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vyttämään taustaäänet hyvin-~ 
kin vähäisiksi. Näin tulevat 
soololaulajat esille selvästi .Ja 
puhtaasti eikä kuulijan tarvit-
se arvailla, mi-kä äänistä kuuluu 
millekin lajille, kuten joutuu 
veikkaamaan esimerkiksi eräis
sä ruotsalaisissa levytyksissä. 

Kukaties liiallinen kiirehti-

LAPIN KAN~;:;- KIRJA LLISUUSLEHTI 
- ......... .. ' ,. __ -

-~ · .... · _ . .- +- lonsa. Ansoilleen ja rysilleen 
hän aamusella lähti ja sieltä 
hän illalla palasi, jos palasi, 
saattoi viipyä useammankin 
päivän, yöpyä me,tsissä ja jär
vien rannoilla rakotulilla. Ei 
hän koskaan reissulle lähties
sään sanonut mitään takaisin
tulosta. Se jäi arvailun varaan. 

· .. .. · · Monesti tällainen ansareissu 
mmen - aan~tys 0~ suontettu Tämän vuosisadan alkukym- istui. Poikkeaminen Jussan pitkät ~a ~ustat, ett_ä hän venyi jopa kuukausia kest ä-
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en pu~hlla Suo:ne~, menilla vaikutti Kolarin puo- omaksumasta periaattees,ta muistutti palJon enemman kar- väksi mutta silloin oli kyllä ~Laulava bnt~ktrJa», 1 t o.t- lLi~u~uka _ t atlkkat -~u~t~ akantlellya. Ja JO~kossa on us. eJta harvmal- lessa perin omituinen mies, en- johtui siitä, että Silanteri oli hua kuin ihmistä. Silloin tällöin kUlJ'et tu laajemmilla selkosilla, 
mtttaneet J uham Paa te a la sa s1 aus aaanma uu aan suuks1a - on pakottanut otta- . . . .. .... · h " .. · ·t · .. 'lk 1 sti 

WSOY 1963 · to' t ·k t .. 1 .. . . . . nustaJa Ja selvanakiJa, JOnka hänen uskollisin opetuslapsen- an rnsm 1 sensa 1 osen a a , J'alan alle oli saatt anut jäädä Leo Lehtonen. · lS a ymmen a aJia. maan mukaan JOitakm heikko- · · · · · J' · t· .. k t " h .. .. 
· . . , . . . . . . . ... · . maailmankatsomuksessa oli a1- sa, joka kaikki vapaa-aikansa o Ipa p1r 1ssa e a yvansa, useita satoja kilometrejä. Näitä 

»PohJolan lmnu: .' a rtku- LaulaJat on ryhmitetty levyli- Ja esityksia kuten ovat esim. van ilmeisiä vai·kuteita intialai- istui häntä kuunnellen ja to- vaikkapa vaimoväkeä, otti muu- l ' t d ll" . ·tut 
· 1 'hko toimittaneet · .. · .. k .k.. · · · t .. k. · · o 1va mm. e e a mami 

vm», . VI , • . Ie e!mpur1ensa mu aan, m1 a smmnnan, me sa •rv1sen .1a sista uskonnoista, kuten esimer- dista~n. riokulmalta kimpun kuivia pä- N . . R t . tkat pit-L Hartman Olavi Htl · · t .. t .... k. .. .. t 1 t J · or)an Ja uo sm ma , 
ar s von , - varmaan on ermomamen ra - vas ara m aan e y . a es1mer- kiksi käsitys sielunvaelluksesta. , : K 

11 
.. .. k _ reitä, sytyt ti piisivalkeasta tu- k... t 'k . · · · 

1 
illa 

den Pentti Linkola Paavo · " 11 · ·11 ,1· t h . _ k 'k · - · k 1 · h - Y maa us on, pappa pu . . . . . .. 1a pa 1 Oimisla poronpo u 
, , ka1su nu e, JOI a m u arras 1 s1 nauru- Ja p1k u okm y - v· 1.. k .. .. k' 1 ht . h ·t t 't !en Ja poltti IhokarvoJa nnn 

