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Lentäjätär Hanna Reitsch on kuollut
B e r l i i n i (DNB) Sak-

san naisilmailun pioneeri 
Hanna Reitsch (1912-1984) 
menehtyi eilen yöllä klo 
3:24 Saksan valtakunnan 
pääkaupungissa Neuberlin-
sairaalassa pitkällisen sai-
rauden heikentämänä. Rva 
Reitsch, Luftwaffen eversti-
luutnantti evp., oli tunnettu 
koelentäjä ja ensimmäinen 
ihminen avaruudessa.

Hanna Reitsch syntyi 
Sleesian Hirschbergissä. 
Jo nuorena hän ryhtyi am-
matti- ja koelentäjäksi, joka 
rikkoi monia Euroopan 
ennätyksiä. Vuonna 1937 
kenraali Ernst Udet nimit-
ti hänet Luftwaffen koe-
lentäjäksi. Hän oli Adolf 
Hitlerin läheinen ystävä 

Viikkoliitteen 
erikoisartikkelit

Ensio Rautavuori: Terve sielu 
terveessä rodussa

Hermann Schüller: Kosmos Atom
Valtakunnanministeri tri. 

Holzmann: Demokratia kansojen 
kärsimysten aiheuttajana

SVL:n valtakunnanjohtaja:  
Siirtyminen luokkayhteiskunnasta 
vastuuperiaatteeseen

ja ihailija. Sodan jälkeen 
hänet vihittiin avioon so-
tamarsalkka Ritter von 
Greimin kanssa. Majuriksi 
ylennettynä Reitsch siirtyi 
Va l takunnan  avaruus-
hallinnon palvelukseen 
Peenemünden tutkimus-
keskukseen. Rva Reitsch 
ilmoittautui vapaaehtoisek-
si lentämään prof. Eugene 
Sängerin suunnittelemaa 
avaruuslentokonetta.

Ens immäinen  y r i tys 
22.6.1956 epäonnistui ra-
kettimoottoreissa tapahtu-
neen toimintahäiriön takia, 
mutta 16.8.1956 täyttyi 
ihmiskunnan pitkäaikaisin 
haave: miehitetty avaruus-
lento. Silbervogel I:n saa-
vuttaessa Maan kiertoradan 

”Raumfrau” Reitschin ter-
vehdys Führerille ja Eu-
roopan vapaille kansoille 
välittyi kaukokuvastimen 
välityksellä: ”Heil Hitler, 
Saksa on ensimmäinen kan-
sakunta avaruudessa!”

Reitsch työskenteli ava-
ruushallinnossa kosmo-
nauttien kouluttajana vuo-
teen 1962 asti, jolloin hän 
häi eläkkeelle. ”Die Han-
na” oli suosittu esiintyjä. 
Sairastumiseensa saakka 
hän kierteli ympäri Euroop-
paa luennoimassa ja pu-
humassa kansanjoukoille. 
Hän ehti esiintyä myös kah-
dessa elokuvassa (Raum-
kolonie Nowotny, 1964 ja 
Ilmailun historia, 1968). 
Reitsch on ainoa nainen, 

joka on koskaan palkit-
tu rautaristin ritariristillä 
miekkojen, tammenlehtien 
ja timanttien kera.

Kolmannen valtakun-
nan sanomalehdet ovat 
olleet tänään täynnä kan-
sallissankaritarta ylistäviä 
artikkeleita. Völkischer 
Beobachter on nimittänyt 
häntä ”Saksan ensimmäi-
seksi naiseksi”. Deutsche 
Allgemeine Zeitung arvai-
lee vielä, että kosmonautin 
hautajaisiin olisi tulossa 
arvovaltaisia vieraita. Han-
na Reitschin poismeno on 
huomattu myös ulkomailla. 
Amerikkalaiset astronau-
tit Neil Armstrong ja Buzz 
Aldrin ovat lähettäneet su-
runvalittelunsa sähkeitse.

Saksa ja Egypti 
parantavat 
suhteitaan

K a i r o  (DNB) Suur-
Saksan valtakunnan enti-
nen  Egyptin-suurlähettiläs 
Hans Wüster neuvotteli 
maanantaina Kairossa apu-
laisulkoministeri Butros 
Ghalin kanssa maiden dip-
lomaattisuhteiden palautta-
misesta suurlähettilästasol-
le. Egyptin hallitus karkotti 
Wüsterin asemapaikastaan 
Kairosta kaksi ja puoli 
vuotta sitten.

Egyptin ja Saksan valta-
kunnan suhteet alkoivat 
huonontua vuoden 1972 jäl-
keen, jolloin presidentti An-
war Sadat karkotti 17 000 
saksalaista sotilasneuvon-
antajaa. Maiden suhteet 
ovat parantuneet vähitel-
len sen jälkeen kun Hosni 
Mubarakista tuli presidentti 
Sadatin murhan jälkeen.

Brittikone eksyi 
kurssista

P a r i i s i  (AFP) Tärkeän 
ranskalaisen laivastotuki-
kohdan yli lentänyt brit-
tiläinen matkustajakone 
eksyi kurssiltaan eikä tuki-
kohdan ylitys ollut harkittu, 
Ranskan presidentti Jean-
Marie le Pen sanoi maa-
nantaina.

Matkustajalentokone ek-
syi kielletylle ilma-alueelle 
Toulonin lähellä Etelä-
Ranskassa muutamaksi 
minuutiksi. Tutkimukset 
osoittavat, ettei kurssin 
muutos ollut suunniteltu. 

Tukikohdassa oli ylitys-
hetkellä mm. ydinaseistettu 
saksalainen sukellusvene ja 
lentotukialus Lemuria.

Joukkomurha 
New Yorkissa

N e w   Y o r k (DNB) 
Kymmenen ihmisen ruu-
miit löydettiin maanantaina 
eräästä asunnosta Brookly-
nin kaupunginosassa New 
Yorkissa. Useimmat uh-
reista olivat lapsia. Poliisin 
mukaan tapaus on pahin 
viime vuosina New Yorkis-
sa sattunut joukkomurha.

