
JUSS' RAJAJA : 

" k • 

' 
• 

_________ ...;;;;LA;......._PI...:...N;;_K;..;..A;..;..N;.,.;;.S~A ·- KIRJALLI5UUSLEH·1'1 

p RHAA 

MUUT LEHDET 
TORNIONLAAKSOssa Esko Lu. sesta kirjallisuudesta. Paasilin
mikero, Anneli Pukema ja Rau- na kirjoittaa: "Kirjailijoiden 
ni Kivilinna ovat keskustelleet joukossa on ammattimiehiä, uetl~ 

Edellisen liitteen kirjoituksis. Pohj_oiste~ K~rja_ilijain . as~oist~ h~xr~~~lijo:ita, kau~~s~lijoit.~, 
. . . .. .. .. ta saavat kunniamaininnan mompuollsest1 Ja asmlllsesU. ta1tehJ01ta Ja valehtelJ]oita. Na-

MalJa muon. heraa yskan si~. Toinen tY'töis>~ä oli ~~ennyt seuraavat kaksi : Mikko Ekon·en Ra~ni Kivilinn~ :. '~inä uskon, m.ä ro~aanit,_s~tiir.it, kronikat. 
PL1Uskaan .. S1lm3:nsa ava~tu~~n mieluneen kaualksi Lapplln as- n ovelli "Potkuri" ja Alli Listeen etta nuoret kirJOittaJat. v~~taa- last.:tt . J~ tunst~ohJel~-~t __ ov_at 
h an hamu1lee pim~ydes~a. l~a- tl, ku~ t~as tomen .oli seu:ra~- essee "Maa ·ota ei ole~'. _ Ar- vat omasta puo:est~an kirJOltt~- yhta kirJaVI!l:. ~um tekiJansa~m, 
k_e;tmlloa,a~1 . H~par01va kas1 t~y- nut elamankumpp:;maan Keslki- vostelijoina ioimivat Rauni Ki- n~alla parempia Ja av~ran;pta mu~ta yht_enaisen alueen yle.Is~t 
ta1see k,m,ten~Ul pul~on v~h1n- S~omee~_. Lappiin menny,tJtä ei- vilinna ja Veikko Haakana. k.lrjoja kuin me". An~ell Puke:- ~~1~ema1:1set t~u.muk_set vetava.t 
g:ossa yopoydalta lattialle, JOn~·e vat Malja Ja JUS'Si oUee't se:11 Arvostelijoitten mielestä ma : "On me1ko falskia menna nnhm vaikeasti Ilmatstavan la-
se koll•sten putoaa. Avwmi.~s, la- kooiD:Jl:lin enä~ l:läh_nee.t. Sinn~ Ekorrella on kyky valita kuvan- vesittämä~n. tekstiä siinä ooi- ~ir~erkin : ne. ~vat kai'kki poh~ 
hes se1tsem1ssa'kYmrr1emssa ole- oll Jaal?-Yl~. JansiraJan tuntu- . . , sa. Hän saa niillä piirtymään v?s~~· . ~tta. JOSkus on sellal~en J Olses~a .... kotmsu~. ~uo~1essa .e~ 
va J~s.si-~aa~:~ heraa . kol:naa:1 maan tytto perhettään kasvat- pienessä kabkelmassa kokonai- kn·JalllJa, Joka saa sanoa. mm- o.l.e ::Uita~-~ I?ruvmss1~, J?lla ollSl 
sytytt~a.poytalampun Ja k?mpu tamaan. ~illoin tällöin kir joitti, sen ihmiskohtalon. Aihe 011 liian ku~~1 halua~·:_. ~s~o ~un11~~ro: suna ':n~ar~n yhtetsml~all_mer; 
pettte1sta_ vaimonsa avuksi. .. t~Y.alhsest1 kun uusi s~m tull _li.~ sumi näin pieneen kirjoitel- "Rane~ .. ~pa_at?.:~mttll:Ja ~ Sn~-~- kuv~ k!;Jalllsuudessa kmn JUUl'l 

- T~asko se ottaa, kY?YY han. saa perhe_eseen. Ja olihan n11ta maan. TavanomalSia sanontoja lan). paatoksist.~an voidaan. vai- Lapilla . . . . 
~. Qc.ta~ se Ja kovasti, vastaa JO ~eille~n ~?rk.em .s~.una_nn.ut on, kuten "syvä hiljaisuus le. pä- tella, m,utta h~?en v~l.volllsuu- WSOY:n KIRJ~~ANOMATI Sattasvaara Ja SattasJOkl. 

