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TOBIAS : — Älä ole

armaani kyllä minä pärjään

ii
'! i

ii

Jii f
if

hänkin asettuu Kuinka voit herätä nähnyt Attea Katselin kyllä ik- -
laittamaan jotain suuhun pantavaa kunasta molemmat rantakapakatennen lähtöäni kun täällä kaiken yo--

— Olisiko mahtanut menna ruu- -tä vaivaat itseäsi suotta" -

Miehen puhe tuntui niin osaaotta- - kille Mutta Eeva sanoi että siel- -

valta että se antoi vaimolle taas lä 0n lakko — Ei se sovi — en
uutta intoa ja elämän halua Keve- - — on tapalitu- -ällä mielellä nousi hän kolmen tun- - ymmärrä jotain
nin kuluttua laittamaan kahvia jon- -

nut- - — Hyvä jumala! Jos han
ka kaii+oi puolisolleen vuoteelle Kau raukka olisi sairas — ja jossain
an mietti hän osko hennoisi herät (vaipuu istualleen nyyhkien)
tää noin makeasta unesta häntä mut-

ta eihän se auttanut Täytyi herättää
cillä hänenhän on pakko lähteä lei-

vän hakuun meille — Ei auta
ORJANTAPPURA

Kahdeksas kohtaus
ATTE (tulee vasemmalta hou-

raillen kuumeessa) — Tämä on

piinaa — mutta kyllä 'ielä kos-

tan (pui nyrkkiä) Raatoja raa-

toja (Nauraa) 'Haä — ihmis-

verta ha-ha- a vai kidutusra-ta- s

— aa (Aikoo ea

kohti)
AILI (pelästyneenä asettuu

HYÖKYJEN MURTAMIA
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(Jatkoa ' ensimäiseltä sivulta)

sa — Mutta 'hän on isäsi sinun

kauhusi jo ennestään En majai hänen tielleen) — Atte rakas
lisi saman katon alla —

jos ei tä:iniik(1 sinä olet minkä sinun

Ammattitaitoisuus ja

työväenliike

(W N Reivo Toverissa)

(Jatk)
Suuren osan unionistien keskuudes-

sa vallitsee sellainen käsitys että
ammattitaitoisuuden kohottaminen on

yksi työväestön elinehtojen parannus-
keino ja niinollen on työväenliikkeen
tehtävänä kohottaa jäsenistönsä am-

mattitaitoisuutta siinä määrässä että
siten voidaan kilpailla ammattitaidot-
tomien kanssa ja voittaa ne suurem-

malla kykyisyydellä
Käsite on äärlmäisen ahtaan karsi-naopi- n

tulos jossa työväenliike kä-

sitetään vain määrätyn työväenryh-mä- n

keinona omien etujensa edistä-

miseksi jättämällä työväestö luok-

kana kokonaan huomioonottamatta
Ei kauan sitten ajettiin meillä suo-

malaisten kansallismaineen kohotta-

jien taholta sellaista 'aatetta että
suomalaisten on vallattava työpaikat
muilta kansallisuuksilta etevämyy-dellää- n

ja monessa tapauksessa siten
tapahtuikin Suomalaiset tuottivat

ja saivat melkeinpä etuoi-

keuden joillakin työaloilla kuten
useilla kaivosseuduilla Sanomat-

takin on selvä että tämänlaisen suo-

sion ja etuisuuden saavuttaminen ta-

pahtui ei ainoastaan työväestön luok-

kaetujen kustannuksella vaan vielä-

pä sen työläisryhmän omienkin etu-

jen kustannuksella Se valtasi työpai-
kat suuremman tuottavaisuutensa pe-

rusteella siis tekemällä enemmän

työtä rasittamalla itseään enemmän

työnantajansa hyväksi
Mutta tällainen perin väärä ja tur-

miollinen käsite vallitsee kuten sa-

nottu suuren osan unionistien kes-
kuudessa Esim John Mitchell teok-
sessaan Järjestynyt työväestö (The
Organized Labor) edustaa juuri sitä
käsitettä että unionistit voivat valla- -

