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Kalle Tähtelä

Helsinki 1913* Työväen kirjapaino

Kaupunginkirjasto sotilaat

Työläisperheen isä saa surmansa, kun peftixsit tulevat 

hajoittamaan lakkomielenosoitusta* Perheen poika rakasi 

taatehtaan omistajan tytärtä* Tehtaan omistaja antaa 

nuorille luvanjaennä naimisiin, mutta poita. ei suostu* 

koska hän pitää nalmalupaa vain keinona lakkolaisten 

rivien hajoittamiseen# Tyttö lupaa jäädä hänen luoksen

sa ilman isän ..lupia, hakee vain kotoaan tavaran»»#

Poika on lähdössä agitaatiomatkalle ja ennustaa, että 

yleislakko syntyy koko Yhdysvalloissa*

Tehtaan omistaja tulee tapaamaan poikaa* Hän yrittää 

lahjoa tämän hyvällä työpaikalla J a  myötäjäisillä, uh?- 

kaa sitten vangitsemisella. Hänet käsketään ulos taloa* 

'ta* Poika lähtee noutamaan morsiantaan*

Perheen äiti kertoo nuorimmalle tyttärelle, kuinka po

jan kaksoisveli pakeni pienenä kotoaan ja kuinka muut 

perheen lapset kuolivat nälkään*

Poika palaa tyhjin toimin* Hän polttaa kirjeenvaihtonsa 

kotitarkastuksen pelossa»

^ö n  koitettua poliisit tukkeutuvat sai aa huoneistoon* 

Heidän johtajansa hätyyttelee perheen naisia* Poika 

vangitaan* Perheen äiti tunnistaa poliisijoukon johta

jan pofakseen» kadonneeksi kaksoisveljeksi. Veljesten 

tapellessa keskenään poliisin ase laukeaa ja luoti osuu 

häneen, itseensä* Ennen lmolemaansa hän tunnistaa äitinsä 

Poliisit vienet toisen veljen*

Tehtaanomistajan tytär tulee ja kertoo, että lakkolais

ten vaatimuksiin on suostuttu* Hänjää työläisperheen 

luo asumaan ja odottamaan sulhasensa paluuta. 

Tapahtumapaikkaa «Toiminta Lowellissa maaliskuulla v* 1912 klo 9 ja 12

välillä illalla»

Aihe s

Yleistät

k Utti*
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Työtaistelu yksilönäkökulmasta, poliisiterrori

ill/i 'y&dU "1- &*£ 9%̂
Kömpelö juoni, mutta hyviä kohtaa
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Kirjoittaja*
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Yleistä*

A.B . Mäkelä

Kuopion uusi kirjapaino 1896 

Kaupunginkir j ast o 

Metsäkaupat, työnseisaus sahalla

Entinen teologian ylioppilas, joka ©a tiedekunnan kassaa 

kavallettuaan saanut yliopistolta potkut, on tullut sa- 

hanomiatajan palvelukseen tehtävänään metsäkaupat* Työn 

hän.on saanut siksi, että on pafcraun^i.veljen lehtolapA 

ValOJjokorvan metsät EQfydään hänelle, koska laän kosiak©— 

ies Vallinkorvaa Lyyli-tytärtö# Lyylin äiti ©n patruu— 

nan vanha lemmitty ja kun hän on joutumassa viinazqnöb- 

myynnistä linnaan, patruuna maksaa,sakot*

Sun teol*yo on saanut metsät, hän hylkää tyylin* Vallia* 

korva huomaa tulleensa petetyksi ja mentyään sahalle 

töihin rupeaa puuhaamaan lakkoa* patruunan vaimo käy t &  

-taalla puhumassa miehille ja lähestyy »tätä yksinkertafe 

ta kansaa"vertauksin. Hän j outuu naurunalaiseksi. A 

Lyyli tulee kysymään te.oi* yo*Itaan, miksi häitä ei tul

lut. Tämä ei huoli Lyyli3cd, mutta patruunanväki, jonka 

tulee sievää Lyyliä sääli panee miehen tiukalle# SKjbH 

ihmettele#, missä nämä siveät ihmiset olivat, kun pat

ruunan veli sai hänen äitinsä raskaaksi, koska naimia- 

kauppaa ei silloin syntynyt.

työläisten kanssa neuvotellaan palkoista. Patruunskan 

pikkusisar kertoo heille nyt vertauksia. Lakon takia 

erotettuja ei suostuta ottaaaan työhön*

Lyylin lapsi otetaan kartanoon kasvatiksi* Vallinkorva 

tunte© itsensä niin nöyryytetyksi, että päättää avata 

suliin ja hukuttaa koko paikkakunnan, Lyyli kertoo isänä* 

aikeet asioita sivusta seurailleelle nuorelle insinöö

rille. Tällä välin teol.yo varastaa Vallinkorvan tilaa 

kauppakirjat patruunan kassakaapista. Vallinkorva pidä

tetään ja asia tutkitaan* Teol.yo joutuu linnaan. Pat

ruuna repii kauppakirjat. Kuori insinööri ostaa kosken 

rakennettavakseen ja lupia naida Lyylin*

Murretta, kar j alai s as i antunt emua ta, hyvää dialogia* Juo

ni ainesta ihan liikaa ja loppu varsin sovinnollinen, mub 

ta muokattuna mahdollinen esim* kesänäyteimäksi *
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Urho Haapanen

Arvi A, Karisto, Hämeenlinna 1908 

KaupungirJsir jast o

Lakko Svenssonin tehtaalla "nykyaikana"

Lakon synty ja valheet:: väkivallan käyt18, lakkoavus-

tukset, rikkurikaartin kokoaminen* Lakko sortuu yksi-
. . .  . . . .  . .  * „ «  ,  U4Xaielisyyden puutteeseen^^ * /jP ^  _ - ■

Luokkakantaiguutta ei selkeänät Tehtaan patruuna ihai

lee salassa työmiesten jaloa taistoa» nimismies on oi-* 

keudenmukaisuuden ruumiillistuma.

Varsinaista työlälssankaria ei ole vaan useampia hah

moja nostetaan esiin* sosialistipuhuja, työläisiä* 

Pateettisia aatteellisia lauluja* . _

Näytelmä: 

Kirjoittaja: 

Painettu: 

Saatavissa* 

Aihe: 

Sisältö:

/\jt?J W *  ̂  ̂ l' ̂' r J

M a a t  t o m a t , \ \ J^aJtOuu -

|Kaarle H t e  ,

fKustannus Oy Otava» kirjapaino Helsingissä 1909 

i Kaupunginkirjasto 

i forpparilakko 

Alustalaiset ovat niin solidariaoituneita kartanonher-

^WtAAA & K t ■ 

7 1 Oi# *****
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Ä ä n , että tarvitaan riiston kärjistyminen äärimmille®».

kuin he yhtyvät lakkoon, Torppareista merkittä

vin tekee vielä muiden jo ryhdyttyä laide o on viikon yk- 

xl töiti ennen kuin uskoo* _

f) l
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»t Kartanonhfcrraa ei tuod& näyttämölle, mutta sen sijaan 

'a4% ^hänen  nilki;imäinen vasallinsa Pajunen, joka ajaa vain

''bAU^A (h\XkM{/via ’

Yleistä:

osiuLa etuaan eikä s olidaris oidu ylempiinsä eikä ale®** 

piinaa*

Suuxioocan torpan hallitsija on oraakkelimainen nais- 

vanhus, joka puhuu "antikristus—kapitaalista"* ja kai— 

paa takaisin aBtk feodalismia* Näytelmässä on myös rak- 

kaussivujuoni toryparisäätyisten kesken. ^Näytelmä päät

tyy siihen, kun oikcudett omat t orpparit heitetään ar

motta taloistaan hankeen*

Dramaattisesti tiivis kokonaisuus, jonkin verran huu

moria dialogissa, henkilökuvia* .......... ___ _
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S p a r t a c u s  

Konrad Lehtimäki 

WSOY, Porvoo 1914 

Kaupunginkir jaat o 

Orjien nousu Roomassa

Orjat nousevat johtajanaan heistä voimakkain ja ajat* 

televin. faiatelu vaarantuu, koska Spartacus rskaftaa 

fomiatajanaa tytärtä Liciniaa. Spartacusta syytetään 

heikkosidoata. ja_sillt* hänet saadaan toistuvasti jät— 

kamaan taistelua.

Yläluokka viettää mässäilevlä rappiojuhliaan. Orjat

»ääntyvät maanalaisissa luolissa.

Marcelluksen pidoissa keskustellaan siitä kuinka hän» 

kalaa,.orjien pito on ja siitä onko se _ tarkoituksenmu

kaista. Still®^ johtopäätökseeni kuka tekisi työt, 

j&j orjia ei olisi.

Kun orjat hyökkäävät pitoihin, Spartacus pitää huolen,

fivat saalista.

Salatelun edistyessä Spartacuken henkilökohtainen kos- 

tomotiivi muuttuu veljeydeksi hänen riimallaan taiat©*» 

leviä kohtaan. Licinia lähetetään Spartacusta viette- 

leaääzu iBämä surma hänet, kertoo sittez^ rakastavansa 

kuollutta* lähtee sekapäisenä taisteluun ilman tak

tiikkaa ja häviää, mutta kuolee tulevan vapauden puo

lesta.

Cineaaacope-joukkoja, kidutusta, verta, visvaa ja kuo

lemaa

Näytelmä*

Kirjoittajat

Painettu*

Saatavissat

Aihe:

Sisältö!

" R a u t a  t i e h a l l i t u s ” i s t u u

Yrjö Heilala JU2- • '>57 , ->J ,

Hämeenlinnan uusi kirjapaino Oy, 1909 

Kaupunginkirjasto

Yksinäytöksinen pilakuva suurlakon ajalta 

farssi rautatieläisten valitseman väliaikaisen lakko» 

komitean työskentelystä, Omanvoit onpyynti syntyy, kun 

valta saentaa, yhteiset peruskäsitteet. Byrokratia syn?- 

tyy. Palkkoja päätetään nostaa* mutta ensiksi herrat 

nostavat itselleeai ja tulevat asioita pohdittuaan sii

hen tulokseen, että muiden palkankorotukset eivät itse 

asiassa ole tarpeellisiakaan. "Halli tus*erotetaan ja
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toiset miehet astuvat tilalle.

Terävä satiiri vallan vaikutuksista mutta vailla var

sinaisia näyttämöllisiä vaiheita,

H e r r a n  ä ä n i  

Kaarle Halme

Frenckellin Krijapaino Oy, Helsinki 1906 

Kaupunginkirjasto

_J^urhenäytcliaä lakkotilanteesta Vuorenpään tehtailla 

•*^arlo_Bergbomin muistolle testaa kunnioittaen le»

ki jäw ........ .....  _. . _ Y

Sosialisti kääntynyt entinen insinööri Svante Alho- 

ranta tulee Vuorenpään tehtaille katsomaan entistä 

leimaittyääli, häneltä vääryydellä vietyä tehtaanomis

tajan vaimoa. Hän tapaa kuitenkin tämän taidemaalari- 

tyttären, joka on äitinsä moruudenkuva*

Käyteltoässä on taiteili jattaren mallina istuva pieni 

Laina-tyttö, joka kertoo vertauskuvasadun vuoren ja 

rotkon asukkaista.

Tehtaalla a yhtyy lakko. Hevineuvos Karilan laivaus 

tehtaasta ja konttorista ennen lakon alkamisajankohtaa 

on tehokas*

Lopuksi koko kylä hukkuu sulkujen auettua.

Paikoin tehokasta ibseniläistä otetta, joka kuitenkin 

surkastuu juonivyyhdin levittyä niin laajalle, että 

lopuksi on parasta hukuttaa kaikki paitsi sankarit# 

Symboliikkaa ja mystiikkaa, joita edustaa ennen muu

ta profeetallinen Karpal osu on vaari - «Herran ääni". 

Melko hyvä sivu juoni hyväntekeväisyyden näennäisyydel

tä.

S o r t u v a  l uo k k a 

Olavi H* Puro \i<^ -ff * 3  ^ lk x 

V# Kososen kustannusliike Oy, Helsinki 

Kaupunginkirjast o

Torpparihäädöt, oikeuslaitoksen luokkaluonne, tehtaan- 

työläisen kurjuus

Peltosen hyvinvoivassa torpassa aavistellaan häät^ai

keita ja päätetään vaatia vuokrakirjaa# Sosialisti- 

poika Jaakko kerto© häätöjen yhteiskunnallista, taus»
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Yleistäs

taa* Kartanonani st aja tulee ilmoittajaan häädöstä ja 

m  "unohtanut"'torpparille antamansa suulliset lupaukse 

Käräjäsalin odotushuoneessa lahjotaan ja ryypiskellään, 

tQ&irtaa»* että "sosialistit onajettavapoia valtiopäi

viltä*’ * Rovasti ja nimismies osoittavat oikean karvan

sa* Käräjien päätteeksi laiton häätötuomiolailliste- 

taaa*.. .... _ ...._

Häätbpäivänä kart anonomi st a j a tulee poliisien kanssa.

Talo tyhjennetään.

