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ID Kaupungtnleallerl8 Rovaniemelle Tämänkeväisessä kirja-

E M. Ka t "t"- Ä~W· ttt·· R ~~~mnq~dnd ~-lj---------------------------------------:un arla ar o nay antokauden 1960-61 kevätpuolen vaikka esitys monen mielestä e am perus e un ova- k Ot K · t G ' arvost 1 t . K . . . niem n·· T tt "k h . k ana ava, arls o, umme- • 
~ ussaan .. ~er as1 emm kaupungmteatter1a kor tti ta- onnistui varsin mainiosti, oli ~ a ea en .. er 0• .... J on . a rus ja Tammi. Mukana on 

loon, Joka lepaa yhden kortin - Risto Vesteen - varassa, lehtien kannanotto suurelta t~~k~Ituksena on lahentaa ylel- myös Pohjois-Suomen kirjai
~utta pysyy s~tä huolimatta pystyssä niin, että se on kau- osaltaan mieluummin negatiivi- ~oa __ Ja teatteria toisiinsa, jär- lijoita, joiden teoksia on nyt 
~ katsella, han osoitti aivan ilmeisiä profeetan lahjoja nen. Kun vertaa toisiinsa sadun Jestaa luento_ ym. tilaisuuksia tila~uus hankkia halvalla. Ti
nain jälkeen päin asiaa tarkastellen . Se kortti irtosi seuraa- ja Yövieraan saamia atvosano- teatteritietouden lisäämiseksi, lai~~us .~n ~seissa ~a.~auksissa 
-van kauden alussa talosta ja Kemin Kaupunginteatterilla ja on niiden välillä . 1 t·· . tukea teatterin toimintaa, jär- myos -~nmemen, sllla .. ma:ne.~ 
oli edessään kausi, jossa näkyy vain yksi todellinen valon- il~einen epäsuhta mie es am jestää matkoja muihin teatte- ~yyd~a~t sa:t_?:lla vnmeJSta 
pilkku: Kauppamatkustajan kuolema a Ia I lmi Parkkari T 

1 
. K. . Ka reihin sekä kerätä varoja näyt- appa e a mt yo .en. -.se_ur:ato~-

K iW t t · u eva1suus on emm u- teliJ·åst· d" . lk. t . vassa muu am1a p01mm Ja 
a · muu uon~ kauten~ tehdyt yritykset viittasivat puuginteatterilla hyvin mielen- . .1pen. Ien Ja -pa m OJen alennusmnntiluetteloista: 

omalla tavallaan siihen, etta teatterilla oli vaikeuksia. Am- kUntoinen Herra Bieder Jakamiseksi. Annikki K a r 1 n i e m 1- W 11-
matti1eatterina siltä oli kohtuus odottaa parempaa. ja murha-· (taikka tuho-)p:~~~ Teatterikerho järjesti ennen 1 a m on »Metsä elää» 4:50, 

Jean p 1 s t ·· t 1 ·· »Morgam» 5:50 ja »Murros» 
Oiva Luhtalan tuloa odotet- odottaa menevän hyvin kaupak- jat on tulossa seuraavana. Oike- : au ar ren. ~ay e n::an 1:so. 

