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Maltan ja
Portugalin
johtajat
eivät tule
avajaisiin

Kun presidentti Urho Kekko-
nen keskiviikkona kello 12 avaa
Euroopan turvallisuus- ja yhteis-
työkokouksen päätösvaiheen Fin-
landia-talossa kokoussalista
puuttuvat Maltan ja Portugalin
valtuuskuntien viralliset johta-
jat

Maltan pääministeri Dom Min-
toff on peruuttanut tulonsa Hel-
sinkiin Maltan valtuuskuntaa
johtaa varapääministeri Anton
Buttigieg. joka saapuu Helsin-
kiin keskiviikkoiltana Avajaisti-
laisuudessa Maltaa edustaa suur-
lähettiläs Attard Kmgswell

Portugalin presidentti Francis-
co da Costa Gomes saapuu vasta
torstaina, jolloin hänen on maa-
ra käyttää virallinen puheenvuo-
ro

Huippukokouksen avajaistilai-
suudessa puhuu presidentti Kek-
kosen Iisaksi Yhdistyneiden
Kansakuntien pääsihteeri Kuit
Waldheim

Ensimmäisen virallisen pu-
heenvuoron keskiviikkona ilta-
päivällä alkavassa ensimmäisessä
tvoistunnossa käyttää Englannin
pääministeri Harold Wilson Kol-
men päivän aikana kaikki 35
Etykm osallistujavaltiota käyttää
vat viralliset puheenvuorot ar-
vonnan ratkaisemassa järjestyk-
sessä

Yhdeksän valtion puheenvuo-
rot kuullaan keskiviikon tyoii>-
tunnossa Puhetta johtaa Vati-
kaani Englannin Iisaksi puhuvat
mm Kanadan pääministeri Pier-
re Trudeau, Saksan liittotasaval-
lan liittokansleri Helmut
Schmidt ja Saksan demokraatti-
sen tasavallan puoluejohtaja
Erich Honecker

Torstaina tyoistuntoja on kak-
si, joiden aikana 15 valtiota
käyttää puheenvuoronsa Aamu-
päivällä puhuvat mm Ranskan
presidentti Valery Giscard d'Es-
taing ja Neuvostoliiton puolue-
johtaja Leonid Brezhnev Presi-
dentti Kekkonen puhuu iltapai-
vaistunnossa viimeisenä

Tyoistuntojen puheenjohtajina
toimivat torstaina Jugoslavia ja
Italia

Yhdysvaltain presidentti Ge-
rald Ford puhuu perjantaina aa-
mupäivällä Kokouksen puhejar-
jestykses&ä Yhdysvallat on 15 na.

Viimeisenä perjantaina puhuu
Vatikaanin edustaja arkkipiispa
Agostmo Casaroh

Puheenjohtajamaina perjantai-
na ovat Liechtenstein ja Englan-
ti Virallisen aikataulun mukaan
huippukokous päättyy perjantai-
na Presidentti Kekkonen puhuj
myös päätöstilaisuudessa Fmlan-
dia-talos&a

Helsinkiin tiistai-iltana ehtineet liki 30 maan
johtajat aloittivat heti saavuttuaan kahdenkeski-
set tapaamisensa, joiden merkitystä monet herätä
ovat ilmoittaneet pitävänsä lähes yhtä tärkeinä
kuin itse varsinaista konferenssia.

Neuvostoliiton puoluejohtaja Leonid Brezhnev
ja Yhdysvaltain presidentti Gerald Ford tapaa-
vat toisensa ainakin kahdesti, samoin molempien
Saksojen johtajat liittokansleri Helmut Scmidt ja
puoluejohtaja Erich Honecker.