Peltoset ovat kaupunkilaisasunnossa. Perheen toinen 

poika onjaenettäiiyt sormensa sirkkeliin, sosialistipoi- 

ka on mezuuyt Amerikkaan. Järjestäytyneitä työläisiä 

kerrotaan, vainottavan. Sjartancmomistajon tytär on ollut 

sosialistipoikaon rakastunut ja tulee tiedustamaan, on

ko tänään paluusta saatu sanaa# Kirje tulee ja ilroittaa 

po j aa.. kuolleen. _ ......

Paljon asiaa iiiolko teoreettisesti esitettynä* 

Käräjäsalin..odotushuoneen keskustelut miclenkiintoisiat 

herastucaaari eMottaa ma^viljelyksen korj.fistamista ja 

työvoiman palkkaus s a tehdastyöläisten tapaan, kartanon 

nuori herra ounailoe, että tällaisista työläisistä tu

lee, helpommin sosialisteja käin OEiistavaan luokkaa» lu

keutuvista pientilallisista*

TYÖVlEBARKIST OK NÄYTELMIÄ!

Ville Akkaneni Kun naiset pelkäävät, ei käyttöä

t : kar.ialaa vapauttamassa, valkoista sotapropagandaa 

Taun© Aliltoi Kaksoiskihla.iaiset. harmitonta, hyödytöntä 

Toini Aaltonen* Viimeinen lfcato. lentäjäsankarin paluu XI maailmanso

dasta ja sankaruuden kyseenalaiseksi as$ ttaminf-sn lapsen 

tapoista kertomalla, julk* 1945» ei käyttöä 

Paavo Aaltonen* Parhaiten kaikki kävhyyäasä sovussa. 1934, pienvilje

lijäin perheriita, ei käyttöä 

Aarre Aarnio! Tilillä, raittiuskuvaelma ei tyttöä

Suo.leluenkeli. uskont okuvaelma ei käyttöä

Laupeus . uskont okuvaelma 

Le op old A&lert Kolme sanaa vaan, naimailoa, ei käyttöä
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Alfhild Agrell (Thyra): Hattu 1909 ei käyttöä (lempeä ja rahaa)

Antti J, Aho* Eteenpäin elävän mieli 1945 * viimeiset aodanuhrlt ja 

nouseva isänmaallisuus (ei käyttöä)

-*"• * tilinteon hetki 1945: konepiirustusten väärennöksiä

Otto Al*Anttila: Hannan iääntä 1919* tulva

Santeri Alkiot Syteen taikka aaveen 1930s vanhempienkunnioitusta, ta~

1 olli s huun a 

Eero Alpit Turkki tulee 1915*ilveily

.1a ira3ckaug n, 1920 
-*w~ t Xeaävieraat 19131 teatteriväkeä maalla, farssi

-w- t Kamreerin koira 1915: pe3umuijat juttutuulella

1 U lan  mnetcaaä 1914: lempeä

* Häkymättömät tulet 1924: murhia» lempeä, Jumalaa, kuolema 

: Palokunnan parhaat. 1915: suomettarelaiaia, nuorsuomalaisia, 

t Ruathpilarin romahdus 1915 

t Valkoinen varis 

Toivo J. Aro: Ra.1a~aldaIIa 1932 

HtoaagB

Näytelmä: Kovan onnen lapoja 

Kirjoittaja:

Painettu:

Sisältö:

»n—

Lm&M i TMctli - 

r~u lla

Aihe:

Yleistä*

Minna Canth

Sööt II  painos v 1910

Työmiehet sanotaan irti rautateilta* He ryhtyvät vastus

tamaan. ja saavat poliisit peräänsä, pakenevat metsään* 

Ryhtyvät elämään anarkistiseati yhteiskunnan ulkopuolel

la . Sankari iopra^Heikkl käyttäytyy Bobin Hoodmaiseati, 

sytyttää talollisten ladon saadakseen sillä välin ryöa- 

tettyä näiden rahat. LopÄssa vangitsemisia, epätoivoa# 

Yht ei 3kuiinalli a et näkökohdat moraalikäsityksiin vaikut

tajina.

Oivallisia ajatuksia lain luokkaluonteesta, sodasta ja 

rangaistuksista yma. Lopun murhenäytelmä uskonnollisen 

etiikan omaavan vaimoa takia#

Näytelmä: T y ö m i e h e n  v a i m o

Kirjoittaja: Minna Canth 

Painettu: mm 1885

Sisältö: Hurmuripolka Ristoa ja paikkakunnan piioista kauneimman

ja y arakkai iniaan, Johannan, häitä vietetään, Sait o kehuu 

vaimonsa pankkikirjalla. Häihin kutsutaan mustalaistyttö



Aihe s 

Yleistäs

IL;/ c-elmä: 

Kirjoittaja s 

Sisältö 

Aihe: 

Yleistäs 

Painettu*

Näytelmät

Kirjoittaja;

Painettu*

Sisältö:

Yleistä*

Homsaantuu, joka ilmeneekin Ei st on entiseksi morsiameksi*

Rist o rupeaa r;/ypi3ke3 omään, perhe j outuu taloudelliseen 

ahdinkoon, Johan:ia ansaitsee niukasti, mutta Risto vie rap- 

hat* Torilla hän auttaa katupoikien kiusaamaa Homssantuu- 

ta, mutta tiiman ylpeys ei kestä* Homsaantuu heittää hiekka 

Riston silmiin» Tämr lelllstyy, sitten teeskentelee vahing

oittune antia mb eradn luin on* H jB llää^pac . elättää hänet* 

Risto lähtee kotoaan*

J ohanna s aa kanfcaankut omi at yötä* Risto si eppaa valmi in 

kankaan ja panttauksen, Kankaan tilaaja T6rakyn herrasvä

ki syyttää Johannaa varkaaksi, Johanna ei osaa nuolustau- 

tua, vaikka lainaa kankaan hinnan. Järkytys saa Johannan 

suunniltaan* Hän kuolee.

Honssant!-.un rntlr -dhin kyllästynyt Risto palaa kotiin ja 

koska Johanna on iqxollut hän alkaa havitella vaurasta Vap

pua* Vappu lupaa ottaa Johtuman ja Ristoi* lapsen kasvatik

seen mutta ei m uto. Petetty Homsaantuu tulee ampumaan 

Riston, m tta  arpnu ohi* Poliisit vievät Homssantuun**fei- 

rllin lakinne ja oikeut e mie#——Ki itähän minun pitikin agpuftl 

Naisen asema miesten mailcmssa*

Väkevää drajptiikkAä

A n n a  L i i s a  

Hilma Canth

Lapsensa surmanneen nuoren naisen kohtalo 

Rikos ja rangaistus ja niiden epäsuhta 

Aborttilakien aikoihin rinnastettavissa 

WSOY, II painos 1913

A h a a v e r u s  ( 3-vaiheinen yhteiskunnallinen näytelmä) 

Ahti H* Eir.ola 

Pienviljelijäin liitto ry

Amerikansuomalaiset ostavat isänmaasta torpan kesäasun

noksi. for .an ympäristössä seikkailee harmaantunut vanhus, 

joka osoittautuu uuden omistajan isoisäksi* Tämä on ai

koinaan saanus häädön torpasta, koska hänet on valittu 

syntipukiksi kun torppareiden työtaistelu oikeutettuine 

vaat i muk ai ne en on rauennut tyhjiin*

Itse pääasia käsitellään vain ekspositiossa ja yhdessä ta

kautumassa torpparin elämään* Muu jälleennäkemistä*



Esa Eestls Bakka uden vankila. 1907: lempeä ja laulua. Sitten työväen

aate vie sulhasen ja morsian menee toiselle. Sulhaselle il

mestyy punainen enkeli* 

näytelmä; V & 1 d o c li l a g  ^
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - — vf

Kirjoittaja: Ragnar Dag 

Painettu* Tukholma 1902

Aihe: Drasia i 5 akter, acener fr&n f ebruari-revolutl onen i Fin

land 1899

Sisältö: EnnakkaooäytöIctepjs;! niru valitsee 1900-luvun vaikuttajak

si narrin. Venäjä kuuluu pirulle, Suomi Jumalalle* Pirut 

" M  Finland falla*, josta seuraa riita arkkienkeli Mika

elin kansaa.

Matta St&hlin kartanossa rouva näkee tulesta huonot ennus- 

merkit, Venäläisiä vihataan, mutta keisarille on luvattu 

olla alamaisia* Kenraalikuvernööri on kuitenkin pannut 

reppurygpsät liikkumaan maaseudulla nimilistojen kanssa, 

joissa toivotaan Suomen kiinteämpää liittämistä Venäjään* 

Nya Pre3senin toimistossa kannetaan murhetta, lehdolla ©n 

annettu lopettaniskänky* Tästä aiheutuu levottcssuuksia, 

kansa osoittaa suosiotaan Ny a Pre3 sertille* S ensuutdpääl*» 

11kkökin lupaa., että onnen lopettamista lehti saa julkaise 

ta yhden sensuroimattoman numeron*

Kenraalifcuvernöori raivostuu lukiessaan sensuroimattoman 

numeron* Hän yrittää lahjoa poliisipäällikön käymään kä

siksi mieltää/: osoittavaan kansaan, sitten säätyjen puhe- 

miteiiet* Epäonnia vuu*

Kenraalikuvernööri matkustaa tsaarin puheille ja narraa 

täikii. allekirjoittakaan manifestin, joka riistää Suomen 

autonomisen aseman*

Kanaa kerää kansalaisadressin, ylioppilaat kieltäytyvät 

noudattamasta manifestin määräyksiä, etunenässä Paavo 

Stahi»

Keisari peruuttaa manifestin, mutta Sta&l joutuu Siperi

aan viranomaisten vastustamisesta*

Aihe: Hurmahenkinen nationalismi.

Yleistät näytelmänä sekava, mutta sisältää joitakin varsin doku»

mentti©maisia katkelmia ja poikkeaa siten täysin ajan kir« 

joitustyylistä (esim. Nya Pressen, kenraalikuvernööri 

tsaarin luona)*



Näytelmät 

Kirjoittajat 

Painettu! 

Aihe s

I T a i s t e l u

1 John Galsworthy (englannista suomentanut Eemil Ilo)/ 

1 Helsinki 1912 *“ '

I

Sisältö!

nC
: y-yV 1 

'4 « jjuAÄ f**  ̂ '
iaM̂- J C-' u

Työtaistelu, jossa ajamat tillit on rooli niljakas ja $$ka 

päättyy turhan päiten kompromissiin.

Johtokunta kokoontuu, muut ovat halukkaita sovitteluun 

- * paitsi vai luutua valtainen puheenjohtaja# Työläiset ovat 

johtokunnan kuultavina ja saavat tyhjän palkakseen.

/M, t-' ■CiA

/Y/1/V)
' r)/^^^lakkolaisten perheet näkevät nälkää, vaimot yrittävät

'A
-r>

h/w1 'Ia M-

■aVT, V .o»

if'

Yleistät

pakottaa miehiään luopumaan*

ehtaan johtajan tytär käy tervehtimässä lakon johtajan 

vaimoa, joka on hänen entinen palvelijansa* Yrittää so

vintoa, käsketään ulos.

Lakkokokous, jossa ammattiliitto kehottaa lakkolaisia 

luopumaan* Kokoukseen tuodaan ratkaisevalla hetkellä 

sana» että lakonjohtajan vaimon heikko sydän ei ole kes

tänyt, vaan hän on kuollut*

tehtaanjohtajan talossa johtokunta on päättänyt syrjä

yttää puheenjohtajansa ja suostua työläisten pyyntöihin 

kun näiden edustajat tulevat ja sanovat suostuvansa lii* 

ton kompromissiehdotukseen. Lakonjohtaja tulee liian 

myöhään vaimonsa kuolinvuoteelta, muut ovat jo tehneet 

sopimuksen.

Ollut varmasti esikuvana lukuisille auor:.alai sille näy

telmille* Sisältää esisu oivallisia puheita, joissa 

vastapuolet selvittävät periaatteitaan.

Urho Haapanen! Mestarin rakkausseikkallutt suutarimestari Haskali pl—

kiintyy porvarisrouvaan luullen tätä neidoksi. Tunnus

taa lescpensä vahingossa rouvan miehelle, 

t Herra koiilumeatarl. koulumestari kosiskelee piikaansa 

niin että myöhästyy tärkeän juhlapuheen pidosta*

-¥U ! Kullervo Tuonelan.ioella» sisältää useita runomuotoisia

tunnelmakuvaelmia

Kalkki Haapaset painettu Boman & Karlssonilla Hämeen

linnassa*

Lauri Haarla: Tövkäntln aurinko. 1927, Kulutusosuuskuntien keskaslilt- 

toi kauppiasfarssi, jossa amerikankävljä tulee selos

tamaan Töykänän pikkukauppiaille kuinka tehdään komp- 

lotti, häviää kuitenkin morsiamenmetsästyksesaä paikal

liselle kauppiaalle* Kauppasanastoa käytetään humoris

tisesti.



