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tä että jatketaanko toimintaa ja täisi alkaa uransa materialismin
päätettiin että niin tehdään Osas- - fiosofiaan perchtvmällä ja sen
tolle päätettiin luovuttaa $40 velan

J:lkee" ™ luke: 0lkcinmaksua varten ja- - lopuilla ostetaan
tavaroita Ompeluseuran rahaston- - yhtä hyvin historian kuin

valittiii entinen Mrs Itis- - teiniänsä "rollinkin''
sanen ja rahastoiikirjurikai Mrs O Niin aatteen kuin taiteenkin
Carlson i„„ol+ c'on liä„i unt-tt1- i

utu li aTicin Jlillulll 1CI_J LivuSai ne miehetkin viettää jouhin
kotona mutta ei uudenvuoden päivää
sillä heti joulun jälkeen tuli tieto
että täytyy lähteä kämpille
Kyllä se rupeaa näyttämään va-

paalta kun el sokeriakaan anneta
muuta' kun taalan edestä kerrallä

perhettä kohden
limat ovat olleet lämpimät ja- -

taa aina joskus On kuulunut että
fiili- - n„ riHut !urniot llvt Ullin inu- -

lisia ja yleisinhimillisiä päämää-
riä
Niinpä jos näyttelijä näytel-Icssän- sä

esimerkiksi "muotinuk-kea- "

tai keikaria tekee tai koet-

taa tehdä tyypistä katsomoa

miellyttävän hän yrittää koko-

naan väärään suuntaan Oikea-am- pi

jalompaa päämäärää pal-

veleva suunta kehottaa näytteli

jää tekemään "niuotinukesta" ja
keikarista katsomolle vastenmie-

lisen tyypin halveksimista ja in-

hoa herättävän tyypin" jollaisek-

si pyrkimiseen katsojissa ei syn-

ny halua

Pyrkimällä näyttelemistekniik- -'

kaan joka esittää esimerkiksi

muodin turmiollisuuden ja syn-

nyttää katsomossa' vastenmieli-

syyttä epäterveellistä' muotia

vastaan silloin näyttelijä on tai-

teilija joka näyttelemisellään
terveen ihmisyyden' suur-- r

ta asiaa jonka palveleminen tu-

lisi olla työläisnäyttelijän yksi
tärkeistä tehtävistä
Tervettä elämää esittäessään

taas uusia tarkottiksia palvele-

van näyttelijän tulee esittää se

mahdollisimman voimakkaasti ja
sellaisella tekniikalla että vas-

takohta rappeutuneen ja terveeni

tyypin välillä on mahdollisimman

selvä terveen elämän eduksfi et-

tä katsoja saa innoitusta pyrkiä
siihen mihin näyttelijä esityk-

sellään antoi aihetta
Jos näytellään esimerkiksi ter-

vettä ja jossain määrin henkises-

tikin kehittynyttä naista' 'aat- -

ollen Hannan nuoriso rupeaa kehit-

tämään itseään oikein toden tedlla

joka' onkin suotavaa sillä nuorisos-

ta riippuu tulevaisuus
Osaston toiminta näyttää hyvin

veltolta viimeisessä osaston koko-

uksessa jouluk ?0 p kun oli vir-

kailijain vaalit niin ei tahtonut saa-

da virkailijoita ollenkaan Jokainen
sanoi: "en minä ota vastaan en minä

jouda" Vaan eihän se ole ihme-

kään kun ei kerran jouda kokouk-

siin tulemaan niin oi suinkaan sitä
jouda mitään ottamaan tehtäväkseen
Aina on samat henkilöt toiminnassa
vaikka osastoon 'kuuluu yli 150 jä-

sentä Ei käy kuin kymmenkunta
heukpä kokouksissa
Voimisteluseuran ovat naiset 'pe-

rustaneet keskuuteensa Eh tiedä
vielä paljon kirjottaa siitä sillä se
on vasta alkanut toimintansa enkä