UKK ja Ford:
Asla-stipendit
turvataan

Kostamus-projekti oh esillä ta-
savallan presidentti Urho K e k -
k o s e n ja Neuvostoliiton Etyk
valtuuskunnan johtajan Nkp n
pääsihteeri Leonid B r e z h n e -
v i n keskusteluissa tiistai-iltana
presidentin linnassa

Muutamaa hetkeä aikaisemmin
presidentti Kekkonen oli sopinut
Yhdysvaltain valtionpäämiehen
Gerald F o r d t n kanssa siitä,
että ASLA-stipendien jatko tur-
vataan

Presidentti Kekkonen tapasi
epävirallisesti tustai-iltana presi-
dentin linnassa Fordin, Brezhne-
vin jd Jugoslavian presidentin
Josip Broz T i t o n

Kaikissa keskusteluissa olivat
e-illa luonnollisesti Euroopan
turvallisuuskokous ja siihen liit-
tyvät asiat

Neuvostoliiton kommunistisen
puolueen pääsihteerin Brezhne-
vin kanssa keskusteltiin myös
maitten välisistä suhteista, ta-
loussuhteet mukaanlukien

Yksittäisistä taloudellisista yh-
teistyökohteista oh näissä kes-
kusteluissa esillä mm Kosta-
mus-pro]ekti, jonka jatkosta us-
kotaan sopimuksen syntyvän
syksyn aikana

Presidentti Fordin kanssa so-
vittiin snta, että Suomi maksaa
ensimmäisen maailmansodan jäl-
keen ottamansa velan takaisin
aiottua nopeammin.

Sotavelkaa
10 miljoonaa

Tämä merkitsee sitä, että ensi
vuoden aikana maksetaan \h-
dvsvalloille jhteensa 28 miljoo-
naa dollaria eli runsaat k>mme-
nen miljoona^ markkaa Yhdys-
vallat rahastoi tämän saatu on,
jonka toiminnan turvin taataan
vastedeskin ASLA-stipendiaat-
uen pääseminen opiskelemaan
Yhdysvaltoihin ja päinvastoin

Presidentti Kekkonen tähdensi
antamassaan lausunnossa, että
stipendien turvin tapahtuva vuo-
rovaikutus on Etyk-hengen mu-
kaista

ASLA-stipendien turvaamiselta
oh Yhdysvaltain ja Suomen va-
hlla neu\ oteltu jo jonkin aikaa

Jugoslavian presidentin kanssa

käydyissä keskusteluissa oli esil-
lä virallisen tiedon mukaan ai-
noaltaan turvakokoukseen liitty-
viä asioita

Presidentti Kekkosen tiistaiset
tapaamiset olivat lähinnä kohte-
haisuuskaynteja Linnassa kävi-
vät kahden supervallan johtajat
seka Jugoslavian Tito, joka on
aktiivisesti toiminut liittoutumat-
tomien maiden piirissä ja Iisaksi
maan pääkaupunki Belgrad on
jatko-Etykin isäntämaa

Presidentti Kekkosen ohjelma
jatkuu tänäänkin kiireisenä, silla
hänen puheilleen on tähän nen-
nessa pyrkinyt 14 valtuuskunnan
johta ja t

Schmidt \uorossa
jo aamulla

Tänä aamuna presidentti tapaa
tiettävästi puoli yhdeksän aikaan
Saksan liittotasavallan liitto-
kanslerin Helmut S c h m i d t i n
seka ulkoministeri Dietrich
G e n s c h e r i n .

Aamupäivällä presidentin on
Iisaksi maara vastaanottaa vii-
meiset valtuuskunnat Helsingin
lentoasemalla

Kun itse turvakokous on kat-
kaistu lounastauon ajaksi, presi-
dentti Kekkonen keskustelee
mm Itävallan liittokanslerin
Bruno K r ei s k y n kanssa

Lisaksi vuoroaan odottavat
Tshekkoslovakian presidentti
Gustav H u s a k , DDR n puo-
luejohtaja Erich H o n e c k e r ja
Unkarin puoluejohtaja Jaros
K a d a r

Piesidentin tapaamisohjelmaan
«isdh\ \a t m\os keskustelut mm
Tanskan pääministerin Anker
J o r g t n s L n i n seka Puolan
puoluejohtajan Edward G le re-
ki n kanssa

Presidentti Kekkosen haluaisi-
vat Iisakki tavata tiettävästi ai-
nakin Vatikaanin edustaja arkki-
piispa Agostmo C a s a r o l i se-
ka Ranskan presidentti Valery
G i s c a r d d ' E s t a i n g.