Näytelmät JC 

Kirjoittaja» 

Painettu* 

Aihe*

Sisältö*

Yleistät

Käy telinä* 

Kirjoittaja* 

Painettu* 

Aihe *

Sisältö*

h a l a t e n  k a p i n a  

Lauri Haarla

Kulutusosuuskuntien Keskusl. 1927 f ^

Taistelu maailmanherruudesta, "tapahtuu eri maanosissa 

kolmannen vuosituhannen alussa jälkeen Kristuksen synty

män***

Maailman finanssiherra Hujggs käy kauppaa valtioilla* Hän 

haluaa kouluttaa pojastaan järjestelmänsä jatkajan* Poi

ka vannoo <&hoavansa isänsä järjestelmin* Buggs yrittää 

ostaa ainoan kilpailijansa unioni^ työläiset puolelleen, 

ja uhkaa ttdJLidsaarrolla koko Eurooppaa, jos nämä jäävät 

entisen työnantajansa leipiin* työläiset alkavat lakoa* 

Huggsin toinen, aviosuätyinea poika sytyttää isänsä teh

taat tuleen, jotta tilannetta luultaisiin hänen veljensä 

aikaansaajaasi lakkolaisten provokaatioksi* 

fiuggs lupaa pojalleen puolet omaisuudestaan jaettavaksi 

köyhille, jos tänä vain lupaa, että järjestelmä säilyte

tään* Poika ei ruostu* Isä uhkaa sytyttää II  maailmansodaa 

Joukot tukevat poikaa* Toinen poika järjestää ampumiaväli* 

kohtauksen, Huggs pakenee autiolle saarelle*

Sota ei kuitenkaan syty* “Silloin ensi kerran Ihmiselämän 

aikana kuului huuto armeijasta* emme taistele**

Poika tuhoaa pahan voimat, ts« entisen järjestelmänj"Q& 

vain kaikkien työ ja työstä kaikille tulos.*

Maailmo ja syleilevät aihe piirit ja henkilöt sen mukaisia, 

kuitenkin edistyksellisiksi tulkittavissa olevia kannan

otto ja etenkin kehitysmaiden osuudesta maailmantaloudes

sa*

V i i m e i s e t  j u o k s u h a u d a t  Y  

Lauri Haarla <"

(Hava 1931

Luokkasodan päättymisvaiheet yhden perheen veljesten kes

ken, "tapahtuu tehdaskaupungin laitamalla, kyläyhteiskun- 

nas3a huhtikuussa v. 1918" .

Kotona pysytelleen kyttyräselkasuutarin veljistä on toi

nen pufeäinen, toinen valkoinen* Valkoiset lähestyvät voit* 

tajina* Punainen veli hakee kotoa turvapaikkaa* Kaikkien 

veljesten entinen heila, "ryssänmorsian" hakee myös tur

vapaikkaa ja lupaa mennä kyttyräselän kanssa kihloihin* 

Elin valkoinen veli tule© hän uhkaa pidättää oman veljensä 

Silloin "ryssänmorsian" parantaa tapansa, lupaa mennä pyy 

tämään punaisia antautumaan, jotta verenvuodatukselta



vältyttäisiin* Ammutaan*

Yleistäi Mitä selvimmin valkoisten kannalla» Sota on sotaa jossa

mies on valinnut puolensa ja toimii sen velvoitteiden ma

kaan huolimatta yhteenkuuluvaisuudentunteistaan viholli

siin*

P u n a k a a r t i l a i n e n  / >
'IZ ^h  '(cuiAAAn //jf 7^-  y>?

Mytelmä:

Sir joitta jäi K* Hahl H v n u  li ■ ^

Painettu* Suomalaisen* sos* kustannusyhtiön kirjapaino, Fitohbuxg,

Mas s*, 1919 ' p & f c c u ^ \

Aihei» IV«-näytoksinen lu okLat ai st elunäyt elrai prologeineen

Sis^ljpö^ Arvid Kares, pieni kerjäläispoika ajetaan yönselkään rlk-

. nVm > ,j^aaata Bnusniemen kartanosta, koska hänen äitinsä on jos-

• » S * * ! ?u^jkua asettanut kartanonherran siveellisyyden kyseenalsisek
Jf-x /'} ( Jf

j m -

"'Jjj.Jjv

?v
v/ , yiAoV

Sama ker^cJ-cislapsi on varttunut ja johtaa tehtaalla lak

koa* äänet yritetään lahjoa, vaimo yrittää taivuttaa hän

tä luopumaan, lopuksi hänet vangitaan» pahoinpidellään 

vankilassa ja vaimo jättää hänet*

Arvid Kares on punakaartilaisten päällikkönä* Kuusnlemeä 

piiritetään* Muut tahtovat armotonta kostoa, mutta Kares 

oivoo vielä veljeyden voittavan* Kuusi&emen herra yrlttäl

■|/V'U

, , .l ö ^ °f l  

,'^ C' u i^  l

Yleistä!

K'lkäydi, kauppaa hengestään, sitten punaisista sotavangeista: 

Saksalaiset hyökkäävät ja Kares ampuu Kuusniemon herran*

Punavangit cvat Viaporissa* niskoittelun valkoiset kosta

va i kollektiivisesti .kaikille vangeille. Häille annetaan 

nimellinen pu olustaiituicismahdollisuus, määrätään sitten 

teloitettaviksi* Pappi kiroaa vangit jotka eivät nöyrry 

ennen kuolemaansa* Ampumaan joutuvat sotilaat tunnusta*- 

vat clevansa annuttavien kannalla, uutta hoitavat kuiten

kin velvollisuutensa* Joukkoairaunta.

Rakenteellisesti hajanainen nälr pitkälle aikavälille 

ajoittuessaan, selvittää kuitenkin selkeästi päähenkilön 

luonteen rakentumisen. Kohtaukset hyvin rakennettuja: 

rikkaiden lasten suhtautuminen kerjäläiseen» vanha Kuus- 

niemen alustaisismummo jne* Selkeän luokkakantainen teksti

j ^ l .  Hahlt TH.ihminen .1a alithminen* Port Arthur, Ont. 19121 Perso- 

nifioldut hyveet ja paheet painiskelevat elämänongelnden 

kimpassa
uMA. Qiam



Kaarle Halme :

Näytelmät 

ICir joit fc aja: 

Painettu: 

Aihe: 

Sisältö:

Yleista*

Ennustus 1914 Karisto: 1-näyt* huvinäytelmä 

gurraa 1914 Karistot eri sukupolvien välinen risti 

ta talollisten naimahankkejsaa, nuorin ampuu lopuksi 

itsensä»

M e s t a r i  S a r p 

Kaarle. Halme

Arvi Ai'Kartat o; Seuranaäy t elmiä 211 

Työläisisän ja koulutetun pojan ristiriita 

Mestari Garpin lääket.yc poika haluaa tehtaanpatruunan 

tyttäien kättä* Välit isän kanssa eivät ole sydämelli

set .

Garp tulee työväen asettaman komitean nimissä esittämään 

pslksnkorotuovaatirasta ja uhkaa lakolla* Patruuna rai

vostuu ja uhkaa erottaa toisistaan tyttärensä ja Garpin 

pojan* Poika vetoaa isäänsä» sanoo tämän ryyvän oman poi

kansa onnen •‘vent ovi .eräiden tulevaisuuden hyväksi** • Scrp 

horjuu painostuksen sila* Luopuu esittän>#stä vaatimuksia 

mutta myös asemaataan esimiehenä tehtaalla* Nuoret; saa

vat toisensa» mestarin tilalle' valitaan toinen, mutta 

työläiset eivät luovukkaan palkkavaatimuksistaan ja ryh

tyvät lakkoon ilman so ittelija  Garpia.

"Jos työmiehen pojasta vahingossa tuleekin herra, niin 

pitää hänen korjata erehdyksensä antautumalla työväen 

aatteen ajajhksi*" ja "työväen tiälaa ei voi ajaa kukaan 

ulkopuolella oleva". Mestarin asema lakon johdossa p e 

tetään kyseenalaiseksi • Käy11 ökelpionen pienoisnäytelirÄ*



Yaalimo Hannulat Arnerikansulhanen. 1—näyt. iloittelu, Samri 1945

Odotellaan "amerikansulhasta", rehti suomenpoika tulee 

kosioretkelle ja esittää apelle "amerikansulhasta". 

•Amerikansulhanen" osoittautuu naisihmiseksi ja nuoret 

saava t toisensa*

Anton Kastit Yksimieliact. *2~naytoksinen sosialistinen kuvaus"! Salon- 

tytär rupeaa sosialistiksi ja ajaa raittiusasiaa, Arvi A» 

Karisto

Armas Hattara? Kvytitt, 1-näyt. hupailu, Kustannus %  Kansanvalta

2yöväentalcrlla on tanssit, joihin osallistuu etsisin 

keskuspoliisin tolloimmat apurit * lempi leiskuu, yö vah

dit asetetaan ja kytät jäävät kiinni*

Ukko Havukkai gun maailmanionwa odotettiin  ̂ Vihtori Kosonen Oy tn Kir

japaino I 910t Professoriperheessä kannatetaan ateismia 

ja uskovaisten Musaksi professoM ennustaa pyrerbötähden 

aiheuttavan maailmanlopun*

näytelmät M < 

kirjoittajat 

Paine t lait 

Aihet

Sisältöt

Yleistät

a l a i s l i i t t o l a i n e n  

Adi Hedman

Savon Kansan Kirjapaino OT.i sää 1922

»tapahtuu Kuopiossa kesillä 1918%  luokkasodan jälkeinen 

elintarvikepula huumorin varjolla

Maalaisliittolaisen Pöllakän isännän tytär on rakastunut- 

ylioppilaaseen, jota ei tiedä punikiksi* Isäntä ja tytär 

tuovat fe.ntsmukseilisen ruokaa kosioretkelle tyllessaan. 

Poika pistelee ne poskeensa ja isäntä pitää maalaisliit

toa ylistävän puheen. Puheen lopuksi hän huutaa eläkööt£ 

niin kovaa, että poliisi tulee ja paljastaa pojan olevan 

punikki. Isäntä saa jalat alleen, muttei ruokia takaisin 

teksti kuten Hedmanilla yleensä, suhteellisen sujuvaa.

Näytelmät

Kirjoittajat

Painettu!

Aihet

Sisältö!

N o l l a ,  komedia kahdessa näytöksessä 

Adi Hedman

Kuopio 1920 (5* painos)

»tapaus Karjalassa »öin puoli vuosisataa sitten" 

Kirjoitustaidoton kauppias kysyy puotipojaltoan mitä 

nolla merkitsee* Poika sanoo, että ei se mitään merkitse 

ja kauppias piirtelee nollia muiden numeroiden perään



Näyt ;lmä:

Painettu*

Aihe:

Sisältö!

Yleistä:

.Näytelmät 

Kirjoittaja:

Painettu*

Aihe:

Sisältö:

Näytelmä*

ICir joitta ja:

Painettu:

Sisältö:

Näytelmät 

Kirjoittaja* 

Painettu* 

Aihe:
'0 ; iiA 1̂ 1 1

tavarat Haulisi in sekä velkakirjoihin. Joutuu liemeen 

tavarapaljouden kanssa ja saa syytteen velkakirjan vä£i< 

rennöksestä. Asia sovitaan sillä edellytyksellä, että 

hän tienee naimisiin pitäjän kupparin kanssa, jota on 

nuorena riijannut#

N a t j u n e n  n a i m i s i s s a ,  jatkos- näytelmään 

N o l l a

Kuopiossa 1921 ( 3. painos)

**fapaus Karjalassa noin neljännesvuosisataa sitten** 

Kauppias yrittää myrkyttää väkisin naimansa kupparin 

ketunmyrkyliä, juo vahingossa itse myrkyt, jotka osoit

tautuvat kamferiksi*

Varsin tyhjänpäiväiset jafckonäytelmät, vaikka sisältä

vätkin melkoista ahneuden, tekopyhyyden ja "hyvien1* 

kauppiastapojen! kritiikkiä

P a s t o r i n  k a n s l i a s s a  

Adl Hedman

Tampereen työväen sanomalehti Oy 1919 (2 . painos) 

**2apaus Savossa ennen ensimmäisiä eduskuntavaaleja** 

Kirkkoherra on varannut puoluetoverilleen kansakoulul

ta puheenpit opaikna ja kehottanut kirkkokansaa tätä 

kuulemaan* lrehdyksesaä puhumaan pääseekin sosiaalide

mokraattien agitaattori ja kirkkoznummot tulevat kiit

tämään pastoria hyvän puheen järjestämisestä*

P i r u n  k e l k a s s a  

Adl Hedman

Savon TyÖv# Sanomalehti— ja Kirjapaino Osuuskunta nl. 

Kuopio 1915

Isä tulee kaupungista “herätysjuhlilta*** Paljastuu, et

tä hän on juhlinut vallan muualla, kun pastori vähän 

ristikuulustulee herätyksen syvyyttä# Hän saa kuitenkin 

kaiken anteeksi, kun kertoo hankkineensa pojalleen rivi

kään morsiamen. Q o &M  fi ■ (fft2 )
. JTiajfUoA* , (fSUt (tU4 kulti f* , 
f*Olmiin: 'yO&C UMrt&äJA

li "K o 1 m 1 y h t © y 3* * L ' /

Adi Hedman

Savon fyöv. Sanomal. ja Kirjapaino Osuusk* rl 1917 

Kuinka voittaa lakko lakonjohtajan kanssa seurustele

van uskollisen palvelijattaren välityksellä



Sisältö! Patruunan piika on jumalaapelkääväinen ja esivaltaa kunni

oittava. Renki on kovakourainen sosialisti ja ärsyttää 

päivät päästään piikaa# Piian sulhanen on tehtaalla työ3#i 

sä. Kun lakko alkaa, tämä valitaan johtajaksi. Rouva lu

paa yhdeksän hyvää ja kahdeksan kaunista, jos piika vähän 

kyselee sulfc aseitaan lakkolaisten aikeista#

Työlättet häviävät lakoa# Patruuna kutsuu nimismiehen» pa

pin ja lukkarin juhlapäivällisille, "Kolmiyhteys" pääoma, 

kirkko ja laki kokoontuu, mutta lukkari on seurueessa lii*

kaa, häh ¥dustaa työväen näkemyksiä ja muut suuttuvat. 

