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Lauantaina lokakuun '1 pnl KANSAN TAHTO 

Jörn Donnerin filmi 
"Mustaa · valkoisella" 
Ohjaaja näyttelee oman käsikirjoituksensa 

Kllrjailija, eliOikuvatuottaja, 
ohjaaja ja kriiti:kko Jörn Don-
111 e r on päälttänyt ryhtyä näyt. 
telij äksi. Hänen ensiesii.ntymi
sensä e!Lokuvanäytielij änä ta
pahtuu fi11lllllssä "Mustaa val
ik.odsella", j onika kuvaU!k.set ail.oi
tetaan ensi vilkolfta. Donner it
se kirjoittaa käsik:irjoituksen
killl, ohjaa filmin ja onmu:kana 

. myös tuotroajayhtymässä . F J
:Wmi. KriStilil!la H a 1 k o 1 a on 
filmin naispuolinen pää/tähti, 

. Jrolmanneksi näyttelijäksi on 

. kiinnitetty Jukka Virtanen, 
;nuista päätetään myöhemmin. 
Fi.lJrnån pitäisi vaLmistua maa
lislkuun loppu'\lJll mennessä. 
Kristiina Hal:lrola, josta tuU 

Suomen suosituin filmitähti "Kä
PY selän alla" .:fillrrtin ansiosta 
vidme vuonna,' on juuri saanut 
loppuun "Lapualaismoo:-siamen" 
kuvaukset. Nyt koLmatta FJ-fil
miä aloittaessaan hän on saanut 
PYsYVän kiin.nityksen yhtymän 
näytroelijälistoille. Muita nimiä ei 
niillä pysyvästi olekaan. Jörn 
Donnerilla puolestaan on taka
naan elokuvia puolisen tusinaa. 
Ni1S'tä viimeinen, "Poikkiparru", 
on pm"haillaan ensi-iltaohjelmis
tossa. 

- "Musbaa vallkoisella" on ni
mestä huolimatta väriE'lokuva, 
mistä syystä ksutannukset nou
sevat suuriksi. Vähimmäissumma 
on noin 400.000 markkaa, mainit
si johtaja Arno C a r 1st e d t 
perjantaisessa tiedotus1Ji.laisuudes~ 

sa. Kotim.aisessa elokuvatootan.. 
nossa ovat yleensä p1tkät väriilru
vat harvinaisia. Donnerillekin ko
keillu on UJUSi: 

- Yritän ensimmädstä värielo
kuvaa, mutta olen päättänyt Oll
Ia pelkäämättä värejä. Paras tu
los saada,an kuuleman mUik:aan, 
jos väreillä ei lailllkaan loonstail
la. Tekniseen ohjaukseen en puu
tu, mutta leikkaustyössä aion olla 
mukana omakätisesti. 

J 

Elokuvan aiheesta voin sanoa 
vai!ll sen, että odotettavissa on 
ironinen, puolivakava kertomus 
i.hmiL.sestä, lähinnä helsdinkilä:isistä. 
Ka11kk.i kuvaukset tehdään Hel
singissä. Oma osani on kova~ 
keiWtty pokerinaama, kertoi oh
jaa}a-näyttelijä-käsikirjoit;taja
leik.kaaj a. 

- Koko elOkuvasta tuiee supd~ 
suomalainen, 'Vaikuuttaa Donner, 
jolla on karvad.ta kokemuksia 
kansadrnvälisestä yhteistyöstä mo
nikielis11en teknisten ja 1Jairteellis
ten fi.JrrnaUJSrY.hirnien kanssa. 

Samassa yhteydessä ei Donner 
malttanut olla kajoamatta lempi
aiheeseensa, y1eensä suomalaisen 
elokuvan lrohottamis>een kansa.in
väliseen tietoisuuteen. Hän saat
toikin F J .fhlmi.n ullromaisten suh
teiden järjestäjäillä kertoa valkoi
sen läikän olevan jo katoamassa 
Suomen kohdalta elokuvakarta:l
la. ParhailLaan auk.oo "Käpy se
län alla" uusia u1ria maailmalla: 
Tulk:holmas.sa on sen ensi-ilta vii
k:on lru1uttua, Ranskassa piak
koin, Länsi-Saksassa on maaseu
tukierros jo päässyt alkuun ja 
suuret elokuvamaat Englanti ja 
Yhdysvallast odotitavat. 

Lasisilmät, poronkatse 
Curzio M a 1 a p a r te: KA- Malaparte s~tautuu ~ylmlm:: 

1 pioneeripalsta 1 
SDPL:n Oulun toimisto on sul

jettu 7-15. 10. _välisen ajap. 
Vällv&inion Liekin kokous ensi 

sunnuntaina Laurinaholla klo 17. 
Kasteliin pioneeriosaston johto

kunnan kokous maanantaina 9. 10. 
kkl 19 Kuusikuja 4:ssä. 

Pietarsaari kutsuu 
Pioneeriku'lllkaJUden avaus ta

pahtuu Pietarsaaressa 4.-5. 11. 
siellä viatettävien Illlllsiikki- ja 
laulupäiv1ien merkieissä. Nämä tu
levat muodostamaan juhlallisen 
a.vauksen pioneerikuuikaudelle, 
mikäli kaikki pion~rit otltlavat 
asiakseen taata mahdollisimman 
runsas ja monipuolinen osanotto 
päiville. Päivien varsinainen jär
jestely on alkanut jo kuukausia 
sitten. 