Uhre ja  o l i  ammut tu 
päähän. Murhien syytä ei 
toistaiseksi tiedetä. Yhdys-
valtojen rikostilastot ovat 
moninkertaiset Euroop-
paan verrattuna. Erityisesti 
Yhdysvaltain sekarotui-
sen väestön keskuudessa 
silmittömät veriteot ovat 
tuikitavallisia.

Saksan olympiapäätös toukokuun lopulla
Boikotti ei tule kysymykseen, mutta poisjäänti yhä mahdollinen

Berl i in i  (DNB) Taiste-
lut diktaattori Mobutu Sese 
Sekolle uskollisten joukko-
jen ja Laurent Kabilan joh-
tamien kapinallisten välillä 
ovat kiihtyneet viime päivi-
nä. Kapinallisten edetessä 
kohti pääkaupunkia kuuluu 
tykistön jyly jo Brazzavil-
lessä asti. Hallituksen jou-
kot ovat katkaisseet kaikki 
kaupunkiin johtavat liiken-
neyhteydet ja ovat aloit-
taneet laajat linnoitustyöt. 
Suurin osa siviileistä pysyy 
päivisinkin sisätiloissa, kun 
kadut täyttyvät kaikkial-
ta vetäytyvistä väsyneistä 
armeijan osastoista. Huhu-
taan, että diktaattori suun-
nittelisi itsensä ja perheen-

sä evakuoimista Kinshasan 
kansainvälisen lentokentän 
kautta Kiinaan.

Saksan valtakunnan pro-
paganda- ja kansanvalis-
tusministeri Eugene Holz-
mann kertoi tänään aamulla 
pitämässään tiedotustilai-
suudessa Saksan ilmavoi-
mien pommittaneen Kins-
hasaa yön aikana lukuisin 
täsmäiskuin. Pommitusten 
tarkoituksena on lisätä pai-
netta diktaattori Mobutu 
Sese Sekoa vastaan ja tukea 
kapinallisten hyökkäystä, 
jonka odotetaan alkavan 
lähipäivinä. Valtakunnalla 
on ydinkäyttöiset lentotu-
kialukset Atlantis ja Peter 
Strasser täydessä valmius-

tilassa Afrikan rannikolla, 
ja Graf Zeppelinin siirtä-
mistä harkitaan parhaillaan.

Suomelle 1943 luvattu 
entinen Belgian siirtomaa 
on ollut yksi Saksan hal-
litseman Mittelafrikan tär-
keimmistä raaka-aineiden 
tuottajista. Kommunistisen 
Kiinan tukema sotapääl-
likkö Mobutu Sese Seko 
pääsi valtaan Kongossa 
seitsemän vuotta kestä-
neen sisällissodan jälkeen 
vuonna 1967.  Mobutu 
vaihtoi maan nimen Zai-
reksi ja aloitti mittavan 
afrikkalaistamisohjelman. 
Kommunistinen Kiina ja 
Neuvostoliitto aseistivat  ja 
rahoittivat Zairea kymme-

Sota Kongosta kiihtyy

B e r l i i n i  (DNB) Valta-
kunnan olympiakomitea 
ilmoitti maanantaina, ettei 
sillä ole aikomusta boiko-
toida Los Angelesin kesä-
olympialaisia. Olympiako-
mitean puheenjohtajan Karl 
Alfred Schwarzmannin 
mukaan Saksan valtakunta 
varaa kuitenkin itselleen 
jäädä kisoista pois, jos ur-
heilijain matkustuslupiin, 
majoitukseen ja turvalli-
suusjärjestelyihin liitty-
viä kysymyksiä ei saada 
ratkaistua tyydyttävällä 
tavalla.

Valtakunnan olympiako-
mitea tekee lopullisen rat-
kaisunsa ensi kuun lopulla. 
Schwarzmann korosti, et-
tei kysymys ole missään 
nimessä boikotista.”Me 
teemme eron boikotin ja 
osallistumattomuuden vä-
lillä”, hän selitti Berliinissä 
järjestetyssä tiedotustilai-
suudessa.

nen vuoden ajan. Vuonna 
1978 sisällissota syttyi uu-
destaan kongolaisten kyl-
lästyttyä Mobutun hirmu-
hallintoon.

Uusi Eurooppa on tu-
kenut kapinallisjohtaja 
Laurent Kabilaa, jonka 
johtamat joukot etenevät 
parhaillaan kohti Kongon 
pääkaupunkia Kinshasaa. 
Taisteluihin ovat osallistu-
neet myös Kamerunista kä-
sin operoiva Saksan Afrika 
Korps, Angolasta kotoisin 
olevat kommunistisissit ja 
Ugandaa tukikohtanaan 
käyttävät angloamerikka-
laiset joukot.

”Useita rikkomuksia”

Schwarzmann syytti Yh-
dysvaltoja olympiakisojen 
säännösten rikkomisesta 
useilta osin. Hän sanoi, että 
Yhdysvaltain ulkoministe-
riö oli puuttunut asioihin, 
jotka kuuluvat olympiaki-
sojen järjestäjille.

Rikkomuksista Schwarz-
mann puuttui erityisesti 
eurooppalaisten urheilijoi-
den viisumikysymykseen. 
Schwarzmann korosti, ”et-
tei Saksan valtakunta tule 
hyväksymään Yhdysvaltain 
ulkoministeriön asettamia 
rajoja sille, kuka voi ja 
kuka ei voi osallistua” ja 
valitti, ettei Reaganin hal-
lituksella ”ei ole aikomus-
takaan muuttaa asennettaan 
Uuden Euroopan olympia-
delegaatioiden maahantulo-
kysymyksessä.”

Italian sosiaalisen tasavallan ja Yhdysvaltain olympiakomitean jäsenet keskustelivat televisiossa sunnuntaina 
kesäkisoista Yhdysvaltain televisiossa. Yhdysvallat ovat estäneet useiden UE-maiden urheilijoita osallistumasta 
Los Angelesin olympialaisiin.
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Suuri Suomen-ystävä, 
taiteilija, tutkimusmatkai-
lija ja diplomaatti Wilhelm 
Tiedemann on päällimmäi-
sin ehdokas Saksan valta-
kunnan Suomen-asioiden 
erikoislähettilääksi.