MaLja yskanpuuskan lomaan. - le1van JauhajJa. Mita henee si kaikkialla" . _ Aili Listeen tensa leht~~sa . . l_u~lJak~ntaa ker~oo - kute~ yht1~h tuo~an- ·---.aiiiCIIIIIIIIIIIIIII!II _________ !!IIII_IIIRilWI..,.IRl-.':l::lim-

Ttes, .vmkka o1Is1 vnmemen ker- kahdeksan päätä saman pöydän kirjoitelm on hyvä e . erkki lmhtaan tulisi 'krr)aillJ ankm ot- tokm - varsm usem LaP,I,sta. 
SUURET VAATIMUKSET ta, nun kovalle tuntuu ottavan, äärellä yhtä ai,kaa. i'tä mit ea äärätiet _slm k' _ taa lukuun". Numerossa 4 kerrotaan mm., et-

1 .. ·, tk T · + tt .. t · · · s 1 ' n m omen 1r t" U R ht e Mikko K'l i 
lan Ja aa.. . . .. omeu "Y' · 0 . .. aas oll .na1nu- ·jallisuuden harrastus saat taa KAUPPALEHDES'SA on nimi- .a r~o. u an 11

' x . ' 1 P Johtaja Erityinen oli mat-
. ,Jussi-vaan on ?.otmmut lat- sun menonsa Jalkeen sairastel- avartaa perpelkt iivejä syvälle '11erkld "Olka" (Martti Santa- J~ Martti M?.r~t~?en olivat ~aa- k 11 . .t t . .. h t .... 

tmlle v1enneen laa·k·epu. Ilon ja lu.t. Parantolasswkin oli käynyt. j laajalti Aiheen s 1 ·.t't .. i _ ') tt k t _ hskuussa taalla "Aslakst ipen- a. aan .JOU unu ~ysa ymaa~ 
siirtyy .nyt sängyn toiselle -puo- Yli puoli vuotta oli ollut hnid!e•t- naen ol·s· k. a··ynyt pa .. 1e ~1 am.- 1 .uotnP hu~e.aatn °K:e~s~1~

11J . ert ~ dia~tteina". SamaSita lehdestä pallkkakunnalle, JOnka ehka 
l t . t 1 .... 1 tt. M .. 11 t . . t.. . 1 I nsa mvo~ u o JOIS en lr)ai 1 am OI- . . t r heikoimpaan hotelliin hän 
;1~ .. arJO e~ ~alce - ~ ~·\~ r _aVlSSa: S!el' a palattuaan kiVU- vähemmillä sitaateilla eivätkä uinnasta kirjallisuusliitteestä fo~m\mr;;lh:~uraava sanase.;.~ . . t .. » ' t k)) ta 
1 s ctnpuus a 1e pol aa l Ja - li~s ~lamä on jabkunut. Lapsia retoriset huudahdukset palvele mm., sai~oin Rovaniemen Ro- y ds~ .. :.. 1?-::- ~e on .s~ m~t sal suuren yon ]a us an -
een. . . .. h~nk111 saanut p~rtiln ~uo~illeen. todistelun vakuuttavuutta. vaniemen teatterista. ve e• ~-~·n p_el:.~.ssa, un_ e1 arv:~ - kaa huoneen. Aamulla laskua 

- Mlllom·kahan se ottaa vu- Tiukkaa on he1dan elama ollut se vetaa m1taan (huolla) peras. maksaessaan hän ei malttanut 
mei:en kerran ... Joka kerta ~ä~ ja lie edeJl.eenkin, 'kun pienessä 2. KOIL~I_S-SA~OMI_S~A on ~r- s~_.<vrt. ähkiö). Rin~akka - ve- olla sanomatt a isännälle: 
xoh~aukset _Y'ha ;a1keamm~s1 mökki-pahasessa elivät miehen fr no Paas1Imna JUlkaissut laa~a.n t~a m~hdottomast1. .. ~a~vu .. :-;; 
.1a va~keanmuKsl, vah,ttaa MaiJa- kirvesvarresta. Mutta on sen----~~~ 'NX""-~"'"-~"'-~·"" ~.selostuksen vuoedn 196·3 noh101- amoa 01kea tana vetaa s1ke1ta . - Taisi olla viimeinen kerta, 
muori ~tkua. ~u[lertaen. . tään silloin tällöin tämä tyttö . 1 viime yökin oli ihan mahdoton, 
.- No, . al~~an 1~yt sellaista käyn~t hei:tä terveh·timä\Ssä, vii- 1 kaksi rottaa tappeii huoneessa-

aJa-ttele, ynttaa Juss1 lohduttaa. meks1 pan vuOit.ta si,tten , kun V ., t . .. . . . · . . . 1 Ky.llä se vaan pa.nee aja,ttele- Maija tä .tti k . iik ;t" • ....angasmaa: . en o~01tt~nut ma~kulnnlSla ta- saatu pystyyn~ vai~k3: oh. yn- m koko a jan. 
T . . t .lk. . t Y u~s yn:u~en a. · poJa Ja ta1pumuks1a, paremmm- tetty monellakm kemom, oli tu-