Piika aaa kuulla, että hänen sulhasenaakin on vangittu, 

pappi yrittää vietellä hänet. Jumalanpelko ja lainkuuliai

suus karisee piiasta jä hän ©ttaa lopputilin#

Lakko tehtaalla alkaa uudestaan#

^ ^Y rjö  Heimovaarat Hyljätyt, Kansan lehti 1912 fjref Talollinen hylkää

poikansa, kun tälle ei kelpaa vaimoksi rikas ja ruma#

■ ja kaunis mielitietty ci halua osakseen apen kiro-

* usta. Eroavat# Riutuvat pois#

Yrjö Heimovagrat Kirkon kukkaset, Kansan lehti 1912 fsrei Isä on työ- 

sulussa# Äiti yrittää naittaa tyttä#e* papille. Poliisit 

•s tulevat ulosmittaamaan kirkollisveroa. Pappi makaa tyttä-
-pVb

ren# Isä tappaa papin! "Armoa emme tarvitse vaan oikeutta"«

Yrjö Heilala! Suolaa ota, 1-näyt. pila, Arvi A. Karisto 1912} raiehenkipci 

^  ompelijatarneiti tahtoo naimisiin* Erä3 herra tahtoo nei

din antiikkisen lyövän taskukellon* Saadakseen kelien her

ra menee neidin kanssa naimisiin, mutta saadakseen hienon 

vihkileningin neiti myy kellon ennen vihkiäisiä*

J.A* Heino? Juutalainen. 1-näyt huvinäytelmä, Arvi A# Karisto 19091 

Kauppias aikoo naittaa tyttärensä juutalaiselle* Sy8ttäil 

tulevalle vävypojalle sianlihaa* Juutalainen raivostuu ja 

ryhtyy paikalle tulleen kauppamatkaa ta j sai .icaasaa revolve

ri mi ttasille. Poliisi tulee ja paljastaa juutalaisen et- 

sintäkuulut etuksi vekselikeinotb eli jaksi. Kauppamatkusta

jasta ruvetaan kaavailemaan uutta vtivyä taloon.

Lauri Heisaloi Avioliitt ollmoitua* 2-koht. pilatoivausi Kaksi kaverusta

laatii kirjeenvaiht©ilmoituksen* toinen pukeutuu sitten 

naiseksi ja menee toista tapaamaan*



Kaarlo Hemmot Kätesi morsianta. Kirja 1920: Räätälimestarille odotel

laan miniää, mitta poika tuo taloon Horsian-nimiseri he

vosen,

/
Uramo Htiskoakj* Lainkiertäjät. '.eamper^aa Työv* Kirjapaino 1919* lap

iollinen kieltäytyy myymästä ruokaa sosialisteille luok

kasodan jälkeisen elintarvikepulan aikaan* Käy salakaup

paa rikkaiden kanssa ja trokaa viinaa* Häädetty sosialis

ti tuo paikalle poliisin ja talollinen tav&taafe itse te

ossa,

Tauno Himay* Valokuva voi valeiidella» Pienvilj* liitto Kski 1932»

nairaisk&uppoja ;,i ■: jestella&i ssnomalehtl—ilmoitusten v&» 

li lykt*e-uUt*

Felix Hornborg* Perintö. 1-näyt* pila, parjattu palvelijatar perii omi 

suuden*

Martti Kuiau* Walo . tuleei* aski 1396* tutisen kUräjänkir jurin jouluvie- 

ras

Martti Humut Parittontat. 1902 H* kis, Miniä tuodaan tai o di* Anoppi iöfcxx 

tekee must asukke.isuu*draaman parittomasta kengästä ja 

kaikki loppuu niin hyvin#

Hiiliä IJägera Eerra.sta-po.1a patsaassa,» ArviA. Karistot. Kamreerilla käy

dään tapojeaoplssa lemraenhuolien selvittäisiäoksi•

fötytelatts

Kirjoittaja*

Painettu*

Aihe*

Sisältö s:

L a h .1 q i u a m a i 1 1 a

Santeri Ingman 

WSÖ5f 1900

»Toiminta tapahtuu Valkjärven pitäjässä kesällä 1837*
Oti asaiettu laki kruunua laiijolUtsjnaiden luovuttamisesta 

maanomistajille, Pientilalliset joutuvat oxuromistajien 

omistuksen, jos eivät, voi osoittaa perintö oikeuttaan* 

Tilanhoitaja “llukan** mailla on vuokrakontrahtien kirjoi- 

tvapäivJia aatto. Talolliset ottvat mieluummin selkäänsä 

kuin kirjoittavat» paitsi rengistä isännäksi kohonnut 

Laihanen*

Talonpojat ovat palkanneet asianajajaa» joka on hankkinut 

liuetuista kaikkien peri ntökir jät, ifflitta ennen kuin tämä 

pääsee viemään niitä Viipuriin, Laihanen fluott £10. hänet



tilanhoitajan käskystä juovuksiin, varastaa perintökir jät 

ja toimittaa ne tilanhoitajalle. Asianajaja ei kehtaa tun* 

mstaa talonpojille kuinka en käynyt.

Sotaväki Mätää tilalliset, nämä rakentavat piilopirttejä 

metsiin ja käyvät korjaamassa viljan pelloiltaan,

Kun he ovat pellolla, kasakat tulevat ajamaan pois, mutta 

kaikki turvautuvat aseettomaan vastarintaan. Kukaan ei 

väisty, kukaan ei nosta kättään, kasakat poistuvat yllät

tyneinä*

Tilanhoitaja haastaa riitaa, saadakseen talonpojat väkiva3 

täisiksi ja kasakat siten toimiin. Onnistuu. Tappelussa 

siltavouti taintuu, 'Jämä riittää saattamaan talonpojat Si

periaan,

Nähdessään vaimoon, jonka oncaaaaut aikaan Laihanen pake

nee metsään, tilanhoitaja saa kuulla, että Laihanen on hä

nen lehtolapsensa*

Laihanen tekee parannuksen ja palaa asianajajan kanssa 

vaatimaan kavalt ainiaan perintökir joja* Tilanhoitaja polt

taa ne*

Kim vankeja lähdetään kuljettamaan Siperiaan, tilanhoita

ja tarjoaa vuokrakontrahteja allekirjoitettaviksi armah

duksen ehtona. Kieltäytyvät* Laihanen tulee tunnustamaan 

joukolle tekonsa* Hänet vangitaan ja lähetetään muiden mu* 

kaan.

Asianajaja on kuitenkin saanut “Hukan* maille k!rkonraken- 

tamisluvan ja vanha pappi riemastuu, vaikka seurakuntaa 

viedään Siperiaan*

Yleistät Kirjallista ja eiaemascopea, mutta mielenkilnt öinen ja

varsin varhainen esitys väkivallattoman vastarinnan meto

dista# Osoittaa myös kuinka omistajien rivit sortotoimien 

lisääntyessä hajollevat; "Mitä me olemme? Lain toimeenpa

nijoita, ei muuta* — Lienee siis koko järjestelmä vinossa?

Iskoi Kokko-vuorella. Kuopio 19111 Entinen renki tulee Amerikasta talona 

tyttöä kosimaan* Täiaän isä on kuollut ja holhooja patistelee kana* 

saan naimisiin. Vaan nuoret saavat, toisensa ja saumalla syntyy 

toinenkin pari»

Evald ferd* Jahnsson* Jouluaattona .juomarin kodissa. Surku 1892»"Tapah

tuu Turun kaupungissa 1891” * On kylmä ja nälkä. Juomari—isä an 

joutunut putkaan ja menettänyt kaikki rahat. Aiktoo viedä vaimonsa 

hameen panttilainaamoon, mutta toteaa, että se on liian huono, Hu-



peas> sitten viemään vaimonsa raamattua» Juuri sil

loin tulee neiti Hyvönen ja tuo armollisesti tähän 

hurjuuteen joululahjoja Naisyhdistyksen nimissä, 

vaikka ne ovatkin hänen omia lahj cituksiaan. Tästä 

liikuttuneena juoppo tekee parannuksen ja neiti Hy

vönen menee entistä parempana kotiinsa.

Eino Jalasi Häitä vaan» Sos,dem työläisnuorisfcliitto 1938* Pesuiisuija 

käy juoruamassa ja sekoittaa rakkausasiat, Hyväksi lopuk

si kuitenkin naistenlehtiä lukeva morsian saadaan työväen 

opint ©kerhoon.

Evald Jatkut Murt ovaaralaiseb. /irvi A* Karisto* Tuhlaajapoika. palaa.

vaan isä ei halpa ja ntorsi&nkixi on luvattu muille* Poika 

ottaa morsiamen matkaansa ja lähtee taas*

Artturi Jokinen: Taavetin Siviili Avioliitto, Mikkelin Työv* Kirjap*

1923? Taavetti Xönttys pääsee kirkkovihkimis en mönjän men 

tyä siviiliavioliiton, kautta onnen satamaan*

Jpsua (V* Rantanen)} Ruokatalasaa. Päivälehti kustannusyhtiön Kirja*»

paino, Duluth, Minn. 1929* "Tapahtuu kaivoskaupungissa Yh

dysvalloissa" ari:erikansuomalaiset mainarit ja ruok&latytöt 

etsivät lemmenkohteita* PsJievat ilmoituksen suomalaiseen 

lehteen* Suomesta tulee juuri kihlautuneen miehen entinen 

vaimo kahden lapsen kanssa*

Evald Jt Syiden kirous* Arvi A. Karisto 1912* Paha äitipuoli pakottaa 

tyttöä naimisiin oman ilkeän sisarenpoikansa kanssa, ettei 

perintö menisi sivu suun# Tyttö rakastuu perheen ottopoi— 

katan# Tämä kimmastuu kilpaili jalleen ja kalauttaa hänet 

hengiltä* Viimeisissä sanoissaan tämä tekee parannuksen ja 

syyttää kaikesta ilkeää äitipuolta*

Evald, J* Pusi pastori. Boman & Karlsson H«linna 1906: Talonisäntä luu 

lee tyttärensä kansanopistossa opiskellutta sulhasta pastc 

riksi*.

Rakel Jylhät- Syr.iäkorvessa. Pituvilj, liitto ry Hiki 19341 Tytär on 

lähdössä maalta mutta hyperhienoksi kaupunkiisisneidikai 

suuttunut naapurintyfc t ö saa hänet toisiin ajatuksiin ja 

kuin tilauksesta tulee entinen sulhokin maalle takaisin.



Jyrkit Karkaua-pälvänä. Arvi A. Karisto 1912» Nurkklan sanorden toimita* 

seen paetaan karkauspäivästä riebaantuneita naisihmiaiä»

Arvid Järnefelt? Eallun kestit. Arvi A. Karisto, 3 näytöspä ilveilyä 

Artturi Järviluoma* I*oh;i alaisia» WSOf 19181 lienee tut1?u

Pasi Jääskeläinen* Kil.ioona^anaa. Arvi A. Karistat Vuokravelkaantunut 

pariskunta lukee lehdessä saaneensa arpajaisten päävoiton ja 

iscttelee talonomistajalle, LeMessä on painovirhe ja nöyränä 

pariskunta pyytää lykkäystä vuokr anmaksuun*

Käytelmär 

Kirroittajaf 

.Painettu* 

Aibet 

Sisältö*

I  e h t a a n t y 'o i: ö 

Jalmari Järviö 

Kirja Hski 13^2 (4* painos)

Sosiaaliluokkien välinen rakkaus

Siiorln äiti on ollut tehtaalla työssä , langennut sak

salaiseen aatelisinsinööriin ja pyöräyttänyt Siirin, 

mennyt sitte«ar=in työläisen kansaa naimisiin»

Siiri pannaa 16—vuotiaana tehtaalle työhön®

pihkaaiituu kart an on omi st a j anp oi ka Torsten# 

Siiripä pääseekin kansanopistoon ja työväenliikkeeseen 

tutustunut forsteii riitaantuu isänsä ksnsse*

Siiri palaa kansanopistosta opettajaksi tyoväenyMi»- 

t yks en iltakouluun* Äiti on kuollut ja Siiri saa tie— 

tää kenen tytär on*

£oraten tule© toiseksi opettajaksi samaan kouluun. Isä 

«m kuollut ja tehnyt poikansa perinnöttömäkai•

Kaksi köyhää ja jossain määrin siniveristä saa nyt toi

sensa työväenliikkeen siipien p&ojasse*

Kciapr o ̂  Jääskeläinen s Kolmen mällin seikkailut# mukaelma saksal, Lumpa*- 

,tf 0ivagaba»äu»-näyt * ja ruot sai. Andersson, Pettersson och Lund

ström* Hiki 1908* ajankohtaistettavaksi, suositeltua satiiria 

Haltijain japeikkojen valtakunnasta, raaaiitieltä  ̂ telkoista, 

Seurasaaresta, räfe*$äliltä ja kotilieden fe|,restä
\\

Ei etu Et Uhla.laiset. KÖK|1928: Osuusliike Pullistukaen johtaja Nokke

la ylitöissä» keksii järjestellä alaisiaan avicliiton .sadossaan.