Musiikki- ia laulupäivät tul
laan jäJrjestämään TT-hallissa, 

Tässä kirjoitetaan koneilla katsomatta työvälineisiin; eivätkä jalatkaon tahtia jytkytä. 

jossa on myös sun111untaina huip
pujen Pop.Gaala ja avajaistallls
sit laualllltadna. Näin kertoi leh
denemme SDPL:n Pohjanmaan 
piå.risihteeri Kalevi Jo u p p i. 

- Musiikki- ja laulupäivi·en 
tarkoituksena on innostaa musii
kin ja lawlun ha•rrastajia lrehi~ 

tämään its€ään ja auttaa uusia 
nuoria saamaan syvällisemmän 
kosketuksen musiikki- ja laulu
kulttuuriin. Kilpailut ovat avoi
met kaikille alan harrastajille. 

- Musiikki- ja laulupäivi.en 
kilpailulajit ja sa.r:iajako: . 

Oulunsalo 
tarvitsee 
virastotalon 

OuilUillSalo kaipaa kipeästi uUJt
ta kun~an virastotaloa. Raken
nus, jonka suojissa toimistot nyt 
ovat, on vanha puhelinyhtiön ta
lo, johon toimistotilat muuttivat 
vuonna 1947. Kahdessa ahtaassa 
ja epäkäytä;nnöllisessä huonees
sa työskerutelee kunnansihteeri, 
kirjanpitäjä ja toimistoapulai-

Yhtyeet ja kuotot jakautuvat 
sarjoihin ainoastaan niiden yh. 
denmukaisuuden perusteella ja 
jako suoriltJetaan ilmoittautumi
sien jälkeen, kuten esim. duetot, 
tri.ot ja kuorot, sekä koulusoitin- nen. 
yhtyeet, kitarabäncUt j.n.e. - Viras~otaloasiassa emme 

Sooloooittimissa ja yksinlaulus- pääse eteenpäin ennenkuin kun
sa on sarja yli ja alle 15 vuoti- taliitos saadaan selväksi. Mehän 
aille. Iskelmälaulussa oo eri sar- emme haluaisi liittyä mihinkään, 
ja tytöille ja pojille. vaan haluaisimme pysyä itsenäi-

Ikärajaa ei kilpailijoille asete- senä kuntana. sumemmissa naa
ta, vaan ka1ukki, jotka tuntevat purikuntia ja meitä koskevista 
itsensä nuoriksi voivat osallistua yhteisistä asioista haluaisimme 
kilpailuihin. tietenldn neuvotella toisten 

kanssa, sanoo kunnansihteeri 

0 1 1 • l""k !Taimi Kaakinen-Kokko, joU Un GIYa II enne ka tuntee kootansa asiat. Hänel-
Oulun satamissa oli perjalllotai- lä on niistä pian kahdenkymme-

na 14 alusta. Eilen tulivat Lux nen vuoden kokemus. 
purkamaan suolaa, Jelenia Gora Keskustan kansakoululla teh
pwrkamaan ldvihiiltä, Ma.lborg dään laajennustyötä. Talonmie
lastaamaan mailirnia, Monark ja hen asunto valmistuu koulun yh
Matlla lasta.ama.an selluloosaa, P- teyteen tämän vuoden aikana. 
teniemeen Johanna Catharina ja KoUJlun vanhan puolen · korjaa
Marwa lastaam.aan selluloosaa. minen käyttökelpoiseen kuntoon 

Seitsemäntuhatta 
konekirjoittajaa 
valmistunut neliännesvuosisadassa 

Lyhyiden ja tehokkaiden 1 Sen 1?-sä:~i .. on 3 kuu:k.auden i;l~
konttorialan kurssien järjes· ku;rsst .. m~~a va~. ~otka et~.~t 
·.... 0 1 k k' . . vo1 tyonsa vuoksi opiskella pat-

ta jo, u un one 1 rJOitus- visilll. Koulutustoimen ohella 
koulu, täyttää tänään 25· koulu suorittaa myös monistus
vuotta. Oppilaita tänä nel- tehtäviä. 

jännesvuosisadan aikana on KIRJOITUSKILPAILU 
koulussa ollut kaikenkaik-
kiaan 7000 jakautuen alueel- .T~däkiseen tunne1Juks:i k~n~ 
lisesti etelästä pohjoiseen. k:ir.lmtu~~~ J?e:rkitystä Ja 

ail"Voa seka kbiJOlttaJalJe itselleen 
Koulun perusti Viljami M ar- että hänen työnantajalleen, Ou

ti n toimien sen johtajana edel- l'liJl Konekirjoituskoulu järjestää 
leen. Hän kertoi, että kurssitoi- 25-vuot.is;juhLakilpailun tk:n 14 
minta aloitettiin 7. 10. 1942 ko- päivänä. Kilpailu on avoiln kai. 
nekirjoituskuxsse!J;la, Vuodesta . kiile asiasta kiinnostuneille. K.ir-
1947 on koulun ohjelmaan kuu- joittajat voivat osallistua kilpai
lunut myös kirjanpito. Tällä het- luun joko omilla tai koul'lll!l k~ 
keliä tämä 10:nne1J.ä kirjoitusko- neill:a. Tämän kilpailun voittaja 
neella aloitta'Illllt koulu toimii julistetaan "Oulun nopelmmaksi 
kahdessa paikassa. Kirjoitusko- konekirjoittajaksd vuonna 1967". 
ne.ita on nyt W ia lasJcukoneiden Vastaavan kilpailun koulu j~-
p·erus.tyypit. jesti vuonna 1952, jolloin V'oitta-

Konekirjoitus- ja kirjanpito. ja, r·ouva Eila Iso kangas, 
kursseista on kehitetty konttori- saavutti noin 12500 lyönnin net
kurssi, jalka kestää 2 kuukautta. totuloksen. 