maan. uo 1euma' 1sm1 111 kun Ilo11! u on mole.mmm puol.m t a- . k' .k tt' , . t' lt 1 11 k' k" . tt . 'll . _ Mitä te sitten odotitte vii-
on niin kova, e't.tei kohta pääse va•tessa ja eron· jälkeen muUlta- T u T T u m se V~l u 1 narsis lS~ .. a e_ a m arvenn~ y Ja Sl o:n .. .. .. . 
ollenkaan liikkeeUe. Ja kun sor- ma päivä Maijan k·anssa k~aivat- . otuk:_elta tJ·Olle.t .. ~~mmat eiVat oh rkehvan.:: ·t~-~~klk~uku~tuntut, .1

1
a de_lla markalla - harkataiste-

ruttiin vielä näin kauaksi koti- tu. mer m~e~ m1 a~n, v~n se ~uu ?n v-y_os aan . Is· a1ssu , _s1- lu)alm? 
seudusta nyyhkii muori N 0 · tyt"',t" t".. reutalmts1 alakul01sena Ja sam- la oh sohmut Tutun haavoille, , . u rm OL=> a sen aan on ·tk· t 1 t ·t.. · ·· tt" l k k' ·1 ll · 

Jussin huok-aus on vastaukse- heidän suoji~Ssaan, }os,kin avi.oi- Se seisoi totisena ja vakava- olet pirun laihaksi m.en~yt. Sit- :nu.11
11

ee-'?-a t pkl . ~ ta 
1
° .ehl a mer- ~nn, .~ a .11tta 1 a 1~

11k. Pl ha e·kme1:1~ 
__....... __ 

_na Maijan va!Ltteluun. MaLja on tuneena. Vai lie.nevä;t'kö he pa- na aidan takana, huuli veltosti ten me kuljimme k~1kk1. monta J~n _e Ja a ~~s~n a_ 01
_ 
1~· Ja nnn s_1 .~n o 1 I~. en ensa 

muis~utta_nut J1.iin osuv:asti hä- remminkin. hänen su'Oja"Ssaan. ler·pallaa~~ eh~ä muistell~n ~en- kertaa .sen _vatsanalitse Ja Tll:~- 0111'1:1~e mi~-~n ai.~Olhm as_e- Tuttu hetttany\ Olisi muute~ 0 Kullakin ~kä:kaudella on 
nen;km aJatuksiaan askarrubta- Ti,es mit·en se'kin on. Hyvä kui- neiden vn~ko)en vakavia aika- tu hyvaksYI meldat taasen e~a- velvolllsma pa~ssyt_ JUhlalomil- mt YY~Y .. ma~t~ar~ ethta~llle , mu~ omat kiusauiksensa jot!ka ra-
uutta kysymystä. . . ' tenkin, ettei edes hän ole heitä ja, silmien reunoilla särpi kär- män yhteiseen juoksevaan v1r- le. - Tuntu t1esi JO tulevansa a ei~an s~ a Sl~ en 1_ennyt ~a . .. . ' . 