Pre tentti Kekkosen kanssa
käy keskusteluja ulkoministeri
Olavi J M a t t i l a Muita ei
seurueeseen tähän a^ti ole kuu-
lunut

Yli 30 maasta kokoontuneiden
johtajien keskinäisten tapaamis-
ten yhteismäärä on niin suuri,
että kokousta seuraavan lehdis-
tön on liki mahdoton pitää niistä
kaikista edes lukua

Nnnpa tiistaina iltapäivällä
saapunut Jugoslavian 83-vuotias
presidentti Joslp Broz Tito tapa-
si vielä saman päivän kuluessa
molempien Saksojen johtajat
Helmut Schmidtin ja Erich Ho-
neckerin, Kyproksen presidentin
arkkipiispa Makanoksen seka
presidentti Urho Kekkosen. Eräi-
den tietojen mukaan hänen oli
vielä illalla myöhään maara ta-
vata 2140 Helsinkiin saapunut
Itävallan liittokansleri Bruno
Kreisky

Naiden tapaamisten lisäksi Ti-
ton Helsingin ohjelmaan on kaa-
vailtu tapaamiset ainakin mui-
den sosialistimaiden sekä Krei-
kan pääministerin Kostantin Ka-
ramanlism kanssa. Ensi viikon
alussa Tito saa presidentti For-
din vieraakseen Jugoslaviaan.

Huipputapaaminen
Brezhnev—Ford

Kahdenkeskisten tapaamisten
kohokohtia ovat Brezhnevin ja
Fordin huipputapaamiset, joiden
tarkoituksena on pohjustaa
Brezhnevin virallista vierailua
Yhdysvaltoihin myöhemmin syk-
syllä Silloin molemmat super-
valtojen johtajat toivoisivat voi-
vansa allekirjoittaa strategisten
hyokkäysaseiden rajoittamista
koskevan uuden Salt-sopimuksen,
jota valmistavat asiantuntijata-
son neuvottelut Genevessä kuu-
luvat lukkiintuneen

Presidentti Ford on etukäteen
ilmoittanut toivovansa, että hä-
nen keskustelunsa Brezhnevin
kanssa Helsingissa antaisivat
uutta vauhtia sopimusneuvotte-
luille Toisaalta amerikkalaiset
varoittivat tiistaina liiasta opti-
mismista

Ensimmäinen huipputapaami-
nen on vuorossa keskiviikkona
Yhdysvaltain suurlähetystössä ja
toinen lauantaiaamuna Neuvosto-
liiton suurlähetystössä. Pidetään
kuitenkin mahdollisena, että tar-
\ ittaessa ohjelmaan tulisi myös
kolmas, tapaaminen

Puoluejohtaja Brezhnev tapaa

PÄIVÄÄ JÄLLEEN! Kaksi maailmanpolitiikan veteraania, Jugoslavian presidentti Josip Broz Tito ja isäntä, Urho Kek konen. Edellisen kerran presidentit tapasivat maaliskuussa.

keskiviikkona lltapuotella myöt
Ranskan presidentin Valery Gis-
card d' Estaingm. Torstaina ja
perjantaina hänen on määrä ta-
vata myös Lansi-Saksan Helmut
Schmidt ja Englannin Harold
Wilson

Heidän lisäkseen Brezhnev ta-
vannee myös muita Helsinkiin
saapuneita valtiomiehiä sekä uu-
delleen presidentti Kekkosen.

Presidentti Ford tapaa samoin
Brezhnevin ohella tärkeimpien
latuiliittolaisten johtajat. Heti
keskiviikoksi on ilmoitettu ta-
paaminen Wilsomn kanssa Tors-
taina Wilson järjestää Englannin
suurlähetystössä lounaan, jolle
osallistuvat presidentti Ford,
presidentti Giscard d' Eitaing ja
liittokansleri Schmidt Tftman
keskustelun pääaiheeksi on il-
moitettu läntisen maailman ta-
loudelliset vaikeudet ja maail-
manlaajuinen inflaatio.

