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SOSIALISTINEN TEATTERI siintymään lukuisammissa osissa tuakin vaikka ei pitäisi muka herttaisimmin linnut puissa A

TYÖLÄISNÄYTTELIJÄ kuin ammattinäyttelijä enää olla rtivät Hieno tuulen leyhka

Porvarillinenkin teatteri o'a etsi Toinikin isansa henki ja leyhytti Ioniin vallat- -

hvvin '
pitkälle kansainvälinen hautaristiä joka oli veistetty tornia kutreja jotka väkisin pyr- -

qtfco esimäisdtä sivulta ' koivu- - kivät punaisille poskille -läitos joka ainakin sensurista vain kuorimattomasta
liittämisestä jonkun terveyden- - vapaissa maissa nopeasti sieppaa puusta — " Arvo Mannila puheli ahke- -

hoitokäsikirjan mukaan ja neu- - toisen kansan hengentuotteen e- - "Tämä on sen maallisen ela- - raan Kyseli miten sielU 1 uu-v-

liikkeistä vanhan teatteri- - sitetfäväkseen vieläpä useimpi- - män loppu niin tämä se vain lensuussa pitkä
_
talvi kului

teattereilla ollut on! Rauhan mullat tomulle!' Ihmetteli ettei ihan ollutkoulun mukaan eivät tee työläis- - en maiden on

miksikään kyvyksi voimakas taipumus esittää enem- - Isänsä haudan löydettyään jai nia sattumaltakaan nähnyt koko

tos häneltä puuttuu melkein ko- -
pj ulkomaalaisia kuin kotimaisia Toini istumaan viereiselle hauta- - talvena

(

konaan niiden aatteiden tuntemi- - kappaleita Tuo taipumus on-- kivelle vaipuen ajatuksiinsa Lienetteko käynyt kirrcjlia

nen joita esitettävänä öleva kin melkein ainoa porvarillisen — Joku tuli hänen luoksensa kun en ole sattunut milloinkaan

kappale asettaa hänen esitettä-- teatterin valopilkku uusihenki-- mutta käveli hiljaa eteenpäin näkemään
väUeen sen ankaran arvostelun edessä muutama naskeleen ettei saikah- - "Äitini sairasti talven ajan ja

Sitä ilettävän pikkumaista kan-- dyttäisi yht'äkkinäisellä esnnty- - tiet olivat niin lumisia ettei ol- -

Me voimme monilla hyvillä gallistuntejcien lietsomista jolla misellään ajatuksissaan istuvaa lut hyvä pääsy
syillä asettaa työlaisnayttehjan k tcta-a- eristaa jokainen kan-- tyttöä "Niinkö te siellä vain yksin
ensimäisiin välttämättömyyksiin mahdollisimnian kauaksi toi- - eIte taaS Pitkf" alven vanhan

Mannila oli hän oliParhaat- - Arv0 se ennenkinaatteiden tuntemisen äitinne"ota 1kansoista ia siten Vaikeu- -
S

kaan teatterimaiset liikkeet ja toisten ?amana PalVa"a kavel'lla:
1

kyseli Arvo
tetaa? "'S°J 11 ym- -

vuir hautausmaan sivutse kul- -

irSnSsi märtamista ja keskinäistä vei- -
k n--

ki

jonkun nais Toini oli kahden vaihellla mi_

Pettävää tt? ia itymista harjoitetaan pprvar1-
- '

mencvän lhau(Ullta hau tä ga kertoako yilhon tal-- t
Vi V f Tt

„ es
S tS ai A lisen yhteiskunnan kaikkien lai- -

d „ lukevan rsteistä nimiä yen vietosta heidän luonaan tai
f'11 ' ' iVSÄ" toksicn kaUtta' mutta teatterissa AnJon uteliaisuus heräsi Tuo ei Mutta hetkisen kuluttua hän
nainkin in_ke_ jaa KU""SJ sentään vähemmän kuin moms ™ näyttää olevan ajatuk- - kysymykseen välinpitämättömän
Su-uS-

n

'
Etoil muissa sen kulUuurilaitoks issa ku liin hartaa ki vastasi: vai„

li £ SÄvän itteen Y-M-
"'?' Jokainen ka"salls- -

veliä istuu Hän ei katsonut tarpeelliseksi
ensJJaan eS f f teatteri koettaa ulkomaalaiseen

