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LAUANTAILIITE s s tallin Kansa 

Rovaniemellä, lauantaina toukok. 18 p:nä Toimittaja: JORMA ETTO Toimittanut Pohjoiset kirjailiiat r.y. 

KATSOMMEKO 
OIKEIN TEATTERIA? 

lappalainen kansanrunous o.sa suomal.aista Kirjailjat käsi poskella 
Tutkimattornia alueita on VI"eia·· runsaasti• . Pohjoiset .Kirj~.ilijat r.y:? VUO-' Sikokous pidettnn Rovaruemel-

Teattf!ria, ~~atter:ia j~ aina_ va~~ teatteria. !eat~eri~ suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimittamana ja Otavan kustantamana ovat ' tänä ke- lä Hotelli Pohjanhovissa m)lalis-
kur~kuun as.~t J_a ~!~.~or~te"!. M~n.ka z_hmeen vuokst? Mmk.a väänä ilmest!n~et k~hden merkittävän kirjallisuushistoriallisen perusteoksen ensimmäiset osat: kuun viimeise~ä päivänä. Asiat 
takza yleensa pztkaJannzttetsestt JOtam harrastamme? Vot- Suomen k 1 r Ja III suu s 1 ja Suomen k i r j allisu u d en a n t o 1 o g i a 1. Edellinen on Mat- olivat etupäässä virallisia mut
simm_~ r.ain_ sipaista e:ilaisia ihmiselämän ilmenemismuoto- ~~- ~ u u ~ ~ n toim~tt~ma kirjoit~amattoman kirjallisuutemme, so. kansanrunoutemme historia ta ne veivät silti käden ;oskel
ja, nnta vam kevyestz koskettaa, todeta tuonkin nyt tunte- Jalkimm~men '.'a~Ik~Iva antolo~.1a s~~alta alueelta sisältäen lisäksi myös Ruotsin vallan ajan Ie ja panivat miettimään. On-
vamme ja heti perhosen lailla kiiruhtaa toiseen kauniiseen suomalaisen. kirJalhsuuden nayttelta. k · · t" ·· . Antologtas k .. · kk 1 . k' r ... . 'k • f E ne SI e1 sen aan sorm1 mennvt 
ja hyvätuoksuiseen kukkaan eli toisin sanoen jonkun toisen . . . sa; on mu ana my?s JOU 0 apm le ISia JOI UJa pro · ~kki 1 t k 0 sen suomenta- keltään suuhun • 
taidelajin piiriin nautiskelemaan sen antimista. nu~a. JOikuJe~ Ja mu~n !a~-?al~I~~n ka~sanr~noud~n y~teyttä suomalaiseen ja maailman runo- · 

Mitä varten tuloksiin pääsevä urheiliJ'a harrastaa aina Pk~r!~tteteseen Ja.sen erikOispurte~ta valaisee ermomaisestl prof. Itkosen kirjallisuudenhistoriaan Kannattanee mainita 
. . . . . . . . . lrJOI ama laaJa luku »Lappalamen kansanrunous». -· · · . .. ' 

samaa laJta? Mztä varten vuorzstokupeiliJå aina kapuaa . puheenJohtaJaksi vahttnn 
päin kallioisia pystypääseiniä? Sinnikkäästi hän hakee Lappalamen folklore on, Itko- Karjalaisjoiut eräin kohdin sel-l leen A. E. Järvinen, varapu-
uZokkeita, mihin tarttua ja halkeamia, mihin kiilansa iskeä nen toteaa, uskomuksia lukuun västi poikkeavat lappalaisesk 1 heenjohtajaksi Lauri K a a r t 0 