1
.. . t t . k · J. J·a S 1 • 0 · Rauno Teno t · ···t k .. ..k. .. t · .. .. ·t k t " .. . 1e a ny yaan m pu pa aa uu o a. ap1 asuma om1en a1ro en uoma ame Ja - us raJOlu uu esamo m rays- e1saam y ses a on na1den Ia- hd t . .11 M'k E 'k . t· h" . lt.... kuin joskus ennen poltettiin 
1
. . t . Otava 1963 t .. .. 11.. .. k tt 'kk 1. .. .. .. .. h .k t· ht pu e armassa es1 e 1 on- n 01ses 1 anen m1e aan . y 1 v1r o]en. 

vuo. · aa a pns u avan p1 u mnun Jien aamm e1 os I pere y- J . . . k' . . u k' ht . · t M'k J r lehmäitä tuumikarvoja. y ·t tt" M'k n Jus t alon 
.. . . . ihailuun ihmettelyyn ja ään- neen varmaan vaikea erottaa ussan nuz:I, varsm m JO~ JO - Ie mva . 1 on- uss~n se:- . . . ri· e un . 1 o .. ~ . s~a 

Vumeks1 kulune1sta vuosista .... ' . . .. . .. .. .. . . ' kossa on Joku vanhempi par- tykset maailman luomisest a Ja Jussa la1litm Itse ruokansa. puolesta usem tmhmkm n~ak-
on lähes jokainen tuonut ktehJ1an ntlmken arvkailuunlt. Myos ml :~lkla aanet kuuluvat millekm ranpärryyttäjä, jolla on ollut kuoleman jälkeisestä elämästä Hänellä oli oma rautapata, jos- sua vas-taan, mutta sehän olisi 

. . d . t k' . ou uope u sen anna a on aJI e. . .. . .. . t 
1 

k ·tt· k. L' k" t" t · J 
1 

11 l"k markkmmlle uu en lm u IrJan. .. . . .. . t t" ._ . . . . henkilokohtamen kosketus ky- seka Jussan omaksuma Ja u- sa ~~ 1 sapus ~-nsa . . 1e o a- ok1 ollut » uma a e» n aa. 
Tähän saakka ovat uutuudet tall~~s~.a ellr:punryhmi ys. a pl »Laulavan hntukirJan» toisen seiseen >>noitaan ja tietäjään .» kitsema »sielunvaellusoppi». mä JOhtunut epaluuloisuudesta Yhtenä kesänä hän kuitenkin 

. . t dettava onmstuneena. Lmtuja d t f J p t t · ·tt .... t" ... d t" 
olleet useinm1ten niin sano tu- . .. .. osan muo os aa pro · · aa e- Mikon-Jussa eli Juho Kylmä- Jussa julisti. a1 s1 en saas ava1syy es a, erehtyi ja lähti Arvolan Augus-
ja kenttäoppaita, joiden taso h~r~asteen_sa . k~hteena pita~a lan ja maist. L. Lehtosen kir- maa oli syntyään vaattojärvi- - Mie olen ollut täälä maa- mutta tiettävästi koskaan hä- ti-isännälle heinätöihin. Työin
vuosien varrella on jatkuvasti ?

1
1Sl kukatie., 

11010
_n?t enemman joittama lajinkuvauskirja. Va- Iäisiä, mutta luonteeltaan liik- ilmassa jo kolmetuhatta kertaa. nelle ei maistunut muitten kei- toa kesti vain muutaman päi

kohentunut, ja esimerkiksi vä- l?S levyt~ks~t . ohsi . suoritettu litettavasti tekstiosaan ei voi kuvana hänen vaikutuksensa Mie olen ollu pääskynä ja po- tos. Saat teihan syynä olla se- vän, sitten Jussa heitti pois. 
rikuvat kuuluvat jo itsestään siten, etta lahisuk,mset. - ja suhtautua yhtä varauksetta- lienee ulottunut varsin laajall,e, rona ja ihmisenäki jo satoja kin, ettei kukaan tavallinen Kun isäntä kysyi, et tä no miksi 
selvänä osana nykyaikaiseen la~lulta_a~ sa~_anKaltaiset .. -- masti kuin prof. Paatelan Y'ksin olihan hän kulkenut pohjois- kertoja. Rautukönkhää laijassa kuolevaineo laittanut syötä- Jussa ei enää niitylle lähde
lintutieteelliseen oppaaseen. 

