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Oli aikaa ottaa aurinkoa ja ihmetellä Israel Lännen lllioli
HELSINKILÄISTEN HERMOT ja YK Portugalista
KESTIVÄT TUNTIEN JONOT esillä yhä syvempi

Etykin toinen päivä näytti, että kyllä helsinki-
läisten hermot kestävät. Yli tunninkin jaksettiin
seistä rauhallisesti mahtavissa jonoissa suljettu-
jen väylien laitamilla: jossain kaukana edessä
vilkkuivat siniset valot ja mustat autot.

Jäätelöä ostettiin, jos vain kioski osui kohdalle
— oli aikaa ottaa aurinkoa tai jalotella auton ym-
päristössä. Kun bussit ei\ at liikkuneet, kävelivät
tuhannet ihmiset kilometrejäkin keskustaan.

Esimakua tulevasta saatiin jo
aamulnkenteessa Kotoaan noin
klo 8 30 lähteneet juuttuivat lä-
hes joka puolella liikkumatto-
miin jonoihrn aamuaurinko
paistoi ja työhön ehtimiseltä ei
ollut tietoakaan

Esimerkiksi Huopalahdenhen
ja Paciuksenkadun risteykseen
Munkkiniemeen kehitUi ama
Huopalahdentien toiseen päähän
ulottunut jono Seisonta-aika l
tuntia, 20 minuuttia

Samoin Mannerheimintielle
syntyi mahtava ruuhka Kvmme-
nien linia-autojen ia Datojen
henkilöautojen jono ulottui Tul-
hnpuomilta aina Tilkan spuad-
lan kulmille Aika tunti 10
minuuttia

Vastaavia esimerkkejä kci rot-
tiin joka puoklta

Vieraiden paastva Fmlandid-
taloon tilanne helpottui, vpikka-
kin Mannerheimintien suli omi-
nen Hesperian puiston kohdalta
tvonsi koko ajan auto- ja raitio-
vaunuruuhkaa Runeberginkadul-
le

Uusi kaaos lahti kehittymään
klo 12 n aikoihin vieraiden DUI-
kautuessa lounastauolle Kolmas
ja ilmeisesti päivän pdhin luuh-
ka syntyi noin kolmea tuntia
myöhemmin

Jälleen istuivat tuh nnot ja
tuhannet autolla liikkeelle lähte-
neet ajokeissaan S ttt n avatt n
ovia, noustun jaloittelemaan ju-
teltnn naapureiden kanssa ja
taas odotettiin

Lmja-au^ot tvhiemvat TruitKiis-
tajista ja kuljettajat jäivät lues-
kelemaan lehtiä tai lähtivät ulos
autoistaan

Uusia reitteia keksit n *T m-
nerheimmtiella autot koukkivat
lalkakaytavia nitkin po'kki>a-
duille ]a paloautot ujelsivat T'l-
kan mäessäkin ainoata vipai^i
jaavaa kaistia — vaaralla PMO-
lella raitiokiskojen sivustaa

Jossain kaukana
ajoivat saattueet

Jonojen hänniltä näki va in et-
tä jossain kaukana vä lkkyvä t si-
niset valot ja tummat autot pai-
noivat autioiksi raivattuja katu-
ja Kun helikopterit kieppuu at
yllä, saattoi arvella jonkun saat-
tueen taas liikkuvan

Liikennetta ohjanneiden polii-
sien mielestä kestivät helsinki-
läisten hermot joka puolella hie-
nosti

Aamulla kyselivät eräät liik-
keenharjoittajat, mitä tehdä kun
pitäisi saa kauppa auki Ja kuka
maksaa vahingot9 Poliisit levitti-
vät käsiään ia sanoivat pt fen r>t
he voi tilanteelle mitään 1̂  oe'-
takaa kiertää jostain vaikka sa-
manlaista on kyllä joka puolel-
la"

