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Panssariautot turvasivat
Makarioksen saapumisen

Kyproksen presidentin arkkipiispa Makariok-
sen tulo Helsingin lentoasemalle maanantai-ilta-
na oli turvallista: kentälle ajoi ennen hänen tu-
loaan neljä panssaroitua kuljetusautoa, konetta
saattoi kaksi ilmavoimien konetta ja laskeutumis-
ta seurasi vielä poliisihelikopteri.

Panssaroitu auto sulki Lentokentäntien muulta
liikenteeltä saattueen lähtiessä kohti Helsinkiä,
tien varret oli miehitetty sangen tarkkaan aina
Tuusulantielle saakka. Maastopukuisia sotilaita
vilahteli pensaikoissa, teitten risteyksissä, talojen
katoilla.

Ensimmäisen Etyk-vieraan oaa-
puminen oli kerännyt melkoisen
joukon yleisöä lentoasemalle. Ko-
vin paljon ei kentälle näkynyt,
sillä jo iltapäivällä eristettiin tu-
kevin köysin ikkunoitten eteen
monen metrin levyinen turvavyö-
hyke.

Sotilas- ja poliisimäärä toden-
näköisesti kuitenkin ylitti yleisö-
määrän. Turvatoimia kiristettiin
pikkuhiljaa pitkin maanantaipäi-
vää ja presidentti Makariok^cn
tuloon mennessä kaikki mahdolli-
set paikat oli miehitetty.

Makarios saapui vuorokoneella
Tukholman kautta. Parikymmentä
minuuttia ennen koneen tuioa
lähti kentältä kaksi Fouga-Ma-
gisteria, jotka saattoivat arkki-
piispaa kuljettaneen koneen Suo-
men rajalta Helsingin lentoken-
tälle.

Vastaanottoseremoniat olivat
maanantaina ja ovat myös tiis-
taina hyvin yksinkertaiset, sillä
nyt Suomeen saapuvat poliittiset
johtomiehet eivät tule valtion
vieraiksi.

Presidentti Urho Kekkonen oli
lentoasemalla kymmenisen mi-
nuuttia ennen ensimmäisen vie-
raan tuloa. Presidentillehän on
varattu lentoasemalta sekä työs-
kentely- että lepotilat.

Merivoimien upseerioppilaat
nostivat Suomen ja Kyproksen li-
put salkoihin. Lippujen vaihdos-
sa tulee kiire tiistaina, jolloin
vieraita saapuu lähes varttitun-
nin välein.

Makariosta kuljettanut kone
rullasi paikalleen seitsemisen mi-
nuuttia myöhässä. Koneen py-
sähdyttyä presidentti Kekkonen
ja ulkoministeri Olavi J, Mattila
lähtivät VIP-huoneesta koneen
portaiden viereen.

Portaita asteli ensimmäisenä
alas tv-kuvaaja, joka oli kumaut-
taa päänsä asvalttiin kumartaes-
saan presidentti Kekkoselle.

Tervehdysten jälkeen president-
ti ohjasi arkkipiispan sisälle, mis-
sä tämä piti lyhyen puheen ja
vastasi muutamiin lehdistön esit-
tämiin kysymyksiin.

Kentällä piflettiin jo ennen Ma-
karioksen tuloa Yhdysvaltain
presidentin Gerald Fordin saapu-
misen kenraaliharjoitus. Silloin-
han arvioidaan paikalla olevan
jopa seitsemänsataa lehti-ihmistä.

Fordin tullessa turvatoimet ovat
varmasti äärimmillään, president-
ti on ilmoittanut pitävänsä leh-
distötilaisuuden kentällä.

Kenraaliharjoitus kuitenkin su-
jui tyydyttävästi, yhteydet lehdis-
tötiloihinkin saatiin lopulta kun-
toon.

UKK tapaa
Fordin, Brezhnevin

Yhdysvaltain valtionpäämies
Gerald Ford tapaa presidentti
Urho Kekkosen presidentin lin-
nassa epävirallisesti tiistai-ilta-
na. Fordin jälkeen saapuu lin-
naan Neuvostoliiton Ety k-val-
tuuskunnan johtaja, NTkp:n pää-
sihteeri Leonid Brezhnev.

Presidentti Kokkosen ja mo-
lempien supervaltojen johtajien
välisiä kahdenkeskisiä tapaami-
sia luonnehditaan lähinnä kohte-
liaisuuskäynneiksi.