Vi1me syksynä olivat he jä,ttänyt. päset valuvaa nestettä. Karan- taan. ' ikälopuksi, mutta kevätkesän sen olivat lavatk~n ~erm pah~.m s1ttavat myos·km hurskaita ih-
muu:tltaneet pohjois-Suomesta - Potka, Juha oli kasvate.ttu teeriä se siinä seisoi. Puna'kaar- Olimme rippikouluiässä, kun aurinko kiloi sen silmäterään h~nkautuneet nkkl: K~n ha.n misiä: nuorisoa hekuma, mie
kaualks.i tänne etelään, Helsin- samoin kuin toisetkin kotona tiin oli osallist unut ja Henna- kerran Tutun isä.ntä oli juoppo- vielä kerran ihanuutta ja ih a- 0~~ lopett~m~t, sanoi. eras mer- huutta kunnianhimo ja van
gi.n liepeille. Omas1ta halus,taan täysikasv·uise<ksi. K·oulua.kin oli la·~ ... vankileiriltä tuotuna oli reisullaan n~uutaman_ päivän ja ?'~ud~n .. ko~~e oli ma.itokuskin· dan nuorik01sta.J?:lffie . ·t ~um- huutta aihneus. 
he olivat tuHeet nuorimman saanut käydä talon ai•noana maaratty kahdenviikon eristäy- Tuttu odotti remupalkan taka- or1. Erpa ohs1 luullut, JOS emme ma, kun ette syoneet 1 se. 
tyttärensä mukana. Ei halut;ta- miehenä. KeskikoUlun oJ.i :kJotoa tym!seen toisist~ koti,eläimi.stä. pihalla heinittä, loimetta lä.h- olisi nä,hneet, sillä aikaa, kun v. Kangasmaa. Martti Luther 
nut silloin jä,ädä kaihdes.taan 'ko- p~täen käynyt. ltse oli si:tten ai- Me, kylän pikkupojat; saim- töä. Si.tten kolmantena päivänä', maitokuski isännän kanssa pir
tiseuduUe, nuorimman tY'lön kaise•na Juha j'al:lkanut opinto·- me kuulla, että Tuttu on tuotu näimme Tutun nelistävän ko-, tissä joi,. juhannusviinoja Tuttu 
mennessä naimisiin ja sik•tyes,sä jaan. Laikinlkin oli saanut. Heti kotiin ja silloinkas joukolla tiinpäin humaltunut isäntä ret- seuruste-li riippukaulaisen oriin 
tänne eltelään. '11yöhönlkään ei laiki.n saatuaan n a,iJinilsiin meni. juoksimme sen luokse. Tuttu oli kottaen reessä. Tunsimme voi- kanssa. Kengät jalassa, kärryt 
enää heisitä kumpikaan pysty- Komean ja nuo1'en nuorilkon oli- lasten suosik·ki, vaikka oli e.rit - makasta vastenmi-elisyyttä . al- perässä tapahtui sellaista mitä 
nyt. Pari vuol!ta 'Oli siitä, kun kin ,po.iika it·selleen ottanut. Ky~- täin notkosel'käinen, ei•kä se kofholiin ja isäntään. . emme ollut ennen nähneet. 
Jussi oli viimeisen kerran as- lä . s~tä Annilkkia pass·asi kat- muutenkaan kaunis ollut, mut-ta Kävelimme kerran kesäsun- - Seuraavana kesänä oli Tuttu 
tellut tehtaalta ko,tiin. Yli ne!- s.ella kenen hyvänrsä. Pojas1ta oli sen luorme oli kuin parhaan nu'ntaina tyttöjen kanssa ~ylä- höröstelevä, onnellinen emo, 
jäJ"'ymmentä vuot-ta o1ilkin tul- toivo,ttu v·anhuuden tunaa. laste,ntädin. Lapset ja naiset pi- tiellä. Vail{ka oli suuri sunnun- huolehtivana ja notkoselkäisenä 
lut ,e.J.ertyfksi »<tefhrtaan val"joss:a». Mu,bta ooi.sin •kävi. A'Vioon men- tivät sen lauhkeasta käytök"ses- tai valmistautui talon renki ke- se imetti yhdestä nisästä varsaa. 
Täysin pa1ve·l:J.eena oli Jussi sa- tyään m;;Uitlti omaan k"o.tiinsa. tä, verkkaisesta käynnistä ja santokynnölle. Tuttu ma·kasi1

- Tutulta oli toinen nisä vioit
nonut hyvästit seHuJro,neelleen Ensin asuivat sa1111.alla pa.ilk!k.a- lötköttäväsrtä juoksunhurinasta. laitumella kyljellään , turvan.- tunut, mutta h yvin kävi yhdes
eläikJ]{,eelle sii,r.tyessään ja nuo- kunnalla, mutta jo vajaan vuo- Suruissamme olimme silloin neet jalat suorina - se ehkä täkin nisästä varsan syöttämi
remmiUe pa~k.kansa Juovultta,es- den perästä m uurt:.tivat etelään. t alvella, kun Tuttu joutui puna- kuunteli etäisten kirkonkellojen nen. Varsa tosin oli ihmeems~m 
saan. Haikeallehan se ero oli Herraksi heittäytyi, hänen poi- kaartiin. Elmme surrrut sen isän- kuminaa. Tuli raivopää renki, pieni j a lyhytrakenteinen, pysy
tuntunut teht•aasta ja toverei.sta kansa. Armei,J.an ru.Lliin meni ja tää kohdannutta taloudellista hoputti Tu.ttua ylös. Tuttu yrit- en kitukasvuisena ja jo toisena 
silloin. Mutta pikku touhua riilt- upsee.rina on. J,oskus si:lloin täl- vahinkoa, sillä se ei ollut ·talon ti, vaan ei jalat taipuneet, eikä talvena sairastui kuumetautiin. 
ti kotona ja aik.a kului senrtään löhn kä·Y vanhempiaan t€rveh- ainoa hevonen, mutta ne olivat se ponnisteluista huolimatta Räähkä renki löi sitä mouka-
joten 1kut-en lw:tiasikareissa. Tu- timässä. P.e-rheenkin on krusva·t- niitä - , - - isojen hevosia. onnistunut nousemaan, vain ta- ·rilla päähän j.a päästi , :veren1,, ~ 
1i joskus tku1t€niktn Jussin ' mie- tan.ut jo vik;i·pä.iseJksi j{)Uikdksi. Tuttu oli meille lapsille k\).l'vaa~ ka~a1kojerlsa pä~lle pää.'si istu- kaulasuonesta, sitten isän;tjic;vE;it; ;<([ t::~. 
leen entiset työtoverit ja kiusaus Poika,kil1 on jo, vaarin ja mum- maton ja se kuului yhtenä kp- maan. Renki' alkoi ly'örri.ään surt- sen makk.aratehtaalle ja ihmi
heidän luo'kseen. saart;toi krusvaa mon poika. Harvoin vaan h.ei1tä konaisuutena kylän miljoohön. silla Tuttua ja isäntä huusi rap- set saivat maukkaita varsan-
niin suur.eksi, e.ttä asikel<eet ve1ti- nä·kee, lapsenlapsia. KLrjoLtita-~- Näimme viimeksi Tuttua vie- pusilta : · makka:roita. 
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TiEriot·risN"URKifÄ .. 
Yhdistyksen sihteeri Rauni 

