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Puolueet pettyneitä
Portugalin junttaan

L i s s a b o n (UPI) Portugalin suurimmat puolueet panivat
lauantaina joukkonsa liikekannalle vastustamaan sotilaiden
päätöstä luoda poliitikkojen kommunistijohtoiseksi kuvailema so-
tilasdiktatuuri.

Demokraattinen kansanpuolue sanoi järjestävänsä mielenosoi-
tuksia kaduilla ainakin kolmen viikonloppuna pidettärvän ko-
kouksen aikana. Sosialistit sanoivat harkitsevansa samanlaisia
toimenpiteitä.

Sosialistien johtaja Mario
S o a r e s ilmoitti lauantai-
na, että juntan valtaantulo
merkitsee loukkausta Por-
tugalin poliittisten puo-
lueiden sopimukselle, joka
tehtiin ennen perustusla-
kia saatavan kansallisko-
kouksen vaaleja tämän
vuoden huhtikuussa

Seka sosialistit että de-
mokraattinen kansanpuo-
lue, jotka saivat vaaleissa
eniten aania, sanoivat mie-
lenosoitustansa olevan rau-
hanomaisia. Ne ilmoittivat
kuitenkin, etteivät ne pys-
ty valvomaan mahdollisia
väkivaltaisuuksia sotilaita
ja kommunisteja vastaan
muissa osissa Portugalia

Demokraattinen kansan-
puolue syvtti sotilaita, että
he eivät ole pitäneet lu-
paustaan läntisen tyylin
mukaisen demokratian
luomisesta Portugaliin

"Olemme huolissamme
siitä suuntauksesta, jonka
sotilaskokous on yrittänyt
pakottaa Portugalin val-

lankumousprosessissa ',
puolueen lausunnossa sa-
nottiin.

Sotilaiden 240-miehmen
kokous hyväksyi juntta-
suunmtelman lauantain
vastaisena yönä maltillisten
ja radikaalien 14 tuntia
kestäneen sanasodan jäl-
keen

Poliitikot sanoivat radi-
kaalien voiton kokouksessa

lopettaneen kaikki toiveet,
että Portugalin 15 kuu-
kautta vanha vallanku-
mous johtaisi demokra-
tiaan

Junttaan valittu Portuga-
lin turvallisuusjoukkojen
komentaja Otelo Saraiva
d e C a r v a l h o on parhail-
laan Kuubassa vieiailulla
Häntä pidetään kansallis-
mielisenä vasemmistolaise-
na ja hänen toimmtatyy-
haan on verrattu Fidel
Castron toimintaan tämän
valtakauden alkuvuosina

Maltillisen Fiancisco
Costa G o m e s i n odote-
taan jatka\an edelleen
presidenttinä ja valtion-
paamiehena
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Yleisöennätys
Imatralla

I m a t r a (HS) Paahtava
helle ja ukkoskuurojen
uhka savvttivat Suomen
suurimman kansanjuhlan,
Imatra-viikon paatospai-
van aallon Viikon koho-
kohta on sunnuntaina ajet-
tava 14 Imatran ajo

Vaikka kuumuus sekoit-
telikm monien kisavierai-
den paita, oh tilanne aina-
kin lauantai-iltana rauhal-
linen. Joka paikkaan riitti
väkeä ja tunnelma oli sen
mukainen.

Polusi varautui kuitenkin
sunnuntain vastaisen yön
tapahtumiin

Kaikki Tmatra-vnkon ta-
pahtumat ovat tähän men-
nessä suiuneet hyvin Tä-
mänvuotinen Imatra-viik-
ko on ollut kävijämääräl-
tään suurin ja vilkkain,
mutta samalla rauhalli-
sempi kuin aikaisempina
vuosina Kävijämäärä
noussee MM-ajojen ansios-

ta noin 200000 een
Polusi keitoi, että viikko

on ollut lauantai-iltaan
saakka suhteellisen rau-
hallinen Putkaan vietiin
lauantain vastaisena ^ona
hiukan \h sata juopunutta
Juopuneet ja hairiontekiiat
eivät aiheuttaneet poliisille
päänvaivaa, mutta liikenne
on ollut tavallista vilk-
kaampaa

Imatran ajojen ajaksi on
järjestyksen pitoon ko-
mennettu 160 poliisia
Heillä on apunaan 21 koi-
raa Miesvahvuus on pie-
nempi kuin viime vuonna,
lähinnä Etykm takia Po-
liisista kuitenkin uskottiin,
että näillä voimilla tullaan
toimeen