PUTT. Suom. Eila Kostamo. min saksalaisil.?-, maanmtestensa 
Gummerus 1967. Malaparten alennustilaa .~an suree, s.~oma
reportaasiromaaniksi Juonneh- laiset ovat hanelle en~mm~kseen 
dittu teos on ilmestynyt vuon- juroja puukonheJluttaJia Ja vii
na 1944 käännetty aikanaan nanjuojia. Purevuudessaan in
italiankieiestä monille muille nostava on kuvaus m.aahe:ra 
kielille ja nyt kahtakymme11tä Hillilän järj~stämi~_tä 1~om.m
vuotta myöhemmin myös suo- geista Rovamemella. Tmsaalta 
meksi. Viivästymisen syyksi kaikki mikä on lähellä luontoa 
mainitaan purevuus, iolla Ma- ja eläinkuntaa viehättää M~la
laparte käsittelee erinäisiä vii- partea ja ilmeisesti suomalatsen 
me sodan arkoja asioita ja ih- sissikansan tervehenkinen met
mislä. säläisyys on saanut paikoitellen 
Malaparte oli toisen maan- kirjailijan. myötätunnon nsakseen 

ja Malborg, Pa.teniemestä Lies. kuun loppuun mennessä. Puu• • · · • 
Lähtivät Lux, Annika, Rosalie tapahtuu en$! vuoden touko-1 K II 

taamaan sekalaista, Vesta lastaa- jylämmitteiseksi. Kunnan ter- a 1 n u u s s a r a· k e n te 1 a Odotetaan 7. 10. Borgesoh las- lämmitteinen koulu muuttuu öl- . -

maan sell.uloosaa ja Thoge pur- veystalo sai hiljattain uuden ta-
mansodan syttyessä kansainvä- siinä kuin kasakkakylien koirat 
listä kuuluisuutta saanut kirjai- ja Laatokan jäihin juuttuneet 
lija, entinen fascisti ja sittem- hevoset. 
min Mussolinin epäsuosioon jou- Siellä missä Malaparte näkee 
tunut kynämies, joka liikktti so- ristiriidan, hän innostuu tavat-

kamaan ~ksia. lousrak~nnuksen. - metsäautoteitä 228 k·m 
uae_ 

Keskusmet&äseura Tapion tavuodet kirjeenvaihtajana Väli- tomasti. Mutta sen sijaan, että 
mereltä Lappiin ja Ukrainaan hän pyrkisi ratkaisemaan ongel
ulottuvalla alueella. Teos on man hän tekee siitä legendan. 
suurelta osalta kirjoitettu M::tla- Hän ma'alaa laatukuvia ja kari

1• •• 111 • t t K • • . Kaja.anin metsänparannuspll-
1 5 a a n y ne e a J aan 1 s s a rillä on työn alla Kainuussa 5'1 

parten Suomessa oleskelun ai-1 katyyrejä ma~ilmanhistorian . Kait>a:ndn pol.idsilaitolksen rikos-
• - - -4~ -""'-~l'l.'f"''!llltv~ll!i . f!:»uo l - ~ ............ t • .t. .. pJ.'-... J-..... 1. .. -......-.. ..... n .. t .... , l~ ......... ;.l~ tLLasto .ktii~"Vett'k--:-v.t..IO<letn l'II V'\:tJOI"' 
laan se kuvaa to.lstuvasti kuinka neist~ henkilöi~~ä. joi~el? .seuras-. sineljän.nelk:s.eLtä osoittaa, että ri
täälläkin taisteltiin. sa · hän on syonyt VIl~lSlkaa . ja k<lik.sia on tapahtunut kaikkiaan 