K~vilinna, joka virkansa tähden 
jout uu pitämään tilastoita ja 
merkitsemään muistiin kaiken
laista, ilmoittaa epäilijöille, 

tH).,J -)[u .. V 

että Jorma E t o l t a tulee ru
noteos; varsinainen j ä:sen, alle 
ne·lj·än!k.ymmenen, 

* 
että . Rauni K i v i 1 i n a 1 t a 

tulee romaani Ovet suljet aan 
yhd<!ksältä; varsinainen jäsen, 
iästä ei ole tietoa, 

* 
että Veikko H a a k a n a 1 t a 

tulee nuorisokirja ; varsinainen 
jäsen. 

* 
Veikko Raakana on ottanut 

vastaan kirjallisuuslehden toi
mittajan tehtävän Jorma Eton 
siirtyessä Kaltion päätoimitta
jaksi. Avustuksia toivotaan jat
kuvasti ja ne lähetetään nyt 
osotiteella: Kirjailija Veikko 
Raakana. Sattanen. 

..... .... 
Kaiottikonferenssissa Kemissä 

22-25. 8. oli mm. kirja. ja leh
tinäyttely, jossa oli Ruotsin, 
Norjan ja Suomen poh joisin 
lehdistö sekä kaiot tikirjallisuus 
edust ettuna. Kirjanäyttelyn 
j ärejstelytoimikunnassa olivat 
mm. Raoul Palmgren ja Jorma 
Etto. 

* 
Maakuntaliiton kulttuuriva· 

liokuntaan, jonka tehtävänä on 
laatia koko- maakunnalle kult
tuuriohjelma, kuuluvat mm. 
Pohjoisten kirjailijoiden jäse
net Jorma Etto, Raoul Palmgren 
ja Rauni Kivilinna. 

* 
Syyskuusta alkaen tulee La

pin maakuntax~diossa olemaan 
kuukausittain 20 min. pituinen 
Pohjoisten kirjailijioden oma 
"palsta", johon on tarkoitus 
saada; vaihtele~vaa ohjelmaa.. 
Sen toimUtajana on Jorma EttQ, • 

Kaltio on lupaillut yhdistyk
selle palstatilaa. Kiinnostuneet 
kirjoittajat lähett.äkööt avus. 
tuksensa ao. lehden toimittajal
le. 

* 

v.äJt väJktsin , teht~a;ll_e. Ilo~ses~~ v~at sentääin joskus, nHn pO,ilka t~~-ä~ .. siihe~1 ~uunta.an, josta - Ly?, lyö, lyö pe.rkel~esti . .. ~·o t~esi Tuttu olevan enää 
rupateUen saatto1 a1ka menna kuin minijäkin. Ja kirjeen mu- paas1a1sen aikoihin kuului kau- vaan, lalSkuuttaan se ]uomtte- pa1v1sta kysymyksen ennen 
hurahtaa si:lloin huomaamaltta kana on tavamsesti la'Ppunen kaisia tykinlaukauksia ja me lee, kyllä se ylös päasee! kuolen1aa, mutta se yritti kui
niin, että Jurssi löysi tie.nsä vas- laps1ltaildn, koUikeroisin kirjai- arveHmme, että jokohan Tuttu Ja renki kovasti löi. Tuttu te-,tenkin jatkaa elämää mutuste-
ta illan suussa pi:tkäistymistää:n min kirjoitettu lapsen käsial,al- kaatuu. ki voimakkaan ponnistu•ksen, lemaUa ruokaansa hampaatto- .. . . .. . 
ma11ma,ttav:an ~aiuansa luoks'e. la. Silloin Maija kirjelttä lukies- Sitten kevätkesällä, kun nur- mutta kaatui pahaksi onneksi milla leuoillaan. Olimme nuor-