ylemmäs ja yhä ylemmäs päämäärää, huippua kohti. lh~ ottamatta vertailevan tutkimuk- joiusta. Joikuja on rakenteen j~ ja sihteeriksi Jorma Et t o. Hal-
mismieleen on kätketty salaisuus, josta hän haluaa päästä sen kannalta miltei koskema- tyylin suhteen monentyyppisH\ Iitukseen tulivat myös edelleen 
selville.· Hän tietää sen paljastamisen arvoiseksi, aarteen- tonta aluetta, sen historiaa voi- Aiheensa ne saavat kaikesta sii- Allan Jokinen, Rauni Kivi-
omaiseksi .. Hän tietää myös saavansa uurastaa ja ahertaa, daan n:onilta_ koh~in va!aista tä mitä laulaja voi ympärilläär Iin n a ja Reino Rinne sekä 
eksyä ja löytää, haparoida ja kompuroiden edetä. Hän tie- vam yllmalka!Sln vuttauksm ta1 hava1ta. Kailtkein antaisin aih( . uutena jäsenenäRaijaKosti 
tää koko ajan pääsevänsä lähemmäksi ja lähemmäksi eikä varovaisin otaksumin. Vielä ei on ihminen, joko laulaja itse tai 
hän sisimmässään kuitenkaan koskaan toivo saavansa aar- voida edes esittää deskriptiivis- tavallisimmin hänen naapurin
retta kiisiinsä. Saavutettuna, paljastettuna käsinkosketel- täkään kuvaa, koska tähänasti- sa ja muut lähimmäisensä. 
tuna aarre on menettänyt tenhonsa, sal~isuus zumonsa. siin keruutuloksiin täytyisi saa
Odotus on tyydytystä parempi. Odotus tuo jännityksen tie- da merkittäviä täyde.rmy~siä . 
toisuuteemme, tyydytys lopun ja kuoleman. Kuolema vähe- JOJkulaulun alkuperaa e1 si
nevän mielenkiinnon symbolina, ei suinkaan fyysisenä ta- täkä_än ol~ vielä yritetty erikois
pahtumana. tutk1muksm valaista. Kansan-

Suurimpia salattuja toiveitamme loogiseen ajatteluun ~usiikin. tutkij~t. ov~t kuite~
pyrkiessämme nimenomaan taidenautinnoista puheenollen ~m hava~nne~t JOlk~Jen ryt~u; 
on yksiselitteisyyden karttaminen. Mikä olisi taiteelle sen ~a m~lodia~km. usel? k~unuksi 
tuhoavampaa kuin että kaikki olisivat "t.. ht" . lt "? Ja mielenkimtOJseksi. Jomn ta-szt a Y a mte a. paista laulutyyl'" ·· t ·· 
Kuka taiteilija tällaista toivoisi? Ei teatterin piirissä työs- . . Ja ~sun YY ~yos 
kentelevä taiteilija ainakaan oli hän sitten kirjailija, näyt- mm. ostJakeilla Ja voguleJlla. 

Joikujen - ja yleensäkin 
lappalaisten - historian tut
kimuksen perusteos on ruot
salaisen professorin Johannes 
S c h a e f f e r. u k s en 1673 
julkaisema »Lapponia» (kään-

' nettiin nopeasti kaikille sivis
tyskielille), jossa on mukana 
myös kaksi Olaus S i r m a n 
joikua Enontekiöltä. 

laisilta noin 3110, narinlappa
laisilta noin 200, muilta huo
mattavasti vähemmän. 

telijä, ohjaaja, lavastaja tai kuka tahansa muu koko siinä 
koottisessa ryhmässä henkilöitä, jotka yhdessä luovat joka Sananparsien enemmistönä 
esityksestä ainutkertaisen taideteolesen. ovat yleiset elämänohjeet ja 

Juuri tämä ainutkertaisuus antaa niille, jotka todella havainnot, useat ovat usl!omus-
haluavat teatteritaiteesta herkuttelun kohteen, mahdolli- peräisiä, osittain pelkkää taika-
suuden tunkeutua syvemmälle ja syvemmälle itse aihee- uskoa, mutta myös etläinkunta 
seen ja siten lähemmäksi taideluomuksen ydintä, sen sie- on antanut moniin aihetta. 
l1La, sen tenhoa, sen "miksihyvänsäsitänimitettäisiinkäii.n." Lappalaisten arvoitukset näyt-
Harva taidelaji suo nauttiialleen todella niin monitahoisen tävät olevan enimmäkseen lai-
ja moniulokkeisen pinnan kiivetä ja tutkia kuin teatteritai- natavaraa eikä niiden esittä-
de. Siinä piilevä kollektiivisen luomisen salaisuus antaa ti- minen ole yleensäkään ollut Yh- .. 
Zaisuuden lukemattomiin analyyseihin ja synteeseihin yh- tä suosittua kuin suomalaisten 
den ainoan esityksen aikana ja ain'utkertaisuus aiheuttaa keskuudessa. Etenkin koltilta ja 
näiden erittelyjen ja yhdistelyjen jatkuvan muuntumisen. Enontekiön lappalaisilta on ar-
On kuin pitäisimme käsissämme lapsuusvuosiemme ihme- voituksia samoin kuin sananpar-
kiikaria, kaleidoskooppia, missä eriväriset lasinpalaset pei- ~iak~n saatu ~iukasti. Suurin on 
lien pintoihin heijastettuina aina antoivat erilaisia kauniita marm~appalamen 80 arvoitus-
kuvioituksia silmiemme iloksi ja mielemme ihmeteltäväksi. ta käsittävä kokoelma. 
l(Qskaan emme - saaneet ~samaa ·kuvaa enää näMäväksem- ~ Professori Erkki Itkosen Jaa-. 
me, sttä'mahtta •ei' maailmassa•löytynyt;' joka s'en olisi meille j!l. selo~teko l~ppalaisestn kan-
palauttanut. Miezeemme kasvoi kaipuu menetettyyn ja syn- sanrunoudesta en erinomaisen 
tyi muisto nähdystä ja kauniina nautitusta. , havllinnollinen ja asiallinen. 