tttnkln sen vuoksi kuin pelasta- si Kemissä. Vastaanotto on kyl- ast~an ;näytelmältä voi odottaa »SulJetut _ovet». ez:sl-Iltaa nay- Heikki L o u n a j a n »Pei1ity
van enkelin esiinmarssia. Jo hä- lä ollut positiivinen, mutta esi- ~~lJon~m. Onhan tunnettua, et- telma~ esJttelytilais~ud~n,_ JOSsa neet jäljet~> 2:50. 
~ e~immäisessä ohjaustyös- merkiksi Kauppamatkustajan t~ Ilmi Parkka:i py~tyy ohjauk- Rovamem~;n _:J'eatte~~ es1tt1 kat- Tau~o . Rauta p a 1 on »Klll-
sään sisällä Kemin Pirtillä Len- kuolemaan verrattavaa innos- snn, jotka vaat1vat älyä ja tark- ke_Iman __ tyonayttee~a. ~~s~aav~~ lank?"lvaJat». 1:50. 
tävlssä morsiamissa nähtiin, et- tusta ei Punainen viiva yleisön kaa analnsia. Ainakin alkaa on e~~~tel~J~ on _tarkmtus JafJestaa Remo. R 1 ~teen »Kullan-
tä ~;nakaan farssi~. -~injalla hä- taholta tule saamaan. Se voi- ollut aiheen _perinp.?hj.~iselle saannolllsestl. h~~to~~ 1 :~ 11 en i u k sen 
nessa e1 ~~tyttyk~an. Farssin daan jo nyt sanoa, vaikka esi- kypsyt_telyl~e .. ?lihan t~ma Ma~ 1 1 »Miesten meri» 8:50. 
nokkelat kaanteet Ja sukkelaan tyskertoja onkin vielä järjellä. Frlsc_hm kirJOittama Ja Pentti Uula A a p a n »Jälkipartio 
pbnahtavat repliikit väläyttivät Missä sitten on vika? Oiva Luh- Saar~ko:>ken suomentama näy- kellään on aitoja omaperäisiä varmistaa» ja »Yhteyspartio yl
jo mleli1n kuvan, että Oiva Luh- tala sai käsiinsä valkean työn. te~ma JO alustavasti sijoitettu koomikon taipumuksia, ja kun lättää», molemmat 2:50. 
tala saa teatterin nykyiselläkin Käytettävissään oleviin välinei- viime kauden ohjelmistoon. hänellä tässä Naimapuuhien Ville ~ui 1 u n »Aurinkokel-
väellä aikaan paikoin varsin siin nähden hänen selvästi Gogolin naimapuuhat on tu- roolissa on mahdollisuus käyt- lon .~alaisuus» 1:80. .. 
nautitta~~ t_ul~ksia. Morsiamet brechtiläinen analyysinsa kyllä l~s~~ s~tt~n. ~ässä näytelmäsd tää niitä ~ik:in ~.laavi~~isittain, ar~~~~a» R 1°:~o~ a n »Eramaan 
noteerattunkm JO askeleeksi pa- puolustaa pai,kkaansa, mutta PitaJSi JO JUlkisuudessakin esiin- saattaa tasta nayttehJäVierai- Annikki setä 1 ä n »Karhun
rempaan suuntaan. niin vain on, ettei katsoja oi- tyneiden tietojen mukaan vie- lusta tulla teatterin pelastava kierros» 1:20 ja »Nukketeatte-

Ansan ohjauksessaan ei Ilmi kein tahdo pysyä matkassa sii- railla itsensä Olavi Karassaaren, verenlisäys. ri» 0:50, »Poj.katyttö» 1:80. 
Parkkari ilmeisesti löytänyt nä kulissien ja esiintyjien alitui- P~hj~~ssuom_alaisen maaseutu- Kevätpuoil ratkaisee, onko H~ikki R oiva i sen »Länsi
kemiläiseen yleisöön menevää sessa vaihtelussa. Nähdäkseni vaeston hyvm tunteman näyte!- korttitalo taas saatu tukevasti Lapl~ matkaopas» 4 :-. 
linjaa, ja niin tämä jännitys- juuri monien kulissienvaihdos- mäntekijän. Karassaarella jos pystyyn. .Y~~kko. H a akana n »~va 
nä,.telmä jouduttiin melko var- t~n v~ok~i ;enähtää nä~_telmä • • • • ~:~:a\ ~5.)."'' »Kamera pal}as-
haisessa._ vaiheessa vetämään ln~n ~1tkaks1kin, mutta nayttä- BRECHTJLAIST A VJJV AA Tuomo Itkosen »Neidon-
vähin å.änin näyttämöltä. mosov1tuksen lyhentäminen on, kenkä» 3 :-. 

Nimenomaan sosiaalisesti tu- hankala temppu. Paljonkaan Allan Jokisen »Herra lii-
tulle pohjalle rakentuvana saat- juonta loukkaamatta siitä voisi kennetarkastaja» 2:50, »Joki ja 
toi Ilmari Kiannon Punaisen jättää pois ainakin ~uolet, mut. valkea. talo» 1 :-. . 
viivan näyttämösovituksen t a mitä kohtaa on pidettävä _Laun K .a a r r on >>Muuri» 
--.,------------tärkeämpänä kuin toista ii ·· 4.-, »Portti» 4:-. . . • s na Hannu K a utu n E ... 