19 
etta ttuha~u .~ a 1 ~ f a a, :.a 1 tule~ .Gumi?.~1 uksen 

-Mutta entäs n'j'lt? Läihde:ppä saan kuivaa tavallisesti si.J.mä- mi taasen te'ki vihantaa ja lähes seljälleen. Renki jatkoi ten vaimajemme kanssa kerran vuo T ~· sai v~n:d a vena ... := varsmamen Jasen, 
täällä edes l1!aapuri1n'kaan, kun ku1maansa. Ja ailahtaa se hä- muuttolinnu,t pesiään ja leivat lyömis:tä, yksi is,kuista osui vat- kesäillanhämyssä, kuljimme ~e~ _ _Pa_:kl:J?:nO~ ta l ~~-ivm_.l.J ai 

kautta. 1 Rauni Kivilinnan uusi romaa
' ni ilmestyy syksyllä · Kariston 

k ustantamana. 

kaikki ·ova,t aivan outoja, etelän nenk:Ln sisimpänsä s·Mnasta ~auloivat taivaan sinessä, tuli sanalle nisiin, silloin Tuttu tus- tanhuatietä lehtojen katveessa ~es arr;:.ssa h .~ay e m~ \ ~ai .~ss~ 
Lhmisiä, mLet!tii Jussi mieli hai- syystä. Tuttu kotiin ja pantiin aluksi kasta hirnaisi ja ryntäsi ylös ja kuuntelimme laulurastaan J'~U el a t" an_etntt .. nayRe mar:sa 
kean J!·o·tuoosaan M· ·.· K k '· h . t ·t . .. . k . . t ... .. .. .. . 1 ' 11 "l l k h . 1 h ne ma esi e un ovame-
t€en reunaLla. Y·mpan maa1ta. Yks1 on e1belaJSSa, dan val!seen solaan eristy.kseen - Sitten se noyrasti, on tuen danlaidassa 1sannan Ja rengm fen. ~a. ~r~ss~ ~1~1e a tn1. ~~ 

' a ld v., ai,Jansa vuo-~ - ... 01 o pen1.e ?n aJo.~n~ a1 an -~~man Ja auramaan a1- onms. uen Jaam~a~ _Ja 01 een. yo au _ua, un . .. uo~as1~me u . - t tt .· · .. t lv'k _ 

Lääkeen ansiosta Maija-muo- toinen pohj.oisessa, kolmas Iän- niin me paljasjalkaiset kokoon: seurasi renkiä kynnökselle: seisomasta avonaisen kuopan en a, oJs aJse 81 arras aJaJa-
ri nu:ka;htaa loppuyöiksi. Muitta nessä ja neljäs. idä,s,sä. Vanihoi.lla nuimme sen läheisyyteen. Skin- Olipa kylässä mait·okuski ja partaalla maistellen pullosta.' sen, 
Jussi ei saa unta. Ajatukse,t Jii.- päivii!äan he vanhulkse.t ovat narin pitkä piika kulki 01hitse hänellä vetojuhtana maailman Kysyimme h eiltä, että mitä he 
täväJt :kaua;ksi pohj-oiseen, sinne vielä joutuneet kauaksi kotoaan. ja sanoi meille, ettei siihen saa surkein ori. Se kulki turpa maa- touhuavat iltamyöhällä? Isäntä * 

* 
että Arto P a a s i 1 n n a, joka 

ainakin jäsenluet telossa on har
rastajaj äsen, huhupuheiden 
mukaan julkaisee Tammen kus
tannuksella jonkinlaisen karhu
kirjan (?) , jonkinverraD päälle 
kahdenkymmen, tietoa ei ole 
tarkistettu, 

;k 
' 