Kun (tiedän että sinä myös ajat-
telet minun ja heidän parastaan
niin ilahduttaa se mieltäni vaik-

ka et pääsekään minua autta-

maan (Tarttuu Lailaa kädestä)
(Elämä on niin raskasta sinä
iiiäet jo nuorena liian paljon
Kohtalotoveriksi olet sinä todel-

lakin tuleva Ehkä on se raskas-

ta mutta kaikkeni koetan sen ke-

ventämiseksi Kuule Laila ra-

kas voitko kaiken tämän keskel-

lä ajatella' tulevaisuutta — voit-

ko todellakin itulla jakamaan tä-

män elämän vaivat ja vastukset
— ja kenties — ehkä ilonkin
murut?

LAILA: — Älä puhu tuolla ta-

valla kuin epäilisit sitä josko
tahdon 'Minä en voisi olla tahto-

matta Oi kuinka pian tahtoisin
päästä rinnallesi että voisin lak-

kaamatta sinua auttaa ja lohdut-

taa — Mutta nyt on kysymys
siitä miten voi alkaa elämän —
ei ole työtä ja sehän se on pää-

asia

TOBIAS: — Älä huolehdi sii-

tä Lailaseni kyllä vielä työtä
saan ja kyllä kodin pystytän
kun ehdin Anna anteeksi että
sinua epäilyksilläni kiusasin (Ve-
tää Lailan syliinsä) Kas nqin
tässä on sinun paikkasi sinä
kaunis enkelini Vieläkö puh-

taampaa ja kauniimpaa olisi tä-

män maan pinnalla (Suutelee)

(Jatk)

on ?

Yhdeksäs kohtaus

onsi paKKo 'uiisipa Kesa niin
menisin vaikka metsään Kai nyt
hänenlaisensa saavat jalansijaa
siellä ruukilla — Se oli kirottu Tobias ja Laila tulevat oi- -

reissu se! Ne pakanat siellä nau- - kealta
iroivat TOBIAS: Mikä täällä?— vaan pettyvät patioin — —

luulivat kai että nälkäinen käy Atte mihin aijot? (Tarttuu At- -

loukkuun (kolkosti) ha-ha-- ! tea käsivarteen)
— He käyttävät ihmisten kärsi- - ATTE (raivostuen): — He

mykset edukseen ja nauttivat parhaillaan jyrsivät sitä meidän
kuuluu meille meil- -siitä leipää — se

TOBlIAS: — Sano muuta ! Mi-- le! Se kuuluu meille sanon mi-

nua 'harmittaa --niin hitosti että nä ! (Huomaa Ailin johon tui- -'

saimme kävellä turhaan toisten jottaa kolkosti hetken aikaa) He
riemuksi — vaikka äsken sen un- - kuolivat nälkään — Aili — hä- -

liotin" 'Kyllä olin täynnä vihaa nen haamunsa — haamunsa!

ja katkeruutta kotiin tullessa (Paeten) Huu ! — Ei — ei —

vaan äiti-rauk- kohtalo minut hän on minun
'aivan masentaa"' AILI: — Hän on sairas —

ATTE: — iSe työnjohtajan ir- -' hourii — voi hyvä jumala!
vistys — se sapetti 'Mukamas ATTE (levittää kätensä käy tii

siitä kun sai kysyä että Ha kohden ja puristaa hänet
olleet lakossa — tai liinsä) : — Aili rakas — haamu-pääsakol- la

