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Pi!]{'IlTlllT3'' Vhih — Vikise vielä senkin "häpeämätön" on viekotellut jotettaessa on sekbtettu niin
penikka — Ällää osasipa jaloil- - Piirittävä joukko purkaa kiuk- - paljon sellaista joka on "pantu

JläyttäinoJiä ecn' knn sai vitsaa karkasi Viskek-- kiviä ja kapu- - mukaan" tyydyttämään ameri- -
koon niutta pysyköön siellä loita Haukutaan näytteleväksi kalaisten miljoonamiesten ja

(Vilkaisu "A Little Fiace" nimi- - Kaukaa mäeltä kmiluu täri- - ruumistaan kauppaavaksi irs- - heidän rakästajatar-laumojens- a

seen kerma-kerroste- teatterien syttäyää pedon kiljuntaa Uuh! taaksi joka on niin rumakin et- - makua ja vaatimuksia niin on

sensatsioninäytelmään johon ai- - ~ Tiikeri! Luoliin kaikki ja tei kehtaa kbipiaan näyttää niin- - siinä 'hitunen parempaakin Tu-h- e

on otettu luolaihmiscn ajoi'ta) lukot tuketiUm kivillä kuin muut kunnialliset naiset lee ajatelleeksi että sittenkin
Taas suhahtaa "Pikkunaama" vaan salaa laihat luunsa varas-- satoja tuhansia vubsia taakse- -

nayaämöl!e pyrkii kaikin voi- - tettujen turkisten varjoon päin todella on ehken elänyt jo- -

töHe'sä X aS-- mi}™]™r ' "Puunaama" ei välitä mi- - kin Pikkunaama jj ei syö--

'ÄÄ ylitvnpaik- - "astakaa paastakaa - tn- - tään kiljuvan änmiäjoukon huu- - nyt niin hyvällä ruokahalulla

ka eteinen epäsäännöllisille kam- - Kr on„J'hella' tlkcn' tukcn tn" f0fa- - WltaPa )llelsta- - e!vat h& kalccnlasta ravmnontapasta
mahda kuin hänen litteanenäisetmiosokl-eloill- auditorium ' ja liha- -—

"Ie ' ta"lta 1110110 to'-sil-
e tukkeavarkin kun

luonnon valmistamalle siioinko- - pi'™'pa suunsa vavartaloiset sisarensa ja joka
cli'lc jonka 'muureja" on täy- -

C' J?SSa °" enciman järsi-joki- n partasuu tienoille näyttäy- - pakeni partasuita (pitemmälle

lennetty karkeilla risuaitauksil- - Inia: ' ' tyy ja siihen päättyy toinen näy- - ja kauvemmaksi kuin tavallista

j
'Inkeri tiikeri tiikeri on ai- - tos — kuten amakin ajallaan huolimatta siltakin että tuli aje--'

Päivä paistaa lounaan aurin- - vaahd!ä tällaisissa kappaleissa tuksi pois kotitulilta kun siellä

Läheinen heinää okn alla ole Kolmas naytos esitetään sa- - e oJut ky ln jarsmiista untuu
tlaa-- " massa aitiossa kuin mahdolliseltaensimanen- - etta fPnnaa- -

kasvava aro ja toisaalla oleva-jo- -

kuoman lehto tuoksuavat erilai- - "Pikkunaama" kavnhtaa kette- - v'Y keva pa!va' na kttn Joutu P™™ällc sell-

ein v=iri„ial„1aenP„ ml-- s„s :_ kurkistelevat naiset risu- - ranneen uroon seuralaiseksi tuli
i
Hillunen laulaa

77 Zwk c"11"i i 7 :7 VO 1uu" Etojen ylitse mutta ei yhdelle vaistomaisesti valinneeksi kosi- -

täällä pilkistää lehtiä
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kukkanenkin lapi 1 tsuaitausien paa vii aidan petoa pelaten ja
Keskellä aukeamaa savuaa kasa kun muuta pakotietä ei ole ka- - T?kkiinaamtT on jo aikoja