tunt~~en juuriUe, missä Jussi Ei näy a'k:kunasta tuttuja mai- koskea, eikä kädestä syöttää, ta viistäen, kaula. taipuneena kertoi rengin kanssa tappa- että Timo Mukka. ikä 19 
ja MaLJa ovat pa'J.'lh:a.Lmma.t elin- semia. Ym:pärillä vilskettä ja vi- kun siinä voi olla ta.rttuva tau- alaspäin. Emme koskaan näh- neensa Tutun, oli vähäsen jo vuotta, julkaisee esikoisromaa
vuotensa elä.ne.et ja ahlkeroi.neet l1nää, ainaista ktirertJtä j.a elä- ti, koska se on päästetty van-nyt sen nostavan päätään ylem- t ullut huonojalkaiseksi, ja hän ninsa tulevan talven kuluessa, että Allan Joki se 1 t a tulee 
perhe.ensä eteen. Muistuu siinä män rytmin kii;vautta. Elämä,n kilasta. - Sellainen puhe mei-'mäksi vesisangon laitaa. Se ei kertoi lisäksi, että ei siinä enää kaiketi jo syksyllä. Romaanin romaani Kiri!, sudenpyytäj ä. 
JU!ss~n mi·eleen yön hi~a~sina rauha on me·nnyt. TilaLle on as- tä harmitti! Kyllä me tiesimme hirnunut, tömistänyt maata ka-· lopuksi ollutkaan paljon tappa- nimi on Maa on syntinen laulu Kaksi pi-enoiskomediaa ori pur
he;tlkinä 'kaLklki lapset. Ko:lme tunut vanhuud:en yksinäisyys. että punakaarti jo oli loppunut: vioillaan, ei irvistellyt tai muu- mista, kun se oli kaatunut, eikä (siitä kat~elma tässä liitteessä), kitettu: varsinainen jäsen, 
vanhi:nita oli jo pi·enenä pitänyt - Su:kuhautakin jäi sinne mutta mitä Skinnarin piika tulil•----------~m;------------··------------------------··-----• 
h~utaa.n kä;tkeä. E~!ik~'~au~e~hi~ pohjohseen. K_unp~ · pääs~si edes siihen määräileen meitä vieraan 
ollf\l!att lkuolle:elt. Nel,]'a vnme1smta kuoltuaan smnff, kOitlSeuct.un talon hevosesta, niin kuin oli-si 
oli Luo!ja soonut eJ.ää ja kasvaa multiin. Ei tässä enää varmasti ollut joku valkoisten päällikkö. 
täyst-ikäi:silksi. NuorLnta lulkuun- pHlltä ailka mene, kun MaLjan Ja kun pHka oli mennyt, me 
ottamrutta olivat kaikki häi.py- kanssa kuukahdetaan maan po- nyhdimme kaurapellosta nuor
nee,t maailmalle heti täysi-ilkäi- veen. Niin o.lla.an nyt vanhoilla ta orasta, vehnäpellosta tähkiä 
si~si t~tua·an. Vanhi.J.umat, JQak- päivillämme kuin vierivät kivet ja maasta parasta ruohoa ja 
smsty.tot ohv,at aloilttanee't avio- konsanaan, ei kotia, ei ys,täJviä syötimme kaikki sitä käsis>täm
elämärusäkin yhtäaikaa. Kak- ja lapsetJkin ympä-ri maailmaa me, vielä lopuksi annoimme sen 
soishäät oU viete•tty sodan jäl- levinneh1ä, pää;ttää Jussi aja- nuolla kättämme pehmeällä kie
keen. Jo silloin ylksinäi·syys rii- tu,ksensa ja nukah-taa rauhatto- lellään. Kun Vesa antoi vehnää 
paisi ensi kerran heitä vanlmk- maan uneen loppuyöksi. sille, niin se sanoi, että kyllä 

ksi nurin vo Ruotsa;laiseen Eino Kinnu· ta;kuil11kin köykäisiä e~kä niiden 
sen suosiolilsella myötäivaiku- ka-nssa juuri »kamp,pai.lla», ku
tuksella sai minut ko.vin hämil- ten mainoS'ta;va sanonta kuuluu. 

Eino Kinnunen: Elämän avai- leni. Saatoin vain sopel.'taa Ihmetellä täytyy, e-ttä näillä 
met, 27-0 s. Kirjayhtymä -63. Ruotsalaisen uuden hahmon avuilla mi·es Nilsiän syrjäiseltä 

Aleksis Kiven tai Eino Leinon edessä: »Anteeksi, taisin er~h- seud:utla kohoaa herännäiSijoh
nimi mainttaan vain silloin kun tyä henkilöstä. Luulin, että te tatjaksi, jonka san aa kuunnel
joku nuori kirjaiHja saa noiihin olisitte se Ukko-Paavo Savosta laan koko Pohjois-Savossa ja 
nimiin ankkuroidun kirjalli- - kun nimikin on ~han sa- Pohjois-KarjalaJSsa ·ja johon sit
suuspalkinnon. Runeberg sijoi- ma . . . » l>Ei se mitään», Paavo temmin liittyy myös Keski
tetaan purjelaivojen ai1kaan ja Ruotsalainen sanoi, »Sa,ttuhan Pohjanma-a - niin, herännäis