K »  Et flfrM,. Telen 46 co Kuopiot Maisteli yrittää tupakkalaki

koa, tytär tuo isälle tupakkaa ja pääsee naimisiin* ,



M inä Kahmai Kaimia hommia aa. Arvi A* Karisto 1909: nimi sanoo kaiken

Hemmo Kallio: Pärttylin ya. Weilin &■ kumpp Hiki I9l0s Karjalaisia kosin» 

ta*», rukkas- ja naimistapoja Pärttylinyön tiimoilta lau

lun ja tanssin säestyksellä* Ctaan tyttärensä miehelään 

menettävät talolliset ottavat Miero-Kertun armoihinsa Ja

keräävät tälle kolehdin*

Anni Kaste : Vuoroäa'vieraissa. Arvi A* Ilari at o t Kuvaus tulevaisuuden

naisvallasta, joka on perustettu miesten vietyä maapallon 

tuhoon ja entisten asukkaiden paettua Marsiin. "Jöun me 

miehet nyt kerran olcm t. luotu, kotia ja kaikkea ruumiil

lista voimaa tarvitsevaa työtä varten - jo

ta jo vähHreiapi ruumiinrakennuköemme todistaa — niin pitä

käämme myös virassamme vaari ja antakaamme naisten koe

tellun ja kirfckaaman älynsä mukaan hoitaa yhteiskunnan 

ja valtion asiat.** Maassa pohditaan juuri, voidaanko mie

hille antaa ddnioikeus. Silloin saadaan yhteys Marsiin# 

Sieltä entiset maan asukkaat, joilla nyt on sukupuolten 

välinen tasa—arvo, kertovat miesten vieneen heidän asian

sa maapallolla aikoinaan pieleen. Miesten äänioikeuden 

mahdollisuus kariutuu tähän tietoon ja mieaasiairdehelle 

naureskellaan jnMaärt äväidest i .

Väinö Katajat Maalaisia neuvomassa. Hsiinnä 1908: Agronomi yrittää neu

voa maalaisia, mitta kun merkittätemmän talollisen lehtiä 

ei saa maat i ai a p alkint oa, hän saa äkkilähdön.



Antti Kataja on lakossa. Vanha äiti kehotteiee häntä töi

hin ^a yrittää mestarin kanssa sovitella.

Mestari uhkaa häädöillä tehtaan asunnoista, jos eivät työ

läiset heti palaa töihin. Lakkoavustukset ovat ehtymäiail— 

lään.

Antin morsian Elli palaa Työväen Akatemiasta opiskelemas

ta, Joutuu yllättäen keskelle lakk©vaikeuksia.

Tulee tieto siitä, että tehtaalla olleet rikkurit ovat teh

neet virheellistä tavaraa* läädöt peruutetaan, työnantaja 

suostuu lakkolaisten vaatimuksiin.

Vaatimaton näytelmä» kirjallista ihanteelista tekstiä, 

keinotekoinen loppuratkaisu* Tilanteen kiristy mi3vaihe 

tehokkaimmin kuvattu* "kaikkien niidefe työläisten, jotka 

eivät huomispäivän kuluessa ilmoittaudu takaisin työhön, 

on kahdet! viikon kuluessa muutettava pois tehtaan asunnos

ta?

B.Kiljander: Postikonttorissa. K. J . Gummerus, Jtkylä 1903* postikontto

rissa sattuu ja tapahtuu, käy maalaista, vanhaapiikaa, rep 

puria ja pikkupoikaa. Yksi romanssi.

Tuomas Kiviaho! "Neidon mieli miehelähän? H«linna 1906* porvarisperheen 

tytöt yrittävät iskeä Ilmaria vuosisadan vaihteen Helsingi 

sä. Järjestetään tilaisuuden saamiseksi ungdomsbjudninki, 

mutta Ilmari ilmoittaa tuovansa morsiamen tuJeassaan.

Aug. Koivistot gtififeallisneuvoksen kutsut. Kansanvalta 19351 Herrat ovat 

huvikseen hommanneet isäntä Pöntyselle kunnalliansuvoksen 

arvoa. Syntymäpäiväjuhliinsa Pöntynen ostaa 50 hajusaip— 

puaa luullen, niitä paakelseiksi. Ponty3en tytär seuruste

lee työmiehen kanosd, joka pelastaa isän maineen hajuaaip- 

pua»asioissa, ja kun työiriehestä vielä tehdään paikallisen 

lehden toimittaja, hän jo kelpaa vävysieheksikin.

Sisältö!

Yleistä!

Hellä Koti järvi! Mykleä-Topi, Oftian läänin Työv. Kirjateollisuus Oy, 

" 3-osainen hieman hullunkurinen seikkailu maakylän lie

peiltä*.



Väinö Kataja* Poutaa odottaessa. 2el6n & co, Kuopio 1902, maalaiset 

hämmästelevät par©metriä ja agronomia 

KKsn juhlaohjelnakirjasia v. 1926* Kauppias A. H. liiat ti lal Ahneelta yksi- 

tyiyrittäjäitä vie osuuskauppa myymälän ja kauppa-ajrulai- 

set ja osuuskaupanhoitaja päällepäätteeksi tyttären

Max Kegel ( auom. Aarne Or .iät sai o) t Kuvernöörin tytär. Tampereen Työv.

osuuskirjapaino rl. 1908, »tapahtuu routavuosina", kuver

nöörin tytär pihkaantuu sosiaalidemokraattiseen "Salaman** 

päätoimittajaan

Kenraali v. Döbeln, neliosainen kuvaelmasarja vänrikki Stoolin tärinäin 

mukaan, Yrjö Weilin Hski 1908* Katkelmia V*Si:mta BöbelnJj 

henkilökuvan ympäriltä, lopussa kokoontuvat henkilöitynee” 

sotahistoria, sivistyshistoria, laulurunous, sankariruno

us, kuutar ja päivätär sankaruutta yli s telessään*

Näytelmäs 

Kirjoittaja:

Painettu: 

Aihe:

Sisältö:

L e h t i  k ä ä n t y y  

Pekka Kettunen

Kustannus Osakeyhtiö Kansanvalta Hiki 1930 

"Tapahtuu Ylä-Kurjalassa, l :n  ja 3 :s näytös Toropaisen 

pirtissä, 2m  Huutolan majatalossa} ensimmäinen näytös 

syksyllä 1912 ja toinen ja kolmas näytös tamjnik. helmik. 

vaihteessa 1918"

Huut olaispolkaa pidellään pahoin maalaistalossa, hän lyö 

takaisin ja lähtee pakoon. Myöhemmin talolliset syyttä

vät häntä varkaaksi.

Punakaarti i M  s ena hän palaa seudulle, ei ilmaise henkilöl

lisyyttään, saa kuulla kaiken mitä hänestä on seudulla pu 

huttu.

Talolliset keskustelevat punakaartista* "Mutta kyllä nyt 

kuuluu olevan sellainen aika tulossa, jotta köyhä kansa 

lähte# sieltä etelästä päin kulkemaan kuin heinäsirkka*, 

parvi yli Suomen . . .  vanhoja kalavelkoja maksamaan*"

Tai olli a et katuvat käytöstään, poika tekee heidän kanssaa 

sovinnon ja kihlaa talon tyttären.

Näytelmä*

ELrjoittaja*

Painettu*

Aihe:

T a i s t e l l e n  v o i t t o o n  

Pekka Kemppi 

Sos.dem. Työläisnuorisoliitto 

Pienoisnäytelmä lakon päättymisestä voittoon
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Näytelmä* 

Kirjoittaja*

Painettu* 

Sisältö*
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Yleistät

k a m p p a i l u

Kusti Korpitie

Työväen Sanomalehti Oy 1911

Grynderi Frimanin rakennuksella on lakko. Bikkuri- 

kaartia johtaa mestari Luihunen.

Friman yrittää lahjoa lakon johtaja Vakavan* Tämä ei 

onnistu* mutta Luihunen varastaa palkankorotuksiin 

varatut rahat ja syyttää Vakavaa varkaaksi*

Lakko on kestänyt puoli vuotta ja saanut aikaan ruu

miita, hulluja ja raajarikkoja.

Pidetään ratkaisema lakkokokous, Vakavaa epäillään 

petturiksi, koska hän on ollut puheissa Frimanin kani 

aa ja im laskettu liikkeelle huhu hänen suostumissa- 

taan töihin* Viimein Vakava tulee kokoukseen mutta 

samalla poliisit tulevat pidättämään hänet varkaus

desta*  ̂ L; v-•••-• (o u /-
Mkkureiden rakemuksella tekemä seinä luhistuu, alls 

jäävät sekä grynderi että mestari* Grynderin leski, 

joka on syntyperältäänproletariaattia, tulee lahjoit* 

tamman varoja lakkolaisille*

Pateettinen työtaiatelukuvaus, jossa vaaditaan jär

jestelmän muuttamista yhteiskunnan virheiden korjaa- 

niseksi.

//

Näytelmät

Kirjoittaja*

Painettu»
Sisältö!
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Kustannusliike työkansa, Oulu 1914 

Helsingissä m  ollut rakennustyöväen lakko* Se on 

hävitty rikkurity$Voiman takia* Lakon jälkeen palaa 

maaseudulle kotikyläänsä yksi rikkureista samoin Ja* 

kuin lakon johtaja* Lakon johtaja paljastaa rikkuria, 

joka onutekeytynyt työväen aateveljeksi* Tämä esit

telee muurarililt on jä*»nklr jaansa, mutta se osoit

tautuu vanhentuneeksi ja kirjan välissä on santarmi** 

upseerin kirje, jossa kiitellään rikkurityöst®. Pal

jastuttuaan rikkuri ampuu itsfnsä.

Ammatillisen työväenliikkeen merkitystä korostetaan

ja luopi omaisuutta pidetään valistuksen puutteena* 

Räytelmällisekti varsin vaatimaton*



L*P* Koie limainen* Pulassa, Syöv. Kirjapaino Htki 19081 Velkaantuma

konttoristi ha rjoifctele® näyttelijäksi. Sisar tulee 

vieraiaille ja konttoristi esittää tälle näytteeksi 

kosinnan* Sattumalta paikalle osunut tytön nuohooja?» 

sulhanen suuttuu, mutta leppyy sitten* Velkojat saa* 

vat osuutensa, sillä sisar tuo konttoristille 10*000 

markan pankkiosoituksen oman liikkeen perustamista 

varten.

Koriaoa-Heikki t Kuottanuotiolla. Arvi A. Karisto n; o 16s Talollisen poi

ka on pihkaantunut piikatyttöön* Isä on lähettänyt hänet 

kansanopistoon tunteitaan viilentämään, mutta keino ei 

tepsi* l 3ä lahjoo vanhan ukon, joka väittää oievänsä pop* 

pamies» saattamaan nuoret eroon toisistaan* Juoni paljas* 

ttrn ja lempi leiskuu*

****** »Vanhainpoikain vaivalloinen vaellus* Arvi A. Karisto lito

21, 19081 Aptekari Solin tulee kosäuaaan tohtorintytär 

Siljaa» Silja unelmoi omasta Rudolfistaan ja järjestää 

apteekkarille rukkaset*

* Kahvilan Kaisu* Ar^l A* Karisto n:o 113, 1910* Kahvila®** 

omistajarouva kertoo pikku apulaiselleen Kaisulle, ettei 

miehiin ole luottaapista* Kaisu kuulee kuinak miehet kers

kuvat naisasioillaan ja kuinka naiset suunnittelevat mies 

ten iskemistä, mutta ei ota onkeensa. Kun ylioppilas M i*  

mola tulee tositarkoituksella, Kaisu repsalitaa*

Liimolaon sittemmin kihloissa Vieno-neidin kanssa* Käy i3 

mi» että Kaisulla on lapsi ja tämä on suuressa puutteessa 

Mimolan toveri tulee puhumaan tälle järkeä* Asianajajal

taan Liimola saa kirjeen» jossa hänet tuomitaan maksamaa» 

elatusapua jollekin Maija Mäkelälle, jonka hän on myös 

saattanut siunattuun tilaan* Vieno purkaa kihlauksen. Kaj 

su ilmestyy nääntyneenä ovenpieleen* Liimola ampuu itsen

sä.