Enpa0ie tietääkseni vaan me- - ruveta selittämään heidän viime-mkotta-P

muk™ "eensST-- kaPPaleeseen ympätä omaa kan- -
nen katsomaan kuka siellä on-?- aikaista tukaiaa asemataan eikä

rataan sallistunnetta vieläpä tapojakin Kun hn tuH lähemmäksi sitä mJten Vilho oli tullut heille
smtymiseen ja ausumiseen se

teatterissa toisten kansojen' hen- -
tunsJ hän t tön hcti Ooh! avuksi jmlri parhaaseen aikaan

elanpakottaa näyttelijän aan
tteiden haivckSumnen ja Se sievä tyttö sieltä Jos an ol kin heillä ja teki

näyt tanulla eka vain o cmaan
raiskaaminen ci 0iemennyt mm leUusta lieidän hyväkseen tapah

U d en näyttelijä n tjo-
-

itkalle kuin re on mennyt esi- - Mitä han nvt täällä hartaana tuiJ tietenkin velvollisuuden-SSJS- S

merkiksi kouluissa Voimak- - totisena is{uu?_ Usta heitä sukulaisihmisiä
kaammista ulkomaalaisista kap- - Eihän hänen äitinsä ole kuol- - kohtaan Toinin mielestä siinä

neurlen liike-- ja lausumstekm- - _ voimakkatak ?aa kit ää merkitys
kan herroina-olkoo- t vain tois svsävk8ia ymmärtääkseen

'
ja la-- _ Varmaan etsii isänsä hau- - tä Ei oltanHt huomioon edes

seksi porvarilliset naytte a toisia kansoja t _ Hän ei kuulu enää elä- - vjlhon lähettämää kirjettä joka
meman nayttehjamne ensma -

ka rvarillinen teatterin rakkaut{a Toiniin
nen tehtävä on edistyä elavoit- -

onkin kappaletta myrkyt- -
Nä5t-

-
ajatellen asteli Arvo Vitään merkinyt - Juuri

orvarillinen äyele: "omalla kansallistunteel- -
Mannila uudelleen lähemmä Toi- - kotiin päästyään pahimman ikä- -

i p crciniät 'a"- - nia vän vallitessa ja yksinäisyydessä
misteknkka_ ei kelpaa x öläIälläytteIijän tehtävä ei

Tyttö nosti päänsä ja säpsäh- - vanhuksiensa kanssa saattoi
seen teatteriin ole yrittääkään sotkea oman

t_ puhjeta sellaisiin tunnepurkauk- -

Työläisnäyttelijän aatteellinen Kansansa uhucui ja cäikvt- - siin Kipalian lieuia ouessa su

kasvatus sen kansan hengentuotteisiin
— Aina mma teitä Uolusteli Toini it--

vain puhtaasti ai-- telen Niinkuin viime kesänäkin lL 1

y1--
- --Na" i

jos näytelmä
'

Välttämättömämpää kuin teat- -
kltperäisenä on hänen katsojain- - kun eteenne pyörällä ajoin ynt - LfU

terin historian tunteminen on
pa ymmärrettävissä Mitä puh- - äkkiä — Tehän olette pieltä

uudelle näyttelijälle ihmiskun- - taammin alkuperäisenä näytteli-Tuulensuus- ta Kyllä muistan
Teot 1 TVTUÖ mrf niin lädloi