"a'kcta tasta e! uomiu isesti

kituvia kekäleitä — jäännös ai- -
pl!aa puuhun Pikkunaaman" unhotettu On luultu että tiike "f 1

" J'JJoUaa ro!K"kaa"

kaisemmin loimunneesta nuotio- - jälkeen Peto kurkistaa risuai- - ri söi hänet viimeistä lumisirua c'a"IMSt''ln iiueinenai-!- „

se levca-suise- kaunottaren
tauksen vhtse kiljahtelee ja kur- - mvoten Uusi mielenkiintoinen

e- -

Risuaitaustcn vierillä joukko kistaa toisen kerran ja sitten ei asia on se että seudulla on näh- - „

nsana mutta sita- -

alastomia naisilta näyttäviä o-- kuulu mitään muuta kuin muu- - tv pitkä vaaleapäinen nuorelta t!%-P!tS-
"

" "rt
lennoita tähystelcmässä etäälle tamia rasahduksia Tiikeri kai näyttävä tuntematon mies jota '

mäkirinteille jossa on tapailtu- - juoksi tiehensä tavottamatta mi- - heimon uroot ovat epäilleet vaa- - 1
„' aava t efIcl'akc1 'ottua

massa jotakin joukon mieltä- - tään rallisista suunnitelmista ja ovat t0sta a3'tta vaihettaen lem- -

kiinnittävää Kuuluu huutoja ja Puussa tapaa Mustaparta ta- - alkaneet jahdata Vieras vain pcnsa '' 'ok'SIn- '!taana
epäselvää nielua Tottelemansa ']'ikkmaanian" ei ole ollutkaan niin sievästi ku- - f"1] "f™™- kir--

'Kauvanpa Pikkunaama pake- - Kun uhanneen vaaran jälestä ritettavissa Luolassa voivotte- - i Ioikata„ hclta

nee Mustaparta näyttää jo vä- - ehditään rauhottua niin Musta- - lee ja örisee jo yksi heimon kar- - KUvaam„a iiKkunaaman

virkkaa jokin naisis- -

parta hvvän tilaisuuden satttt- - vanaamoista joka on saanut vie- - lentamattd- - eivät olisi nay-f-
„

J1 telleet ensinkään koko kappa- -essa alkaa kosimisensa ttiulel- - raalta aika loylvytyksen i1
"Mitä teeskentelee se narttu ken Hänellä on luola mäen Naiset salaa toivovat että vie-- olHuSvain näettehäu että se viettelee toisella rinteellä Ennestään on ras kaanpaisi heidät ei kaikkia roim-ii- i f iQ_

vicla__ urotni varjoiseen lehtoon yksi vaimo ja joukko lapsia hä- - vaan yhden erikoisen Joku oli
'

v'''trtaat'''!lcn- neiIa- - mutta kykenisi hankki- - nähnytkin tuntemattoman mie- - VVEIRTON w Va
"Eipäs kääntyi kotitulile maan riistaa useammankin pais- - hen Hänellä oli ollut vasta

J'"ipä olisi uskonut ei oli- - tettavaksi "1'ikkunaama" suut- - lulla parta Heimon kaunotar Osastomme ohjelmakokouksessa v

tuu ja työntää miehen lähetty- - entisen "Pikkunaaman" nuoreni- -
k' 26 p' esltettiin aikalailla vilkkaas- -

"Odota vielä toisen päivän viltään niin rajusti että on vä- - pi sisar jolla on lihava vartalo
11 ohemaa- - M- - m- - es"uiin yksl-nii-n

kyllä se tarttuu" huilii saada hänet putoamaan turpeat pohkeet sekä niin ihas- - näytiksiuen kappale ''Kldulla'' T°- -