1~_Jit olisivat esnntyneet perak- toimittamaan äänitykseen. La- Norjan ja -Ruotsin kylissäkin, mie olen luonu ensimmäisen väänsä sellais-ten reseptien mu- kään, hän vastasi salaperäisesti 
Vuoden vaihteessa suorittivat kain. iinkuvauskirjassa on lähdetty Vesisaarta ja Jokkmokia myö- lehmän ja puhaltannu sieraih- kaan. sopott aen ja silmät kiiluen. 

suomalaiset kustantajat uuden Professori Paatelan suoritta- perin tunteeiiiselta pohjalta ia ten. mii elämän hengen omala koi- Mainittakoon että esim. Iin- _ Kuule sie Aukusti! soon 
aluevaltauksen laskemalla Jiik- malle vaikealle ja suuritöiselle teoksessa vilahtelevat sanat Vanhemmalla iällään hän plkinttukeuhkolani. tua hän ei nykinyt ollenkaan, sillä laila, että jos mie menen 
keelle myös lintujen äänet. Tä- äänitykselle on annettava var- sellaiset kuin »uljas ritari», asui varsin mielellään Kolarin Uskollisen opetuslapsi-asen- vaan keitti sen höyhenineen ja märäle maale paskale, niin se 
hän astihan suomalaiset lintu- sin korkea arvosana. Makuja- »sankari», »turnari», »kavaljee- ja Sieppijärven välillä olevassa t~ensa palkkioksi Mikon-Jussa suolineen, kaikkineen. Ohra- tullee semmone halla, että se 
harrastajat ova·t olleet linnun- han on tosin monia, mutta ri», jotka katkerasta olemassa kaikkien kulkijalo käyntipai- kutsui rakennusmestari Silan - jauhoista hän keitti puuroa, jo- viepi •i!jan koko maasta! 
lauluesitteiden kohdalla likipi- henkilökohtaisesti olen prof. olon kamppailusta kerrottaessa kassa, ArvoJan talossa, joka oli terin ensimmäiseksi »prohvee- hon lisäsi syömään alkaessaan Mikon-Jussa oli myös h yvä 
täen tuontitavaran varassa. Paatelan äänityksissä iloinnut vaikuttavat lievästisanoen hy- kestikievari. Siihen J ussa tuli taksensa.» raa'asta perunasta leikattuja uimari. Hänellä oli varpaitten 

Professori Juhani Pall!telan siitä, että hän on kyennyt häi- myilyttäviltä. En voi kuitenkaan retkiltänsä niin kuin kotiinsa, Pohjasenvaarasta, joka oli viipaleita. Sitä hän kutsui ja sormien välissä räpylät kuin 
toimittama >>Laulava lintukir- oviJoukossa oli vakituinen peti- Jussan mieluisampia riistamai- »pilkkupuuroksi.» sorsalla. Niinpä hän kutsuikin 
ja» on kirjaimellisesti sitä, mi- ·- paikka häntä varten. ,ta, hän sanoi. Jussalla oli oma perunamaa, itseään. 
tä nimi lupaakin, sillä teoksen ~ Jussa kulki omia polkujansa, - Son minun pääkalloluuni! johon hän kylvi keväällä heti - Mie olen vetten kuninkas 
pääosan muodostavat kuusi LP- " t iet ja yleiset kulkuneuv'Jt ei- Ja jokka minun uskhooni tule- lumen lähdön jälkeen sieme- ja ilmojen herra! 
levyä taik·ka vaihtoehtoisesti vät hänelle sopineet. Autoista vat, net kumartavat sitä ja nensä. Hän oli sikäli erikoinen Kerran hän oli mennyt Kola-
magnetofoninauha, joille mah- 1 hän ei pitänyt lainkaan. Hän oi:J.ikul.!ciissa ottavat kengät ja- maanviljelijä, ettei hän kas- rin nykyisen lossirannan paik-
tuu yhteensä 85 eri lintulajin dl piti niitä kaiken pahan alkuna, loisthansa, son nii pyhä ja kaan istuttanut perunaa toista keille nk. Riihihautaan uimaan. 