Pääsihteeri Brezhnevin ja pre-
sidentti Kekkosen välisissä kes-
kusteluissa ovat kuitenkin mm.
esillä Neuvostoliiton ja Suomen
taloudelliset suhteet. Keskuste-
luissa pohditaan myös Kosta-
mus-hankkeen vauhdittamista.

Yhdysvaltain päämiehen presi-
dentti Kekkonen tapaa tiistaina
ensimmäisen kerran. Pääsihteeri
Brezhnevin ja Kekkosen tapaa-
miset sen sijaan ovat lähes vuo-
sittaisia.

Titokin
vuorossa tänään

Tiistaina tasavallan presidentti
tapaa epävirallisesti myös Jugos-
lavian valtionpäämiehen Josip
Broz Titon. Kyseessä on presi-
denttien toinen tapaaminen tänä
vuonna, sillä maaliskuussa presi-
dentti Kekkonen vici-aili Jugos-
laviassa ja tällä matkalla sovit-
tiin mm. Suomen ja Jugoslavian
taloussuhteiden kehittämisestä.

Samassa kuu«i-'i j presidentti
Kekkonen kävi myös Neuvosto-
liitossa ja neuvotteli vierailun
aikana mm. pääsihteeri Brezhne-
vin kanssa.

Tasavallan presidentillä on

tiistaina varsin kireä aikataulu,
sillä hän vastaanottaa henkilö-
kohtaisesti kaikki maahamme
saapuvat Etyk-valtuuskuntien
johtajat.

Alkuillasta hiukan kello 19:n
jälkeen on kuiterkin parin tun-
nin tauko, jonka aikana neuvot-
telut linnassa käytäneen.

Pääsihteeri Brezhnevin johta-
ma Neuvostoliiton Etyk-valtuus-
kunta saapuu Helsingin rauta-
tieasemalle tänään kello 14.30 ja
Yhdysvaltain valtuuskunta puo-
lestaan Helsingin lentoasemalle
kello 18.

Presidentti Kekkosella on tiis-
taista perjantaihin kaikkiaan
runsaat kymmenen neuvottelua
eri maiden valtuuskuntien johta-
jien kanssa. Tapaamiset on py-
ritty sovittamaan tasaisesti kai-
kille päiville.

Schmidt, Wilson,
Honecker, Husak ...

Ennen turvallisuuskokouksen
päättymistä presidentti tapaa
mm. Saksan liittotasavallan
liittokanslerin Helmut Schmidtin,
Englannin pääministerin Harold
Wilsonin ja Saksan demokraatti-
sen tasavallan puoluejohtajan
Erich Honeckerin.

Presidentin tapaamislistalla
ovat niinikään mm. Tshekkoslo-
vakian presidentti ja puoluejoh-
taja Gustav Husak, Puolan puo-
luejohtaja Edward Gierek, Tans-
kan pääministeri Anker Jörgen-
sen ja Itävallan liittokansleri
Bruno Kreisky.

Toistaiseksi on vielä auki, ku-
ka tai ketkä ovat presidentin

"Jätä auto talliin, pysy kotona"

Helsingin liikenne
on tänään jumissa

Jätä auto talliin, jää mieluimmin kotiin itsekin.
Poliisin ja Liikennelaitoksen vitsi on myös tosi toive: Helsingin liikenne

puuroutuu kokousajaksi, pahin tilanne lienee tänään.
Tuusulantie on kiinni tiistaina, osa Mannerheimintiestä Etykin loppuun

asti. Rajoituksia on kaikkien keskeisten paikkojen luona, keskustaan ja
mm. Räpylään povataan pahoja vaikeuksia.

Presidentti Makarioksella oli pieniä alkuvaikeuksia saapumlsessaan, tuulenpuuska riepotteli hänen viit-
taansa. Vastassa olleella presidentti Kekkosella oli rinnassaan Etyk-kokouskortti.

mukana näissä kahdenvälisissä
neuvotteluissa eri muiden johta-
jien kanssa.

Todennäköisenä kuitenkin pi-
detään, että a inakin ulkoministe-
ri Olavi ,1. Matt i la^ on mukana
ainakin joissakin tapaamisissa.

Ulkoministeri Mattilan oma
ohjelma virallisen kokouksen ul-
kopuolella on myös päät tämättä ,
mutta ulkoministeri pyrkii ta-
paamaan mahdollisimman monta
kokoukseen saapuvaa virkavel-
jeään.