Ihmiset tyytvivat tilanteeseen
Kiipeiltnn kuoima-autojen la-
voille jotta nähtäisiin saattueita
Ostettiin lähikaupoista limonaa-
dia, kuunneltiin musiikkia au*o-
radiosta tai kurkisteltiin eteen-
päin tvhjilta raitiokiskoilta

Liikennelaitoksen radiokeskus
koetti ensi alkuun sdada hnioja

edes jotenkin ajalleen, mutta
mistään ei enää lopulta tullut
mitään sinisiä busseja saattoi
seista peräkkäin pankmkym-
monta, rait iovaunuja samanver-
ran

Katusulkujen
ajoitus ihmetytti

Kuvio oh oikeestaan yksinker-
tainen ensin juuttui Manneihei-
mmtien ja Runeberginkadun
suuntaan ajaneet bussit ja raitio-
vaunut ja sitten alkoi liikenne
seista ioka puolella muuallakin

Koko julkinen liikenne oh iu-
missa klo 1420—1335 M\os illal-
la oh vaikeuksia

Vaikka kansalaisten heimot
kestivät kohtalaisen h\vm kv-
seltim ruuhkissa miksi kadut
täytyy sulkea jo nnn mahdotto-
man aikaisin'

Poliisikomentaja Tapani Elo-
maa sanoi, että Etyk-vaylat ovat
pitkiä sille ei mitään mah^a
Niinpä vie aikaa kun vaimiste-
taan ettei reitille jaa yhtäkään
sivullista ajoneuvoa

Elomaan mukaan reittien sul-
keminen 10 huonat tdVdst i ennen
Sd fup idpn tulo i on kansainvah-
nf>n kaytt-nto ja sitä on nouda-
teUa\a t lallakm

Lisaksi saattueet lähtevät vl-
laUavma aikoma — lähtö tiede-
tian vasta silla hetkellä kun
koikea vieras astuu autoonsa
katiutn on oltavd siksi jo ajoissa
tvhjat ja vapaat,

Peijantai on vielä tavsi Ftyk-
puva joten kireillä heimoilla ei
HelMngm liikenteeseen kannata
lahtei Ja kaiken Iisakki alka\at
saattueet vvorva illalla kohti
lentoaser^ >? Tuusulantielle ei
ole mljon dsiaa
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Oli aikaa nousta auton katolle ja katsoa sieltä maailman mahtini esten menoa Samai'a sa. aur<nkoakin ja
mitäs myöhästymisestä, silla niin juuttuivat ruuhkiin muutkin.

Matkustajat eivät jaksaneet odotella katujen avautum s'a kujmrssa !.nja-auloissa Monet jatkoivat jalka.sm, mutta mone- j3lvat istuskelemaan lähistölle toivoen kyydin pian ai-

Kromipedot tulevat lujaa
tuhannet helsmk'-

laiset reunustavat saattue dtn
halkomia katuja, odottavat tunti-
kausiakin nähdäkseen vilauksen
huippuvieraista ja mahtavista
peltihirvioi>ta

"Jännää ja kiintoisaa tolhstel-
tavaa', kadunmies tuumu Ei
vain oikein ehdi nähdä Ujelta-
vat hirmuvauhtia ohi

Harmin jmmartaa vastaavaa
kokoelmaa valt ionpa imiehia ja
ajokkeja nähdään Suomessa tus-
kin koskaan

USA n hppulaiva Lincoln Con-
tinental on kenties joukon mah-
tavin Sen rinnalla ei hapeile
Aeuvostolnton jättimäisten Zd-

autojenkdan kokoelma Zil-autoia
kaottavat muidenkin itäblokin
maiden johtomiehet saattajilla
on mm lähes jh ta komeita Zai-
koja

Jritti jättien joukossa on mjos

Meicedts 600 Pullman Tdta au-
toa kaj t taa es,,mei kik&i Jugosld-
vian Tito, vieläpä uunituoietta
Tito sai pikapikaa uuden auton
edellisen sark\essa lentokulje-