, Vänrikiki Stoolin t arinoi&m s~tä. Ja kyllä minä olen se· sa- pa,pitkin jO!Pa k31Utta Suomen
henki·löistä vain Sven Duuva on ma Ukko-Paavo. Tuo Kinnunen niemen. Kun Ruo.tsa;latsen pu
kelvolline,n elokuvasanikar)iksi. vain antoi minull.e tälla~set v.eJat- hujalaJhjoista lisä!ksi srua täs,tä 
M annerheim ja Bach o1vat aivan teet... J a näihin vaa;tteisHn Kin.Jnusen kirjasta jo,ksee.nkin 
tavallisia pulliaisia ja Suomen vUtaten: istupa tuohon ja ote- heikon käsi1ty.ksen, ei jää muuta 
Lohn moraali on lievästi sa- taan naukki. Sitten vasta kä,y- mahdomsuutta ymmä.rtää Ukka
noen kyseenalainen . . . (Luin dää.n keskustelemaan niistä sie- Paavon kuuluisuutta kuin to
edelläolevan vaimolleni ja hän lunhoidollisista asioista». teamus, että jo 1800 lu'Vun alku
sånoi, ett.ä luettelo rii-ttää kir- Eino Kinnusen P.aaNo Ruot- puolella ihm~et valitsivat keu
ja-arvostelun johdanno·ksi). salaiselle antamat vaatteet eivät lalkuvansa tarkalleen samoin pe
Siispä: ·myös Paavo Ruo·tsalai- tosiaanlka!!in ole turhalla shs- rustein kuin n)llkyäänkin. 
nen on kangettu nurin. . teydellä pi1wtut. Tämä näin - Pa.avo Ruot salaisen uusi hah-

Siitä on jo kauan kun kirkko- uudistettu Uk:ko-Paa,vo on mel- mo a la Eino Kinnunen ei kui
h istorian o~petta,jani ja oppikir- koinen viinamäen mies, esime·r- tenkaan o·J.e lajissaan ai'Vllin tä.y
jojen avulla ensi kerran tutus- ki,ksi. Lisä:ksi hän on täysi hul't- dellinen. KiJrjaHi:jan olisi pitäi
tuin tähän herännäisjohtajaan. tio mitä tulee oman perheen nYit käyttää purheerwuoroissa 
Se oli noita aikoja, jo.tka nykyi- edesviemhseen tai lll]a!lisiin töi- lTIIUDr·etta ja runsaasti alatyylin 
se~ä ki·elenkäytössä kulikevat hin. Hänen sielulliset ongelman- sanontQja, jotta varmaa~n Nil
nimellä »Valkoisen valheen ai- saikin, joita kLrjan takalaJPpees- siäJStäikin löY'tyy runsa;s vaU-
ka». Uudistunut tuttaNuus Paar- sa. ikehultaan va.1ke~i, ove.t jo- "11ut•!O'l! Y·eikko Ha.a.kana Kuva teoksesta »Muittalus samid birra». 

* 
Veikko Huovinen suunnittelee 

kirjaa, jonka t apal1tumat sijoit 
tuvat ainakin osaksi Jäämeren 
rantamille. · 

* Arto Paasilinnan esikoisteos 
kertoo karhuista ja karhujen 
kaatamisesta. 

* 
Luulajassa asustellut Leena 

Helka-Nyst.rand on muuttanut 
takaisin Suomeen ja kirjoitte
lee mm. PPO:n "Kaira"-lehteen, 
johon kannattaa ehdottomasti 
tutustua. 

* Allan Jokisen ensi syksynä il-
mestyvät uuden t.eo·ksen nimi 
on "Kril sudenpyytäjä". Kus
tantaja on Karisto. 

* Johan Turin "Muittalus samid 
birra" (1910) ilmestyy ensi syk
synä RSOY :n kustantamana 
suomeksi. Kääntäjänä on Nils
Aslak Valkeapää. Kuvitus on se
kin · saamelaisen. alkuteoksen 
Nils Nilsson S.kumin. 

* Jorma Etto ja Allan Jokinen, 
valitkaa tässä kirjallisuusliit . 
teessä olevista h arrastajajäsen
ten kirjoituksist a kaksi parasta 
(ensimmäiseksi ja toiseksi pa
ras l kirjallista tuotetta, perus
telkaa valintanne lyhyest i ja 
lähettäkää päätoimitta jalle, 
osoit e: Sattanen 

* Annikki Kariniemen nuoriso
raomaani "Pikka" ilmestyy ensi 
syksynä Bonniersin kustan ta
mana ruotsibi ja lähituievai
suudessa myös saksaksi 

* Lauri Kaarto on saanut val
miiksi näytelmän ja romaani· 
käsikirjoituksen ja uusi romaa
ni on taas työn alla 

* Petteri Väisäsen kuvateos 
., Jätkä'' ilmestyy alkusyksystä . 
Kuvatekstit on laatinut Jorma 
Etto. 