Jatkoa siv. 1. o.~ pulma. ~1va Luhtala ei jät- urkuri» 2:-. » Jamaan 
Iuaisi Irtt·· .. 1 k . .. tanyt Punrusesta viivasta pois Rauni Kivi 1 i n n a n »Koti-

! aa u em1seen mm •t·· .. s ·te . k kir' 11 sitovaa, rajallista käsitetta kuin ~~ aan. .1 n ama aan Ja i- pihan tontut», »Pikku Untu» ja 
hyödyllinen. Jan tarkOituksia ei tullut louka- »Satutytti ja Piippana» kukin 
SYNTI VAI SENSUURI.. tuksi. Kokonaisuutena on tulos 1:50. . 

8. Onko mielestänne • tar- mielestäni »joteskin hyvä, mut- Ur.~~ ~ sp e g ~-.en 1 n »Oik:eita 
peellista yhteiskunnan joilla- ta ei vakuuttava.» ja _ vaa_ria ammia~ ja »Slnmen . . . . seikkailU», kump1km 1:50. 
ktn perusteilla valvoa luetta- Oll omituista miten suopean Usko Moi 1 ase n »Kallio-
van. kirjalliSuuden laatua? arvostelun sai kiinalainen satu tunturin kotkan pesä» 2:--. 
M itä mieltä olette sensuu- lehtien taholta osakseen. Itse Laila Torvisen »Ruotsin 
risfla? satuhan kyllä on herttainen ja evakko muistelee» 1:-. 

Rovaniemen Yhteislyseon kulttuurikilpailut pidettiin 26-27. 1. Kilpailut 
herättivät poikkeuksellista huomiota kahdestakin syystä: Ensiksi ne olivat en
simmäiset laatuaan Rovaniemen ja tiettävästi koko maakunnan oppikouluissa. 
Toiseksi niiden taso oli yllättävän korlcea, kun ottaa huomioon, ettei kilpailu
kokemusta osanottajilla ollut. 

Ensi sijoille selviytyi useita kehityskelpoisia nuoria, joilta voi odottaa myö
hemmässä vaiheessa enemmänkin. 

Kilpailussa oli kymmenkunta eri lajia, joihin osallistui yhteensä yli 300 
oppilasta. Eri sarjoista mainittakoon kuoro- ja yksinlaulu, pianonsoitto, viulun
soitto, kuvaamataide, valokuvaus, grafiikka, liikunta ja tanssitaide, puhetaito, 
lausunta, kirjallinen esitys ja novellikäännökset englannista, saksasta ja ruot
sista suomeen. 

Erityinen huomio kilpailussa kiintyi kuvaamataiteen korkeaan tasoon .Eräi
den arvostelijoiden mulcaan se ylitti viime syksynä olleen Lapin taiteen vuosi
näyttelyn tason (!), mikä sinänsä on saavutus, koska kysymys on monien oppi
laiden kohdalla vasta maalaamisen aloi ttelemisesta. 

Oman maininnan ansaitsevat vieraskieliset novellikäännökset, joita tiettä
västi on ollut mukana vain kerran pari Helsingin kouluissa. Arvostelussa pan
tiin erityinen paino luon.tevaan suomen nokseen. 

On mielihyvin todettava, että myös Lapin kouluissa on ruvettu järjestä
mään kulttuurikilpailuja. Niiden avulla on erinomainen mahdollisuus kasvat
taa nousevasta polvesta kulttuuria harrastavaa ja siitä kiinnostunutta yleisöä. 
Tässä suhteessa koulut voivat tehdä merkittävää työtä. 