Nykyinen Saksan suurlä-
hettiläs komendantti Wolf 
Dietrich aikoo tulevaisuu-
dessa keskittyä enemmän 
Kuollan niemimaan hol-
hoojan tehtäviinsä ja on 
siksi halukas delegoimaan 
erinäisiä hallinnollisia teh-
täviä Tiedemannille seu-
raavan nelivuotiskauden 
ajaksi.

Viime aikain poliittinen 
kehitys on aiheuttanut pal-
jon kannunvalantaa Saksan 

suurlähetystön vastuullis-
ten tehtävien jaosta. Suo-
men hallitus on ilahtunut 
Tiedemannin ehdokkuu-
desta, sillä hän ei ole tunte-
maton vieras maassamme.

”Willy” Tiedemann on 
asunut pitkään Suomes-
sa ja ottanut innokkaasti 
osaa Suomi-Saksa-seuran 
toimintaan. Mainetta ja 
kuuluisuutta hän on saa-
nut kulttuurihistoriallisilla 
tutkimusmatkoillaan Lähi-
idässä.

Aikaisemmin Tiedemann 
on toiminut Führerin kans-
lian poliittisena avustajana 
ja itäalueiden ministeriön 
diplomaattina.

Wilhelm Tiedemann uusi 
erikoislähettiläs

Terroristin 
itsemurha

Poliisi on varmistanut, 
että eilisiltana kello 23.50 
hotelli Tornin katolta hy-
pännyt Matti Eerik Vilja-
kainen kuului äärimmäi-
sen vaaralliseen Punainen 
Kansansota-terroristiryh-
mään. Laajemmalle yleisöl-
le ”Edward”-salanimellään 
tunnetuksi tullut Viljakai-
nen oli vastuussa terroris-
tien tuhoiskujen suunnit-
telusta. Iskuista viimeisin 
oli koulurakennuksen rä-
jäyttäminen viime vuoden 
huhtikuussa Helsingin Var-
tiokylässä.

Sukula i s ten  mukaan 
vuonna 1960 syntynyt 
Viljakainen oli kärsinyt 
jo pitkään voimakkaasta 
ahdistuksesta. Lopulli-
sesti nuoren miehen mie-
lenterveys järkkyi hänen 
ymmärtäessään virheelli-
sen elämänkatsomuksensa 
aiheuttamat kärsimykset 
kansanyhteisölle. Poliisi on 
ollut tietoinen Viljakaisen 
terroristiyhteyksistä.

Anarkistisia 
julkaisuja 
takavarikoitu

Valtiollisen poliisin eri-
koisyksikkö takavarikoi 
keskiviikkoiltana Kuopi-
ossa yli 500 kpl:tta yhteis-
kuntajärjestyksen vastaista 
Hiljaisuuden vangit -jul-
kaisua. Kirjasen on toimit-
tanut pahamaineinen Loco 
Motive, anarkistiryhmä, 
joka on syyllistynyt mm. 
Pelonniemen ydinreakto-
rin sabotaašiin. Valpo etsii 
nyt ryhmän perustajajäse-
niä ja jäljittää anarkistisen 
julkaisun painoyhteyksiä 
Beirutista. Yleisövihjeistä 
on luvattu mittava palkkio.

Etsivä Heikki Haulio 
valtiollisesta poliisista ke-
hottaa kaikkia kansalaisia 
toimittamaan epäilyttävät 
painotuotteet ja muun lait-
tomalta vaikuttavan kirjal-
lisen materiaalin suoraan 
poliisille.

Führer jälleen 
Paasitornissa

Helsingin Paasitornissa 
on avattu Karl Ernstin pal-
kittu ”Führer, mein Führer!” 
–näyttely. Kokoonpano si-
sältää Adolf Hitler-aiheisia 
maalauksia, veistoksia ja 
installaatioita. Viimeksi 
näyttely kiersi Suomessa 
viime vuonna ja sai silloin 
osakseen haltioituneen vas-
taanoton.

Ison Beltin säähavainto-
asema raportoi lounaasta 
lähestyvästä matalapaine-
vyöhykkeestä, joka on syn-
nyttänyt Donneriksi nime-
tyn arktisen hirmumyrskyn. 
Myrsky on tehnyt mittavia 
tuhoja Etelä-Ruotsissa ja 
Tanskassa. Paikoitellen 
tuulen nopeus on noussut 
jopa 230 km/h:ssa. Myrs-
kyn odotetaan saavuttavan 
Suomen ulkosaariston vii-
meistään ensi viikolla.

Viranomaiset ovat ryh-
tyneet ennaltaehkäiseviin 
varotoimiin Ahvenanmaal-
la ja lounais-Suomen ran-
nikolla. 500 vaaravyöhyk-
kee l lä  e lävää  ihmis tä 
on jo evakuoitu. Lisäksi 

Hirmumyrsky Donner uhkaa
kansansuojelujoukot ovat 
pystyttäneet rannikolle 
Tesla-Boedenhofer -sään-
hallintayksikköjä. Nämä 
saksalaisvalmisteiset lä-
hettimet hajoittavat säärin-
tamia sähkömagneettisten 
kenttien avulla. Säätieteen 
laitos pelkää hirmumyrs-
kyn aiheuttavan vakavia 
tulvia Ahvenanmaalla ja 
Turun ja Porin läänissä.

Edellisen kerran yhtä voi-
makas tornado on koetellut 
Suur-Suomen rannikkoa 
vuonna 1978, jolloin arkti-
nen hirmumyrsky Valkyrie 
hävitti laajoja rannikkoalu-
eita. Suomessa kuolonuh-
reja oli tuolloin viisikym-
mentä.