Kaduilla ja puistoissa pi-
dettiin viinat ja kaljat
melko hyvin piilossa. Nii-
den julkisen käytön rajoit-
tamisesta oli poliisille an-
nettu tiukat ohjeet

Esikisojen
alkuun

Euroopan
ennätys

M o n t r e a l (HS) Uusi Eu-
roopan ennätys s>ntvi heti
Montrealin esiolympiakisojen
yleisurheiluobuuden alkajaisiksi
Jugoslavian Nenad S t e k i c ,
EM-hopearries viime vuodelta
ponkaisi pituutta 845 ja paransi
entista noteerausta kymmenen
senttiä

Steckicm 24 hyppy on maail-
man kaikkien aikojen toiseksi
pisin, mutta uupuu vielä tuke-
vasti USA n Bob B e a m o n i n
haamumaisebta maailmanennä-
tyksestä 890 Euroopan ennatjs
835 oh tähän asti Neuvostoliiton
Igor T e r - O v a n e s j a n i n ja
Lansi-Saksan Josef S c h w a r -
z i n simissa

Myös Suomen Heikki M a t -
t i l a n piti osallistua pituus-
hyppyyn mutta ripuli pakotti
hänet vuodepotilaaksi Muuten-
kin Montrealin suomalaispanos
heikkeni, silla keihäänheittäjä
Seppo H o v i n e n paatti viime
tingassa jaada kotiin olkapää-
vamman vuoksi
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Ensimmäinen Etykin Helsinkiin tuoma alus, Neuvostoliiton valtuuskunnan jäsenien asunto- ja työskentelytilaksi tarkoitettu matkustajalaiva Mihail Kalmin saapui lauantaina Se
kimntftvi FtAlaaataman Dfllrlrahimnoanlaitnrilnkiinnittyi Eteläsataman Pakkahuoneenlaituriin.

Finlandia-talo valmis
Etykiin huomenna

Hikisen kostea viikonvaihde ei tuonut pienintäkään hidastus-
ta Etyk-huippukokouksen valmisteluihin — viimeistelyjen vauh-
ti päinvastoin kiihtyi entisestään. Finlandia-talo valmistuu ko-
kouskäyttöön maanantaiaamuna kello 8.

Keskiyön kaapelivauno
Varsmais-Suomessa kat-
kaisi kaikki yhteydet lan-
teen, mutta tätä aamulla
korjattua säikähdystä lu-
kuun ottamatta kaikki val-
mistelut sujuivat laskel-
mien mukaisesti

Yhdysvaltain presidentti
Gerald F o r d , toinen Ety-
knn saapuvista supervalta-
johtajista, lahti lauantaina
kohti Eurooppaa ja Helsin-
kia

Ennen Helsinkiin tuloaan
hän vierailee Lansi-Sak-
sassa ja Puolassa.

Lähtiessään VVashingto-
mssa piesidentti Ford sel-
vitti vielä keri an Yhdys-

Sivut 7—10

valtam käsityksiä siitä,
millainen asiaknja Helsin-
gissa allekirjoitetaan Ford
painotti Helsingin loppu-
abiaknjan moiaalista sito-
vuutta

Helsinkiläisten elämään
tuo huippukokous koko
joukon vaikeuksia, ja nii-
den selvittely kuuluu osana
sisäsivuilla julkaistavaan
HS n Etyk-pakettim

Et\ k-ei ikoissivuilla esi-
tellään tärkeimmät huip-
pukokousvieraat, valtuus-
kuntien puheenjohtajat.
Helsinki toimii isäntänä 14
presidentille ja puoluejoh-
tajalle, 17 pääministerille,
kahdelle liittokanslerille ja
kahdelle ulkoministerille
— toinen heistä arkkipiis-
pa

Etyk-sivuilla pohditaan
edelleen, mihin tästä ja
kartoitetaan, mitä huippu-
kokouksen osanottaiat oi-
keastaan allekirjoittavat

Lisaksi on koottu sanas-
toa ja vastauksia vleibi
pim Et\kia koskeviin ky-
svmyksim

Karnevaali nosti
mansikan hintaa

JaaKKo Julkunen

Viisi markkaa paremmasta ja kolme heikommasta mansikkalitrasta otti Petu valtatien levennyksessä karnevaaliin matkaajilta.

