


on Euroopan sydän, voimakas,
sykkivä sydän! Se on melkein yhtä

kaukana myrskyisestä Nordkapista kuin
Gibraltarin uhmailevista kallioista ja
tarujen ympäröimästä Kreikasta. Se on,
historialliselta näkökannalta katsottuna,
ratkaisevien tapahtumien maaEuroopan
historiassa ja sivistyksellisesti — ru-
noilijoiden ja ajattelijoiden maana —

Euroopan valtioista ensimmäisiä.

Saksan luonto on hyvin monipuolinen.
Kaikki se kaunis, mitä luonto ylipäänsä
voi lahjoittaa ja ihmishenki keksiä,
yhtyy saksalaisessa maisemassa vai-
kuttavaksi sopusoinnuksi.



Meren aallot huuhtelevat Saksanmaan
pohjoisia rannikoita, jotka toisin pai-
koin kohoavat vähitellen suolaisista
tyrskyistä, joskus taas rosoisina ja jyrk-
kinä, ja hohtavan valkoisena ja sinisenä
kaareutuu kaiken yllä taivaanlaki.
Äärettömänä laajenee tasanko rannan
takaa.





Kirjavilla niityillä käy laitumella leveä-
otsainen, sileä nautakarja ja jalot hevo-
set. Kultaiset vainiot lainehtien täyte-
läisiä tähkäpäitä vaihtelevat tummien
metsien kanssa. Etelämpänä kaareutu-
vat pehmeät kukkulat, vuoret nousevat
yhä korkeammiksi päätyen lopuksi ikui-
sen lumen peittäminä 4000 metrin kor-
keuteen.



Ihanien maisemien keskellä välkkyvät
siniset järvet. Jokien ja virtojen talou-
dellinen merkitys on suuri. Muutamat
vievät suuriin merisatamiin, Saksan
maailman portteihin. Vihreiltä rantamil-
ta tervehtivät uljaat linnat ja maalauk-
selliset rauniot.



Sitten taas todistavat monet tupruavat
tehtaiden savupiiput saksalaisten ahke-
ruudesta ja antavat aavistuksen korkea-
tasoisesta saksalaisesta teollisuudesta.
Jokainen paikkakunta tiheään asutussa
valtakunnassa, olipa kysymyksessä
maailmankaupan keskus tai unelmoiva
pikkukaupunki, säilyttää asemansa ja
perinteensä sille antaman tehtävän.



Suurkaupungit, rautateiden, erinomaisten
maanteiden ja ihanien autoratojen suu-
ren liikenteen sekä laajan kansainväli-
sen ilmaliikenteen polttopisteet, ovat
taiteen ja tieteen, hallinnon, sivistyksen
ja ajanvietteen tyyssijoja.



Kaikkialla näkee kuuluisia ja loistelia-
ita rakennuksia. Museot ja galleriat kät-
kevät maailmankuuluja taidehistorialli-
sia ja historiallisia, luonnontieteellisiä
ja teknillisiä kokoelmia. Eläin- ja kas-
vitieteelliset puutarhat ovat odottamat-
toman runsaita.



Monet Saksan pikkukaupungit yllättävät
hyvin säilyneellä keskiaikaisella raken-
nustyylillään. Niiden maalaukselliset
kujat kodikkaine, värikkäine ristikkota-
loineen ja uljaine torneineen kuvasta-
vat vielä nytkin vuosisatojen takaista
elämää.



Mutta Saksassa on myös hyvin paljon
parantavia lähteitä. Terveyslähteet, kyl-
pypaikat ja merikylpylät ovat maail-
manmaineessa. Vuosittain parannetaan
niissä satojatuhansia kärsiviä ihmisiä.



Uiheilutarkoituksiin on kaikkialla han-
kittu mallikelpoisia laitoksia. Saksa tar-
joaa loppumattoman valikoiman kilpai-
luja, jotka yhdistävät kaikkien maiden
urheilijat. Vanhoissa tansseissa, kan-
sanjuhlissa ja muissa tilaisuuksissa il-
menee esteettömästi onnellisten ihmisten
ilo kauniista kotiseudustaan. Ja siitä on
syntyisin tunnettu, sydämellinen saksa-
lainen vieraanvaraisuus.
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