Kirjaan on koottu sarja väke- juonut viiniä, mutta hän kattaa · 939 ollen vastaava luku viime 
viä juttuja eri rintamilta ja rin- kuvan romantiikan pintakiillol- vu<iden samalita neljännekseltä 
tamien takaa. Kirjailija kert~o la ~!'1 kuljettaa sen kul~~~ehyk: 953, joten vähennystä on 14 ri
tarinat omina kokeminaan. Han sis~a tuttavansa Marknsm ta1 kosrta. Tämän lisäksi oli juopu. 
on pyrkinyt kirjoittamaan rehel- Prmsessan salonkiin. muspidätyksiä ilman syytettä 166 
listä reportaasia, joka etsii ta- Malaparte tuntee tavattoman (110) Valtioon. ja yhteiskuntaan 
pauks!lle syvempiä syitä ja yh- määrän kuninkaallisia aatelisia kohdiStuncita rikoksia tapahtui 
teyksiä tosin tinkien s~n.~.n~u-- ja muita aristokraatte5a. Näillä 347 (369). N~1:ä Olli syytteeseen 
kaisesta totuudesta. teravot!taen tuttavuuksilla on kirjassa koros- johtaneita JU.Opumuksia 313 
ja palsutellen tapahtumta, JOtka tunut asema. Jatkuva taistele- (336); haita.nJteko virkamiehelle 3 
ilmeisesti jo al~uaan .. ~v.at o~~e~~ minen tuo kuitenkin teokseen (7), ~uut 16 lukua vastaan. teh
sotatilanteess~~m aanmmatsJa tietyn epämiellyttävän tärkellyn dyt rilkokset 5 (~}, .r~uhan;:~kko
ja epätavallista, mutta nlm~n- tunnun. Tässä suhteessa Mala- min.en 3 (3), astakirjan v_aaren
omaan mystisiin visiolhi'1 mtel- partelle löytyy hengenheimolai- nyksliä 1 (1), juopuneena ~JO pol
t~~n kir~ailijan mi~lest~ .se~- nen myös Suomesta ja vieläpä ~pyöräll~ 14 <.13) ja mutta v~ 
atkaiselle tllan~eelle otreelliSl~ _Ja samojen kansien sisäpuolelta tio~ sek~ yht~kuntaan kohdt&-
tulevaa tappiota ennakmvm. sillä esipuheen on kirjoittanut tunetta rikoksta 5 (2). . 
Teksti vilisee oikeita ja .~e~k~i.? Matti Kurjensaari. Yksilöön lrohdåstunei~ ~ok: 
oikeita paikan- ja henkilommia, . sia tapahtui 38 (23). Näislta oli 
joiden avulla syntyy toden tun- ~akentelun pitkäj~nteis~ Ja kuolemantuo~.~UiksiS: 2 _(2), .~~r-
tu samanaikaisesti Malaparte SUJuva, runsasmuotomen klrJOlt- keätä lievempta pahompttelyJa 6 
kärjistää itse tapahtum3t m~e- taminen ~er~ttävät ~~;ja~~a pa- (3), lieviä pal?-~~~itelyjä. 23 (1_0) 
lettömyyteen asti ja saa yhdis- kotonta thatlua. Kaa~n?.S .vB:!- ja muita yksiloon kohdistuneLta 
telmästä ylitodelliseksi paisu- k?ttaa lu~ntevalta .. Estttarmsta- rikoksia 7 (6).. .. .... 
neen verevän kuvan toisen maa- m varau~ststa huohmatt? uskal- Tässä ryhmässa . ovat ~isa~ty .. 
ilmansodan verisestä maailmas- lan suositella teosta kirJasyksyn neet huoanabtavaSJti pahOJ..Opttely-
ta. m~~kitt~vimpiin ja mielenkiin- rikokset, jotka m~ein kad.ld~ 

Uhk t h n merkit sodan totstmpun kuuluvana. ovat tapahtuneet kadulla yaki-
.. aavan. u ~ .. . . 'uomien vaikutuksenalaiSena 

johtaJtssa Ja hetdan ala!Slssaan Juhani Leino J ill · · rt;"ki ähäpätöisestä 
yhdistää teoksen eri kertomuk- m o~ ID1S a. n V 

set ko~onais?udeksi. . Al~kuloi-. . . . . . • syb~isuusrikoksia tapahtui 224 
suus Ja kmhtuvat Jlmeet oyat Neuvostok1nall11at (1s1) Rikoksista oli tavallisia 
yhtäläiset saksa.laisten kasvoilla k ·..•••. J·a na"pl'sta"mt'sia" 90 

· t 1" ä n·etl' k" ••t k 't"'kk".. va.r a~ta po~joisessa . )a e e ass .... I m avva n II IQ (91), törlrei.tä Vall"k81Uiksia ja mur-
sottlaat kal]uuntuvat, neilta P~- t · 

66 
(3o) moottoriaioneuvon 

t~pev~t ~a~paat suusta.Ja heJ- . Mo~kova, 6. lD . . <STT:n kir- ~!stamisia 4 (4), kavaltamisia 9 
dan stlmissaan on poron Ilme na- Jeenvruhtaja) Andret V o s n e - (7) löytötavaran salaamisia 1 
papiirin pohj~ispuolell~_, Y?,u~ta senski ja muurt neuvostokir- (1)' varastetun tavacr:an: kätkemi
alakuloisuus letmaa myos i~an;t- jailijat, jotka ovat juiltaisseet ar- siä •

3 
(lO) omaisuuden vahingoit

taman natseja tai !'uolan ~mehtt- vostelevia kirjeitä ja kiistanalai- tamisia 33 (13) petoksia 3 (8), 
täjiä. Loisteliaasti on laa!eni?'e~- sia teoksia tillkomailla; joutuivat toisen omistam~ rn-ajoneuvon 
tu yleisinhimillisiin ;mtt?thm ankaran arvootelun . kohteeksi 1 vattomia käyttämisiä 14 (13) ja 
kerlomu.s ven~l~isestä ,P<;t;tisaa- hiljattain pidetyssä ldrjailijako- ~uita omaisuusrikoksia 1 (3}. 
nista, JOka na_kl ~~':?ltS_!J31.!aa.? kouiksessa. AikakaUSilehti Litera- Tässä ryhmässä ovat törkeät 
ihmisyyttä vam sun~ silmassa, turnaja Rossija vihjasi perjan- varkaudet lisääntyneet huolestu~ 
jossa tällä oli pro~eest: Saksassa taina, että viraLliset toimet hei- tavasti Tämän ryhmän rikokset 
val.~ist~taan ~ö:atlma~ pa~h~at tä vastaan ovat mahdollisia. ovat t~hdyt pääasiassa murtautu-
lastsll';J~t ... kaiktlla saKsalalSllla Neuvostoliiton suurimman alu- maila kioskei.hin tai muihin liik-
on laslSllma. eellisen kirjailijajärjestön ko- keisiin ja varkauden kohteina 

kouksessa arvosteli Pjotr Nefjo- ovat olLeet ptt..asiassa raha ja tu· 
dov nuorta Vosnesensk:ia, "jonka paikka. Suuri:n osa rikoksista on 
CJIIll.aksuma käytös on räikeästi 

selvitetty ja syylliset ovat saa
n.<><>t- 1-uornion. ~olt.llentekijöinä 
ovat olleet suurimmaksi osaksi 
vieraspai!kkakuntalaiset. Muun 
muassa kasvatuslaitoksista karan
neet nuoruka.iset ovat· tehneet 
useita tördreitä vaclrnu.ksia. 