Etyk-viikon tapahtumat alka-
vat Suomen osalta pyöriä tiis-
taista lähtien yhä t iukemmin ta-
savallan presidentin Urho Kek-
kosen ympärillä. Hän ottaa vie-
raat vastaan ja pitää puheet ja
käy keskustelut.

Puolue-edustajilla
pieni rooli

Keijo Liinamaan johtama vir-
kamieshallitus istuu kyllä ko-
kouksen avajaisissa, päättäjäisis-

sa ja vastaanotoilla mutta esi-
merkiksi ministeritason tapaami-
set ja neuvottelut jäänevät mel-
ko vähiin.

Lähinnä muodolliseksi muo-
dostunee myös presidentin johta-
man kokousvaltuuskunnan rivi-
jäsenten, puoluejohtajien, rooli.
Val tuuskunta tuskin edes ko-
koontuu ennen kokouksen ava-
jaisia.

Ministereistä ovat tiiviimmin
mukana turvakokoustyössä pää-
ministeri Keijo Liinamaa, Suo-
men valtuuskunnan kakkosmies
ja ulkoministeri Olavi J. Mattila.

Vähemmän näkyvästi va iku t ta -
vat taustalla sisäministeri Heikki
Koski ja puolustusministeri Erk-
ki Huurtamo. Sisäministerin
kontolle kuuluu turvatoimien
onnistuminen. Ja puolustuslaitos
on apuna.

Mikäli kaikki sujuu hyvin, ei
hallituksella ole Etyk-viikon ai-
kana erityisiä kiirei tä. Kaikki
normaalin päiväjärjestyksen is-
tunnot on peruutettu ja niitä

joudutaan pitämään vain jos jo-
tain yllätyksellistä sattuu.

Silta varalta että, sattuisi, ovat
hallituksen jäsenet tiettävästi
hieman normaalia herkemmässä
hälytys valmiudessa.

Koko hallitus pysytellee Hel-
singissä Rukousviikon ajan, Fin-
landia-talolla istunee kokousta
seuraamassa lähes koko ajan mi-
nistereitä eikä hallituksen saa-
minen päätösvaltaiseksi kestäisi
tarvittaessa montaakaan minuut-
tia. Voidakseen tehdä päätöksiä
hallituksessa tulee viiden minis-
terin olla saapuvilla.

Kun kokous päättyy, on minis-
tereille luvassa tehtäviä. Päämi-
nisteri Keijo Liinamaan rooliin
kuuluu vieraiden saattaminen
hridiin lähtiessään Helsingistä.
Tässä työssä häntä joutunee aut-
tamaan myös mut; hallitus, ensin
ulkoministeri Mettila ja lähinnä
hallituksen ulkoasiainvaliokun-
nan jäsenet sen mukaan kun
kiireet vaativat. Puuhkaa lähtö-
päivänä saattaa syntyä valtuus-
kuntien kiirehtiessj. kotiin.

HKL:n toimitusjohtaja Matti
Laamanen, apulaispoliisimestari
Matti Vanne ja liikennepoliisin
päällikkö Johan Rinne toivovat
ymmärtämystä: katuja ei suljeta
kiusalla vaan turvan vuoksi.

Saattueita virtaa lentoasemalta
pitkin päivää. Tuusulantielle
pääsevät saattueautojen lisäksi
vain poliisiajokit.

Tuusulantien sulutus johtaa
tukoksiin ja joukkoliikennejär-
jestelyihin Käpylässä. Lentoase-
malle ajavia neuvotaan käyttä-
mään esim. Kehätietä, mutta sil-
läkin "voi tulla yllätyksiä".

Finlandla-talon tienoo, lähetys-
töjen ja hotellien ympäristöt
ovat "hankalia" paikkoja. Pääsy
kaikkien keskuspaikkojen lie-
peille on kielletty tai rajoitettu.
Kaikkia tukkiutuvia katuja on
mahdoton luetella — muutoksia
ajoreitteihin tehdään viime Jfet-
kelläkin. Eniten vaikeuksia au-
toilijoille koituu iltapäivällä.

Linjoilla 62,64,65,66 ja 72 ei
käytetä poistumispysäkkikilpiä.

Linjat l ja IA ajavat suunnas-
sa I reittiä .. .Hämeentie — Kus-
taa Vaasan tie — Koskelan halli
ja suunnasta II Koskelan halli
— Kustaan Vaasan tie — Hä-
meentie,

Matkustajilla on vaihtomahdol-
lisuus Käpylään ajaville autolin-
joille mm. Kustaa Vaasan tien
ja Intiankadun risteyksessä.