Jotkut maat tun tuva t kilpaile-
van autojen maaiassa muuan
katsoja selittää Saattueessa on
liki kjmmenenkm enkoi^dutoa
Iisaksi esim kolme polnsi-Saabia
ja muutamia moottoupyona ' Fi
nt kilpaile ', polusi vakuuttaa
' Herrat vain ehkä haluavat tulla
eri autoissa'

Huomiota erikoisella muodol-
laan heratta\at mm Tsekkoslo-
vak ian saattueen 'pehmeanp>o-
reat' Tatrat M\os YKK n "ve-
nvte t ty Chi \slei saa ansaitse-
mansa silmäykset — usein spon-
taanit taputuksetkin

Flmtasomaan ei näh täväs t i
k tnnata provstailla l i ian hienolla

kalustolla S\eitsm pzehidentti
Pnire Giabei kavt^aa ihka ta-
vallisen näköista Volvoa

Päämiesten turvalhsuusmiesten
autoista osuu herkimmin siimaan
Foidn perässä Kiit n a avoauto
Tämä Lincoln on taytettv vah-
vasli aseistautuneilla miehilli
' lomahenkisyyde^t iän ' huoli-
matta

Kummasteltu on myös heti
turva-autojen perata kaahaavaa
\ihreaa Klembussia Valkoisen
t ilon lehdistö tuntuu roikkuvan
sitkeästi isäntänsä ' perässä
Imlandialle, Idhetjstolle, ka'k-
kialle

Ainakin USA n ja Neuvostolii-
ton tärkeimmät tuiva-autot erot-
taa helposti puskurien tienoille
katsomalla autoissa on ylimää-
räiset rubiininpunaiset valon-
heittimet

Neuvostoliiton saattueen tulo

kokoukseen on luku sinctnsa
renkaat ujeltavat ovet paukku-
vat tuiva-dutot kiilaavat hetkes-
si jatti-Zilm kjIkeen helikopte-
ri jvnsee yllä jalat hakkaavat

' maata — yhtakKia aukio on tyh-
jä Brezhnev talon suojissa

Saattueissa vilahtelee kymme-
nittäin Saabeja, joista noin 30
lienee upouutta poliisin juuri
ennen Etykia saamaa Lähetys-
töillä on kajtossaan muita Saa-
beja, viitisenkymmentä Vehon
lainaamaa tummansinistä Mersua
ja lukuisasti "tavalliseen tapaan '
\uokrat tuja autoja Korpivaara
on Iisaksi lainannut joukon Cit-
roen-autoja R^nsKan ja Kanadan
lähetystöjen kajttoon

Finlandia-talon laitapuolella
Knramsinmkadulla ja Töölön ta-
vara-aseman ent sissa tiloissa
kiiltävät pellit tiheässä Pikalas-
kennan mukaan >ksm poliisiau-

toja on kokou^aikana paikalla
pitkälti toista Sdtdd, hsand on
lunsdasti moottoripyöriä

Tuivamiehi l ta tai poliiseilta on
tuiha kysyä kaluston maaraa

Riittävästi autoja on yleisin
vastaus Lähetystöistä ja maa-
hantuojilta ei myöskään hevin
lovdy vastauksia lukuja ei tie-
detä tai mitä ei haluta sanoa

Käynti autokaupassa ei auta
saattueautojen tapaisia havittele-
vaa lohduta nai^a autoja ei loy-
ö\ ne ovat "räätälintyötä ,
täynnä teknisiä hienouksia

Saattueiden ohella kaduilla
hurjastelevat motoristit ovat ai-
heuttaneet tukun kysymyksiä
Piatkaihjat eivät <&> "valepuku-
poluseja vdan alati kiireisiä
Et\k-lahetteja

Tuskinpa hurjapaat saavat
'-akkoja

Afrikan maiden esunnostama
kysymys Israelin erottamisesta
Yhdistyneistä Kansakunnista oli
esillä tasavallan presidentti Urho
Kekkosen ja Tanskan pääminis-
terin Anker Jorgensenm välisis-
sä kahdenvälisissä keskusteluissa
presidentinlinnassa torstaiaamu-
na