Tämän numeron kuvitus on 
tehty tuon vuosikokouksen mer
keissä. Valokuvat on ottanut ja 
kehittänyt Petteri V ä i s ä n e n. --·--

LOHEN 

JOI K V 

Lohi ui 
veden pohjaa pitkin 
se vahva kala 
ja kallis kala 
joka menee vaikka olisi 
läpi maan teno. 
Niin taas hän menee 
latvaan saakka 
ja mustuu niin 
ja muuttuu niin, 
ettei edes 
syökään enää, 
ei hädässäkään. 
Ja palaa hän 
jälleen alas, 
mistit on tullut, 
meren aavuudesta, 
missä on monta .lohta .• , 
Ja taasen . tulee -\·''' ,., 
yhtä , ,kirkkaaksi ' 
kuin ennen oli. 
Kun mereensä taassaapuu, 
kun sillejä saa syöd'ä, 
niin jälleen lihoa 
ja , tulee samanlaiseksi 
kuin ennen oli. 

(Suom. Erkki Itkonen. 
Teoksesta Suomen kir
jallisuuden antologia I). 

Jotain samantapaista tapahtuu mielessämme teatteria Näiden joikujen vaikutusta on Muista olennoista mainitta- ~eoksen .. loppuun liitetty Jaa 
katsellessamme. Tajuamme sen olevan elävää taidetta, het- voitu h~~aita mm. O~ethen lau- koon tässä vielä Jäämeressä asu- Jahka lah~e-~~ettelo_ antaa ha
ken taidetta, häviävää ja kuitenkin esityskerrasta esitys- lussa ~ahe .. . ~es .. Oellebten, ja va ravga, josta Ruijan suoma- lu~~aalle_ l~aa tu~klm.uksen ar
kertaan jatkuvasti elävää, kuitenkin muuntuvaa, kerta Herde:u~ kaannosten perusteel- laiset käyttävät Iapista lainat- VOISla ~ri~Oisteoksia, JOten_ ~ai
kerralta meihin eri tavalla vetoavaa riippuen omasta laa- la sepitt1 J. L. Runeberg ru- tua raukka-nimeä. Raukka on ken kaikki~an ~s~om~.X: klrJal
dustaan, mutta myöskin ratkaisevasti omasta sen hetken nonsa ~Porolle~ ja ~Matka ra- ihmisen kaltainen, Inarin poro- lisuus»-sar~an ensimmamen osa 
mielentilastamme, vastaanottavaisuudestamme, alttiudes- kastetun. lu?kse». Kaikille tuttu lappalaisilla nimenomaan huk- on lap~alaisen kansanperintee.n 
tamme, luonteenominaisuuksiemme voimasuhteista. Kuka F ~ a n z en 1 n »Juokse poro- kuneen haamu tai henki. _ osal~akm tod~ttav~ . ain~tla~tu1-
pystyy mittaamaan taidenautintoomme vaikuttavien teki- sem» on aiheeltaan yhdistelmä Lappalaisten kummitus- ja se~si, t~rpe_el_llse~s1 Ja kayttokel-
jöiden laatua, määrää? Ei kukaan varmaan, eikä ole tar- ~?l~mmista Olaus Sirman et~istarinat ovat samantapaisia pOlseksi kirJaksi. 1' A 
peenkaan. Tarpeen on urheilijan sitkeyteen verrattava kyky JOIUista. . kmn suomalaistenkin. Jorma Etto. ... 
todella halutessamme nauttia teatterista niin, että opimme Lappalaisten sadut ja tarinat Noitatarinoista ovat Suomen--------------------------
tuntemaan sen esittämän taideteoksen läpikotaisin. Aivan- ova_t ~~heiltaan kansainvälistä Lapille olleet tyypillisiä laajem- Olli V • • •. 
kuin musiikinystävä lukee partituuhaan kuunnellessaan permtöa. Sadunkerronnan varsi- malla tai ahtaammalla alalla llrl. 
ihailemaansa sinfoniaa on teatterinystävän opittava luke- nain~n keskus on ollut Norjan tavattavat muistelukset asian-~ 
maan jokainen vihje, tauko, sävy, vuorosanoihin kätkeyty- Lappi. Ns: ihmesatujen määrä omaisten seutujen entisaikaisis- y; e 
vät "rivienvälit', lavastuksen, puvuston, tehosteitten anta-'- on suurm, seuraavat ryhmät ta velhoista. Niinpä Kemin La- 11 
ma säestys, näyttelijöiden antama oma panos, ohjaajan ovat elainsadut _ _ <pää~enkilöinä pissa kerrotaan Torakas-noidas-
työn linja. Mistä löytyy teatteriteoreetikko, joka pystyy kuten _suom~lalSlllakm kettu, ta ja Päiviöstä. Sampian noita Kuusivuotiaan leikit pienessä tien yli aina silloin kun auto 
luettelemaan kaiken, minkä voimme saada irti nähtävästä karhu Ja susi), sadnt tyhmästä 'oli Ikämieli (Akmeelil, jolla on kylässä ovat yksitoikkoiset. On tulee. Ihmiset autoissa ovat vi
näytelmästä. Riippuu vain meistä itsestämme, miten paljon j~ttiläisestä ja staalosta sekä paljon samoja piirteitä kuin An- vain yksi toveri ja sekin tyttö. haisia. Hauskaa. Näin jatkuu 
tahdomme siitä irroittaa ja itsellemme valita. p1lasadut. tero Vipusella. Sillä on sininen lakki, jossa on kauan. Kello on niin, että kaik-