— vaan toiseksi muut- - siko? Missä kostoni — he tap-- -

tui se irvi kun tokasin että nii- - poivat sinut — voi minua kurjaa
täkö nyt tarvittaisiin'" Ha- - (Pusertaa lujasti)
haa '(kuin kuumeessa) hau- - AILI: — Päästä Atte rakas!
tani partaallakin nautin siitä Älä puserra! (Tobias käy pääs-suu- n

irviin vääntymisestä (Ket- - tämään Ailia) En ole haamu —

fcahtaa tuolin karmia vasten vä-- olen Ailisi — älä puserra — ra- -

synenä) kas
TOBTAIS : — Olet väsyneen TOBIAS (on päästänyt Ailin

'näköinen — syö tuossa on ruo- - pitelee Attea) : — Niin hän hou- -

- kaa Et kai aijo tappaa itseäsi rii Viemme hänet vuoteelleen —

nälkään Ei se ole rikkurin lei- - ehkä hän siellä rauhoittuu

pää vaikka isäni onkin rikkuri- - AILI (tarttuu Attea kädestä) :

na On siinä 'minunkin ansiotani — Tule Atte rakas mennään —

joukossa sillä tiedäthän että mi- - minä hokfan sinua niin paranet
nulla on ollut enemmän tässä (Vievät Atten vasemmalle)

HAN NALM SET
HUOMATKAA!!

HANNAN S S OSASTON OMPELUSEURA TOIMII

SUURET NAISTEN

huushollissa Kymmenes kohtaus
ATTE (säikähtäen) : Ei vaik- - LAILA (yksin) : Tämä vielä

ka kuolisin ! Joka kerta kun ajat- - (kävelee hermostuneesti)
telen että se on rikkurin en tui ! — Nyt on Tobias parka ai-v- oi

ja sinä — tarvitset an-- van masentunut Atte oli hänen
siosi Aili inyös on ehkä ta- - paras ystävänsä — aina he ajat-sann- ut

(Nousee horjuen) : telivat samoin — Nyt ei ketään
Poju on kai kamarissa (Pois- - koko talossa Tätinsä on liiaksi
tuu haparoiden) järkytetty — isä ei perusta mis- -

Kuudes ' kohtaus tään — aina vaan rähisee ja juo
TOBIAS (yksin): On kum ja minäkään en uskälla viipyä

'mallista ettei syö varmasti täällä sillä isä ei sallisi — aina-"hä- n

sairastuu 'mies 'riepu on lii- - kaan yksin voi häntäkin Mutta
aksi rasittunut Kovin pelkään minä jään ainakin täksi iltaa ja
fettä hän tulee 'sairaaksi — ei tali- - tulen taas heti aamulla

(tonut jaksaa ruukilta pois kä- - - Yhdestoista kohtaus
veliä 'Liiaksi väsyttävä reissu TOBIAS (tulee vasemmalta)

Heinäkuun 15 p
Samassa tilaisuudessa on myöskin

kilpailtavana kallisarvoinen
naisten RANNERENGAS
KELLOLLA VARUSTETTU

Kilpailu tapahtuu äänien avulla Äänien hinta on aina

ise oli ja vielä aivan turhaan — Atten kavi kuten pelkäsin
Olisi liian paljon jos nääntyisi Jos olisi apua heti niin voisi"
— - niin järkähtämätön — Jospa vielä palata iLaila sinä näytät'
kaikki olisivat hänenlaisiaan niin myös väsyneeltä — se liiaksi jär- -

vaatimukset voitettaisiin — ei kytti sinua Istu tähän näin
kumarrella 'herroja settaa tuolin) Istumme hetken

(Mutta 'hänen laisiaan on vähän ja sitten menemme katsomaan
5a siksipä pisarat (hukkuvat lie- - miten äiti voi (Istuu)
juun Mutta olen unhottanut Lai- - LAILA: — En minä ole vä-- 1

Jan yksin (Menee oikealle) synyt mutta huolehdin sinun
:Seitsemis "kohtaus tähtesi Olet tukalassa asemassa

'AILI (tulee peräövesta kat- - Jospa voisin sinua vapaasti au-
ttelee ympärilleen) : — Ei ketään taa niin sitten olisi mieleni ke- -

— niissä ovat kaikki? Enkä edes veämpi

'10c ääni ja se tulee voittajaksi joka saa eniten ääniä

HUOM ! Kaikilla on oikeus ottaa kilpailuun osaa!

RAVINTOLA MONIPUOLINEN
Y M Y M

LOPUKSI HAUSKAT TANSSIT!