"Kun minä olin ennen ketterä- - Mies kiihottuu kuitenkin vaan tuttavan litteä ja
verl °' I'lnliroos aIusti 8iellä

jalkana niin empä minäkään lie- - entistä enemmän ja pvrkii sylei- - suloisen leveä suu hvmyilee sa- - myksen lanneliiton perustamisesta
ti heittäytynyt ensiiiiäisen jäles- - Icmään Siinä otellessa pake- - laa korviuan myöten Hänkin seIostaen hyvin järkiperäisesti kuinka

tä juoksijan jalkoihin" kehasee nee "Pikkunaama" yhä edcm- - 0'i 'nähnvt päivän sankarin tarpeellista olisi työläisten lapsille o
jokin "Saivat vasta sen jälestä maksi vhä heikommalle oksan Miehet palavat konnulle on- - pettaa BOSialismia i° Piestä asti

lain lehdossa jalka tarttui pui- - varvulle raskas mies Musta- - tuen väsvneiuä kasvot ja käsi- -'
Asiasta sylltyi viilm3 keskustelu ja

seen pinteeseen" parta perässä On itsestään sei- - varret mustelmilla kaikki pa- -
6ai enemmistön kannatu'KM5n' mutta

"Xnn niin: ipas arvannut vää että molemmat joutuvat halla tuulella ja ärjyen ja mu- - myohalsen ajau ta!ua taytyl se Jat"

varoa lehtoa tietäähän sen että „ij„ pitkälle että oksa taittuu risten ryömivät luoliinsa Naiset m vielä senraavaan tyouhseen
sielhi tarttuu jalka Mutta mi- - ja molemmat putoavat maahan koettavat salata seikkaa että ö- - 01lsI t0vottava' että aaaaelutto pe"

n:ip:i en juossut lehtoon en "Pikkunaama" keveä kun oli vat seuranneet asioiden kulkua rustettaisiia- - sillä ehkä sen avulla

Ei ulisi saatu iltahämyssä väijy- - ci loukkaannu putoamisessa vaan ensinkään mutta sitä suurem- -
voltals!m P°liJlaa vnlion niitä epä-matt- ä

ja tainnoksiin kolhasc- - ketteränä juoksee pois Musta- - maila innolla pvrkivät kurkiste- - koht'a' mitka vallUsevjt suomalaisten

llla1ta" parta sitävastoin ontuu pahoin lemaan aitauksen ylitse joka ta- - lastcn ke8kuuäe8Ea täiällii- Koulusta

"Eipäs arvannut olla iltahä- - paastyaan 'he oksentelevat kaiken-myss- ä

lyvhästeh pois pettyneen näköi- - holle Littciinenäinen impi pu- -
vanullaan tietäähän sen senä ja esirippu putoaa alas mer- - jahtaa ulos aitiosta lalsteu lasten kanssa &xm ja op- -

eitä vaara hämyssä väijyy sil- - kiksi että nävtös on ohi "Eipä malttanut pidättäytyä"
pivat laskettelemaau rivouksia ja slt- -

loin" ' Toista näytöstä ei oikeastaan vihjasee jokin
ten iltasin istuvat varjokuvateattereis- -

Joku naisista yltyy kersku kannattaisi selostaa enemmän Tekisi ehkä toistenkin mieli
sa atsomassa kaikenlaisia rikos-maa-

että hänen tähtensä oli kuin "kuorotyttöjen" livppvjä seurata seikkailuretkelle mutta draamoja' J'oista heldän m!eliillsä jää
koko heimo aloltamit verison so- - Aihe on tahallaan turmeltu äia- - äkäiset karvanaamat pistävät u- - sel]alsta' jota koettavat vielä käytän-da- n

jossa miehiä li tapettu va- telien vain sen yleisön tyydytiä- - los vakoilevat silmänsä luolien nössakln toteutta

rustuksia poltettu ja joka paat- - mistä joka teatterissa kiikarei- - aukoista ja ensimäisen varvasta- - Lauluseurakin meillä oli vaan nyt
tyi vasta kun han rauhan saa- - neen tähystelce nälukilkseen "jo- - van yrityksen huomattuaan syök se nukkuu ikävä kllä Johtajamme
Iäkseen aikaan lyöttäytyi voit- - takin" mikä kiihottaisi Näytök- - syvät uroot esille tarttuvat kir- - tor Eklund muutti Monessocn soi-
ttajien joukkoon sessä "Pikkunaama" on asuntoa kuvia vaimojaan tukkaan kiin- - tokunnan johtajaksi
''1'iklkuiiaama" sulvnhtaa esim aukean notkelman perälle kaver- - ni sekä iskuja jaellen