Linja 62 ajaa reittiä Hämeen-
tie — Kustaa Vaasan tie —In-

tiankatu — Käpyläntie ja palaa
samaa reittiä takaisin.

Linjat 64 ja 64 S ajavat samaa
reittiä kuin 62, samoin tällä koh-
dalla myös 65. Kätilöopistolle
meneville on vaununvaihto Kä-
pyläntiellä (linja 65, suunta II).
Suunnassa II 65 ajaa reittiä Kä-
pyläntie — Koskelantie — Sofia-
lehdonkatu — Limingantie —
Jyrängöntie (vasemmalle) — Ka-
lervonkatu — Koskelantie — In-
tiankatu — Kustaa Vaasan tie —
Hämeenkatu.

Linja 65 N ajaa suunnassa I
Hämeentie — Kustaa Vaasan tie
— Intiankatu — Koskelantie —
Kunnalliskodintie — Oulunky-
läntie ja suunnassa II Oulunky-
läntie — Kunnalliskodintie —
Koskelantie — Sofialehdonkatu
— Limingantie — Jyrängöntie
(vasemmalle) — Kalervonkatu —
Koskelantie — Intiankatu —
Kustaa Vaasan tie — Hämeentie.

Linjat. 66, 66N ja 66S. Suunta
I: . . . Hämeentie — Kustaa Vaa-
san tie — Inttankatu — Käpy-
läntie — Oulunkyläntie — Norr-
täl jentie — Käskynnaltijantie —
Pakilantie ... Suunta II: Samaa
reittiä takaisin.

YLHrien Hejuli-linjat: Linjo-
jen 51, 67, 68 ja 72 lähdöt klo
12.00 ja sen jälkeen yöliikenteen
loppuun saakka ajetaan seuraa-
via poikkeusreittejä.

Linja 51 Suunta I: ... Kaar-
lenkatu — Helsinginkatu (oikeal-
le) — Hämeentie — Kustaa Vaa-
san tie — Intiankatu — Käpy-
läntie — Oulunkyläntie — Norr-
taljentie — Käskynhaltijanne —
Pakilantie ... Suunta II: Samaa
reittiä takaisin.

Linjat 67 ja 68 Suunta I: ...
Hämeentie — Kustaa Vaasantie
— Intiankatu — Käpyläntie —
Oulunkyläntie — Norrtäljentie —
Käskynhaltijanne — Pakilantie

... Suunta II: Samaa reittiä ta-
kaisin.

Linja 72 Suunta I: ... Hä-
meentie — Kustaa Vaasan tie —
Intiankatu — Käpyläntie —
Kullervonkatu — Panuntie —
Mäkitorpantie — Kivalterintie —
Mesiarintie — Käskynhaltijantie
... -Suunta II: Samaa reittiä ta-
kaisin.

Linja 69: Metsälän Linja Oy
ilmoittaa kuljettajilleen käytettä-
vistä poikkeusreiteistä. Liikenne
hoidetaan todennäköisesti Pasi-
lankadun — Veturitien — Asese-
päntien kautta. Mikäli mahdol-
lista pyritään suunnassa II käyt-
tämään reittiä ... Koskelantie
(Mäkelänkadun poikki) — Rata-
pihantie — Rautatieläisenkatu —
Ratamestarinkatu — Kumpulan-
tie — Savonkatu ...

Linja 78: Iltapäivän liikai^iies-
sä (klo 13.50—18.05) käänrn tään
Paavalin kirkolla, josta lähde-
tään liikkeelle 5 minuuttia Aip-
piien lähtöaikojen jälkeen.
Käännös tapahtuu vastapäivään
reittiä Hämeentie — Somerontie
— Sammatintie — Sturenkatu —
Hämeentie.

Arkadiankatun — Runebergin-
kadun väli Mannerheimintietä on
kiinni kokouspäivinä. Keskiviik-
kona klo 9.00 siirtyvät linjat 3B,

/T. 4, 4N. 10, ION, 10S, 42,
42NT, 63 ja 63N poikkeusreiteille.

Keskustasta poispäin ajettaessa
reittinä on Arkadiankatu — Ru-
neberginkatu — Mannerheimin-
tie, kaupunkiin päin tultaessa
Runeberginkatu — Eteläinen
Rautatiekatu — Arkadiankatu —
Postikatu.

