan jäjittää salaperä- nalle m-ukanaan filmi, jolla-näsiä lenäviä esineitä, joita on I<yy ryhmåin väitteen hukaan
tokone

niihtSz maan yläpuolella viime
päivien aikana, mutta ei löytänyt mitään.

Ilmavoimat ilmoitti päättä-

vänsä myöhemrnin, tekeekö se
uuden yrityksen keskiviikkona.
Lentokoneessa oli pitkälle kehitettyjä elektomisia etsintii- ja

valvontalaitteita. useita kame.

roita

ja epäuskoinen

gen miehistö.

12 hen-

"Miehisöni ei ole milloinkaan
nähnyt mitäåin mitä ei voi selit-

tää", totesi koneen

pääXjkkö
Ray Carran ennen ilmaan nou-

tunnistamaton lentävä esine eli
ufo.

Wellingtonin tuka-asema ha-

vaitsi kymmeniä selvittåimättö
miä valopi:steitä viihän ennen
kuin televisio kuvasi suuren
hehkuvan pallon, jossa oli kirk-

kausasteeltaan vaihtelevia vaakasuoria raitoja.
Televisioryhmä lensi Uuden
Seelannin kahta päåisaarta erot-

tavan Cookin salmen yllä tutkiakseen tietoja, että alueella
oli nähty ufo.
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ptneetan, meteoriitteja tai jonKrn muun luonnonilmiön,
"Näin sekä sen esineen että

Ve.nuksen", sanoi koneen perämies Bob Guard, "Näin ehdot-

tomasti molemmat samaan aikaan, ja ne olivat väreiltäåin.

kooltaan ja muodoiltaan erilai-

sia,"
"Me emme voisi nåihdä meteoriitteja sen parerrutxin kuin V+

nustakaan tutkamme kuvaputkella", sanoi Wellingtonin ilmaliikenteen valvoja Reg Phillips.
"Olemme yhtii mieltä siitä, ettemme pysty selittiimään, mitä

nämme."
Puolustusministeriö

ei

usko

maahan kohdistuneen min-

Televisio

"Ei ollut

käiinlaista sqfilaallista uhkaa.
Sotilaskone päätettiin kuitenkin lähettåä ilmaan, koska oli

Venustt

r<uvasl

sen aloittamiseksi.

Reportterit ja koneen miehistö kiistivät väitteet, että he

sdaitsevan Australian itiirannikolla tehtiin myös tiistaiaamu:

sua,

Ilmavoimien kone seurasi samaa r€ittiä kuin erästä televi-

olisivat vain nåihneet Venus-

Ufo-näyt iatkuyat

saatu lqylliksi tietoja tutkimuk-

Uudesta Seelanrrista låinteen

na

I
I
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Uudessa Seelannissa
We I I i n gt o n (Reuter) Uu- Melbournessa. Frederick Valenden Seelannin television ku- tich katosi ollessaan lentämässä
vausryhmä filmasi jälleen var- pienkoneella. Hänen isänsä sahain keskiviikkoaamuna tun- noi uskovansa, että ufot ovat
nistamattoman lentävän esi- vieneet hänen poikansa.
neen eli ufon Uuden Seelannin
eteläisen saaren yläpuolella.

Ryhmän mukaan esine muis-

tutti "valaistua
jossa

pingis-palloa,

oli hiukan punaista keskikohdassa", Filmi esitettiin tele-

visiossa keskiviikkoiltana.

Ufo kuvattiin samalla alueella, jossa aiemminkin on kuvattu tunnistamattomia esineitä; ja

kuvausryhmän mukaan s'e
näytti samalta kuin aiemmin

nähty esine,
Esinettä ei kuitenkaan havait-.

tu Uuden Seelannin ilmavoimien koneesta, joka lenteli
alueella yön ajan jäljittämässä
salaperäisiä näkyjä.

Puolustusministeriö ilmoitti

keskiviikkona, että valvontalennolla oli tehty päätetmä, ettåi japanilaisten kalastuslaivojen

kirkkaiden valojen ja Venusplaneetan yhdistelmä saattaa

olla selitys ufo-näkyihin. Noin
170

kilometrin päässä rannikos-

ta on suuri japanilainen kalastuslaivasto, joka käyttää erit-

täin kirkkaita valonheittimiä.

Selitys
katoamiseen
Uudessa Seelannissa nähdyt

ufot saattavat selittää viime lokakuussa Australiassa kadonneen lentäjän kohtalon, lentä-

jän isä sanoi

keskiviikkona

7.1-

Suomaluistutkij o
ufohaaainnoista:

Uusi Suomi
4.1.1979

8ee&f,ava
va&e&vasti

Australian ufohavainnot ovat herät.
täneet runsaasti huomiota. Keskiviik.
kona tehtiin lisäksi Uudessa Seelan.
nissa uusi havainto tunnistamattomis.
ta lentävistä esineistä.
Kaukaiset tapahtumat sai-

vat myös suomalaiset tutkiJat
liikkeelle.
Professori
Heikki O ja Helsingin yli.
opistosta oli sitä mieltä, että
ilmiöitä ei ole syytä leimata
humpuukiksi. Hänen mieles.
tään asiaan on suhtauduttava
vakavuudella,

Suomen ufotutkijain yhdis-

tyl{sen puheenjohtaja Ta-i
pani Kuningas puoles- |
taan sanoi, että ufot ovat

viime vuosina syrjineet pohjolaa, havaintoja ei ole ollut

yhtä runsaasti kuin aikaisemmin,
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