Ryhmässä muut rikokset on ri
kosten luku 317 (365). Näistä oli 
väikijuomaln luvatonta myyntiä 
4 (7), väkiduomain luvattomia 
hallussi!Jpitoja 8 (18), moottori
ajoneuvon kuljettami.sta juopu
neena 20 (22), liLk:ennerikoksda 
moottoriajoneuvolta 230 (251), 
muita moottoriajoneuvoja koske
vien määräysten ri!kkornisia 33 
(45), lliikennerikoksia muilla kuin 
moottoriajoneuvoilla 15 ( 11), 
muita lakeja ja asetuiksia vastaan 
tehtyjä rikoksia 7 (11). 

Tässä ryhmässä on rikosten 1~ 
ku pysynyt suunnilleen viime
vuotisella tasolla. 

Kuten thlasto osoittaa, vain 
omakruusrikosten kohdalla on ta
pahtunut huQillattavaa lisäystä. 
Poliisil!l tietoon tulLeet li.i.kenn,e. 
onnettomuudet ovat viime vuo
desta vähentyneet, mikä on hY
vä merltk;i jatkuvasti kasvavassa 
liikenteessä. Tässä yhteydessä 
poliisi kehoittaa kaikkia lilken
teessä mukana olevia varustau
tuma:an pimeän vuodenajan lii
kennettä varten - jalankulkijat 
heijasti.n heilumaan, polkupyöräi
ldjöillä ja moottoriajoneuvoilla 
liikkuvilla val:ot ja hei.jastimet 
kuntoon Edelleen on huomatta
va, että. ne on' pidettävä jatku
vasti puhtaina ja toimintakuntoi-
Slina. 

Liikenteen kasvaessa tul-ee po
liisi entistä enemmän kiinrnittä

. mään huomiota myös jalan,kulki
joiden liikennöimiseen ja suoja
tien käyttöön. Jotkut jalankulki
jat ovat ottaneet tavakseen vete
lehtiä suojatiellä ja tällä tavalla 
he haittaavat liikennettä. Tämä 
on väärin ja tieliikennelain mu
kaan rangaistavaa. Myös jalka
käytävillä vetelehtiminen yleistä 
järjestystä ja lii.kennettä haittaa. 
vana on kielletty. Kirjoituskilvan 

voittaiat Kemissä 
Suomen its€111älisyyden juhla

vuoden kirjoituskilpailujen tulok
set Kemin kaupungin kansa- ja 
kansalaiskouluissa on ratkaistu. 
Kaupunginhallituksen valitsema 
arvostelulautakunta on valinnut 
26:sta sille lähetetystä kirjoituk
sesta seuraavat sarjan.sa parhaat. 
!-sarja, johon kuuluvat kolman
net ja neljännet luokat, valitsi 
parhaaksd kirjoituks<eksi Sauva
saaren kansakoulun oppilaan 
Marja Rauta j o en kirjoituksen 
"Kotini on Suomessa". Toisen 
sarjan parhaaksi, viidennet ja 
kuudennet 1uok:a.t, valittiin Paat
tion kansakoulun Riitta S o m e
r o n aineella "Ennen oli elämä 
ankaraa". Kansalaiskoulut muo
dostavat kolmannen sarjan ja 
näistä parhaaksi kirioitukseksi 
arvosteltiin Syväkankaan kansa
laiskoulun oppilaan Vuokko 
K e m p p a i s e n aine "Suuri hU. 
jainen pyhäkkö". Kolme jokais€n 
sarjan parasta lähetetään Hel
sinkiin valtakunnalliseen loppu
kilpailuun. 

risiriidassa käsitteen neuvosto
kansalainen kanssa". Koko·us oli 
lehden mukaan täysin yksimieli
nen tuomitassaan Vosnesnskin ja 
hänen kaltaisensa, joita ei kui
tenkaan mainittu kirjoituksessa 
nimeltä. Myös muut puhujat oli
vat samaa mieltä kuin Nefjodov. 
Keskustelu koski taistelua länsi
maista ideologiaa vastaan, jota 
taistelua osanottajat pitivät 
QIIllaan alaansa kuuluvana "py

Puutavaran hinnoissa 
edelleen alenemista 

hänä tehtävänä". 

Kokouiksessa hyökättiin myös 
Stalinin-vastaista kirjallisuutta 
sekä niitä vastaan, jotka ovat 
kuvanneet toisen maailmansodan 
luOI!lnetta ja päämääriä yksipuo
lisesti ja subjektiivisesti, ja mm. 
arvostelleet Stalinin sodanjohto
taitoa. 

• Per;iantaln · vastaisena yönll 
vietiin Kemin Työväentalon pää
dyssä olevalta paiko!tusalueelta 
Mauri Matinmikon omistama Dau· 
nus-merkinen pakettiauto OCN-91, 
arvoltaan noin 4.000 markkaa. 