Sotilasyhteistyö tapetilla
Suomen Valtakunnan Liitto lisäisi varustelumenoja

Puolustusministeri Kul-
lervo Kivisaaren (kesk.) 
mukaan Suomi on valmis 
tiiviimpään yhteistyöhön 
”akselin” eli Euroopan 
puolustusliiton kanssa. 
Eniten keskustelua on 
Eduskunnassa viime päi-
vinä herättänyt, hankkiiko 
Suomi uusia ja kalliita tais-
teluhelikoptereita Saksasta. 
Eniten asemenojen lisää-
mistä on puoltanut Suomen 
Valtakunnan Liitto. Oppo-
sition Esko Suomela (SDP) 
vetosi ”heikkoon talouske-
hitykseen” ja kritisoi voi-
mallisesti SVL:n esitystä. 
Pääministeri Paavo Peso-
nen (SVL) sanoi sen sijaan 
olevansa halukas avaamaan 
budjetin uudelleen, sillä 
”suomalais-saksalaiselle 
aseveljeydelle ei voi aset-
taa hintalappua”.

Käytännössä laajennettu 
yhteistyö tarkoittaa entistä 
laajempia kansainvälisiä 
velvoitteita ja sotilaallisen 
yhteistoiminnan vahvista-
mista. Tällä hetkellä Suo-
mella on eestiläisten kanssa 
yhteinen SS–jääkäridivisi-
oona ”Kaleva”.

Kansainvälisen kriisin 
kärjistyessä ajatus taiste-

levien joukkojen vahvis-
tamisesta on tullut jälleen 
ajankohtaiseksi. Suunnitel-
missa on nykyisen Hakka-
peliitta–valmiusrykmentin 
muuttaminen iskujoukoksi, 
jota voidaan käyttää lyhy-
ellä varoitusajalla missä 
tahansa Euroopassa tai sen 
ulkopuolella. Iskujoukon 
kalustoksi on kaavailtu 
Focke-Achgelis “Ungeheu-
er” -taisteluhelikoptereita.

Lopullinen päätös soti-

laallisen yhteistyön laajen-
tamisesta lepää presidentti 
Väinö Kuusiston harteilla. 
Presidentti kuulee Edus-
kuntaa asian tiimoilta ensi 
kuussa. Presidentin kans-
lian mukaan “taloutemme 
tasapainottuminen ja yleis-
maailmallisen poliittisen 
tilanteen viimeaikainen 
kehitys ei anna perustet-
ta hylätä suoralta kädeltä 
puolustusministeriön ehdo-
tusta, joskin se vaatii perus-

teellista paneutumista”.
Mikäli presidentti antaa 

hyväksyntänsä suomalais-
ten yhteistoimintajouk-
kojen laajentamisel le , 
suomalaiset SS–miehet he-
likoptereineen saattavat 
päästä jo ensi vuoden alus-
ta lähtien mukaan Saksan 
ja UE-maiden yhteisiin 
aseellisiin rauhanpakotus-
operaatoihin Afrikassa ja 
Lähi-idässä. 

Uusia saksalaisvalmisteisia Focke-Achgelis Ungeheuer -helikoptereita esiteltiin 
eilen Malmin lentokentällä Helsingissä.

Puoluejohtaja Thomas 
Ehrl valmistautui sunnun-
taina Führer-talossa seitse-
män päivän jaksoon, jossa 
sekoittuvat poikkeukselli-
sella tavalla hupi ja raskaat 
virkavelvollisuudet. Tahti 
tiivistyy ja aiheet vaka-
voituvat päivä päivältä. 
Maanantai-iltana Ehrl isän-
nöi virka-asunnollaan Füh-
rerpalastissa  noin tuhatta 
Wienin yliopiston vuosi-
kurssin 1959 opiskelutove-
riaan. Myös puoluejohtajan 
isoisä ja isä opiskelivat 
Wienissä ja tätä nykyä yli-
opiston kirjoissa on myös 
tytär Gisela.

Tänään alkaa arki, vii-
kon kestävä matka ympäri 
Eurooppaa ja Lähi-itää. En-
simmäinen pysähdyspaikka 
on Kenraalikuvernemene-
tin pääkaupunki Krakova. 

Ehrlillä ei ole paljoa aikaa 
ihailla yhtä Valtakunnan 
hienoimmista kaupungeis-
ta. Hän laskeutuu Krako-
vaan lähinnä kiittämään 
kenraalikuvernööri Gott-
bergia päättäväisistä otteis-
taan kansallissosialismin 
vastaisen ”Solidarnosc”-
liikkeen kukistamiseksi.

Krakovasta Ehrlin eri-
koiskone jatkaa Freiestadt 
Petersburgiin.  Puolue-
johtajalla on päivä aikaa 
rentoutua Suomen puolella 
Kannaksella, jossa hän ta-
paa lyhyesti Suomen ulko-
ministerin ja valtakunnan-
johtajan. 

Pietarista puoluejohtaja 
lentää Moskovaan. Mos-
kovan autonomisen alueen 
30-vuotisjuhliin osallistuu 
edustava joukko Uuden 
Euroopan mahtimiehiä ja 

-naisia. Moskovan-vierai-
lulle ei alun perin kaavailtu 
painavia poliittisia aiheita. 
Ehrl kuitenkin neuvottelee 
isäntänsä ja kollegansa, Ve-
näjän kansallissosialistisen 
työväenpuolueen johtajan 
ja ministeripresidentin 
Eduard Barkasovin kanssa.

Moskovasta Ehrl jatkaa 
Ranskan sodanaikaiseen 
pääkaupunkiin Vichyyn, 
Euroopan teollisuusyh-
tymien Hermann Göring 
–ryhmän huippukokouk-
seen.

Vichyssä Ehrlin odo-
te taan  tapaavan myös 
ulkomaiden valtionpää-
miehiä. Ainakin Brasilian 
presidentti Jesus-Maria da 
Silvan ja Intian hinduna-
tionalistien johtaja Atal Be-
hari Vajpayee ovat aikeissa 
keskustella Ehrlin kanssa 

käynnissä olevasta kansain-
välisestä kriisistä. 