Tanskan pääministeri antoi
niiden jälkeen ymmärtää, että
Kekkonen oli periaatteessa hä-
nen kansaan samaa mieltä siitä,
että mitään maata ei tulisi sul-
kea maailmanjärjestön ovien ul-
kopuolelle

Israel suljettiin Unescon työs-
kentelystä viime keväänä ja Af-
rikan maiden yhtenaisyysjarjes-
ton OAU n ulkoministerit ovat
esittäneet parhaillaan kokoontu-
valle OAU n yleiskokoukselle,
että samankaltainen paatos teh-
taisiin myös YK ssa ensi syksy-
nä

Lyhyen kohtehaisuuskayntmsa
aikana Tanskan pääministeri ko-
rosti myös maansa pohjoismaisia
yhteyksiä siitä huolimatta, että
Tanska kuuluu täysivaltaisena
jäsenenä Euroopan talousyhtei-
söön EEC hen.

Matkustajia
käännytetty

O u l u (HS) Tulh on ollut
Tornionjokilaakson rajanyhtyspai-
koilla tavallista tarkempi Ety-

kokouksen vuoksi
Polusi asetti 20 7 rajalle nor-

maalista käytännöstä poiketen
omat miehensä suorittamaan tiu-
kennettua passitarkastusta
Kdikki lakenne, jalankulkijat,
autot ja junat taikastetaan

Pohibi on joutunut tähän men-
nessä käännyttämään toistakym-
mentä ulkomaalaista puutttelhs-
tt n papereiden vuoksi takaisin

Yhdysvaltain, Englannin, Ranskan ja Saksan
liittotasavallan johtajat o\at "erittäin syvästi huo-
lissaan" Portugalin tilanteesta ja moniarovisen
demokratian tule\ aisuudcsta maassa. Knglannin
pääministeri Harold Wilson kertoi neljän suuren
yhteisen lounaan jälkeen torstaina.

Tanskan ja Ruotsin pääminis-
terit Anker Joigtnsen ja Olof
Palme seka Itava'lan liittokans-
leri Bruno Krei<-ky ilmaisivat
Etyk-istuntojen ulkopuolella sa-
moin syvän huolestumisensa ti-
lanteesta ja sanoivat pohtivansa
sitä viikonvaihteessa Tukholmab-
sa muiden läntisten sosiaalide-
mokraattisten johtohenkiloiaen
yhteisessä kokouksessa

Wilson sanoi, ettei huoli Por-
tugalin kehityksestä ole vain bo-
siaalidemokraatti&ten johtajien
sydäntä lähellä, vaan siihen yu-
tyvat useimmat Lansi-Euioopan
maat

Portugalin presidentti Costa
Gomes saapui viimeisenä ko-
kousvieraana Helsinkiin m>o-
haan torstai-iltan ja osallistuu
perjantaina yhdessä muiden Eu-
roopan valtioiden johtajien
kanssa Ety-asiakirjan juhlalli-
seen allekirjoitustilaisuuteen

Apu ja sisäiset asiat
Wilson sanoi, ettei kenelläkään

ole luonnollisesti oikeutta se-
kaantua Portugalin sisäisiin
asioihin, mutta lansivalloilla oi
toisaalta itsestarn selvä oikeus
harkita, millaisille hallituksille
ne haluavat antaa merkittävää
taloudellista apua

Talla hetkellä ei tiedetä, ta-
paako presidentti Gomes Ivhyen
Helsingissa olon;,? aikana kah-
den kesken lantici johtaua joi-
ta Portugalin sotilastnumviraa-
tm yhden jäsenen Otelo Sarana
de Carvalhon uhkaukset opposi-
tion eristämiseltä Lissabonin
harkataisteluareenalle ovat hät-
kähdyttäneet