Kainuun alueella on syyskuu (),50 mk pm3• Syyslkuun keski
ollut verraten hiljainen puu- määräisiä hintoja: 

Sahapuu: Hankintahinnat ovat 
tava~akaupan kan.nalta .... ~inta.~ olleet kesldmäärin 1 :35/ j3, joissa
suositusneuvotteluJen paatyttya 

1 

kin tapauksissa on metsän kan
tuloksetta. on jonkin verran nolle teh tynä maksettu 1 :50/ j 8

• 

kauppoja solmittu taloudellis- Sahapuusta on tullut kilpaile-
. . maan myös pylvään ostajia ja 

ten seik~ojen ja työ~h~yyden hinta on selvästi edullisempi 
pakottanuna., kertoi toJmmnan- pylväänä, smä pylvääksi kelpaa 
johtaja Pekka Niemelä Kan· osittain pape·ripuun miitaa ole-

• sa.n Tahdolle. vat puut. 
Kuusipaperipuu: Hinkintahin

nat 2-m kuorelliseUe 15- 17 mk 
prn3 ja vastaavat pysrtyhinnat 4-
6 mk/pm•. 

Ostotoiminta 01!1 vilkasta ja 
sy~kuun loppupuolella alkoivat 
ostajat ilmoitella lokakuun alus
sa tulevasta hintojen laskusta 
saadakseen kaupat käyntiin. Sa
hapuun hinta alen ee jälleen 6 
penniä j3 ja p.Lnotavaran noin 

Mäntypap eripuu: Hinkintahin
nat 2-m kuorelliselle 12- 15 mk/ 
pm3. Kantohi'nna.ksi jää 1-4 mk/ 
pm3• Pitemmällä kuin 1 km ajo-

metsltietä, joiden yhteinen pi
ha~ on 228 kilometriä. Vielä 
ayyskuun kuluessa saataneen 
työn alle 50 kilometriä metsl
telt!i, kertoi mesänparannuspli
rin päämetsänhoitaja K. H. 
Tuo k k o Kansan Tahdolle. 

- Metsäteistä on rakenteilla 
Sotkamoosa 13, yhteispituudel
taalll 54 km., Suomussalmella 11 
tietä, yhteispituus 58 km, Puo
langalla 10 tietä, joiden yhteispi
tuus 32 km., Kuhmossa yhdeksän 
tietä, yhteispituudeltaan 35 km 
ja loppu muissa Kainuun kun
nissa. Pisin metsätie on Suomus
salmella, Honkavaarantie, jOka 
on 12.5 kilometriä pitkä. 

Tienrakennustöissä on n. 100 
miestä. sekä lisäksi tienraken
n\l!Sikoneita. Kaikkiaan on met
sänparannuspiiria'l. töissä 525 
miestä, joista kuivatus- ja oji
tustöissä sekä muissa metsänpa
rannustöissä yli 400 miestä. Ra
hoitus on saatu järjestymään 
tyydyttäväs1ti. Tulevan talven 
työohjelmatkin näyttävält melko 
muikavilta, sillä syksyn kuluessa 
pääJSitäneen aloittamaan vielä 
usean metsätien rakennustyöt . 
Nykynälkymien mukaan ei aina
kaan tienrakennUtSpuolelta ta,r
vitse vähentää työvoimaa, pi
kemminkin jouduttanee sitäkin 
lisäämään. Metsänparannuspii
rissä vailmisuu täanäm vuoden ai
kana n. 100 kilometriä metsätei
tä, sanoi K. H. Tuolrlto. 

Puolangan Törmänmäessä ra
kennetaan parhaillaan metsä/tie
tä Rahikkalan vaara11e ja Palo
järven takaisiin taloihin. Tien 
pituus haaroineen on 5,.5 km ja 
Ol)ak:kaita on kaikkiaan 15. Ra
kennuskustannuikset tiekilomet
riä kohti ovat 6.000 mk. Pikari
niemen nuoren isännän tapasim
me ravinavaustöissä Rahikkalan
tien Pikariniemen haarana. Vil
ho R u s a ne n kertoi, e<ttä hei-

matkalla ei kantohintaa jää ol
lenkaan. 

Pikariniemen isäntä Vilho Ru
sanen työskenteli omalla tien

haarallaan. Tien rakennustyöt 

alkoivat kesällä. 

dän tilansa osuus tien Kustan
nuksista on 3.50() mart~kaa. Ko
.wnalskusrtannuksis.ta valtio mak
saa 5() % ja myöntää toisen puo
len tilalle lainana, lisäksi osak
kaa-t saavat olla itse töissä. Suu
rin osakas on OUlu Oy, jonka 
O<Suus on 9.95{) mk. Vilho Rusa
nen piti hyvänä tien saantia, 
kun näihin päiviin saakka on 
joutunut asumaan tiettömässä 
korvessa. Kyllähän se kalliiksi 
tulee pieniLle tiloille, m utta pa
rempi asua tien varresiSS kuin 
tiettömässä korve.S,sa, ei sekään 
ole he1ppoa, kertoi hän. 