"Te olette aina yhtä vaitelias

neiti Tuulensuu Teidän pitäisi
IiHU IILSLUl lelli iiiuuv-Jiiinvi- i o -- ai-

ja eSlttaa mUlUcll ÄdUSdUiauim-
- mua iv iij i — siitä yksinäisestä

tä

metsiköstä — Se
! pH? sipllä ihminen

?in „nntlfi tnnllninpn nuori tvt--

im uioiui uiici x — sieu aaiLeiid Lumena ja ivjf i

taan teatterin kehityksen mut- - sta paremmin hän palvelee —"Etsin isäni haudan 1

ihmiskunnan historiasta oppii "SUurta ihmiskunnan sitä hieman koristaain päämäärää: don v

ja vfliimiiii v"

hän kansojen yhteiskunnallisen veijestvmisen aatetta verran ettei se häviä jäljettö- - tö kuin te pysyy terveimpana
kehityksen joka on työläisnäyt- - (Jatketaan) miin Nytkin oli jo vaikea löy-j- a kauniimpana mutta liian

paljon tärkeämpää kuin tää tuota puuristiä Äitini ke- - sinäinen elämä tekee umpimieli- -

tieto teatteritaisteiuista rvanso- - _____ rilAIIII hotti Hankin on vanha kaiseksi"
jen yhteiskunnallisen kehityksen Tn IMI TMIIIr IISIIII kaipaa elämäntoveriansa joka "Olenhan sitä välistä ajatellut
TiUfnfiallinen vmniärtäminen " ' 1

icmzt in vuosin nauttinut Toskus on elämä tuntu--

auttaa näyttelijää tajuamaan —-
jsä ratlkka!" huokasi Toini a- - nut siellä ikävältä ja yksitoik- -

kulloinkin kysymyksessä olevan Kirj Helmi Mattson
jatuksisaan sanojensa jatkoksi koisolta joskaan ei aina Ja vaik- -

ajan ajatus- - ja käytöstapoja pai- - (Jatkoa) "Saanko auttaa teitä hau- - ka siirtyminen sieltä toisiin oloi- -

jon paremmin kuin niitä voi XIV luku dan koristamisessa olisiko sopi- - hin olisikin minulle hyödyksi

päästä "rollista" tajuamaan vaa" kysyi Arvo Häntä liikutti niin se on minulle nykyään mah- -

Tvöläisnäyttelijän pitäisi ensin Multaan kaatuu multaan maa--
hautakivellä istuva tyttö dotonta Niin kauan kuin äituu
_

lukea ihmiskunnan historia ja tuu ken vuoronsa kerran on saa- -

ktog Tänaän en sita eIä-
- tarvitRee minua on mi-ras- ta

aikaa sellai- - nut — siellä sen ryos ajan sen " velvollisuu-seenki- nsitte jos on Tulhi nyt n„n haluni täyttää
teatterin historia kuni ryöstetyn taisteiu-int- o on

etsimaän tämän hautapai- - teni olla hänen apunaan ja seu- -

N}kyisessä Jngessään aÄ9jnpä nyt sen isäni hau- -
en usko että se

SÄaÄÄ °°" j0U"MÄJovfÄ ÄÄina sa

fsSS VÄÄ pnptn 3
fblÄ h—a" tdSdIe

sÄZStl -h-uolii

TSl- - on ohaudat olipa niin hupaiJ jutella kanssanne suuksia Olette nuori terve ja

Viallisten eksytysten victäväk-- muutamat eläissään hankki- - mtkasta aikaa pyyteli Aivo a
V-

- _jo 7' TVn II Mannila Arvo Mannila alensi aantaan
neet -- perhehaudan suyu - _„„„ „mPBf3 snnninsa

riitä leen - Komeat kivet näyttävä Jo™ wu_m —
Uudelle näyttelijälle ei

jei talUo t oikeastaan i--'

oman kansansa historian tunte- -
jo kaukaa missa nkkaden luut n Pasten

kiertoteite haH_ marrel]a scnka--
_

yertaa tuota
minen vaan tulee hänen tuntea lepäävät to:ta valtatiet- - viatonta rvttöä mutta se tuli

risti ausmaan puoltaihmiskunnan historia yleensä e- - Köyhällä huono puinen
ios hän-- on amatööri- - sekin juskus aivan maalian Kaa- - it

(T- a-nStteS Kesäinen paiva paisto mitä