Kyösti Kfcrpikivi! Saiturin perintö. Arvi A* Karisto nto 85* Saituri Van-

ha~Ju3-tus on kuollut* Loi3väki päättää vääryydellä hankki 

itselleen asunnon Kustaan mökistä* Mies rupee kosken kai

ken rehelliseksi ja näyttää että he jäävät ilmaa asuntoa, 

kun mielenvikainen Kalle-poika löytää saiturin rahat ja 

testamentin. Rahat saa löytäjä ja talon samainen loi s pari



Krauscj gakaisl^taiarteltm tuokainaan. suon, Aarne Qrjatsalo, Kansan 

lehti 1908l Tehtaan mestarin poika valitaan palkkavaatimuksia 

esittämän lähetystöön* Käy ilmi, että itse mestarikin on ollut 

työväenaatteen miehiä» mutta pakotettu luopumaan niistä* f eh

taan omisfcäja-kauppsneuvoa yrittää kahjoa ensin isän alt*»

ten pojan, rupeaa sitten pelottelemaan* Uhkaukset eivät tehoa, 

lopussa uumoillaan lakon alkamista.

Vilho Kuorikoski* "Hvkva.lan ihmisiä**. Kansanvalta 1930* Maalaisille kau

pataan uutuuksia* Eadfcota, gramofonia ja autoa* Kalkki kelpaav®! 

kauppamatkustaja jää piikalikalle sulhaseksi ja alkaisi espolkaf- 

kin löytää omansa*

Vilho Kuorikoski! "(El se aika rumilus". Kansanvalta 1931* Maalaisi aäz>» 

tä rakentelee siipiä päästäkseen lentoon. lento päättyy lyhyeen 

mutta morslopareja syntyy*

W* a«j*ikoskl: Palokun&fclainen on aina palokuntalainen. Kanaanvalta 19 3< 

Palokunta-aatetta maalaiskylässä, kaikista paloi lehistä on ko

siskelemaan, mitta pikkupoikien sytyttäkää risukasaa eivät kaik« 

ki rohkenekkaan sammuttamaan*

— i Oppi ae on .loka maksaa. Kaneanvalata 19301 Suutarimestaria ty« 

täjr naitetaan oppipojalle, jotta lesti säilyy suvussa.

—"— iKun rakka.us iskee. Kansanvalta 1931* hempeä yhdistettyjä maaseu* 

dulla liikuskelevaan ihmelääkkeen kauppaakaan

-**— * tupakkalakossa. Kansanvalta 1930* Jooseppi Römpp&lä pakotetaan

yrittämään tupakkalakkoa, mutta eihän se onnistu*

— »Mestarin t. ouhuilit.1a. Kansanvalta 193f| suutarimestarin arvanos- 

topuuhat eiv?it onnistu, mutta pari syntyy*

Hatti Kurikkaf Ihmekös tupj fcuanerus 189? (3* painos)t"fapaus Helsingis

sä 01li3en luona"! Kuori ja rikas miljönäririkauppias tu

lee Amerikasta nuoruudenlemmittyään kosimaan* lukuisten 

väärijikäsltysten, TOtkiea ja svötkujen jälkeen nuoret »aa

vat toisensa* Henkilöä luullaan toiseksi —komiikkaa uupu

miseen asti.



näytelmät- 

ICir Joitta ja: 

Painettu: 

Sioältöx

Yleistät

Näytelmät

Kirjoittajat

Painettut

Aihet
9t

Sisältöt

A i l i

Matti Kurikka 

1887, Hiki

«Omistettu Iida Aalbergilla*

Aili o» kihlattu itseään vanhemmalle miehelle* Hän halu» 

ai si tehdä työtä, saada virikkeitä,välittää ihmisistä# 

Kuumaa p oivari s tytölle iivät sellaiset harrastukset sovi, 

Äiti Ja_kihlat,ty. tyrannisoivat, Aili ei tiedä rakksudesti 

ipitääÄt ahdasjidelirien sulhanen sen sijaan on Joskus a&fe» 

tumalta unohtanut sormuksen kotiin,

Helli on .Ailin ystävätär Ja vastakohta, mutta hänen seu~ 

.yaansa-;.ei pidetä .Ailille sopivana,

Aili kyllästyy merkityksettömään olemisensa niin, että 

jättää heittaäthenkensä, Silloin äiti katuu Ja lopussa 

Aili näyttää löytävän köyhistä lapsista elämänsä sisäl

lön* .... . .. ’ .._ ...... _  __ ___ .

SivaJuonessa Ailin eno viettelee palvelustyttö Emman» sai 

tämän raskaaksi» syyttä varkaudesta Ja saa ulos talosta,

_ ^SSunnollinen sulhanen onneksi puuttuu peliin. 

Loppuratkaisu vähän rrdelikuvituks eilinen, samoan ranska

laisen Juoninäy telmän tapaan laadittu sivujuoni, Teksti 

mut en, varsin modernia» uudistushenki porvmrilli sen edis

tyksellisyyden asteella,

^ Ä ä r i m m ä i s e s s ä  t a l o s s a  

1 Matti Kurikka 

f Viipuri 1889

I Naisasiaa kuten Ailikin, liikkuu muutamaa yhteiskunta—

J luokkaa alempana,

Kunnollinen työmies on menettänyt csaaiauutensa tulipalos

sa Ja vaimo on kui&lut, Mies on mennyt uudelleen naimisil 

suulaan pyykkärin kanssa, Jolla on yksi poika* Entisen 

avioliiton ainoa tytär Selma on,äitipuolen silmätikkuna, 

Isä., on tossun alla Ja Selma kuvittelee maailman olevan 

tyttöromaanien kuvauksen mukainen, Selman lapsuudenystä

vä» puhtaaksikirjoittaja Rahikka, rakastuu tyttöön, äit4 

puoli yllättää parin Ja S^lma lähtee pois kotoa palveli

jaksi kenraalska Silanille, fämä pitää Selmalle siveys- 

a ahmoja Ja varottaa ankarasti tuomasta sulhasia, Rahik

ka tulee kuitenkin Selmaa tervehtimään Ja Selma saa pot

kut, vaikka nuoret ovat vain i s tuskölle §t Ja puhuneet yl«



Yleistä*

MxxxkxM

Näytelmäs 

Kirjöiftaja* 

Painettu* 

Sisältö*

Yleistä*

Anna Karkit

viä* Selman ystävätär Iina sotkee Selman Ja Rahikan väli 

ja saa aika,an sen, että Selma pidätetään huoli; op oli i s in 

toimesta rikoksenaan seurenpito herrojen kanssa. Selma 

joutuu huonoon huutoon ja kaupungin rouvat rupeavat toi» 

mittamaan häntä *kotiin langenneita naisia varten** 

Samaan 41kaa Selman t>erhe sanotaan ylös asunnostaan* &!«■ 

tiruoli rupeaa tekemään Selmasta kauppoja ilotaloon voi» 

dakseen edelleen asua talossa# Selma ei suostu. Rouvat 

% tulevat hakemaan Selmaa huoltolaansa, mitta paikalle tul 

lut poliisi selittää Selman osoittautuneen täysin viattc 

maksi poliisi aa emalia. Välit Rahikan kanssa selviävät* 

Hajanainen kokonaisrakenne, matta muutamia taitavasti 

kirjoitettuja kohtauksia. Selman avuttomuus tosielämässä 

johdetaan hänen saamaansa ihanteelliseen kasvatukseen js 

siihen jatkona liittyviin t yt töromaaneihln *

H u o m e n k e l i  o t 

Verrni Kuusio 

Oulu 1927

Isäntämies Korpelaa Aleksi—poika kotiutuu Pakasen kylää» 

Neuvostoliitosta# Aleksin morsianta ollaan juuri naitta

massa rehvastelevalle suojeluskuntapäällikölle#

Aleksi puhuu kyläläisten mielestä kummia, eikä morsion

kaan enää häntä ymmärrä* Isä käskee» hänet pois kotoa, 

mutta 3allii sitten jäävän* Suojeluskuntapäällikkö osoit 

t&utuu niin naiiviksi, että kyläläiset panevat hänet vi

ralta ja yrittävät saada Aleksin ottamaan puuhan vastaan 

Tämä ei suostu vaan pitää kokouksen maatyöläisten nos*

; taittamiseksi* Hänet ajetaan lopullisesti kotoa, mutta 

morsian on tällä välin muuttanut mieltään Aleksin suh» 

teen ja läh*t<*« mukaan*

Tapabtuaia pitkitetty keskustelutilanteisiin, -vihollinen 

tehty uskomattoman vaalittomaksi*

Puoskarit. työläisten Kirjapaino, Porvoo I 9O81 Rouva Oikku 

liini tulee hakemaan kupparilta lääkettä, että pii jät ei

vät juoksisi työväenyhdistyksen kokouksissa»

Juutas. Mkriäinent Hurskas isä .1a iloinen tytär. Kansanvalta 1930, 

Hurskas isä on tukkipatruuna, joka kauppoja tehdessään 

osoittautuu kaikkea muuta kuin hurskaaksi* Iloin&u ■•ytär



saa myötäjäisiäpä tavoitteleman pastoria tanssimaan ja sitä tietä herät

tämään pahennusta kirkkokansassa*

Jukka Lt Iloitse moraian. Tanpere 19151 Opettaja Lundin vaimo on suhteie 

aa pastori Kiveen ja pastori Kiven vaimo opettaja Lundiin. Asis 

paljastuu, unitta kaikkien yhteiseksi eduksi siitä päktetään 

valjeta#

•*»«. I w *in haluaa miehen. Tampere 1916t Soololaulaja Lennart vikit-* 

telee palvelusuyttöään Helliä. Helli pihkaantuu niin, että lau

lajan on jätettävä s ä e s t ä j ä n s ä  tuuraamaan, „ jotta hän pääsee 

varsinaisen morsiamensa kanssa vihille#

K .L ., 1-nM^s.». Kanson lehti 19091 Proletaarit Juhlivat j(

juovat viinaa. Vastustavat pidätystään ja joutuvat vankilaan. Kes

kenään kihlautuneen pariskunnan naista kidutetaan Ja ser. kuulle.- 

saan mies hirttäytyy oven ripaan*

Mikko Z-B> Kaurroesiatlcuataj». Arvi A. Karisto 19121 Kauppiaan tytärtä k»

sivat rehti ylioppilas ja liukaskielinen kauppalat kaataja ja kuin 

ka ollakaan, ylioppilas »aa tyttärea. (Kuningas Learin myötäjäis- 

kohteusmuunnelma)

Pettyneitä. Tampere 1914; Peli kiperä sanoo irti 30 toippariaaa 

(Laukon häätöihin viitataan ekspositiosaa)i« läähenkilotorpparia 

emäntä sairastuu ja sekoaa, eläkeläi sisamaa hirttäytyy kunnanavua 

puutteessa, matta sosialisti ja aatteen polulla ai oi tteleva aei- 

ti«*ihminen saavat toisensa. Sekava melodraama*

X. Lamberg! Paavon kellot, «kuvaus juomari pari s ta*, Hiki I 8961 m &9^  

julki juoppo# nainen sala juoppo. Pänttäävät toisistaan tietämättä 

molemmat perheen kellot. Tekevät lopuksi yllättäen parannuksen.

tsekavia solmuja* Eelainki 1905 (apirna käytetty «Sillingin kotoi

sia kohtauksia*’) s raitti«»asiaa ja kir jelipukkean aiheuttamaa 

Ejust asukkaisuutta, happy end

Larin Kyöstit sallin selkkauksia, Arvi A* Karisto 1914* Kievarissa ei 

tarjoilla olutta oman paikkakunnan ihmisille. Suutarinsalli esiii 

t w  mestarinsa toimeksiannosta ulkopaikkakuntalaisena runoilija- 

S  joka tarjoaa mestarille olusia, Sm  .aksun aika koittaa tule, 

mestarska ,]pka lennättää mestarin pellolle.



Arvo Lato: Sovellettua fysiikkaa. WSOY 1934 "Tapahtuu nykyaikana prof.

Tigererantzin työhuoneessa"* Kaksi ylioppilasta raahaa, fysii 

kantenttiia nonttöorin Sörnäisten Sähköliikkeestä, koska 

tentattavia Mlviyy olla vähintään kolme*

- ....... ........ .. ' -. . . - .

Leon Larssjpxit, Kapina ( «luomesmos) Tampere 1910, Käsittelee torpparlhää»

( tö jä, ollut ilmeisesti esimerkkiin lukuisille suomalaisille 

| samanaiheisille näytelmille*

Maiju Lassila: Tulitikusi .la ictxnaaiuas>s&, dramatisoinut Klaus U. Suomela, 

Tammi

j Muori mylläri. Kfcfrja 1920! Mylläri tahtoo naimisiin, kaikki kylä» 

tytöt ovat plhlsfcssa, kaikki mylläri riitaa, yksi voittaa, 

ja, ikuiset uskollisuudet vannotaan*

i Mimmi Paavaliina. Arvi A* Karisto 1916

Emil Leh#nt Yastanaineitten vastukset. Lappeenranta 1916* Anoppi o# pa

kana. Aviomiehen ystävä tulee pelastamaan pulasta, esiia- 

tyy täisin isänä ja toimittaa anopin lähtemän* Oikea isä 

llaestyy paikalle, ja anoppi palaa takaisia#

Näytelmät O n n e n  p ä i v ä  

KirjoittajatKonrad Lehtimäki 

Painettua Hämeen Kansa 1929

Aihe s kolminäytöksinen näytelmä Bobrikoffin ajalta.