Halko: Hall{Opuun kysy'llltä on 
vilkasta ja hinnat hankintahin
tana 12-15 mk/ pm3 tienvarressa 
koivu,hak>illa. 2-m polttorangan 
hinta on 3,40 mk/ pm3 a lempi 

kuin halan. 1 f•t • • 
.. Näyt_tääk~n siltä, että nykyises- 1 m1sensuur1 

sa hmtatllanteessa kannattaa 
harkita myynt ien suuntaamist a 1 • R 1 • sell~s~lle .artikkeleille, jotk~ sä!- pOIS UO SISSa 
lyttäva:t hmtansa huononaldn ai-
kana. Halko on tästä hyvä esi
me!"~ki. Halon hinta on noussut 
keskimäärin 0.00 mk/ pm3 v. 1966. 
J okaisen metsänomistajan met
sästä löytyy alueita, joissa hal
kopuun hakkuu on mahdollista. 
Kun tekee h al:kokaupan saa 
työtä tarvitessaan, eikä mene 
metsästä arvopuut työpalkkojen 
hinnalla. Myös erikoisartikkelit, 
kut en pylväät, antavat tavan
omaista paremman tuloksen. 

Kannattaa ottaa yhteys omaan 
metsäneuvojaa,n silloin kun jou
tuu harkitsemaan kauppojen te
koa Heillä an tiedossa markki
natilanne ja mahdolliset erikois
artikkelien menekkimahdollisuu
det ja metsäneuvojat mielellään 
ovat antamassa ammattiapuaan 
myös kaupallisissa kysymyksissä. 

T u k h o 1m a, 6. 10. (S'IT-TT) 
- Serusuuri poistetaan aikuisille 
tarkoitettujen elokuvien kohdal
la, mutta lapsille sallitut filmi t 
Olll edelleen alisierttava ennakko
tarkastukseen, ehdottaa Ruotsin 
filmisensuurivaliokunta Ruotsin 
radion kertoman mukaan. 

Elokuvien sensurointikysymys
tä on puitu valiokunnassa vuo
desta 1964 lähtien. Lopullinen 
ehdotus julkaistaan vasta ensi 
vuoden puolella. ElhdotukseiSita 
seuraa, että valtioo elokuvateat
teritoimisto ja valtioo elokuva
tarkastamo lopettavat toimintan
sa ainakin nykyisessä muodos
saan ja niiden tilalle tulee elin, 
jossa on muikana lapsi.l)5ydrolo
giantuntijodta. 
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§. MARKKINAT 
LAHNASKYLÄN myymälässä maanantaina 9. 10. 

HALLA-AHON myymälässä keskiviikkona 11. 10. 

VUOTTOLAHDEN myymälässä perjantaina 13. 10. 

ERIKOISTARJOUKSIA ELINTARVIKKEISTA, 
TALOUSTAV AROISTA, ASUSTEISTA JA 
TEKSTIILEISTÄ 

Auto vielä 
voittamatta 

- Moskvitsh Elite--henkilöauto, 
parhaillaan käynnissä ol<evien 
SK.P:n Voiltto.8li"paåaisten päävoi~ 
to on edelleen jäljellä, samoin 
puolet vQi ttoihin sisältyvistä 
täysa utoanaattisista ompelu.ko-
neista. Itse halu:aisdl!l mieluiten 
Sven Grönvalilin maatlauksen. 
Niitä oli voittoöen joukossa kaksi, 
mutta toiiillen on jo mennyt. Kun
pa tietädsi, missä pussissa se 
voi·ttoarpa on, nauraa SK.P:n ar
pajaistoilmlston hoitaja Maire 
M i k k o n e n. Jä:Jj ellä on viclä 
myös Tapio Tapiovc.aran ja Pek
ka Syrjän gra.fili.ik'.kaa, kultakoru.
ja, Kalevala-koruja, kinofi.Jmika.. 
meroita,, 

1 
keittiökoneita ja muuta 

arvokas'ta. . 
Tavoitteena on 10 arvan myy

minen jäsentä kohden. Viimeinen 
myyntipäivä on 15. 11. 67 ja vii
meinen voittojen lunastamdspäivä 
16. 1. 1968. - Kuvassamhle Pirk
ko Patrikainen ja Raija Marti
kainen (takana) esittelevät jäl
jellä oleviin voilttodhin kuuluvaa 
komeaa radiovasta81Il10tinta hel
si.nk:il:äiselle David Näsmanille, 
joka arpoja myymällä hankkii 
vaihtelua elä!lrelädsen oloonsa ja 
samalla tuikee puolueen työtä. 

ROVANIEMEN 
NUORISOTYö 

Oulunsalosta . 
Oulus~a työssä 
323 henkilöä 

Oullunsalon 1runtaa vaivaa jat 
kurva työttömyys. Kortista jou
duttiin avaamaan nyt syyskuus
sa, taV'alliseslti se on avattu vas
ta ma~aslmun poolella. Työn
hakijoita löytyi 40, joista osaa 
ei hyväksytty kortis.toon. Kun
nan työhönsij'<litusosuus on kah
deksan miestä, nyt on työssä 
kymmenen. Valtion työmailla on 
sijoitettuna 23 henikilöä. Lento
kenttä, joka on viime vuosina 
.anltanut useille ou1unsalol<4~!lle 

työtä, joutuu nyt vapautta:re~a.n 

k1,tusi miestä. Hailoodon pe:nger
tiel;yömaa helpottaa tilan:net•a 
jonkin verran. Kymmenen per
hee1listä pääsi · sinne. Kolmen 
poikamiehen on täytynyt jättää 
kotipaiklkansa ja siirtyä Säky
lään puolustusministeriön risu
saV"Ottatöihin., kun taas ympäri 
lääniä tulee miehiä pengertyö
maa:lle. Vähävaraisten o'!)iSikeli
joiden täytyi olla viime kesä 
työtrtömänä. Mitään kesätyötä 
heille · ei löytynyt. Oulunsalon, 
102.4 km2 :n kurman 1002 asuk
kaast·a käy Ou[un kaupungissa 
työssä 323 henkilöä. Heistä on 
teol:lisuuden palveluksessa 150, 
ka1.11pan ja pankin palveluksessa 
53 ja rakennustyössä 49. Kulu
massa oleva vuosi on ollut val
kea varsinkin rakennustyöläisten 
kannalta, kosika kaupUlilk i ei ole 
pystynyt ottamaan rakennusmie
hiä työhön aikaisempaa mää
rää. 