Linjat 69 ja 69T siirtyvät rei-
tille Olavinkatu—Arkadiankatu—
Runeberginkatu—Mennerheimin-
tie keskustasta poistuttaessa.
Keskustaan tullaan reittiä Man-
nerheimintie—Runeberginkatu—

Eteläinen Rautatiekatu—Annan-
kadun jatke. Poikkeusreittejä
käytetään myös ilta- ja yöliiken-
teessä.

Mannerheimintieltä poistetaan
Etykin ajaksi käytöstä useita py-
säkkejä. Poistettavia ovat linjo-
jen 42, 42N, 63 ja 63N Postitalon
pysäkki kaupungista poispäin
ajettaessa. Kansallismuseon rai-
tiovaunu- ja bussipysäkit seka
Hesperian puiston pysäkit.

Tehtaankadulta poistetaan lin-
jojen IA, 3B ja 3T "Kaivopuis-
to"- ja "Neitsytpolku"-pysäkit.
Tehtaankatu 12 :n kohdalla oleva
linjojen IA ja 3T pysäkki siirtyy
Tehtaankatu 14 :n kohdalle.
Muutkin pysäkkijärjestelyt ovat
mahdollisia.
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Tuusulantie on varattu tiistaiksi vain saattuekäyttöon, MäkelgnkaduH*
tulee runsaasti liikennejärjestelyjä. Pätkä Mannerheimintietä on sul-
jettu koko kokousajan. Finlandia-talon, Etyk-hotellien ja suurlähetys-
töjen luona on ajorajoituksia, rautatieaseman sulkeminen vaikeutta-
nee koko keskustan liikennettä.

Huipputason neuvotteluja MUSTAT AUTOT
käydään Etykin 'siivellä' LÄPI HELSINGIN

Vain harvojen valtuuskuntien
johtajat ehtivät istumaan Fin-
landian istuntosalissa kuuntele-
massa toistensa puheita, sillä
huomattava osa huipputason po-
liitikkojen ajasta kuluu kahden-
keskisiin neuvotteluihin Ety-ko-
kouksen yhteydessä.

Halutuämmat keskustelukump-
panit ovat tietenkin molempien
supervaltojen johtajat, Neuvos-
toliiton puoluejohtaja Leonid
Brezhnev ja Yhdysvaltain pre-
sidentti Gerald Ford. Heillä on
ohjelmassa myös ainakin kaksi
yhteistä neuvottelutilaisuutta.

Etyk tarjoaa erinomaisen yli-
määräisen tilaisuuden Brezhne-
vin ja Fordin kahdenkeskisiin
keskusteluihin, jotka näyttävät
käyneen välttämättömiksi erityi-
sesti Salt-neuvotteluissa synty-
neen ilmeisen umpikujan murta-
miseksi.

Uuden Salt-sopimuksen alle-
kirjoittaminen on nähty seuraa-
van virallisen huippukokouksen
kohokohtana. Neuvotteluita uh-
kaa kuitenkin vakavasti aikapu-
la, sillä huippukokous olisi miiä-
rä pitää Yhdysvalloissa vielä en-
si syksyn aikana ennen Neuvos-
toliiton 25. puoluekokousta ja
Yhdysvaltain presidentinvaaleja.

Sakilla
etusija

Fordin mukana Helsinkiin saa-
puva ulkoministeri Henry Kis-
singer on etukäteen ilmoittanut,
että Helsingin keskustelujen ai-
kana Ford tulee ottamaan esille
myös lähi-idän rauhan ponniste-
lujen nykyvaiheen, Wienin ase-
voimien supistamisneuvottelut
sekä Portugalin kireän tilanteen.

Etusijalla keskusteluissa on
kuitenkin Sali. Viime marras-
kuussa Vladivostokissa järjeste-
tyn ensimmäisen tapaamisen yh-

teydessä Brezhnev ja Ford pää-
sivät jo periaatteelliseen sopi-
mukseen strategisten hyökkäys-
aseiden lukumäärän rajoittamises-
ta. Sen mukaan kummankin oma-
puolen maasta ja veden alta lau-
kaistavien manncrtenvälisten oh-
justen enimmäismääräksi sovit-
ti in yhteensä 2400 ja ns. moni-
kärki-eli Mirv-ohjusten ylärajak-
si erikseen l 320.