Vichystä matka jatkuu 
Lähi-itään. Puoluejohtaja 
tapaa Jerusalemin suurmuf-
tin ja piipahtaa Al Hasaka-
hissa Syyriassa tapaamassa 
operaatio Teräsmyrskyssä 
taistelleita Waffen-SS -so-
tilaita. 

Koko matkan ehkä suu-
rimmalla kiinnostuksella 
odotettu kokous pidetään 
nykyaikataulujen mukaan 
Akabassa  Jordan iassa 
lauantaina 21. toukokuu-
ta. Puoluejohtaja Thomas 
Ehrl on ensimmäinen sak-
salainen valtionpäämies, 
joka osallistuu arabimaiden 
huippukokoukseen. Ehr-
lin on tarkoitus keskustella 
Arabiliiton johtajien kanssa 
kansainvälispoliittisesta ti-
lanteesta. 

Puoluejohtajan kiireinen viikko
Saksan johtaja Thomas Ehrl kiertää Eurooppaa – luvassa myös pikavisiitti Suomeen

Tietokulma: Suomalaiset SS-joukot
1941–1943 Finnisches Freiwilligen-Bataillon der Waffen-SS
1944–1964 41. SS–Grenadier-Division Kaleva (finnische Nr. 1)
1964–    8. SS–Jäger Division Kaleva

Miesvahvuus: 10 954. Aseistus: 16 Wurfrahmen 80 raketinheitin-
järjestelmää, 371 panssaroitua miehistönkuljetusajoneuvoa,
137 Löwe -taistelupanssarivaunua.
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Muurmanni houkuttelee rahalla
Roosa Laaksonen kuuli kutsun ja jätti Repolan

Muurmannin kalastus-
satamassa ei kala haise. 
Lopputalven lumiviima vie 
hajut, kasaa kinoksia laitu-
reille ja valtavassa kalaja-
lostamossa soi työntekijöi-
den viihteeksi Veera Rinne 
& Iskelmätähtöset.

Muurmanni ei ole mi-
kään idyllinen kalastaja-
kaupunki, jonka uneliaas-
sa satama-altaassa pienet 
puutroolarit kelluvat. Ei 
ole merimieskapakoita eikä 
pieniä kalaravintoloita.

Laitureissa makaavat 
suuret, yli satametriset 
Wiking-yhtiön valtameri-
troolarit, uivat kalajalosta-
mot, jotka tästä pohjoisesta 
satamasta purjehtivat koke-
maan verkkojaan ja vetä-
mään troolejaan Jäämerel-
le, kerrallaan aina jopa 150 
vuorokaudeksi.

Merikapteeni Yrjö Lokka 
esittelee ylpeänä alustaan, 
115-metristä Matti Kurkea, 
joka on juuri palannut poh-
joiselta Atlantilta. Miehis-
töä kapteenin alaisuudessa 
on 97.

Esitellessään aluksensa 
kalankäsittelytiloja Viipu-
rista kotoisin oleva Lokka 
huomauttaa olevansa yhtä 
paljon yritysjohtaja kuin 
laivan päällikkö. Tästä kak-
soisvastuun kantamisesta 
hänelle maksetaankin roi-
ma palkka, 7 300 markkaa 
kuussa. Hänen aluksensa 
merimiehetkin ansaitse-
vat 3 300–3 700 markkaa 
kuussa.

Kapteeni Lokka vie vie-
raansa komentosillalle ja 
selostaa saksalaisvalmis-
teisten ”kalatutkien” toi-
mintaa. Muurmannin kalas-
tuslaivastossa on 15 muuta 
samanlaista jättimäistä ka-
lastusalusta, kaiken kaik-
kiaan siihen kuuluu seit-
semisenkymmentä laivaa. 
Satama on Muurmannin 
sydän, onhan se avoinna 
koko vuoden lämmintä vet-
tä kuljettavan Golf-virran 
ansiosta.

Muurmannin talous on 
kokonaan merenkulun ja 
kalateollisuuden varassa. 
Sen merkitys Suur-Suomen 
kansantaloudelle on suuri. 
Koska saasteet ja rehevöi-
tyminen ovat lopettaneet 

kaupallisen järvikalastuk-
sen lähes koko Suomen 
alueella, on Suur-Suomen 
kalantar jonta  suure l ta 
osin Muurmannin varas-
sa. Kuollan niemimaalta 
kalajalosteet jatkavat mat-
kaansa Muurmannin rataa 
pitkin Etelä-Suomen ostos-
keskuksiin.

Raha houkuttelee

Repolasta Aunuksen lää-
nistä kotoisin oleva Roosa 
Laaksonen perkaa ruijan-
pallasta kalanjalostuslai-
toksen tehtaanhallissa.

Viitisentuhatta muuta 
työntekijää, valtaenemmis-
tö naisia, ahertaa Roosan 

rinnalla jalostamon eri 
osissa perkaamassa, lajit-
telemassa, savustamassa, 
pakastamassa ja pakkaa-
massa troolareiden merestä 
vetämiä pallas-, kampela-, 
turska- ja koljasaaliita.

Perheensä  Repolaan 
jättänyt Roosa vakuuttaa 
hymyillen viihtyvänsä hy-
vin yksitoikkoiselta näyttä-
vässä työssä, joka tehdään 
suurelta osin käsin. Hän 
ansaitsee 3 200 markkaa 
kuussa, yli kaksi kertaa 
suomalaisen keskipalkan 
verran. Hänen kihlattunsa 
Pekka ajaa vielä taksia ren-
kinä Repolassa. Jahka töitä 
löytyy Muurmannista, he 
aikovat ostaa talon ja jäädä 
pohjolaan.

Jalostamon johtaja Adolf 
Revonlinna kertoo tehtaan-
sa olevan monipuolinen. 
”Se tuottaa noin 400 eri-
laista kalatuotetta. Vientiä 
ulkomaille on lähinnä UE-
maihin, jonkin verran myös 
Ruotsiin.”