Tällä sivulla julkaisemme muutamia kirjoitus- ja suomennoskilpailuissa 
kärkipäähän sijoittuneiden sekä muiden aivan nuorten kirjoittajien tuotteita. 
He eivät luuzta.vasti esiinny tämänkään lehden palstoilla viimeistä kertaa. 

iloinen päivänpaiste 
kerolta kerolle kertoo 
suven saapumisesta 
routaiseen maahan 
ja pian tunturikukka 
ojentaa hennon vartensa 
ja ylistää elämää 

Mika Ollila 

Näylel,mäkir joifus.kilp,ailu 
Lapin läänin alueella asuville kirjoittajille viime keväänä ju

listettu näytelmäkirjoituskilpaifu· päättyy 1. 6. 1963 mennessä. Kil
pailuun osallistuvien näytelmien aihevalinta on täysin vapaa. Kil
pailussa jaetaan seuraavat palkinnot: 

a) Kokoillan näytelmät: 

1. palk. 200.000 vmk 
2. )) 150.000 » 
3. » 100.000 » 

b) Pienoisnäytelmät: 

1. palk. 75.000 vmk 
2. » 50.000 » -Valvonta olisi erittäin vält- varmasti kUnalainen tekstll

tämätöntä, jos yhteiskunti tie- tään, olipa Kemin esityksessä 
täisi mikä on hyvä, mik~-'>aha, aito kiinalainen musi1kkikin, ja 
mikä oikein, mikä väärin, mikä vaikka Ensio Seppäsen tekemät 
kaunis, mikä ruma, mikä ko- näyttämökuvatkin paikoin vai
hottaa, mikä alentaa, mikä joh- kuttivat aidon tuntuisilta n11n 
13~ väärään se~~ualismiin, mi- kaikesta huolimatta jäi koko-

POHJOISET KIRJAlUJAT r.y:n 
vuosikokous 

3. » 25.000 » 

Yhteensä palkintoina jaetaan 600.000 vmk. Kilpailun toimee'll
panijana on Rovaniemen ja Kemin kaupunkien teatterilautakun
tien, Rovaniemen Teatterin Kannatusyhdistyksen sekä kirjalli
suuskerhojen Rovaniemen Pahtan ja Kemin Pärheitten edustajis
ta valittu toimikunta, jonka pu~eenjohtajana on toimittaja Pentti kä oikeaan erotnkkaan. Yhteis- . · . 1 

lrnnta. el ti~dä ja si,ksi valvonta na1svaikutelma melko ke~noksi. 
on erittäin vaarallista. Elämme Sadulle tuttu mielikuvituksen 
joka tapauksessa niin valtavas- käyttö ohjauksessa oli melkein 
sa vaikutteiden puristuksessa näkymättömissä. Kun heti alus
ympäristön, lehdistön, eloku- sa oli näyttämöllä vain aivan 
van, radion, television, kirjalli- kokemattomia näyttelijäntai
suuden, usko~~on, politiikan ym mia, joiden kohdalla oli henki-

yt~?älktak,··· ke.ttlat·· .. 00. lapMs~111lis~a löohjaus aivan silmiinpistävän 
1a 1e aa es1m. 1 erm 1 to t .. .. 1 t 

Kravun kääntöpiirin lukeminen. 0 e_m~ n a, paas unnelma 
seitf!emän veljestä ja osa pa1kom muistuttamaan kansa
Haanpään tuotantoa katsottiin koulun joulujuhlaa. 
aikanaan sopimattomaksi, nyt Sitäkin mukavampi taas oli 
Mykle ja Miller! Olen lukenut todeta, mitenkä Mika Valtarin 
nä~ä kaikki ja kauhistun re- Yövieras kevensi ilmaa. se pe
hellJsyyden saamaa palkkaa. 1 t· · k" h tk k · te tte · 
Kaunistellen ja koukeroin ker- ~ 1 ama m e e. Sl a_ rm 
rottuina samat asiat hyväksy- lmsuma~ta samanla1seen pmtee
tään, mutta t o t u u s, se perii seen kum vuosi sitten. Kaikista 
.Bil_nsuurin. omituisinta vain oli se, että 

KIRJOJA POHJOISESTA 
Jorma Ollikainen: Kelokämppä, WS 1962. 
Hans Lidman: Lohen silmä, Otava 1962, suomennos Toivo Ln. 

va intohimo kalastukseen, olipa 
saaliina sitten kuningaskala tai 
särki. 

Molemmissa kirjoissa on suru
mielinen, pahoitteleva sävy -
siitä johtuen, että luonnonvarai
suus ja koskemattomuus vähä 
vähältä katoavat kaukaisimmis
takin perukoista, että hiljaisuus 
väistyy äänien tieltä ja luon
non omat äänet sekoittuvat tek

KEMIN PIRTILLÄ 
Topi: Veikko Tiitinen, Riika: Raili Tiensuu, lapset: Riitta 
Muonivaara, Marja Nieminen, Pertti Ekdahl, Matti Leskinen. 