En lakkaa koskaan ihmettelemästä sellaisia katsojia, jot- Syntykertomuksia ei lappalai- . Historiallisten ja paikallista- valkoista karvaa ja silkkinau- ki tulevat töistä ja autoja on 
ka löytävät teatterinautintonsa esityksessä aina pakosta- silla näytä olevan erityisen run- rmain joukossa ovat muinaisis- haa. Nyt on syntymäpäivä. paljon. Aina ei jaksa juosta, täy
kin ilmaantuvista virheistä. Herkuttelu on sitä suurempi saas-ti. Ikivanhaa on Ahseceäd- ta taisteluista kertovat kaik- Kaikki tavarat ovat hyviä ja tyy istua. Toinen toisessa ojassa. 
kuta enemmän on moitittavaa. En lakkaa ihmettelemästd ni-syöjättäreen liittyvä perinne. kein yleisimpiä. Vieraat tunke.i- lakritsi vielä parempaa. Tulee sininen auto, joka on sa~ 
itseänikään, kun huomaan tavantakaa tekeväni samoin Lisäksi on satuja siitä, miten on lijat ovat jo 1200-luvulta alkaen l;le tulee taas tänään. Se tu- man näköinen kuin oma ku
ja hyyistä päätöksistä huolimatta selittäväni jollekin lä- syntynyt karhulle töpöhän~ä. , häirinneet niin lappalaisten lee joka päivä. Ikkunasta nä- minen ja punainen. Sinise~ au
himätselleni, että tuossa tai tuossa kyllä oli jotain vinoon ketulle valkea hännänpää, po- kuin suomalaistenkin elämää, kee, miten se lähtee kotoa ja ton lavalla on ihmisiä. Tyttö 
mennyttä. Useimmat arvostelijatkin katsovat tosin ja tun- rolle erilaisia rustottumia jne. ja vainolaistarinoitten syntymi- tulee tielle. Sitten ei näe ennen juoksee tielle. Ei se ehdi yli. Ei. 
netusti huonosti palkatun ammattinsa vuoksi asiakseen Paikallistarinoita lienee edel- seen on ollut runsaasti aiheita. kuin portilla, suurten koivujen Ihmiset lavalla heiluvat eteen 
kuuluvan niin monen virheen löytämisen kuin suinkin on lisiä enemmän. On kertomuksia Lappalaisten vainolaistarinat ~lla. Tien laidassa on puuvaja, ja taakse. Auto pysähtyy 1ähe1-
mahdollista mahduttaa onneksi rajoitettuun palstatilaan. miten on syntynyt Torajaisen puhuvat harvoin sotajoukoista, JOka on väsynyt ja kumartaa le ojaa. Tyttö on tiellä, eikä kui
Huolimatta siitä, että moitteen sanallisen ilmaisun muotoi- Ounasjoen varrella, miten Uts- ne ylistävät yksityisten henki- ojaan päin. Vajassa on suuria tenkaan sama. Se ei sano mi
leminen on nähtävästi aika lailla helpompaa kuin kiitoksen joen Ailigas-tunturin kaksi yh- !öiden sissitaisteluissa osoitta- laatikoita. Ne ovat tyhjiä. Lak- tään. Ei edes itse, vaikka verta 
olen läheltä seuratessani moittimisen, panettelua hipaise- densuuntaista 'kurua, miten maa rohkeutta, viekkautta ja ritsi täytyy aina syödä ylimmän on päässä ja käsissä ja vaikka 
van nälvimisen, älykkäänvitsikkäältä vaikuttavan ilkeämie- Inarinjärven suuri ulappa Ka- osittain yliluonnollistakin ky- laatikon päällä, ja siellä kuun- toista kättä ei ole. Lakki ei ole 
Itsen sutkauksen vaikutuksia taiteilijoihin alkanut- vah- sariselkä jne. vykkyyttä . n~llaan, mitä ihmis\)t sanovat ja sininen. Se on musta ja siinä 
vasti epäillä tällaisen arvostelun taidetta oikeaan suuntaan U k 