pirun riivaamina. Ne söivät ju- hurskas maa. kertaa samaan maahan. Hän Oli syystalvi ja joki oli jäässä. 
maJanvoimaa ja se oli Jussalle Norjan. matkoilta Jussalla oli raivasi joka vuosi uuden pellon Jussa oli hakannut avannon ja 
paha, koska hän itse oli julis- muistona pitkävartinen koreasti ja kylvi raakaan multaan. Ja polskutteli siinä. Talviuinti oli 
tautunut »·kaiken luojaksi.» kirjailtu piippa, kalanluusta kun h än ei lannoittanut maa- siihen aikaan vielä aivan tun

'l ·. · 
~ .. - .)..,~~ - .... _ ... _ .......... ,... 

Harmaahaikaran soidinmenojen signaalitoimintoja vas. Sieppausliikkeessä lintu kohottaa 
päälakitöyhtönsä sekä ojentaa kaulaosa eteenpäin· ja alaspäin, kesk. ja oik. Kaulojen ojen
nusliikkeessä lintu ensin kohottaa kaulaosa pystyyn, sitten heilauttaa sen taaksepäin sel-

kää vasten. (Verweyn mukaan) 

- Mie olen itte elävä jumala tehty. Siinä hän poltteli raat- ta ollenkaan, jäivät perunat tematonta ja niinpä paikalle 
ja Silanteri oon minun proh- teita tai koivunlehtiä. luonnollisesti kovin pieniksi. sattunut kylän poliisimies, Lut
veettani! Mikon-Jussa oli suurikokoi- Mutta jos meni ihmettelemään, tusen-Simppa, meni ja urkki 

Tämä mainittu Silanteri oli nen, musta ja karvainen mies. sai kyllä vastauksen. Jussan ylös avennosta, koska 
helsinkiläinen rakennusmesta- Vasemmassa kupeessa oli re- - Pieniä, pieniä non, mutta piti tapausta mielenhäiriönä, 
ri, joka teetti Tornion-Muo- vähtymä, tyräntapainen, jota oon se kuitekki siittä hyä, ettei mitä se tietysti saat toi ollakin. 
n ion maantietä. Hän omisti hän puristi pitkällä ja moneen ole onttoja! Siitä Jussa kuitenkin kim
myöskin auton ja se olikin ai: kertaan k:äärittävällä suoli- Kalastus ja metsästys onv!llt paan tui ja välit olivat iäksi 
noa auto, johon Mikon-Jussa 'vyöllä. Ihokarvat olivat niin hänen pääasiallisin toimeentu- poikki. Jussa, joka oli kuuluisa 

.1 ' ' ' 
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.; Ääni . on t~etenkin P Y r s t öJ 
1 
)ia!!.n risupunosten. välissä ole- nut . j.ac a,Jat. sitten . loppuun muod'Ostavat Wright-veljesten 

:f ~l~1~1 n~,.~~~~tt~~· ""~ :v.an ;p_e'hotn i ckk e em.äc .. sam..l myy~y,l eikä K. E. Kiiv-irikori 'J{fiti~~lf"liptut.i.UluCfoit~ ~n täy-
Palsat ei-Jät olEf 1aäkauden mal.ta .. ja 'naa'vaä. - Lauluras- Ösitfain "jo 'ifmestyess~liii •. "'v!ui-' d~1i'iiett~''pifiri tJ'ötsahi.iseri tai

synnyttämiä (siv. 107 ja 113), ta.Shan silaa pesämaljaosa si- hentunut suurteos ))Suomen teilijan maalauksilla. Värikuvi
vaikka jäätymisellä onkin osuu- säitä' -lahopuulla ja sammaleet linnut» alunalkaenkaan vastan- en poikkeuksellisen suuri koko 
tensa näiden olemassaoloon. jäävät pesän'• »vuoraukseen». nut tarkoitustaan tieteellisenä (jopa 15X20 cm) saattaa aluk-