VVilsomn isanny>dessa nautitun
lounaan aikana neljän lansival-
i i johtajat koskettelivat myös
lahi-idan tilannetta ja totesivat
vastustavansa päättäväisesti yri-
tyksiä sulkea Israel YK TI toi-
minnan ulkopuollle Erityisesti
liittotasavallan valtuuskunta on
Helsingissa karmissaan keskus-
teluissa sosialistimaiden johta-
jien kanssa yrittänyt taivuttaa
naita luopumaan aikeista Israe-
hn karkottamiseksi

Finanssikokous koolle
Bonnin liittohallituksen lehdis-

töpäällikkö Klaus Bollmg sanoi
neljän \allan johtajien päättä-
neen lounaan aikana myös rjh-
tya hankkimaan koolle yhdessä
Japanin konsa viiden maan
huippukokousta valuutta- ja ta-
lousongelmien pohtimiseksi

Pääministeri Wilsomn lounaal-
le osallistuivat presidentti For-
din piesidentti Giscard d Estam-
gm ja liittokansleri Schmidtin
Lsaksi myös kaikkien neljän
maan ulkoministerit

"Helsingin henki"
I ounaan jälkeen pitämässään

lehdistötilaisuudessa Wilson pu-
hui ' Helsingin hengestä" luke-
mattomien kahdenkeskisten ta-
paamisten yhteydessä, joista mo-
nien järjestäminen muutoin olisi
ollut miltei mahdotonta Wilson
v h t \ i liittokansleri Schmidtin ai-
kaisemmin esittämään mielipi-
teeseen, että Etykin varjossa ta-
pahtuneet kahdenkeskiset tapaa-
miset idän ja lännen johtajien
kesken ovat erittäin merkittävä
osa Etykia

Neijan suurvallan johtajien lounas on päättynyt. Presidentti Gera d Ford (edessä vas), paammist.rl Harold
Wilson perässään presidentti Valery Giscard d'Esta.ng, liittokansleri Helmut Schmidt sekä ulkominfeterrt
Henry K.ssmger ja Jean Sauvagnargues myöhästyivät hie-nan F.nlandia-talon iltapaivaistunnosta

Ilmattaressa
asuneet
joutuvat
muuttamaan

Etykin lehdistotiloma ollut Il-
matar lähtee perjantai-iltana
Travemundeen Alus oli varattu-
kin vain neljäksi päiväksi, sen
ajan se on pytytellj Katdjano-
kan rannassa

Ilmattaren lähtö muodostuu
nvt ongelmaksi sen vuoksi, että
piesidentti Gerald Ford ja puo-
luejohtaja Leonid Brezhnev ]aa-
\ U Helsinkiin vielä lauantaiksi.
Mvos lehdistöstä nimittäin suuri
osa jaa seuraamaan herrojen ta-
paamisia

Majoituspuolesta vastaava
Hannu Mäntyvaara totesi kui-
tenkin, että laivasta muuttamaan
joutuvat pystvtaan majoittamaan
muualle, ei kuitenkaan keskus-
taan suuriin lehdistohotelleihm
Marsknn, Vaakunaan tai Seura-
huoneelle

Toistaiseksi noin 50 Ilmattarel-
la asunutta on ilmoittanut jaa-
\ansa ainakin lauantaihin asti
ManU vaara sanoi vaikeutena
olevan, että ilmoitukset eivät ai-
na pidä paikkaansa, mm muuta-
ma kymmenen hotellihuoneen
varannutta lehti-ihmista jäi ko-
konaan tulematta

Ilmattarelle vedettiin muutama
puhelinlinja Iisaa, linjat riittivät
Mäntyvaaran mukaan täysin, lai-
vallehan oh majoitettu myös
valtuuskuntien erikoiskoneinen
lentäjiä ja muita avustajia leh-
distön Iisaksi

Jonoissa tuskittelee autoilijoita
Jonoissa tuskittelevia autoilijoita

to, ettei huippuvieraidenkaan lii-
kennöinti suju moitteitta Esi-
merkiksi amerikkalaiset menetti-
vät jo tiistaina kuusi kallista
ajokkia neljä autoa sai kolhuja
kolareista, kaksi kuulemma ' le-
visi muuten vaan '