'

raahaavat Osastomme tytöillä ja pojilla on

!:lkIiis laihahkoa solakkavarta- - retussa luolantapaisessa asunnos- - heidät luolakomenoihin johon suurta tekeillä He puuhaavat sarja-oist- a

impeä joka sujahtaa sa- - sa esiintyen sieltä silloin täi- - häläkkään päättvykin kölmas iltamaa helmik 15 päiväksi Minulle
kiinan nopeudella perimmäiseen löin esille turkiksiin puettuna nävtös - pojat kuiskasivat että aikomus on
luolakammRVon Kisuaitatisteir Ympäristön miehet ovat tulleet Neljäs näytös esitetään arolla lyödä laudalta aikaisemmin pidetyn
tiikaa kuuliin akamcn arjahdys hulluiksi ja kiskoneet turkit vai- - Edellisen näytöksen tuntematon afckain ja ukkoin iltaman saavutuk-Naise- t

kiljahtavat Luolista mojensa vyötäisiltä ja taljat luo- - nuori mies littcäuenäinen lihava set niin tuloihin kuin ohjelmaankin
kuuluu yhteinen murahduskuoro liensa phjatkamairoilta jättäen kaunotar ja "Pikkunaama" esit- - nähden
Partanaaiuojia työntyy esiin Ki- - lapsensakin palelemaan ja kan- - tävät osia Uros ei ajele liian Entinen näytelrräseuramme

hailahlelee tanect kaikki mitä irti ovat saa- - paljon kaunottaria vaan nämät tajar t:tar Hilja Kangas joka on oi- -
J erinimaisesta konierosta tun- - neet "Pikkunaamalle" vaihtaak- - sitä vastoin koettavat kaikkensa lut poissa paikkakunnalta terveydel-keutu-

ulos suuri karvanaama seen tältä hituisen hiuiinaavaa kiinnittääkseen miehen huomio- - lisistä syistä on saapunut terveenä
™ ican kiukustuneena kuu lemmenlientä Luölaihniisten ta itseensä ja voitolle pääsee lo kotiin jälleen

'
Tervetuloa jälleen

1 lUkunaama on hänet herat- - aikakaudella sellainen kau-pp- ei puksi taljoihin kietoutunut kun- - joukkoomme!
tanyt kesken ipaivallisuiita "Pik- - olisi käynyt sillä lääketiede ei niaton lutka "Pikkunaama" ja T:tar Mrs Kymäläinen käväsl

ajanut Mustaparta apukeinoilleen ollut vielä niin näytös päättyv loppukohtaukseen sassa ja toi sieltä tullessaan nätin
kai kosintansa epäonnistuttua on pitkällä mutta näyttämöllä me- - jossa litteäneuäinen kaunotar tytön Tyttäret ovatkin tervetullei-vetaantyny- t

omille poluilleen nee kaikki mitä esitetään ja sieppaa taljan ja koettaa siihen ta Weirtoniin kun niistä on euues-taik'k- a

hauen askaroimistaan ei kaikkea sitä esitetään mistä e- - kietoutumalla saada mahdolli- - tiiän puute
vallitsevassa melussa voi kuulla mlen maksetaan siinman viehättävän ulkonäön Toivon että kaikki työläisnaiset ti
ililtään Kiukkuinen suun kar- - Pian piirittävät "Pikkumaa- - jolla voisi lvödä laudalta van- - talsivat Toverittarei
v&naama ctsu taipuisan kepin ka- - min" asunnon lähitienoon suut- - iiemman sisarensa Puoluetervehdyksellii
teensa'" tiineet naiset joitten miehet se Vaikka näytelmään sitä kir- - Maiju Keskinen