Keko ei merkitse samaa kuin Kun ihminen riveää hirsitalo- käsikirjana. si oudoksuttaa, mutta niiden 
pesäkuoppa tai -malja. Esim. ~an, ei häneri ' sanot~ pehmus- Uuteen teokseen tulee esitys kauneutt a ja t äsmällisyyttä ei 
» rastasemo sekoittaa p e s å- ta:van tupa;ns~ seiniä. jokaisesta maassamme tavatus- voine kiistää. Väritaulujen li
k e on pohjan puuhileeseen »Laulavan · Iintukirjan» teks- ta lintulajista sekä lisäksi ly- säksi teoksessa on joukko Rai
multaa» . . »asettuu hautoma- tiosan · heikkous jää kuitenkin hyehköt selostukset myös ~el- mo Saarenoksan ja Claes Ra
asentoon k e on p 0 h j a II e toisarvoiseksi, ajateltaessa teok- laisist a lajeista, jotka pesivi\.t melin piirroksia, joista etenkin 
(siv. 13.) . - Nykysuomen sana- sen pääosan - levytyksen - vakituisesti jossain muussa poh- eräät ensimmäiseen vihkoon si
kirjan mukaan keko-sanalla erinomaisuutta. Ja vaikka Ia- joismaassa - Islantia lukuun sältyvät soidinmenoja kuvaavat 

ten päättyykin. Mutta Sinulla- turipuron hopeakylkiset aate-kieltää, etteikö tälläkin tyylillä käsitetään yksinomaan y 1 ö s- iinkuvauskirja tyydyttäneekin ottamatta. Kunkin laj in esltte- piirrossarjat ovat erittäin on
han on kaksi - toivottavasti - lismiehet, suvaitsevat aloittaa saisi vastakaikua Jukijoissa. päin s ui p p en e v a a pie- vain rajoitettua lukijakuntaa, ly on suoritettu hakukirjamai- nistuneita. 
~äyttöku~~oss~ . ole~a~ -~alk.aa ate:fiansa. Voin vallan hyvin kuvitella neromistä osasista koottua ·~a- teosta · ~oi k~konais~_udessa~n sen tiuka~_ti ~-äs~nelleen, joten Jokaiseen vihkoon liittyy 
Ja edessasi kivien va llssa k1e- Jos Sinulla on aikaa odottaa hempeän hymyn kohoavan jon- saa. kernaasti suositella mm hyvm teoksen kayttammen tulee ole- ruotsalais n . . St W hl 

t .. k l '11 r· . t . 1 h l . e Insin. en a -
~u~ e.~~~a polku tai pehmea, tunti, kaksi tai . p~oli . vuoro- k~n täti-ih~isen huulille, kun Punakylkirastaan pesän sa- ou UI e, .. m~_ms a Ja .uonno~- maan e ppoa. Ja. vaikka sa- strömin äänittämä LP-levy, ia 
Jakalaa Ja matalaa varpua kas- kautta , tulee hetki. JOI1om kala han hetkeksi la&kee sukankuti- notaan olevan »tuntureilla jos- ta !.Ieensa. ki~~nost~nerlle kmn n?nnas~a .. ~.n .pyri~~?_.lYh!e.en teoksen kokonaan valmistuttua 
vava kangas. iskee onkeesi kuin vimmattu mensa ja syventyy »luonnon kus poj a maassa». _ Lajin pe- myos varsmaisille lmtuharras- kielenkayttoon Ja eraita as101ta voi ääni! .1t .. k 11 · -~ ''l 

M.h. s· 11 . k" t " 11 V" k . . it 'II ' t tt 1 h t '11" · t evyl a uu a n r 0 
I m mul_~~ on se amen 11- ja voi_t saad~ a~vistuksen ~~~u- niin ihmeellisiin salaisuuksiin.» sä voi olla maassa muuallakin aJI _e. 1~me SJ .. mam Ul e es1 e Y Y .. ez:. e1 ~· e1 lu~- t~- lintulajin laulun taikka muun 