myöskään tiedä jäsenmäärää kun en

ole ollut kokouksessa Olisi suota-

vaa että naiset ottaisivat innolla
osaa siihen tarvitseehän naisen ruu-

mis oikomista sillä se olisi tervey-

delle edullista ja "terveessä ruu-

miissa asuu terve sielu"
Näytelmäseura on koittanut toimia

ahkeraan Jouluk 29 p esitettiin
"Sodan palkka" Oli kerrankin kap-

pale jolle ei naurettu Meillä
on tapana nauraa höräyt-

tää kun on hyvin surullinen kohtaus
Vaan kappaleen sisältö on semmoi-

nen että sen voi nykyaikana sovel-

luttaa omaan itseensä enin osa ylei-

söstä ja näin ollen ei paljonkaan
naurata Mutta kuiskari esitti osaans-

a- liian äänekkäästi että se veti
hymyyn monenkin suuta
ilmat ovat olleet erinomaisen kau-

niita lunta ei ole yhtään vaan tuo

tuuli ja-
- santa onkin Wyomingin kiu-

sana Täytyy kulkea silmät peitossa

jos aikoo niillä vielä joskus katsella

Täältä lähti toveritar Leino per-

heineen Carneyvilleen Wyo Toveri

Leino on jo mennyt ennemmin Heis-

sä menetti o?astoinne tqimiviiupia
jäseniä— Tummu

ionia iuimniin vuosiin
Toivotan onnellista uutta vuotta kin sie!utieteellisesti Näytteli-Anfia-tiidil- le

ja jatkuvaa innostusta jälle on välttämätöntä tuntea
työssään—A a L—i sielutiedettä tieteenäkin ' eikä

"
vain romaaneista ja näytejmistäH ALFVVAY WYO

Terve Toverittaren lukijat Suotte saatuina enemmän tai Vahem-k- ai

ensikertalaisenkin tulla joukkoon- - män 'mielivaltaisina kuvauksina
ne Aikeeni on vähän puhua tästä Nykyaikaisen sielutieteenkin
paikkakunnasta kun olen ollut taal- - tosinik j ymmärtämisessä on
la jo liki viisi vuotta Pääelinkeino- -

na on täällä lehmäin kasvatus ja sil- - lähes samat vaikeudet kuin his-loi- n

tietysti myöskin heinien Muuta toriankin ymmärtämisessä mut-vilja- a

kasvatetaan vaan hyvin vähän ta materialistisen mailmankatso-Tääll- ä

ei ole kansalaisia paljon On muksen timtenlinen avaa siellä- -

jan tulee tuntea esitettävä nen-kilön-

mahdollisimman hyvin
Käsittääksensä henkilönsä luon-

teen joko merkillisenä erikoise- -

na yksilöllisyytenä tai tavallise
na yleisluonteena osana joukko
sielusta näyttelijän historiallisen

tnntcnljsen lisäksi on välttämä- -

kin useimmat solmut

Työläisnäyttelijän pitäisi en-

nenkaikkea käsittää joukkosic-lu- a

koska sen tunteminen on

hänelle välttämätöntä kähdesta-- '
kin tärkeästä syystä Ensiksikin
kaikesta yksilöllisyydessä