DDR:n lähetystön
vierellä asuva
syyttää poliiseja

Helsinkiläinen diplorru-insmoo-
ri sanoo poliisien pahoinpidel-
leet! häntä törkeästi Kulosaares-
sa lähellä DDR n lähetystöä ja
myöhemmin poliisiasemalle. T.Iic^,
sanoo nostavansa syjtteen useita
poliiseja vastaan

Poliisilaitoksen Etyk-tutkmta-
elimen selitys poikkeaa ta>sin
edellisestä Poliisin mukaan ky-
seinen mies kayttayt>i koko ta-
pahtumien ajan enttam \akival-
taisesti, eikä suostunut vapaaeh-
toisesti lähtemään Etyk-saat-
tueen tieltä

Lähes ainoa seikka, mist«i dip-
lomi-insinoon Tauno Hyvönen,
51 ja polusi ovat yhtä mieltä on,
että Hyvoren otettiin kiinni tus-
tai-iltana Kulosaaresta ja ett t
hänet sen jälkeen kuljetettiin
Aleksanterinkadulle rikospolii-
siin

Hvvonen Idbkettnn vapadksi
vasta seuraavana päivänä kuulus-
telun jälkeen Poliisin mukaan
häneen ei tätä ennen ole kohdis-
tettu yhtään enempää voimakei-
noja kuin mitä tarvittiin väki-
valtaisen käyttäytymisen voittd-
miseksi

Kotiinsa kyseisenä iltana me-
nossa ollut Hyvönen on tav«m
en mieltä Hän sanoo että häntä
taysm syyttä kuristettiin, potkit-
tnn vedettiin tukasta ja vään-
nettiin käsivarsista

Hyvösen mukaan tapahtumat
kehittyivät nam

Hän oh ta&tai-iltana noin klo
19 45 menossa kotiinsa Kulosaa-
reen kun poliisit ilmoittivat, et-
tei autolla pääse eteenpäin Hy-
vönen lohti kävelemään kunnes
poliisit pysäyttivät ja ottivat hä-
net kiinni väkival lo in Haru*
uhattnn jooa sulkea poliisiauton
koirakoppnn

Poliisiasemalla häntä raahat-
tiin kolmen miehen voimin
Aleksanterinkadun puolelta So-
fiankadulle, vedettiin tukasta ja
pjinefnn kaulaa kuristusotteel-
la Tätä ennen olivat jo vaatteet
repejtynect

Kopissa hän sanoi pelkäävänsä
sydänkohtausta, ja saikin lievän
sellaisen, jolloin poliisit olivat
sanoneet, ettet taalla lääkäriä
tarvita Samaan aikaan hänen
vaimolleen soitettiin ja sanottiin,
että miestä epäillään pommin
kuljettamisesta DDR n lähetys-
töön

Hyvösen mukaan oikeuslääkäri
totesi hänessä toistakymmentä
poliisin aiheuttamaa ruhjevam-
maa

Poliisin Etyk-tutkmtaelm sa-
noo, että Hyvönen teki voima-
kasta vastarintaa seka kadulla
että poliisiasemalla

Poliisin mukaan tapahtumat
alkoivat sula, kun Hyvönen ei
suostunut lähtemään Tshekko-
slovakian presidentin Gustav Hu-
sakin saattueen tieltä lopulta
polusi joutui kantamaan aggres-
siivisesti käyttäytyvän miehen
tieltä

Poliisin mukaan mies ei suos-
tunut vapaaehtoisesti kulkemaan
paivvstyshuoneestd kuulusteluti-
loihin jolloin hänet sinne vie-
tiin Poliisi kiistaa vammojen
syntymisen tässä vaiheessa

Uudenmaan läänin oikeuslää-
kärin Martti Tenhun poliisille
antaman raportin mukaan Hyvö-
sen vammat ovat lievät, eikä
nasta jaa pysyviä vammoja

Helsingin poliisilaitos ilmoittaa
antavansa tapauksen heti Etykin
jälkeen enHiselle tutkmU«U-
melk.