Suurin osa tuotteista pa-
kastetaan ja savustetaan ja 
kuljetetaan myyntiin eri 
puolille Suomea. Savus-
tusuunia tyhjentävä Irina 
Skitovitš on elänyt Muur-
mannissa koko ikänsä. Hä-
nen miehensä on merimies 
norjalaisella kalastuslai-
valla. Savustusuunien tyh-
jentäminen on yksipuolista 
puuhaa, mutta siitä mak-
setaan hyvin, Irina vakuut-
taa. Muurmannissa jopa 

venäläinen voi ansaita yli 
2 000 markkaa kuussa. Ta-
voitteena on eläkepäivien 
asunto ja mökki Laatokan 
rannalta.

Raha korvaa 69:nnen 
leveyspi ir in  pimeyden 
ja viimaiset talvet. Myös 
eläminen on aineelliselta 
puolelta helpompaa, jo 
elintarvikehuollon vuoksi. 
Tuoretta kalaa saa vuodet 
ympäriinsä, eikä kaupassa 
tarvitse jonottaa.

Etelästä Muurmannissa 
käyvät suomalaiset lähte-
vätkin aina kotimatkalle 
mukanaan lukuisia muovi-
kasseja täynnä meren herk-
kuja, joita kelpaa tarjota 
ystäville ja tuttaville.

Roosa Laaksonen ei kadu muuttoa Muurmanniin.

Ennen savustamista kalat pannaan vartaaseen. Muurmannissa kalaa saa aina.

Viime viikkoina ovat kai-
kenlaiset koiranleuat taas 
louskuttaneet Uuden Eu-
roopan talousvaikeuksista. 
Appelsiinien ja banaanien 
puuttuminen kaupoista 
muka todistaisi suurtalous-
alueen ongelmista.

 Tosiasiassa appelsiini-
kadon syy on kova kysyntä. 
Usko parempiin taloudel-
lisiin aikoihin on vahvistu-
nut monissa maissa. Jopa 
puolueettomassa Ruotsissa 
mielipidetiedustelut ker-
tovat selvää kieltä. Kansa 
tietää UE-maissa hyvin-
voinnin ainoastaan lisään-
tyvän. Saksassa optimismi 
on niin suurta, että halli-
tus on joutunut salaamaan 
viimeaikaiset erinomaiset 
taloustiedot, koska liialli-
nen innostus voisi johtaa 
kustannusten nousuun ja 
jopa talouden ylikuumen-
tumiseen!

Euroopassa luotetaan 
Suomeen ja suomalaisiin 
yrityksiin. Suomi on kor-
keassa kurssissa ja suoma-

laisten yritysten osakkeista 
ollaan valmiita maksamaan 
hyviä hintoja. Suomalaisten 
telakoiden Saksasta saamat 
tilaukset valavat jälleen 
uutta uskoa alalle, jolla 
työn puute uhkasi vielä äs-
ken pahasti. Suomalaiset 
sukellusveneet ja hävittäjät 
vartioivat pian Uuden Eu-
roopan merirajoja. Onpa 
telakoilta valmistumassa 
risteilylaivojakin Kraft 
duch Freuden käyttöön.

Usko tulevaisuuteen on 
hyvä asia, mutta liioittelu 
on siinäkin pahasta. Isän-
maamme rahapolitiikan 
tehtävänä on siksi suojella 
meitä myös liialta innos-
tukselta.

Juuri nyt on aika jär-
k e v ä ä n  i t s e h i l l i n t ä ä n 
yrityksillä ja tavallisilla 
kansalaisilla. Huhujen ja 
perättömien takaiskujen 
satuilu ei hyödytä ketään.

Appelsiinit ja banaanit 
palaavat pian kauppojen 
hyllyille.

Appelsiinikato 
vain väliaikaista

JALMARI KÄÄKKÖ
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viihde, radio ja tv

7.10 Herää Suomi!
Päivittäinen aamumakasiiniohjelma. 
J u o n t a j i n a  E l i n a  S äy n ävä  j a  L a u r i 
Karhuvaara.

8.45 Uutiset ja sää
9.00 – 9.15 Nachrichten auf Deutsch

10.00 Koulu-tv: Tutustumme Kalevala-taloon
Suomalaisen kulttuurin salat paljastuvat. 
Kuvaus Eero Liekki, leikkaus Risto Rauta, 
oppaana tohtori Adolf A. Sipilä.

10.30 Koulu-tv: Myyttinyytti
Mihin me uskoimme? Esittelyssä Ukko 
Ylijumala. Uusinta. 

10.45–11.10 Koulu-tv: Savenvalantaa.
Dreijan ääressä emäntä Aino Koskinen 
Puuppolasta.

16.05 Jevgeni!
2. osa: Hovimestari Jevgeni “auttaa” Janosz-
isäntäänsä tämän rakkaushuolissa. . . 
tunnetuin seurauksin.  Unkarilainen 
komediasarja. MV.

16.50 Isänmaa tiedottaa. 
Uusimmat terrorismivaroitukset, puolus-
tusvoimain ti lannekatsaus ja tietoa 
veneilijöille.

17.00 Uutiset ja sää
17.10 Basaari

Rakas kotimaani Kuban. Kasakat kansallis-
sosialismin palveluksessa.

17.40 Ruokamatka: Viva España! 
Professori  Pehr-Eyvind Lindqvist ja 
Sven Christer Nordenswan keskustelevat 
viinistä, ruoasta ja politiikasta. Päivän 
teemana Espanja.

18.10 Autobahn
Ko k o  k a n s a n  m a t k a i l u o h j e l m a s s a 
vuorossa Norjan “Hurtigruten” ja Linz - 
Ostmarkin helmi. Isäntänä Folke West.