huolimatta jo-

kainen nykyaikainen teatteri on

pakotettu kulkemaan joukkoaat-teide- n

ja joukkoliikkeiden esittä-

mistä kohti koska merkitsevät

näytelmät yhä enemmän ja
tullaan kirjottamaan

siinä hengessä Työväen näy-

telmistä tulevat häviämään kei-

notekoiset" sankarit ja sankarit-

taret ja sijaan tultvat joukot ja

joukkojen psykologia Lähim-

män tulevaisuuden työväen näy-

telmissä juonen jännittäväisyys
ei tule riippuman yksilön-suurist-

a

aatteista ja tenistä vaajj jouk--koje- n

aatteista ja joukkojen te-

oista joiden laadun ja
ilmene-mistava- n

määrääjänä ovat yh-

teiskunnalliset voimat Toiseksi

joukkosielun- tunteminen tekee

näyttelijän kykeneväksi arvioi-

maan minkä vaikutuksen tekee

mikin näytelmä ja sen kukin

osa erikseen katsojiin jonka tie-

täminen on tärkeää niin hyvin

kappaleiden valintaan kuin yh-

teisnäyttelyyn ja yksityisenkin
osan esittämiseen nähden

Työläisnäyttelijän tekniikka -

Työläisnäyttelijän tulisi ko-

konaan hyljätä se ajatus cftei

olisi olemassakaan mitään uutta

näyttelQmistekniikkaä sillä sel-

laista on vaikkakaan sitä' ei lic-- ni

missään sanottavasti käytän-
nössä kokeiltu Jos teatterille

joku yhteiskunnallinen
ja yleisinhimillinen stiuraatteelli- -

nen tarkotus jota sen tulee pal-

vella silloin voidaan määritellä
mvöskin näyt telein istekn iikan

rajaviivat
Esteettiset näkökannat liik-

keissä maskeerauksessa ja pu- -

keutumisessa ovat luonnollisesti
huonoimmassakin teatterissa pa-

remmin huomioon oietut kuin

tavallisessa elämässä mutta- - val-

litsevien esteettisten käsitteiden

nurinkurisuus johtaa työläisnäyt-telijänki- n

hyvin helposti harhaan

ja saattaa hänet näyttelemistek-niikallans- a

palvelemaan kaikkea

muuta kuin jaloja yhteiskunnal- -

LUitllU SUUlllcllUiniU ftttivni jo yiju
perhettä ja joku yksinäinen mies

Siksipä ei voikaan puhua yhteispy-rinnöistämm- e

mitään Joulunpyhät
menivät kauniita ilmoja katsellessa
Kaunista talvea kaikille toivoo

Farmarin Muori

Sosialistinen teatteri ja
työläisnäyttelijä

(Jatkoa)

Tärkeämpää kuin estetiikan

lukeminen on uudelle näytteli-

jälle materialistisen filosofian ja

kehitysopin tunteminen koska
ne paljon paremmin kuin nykyi-

nen estetiikka johtavat näytte-

lijän huomaamaan taiteen kor-

keimman tarkotuksen ja teke-

mään eron rappeuttavan ja ko-

hottavan taiteen välillä

Tutustuttuansa materialismin

ja kehitysopin johtaviin ajatuk-

siin näyttelijä huomaa että

työväenluokan taitelijan ei kan-

nata harjottaa "taidetta taiteen
vuoksi" kuten vanha koulukun-

ta niin kiivaasti vaatii Ja hän

ei ainoastaan huomaa — hän

innostuu uusiin eteensä avautu-

neihin tarkoituksiin-'- - niin valta-

vasti että mitkään "taidetta tai-

teen vuoksi" pyrkimykset eivät

kykene hänelle sellaista toimin-takannustin- ta

antamaan
'Niin paljon kuin viimeaikoina

onkin useaiu kuuluisien in

taholta huudettu ma-

terialismin filosofiaa vastaan se

kuitenkin on ainoa missään mää-

rin tyydyttävä elämän avain pu-- ~

hinnattakaan siitä että se köy-

hälistölle elä n'i ä n ym m ä r ryk se n

pohjana on tavattoman edulli-

nen Sen omattuamme meillä

on sisäinen heijastusvalo jonka
a"vul!a me näemme mahdollisim-

man pitkälle asioiden ytimeen
Tämän "heijastusvalon" omista-

jalle ei tule suuria aatteellisia

yllätyksiä ja käsittämättömyyk-
siä 'jotka yhtenään ympäröivät
sellaisen llmusen ajatuksia joksi
ei tunne materialisinin perustei- -

ta eikä ole perehtynyt niiden

mukaiseen ajattelutapaan Näyt-

telijän jos ktmeiikään kehityk-

selle nuo aatteelliset yllätykset
ovat tuhoavaa laatua ja helposti

johtavat häntä "päin mäntyä"
jos hän ei kykene niitä itsel-

lensä selvittämään
Jokaisen uuden näyttelijän pi- -

teellisen tarKotUKsen Kaunana
katsoen on häväistys taiteelle

sekä tyypille jos näyttelijätär
pukeutuu kurcliiveihin joiden

tcräspingottimet näkyvät katso-

moon saakka
Vain ääriviivat uudesta tek-

niikasta sanottuna näyttelijän
liikkeissään puketit ui isessaan
in tulee nal- -

vella nykyistä korkeampaa aat-

teellista ja taiteellista tarkotus-ta- :