Rovaniemellä sunnuntaina 31. 3. 1963. 
·;.J •\ 

HATUT JA VANAT 
Harjumaa ,sihteerinä kirjåilija·· R"a'uni"[Kivilinna ja jäseninä 

o~ettaja Niilo Teerimäki ja merkonomi Raimo Hakola Kemistä, 
tn Carl Frey ja toiminnanjohtaja Arvo Jänkälä Rovaniemeltä. 
Käsikirjoitukset nimimerkillä varustettuna tulee lähettää toimit
taja P en t t i H a r j u m a a II e, Rovaniemi, Ukkoherrantie 9 

Pohjoisten Kirjailijoiden UI- Esko Ahonen (1937), Kauko 1. 6. 1963 mennessä. 
timan llsäksi ilmestyi viime Aalto (1934), Marketta Heino-
vuonna kaksi muutakin vapaa- nen (1945) ja Kari Miettinen Kilpailun arvostelulautakuntaan kuuluvat maist. Rauol P a 1m
ta yhteisjulkaisua. Savossa toi- (1942). g r en, ohjaaja-näyttelijä Ilmi Parkkari ja toimittaja Lauri 
miva Vestäjät ry. tukee hyvin :.V anoja~> ovat tehneet seu- Kn u u t i Kemistä, teatterinjohtaja Ensio Niiranen, metsä
nuorta lyriikkaa albumillaan raavat kolmetoista nuorta hä- teknikko Pentti No r v asu o ja toimittaja Armi Harju Rova
»Ilman hatunnostoa» ja runoa mäläistä: Aulikki Hakulinen, niemeltä ja lehtori Olavi 0 r a v a Kemijärveltä. Lisäksi lautakun
sisältää myös Hämeen Ikarok- Carita Isokangas, Jaakko Kor- taan valitaan läänin ulkopuolelta joku tunnettu teatteriasian-
sen l>Vanat». jus, Helmi Könnölä, Marjukka tuntija. 

Könnölä, Pekka Lampinen, Han-
»Ilman hatunnostoa» on Erk- nu Nieminen, Annikki Ranta,!-==================================== 

ki Ahosen, Väinö Putkosen ja Seppo Saarikylä, Taisto Salmela 
Olavi Siippaisen toimittama ja ja Arla Saraste runomaan ja 
runoilijat (syntymävuosineen) Kauko Anttila Lauri Väänäsen 
ovat Pirjo Tuppurainen (1945), kanssa aforismeilla. 

Seuraava liite huhti-toukokuussa 

tuttua seutua minullekin. Ja,ALLAN JOKINEN: 
kun tuo tuli mieleeni, enkös Fasaanit ja Nuuti 
vain ollut näkevinäni myös Al- Novelli Karisto. 
piinin kuvissa tuttuja piirteitä ' 

~likko. 

sa henkilökuvaus, juoni, dialogi RIWKIN-BRICK, ANNA & JAN- niinikään toimitettu yhtä aikaa 
ja tyylivire palvelevat oivasti NES, ELLY: samoilla kielillä . Tällainen tuo-
kokonaisuutta, josta muodostuu Elle Kari, Lapin tyttö. tantotapa on epäilemättä kan-

inarilaisen Albin Lehtolan naa
masta, parrasta ja piipusta. Tie
dä häntä sitten ja tämähän ei 
ole tärkeää käsillä olevaa tehtä

tiiviisti hallittu pienoisromaani Otava 1962. natettava: saadaanhan siten 

~;:::~~:;E~}i~~:~:~~!~~~n~~~ ,."';~·t-if·.·.~f"/·~'···-· .. ~.·~·;l·,·~p·~.,· .. ·.tiJII.jw:;·p·.·}~P'_ .... ~ •. p~·w;,,...;,~·."'{t· .. ·r·.·h.iM ~;~~:h1~~[~~~:~P!~t~~ 
Kustantajan tapa selostaa ro- $1%~ . missa teoksissaan onnistuneet 

.. . . . . maanin juoni takakannessa on ~§\); .. :,, ., .· ·· tavoittamaan aitoa Lappia juu-
. Nun Ollikamen kmn Lidmaz:- kenties johtunut hyvästä halus- lfu~~~~t',W}<·'' :·' ri sellaisena kuin sitä ulkomai-

vää ajatellen. 