Ensitapaaminen
Schmidt—Honecker

Kahdenkeskisistä tapaamisista
harvinaisimpiin kuuluvat molem-
pien Saksojen johtajien keski-
näiset tapaamiset ensimmäisen
kerran Willy Brandt ei ole tavan-
nut milloinkaan DDR n puheen-
johtajaa Lähteiden mukaan
Schmidtin Ja Honeckerin on mää-
rä tavata keskiviikkoiltana seka
uudelleen perjantaina. Schmidt on
ilmoittanut aikovansa tavata
myös muiden sosialistimaiden
johtajat

Amerikkalaiset lähteet vahvis-
tivat tiistaina, että presidentti
Ford keskustele* Helsingissä
myös Turkin pääministerin
Suleyman Demirelin kanssa ti-

lanteesta, Joka on syntynyt Tur-
kin suljettua alueellaan olevat
amerikkalaiset tukikohdat kos-
toksi Yhdysvaltain kongressin
paatokselle jatkaa aseidenvienti-
kieltoa Turkkiin Demirel oa
Fordin aamiaisvieras torstaiaa-
muna Yhdysvaltain suurlähetys-
tössä.

Jo sitä ennen keskiviikkona
Ford syö lounasta Kreikan pää-
ministerin Konstantin Karaman-
lisin kanssa. Kyproksen kysy-
myksen oletetaan ilman muuta
olevan tärkeä aihe molempien
tapaamisten yhteydeasi.

Yleisövoiton
veikin Wilson

Neuvostoliiton valtuuskunnan tu'lessa rautatieasemalle polusi tyhjensi laiturin ja salli ainoastaan neuvostoliittolaisten olla vastaanottamasta,
toiset saivat kurkkia kiskoilta ia kuijetusvaunujen päältä

Yhdysvaltain presidentti Ge-
rald Ford ei yllättäen kerännyt-
kään suurinta katsojamäärää,
vaan voiton vei Englannin pää-
ministeri Harold Wilson Hänen
majesteettinsa pääministerin tul-
lessa Helsingin lentoasemalla oli
pari sataa sveitsiläistä partiopoi-
kaa, jotka innokkaasti kurkkivat
yh turvavyohykkeen köysien

Kuulutukset menivät sekaisin
kello 17 n maissa, jolloin val-
tuuskuntia ilmoitettiin saapuvak-
si milloin Englannista, Romanias-
ta, Irlannista tai Puolasta Puo-
luejohtaja Edward Gierekm il-
moitettiin antavan lausunnon leh-
dlstohuoneessa, vaikka Puolan
koneen saapumiseen oli aikaa
vielä yh kolme tuntia

Ensimmäisen valtuuskunnan
saapuessa puolen päivän aikaan
lentoasemalla oli nelisenkym-
mentä lehti-ihmistä. Määrä li-
sääntyi tasaisesti iltapäivän ku-
luessa, ja presidentti Fordin tul-
lessa vastassa oh 30 muutama
sata, ei kuitenkaan seitsemää sa-
taa, kuten erukateen arvioitiin.

Tuntemattomia koneita
ja muuta hauskaa

Lehdistökeskus toimi tiistaina
kuulutuksia lukuunottamatta
melko hyvtn Maanantai-iltana
nimittäin tiloissa sattui sekä pie-
ni tulipalon alku että sähkökat-
kos, joka aiheutui muuntajan
rikkoutumisesta

Lehdistölle oli luvattu hyvä
kuuluvuus ravintolaan lehdistöti-
laisuuksista Hyvin kuuluikin,
paitsi Bulgarian presidentin pu-
huessa, jolloin kovaääniset oli
unohdettu kytkeä päälle