11
. . . . . Monet tarinoista liittyvät to- m1ten autot kulkevat tietä. Ja on hiekkaa, mutta karva on al-

. ·· ·· t h Yhd t k .. .. . s omukse Isnn olentoihm katon ··· t " 1 k t .. 1 . vzevaa e oa. en e evaa tulzko arvostelu yksityisen kat-
1 

• • dellisiin historiallisiin henkilöi- reJas a as eu uu po Y van valkomen. 
sojan tai ammattiarvostelijan suusta. on app~lalSIII~ kutoutunu.~ hin, kuten Pyhään Trifoniin vajaan piei).inä tähtinä, eikä . .. . . 

. . . . .. kertomuksia, JOtka yleensa . . ' se voi olla pölyä. T1ella ei kulJe kukaan. Kaikki 
Jos pysty'IJ- helpostz lauotun moztteen antamzseen, mzn vaikuttavat lappalaisen folk- Petsamon luostann perustaJaan, · . .. .. . _ .. seisovat eikä l" .. k .. ··· k t 

on myöskin paljon harvempi kiitokseni mahdollisista super- Ioren elinvoimaisimmi!ta os'l- Päivän Olaviin, Päiviö-noidan Tle on .. tark~~ - Tiehe~ k:rJOI- soittaa Lihavaa:. ana ann~ a 
latiiveista huolimatta yhtä arvoton ja samanlaisessa perus- ta. Näistä olennoista huom:t- poikaan,. ja Herr Vuoleviin, ;e~a~~· purretaan ruutuJa Ja tie tä. Juoksee ja h~il~t~n t~-~er~l;-
tteettokmuudess~tan yThtä ~ähän tait~_ilijaa tuke_va ja kannus- tavin ja naapurikansoilta ko- Olaus Su·ma~n. pau:~!a:~ ~~~~li~ ;e~~~~~ ~~~s huutaa. Kaksi m!estäa~tt:~ ase~ 
ava uzn mot e. arvztsemme sus perustetta ennenkuin k tt · - k" · · · · · meidän pitäisi muodost ·r.. 'k . .. . .. .. . .. onaan puu uva on staalo. Lappala1sta sananparsistoa le. Autot ajavat sen yli. Aina unm Ja v1e po1s. S1tten tulee 

t ·t t t .ta mz aan ~z azs~a kasztyst~ .. Nazta Staalo on ihmisen näköinen, ei ole tyhjentävästi kerätty ei- on rakennettava kaikki uudel- mies ja panee tytön päälle vaat-
ptaer~as esz ·ma vakr. e_nll armdsemtme thyvzn palJon: teatterztzetout- mutta kookkaampi, väkivahva kä sen alkuperää perusteelli- leen. Ojassa on hyvä istua J·~ teen ja toinen jalka näkyy, eikä 