re? No, rynta1Ie vam - van- kanta1sen Ihmisen pyytaJan- Teokseen on pujahtanut myös kun tuntureilla. Olen tällaisia senkin takia, etta »Laulavan vuus ole tasta lamkaan karsi- ääntelyn. 
hasta tottumuksesta. Ei sitä ilosta. J os Sinulla vielä :Jn joitakin asiavirheitä. , maapesiä löytänyt esim. Rova- lintukirjan» levytykset on ääni- nyt. . . . 
kaua~ kestä. Reppu al~aa ko~- malttia kypsentää kalasi hi- Taivaanvuohen mäkätyksen niemeltä, Jyväskylästä ja Tu- tetty . Suomessa ja esiintyv_ät .. ~eks,tiosa ~ohjautuu . - . .• ti- Kust~ntaJan Ilmo_Ituksen ~~u
ta pamaa tottumattom1a hart1- taasti nuotion loisteessa polt- sanotaan (siv. 9.) syntyvän rusta. laulaJat edustavat todella me1l- kall mahdollista - kotimaiseen ka~n VIhot tulevat Ilmestymaan 
oitasi ja askel tasaantuu. Hiki tamatta sitä karrelle, saat siipi s u 1 k i en värinästä. Laulurastaan pesässä maini- Jä tavattavia lintujen lauluro- aineistoon, ja kirjoittajat ovat noi~ k.ahden kuukauden väli-
kihoaa pintaasi ja alkaa ottaa n auttia itse hankkimasi ate- - tuja. avustajineen joutuneet käy- ajom, JOten teos valmistuu pa-

LIPIN * 
TARU 

Poloisilla pohjan perillä, 
Lapin raukoilla rajoilla 
elelipä karski kansa, 
juuri julma juuriltansa -
kalasteli, metsästeli, 
eli, niinkuin 
metsäläinen eli! 

Savusipa kodassa tuli -
padasa poronrasva suli. 
Olipa kalaa heillä, 
kun kulkivat jokivarsien 
parhailla kalavesillä, 
oli talvilla, kesillä 
metsät täynnä riistaa, 
eikäpä ollut kiistaa 
aidoista, naapurin rajoista, 
jo ammoisista ajoista 
he olivat vapaita miehiä -
eikäpä miesten mieliä 
mikään kahlita voinut. 
Vaaralta vaaralle kaikui 
vain tietäjäin joi'ut, 
että metsät raikui! 

Tulipa sitten Pirkan mies, 
joka pahat keinot ties -
panipa paimentolaiset verolle, 
nyt kerolta kerolle. 
joikui .Jouni ja Asta 
surujoikuja kamalasta 
kohtalosta kaamosmaassa, 
ennen niin onnekkaassa! 

Vierähti ajast' aikoja monta, 
verotti Pirkka kansaa 
tuota onnetonta! 

Vaan virittää tietäjä ansaa 
syvälle o.kkään kuruun 
surmaksi surman tuojan -
kurut, tunturit, 
kaikki on Luojan! 

Tekee tietäjä taikojansa, 
ja Lapin kansa 
tietäjään uskoo 
ja pakenee pohjaa kohti, 

. missä<jäämeri vapaana hohti! 

Ei sortunut Saamen mies, 
yhä hehkuu kodin lies -
nyt he asuvat kuten 
lantalaiset, 

on elintavat toisenlaiset! 
Vaan vanha Saamen henki 
heitä yhäti yhdistää, 
eipä kansaa ja maata 
sen ylväämpää! 

Se ei sortua saata -
revontulten 10imussa 
tai vi-illoin, 

kuulen seidan 
joikuvan silloin 

vapaudesta Lapin maan, 
haastaen taistoon ankaraan 
henget vattaajain, 
hän viime vesa 
on mahtajain. 

jalkoihin, oudokseltaan, tämä rian täällä suuren luonnon kes- --- mään läpi paitsi laajan lintu- ris~a vu?dessa Mutta jo enn en 1---------- ----
kapuaminen. kellä. niin mainion, ettei se!- »Pohjolan linnut värikuvin» tieteellisen kirjallisuutemme. kmn VIimemen vihko läh tee 