~i1:tenki~~~~~~~~k~~~~e~~~~~~ ta antaa l~kijalle mahdol.~i~im- ~~~~1ff_:,t4 :. · sille turistei~lekin ~opii e~~tellä. 
le, Toivo Lyylle _ ovat haus- man edullmen ennakkokas1tys. lft%Y\,:J: . . . ~Elle Kan, Lapm tytto» on 
kasti ja asiantuntevasti käyttä- Kun sen lukee Jokisen tekstin ~}tfl;,,,,'.c lähinnä lasten kirja. Lappi-ai-

.. .. .. .. . . .. . neet kirjoituksessaan täkäläisiä jälkeen, ei voi muuta kuin huo- ~~{1!~~lt~\0t· . heisten lastenkirjojen laajassa 
:rama. yhtalai~yyk:sJsta. En- sanoja ja sanontoja. Niiden an- kaista: voi pyhää yksinkertai-~~·-. #~lli\l j~'f:, · . . kaartissa teos sijoittuu kärki-

niikan meteliin. 

la. IS?~ks1s~a tull ~o . alussa siosta teokset. ~vat ~~aneet a~- suutta! Yksinkertaisemmin »Fa- . . -.~.·.··.~.·.···.·.···.·.i ··.'. ·.· .• · ... ••·•.·•.•.•_"_i."t~.:~.,, __ ·.· .·.. . .. . . paikoille. Sitä ei väritä .turha mamJtu~sl ~-~-vat. OlhkaJsen ka- vostettavan lisan, nnden pa1- saanien> sisältöä tuskin olisi . ':···,{.• ?k ·· ''•.,.. romantiikka tai eksotiikalla kei-
mera n~!.tt~a ?1~een su~n~t- k:~.llisväri on oi~e.a ja _lämmittä.~ voinut käsittää ja mauttomam- . ,, :;~~~\~;r:." :.~' kailu. Elle Kari on tavallinen 
tu etupaassa klrJan Alpnnnn, va . . . Mlellpiteem on, etta . . . · . . . . ~·f':~·'''''•d:•+r.·t.#io'WNtf~J~\d•q'!«+i,i-Giiiii . . .. . .. 
kieltämättä .valoku_vaukselliseen elävä ja kehittyvä kieli pysyväi- tt_Im olisi kaunokirJ~lhse~tJ an- lt~1~:~~;·"'• ~· · ' ' · · ·•• ··. ~~~s1, Jolla omas~a Ytt_IPanstos-
h_~hm~on. Mutt~ l~ika o~. sen- .. . .. .. . sesti laajenee _viva.J:l~erikka~- sw~as~a teosta tuskm vmtu ba- t'rif][t;J%< )W'!. j sa~n on. san;-at. 1~-~t. J.~. huolet 
~aan liik;aa .. Var~m~men e~amaa, ~yos tarkan Ja patevan tiedon, den suuntaan_vam milla sanml- nallsmda. i1tt!;l.%%'J}tt,," ·; "· kmn mmllak~n .1~~-ISI~.laan. ~u-
JOnka ihailu Ja 1hannomti on tieteen suuntaan. Ia ja sanonnmlla, jotka tuodaan Jokisen huumori on lämmin- ~~~- .. ·. ::: .. :- .. · .. . .. ... . . vat ovat ark1elamasta , kaums-

Yllä nimettyjä kirj~ja tarka~- ~~~!f1:issay~:st~~~o~ä~e:~~i~ Ollikaisen kerronta on tosin tietoisuutt:en _sieltä, mi~sä .. ne tä ja kylmää sekaisin, haaleaa ~~\ ;~\~j)[~[:t'~!((~@lWi#~IMtbt4fl~ ~l~m~ttor,nia ja aitoj~ •. mutta 
telen seuraavassa »mpussa» Ja .. . l~"kk k luistavaa - kyllä sitä mielik- o~at .. vu.?sisat~J.a ~lleet kaytan- Allan Jokinen palaa Fasaa- se ei ole koskaan. Enimmäkseen P . tt ·tt "1 t . silti JUun lapsenomalsla, Elle 
verraten niitä toisiinsa. eramaassa u uvaa amera- .. .. nossa. Askettam JOku paakau- . . . . .. .. . . . . . . . ansen vuo a s1 en 1 mes Yl Kari tuntuu oseeranneen va-