Sisältö? Työläisnuorulcainen Urho on osallistunut katumellakoihia*

Äiti varoi tt ele e häntä osallistumasta niihin, mutta Urho 

|oka on kuullut morsiamensa Ingridln pitäjän seuraa santa** 

mikapteenin kanssa lähte© uhallaan* Hän. j outuu tappamaan 

yhden kasakan* Ingrid tulee Urhon kotiin varoittamaan, ettl 

urkkijat seuraavat tätä* Hän sanoo mlelistelleensä santar- 

mi a vain Urhon parhaaksi • Kim Urho tulee kotiin seuraajat 

santarmit, Urho pakenee lautatarhoille ja sieltä suksilla 

pohjoisen tukki työmaille* ..Sieltä hän kirjoittelee Ingridil- 

le,tämän vihainen äiti saattaa urkki jät jällejä. Urhon jäl

jille* Ingrid tulee varoittamaan ja santarmit perässä* fuk> 

Sellaiset pelastavat Urhon ja tytön pälkähästä, ja naixle

kolttaa omien päivä*

Yleistä: Kaavsaaalset tyyppikuvat, mutta jännitystä ja kuvattavissa

olevaa kerrontaa



(edelleen Työväenarkiatosta)

Näytelmä: 

Kirjoittaja* 

Painettu: 

Aihe:

Sisältö:

Yleistä*

Topo Leistilä*

i E t f t v a r t i o t a i a t e l u  

| Konrad lehtimäki

!_Tampereen Työväen Sanomalehti 1920 (^("1"

I Työtaistelu - M2apuhsuu eräällä tehtaalla Suomessa 

J Työväenliikkeen alkuaikoijaa*»

Joulu tehtaantyömies korven kotona# Cfcnea# Siistiä, 

köyhää* Korven poika tulee kotiin ja kertoo, että 

palkkoja ai jotaam alentaa kolmanneksella, Syöläiset 

päättävät ruveta.lakkoon#

Tehtaalla 011 naisiinmenevä mestari, jonka takia eräs 

tehtaan t y t oi atä on juuri j oulun alla hypännyt kos

keen* Mestari on.iskenyt silmänsä Korven tyttäreen 

Anniin#ja ahdistelee tätä. Mestari estää ry03 teh

taan patruunaa saamaan oikeaa kuvaa tehtaan oloista 

ja taipumasta työläisten vaatimuksiin*

Lakko _ jatkuu. Lapsia paleltuu ja kuolee nälkään. 

Työläiset päättävät luopua* Korpi erotetaan tehtaalf*' 

ta* Anni-tyttären mestari on bfetinyt raiskata juuri 

ennen lakon 1opmuaista lupaamalla perheelle leipää 

ja hyvinvointia. tTskovaiaen äitinsä kehotuksesta An

ni ori suostunut mestarille*

Lakon loputtua ja kaikkien huonojen uutisten saavut

tua Armin sulhanen tunkeutuu mestarin luo ja tappaa 

tämän* Poliisit vievät sulhasen ja vielä saadaan tie

to, että Annin pikkusisko, jolle ennen muuta mesta

rilta leipää toivottiin, on kuollut näätään* 

Kuitenkin työmies Korpi toteaa lopuksi, että "meidän 

täytyy kestää» sillä .niinkuin sanoin, tämä on etuvar- 

tiotaistelua"#

Suurten kohtalo&raamojen tapaan jännittävä juoniai

nes, ruumista tulee, eikä sille voi mitään* Kohtalon 

roolia esittää vain kapitalistinen järjestelmä, joka 

kaikki murheet aiheuttaa ja sitä vastaan halutaan 

loppuun asti taistella#

Paikoittain pitkästyttävän selittelevää dialogia.

Kotityranni. Otava 1934, 3-näyf.oksinen ilveily, josaa 

valkataan nuorelle parille piika

Kiki ritilä la-oais* Otava ,19.32» joulunviettoa perhe pii-



Topo Leistelä. Kaani,s miniä.1945. kesäinen huvinäytelmä agron* har

maat i lal ta.

Artturi Leinon©, s Suuri' Valhe. WSOY 1937* Asessorilla on xraöi*i vaimo,

jol-a lähtee nostelemaan

s Oikeata maabenkeä. WSOY 1931» 2-näy t • huvinäytelmä 

ke savi e rashi en os t elusta

Vilho Leinot Kun agronoomi saarni. Arvi A* Karisto 1908t Maalaiset 

luulevat agronomin puhuvan vertauksia pastorin tapaan 

ja ajavat Ippulta pirua ulos talosta, kun tulkinnat me

nevät jumalattomuuksiin»

Amalmia Lehtonent Vuosisadan taitteessa. Hämeen kansa 19251 Suutari»»* 

elämää

t Saippalan herra .1a hänen torpparinsa» H:linna -26, 

1-näyt. ilveily pienviljelijöiden järjesfcäytymispuuhis- 

ta

s Pahan hengen pej.iäiset. rienvilj* liitto 19291 

Saivaajahenkinen farssi kaMessa kuvaelmassa

Pekka Lempiäinent ISumallinen oy:-ilaa, fsre 1914, 1—näyt# ilveilyt 

juonikas oppipoika vie suutarilta palvelustytön

Paavo Leppänen: Ketunnahka» KK 19251 mäkitupalainen hieroo ketun—

nahkakauppoja

Ludvig Lessens Varokaa pommia! (suom* Aarne Orjatsalo), Kansan lehti 

1908? «Pommi «JLähetetäätf, kunnaavaltuustoon, kun se avataaj 

oaa paketissa sosialistisia lentolehtisiä

Aarne Linnalat Bintaman takana. Kansanvalta 1929t "Tapaus eräässä.

Pohjois-Suomen l^upungissa keväällä v *19 l8«t kapteeni 

Antti Vuoristo palaa saksalaisten vapautttajien kanssa 

maahan* Bänen alemmasta sosiaaliryhmästä peräisin oleva 

vaimonsa on pitänyt vuokralla venäläistä luutnanttia ja 

hänet on sen tähden vangittu* Rouvan maine puhdistuu, 

kun käy ilmi, että hän. on vakoillut luvyfenanttia ja lä

hettänyt tiedot miehelleen Saksaan* Eouvan pyynnöstä ve

näläisen luutnantin henki kuitenkin säästetään* Saksaisi! 

mielinen avioi&es raivostuu, rouva ampuu itsensä» Into- 

felmoiste. ja sekavaa»



Juho Loukaineni Voli;eculta. Savon kansa 1920, *Tapahtuu syksyllä

1918*:. Torppari on viety vankileiriin» Eyl&n suoje

luskunnan päällikkö on leivällä ostanut tämän vai

mon, Vaimo huomaa olevensa raskaana ^a puhuu päälli

kölle totuuksia* Päällikkö ensin raivostuu, tekee 

sitten, katumuksen* Sorppari, joka palaa kotiin, löy

tää vaimonsa päälliön rinnalta* Sovitukseksi pääl

likkö airpuu itsensä, myös•torppari hirttäytyy*

Aadolf Luomanen» Kun kvöpelinkellot ne soivat. Arvi A* Karisto 1916:

Lahtari on kosioreiasulla ipuhemlehenä, mutta lipsah— 

tääkin itse miehelään*

* Säti väkeä. Karisto 19151 Laiska ja vilnaanmenevä 

Matti emäntänä Kaisan komennossa (pöhjalaismrretta)

A, Luomanen: Lauvantal-ilta. Karisto 19161 Isäntä juomingeissa, eican*

tä saunassa ja nuoret riljulla*

Kaarlo Luot oi Paimilan rakasteli ,1at. Kuopio 1926* Pappilan rengistä

kiistelevät niin piijät kuin papin tyttäret. Viimek

simainitut hfivlävät pelin ja renkiä viedään miehelään 

vaikka pappi kiel täyty ykin siunaamasta.

•«**» J Lffmaaa eksyi. Kuopio 1930* Vähittälskauppias tahtoo

päästä eroon rouvastaan, jotta s$isi rikkaan tytön 

ja myötäjäiset, ei onnistu kosinnoissaan ja niifc en

tinen vaimo kelpaataas*

Isko Luppovaara* Muoria suruttomia. Oulu 1929* Maalaistalon miehet

yrittä^t karkoittaa seurojenpitoon kokoontuneet .us

kovaiset talosta esittämällä pirua* Saarnamies, joka 

ei pääse pakoon, nostetaan kauluksesta pihalle*

Jussi Manteros Lempeä 3a lemmen leikkiä. Kuopio 1908* Kesävieraita

kartanomiljöössä, virkamiehen sukulaistyttö saa yli

oppilaan*

Hatleena: Mastanmiehen markkinamatka. Hski 1936, 2-kuvaelmainen vaa-

li-iloittelu, kisällilauluja ja vuoropuheluja*



H, v. Melstedt ( suom?) f Salomonit tuomio. 1916 Iirei guomioi stuimes-

sa määrätään avioeroa hakevan parin lapset täysin 

asenteellisin perustein äidin holhoukseen»

Olavi Miiluina jät Pastori tulee. Pienvilj. Liitto ry 1935- Maatalous

teknikkoa luullaan pastoriksi

Mkko Moukka* Korpikylän kansallislaulua. 1936 Mikkeli, *Näytel»ä

18, vuosisadalta*, runomittainen näytelmä siitä kuin

ka rautatien kirjuriherrat narraavat tyttöjä* Herrat 

saavat lopussa tuomionsa ja sivistyksen tarpeeseen ve

dotaan, tehokeinona ehdotettu käytettäväksi slide—sar

joja. ...... ... .

Eia Musta&aai Salai>oltta.1at. Karisto n* o 106* Köyhä ja kunniallinen 

mies pääse* talon kotivävyksi, rikas.ja anopin suosiaa 

joutuu salapoltosta linnaan*

J, Mannermaa* Kultainen sydän. Karisto n*o 94* Suurviljelijälukkari 

naittaa tytärtään. Kilpakosijat ovat tasaväkisiä»_kun

nes toinen pänttää tytöltä saamansa kultasydämen ja 

jää kiinni» . _

A.»B,Mäkelä* Ruukin .jaloissa, ks* Kaupiuiginki r jasto

Yrjö Noro* Petosta, f*reen lyiiv. Sanomalehti 1915* Palvelustyttö on 

pieniin päin Suurinaan ainoalle pojalle. Isäntä yrittää 

naittaa tytön renfilleea lupaamalla parille maat ja 

mannut» Kuori isäntä tapaa rengin hyväilevästä tyttöä 

ja lyö hänet lattiaan. Renki kuolee* Nuori isäntä läh

tee pakfcon, tytölle annetaan lopputili isäntä muuttaa 

testamenttiaan sellaiseksi ettei pojanjioika voi häntä 

. koskaan., periä* _... _ ...... . ........

Gustaf v* Numerss Pastori Jussilainen. WSOY 1923

— * ffuukkalan tappelu (suom, Niilo Sala) WSOY 1889*

"Tapahtuu noin vuonna 1200, Pieni joukko heimostaan ek

syneitä hämäläisiä on asettunut Mhkäseljän raitioille» 

Siellä he ovat urheasti taistelleet päälle-ryntääviä 

karjalaisia, vastaan, joita aeu^Vc-lee läheisen Louhijäxv 

veu seutuja*» H^ijrojen v* ~inen Romeo ja Julia -tarina*



Haise enp oi ka ryöstää vaimokseen kauniin karjaläistytön 

Tyttö on lemmessä ryöstäjäänsä, mutta pahana i suinen 

anoppi kylvää mustasukkaisuutta ja veijesvihaa* Kar

jalaiset tulevat kostoretkelle ja vievät tytön menne 3' 

sään tapettuaan veljekset, Tyttö pakenee heiirdaisil— 

taan anopin kansaa vuorille, sopu {syntyy, ja molemmat 

yhtyvät kasvat terään tytö& odottamasta lapsesta hä

mäläistä kostajaa*

Toini Nieminen i Qnnenraba . Kansanvalta 1930: kauppiaat arina, onnen-

rahasalppuapalassa ja lopuksi kihlajaiset.