Sulo Ilmari Laitinen 

Eipä tuo huippu enää ka u- laista hienoin mannermainen on rakenteeltaan täysin edeilä myös erilaisia arkistoja. Näiden painosta, voi aikaisemmin il-
kana olekaan, a jattelet nous- hotelli pystyisi Sinulle tarjoa- esitellyn teoksen vastakohta. lisäksi heidän käytettävänään mestyneille vihoille ennustaa 
tessasi ensimmäiselle laelle, maan. Molemmissa teoksissa on tosin on ollut runsaasti julkaisema- ennätyksellisen suurta käyttöä 
muuan harjanne vain vä lissä. Kenties oletkin liikkeellä tai- niin hyvin kirjoitet tua kuin ää- tonta havaintoaineistoa. Tällai- Iintuharrastajiemme käsissä . 
Kiivettyäsi tälle, on edessäsi visaikaan. Suksilla tai porolla nitettyäkin esitystä, mutta kun sesta .iulkaisemattoman aineis- On suorastaan vaikea kuviteJ ~ 
toisia samanlaisia, ja tunturin käykin kulkusi vähän joutui- »Laulavassa lintukirjassa» ton »valikoidusta» käytöstä Ia lintuharrastajaa, joka tulisl 
huippu näyttää viittovan Sinul- sammin. Niin et tä Sinulla on- muodostavat äänilevyt teoksen saattaa tulla teoksen harvo,ia vastaisuudessa toimeen ilman 
le melkein yhtä kaukaa kmn kin kiire Pitäisi ehtiä ajoissa pääasiallisimman ja ehdotto- heikkouksia, sillä nyt koottu ai- et tä hänen kirjahyllyssää n ta~1i 
äskenkin. Kun vihdoin olet junalle - a utolle - lentoko- inasti arvokkaimman osan, on neisto on saatu pääasiallisesti työp'5ydällään - käden ulottu-
päässyt korkeimmalle korolle, neeseen. Kuule, kello ja kiire, »Pohjolan linnuissa» pääpaino helsinkiläisiltä lin tuharrastaj\1- villa - ei olisi Pohjolan lil"" 1t 
ja eteesi avautuvat mittaamat.- ovat kaksi asiaa, joita ei Lapis- kokonaan kirjoitetussa osassa ja ta, joten esimerkiksi kuva Ia- värikuvin. Teos tulee olemaan 
toman avarat näköalat, Sinä sa lainkaan tunneta. Kesken teokseen Iiittyvärt> äänilevy(t,) jien levinneisyydestä voi muo~ vält tämätön jokaiselle tintuhar-
olet unohtanut ajan ja - ra- matkaasi s~ ctaa Sinut yllättää ov'at vain muussa yhteydes;sä toutua hieman virheelliseksi. rastajalle ja -tutkijalle. 
han. Sinut lumoaa määrät.ön tunturimaan lumimyrsky, pur- eri ' la jeista esitetyn tietouden Teoksen toisena heikkoutena A' 
tunturinhuippujen jono, jokalka. Et näe edes ahkiotasi vetä- täydennystä. on pidettävä ruotsalaisen dos. •mo Komonen 
näyttää päättyvän vasta jos- vää poroa, niin on ilma sakea- SuunnitteluJtaan Pohjolan Gustaf Rudebeckin piirtämiä --~--
sain hyvin kaukana, missä t.ai- na. Tiellä pysyminenkin käy linnut on kenttätuntemusop- yleislevinneisyyskarttoja. Nämä 
vaankaari sulautuu selkosten mahdottomaksi. Mutta ei hä- paan ja lintutieteellisen käsi- kartat ovat pieniä ja sekavia 
sinerrykseen. Sinä hengität tää. Pysähdytään .i a rakenne- kirjan välimuoto pääpainon ol- sekä ainakin Suomen osalta ~i a a '~~ o s 
tunturin raikasta ilmaa ia taan Iaavu ja sen et een tulet . lessa viimeksi mainitun puolel- osittain virheellisiä. Vaikka tä- tyttö 
kuuntelet erämaan hiljaisuut-

