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neuvostotled,emlenta
Neuvostoliitossa

ufoihin eli lentäviin lauta'
siin ia vieraiden planeetto'
jen oliioihin on virallisesti
leimattu taantumuksellisek'
si taikauskoksi, jolla ei pi'
täisi olla rnitään sijaa neu'
vostol"hteiskunnassa. Vaik'
ka lehdistö ei siten osallis'
tukaan ufo-kuumeen ylläpi'
tämiseen, yksityiselämässä
ufot näyttävät iatkuvasti askarruttavan yllättävän laajoja kansalaispiireiä kadun.
miehestä aina tiedemiehiin
asti.
Pari vuotta sltten neuvostokansalaisten keskuudessa kiersi kädestä käteen konekirjoitqsmonis:
te, jonka kannessa luki: Tunnistamattomien lentävien esineiden
(venäjänkieiinen lyhenne nlo)

årvoituksen nykytilanne. Tekijän
nimi oli dosentti J. Zigel Moskovan ilmailuinstituutista.

Ufo-kuume paisui

alaiseksl usko ihmlskunnan ainut'
maailmankaik-

usko

sellaisiin

mittoihin. että maan laajalerrik-

kisimpiin kuuluva nuorisoliitto-

laisten lehti Komsomolskaja
Pravda rikkoi lopulta julkisen
sanan vaikenemisen muurin ja
oiti kantaa ufoihin. Lehti myön-si
r.ifoien synnyttäneen myrskyisiä

kijstoja mitä laejimmissa piireissä

nuorista kouiulaisista luovan äly-

mystön huomattaviin edustajiin
asti.

Komsomolskaja Pravda ei kuitenkaan osoittanut tippaakaan
ymmärtämystä ufo-kuumetta kohtaan.

Spekulaatiot lentävistä lauta-

sista ja vieraiden planeettojen

oiioista ovat luonteenomaisia kapitalistiselle yhteiskunnalle, lehti
sanoi, Niiden taustana on iänti-

esiintymisen mahdottomuudenau-

keudessa.

vostoliittolaisen ufo-tutkiian mu'
kaan kovin hepposia tieteelliseltä

Laajan esitelmän sisällöstä Pää'

tellen- esitelmöitsijä on påässvt
esittämään ajatuksiaan vain supDeille. tårkoin seuiotuille kuulija-

HS

oiireilie.
'

Monisteen perusteella saa käsi-

MOSKOVA

ettei tiedeakatemian plitvksen.-suhtauduta
ufoihin aivan
rissä

Erkki Pennanen

vhtä varauksettoman torjuvåsti
ia vksioikoisesti kuin suurelle

nen massakulttuuri ja porvarillinen koululaitos, joka Pyrkii tasanainottelemaan tieteellisen ope-

iuksissa. Neuvostgliiton tiedeakatemian piirissä tuntuu tgimivan
itse asiaisa ufoja tutkiva rYhmä'
jota näyttäisi johtavan aikaiseminin kohua . herättäneen ufo-monisteen laatija dosentti Zigel.

iuksen ja uskonnollisen kasva-

tuksen vä1illå.

Psykoanalyytikko Karl Jungia
lentävien
Iautasten olevan vain PsYYkkinen
heijastuma ihmiskunnan tarpeesta
uskoa johonkin korkeampaan voimaan tässå monelle niin Pelottavassa ja sekasortoisesså maåilmassa. Materialistisen maailmankatsomuksen vankalla Pohjalla
oleväIle ihmiselle ei pitäisi olla
mitään tarvetta antautua yliluonnollisen kultin valtaan.
i\{yöhemmin tieteellinen aikakauslehti Filosofian kysymyksiä
todisteli niinikåän tunnetun astrofyysikon avulla, ettei maailmankaikkeridessa voi olla muita jär-

lainaten lehti kertoi

l(ioientoja kuin oma ihmiskun.

tamme.