19.00 Terveisiä Valtakunnasta
Maailmanpääkaupunki Germanian 104. 
piirin musiikkikimnaasi “Horst Wessel” 
esittäytyy.

19.30 Fuchs
Jakson nimi: Punaista terroria. Saksalainen 
poliisisarja.

20.20 Isänmaa tiedottaa
Uusinta päivältä.

20.30 Uutiset ja sää
20.40 Tv-Nytt
20.50 Nachrichten auf Deutsch
21.00 Ajankohtaiskamari

Mikä vaivaa  nykypäivän nuorisoa? 
H a a s t a t e l t ava n a  ko m i s a r i o  M a r t t i 
Tapola Valtion Turvall isuuspoli isin 
Helsingin pääpiir istä  sekä Suomen 
k a n s a l l i s s o s i a l i s t i s e n  p u o l u e e n 
nuorisoasiain neuvottelukunnan vara-
puheenjohtaja Hanne-Lotte Soisalo. 
N u o r i s o n  e d u s t a j a n a  A n t t i  J u h a n a 
Jaakonpoika Siniristi-nuorista.

14.00 Lastenohjelmaa
–  Kapteeni  Benno ”Bl i tz”  Kr iegin 
seikkailut. Saksalainen piirretty.
–  Nikke Knatterton ja  juutalainen 
kultahammas. Saksalainen piirretty.

14.45 Pahan päivän varalta
Valtiollinen väestönsuojeluohjelma. 
Aiheena mm. Turun atomipommisuojat 
ja  toiminta  onnettomuuspaikal la . 
Itsepuolustusesittelyssä savate.

15.45 Vaahteramäen Eemeli 
Emil från Lönnbacka. Ruotsalainen koko 
perheen sarja. Uusinta.

16.15 Uutiset ja sää
16.30 Nuorisomakasiini

Suora lähetys Torkkelinkadulta. Über 
Bra, London Blitz ja Jenkkilän pilkkausta. 
Ruodussa Olli ja Jannike.

18.00 Kakkosdokumentti: Für Europa
SS-joukot, osa 24/32. Waffen-Gebirgs-
Division der SS „Kama“ (kroatische Nr. 2)

19.00 Karjalan uutiset
19.20 Urheilu-uutiset ja sää
19.30 Iltajumppa

Parityöjumppa. Käsikirjoitus Pirkko 
Pohjantuuli.

20.00 Musiikkia Monrepos’ta
Sketsejä, liedejä ja schlagereita. Lavalla 
aina iloinen Irja Koriseva.

21.00 Wandervogel
Huippusuosittu matkailuhupailu keväältä 
jatkuu. Kaksi kilpailevaa paria suorittaa 
ratkiriemukkaita tehtäviä Tallinnasta 
Tauridaan ja Bakusta Bilbaoon. Kumpi 
pareista palaa maitojunalla kotiin? 
Miehistönä Waldemar, Tatu ja Jaana.

22.00 Kymmenen uutiset
22.20 Urheilu-uutiset ja sää
22.30 Kätketyt kansiot (Die X-Mappe)

Suosikkisarja jatkuu tauon jälkeen. Kuka 
surmasi kaikki matkustajat ilmalaivassa? 
SS-Sturmbannführer  Mül ler  ja  tr i 
Scheidler alkavat tutkia mysteeriota ja 
he tekevät pöyristyttävän löydön, jonka 
salaperäinen ”Raucher” on yrittänyt 
pitää salassa Johtajalta. Ohjelma sisältää 
voimakkaita kohtauksia jotka saattavat 
olla haitallisia lapsille.

23.30 Myöhäisillan elokuva: Das Boot
L o t h a r - G ü n t h e r  B u c h h e i m i n 
samannimiseen romaaniin perustuva 
saksalainen sotaelokuva sukellus-
venemiehistön kokemuksista toisessa 
maailmansodassa. Pääosassa Jürgen 
Prochnow. Ohjaus: Wolfgang Petersen. 

Luokitellut ilmoitukset
► Kiitokset

Lämmin kiitos kaikil-
le Torkkelinkadun Horst 
Wessel –kerhon ystäville ja 
niille jotka osallistuivat yl-
lätysristeilylle WILHELM 
GUSTLOFFILLA. Bobi 
Silferberg.

► Kadonneet

Piki, nuori, musta tyttö-
kissa. Roihuv. Hki. Palkkio. 
P. 755 137

Punavalkoinen jalkapallo 
Meilahti P. 410 982

1000 MK PALKKIO. 
Missä on ruskea Volkswa-
gen Käfer vm -81, SIG-88. 
Puh 921 02938.

► Hengellisiä 
tilaisuuksia

Sakari Grönlund puhuu 
Helsingissä Kruunuvuoren 
nuorisotalolla klo 19.45 ai-
heesta Kalevala – Pyhä kir-
ja. Järjestää Suomen Väi-
nönuskoisten Liitto. Vapaa 
pääsy, väliajalla nisua ja 
kuusenkerkkäjuomaa.

► Kokouksia

THULE-SEURA ry:n 
vuosikokous 24.4. Hel-
singissä klo 19 osoitteessa 
Pieni Robertinkatu 8.  Vuo-
sikokousasioiden lisäksi 
Markku Saari esitelmöi 
aiheesta Walt Disney – 
Hollywoodin viimeinen 
arjalainen. Kokouksen jäl-
keen illallistilaisuus ravin-
tola Kämpin kabinetissa. 
Sitovat ennakkoilmoittau-
tumiset seuran kirjurille  
P. 612 1918

OY VAKO AB:n
o s a k k e e n o m i s t a j a t 

kutsutaan kevätyhtiöko-
koukseen, joka pidetään 
torstaina huhtikuun 26. 
päivänä 1984 klo 16 Hel-
singissä Kalevala-talon 
kamarimusiikkisalissa. 
Yhtiökokouksessa käsitel-
lään yhtiöjärjestyksen 12 
§:n mukaan sille kuuluvat 
asiat. Yhtiökokoukseen 
saa osallistua osakkeen-
omistaja, joka on viimeis-
tään 24.4. tehnyt osallis-
tumisilmoituksen.

► Henkilökohtaista

Onko alkoholi ongelma? 
Soita päivystävään puheli-
meen 020 28830.

Hei sinä leopardikuvioi-
seen hattuun pukeutunut 
nainen Viipurin johdinau-
tolinjan 6 autossa eilen klo 
13.35. Yst. vast. lehteen 
neidille nimim. ”Käsilauk-
ku ja huulipuna”

Hei! Olen sovitussa pai-
kassa tänään. Terv. AK.