1 
Kahvistel.laan . ja odotetaan la. Teos on ilmeisesti tarkoitet- män kaltaisessa teoksessa ei voi kasakkasaappaat 

ta ympärilläsi. Matkasi eramaassa voi kes- tu lintutieteielijöillemme ja Iin- kuvitellakaan julkaistavaksi jo- . l 
Mutta Sinun tuli ehkä nälkä keyttää myös suvi - n uoska !1- tutieteen harrastajille, eikä tain sellaista kartta-aineistoa Ja assa 

kiivetessäsi tunturin rinnettä , ma. Porosi voipuu kesken mat- niinkään suurelle yleisölle, jos- kuin mitä esim. K. H. Voous'in kadun var rella 
ja raha tulee taas mieleesi Ei kaansa. Ei a uta muu kuin vie- kin hienoisella tieteellisen sa- »Atlas of European Bird>· -teok-
sitä nyt tarvita Eikä se mi- dä härkä metsään kaivamaan nånkäytön· ja tyylin kevennyk- sessa on. osoittaa Peterson-
t ään auttaisi. Sinullah an •m iäkälää ja lepäämään. seiJä on nähtävästi pyritty saa- Mountfort-Ho llomin teos »Eu-[ j oka vie 
repussasi siiman pätkä ja sen Istut siinä rakotulesi ääressä ma'an teos myös »maallikon» roopan linnut», että pienemmil-

Poissaoleva 
Pitkä kuja 

päässä koukku, vähän leipää Lapin rannattomassa erämaas- kirjahyllyyn sopivaksi. läkin kuin Rudebeckin kartoilla 
ja suolaa sekä tulitikkuja. Niil- sa ja odottelet. Taivas a lkaakin ;t(>_ teoksen ensimmäinen vih- kyetään huomattavaan tark-

kauaksi 
lcuiskii j a kutsuu 

Varj o ja lä tulet kyllä toimeen. Heität seljetä . Revontulet hiipivät ki- 1 ko .· ~soittaa, että Pohjolan Iin- kuuteen ja luotettavuuteen. Le-
vilkun johonkin riuroon ja nap- sailemaansailemaan tumman 8i- nu,t t ulee täyttämään sen pa- vinneisyyskarttojen heik:wusl 'l.Skelten ääntä 
paat kalaa evääksesi. Mutta niselle taivaalle. Huomenna han a)lkon mikä suomalaisessa kuitenkin korjautuu tekstiosas- nuoruus 
s~is! Si_nä tekniikan_ hi~·m~~a~.~ voitkin .. e~kä ~~~kaa_ matk~asi. ll1 II , Jil!tutieteellisessä kirjallisuu- sa, missä lajien Ievinneisyysra-
tias. Smun valtaasi e1 taalla Ja ehtnhan s1ta. E1 ole aikaa j ~ dessamme on vallinnut vuosi- .ioja Suomessa on pyritty sel- . 
tunneta. Sinä et määrää. mll- eikä rahaa. On vain erämaan ~J. ~•<·<· _ ,k~ni,~niä Hartiingin »Ornito- vittämään pitäjän tarkkuudella.!. turhaan odotukseen 
loin h arri j a tammukka, tun-,rauha. ·-(.s\,;;l'{r_ logi$1$, Handbok» on vanhentu- Kirjan kuvituksen pääosan 

k aikkr>aa 

Pauli llmari 

nimitteJemistaidostaan ja 
haukkumisestaan noitui liian 
huomaavaisen kyläpoliisin hel
vetin syvimpään Joukkoon ja 
antoi hänelle nimen ~Lutheen 
vuotain oost röömi.» 

- Pirun paska ko ei anna 
minun omassa juomapaassani 
pullikoij a! 

Haukkumistaidosa ja hauk
kumanimien keskimisessä Mi
kon-Jussalla tuskin vert aista. 
Niitä riitti kaikille, i oi tten 
kanssa hän joutui tekemisiin. 
Toisaalta hänellä oli myös lem
pimänimiä niille, jotka tavalla 
tai toisella osoitta utuivat hä
nen hyväntekijöikseen tai 
yleensä osoitt ivat kiinnostusta 
häneen. Erikoista oli se , että 
hän ei pitänyt lainkaan omis
ta sukulaisistaan, joista hän 
sanoi. 

Kylämämaat ei ole ko 
roistoja ja perkelheitä! Non 
J upitullin Eeva-Juhanan jälke
läisiä ! 

Pellikan-Iikka . silloinen kun 
nanesimies ja rikas kauppias 
sai J ussan >>kaJenterissa» lisä
nimen »Pasiliskuksen muna», 

1 

aikoinaan varakas porosuku 
Frimannit oli puolestaan l>Tik
kasen Gi!jaanin käenpentu», 
jne. 

Jussan velhotaidosta esimerk-
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