. miestä ei näihin päiviin men- se_en lueske~e~. -::-.mutta er~an- punkilainen nuori arvostelija, neissa os1ttam entiseen a1hepu- ~~~ ~~my1Iee ~~~~~lse~t1 Ja ~~- suomennoksena Anna Riwkin- . . P .. .. 
~olem~at ovat . kuvakirjoja, nessä ole löytynyt, våikka valo- lamen arklpalvai~yyden v~uku- ruetiessaan Rauni Kivilinnan riinsä. Nuuti-Mikko, teoksen saanpam, ymmartaen Ja »yleis- Brickin valokuvaama ja Elly p~astl !a te~sk~;nteler,natta. Koi-

kirJoja joissa tekstm ohella on kuvaustekniikka niin musta- telma on koko aJan sorm1tun- ki"rJ·aa melkeinpa·· teilasi koko päähenkilö on nimittäin tuttu inhimillisesti», mutta silloin täl- J 1 k t k ti t 1 mivuotiaaksi han vaikuttaa ko-
k · Lidmanin kuvat ovat . . . . t · 11 · · h .. · •t , , annes n er oma ansa e ee- . . .. . . k. 
uvla. . . valkoisen kuin varsmkm v:i.n- umassa, JO en sanmsl a1n se- teoksen juuri tuollaisten paikal- J·o »Aavekoiram novelleista Pa löin putkahtaa esiin viileä puoli 1" t . t· . k t L vm kehlttyneelta Ja 11enee m 

Paremmat taiteellisesti korkea- te h · ma·· s·· J·a s1"ta·· vars1'nkin puh · - ' 1s- uns 1ma1nen uva eos » a- . . . k " tt .1 . ~ .. . . . kuvauksen suh en on mmas- s a - Iisväriä sisältävien arvostelija!- 1 t · ·t·· ·· · t · satiiri jolla on selvä ja sattuva . .. . . Itse asiassa ama m vuo a l -tasmset. SltapaltsJ ne on pamet- ti k hitt n t taasti luonnon kuvauksissa, Al- . . ' uu a V01 P1 aa onms uneena Ja . . . . . pmkyla Jutaa» samaan aikaan . 
tu paremmalle paperille kuin e Y Y . piinin hahmo on . asia erikseen. Ie ou~oJen Ilmau_st~.n perysteel- tervetulleena. »Piiritetyn kau- osm~e . Fasaa~.I~n ~stu~tamisyn- kuin alkuperäinen ruotsinkieli- moltett~a . vanhem?L 
WS :n J'ulkaisussa. Lidman on sitävastoin seiväs- 1li· .. EI . O.I?aa tJetamatto~yyt: pungin» vahva ongelmallisuus tys Ja sen eraan 1hm1sen koh- te . R t . . _ Kaunust1 suunmteltu, asul-

v. .. .. ·rr·· k" . "1 taan pitalsl muuntaa Vlhaksl nen os Ja sen uo sissa pame t . h"" tt·· .. . t k 1 Molemmat kirjat ovat eräkir- ti muutakin kuin turistivaloku- . 1ela on ~a~. a !:Jolla er~a- . .. . lienee kirvoittanut tekijästä pin- dalta tragikoomilliset seurauk- tut saksalainen ranskalainen ja aan, ~1e ~ ava Ja _u eva as-
joja _nimikin sen sanoo - ja vaaja. Ehkä hänellä on parem- va1suutta suna, ~ttll:. _kun Lid- ulospam · · · nalle sitä ennen usein piiloon set merkitsevät - jos niin ha- 1 t"l . ' 1 ·t tenklrJa, JOka ansaitsee run-
molemmissa on tekstiaines eri!- mat vempeleet k!;ll~ ~llik~i~el- man_ ta~-~allee~ z:Imea:l, joet, PU- Suomenkielinen tai suomeksijääneen lahjan tajuta taiteelli- lutaan - enemmänkin. Nuuti en~ ~n .; am~n :