Genevessä käydyissä asiantun-
tijatason neuvotteluissa on kui-
tenkin törmätty erityisesti val-
vontakysymysten kohdalla niin
syvällisiin vaikeuksiin, ettei niitä
ole pystytty voittamaan edes
Henry Kissingerin ja Andrei
Gromykon välisissä ulkoministe-
ritason neuvotteluissa Wienissä
ja Genevessä aikaisemmin tänä
kesänä.

Poliittisten tarkkailijoiden mu-
kaan vain Brezhnevin ja Fordin
uusi yhteinen poliittinen sopimus
voi laukaista tilanteen ja luoda
edellytykset uuden Salt-sopi-
muksen allekirjoittamiselle, mitä
molemmat näyttävät kiihkeästi
toivovan.

Aamiaisia
ja työlounaita

Neljän johtavan länsivallan
oma huippukokous järjestyy
myös Etykin yhteydessä ensi
torstaina. Tällöin Englannin pää-
ministeri Harold Wilson tarjoaa
lounaan presidentti Fordille,
Ranskan presidentille Valery
Giscard d'Estaingille ja Saksan
liittotasavallan liittokanslerille
Helmut Schmidtille.

Saman päivän aamuna Wilson
ja Ford käyvät kahdenkeskisen
keskustelun aamiaisella Yhdys-
valtain suurlähetystössä. Giscard
d'Estaingin kanssa Ford lounas-
taa taas perjantaina.

Wilsonin, Giscard d'Estaingin

ja Schmidtin odotetaan myös ta-
paavan neuvostojohtaja Brezhne-
vin kahdenkeskisissä keskuste-
luissa Ety-kokouksen kuluessa.

Ensimmäinen saksalainen
huippukokous järjestyy Helsin-
gissä. Liittokansleri Schmidt ta-
paa Saksan demokraattisen tasa-
vallan DDR:n puoluejohtajan
Erich Honeckerin. Heidän odote-
taan pyrkivän liennyttämään
jännitystä valtioidensa välillä.

Tässä suhteessa molemmat
saksalaisvaltiot edistyvät suh-
teissaan Etykin tahdissa. Kaksi
vuotta sitten Etykin ulkoministe-
rikokouksessa liittotasavallan sil-
loinen ulkoministeri — nykyi-
nen liittopresidentti — Walter
Scheel tapasi puolestaan ensim-
mäisen kerran DDR:n silloisen
ulkoministerin Otto Winzerin
Helsingissä.

Puolan ja
Bonnin suhteet

Jugoslavian presidentti Josip
Broz Tito on puolestaan merkin-
nyt neuvotteluohjelmaansa tors-
taiksi tapaamiset — erikseen —
sekä Schmidtin että Honeckerin
kanssa.

Puolan ja Saksan liittotasaval-
lan suhteissa on luvassa kouriin-
tuntuvaa edistystä Helsingissä,
kun liittokansleri Schmidt ja
puoluejohtaja Edward Gierek ta-
paavat toisensa — myös ensim-
mäisen kerran. Heidän edeltä-
jänsä Willy Brandt ja Wladys-
lavv Gomulka ovat aiemmin koh-
danneet Varsovassa.

Varsovan ja Bonnin kesken on
diplomaattitasolla jo neuvoteltu
valmiiksi yhteisymmärrys, jonka
Schmidt ja Gierek lyövät luk-
koon.

Bonn sitoutuu Varsovan toivei-
den mukaisesti myöntämään 1,5

miljardin Suomen markan suu-
ruisen luoton ja varaa 1,5—1,8
miljardin summan maksettavaksi
eläkkeinä Puolan kansalaisille,
joilla on eliikevaateita toisen
maailmansodan ajoilta.

Puola puolestaan antaa noin
120 000 saksalaissyntyisen kansa-
laisensa muuttaa liittotasaval-
taan.

Natolla on
omat huolet

Kreikan pääministeri Konstan-
tinos Karamalis ja todennäköi-
sesti myös Turkin pääministeri
Suleyman Demirel tapaavat
erikseen Helsingissä presidentti
Fordin. Näissä neuvotteluissa py-
ritään sijoittelemaan Kreikan ja
Turkin ongelmallisia suhteita ja
Kyproksen ongelmaa.

Fordin odotetaan myös pyrki-
viin parantamaan oman maansa
suhteita Turkkiin. Ne kiristyivät
viime viikolla, kun Yhdysvaltain
edustajainhuone kieltäytyi pe-
rumasta aseidenvientikieltoa
Turkkiin. Tällöin turkkiiaibet ot-
tivat haltuunsa amerikkalaiset
tukikohdat.