Hyvin toimeentuleva poi-
kamiesisäntä Viitaniemeltä 
etsii emäntää tositarkoi-
tuksella. Raitis, savuton. 
Olethan leveälanteinen ja 
tykkäät tirolilaismekoista. 
Vast. leht. nimim. ”Pellon-
pekko”

Hei sinä arjalainen, ro-
tupuhdas 18–24 v neiti! 
Paljon matkustava, kalju, 
komea 55 v liikemies Ää-
nislinnasta etsii seuraasi. 
Erinomainen korvaus. Vas-
taa lehden toimitukseen ni-
mimerkille ”Nur für dich”

Oululainen 45-v. poika-
mies etsii ensisijaisesti 17-
56 - vuotiasta  kaunotarta. 
Olet lyhyt-pitkähkö. Yst. 
vast. tlk. nro ”47”.

K! Komero vapaa. –N

Helsingissä Vilhonkadun 
sauna tänään lämpimä-
nä. Miesten vuoro. Terv. 
”Tomppa”.

Luotettava ASTROLOGI 
13 v kokemus. Henkiparan-
nus, hypn.–magneettinen 
katse, lemmenloitsut. Peter 
von Weltheim P. 661 408

NEFA:n 
mitta täynnä 
huligaaneja

B E R N  (UPI) Uuden 
Euroopan jalkapalloliiga 
NEFA turvautuu koviin kei-
noihin ellei pääasiassa brit-
tiläisten jalkapallohuligaa-
nien hävitysvimmaa saada 
loppumaan. NEFA vaatii 
toimenpiteitä hallituksilta.

Kovat keinot saattaisivat 
olla esimerkiksi englan-
tilaisten joukkueiden sul-
keminen lopullisesti pois 
jalkapalloilun eurooppalai-
sista cup-kilpailuista.

NEFA:n tuoreimmassa 
kuukausijulkaisussa kir-
joittanut liiton pääsihteeri 
Hans Herschbach muistutti, 
että jalkapalloliitto on jo 
viime vuonna kieltänyt UE-
maiden ulkopuolisten jouk-
kueiden kannattajia pääse-
mästä katsomaan otteluita.

Englannin hallitus torjui 
kiellon ”demokratian vas-
taisena”.

Herschbach kuvailee 
nykytilannetta seuraavasti: 
”Suurista poliisivoimista 
huolimatta stadionit ovat 
muuttuneet kauhun alu-
eiksi. Porteilla tarkastajat 
ovat löytäneet katsojien 
joukkoon soluttautuneiden 
länsiterroristien käsistä 
puukkoja, nyrkkirautoja, 
pommeja ja kyynelkaasu-
sumuttimia.”

Sudet – ViePa 3–0
Viipurin Sudet jatkaa 

puhtaita esityksiään jalka-
palloilun mestaruussarjas-
sa. Sunnuntaina kaatui Val-
keakosken Haka 4–0, eilen 
oli Vienan Palloilijoiden 
vuoro 3–0 (1–0).

Sudet hyökkäsi terävästi 
ja puolusti tarkasti. Suo-
mensarjaan putoava ViePa 
saa olla tyytyväinen tappio-
lukuihin, sillä viipurilaiset 
tuhrivat lukuisia selkeitä 
paikkoja. Joukkueiden vä-
lille on muodostunut selkeä 
tasoero.

█ tv 2 tänään 22.30

Babelsbergin suosittu 
jännityssarja Die X-Mappe 
palaa tänään jälleen Viipu-
rin television ohjelmistoon.  
Sarjassa Saksan pääturval-
lisuusviraston RSHAN:n 
epäluuloiset työntekijät 
Fuchs Müller ja tri Died-
rike Scheidler selvittävät 
toinen toistaan oudompia 

tapauksia, jotka on siirretty 
salaisiin kansioihin. Uhkaa-
vatko avaruuden olennot 
ihmiskunnan tulevaisuutta? 
Salaileeko hallitus lentävi-
en lautasten olemassaoloa?

Saksassa keskustelua he-
rättänyt, mutta laajan kan-
sansuosion saanut tieteis- ja 
jännityssarja on tunnettu 
pelottavista kohtauksistaan 
eikä sovi pienille lapsille. 

“Kätketyt kansiot” palaa 
tauolta talven jälkeen

Helsingin Messuhallissa 
on parhaillaan nähtävillä 
kansallissosialismin saavu-
tusten näyttely. Kolmannen 
valtakunnan vientiteolli-
suuden tuotteita esitellään 
laveasti atomivoimaloista 
puukenkiin. Erityistä näyt-
tävyyttä on annettu Saksan 
avaruusohjelman viimeai-
kaisille tuloksille.

Näyttelyä vauhditettiin 
viime viikolla näyttävil-
lä sopimuksilla. Repola, 
Wärtsilä ja Valmet allekir-
joittivat sopimukset yh-
teensä 3,3 miljardin mar-
kan vastaostoista Saksan 
valtakunnasta.

█ Messuhall i ,  Paavo
Nurmen kuja 1, Helsinki. 
Avoinna ti–su 11-18. Vapaa 
pääsy.

Näyttelyt Radio
Englantilainen ”äksiisi”, 

kouluttajan komentoää-
ni, jää varmasti kaikkien 
niiden mieleen, jotka tä-
nään kuuntelevat maisteri 
Sipilän pakinaa aiheesta 
Palkkasoturit Britannian 
turvana. 

Englannissa kumottiin 
pakollista asevelvollisuutta 
koskeva laki vuonna 1957. 
Tilalle koottiin parinsadan 
tuhannen miehen suuruinen 
ammattilaisarmeija. Sipi-
län ohjelmassa kerrotaan, 
miten hyvin nämä ”palk-
kajoukot” ovat pärjänneet 
meikäläisiä asevelvolli-
suusarmeijoita vastaan 
taisteluissa Lähi-idässä ja 
Falklandilla.

█ radio tänään 11.00. 
 