1 ~· 11 . 1'"- saasti kiitosta ja niin pieniä 
lisinä tarinoina tai jutelmina. la: muutamat lahlObJektnvllla rot Ja Jarvet, J~~lla han _on_ ko- ilmestyvä käännetty eräkirjalli- k k . d . k k Mikon tapaan monet tavallisek- .. Y .. . 1 mes yny . e e Js~n 11 kuin isojakin lukijoita! 
Ollikaisen kirjassa näitä tari- otetut laukaisut siitä kertovat. kemuksensa elanyt, Qlllkamen suus joka koskettelisi Lappia sen . 0 _onalsuu en J~ uvau - . k ts t t "h . t . t ht tannamen »Lapm tytto» on Jorma Etto 
noita yhdistää muuan Alpiini- Mutta tämän lisäksi Lidman on on sa~~pe~_äinen .. e~kä_ paljas~a on _ muutamia nuorisokirjai~ sen mh~illisyy~e~ ?1~eat suh- Sl u u u 1 m_ls~ usel~ a. o- .. .. • 
niminen erakko, jonka erikois- selvästi nähn~t yaivaa taiteet- Kel?k~ml?.a~ . S~Jam~Ia . Tosm Hjoita lukuunottamatta _ ollut teet. _Jokm:n e1 kirJoita ~kan- matt~an . reaktlmllaan ilmais.~- ten -~anot~~~ -:: >~~oy~~n~en it- . 
laatuisuutta kirjoittaja tarkas- lisesti täysipam<ilsen _asetelman o~u1 ~1lnnm1 n~~u »K1rak~n ~e!- Järvisen ja Walleniuksen va- sannnehesta kansanmiehen v~~ tl~!'t.~Jen »korke_ampa_an ela- sensa», m1ka kaytannossa mer- LAURI KAARRON uusi ro
telee monelta taholta myös er~ aikaansaamiseksi. Myös kerto- ka», Ja tuuma1lin kovasti, OllSl- rassa. Sentähden on mielihyvin vuoksi», hän ei viljele rahvaan- manpnnm» kuuluvien »Jalosta- kitsee sitä, että esim. ~Piiritetyn maani »Huoneenrakentajat» 
maa. ja erämaahan rakennetta- mistyylissä osoitt autuu Lldm~n kohan Kuopion m~~s ~-~-siaank.~n tervehdittävä alan uusia yrit- komiikkaa vain sen farssimai- mispyrkimysten» surkuhupai- kaupungin» kaltaisen mittavan (Karisto) on juuri ilmestynyt 
'VII. kämppä, tuo kirjan nimenä taiteellisesti valmiimmaksi kmn osunut Kirakkako~k~a~. yla- täjiä ja pidettävä heidän esiin- suuden vuoksi, ei pilalle hänen suuden. aiheen mestarilliseen toteutta- kirjakauppoihin. Tiettävästi 
esiintyvä Ke])!~ämppä . Lidma- Ollikainen. Luonnonkuvaus ?n puo_l.~ll~ oleva~~ ':esi~eittun: .. Ra:- tymistään tulevaisuuden lu- yksinkertaisuutensa kustan- Kaiken kaikkiaan Allan Jo- miseen hanellä on juuri nyt myös REINO RINTEEN uusi ro-
n1n erätarinoita yboiist~vä lan· korkeatasoista: se avautuu pa1t- ha]arVI-JakojarVI-KirakkaJarvl pauksena . .. .. .. . . . . . · . . .. .. .

1 k ... -k ht · ., ·k· · . -t · , ·· · a!stihavaintoina 1·a 3·a KirakkaJ"oki aina Paskaluot- · nuksella e1ka kayta murretta k1sta vm onmtella uudesta saa- ka1kk1 mahdollisuudet. maam tulee kevaan kuluessa 1-a on mma o am_n erro.1 a s1 u.ospam . te . .. .. t k t H.. t t k J Ett t .... 
~~ekä jokaisessa tarinassa toistu- ihmiseen päin tuntemuksina, tuma-tuntureille asti, osittain Veikko Haakana. mur en vuoksi. Tassa teokses- vu u ses a. an un uu - u- orma o mes ymaan. 