jalostamistarkotusta Rap-

peutunut ja rappeutuva tyyppi
on esitettävä niin ettii se huo-

mataan rappeutuneeksi ja
ja terve tyyppi' sii-

hen voimakasta pyrkimystä' he-

rättäväksi

CLOQUET TN S S Osaston ompeluseuran
kokous pidetään jnka toinen viikko

jälkeen puolenpäivän osaston' tulolta
e' S S Ompeluseura 15 Avu Clopict
M inu

HOQUIAMIN S S O ompeluseuran ko-

koukset pidetään osaston talolla Alviolas-s- a

joka torstai kello 2 jpp Osote: 315—

lOth St Hoquiam VVash

HANNAN S S O ompeluseuran kokoukset

pidetään jokaisen iikon torstaina kejlo 8

jpp liuoin Kahvia saatavana joka ko-

kouksen loputtua

PORTLANDIN S S Osaston ompeluseuran
kokoukset pidetään osaston talolla joka

toinen torstaiilta kello 8 — Osote: 719

Montana Ave

ASTORIAN S S O ompeluseuran kokouk-

set piili tään osaston talolla joka torstai-ilt- a

kello 8 Osote: 262 Taylor Ave

ROSSLAHD B C Canada S S Osaston

(Box 44) ompeluseura kokoontuiij joka
kuukauderN ensimäiseijä ja kolmantena terstai-iltan- a

kello 7:30 Kansauliaalissa jossa- s s

osaston kokouksetkin ovat joka toinen sun-

nuntai Kello 3 jpp
MULLAN S S O ompeluseuran kokoukset

oidetään joka torstai kello

8 jpp Kjikki tervetulleita

Uudistakaa tilauksenne
ajoissa ettei lakkautus-
ta lehden lähettämises-
sä tule tapahtumaan !

— Älä unohda toimia
osastossasi

NASHVVAUK M NN

Täällä meidän pienessä kylässäm-

me on yhteisriennot vilkkaat mitä

tulee huvipuoleen Vakavampi ku-

ten jäsenenä kuuluminen s s osas-

toin sekä kokouksissa käyminen ovat

jääneet vähemmän arvoisiksi" kuin

mitä olisi kohtuullisia
Jouluaattoiltana oli valmistettu il-

lanvietto tavalliseen malliin kuusen

kanssa Oli ohjelmaakin etupäässä

lapsilta Mutta oli sentään puheit-
akin A Kalkkeella ja T Luomalta

ja
'
lopuksi paljon kääröjä ystäviltä

ystäville jotka joulu-ukk- jakoi
Hileen

Joulu-iltan- esitettiin kappale ni-

meltä "Miehen kylkiluu" ITnali o!l

katsojia täynnä joten kyllä kannat-

taa hariotella kappojeita kun ei tar-

vitse tyhjille seinille esittää
Alkava vuosi alotettiiu pitämällä

s s osaston kokous jossa keskus-

teltiin osastolle kuuluvista asioista

ja valittiin edustaja Fred Törmä

aluekokoukseen joka pidetään Eve-ljthis-

Minn Eväslyskokous pide-

tään viikon päästä 6 p tammik se-

kä valittiin uudet virkailijat ensi

toimintakaudelle
Joka sunnuntaina on ohjelmailta-ma- t

sekä joka maanantai-ilt- a on

kokous S s osaston

kokousta ei voida pitää säännölli-

sesti kai sentähden ettei ole kyllin
suuri ja innostunut osanotto koko-

uksiin
Meidän taiteilijamme aikovat men-

nä muipurikaupnnkeihin "Kylkiluu"
kainalossa Me täällä kotikylässä
toivomme heille haalin täyteen ihmi-

siä jutta "massi" näyttäisi pullealta
kun palaavat takaisin

Liisa Kangas'

PEARSON VVASH

Onnellista uutta vuotta kaikille to-

vereille
Jos kertoisin jouluhommista Meil-

lä oli aattoiltana naalissa ohjelma-iltam- a

johon oli vapaa sisäänpääsy

ja kaikki vapaata Viime kuun 29

p oli ompeluseuran myyjäiset jotka
onnistuvat hyvin Puhdas tuli oli
TO dollaria joka on näihin oloihin
katsoen hyvin Kiitos vain kaikille

Ompeluseuran ylimääräinen kokous

pidettiin tammik 1 p Siellä valit-

tiin tilintarkastajat ja päätettiin sii- -