Yli 600 ..1 .. ..
"
,sllmrnnaKrJaa
Tiedeakatemian väitetään niin-

ikään painattaneen

kaksiosåisen

teoksen Uto-havainnot Neuvosto-

liitossa, jota ei ole

kuitenkaan

tarkoitettu suuren yleisön luetta-

vaksi. Neuvostoliitossa väitetään

rekisteröidyn kaikkiaan noin 1 500
ufo-ilmiötä ensimmäisen måail'

mansodan jäIkeen.
Moskovasta ulosjohtavan va\tatien tuntumassa oli tehty tuorein
ufo-havainto vajaa kuirkausi
Komsornolskaja Pravdan ufotuomion jälkeen. TaPauksesta oli

kerätty yli 600 silminnåkijäku-

Viime syyskuussa nähtiin tun'

Aivan kaikki tiedemlehet tåval-

lisista maallikoista

i'teisolte laadituissa lehtikirioi-

vausta.

Uusi moniste
kiertää
puhumatta-

kaan eivät ole kuitenkaan valrnii-

ta noin vain hyväksymään virallisia selityksiä saåti vakuuttu-

maan niistä. Ainakin Moskovassa
kiertelee uusi tiedeakatemian tutkijan V. Azhazhin nimellä varus-

tettu esitelmämoniste, jossa myös

asetetaan vakavasti epäilyksen-

neet muiden järjellisten olentojen

laatuisuudesta

nistamaton leritävä esine Leningradin ja Petroskoin yläpuolella.
Havainto, joka muuten rekisteröi-

tiin Suomessakin. oli
mukaan synnyttänyt

selonteon

melkoista

kohua Karjalassa. Jotkut olivat ar-

velleet kysymyksessä olevån Yhdysvaltain uuden neutroniaseen
kokeilun.

Viralliset vakuuttelut, että vii-

meistään miehitetyt avaruuslen-

not olisivat lopullisesti

todista-

rinkokuntamme Piirissä, ovat neukannalta.

Hän viittaa Valko-Venäjän tie-

A. Veinikin
esittämään teoriaan, ettå kosmlja liik'
alneen
nen tyhjyys olisi
deakatemian jäsenen

keen aivan eritYinen olomuoto.l
valtåvasti
Siellå voisi sYntyä jotka
oli'
energiaa ja noPeuksia,
1

sivat jopa

7

O00-kertaisia valot

verrattuna'
Jos ajattelemme, että lentävä
lautanen liikkuisi tätlaisella 2,1
miliardin kilometrin sekuntino'
oeuäella. silloin 30 valovuoden
bäässä'sijaitsevaltå planeetalta
voitaisiin saapua maan Piiriin
runsaassa vuorokaudessa.
Se ettå muiden Planeettojen
oliot elvät tähän Påivään men'
nopeuteen

1

nessä ole ottaneet meihin Yhteyt'

tä. el vielä todista, ettei heitä oli.

]

olemassa. Ehhä heillä ei olel
viestintäkelnoå tai he eivät muu'
saa yhteyttä meihin.
ten
'-iv"uuä.ioiiitiolainen

si

l

ufo-tutkija,

tuntuu torjuvan rnahdolliset ideo-

syytökset turvautumelLå

i

logiset
Leniniin, ioka kuulemma ei sul-l
kenut poii mahdollisuutta ufoJeni
olemasiaoiosta. I(eskustel)essaanl
a ikoinsan tunnetun tietFisromaa-

nien kirjoittaJan Herbert WelIesln kanssa

Lenin oli

mYöntänYt,

I

I

|

l
että riluiden planeettojen sivistysten kohtåemlnen m€rkitsisi mitä
suurinta vallankumoustå ihmisen
el:imässä ia koko hänen olernås-

saölonsa filosofisessa pohjassa'

Jotta me voisimme ajatella Yltävämme joskus samalle tåsolle
maailmankäikkeuden muiden slvistysten

ja asujien

kanssa, mei-

dån- ollsi varmastikin

Päästävä

eroon sellaisista atavlstisista yhteiskunnalllsista instltuutioista
kuin kaPitalisml, tuhoa kYlvävät
sodat ja imperialististen monopolien våIta. ufo-tutkija arvelee.