S u o n e n j o k i (HS)
Keskelle parasta satokaut-
ta ajoittuvat tämän kesäi-
set Suonenjoen mansikka-
karnevaaht, jotka käynnis-
tyivät perjantai-iltana
viikonvaihteeksi. Ensi ker-
ran juhlien historiassa
mansikkaa on tarjolla riit-
tävästi.

Mansikkaa tyrkytetään
teiden varsilla, mansikka-
tonlla ja karnevaalipaikal-
la, jossa marjan hinnassa
on tuntuva karnevaalilisa.

Mansikasta pyydetään
karnevaaliaikaan laadusta
mppuen 3—5 markkaa lit-
ralta. Viljelijät uskovat
hinnan vakautuvan talle
tasolle, silla kysyntä on
hyvä Etela-Suomen satoa
heikentäneiden hallavahm-
kojen takia. Hintatasoon
ollaan muuten tyytyväisiä,
mutta teolhsuusmarjasta
tarjottua 4,10 markkaa ki-
lolta pidetään liian alhai-
sena.

Kypsyttävien hellepäi-
vien osuminen juuri kar-
nevaalien ajaksi aiheuttaa
kuretta marjaviljelyksilla
Silti viljelijät ovat järjes-
täneet mansikka tytöilleen,
joita Suonenjoelle on pes-
tautunut poimmtakaudeksi
yli 2000, tilaisuuden myös
juhlimiseen.

Kuudennet karnevaalit
käynnistyivät 30 tuttuun
tapaan kulkueella ja man-
sikkaisannan kruunauksel-
la. Mansikkaisannan kun-
niammen sai tänä vuonn
maanviljelijä Veli Jääs-
ke l ä inen Mustikkamäel-
tä.

Mansikkanehaa ja ennen
kaikkea sen sivuilmioita
on yritetty alkuvuosien
huonojen kokemusten jäl-
keen siistiä ja karnevaa-
leista tehdä enemmän suo-
nenjokelaisten oma sadon
korjuujuhld. Silti tänäkin
vuonna heti alkuun polns
on ollut täystyöllistetty
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Johdonmukaista tuhoa
saadaan aikaan Uudessakaupungissa, kuten myös Raahessa ja Rau-
malla Puutarhakaupunki häviää ja kerrostalot kohoavat tilalle Kuka
kaipaa kerrostaloja keskustaan, asukkaatko vai suunnittelijat?
Mvu 11

Kesän työvaatteet
ovat mielellään raikasta viileää puuvillaa, pellavaa ja muita luonnon-
kuituja. Kaksi pankkivirkailijaa kertoo kesavaatetuksestaan Mitä uut-
ta? -palstalla sivulla 14.

Tasa-arvo unohtunut
Koulujen oppimateriaaleihin on mahdutettu jos jonkinlaista tietoa,
mutta sukupuolten \alinen tasa-arvo on unohtunut. Tasa-arvosta ja
sila loukkaavista teksteistä sh ulia 14

Viikonlopun sairastelu
Lääkärikunta on jo pitkään havainnat sairastavuuden nousevan tiet-
tvma ajankohtina, kuten viikonloppuina ja pitkinä viikkopyhina Tu-
leeko lääkärin valvoa työmoraalia, kysytään mielipidesivulla 15.

Ravun puolesta
tehdään tvöta Evon kalastuskoeasemalla, jossa ei ole lannistuttu M
vuotta vesissämme riehuneen rapuruton vuoksi. Ruttoa aiheuttavaa
sienirihmaa vastaan on vaikea taistella, sanovat tutkijat. Sivu 16.

Marx-veljekset ja Karl Marx
Filmikomnkan tähtien Marxin veljesten tyyppikehittelyä ja filmeji
tarkastellaan sivulla 19.

Ensi s>ks\na alkaa ilmestvä satakunta osaa käsittävä marxismin
julkaisuprojekti, jonka \almistuimseen on arvioitu kuluvan 20 vuott».
Karl .Marxin jälleensyntymisen moniselitteistä ilmiota selostetaan
sivulla 20

Sverker Ström

VUODEN TAITEILIJA Laila Pullinen kertoo ateljeessaan,
että uskonnollinen taide on vahvasti tulossa. Juha Tanttu
kävi tapaamassa Pullista hulmuavan pronssimetsän kes-
kellä. Sivu 17.