Toinen läntisen sotilasliiton
Naton ongelma — Portugali —
tulee epäilemättä myös esille Hel-
singissä käynnistyvissä huipputa-
son keskusteluissa.

Naton huippukokouksessa vii-
me toukokuun lopulla Portugalin
pääministeri Vasco Goncalves
epäonnistui pyrkimyksissään häl-
ventää maansa liittolaisten epä-
luuloja. Ety-kokoukseen saapuva
presidentti Francisco da Costa
Gomes jatkanee näitä keskuste-
luja. Hänen odotetaan pyrkivän
lämmittämään Portugalin suhtei-
ta myös Euroopan talousyhteisön
EEC:n jäsenmaihin keskusteluis-
sa niiden johtomiesten kanssa.

Valtaosa Etyk-valtuuskunnista
saapuu Helsinkiin tiistaina puo-
lenpäivän jälkeen. Saapumiskiire
näkyy ja tun tuu myös kaupunki-
liikenteessä, kun valtuuskunnat
mustissa autoissaan kiidätetään
poliisisaattueineen eri puolilla
Helsinkiä sijaitseviin majapaik-
koihinsa.

Kaikkiaan 27 valtion valtuus-
kuntien ja YK:n pääsihteerin
Kurt Waldheimin on määrä
Etyk-sihteeristön maanantaina
antamien tietojen mukaan saa-
pua tiistaina puolenpäivän jäl-
keen. Lukuunottamatta Neuvos-
toliiton valtuuskuntaa kaikki
valtuuskunnat saapuvat Helsin-
gin lentoasemalle. Neuvostoliiton
valtuuskunta saapuu erikoisju-
nalla rautatieasemalle.

Iltapäivä
kiireisin

Tiuhimpaan valtuuskuntia saa-
puu noin kello 15:n ja 19:n välil-
lä. Neljän tunnin aikana Helsin-
gin lentoasemalle laskeutuvat 14
valtuuskunnan koneet. Useimmat
valtuuskunnat ajavat lentoase-
malta suoraan majapaikkoihinsa.

Varhain tiistaina hiukan puo-
lenyön jälkeen Helsinkiin on jo
ehtinyt pääministeri Walter Kie-
berin johtama Liechtensteinin
valtuuskunta. Seuraavana saa-
puu Bulgarian valtuuskunta
maan puoluejohtajan ja presi-
dentin Todor Zhivkovin johdolla
kello 12. Vastaanottoseremonioi-
don jälkeen presidentti Zhivkov
ajaa maansa suurlähetystöön Es-
pooseen.

Xoin puolitoista tuntia myö-
hemmin Jugoslavian presidentti
Josip Broz Tito laskeutuu ko-
neestaan. Lentoasemalta presi-
dentti Tito siirtyy suurlähetti-
lään virka-asuntoon Topeliuk-

senkadulle, missä hän asuu ko-
kouksen ajan.

Neuvostoliiton valtuuskunnan
on määrä saapua pääsihteeri
Leonid Brezhnevin johdolla eri-
koisjunalla rautatieasemalle vah-
vistamattoman tiedon mukaan
noin kello 14.30. Neuvostoliiton
valtuuskunta asuu todennököi-
sesti suurlähetystössä Tehtaan-
kadulla.

Yhtä
aikaa

Kiireisimmät tunnit Helsingin
lentoasemalla alkavat noin kello
15, jolloin YK:n pääsihteeri Kurt
Waldheim ja San Marinon ulko-
ministeri Gian Luigi Berti saa-
puvat. Waldheim asuu vierailun-
sa aikana hotelli Inter-Continen-
talissa.

Kaksikymmentä minuuttia
myöhemmin saapuva Espanjan
pääministeri Carlos Arias Na-
varro kiiruhtaa hänkin lentoase-
malta maansa suurlähetystöön
Kaivopuistoon. Aivan Espanjan
valtuuskunnan jälkeen laskeutuu
Sak.san liittotasavallan liitto-
kansleria Helmut Schmidtiä kul-
jettava erikoiskone noin kello
15.30. Viisitoista minuuttia myö-
hemmin saapuu Tshekkoslova-
kian valtuuskunta presidentti
Gustav Husakin johdolla.