Rovaniemen nuorisotyölauta
kunnan järjestämä vapaa-aika
ohjaajan kurssi on aloitettu kan
salaisoplstolla. Vielä ensi maa
nantaina kello 18 voidaan uusia 
tulokkaita ottaa mukaan. Kurssi 
on maksuton, ja sille voi osal
listua nuorisojärjestöihin kuulu- 1-------------
matonkin. 

Tiistaina 10. 10. klo 19.30 ko
koontuu eri ammattikoulujen 
oppilaat, jotka osallistuivat Hir
vikarin kurssille, palaveriin 
nuorisotaloon. - Tilaukset rait-

tiusviikon ohjelma-avusta mm. 
filmit, puhujat jne. on tehtävä 
mahdollisimman pian puh. 3651 / 
77. Samalla pyydetään koulujen 
ja järjestöjen raittiustilaisuuk
sien aika- ja paikkatiedot. 

Erään suomalaisen • • • 
(Jatkoa 3: lta sivulta) 

hut vakuuttuakseen siitä, että Neu
vostoliiton kanssa on hyvä elää 
ystävyydessä. Tällaisin väittein 
yritetään poi&taa vastuu todellisil
ta ootasyyllisiltä, niiden poliitti
silta edeltäjiltä, jotka ovat nyt 
asettaneet hra Virkkusen ehdok
kaakseen presidentin paikalle. 

Osallistuminen Hitlerin sotaan 
·oli häpeäksi Suomen silloisille 
va!lanpitäjHle ja tragedia Suo
men kansalle. Muuta rikollisen 
neuvostovastaisen hyökkäyksen 
järjestäjien ei onnistunut saavut
taa tavoitteitaan. He eivät pysty
neet hävittämään Leningradia 
maan tasalle eivätkä tuhoamaan 
Neuvosto-Venäjää. Hitlerin Saksa 
antautui ehdoitta, ja vähän aikai
semmin. oli sodasta irtautunut Suo
mi, jolle neuvostokansa jalomieli
sesti ojensi ystävän käden. 

Näistä yli kahdenkymmenen 
vuoden takaisista tapahtumista oli
si voitu olla muistuttamattakin. 
Mutta koska Virkkunen on katso
nut sopivaksi kääntää katseensa 
historiaan, oli myös meidän muis
tutettava niiden tavoitteista ja 
"aatteista", jotka jakoivat rosvo
retl!;en aseveljeyden hitleriläisten 
kanssa. 

Herra Virkkusen neuvostovas
taista sotaa koskevien järkeilyjen 
vuoksi on täysin ymmärrettävää, 
miksi hän puheessaan valoi kiuk
kuaan Suomen kommunistista puo
luetta vastaan, joka horjumatta 
vastusti näitä sotia ja puolsi rau
haa ja ystävyyttä Neuvostoliiton 
kanssa, ja miksi hän parjaa Suo
men kansan demokraatti-sta liit
toa, Suomen työväen joukkojärjes
töä, jok a johdonmukaisesti puo-

lustaa Suomen kansan laajojen pii· 
rien etuja. Tämän järjestön edus
tajat kuuluvat Suomen nykyiseen 
hallitukseen, joka ulkopolitiikas
saan noudattaa ystävällisten s•lh
teiden kehittämisen linjaa suhteis
saan Neuvostoliittoon. 

• MA'ITI VIRKKUNEN enempää 
kuin hänen ystävänsä ja suojeli
jansa eivät nähtävästi halua mu
kautua siihen, että Suomi kulkee 
edistyksellisen kehityksen tietä. 
He riistäisivät mielellään Suomen 
työtätekeviltä näiden sosiaaliset 
saavutukset. Siksi Virkkunen ylis
tää neuvostovastaisia sotia ja sik
si hän yrittää myö·s pelotella kuu
lijoitaan väitteillä, että Suomea 
uhkaisi jokin vaara ja että "suo
malainen elämänmuoto" olisi, uhat
tu. Sen säilyttämiseksi meidän . on 
"tiivistettävä rivimme ja käytävä 
taisteluun", sanoo Virkkunen. 

Ei ole vaikea arvata, että Virk
kunen tässä ilmaisee Suomen 
taantumuksen ja myös sen ulko
maisten ystävien mielialoja. Näissä 
piireissä pyritään saamaan vapaat 
kädet hyöliDtä!lylhin työläisten 
saavutuksia ja ystävyyteen Neu
vostoliiton kanssa suuntau~uvaa 

Suomen ulkopoliittista suuntausta 
vastaan. 

Virkkusen esiintyminen on vain 
osa kampanjaa, jota Suomen oi
kelstoplirlt ovat viime aikoina ke
hittäneet. Ei liene epäilystä siitä, 
että Suomen kansan edistykselliset 
voimat eivät anna oikeistolaisten 
ja heidän ulkomaisten suoje!ijoit
tensa leikkiä Suomen kohtalolla. 

(NovoJe VremJa- APN). 