1 e 2 • zr1a zsuu en un emusta Aswntuntemus luo t .. k ·· ·d t' t · · · ·· .. l k k .. .. · · · luottamust T.. .. t t · k .k·. 
1 

.. .. . . me sa asu as, erai en Ie OJen sesti tutkittu. Suomen Iappa- sieltä löytää rahankin niin kuin suna o e en aa Ja smisen auton 
a. aman me o eamme az zl a elaman en alotl- muk I'tt · "h · 1 • t · sk · h' k. · · la Ollessamme . är. ll' . .. l t . . .. .. .. .. .. aan puo 1 am I mmen, ais en sananparsia on pantu kerran. Mutta se nainen vei sen pu unssa on m sia. Smne ei 

Sääntöjenmuutosta koskeva ehdotus veti Lauri K a a r r on kä· 
den poskelle. Tähtäyspiste näyttää. olevan kaukana, mutta mää· 

rätietoisella työskentelyllä saavutettavissa. 

ha
.lutessamme nJauJtet· zszta otten ·OtJa m_~zdanl?n akly~tava,_ et~a puolittain peikko tai .piru. muistiin Inarin tunturilappa- rahan ja sanoi :»Kiitos» saa katsoa. Tielle ei saa katsoa, 

ta ea erzs a mzn pa JOn uzn sumkzn .. .. .. · · 1 t'k · ·· ·· ·d ·· k t t tt t· t . . . · Tanaan on oltu puuvajassa Ja suuren aa I on s1salla on hy- . 
'!:s~~tt·n .?n arh~ e . ~~-a ze OJa~~~ Ja tuntemustamme ~a O~a katsom.isem;ne kä~ paljon rikkaammaksi ja siihen- syöty, tehty muovailuvahast~ vä itkeä lakritsipaperin kanssa. Jouni Pietikäistä. askarr~tti harrastajajäsenten asema 
s 

1
a --~~a P~~e Y7~s a~n;e. kT__a lo~n sam~lla ava1!'tuu 1_a ha.n m~ juurz __ pyrzmmekzn. Me haluamme rikastuttaa omat kana ja pantu se kaivoon jääh- Nyt on toukokuu ja aurinko on yhdistyksessä. 

e ~za~ ;nez e .:ne o .?'l·~_en z_~nt?zner: _sezkka. Mezlle kay tazteellzset elamyksemme ja siten nauttia niistä enemmän: tymään. On piirretty ·va·an sei- lämmin ja on syntymäpäivä. Ei- •• 
;:.oz;t:m~~en ;:a~~t;;an ~arlceaksz, voz JOpa tuntua halpa- Siten olemme myöskin päässeet tämän esityksen ajatuksen- nään prinsessa jolla onJ tukkaa kä missään ole hyvä olo. Kana KEV ATRAHAA Nuorten Kirja ry:n jakaessa 

zn azse a uvz a .. zn... . . kulun alkuun. Vain pitkäjännitteisesti yllttpitämällä har- koko pään yru'päri leuassakin otetaan pois kaivosta ja se pa- keväällä palkintoja viime vuo-
Karttunut ttetomaaramme mahdolltstaa meille eri ilmai- rastustamme pystymme kääntämään tuon rikastuttamis- e·k·· 1 t ' ' nee itkemään Suomen Kirjailijaliiton ke- den parhaista nuorisokirJ'oista 

sutapojen ja tyylien vertaamisen to' ·· "tt t •t ll' 
1 

a se 
0 

e par a · vä· t h · · . . . .. zsnns_a, nzz en. az ee z- prosessin kulun meille itsellemme otolliseen ja sivuseikois~ N t m .. .. · t· 11 .. .. . .. . .. .. .. . 
1~ en ap~ra OJen Jaosta pää- annettiin kirjailija Veikko H a a-

sen arvon punnztsemzsen mzelessamme zlman ettå meidän ta häiriintymättömiä taidenautintoja antavaan suuntaan . Y T .. e~~aan. I.~ e. __ va~a~ _EI~a tieliekaan voi menna. stvat osallisiksi myös kirjailijat kana 11 e Valistuksen palkinto 
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