Liittokansleri Schmidt asuu
Kalastajatorpalla. Presidentti
Husak puolestaan kiidätetään
lentoasemalta Inter-Continenta-
liin.

Saksan demokraattisen tasa-
vallan valtuuskunta saapuu noin
kello 16.10 puoluejohtaja Erich
Honecker! johdolla. Puoluejohta-
ja Honecker asuu DDR:n suurlä-
hetystössä Kulosaaressa, mihin
hän siirtyy suoraan lentoasemal-
ta.

Runsaan tunnin kuluttua noin
kello 17.15 Englannin pääministe-
ri Harold Wilson laskeutuu
erikoiskoneestaan. Myös Wilson
asuu Inter-Continentalissa.

Irlannin, Romanian ja Luxem-
burgin valtuuskuntien saavuttua
lentoaseman eteen rullaa Yhdys-
valtain ilmavoimien Air Force -l
eli presidentti Gerald Fordia
kuljettava presidentin erikoisko-
ne. Fordin odotetaan pitävän
lentoasemalla myös lehdistötilai-
suuden. Hän asuu tiettävästi
maansa suurlähetystössä Kaivo-
puistossa.

Hollannin valtuuskunta saapuu
noin kello 18.30 ja Islannin val-
tuuskunta kymmenen minuuttia
myöhemmin, minkä jälkeen tahti
hiukan hiljenee. Pääministeri
Anker Jörgensenin johtama
Tanskan valtuuskunta saapuu
kello 19.10, ja kiiruhtaa lentoase-
malta majapaikkaansa hotelli
Hesperiaan.

Kaksi tuntia myöhemmin tulee
Unkarin valtuuskunta ja sen jäl-
keen Kreikan. Itävallan ja Puo-
lan valtuuskunnat noin kymme-
nen minuutin välein. Puolan
valtuuskunnan johtaja puolue-
johtaja Edward Gierek aikoo
antaa lentoasemalla lausunnon
ennen siirtymistään Puolan
suurlähetystöön Kulosaareen.

Iltahämärissä saapuvat vielä
Italian, Norjan, Kanadan ja Mo-
nacon valtuuskunnat. Viimeisinä
tiistaina on määrä saapua Portu-
galin ja Ranskan valtuuskuntien
noin kello 23.20.

Ranskan presidentti Valery
Gi>card cTEstaing siirtyy lento-
asemalta majapaikkaansa Rans-
kan suurlähetystöön Kaivopuis-
toon ja Portugalin valtuuskun-
nan johtaja presidentti Francisco
da Costa Gomes hotelli Hespe-
riaan.

edustaja
paikalla

J e r u s a l e m (AP) Israel on
lähettänyt korkea-arvoisen halli-
tusvirkumiehen Helsinkiin toimi-
maan Furoopan turvallisuus- ja
yhteist; . okouksen yhteydessä,

:ilähteet «anoivat sun-diplomi
nuntair

Kyse»;:1.
Israelir
sihteeri .
Ionin JD

Hänen
sesti piti
ui komini

i on Eiphram Evron,
ulkoministeriön valtio-

ulkoministeri Jigal Al-
ava neuvonantaja.
tehtävänään on erityi-

yhteyttä Yhdysvaltain
eriin Henry Kissinge-

riin ky-;;- nyksisiä. jotka koskevat
toista Si tain joukkojen loitonta-
missopirr; sta Egyptin kanssa.

Israel •.' ole Etykin osanottaja-
valtio. T.</nän vuoksi Evron tulee
toimimam Helsingissä epäviralli-
sesti kuli-?ien takana.

Suurit- ftettiläät
kuuntelijoina

Eräillä muillakin Välimeren
mailla. Latinalaisen Amerikan
valtioilla ja Aasian mailla on
edustaj^r.a seuraamassa Euroo-
pan tu:\ illisuus- ja yhteistyö-
konferen-sia päätösvaihetta Hel-
singissä ?3 Etykin ulkopuolisen
maan FJilsingissä asuvat suurlä-
hettiläät ai asiainhoitajat saavat
olla Firiandia-talossa seuraa-
massa k< kousta. Heillä ei kui-
tenkaar '.le virallisen tarkkaili-
jan asem; a.

Maat ovat Etelä-Afrikka, Ar-
gentiina, Brasilia, Kiina, Korean
tasavalta. Korean kansantasaval-
ta, Kuuta, Egypti, Intia, Israel,
Japani, Meksiko ja Peru, kerrot
tiin Etyk-sihteeristöstä.