Varsinainen sekoilu alkoi vasta
kello 17 n maissa, jolloin ensin
ilmoitetuin Romanian ja Englan-
nin tuloaikojen eroksi yksi mi-
nuutti Englannin kone saapui
viisi minuuttia ennen ilmoitettua
aikaa ja sen jälkeen rullasi
VIP-huoneen eteen Finnairin
kone, josta kukaan ei tiennyt mi-
taan

Seurueen siirryttyä jo kentältä
autoihin kuulutettiin saapuvaksi
Irlannin valtuuskunta, joka siis
oli jo mennyt

Romanian valtuuskunta saapui
sekin lopulta, sen kone joutui
menemään varsin kauas, koska
varsinaiset kaksi valtuuskuntien
koneille varattua paikkaa olivat
edelleen varattuja Varsinkin va-
lokuvaajat olivat raivoissaan,
koska matkaa romanialaisiin oh
pari sataa metriä

Missä se
Ford on

Tunti ennen presidentti Fordin
tuloa sapui melkoinen joukko
amerikkalaista lehdistöä, jotka
nopeasti saivat väliaikaiset kul-
kuluvat lentoasemalla.

Romanian valtuuskunnan saa-
vuttua kentällä syntyi vipinää
ryhdyttiin valmistelemaan For-

din tuloa Lehdistön tiloja vedet-
tiin kauemmas kentälle, presi-
dentin koneen läheisyyteen tuo-
tiin mikrofoneja, poliiseja ja
turvalhsuusmiehia parveili ym-
päriinsä

Finnairin kotimaisia iltavuoro-
ja siirrettiin ainakin Porun ja
Ouluun ilmoitettiin lentojen vii-
västyvän liikennejärjestelyjen
vuoksi

Lehdistö haki paikkoja sekä
kentältä että terassilta, uusin
valokuvaajien apuväline näytti
olevan keittiotikkaat, joita var-
sin moni kanniskeli kainalos-
saan Vasta saapuneet amerikka-
laiset kyselivät missä Fordin ko-
ne on.

Yhtäkkiä kello 17.55 kuulutet-
tiin saapuneeksi Puolan valtuus*
kunta, jonka tuloajakai oli Ilmoi-
tettu aikaisemmin 21 55. Konetta
ei näkynyt, sen »ijaan lukeutui
Yhdysvaltain kone, Jona tuli Ii-
taa lehdistöä.

Sen jälkeen kuulutut kertoi
puoluejohtaja Gterekin antavan
lausunnon lehdistohuoneessa Ja
sen jälkeen ilmoitettiin Luxem-
burgin valtuuskunnan »aapu-
neen Luxemburgin valtuuskunta
ehtikin tulla vielä ennen Fordia.

Kuulutuksia hoidellut neitonen
oh saanut tehtävänsä vasta tiis-
taiaamuna, joten kaikki köm-
mähdykset eivät suoranaisesti
olleet hänen vikansa Joku olisi
voinut kertoa hänelle, ettei Itä-
Euroopan maiden päämiehiä ti-
tuleerata ' Hänen korkeudek-
seen", ei edes englanniksi.

Salaisia
poliiseja
Vihdissä

K a r k k i l a (HS) Etykin tur-
vatoimet ulottuvat ainakin 40 ki-
lometrin pafchan Finlandia-talos-
ta Yksi poliisipartio on jatku»
vasti halytysvalmima Helsingin-
Porin valtatien j» Hangon—Hy-
vinkään tien risteyksessä Vihdin
Siippoossa.

Viime päiviltä tuttuun tyyliin
eivät punaisen ladon taakse si-
joittuneet poliisit voi kertoa teh-
tävästään mitään. Kaikesta päät-
täen ei kyaecua kuitenkaan ole
normaali liikenteen valvonta

Salaperäiseen Etyk-Uhtavftan
viittaa parhaiten ie, ettei partion
komentopaikatta Lohjan poliiaia-
semalla oleva komisariokaan voi
keskustella asiasta.

KaikesU päätellen Siippooo
partio on ketjua, Jonka tehtävä-
nä on saada aikaan uloin var-
mistus Etykin turvatoimille