Eetu Olliäkaineni "Se mies**, fsre 1936, Kauppias Härkäaho on paikal

lisen IKI» i e en j oht omi shiä • Hän odottaa kylään lähe

tettyä ihka oikeaa iEiiläistä työmiestä, koska sem

moinen on Helsingistä löytynyt. Paikalle tulevaa so

sialisti luullaan "siksi mieheksi*, tämä nolaa herrat 

ja vie Härkäahon pii jän mennessään*

-"- s Rotututkimus Ronkkölässä. Tire 1936» Härkäahoille

pestataan uutta piikaa, Jonka pitää täyttää arjalai

set rotuvaatiisukset* Työmies Heino Teräväinen pukeu

tuu piikatarjokkaaksi ja testataan kelvolliseksi, mut 

ta kun rouvan silmä välttää, el Härkäaho malta olla 

testaamatta pii jän pohjetta i^hän sormi tmitumallakin* 

Teräväinen lähtee muka moraalisesti närkästyneenä ja 

rouva pistää kauppiaan lattianpesuun kun ei kerran 

piikaa saatu. Tex&väinen palaa tyÖiniösrustun^isaa ta

kaisin ja yllättyä Härkäahon.

i Kanttori salapoliisina. Tire 1937* Kauppias Härkä

aho on lähdössä maaherraa vastaan* mutta tervetuliaÄÄ 

puhe on hävinnyt* Kanttori Luikaus pannaan kuuluste

lemaan perunpmost o on palkattua naisihmistä puheen 

häviämisestä* Naihen osoittautuu Luikauksen vanhaksi 

syrjähypyksi ja puheen kanttori on jo aikoja sittea 

pistänyt omissa Hiirissään menemään maaherralle*

«.**. t Kullankaivaja. T:re 1937* Ikäneito on ottanut "ru

noilijan** elätikseen» Neidin veljentytär ja tämän 

sähköaaenta jasulhanen pelastavat viime tingassa nei

din rahat-. "Hnnoilija” paljastuu pölliain tuttavaksi*



Eetu Ollikainen; Sutinen suunnistaa. T:re 1939* Kamreeri Sutinen ek~

syy sminnistusreissulla Espooseen ja rupeaa rokot- 

t am aan k e n f il omi 1 evaa raiti ovaununrahast a jaa. Tätä 

eivät Sutisen tarjoukset innosta, i.mutta hän lupaa

hommata kamreerille seuraksi kesävierasrouvan* Rou

va suost&iJLmielellään, &utt& kun pariskunta, kohtaa 

käypiini että rouva on rouva — Sutinen#

"Onko häpeä olla maalainen** - Kansallismielisen nuorisoliiton kustan

tajaa vuorokeskustelu 1909 - kaupmikilaisvaikutteita kritisoidaan

Vainoa. T*re 1909* Sosialidemokraattinen kiertokouiunopetta ja- 

tar on paikkakuntalaisten painostuksen kohteena# Kirk

koherra erottaa opettajattaren, hän oivaltaa luokkavas- 

.takohdat ja niiden merkityksen, mutta selittää käytet

tävissään olevin keinoin pitävänsä kiinni omista ja laa 

luokkansa edfeista niin pitkään kuin suinkin mahdollista 

Lopuksi opettajatar saa myös häädön asuniiostaan* **He 

tunnustamat meidän oikeutemme vasta silloin kun meillä 

on riittävästi voimaa**

M.P. s Aatteen voima. Hämeenlinna 19C3, ks Kaupunginkirjasto

Paikkaamat. Käyt «Isää kjpsnaeSialle lapselle, Fitchcurg, Masa. Suom#Sos#

East .Yht,Xlr jap, * Kapitalsitinen jär jestelmä,_ sosialistinen järjes

telmä ja .kahdeksan lasta esittäjät esimerkin Järjestelmän vaihtami- 

sesta parempaan, amerikkalaisjen politiikan satiiri

Sankarit, kolmen poikasen vuorokeskuktslu, Fitclxburg, Mass. 1914* 

Lukut oukka Harri kertoo sotilaita ihaileville t ove reille en, että to

dellisia sfuikareita ovat työläiset#

Terttu Pajunen-Kivekäa* Juol-̂  A.oppöaet. KK 1938, satunäytelmä, jossa 

on lapsia, tonttu ja moralistisuuksia _ .

s ilta kyllä hoitaa asian, KK 1937* Puotityttö 

pihkaantuu myymälänhoitajaaan ja Iitan avulla syntyy 

kihlaus* _ __ . .....  . _

Teuvo Pakkala* Tukki,ioclla. Kuopio 1902



Eino I* Parmanen? Valoon, vapauteeni M r  ja, II painos 1917, *Kaksi-

fcavaelmsdnen näytelmä Venäjän oloista tsaarinvallan 

.aikana"

On käynnissä työtaistelu, jonka on. tarkoitus johtaa

vallankun ot iks e en *

Jiotitaricastus pidetään kumoukseniaiin kuuluvien An

nan ja Ivaaain kotana* Pari asetta löydetään ja Anna 

pahoinpidellään ja vangitaan* Ivan tulee kotiin» 5o- 

veri fisttiä. häntä lähtemästä Annan perään: yhteinen 

.asian on tärkeämpi kuin. Ivanin an tutuminen kiinni» 

ottamisen vauraan* Miehet kuitenkin yllätetään, pa~ 

hoipiäellään henkihieveriin* Paikalle tulee pari 

työläisnaista. Ivan kuuluu heidän todistavan uskon

sa vallankumoukseen jaJkuoleeonnellisena* Naiset 

lähtfYät taiat©luun*

Jublamhetekatiä,

Kalle Paronen* Totuus voittoon, Ttve 1907, "Kuvauksia vuosisadan

ju vaihteella**! laloHinen riistää voutinsa avulla pal* 

 ̂ — • %, kolli siä, Paikalle tulee auutarinkisälli, joka ryi»

~ty/rv * t w  tYtfTräenyMiaIriksen r>.erust«raistolmiin* Elänet pää*
-Hahn *•' *> - ' ' '

 ̂ l ,-J y tetään toimittaa "ois. Vouti kuitenkin hyökkää hanaan
'^1(0 OjMA-hS <̂ 'e'  ̂ 1 . . . . . . . . . .  . _ .

lapäissään_isäntänsä kis^uun ja isäntä joutuu itse*

puolustuat olmissa .tappaman hänet * _Euolias.yyn tut— 

kiva lääkäri lahjotaan* Saadakseen rahaa isäntä mur- 

hapolttaa aukulaistensa riihen ja sen mukana äveri

ään setänsä. Hän iikkaa  ihfdsiä valehtelemaan, että 

polttoon syyllistyi suutarinkisäili* Totuus tulee 

kuitenkin ilmi ja isäntä vangitaan.
>, -A -- ~ > * •

Vähän tuuleatatemsattu juonenkulku*

aoivo Pekkanen! Ukkosen tuomio. ISO? 1937 "Tapahtuu huvimatkalla saa*-

rigxossa erXnii kesäyönä": Varakkaan liikemiehen vai

moksi ruvennut nuori nainen joutuu saariretkeiie nuo»- 

ruudcnrakastettunsa, kanssa* Lejiaaensuhde valvottaa 

nuoria* Aviomies lähtee etsiskelemään rouvaansa ja 

kuolee aalaaaaiskuun* Nuori leski jää yksikseen kun 

syrjähyppy el» enää tunnukkaan makealta*

Aino Pekkarineni Rakas Eemeli . J : kylä 1936* Paakarimestarin tytä»

naitetaan kommellusten jälkeen



Aino Pekkarinen* Keittiörakkautta. 1929, Porit Savommoalaine Sohvi

©n herrasväessä palveluksessa, 3a sulhasia riittää* 

Peliisi vie voiton.

Emil Perttilä! Protesti. H:ki 1906: Herrat kokoontuvat ravintolaan

tekemään protestia, kun.äänioikeus aidotaan myöntää

..kaikille, Jopa naisille# Seiti Halme vetää herroja

nenästä.

; Suutaria köleillä, 1920 (6 , painos) Helsinki t Suutari* 

mestarin tytärtä puuhataan miehelään. Ylioppilas vie 

voiton*

-**- t Tiede ennen kaikkea, H:ki 1912 {2* painos) t Profes

sorin tytär on pihkassa ylioppilas Väinö tanneriin# 

Professori ja ylioppilas löytävät toisensa hyönteis

ten parissa ja niin tytär saa mielitiettynsä,.

Pielest tulevaisuuden mies (vuoropuhelu), Karisto 1909! nuorisoseu- 

rapuhetta

Jukka Pohjolat Taistelua 3a epätoivoa! ks. selostus kaupunginkirjas-

top kohdalta*
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Emil Perttilä! Suutarin mökillä, tavanomainen farssi

Pieles» Tulevaisuuden mies. Karisto 19101 Maanviljelljäveljekaet, 

joista toinen,rikas ja tyhmempi, toinen köyhä ja viisasf 

sekä edellisen poika* Nuorisoseura- jakansanopistoaatettä
- paasaslaan* Pojasta tehdään “tulevaisuuden mies**

 ̂ - " - " - ■   . - ■ - - - - - - .. - .... Â \ ^  ̂
Näytelmät | wIi a i n j a  o i k e u d e n  n i m e s s ä * 1

Kirjoittajat Jukka Pohjola /,

Painettu* I Tampere 1909 ( ^ /*7/f,

' MM -me  - '^ anon parooni häätää torpparin, kun tämä ei sai-
/ c{ ' Rallaa takia kykene* vuotarajmpOssuua* Jftisi

f vuokralalstulokas käy rehentelemässä# Torpparinty-

iK , töllä °n i‘01ira suUlan*“ . iota nost» rehenteli Jan
- n> otyuuL-< Pihalle * ^

< &  -0 < ~ ^^t/gNuori parooni tulee ylioppilasystävänsä kanssa tor- 

/lAÂ JcJtn -v  ̂ ; palle pyytäÄän juomista*Päätt&vät iskeä tytön, ja

, 614 4-/- &Iama jtk taputti'V&x. vetÄirät arpaa kummalle tämä lankeaa# Parooni perii 

S^vHivj Tyttö suostuu paroonille, kun tänä lupaa,

^  että siitä hyvästä häätö peruutetaan. ”

Häätö toimitetaan tytön pettymykseksi# Sulhanen jät*» 

| tää hänet* Tyttö hyökkää häätäjlen kimppuun ja pu«» 

ree# E&net kyyditetään hulluna vaivaistaloon.

Ernst Preczang: (Aarne Or jatsalon suomennoksia saksasi»)

^  Suutarimestarin 50~vuotispäivänä perheen

lopullinen kurjistuminenon tosiasia, vaikka työtä

en tehty hartiavoimin* Onnittelijoille mestari sanoo

suorat sanat

Poliisi naittavana

Piru vaaliuurnassa

Tuhlaa.lapoika

Poutapilvlä. l-näytöksinen aviollinen huvinäytelmä, sovitellen suo» 

mentanut Klm, Häme enlinna 19 24

Kirsti Porrast Et3lntäkuulutettu. 1-näyt. huvinäytelmä, Hiki 1945

-**“ I Puuttuva ai3t̂ L. l~nävt, .1 annit vanMTrfcelmH



Arkadius Presaa: lorikori. Viipuri 1938* Elias Lönnrot seikkailee

retkillään Karjalassa» pidätetäänkin ipikoili jana

Gabriel fosau (?)t Kdlmiyhteys. ilveily, iltamaohjelma v. 1928*

Kokoomuslainen, maalaisliittolainen ja edisty and e* 

linen ryypiskelevät isänmaalliauuden hengessä» 

yrittävät palkata sosialidemokraÄtin soluttamaan 

kwmuni3t is olu ja puolueeseensa, tämä kieltäytyy 

sosialidemokraattisen herooistisesti.

K*A* Puhdaskoskit Ellin kosijat. Tampere 19141 Kauppias Baronin ty-

- T- tärtä..viedään, miehelään* „ „

C U M k a ' T  M k ,

1 % ^ 't f /ö  - t Onneton päivä, Tampere 1914* Veljeksistä toinen

tcAMt-/ x \
/a d&U ** , ■'Ws'iAÂ i

7

Matti maisia ammattitautiin sairastuneena kotona, 

kun äiti, ja t öinen veli menevät aarnilla, tehtaal- 

*le# Jumalinen täti tulee kylään* "sosialistia Oil

ihan mahdoton päästä taivaanvaltakuntaan sisäl

le ."

Perheen tytär saa lähdön palveluspaikastaan» kun 

on paljastunut sosialistiksi*

Äidin ja veljen työtaitolla alkaa lakko» jonka 

aiheena on epämieluisa pomo* Matti kuolee tämän 

uutisen kuultuaan työväenaatteeseen luottaen, 

loppu aatteellista optimismia aineellisen ahdingo 

. esi keskellä...

t Särjetty sydän. 1910s Eiijastelua tyrmistytti- 

jen luona. loiselle tytöistä syntyy lapsi» väki- 

sinmakaukseen viitataan. Synnyttäjä sairastun va* 

kavasti. Hänen monivuotinen amerikansulhasensa 

tulee maahan vain panokseen jättävänsä tytön. 

Tämä kuolee, mutta naapurinvaimo lupaa pitää 

huolen lapsesta*

Mikko Puhurinen* Mestari Muikkunen. Hämeenlinna 1904» pilanäytel-

mä tehdessä kulauksessa* Juomingeissa tehdään 

Muikkua estä von Muikkulanter ja Lapin konsuli.



Näytelmät 

Kirjoittajäi 

Painettu.*
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Näytelmät

Kirjoittajat

Painettu!

Sisältö!

f  u o m a s  R o n k a i n e n .

Sakari Pyysalo 

Karisto, Hämeenlinna 1910

torpparit hankkivat lakkoa* Suomaan, vaari varoittelee 

ryhtymästä hullutuksiin. Vouti ja rengit tappavat 

luodaan hevosen vedättämällä liiansuurtakuormaa* 

fuomas int o ontuu lakkoon* Saari varoittelee* Sfcte— 

mailta tulee heikkouskoinen Salonen, jolle 3?uomas va— 

kuuttelee lakon oikeutta.

Uho. omaan äiti rupeaa a alaa tekemään sovintoa patruu

nan kanssa. Lakkolaiset hankkivat agltiatt orin Hel

singistä asti. Vaarikin rupeaa lakko «m makaan.,

Äiti ja vouti houkuttelevat luomasta luopumaan lakos

ta* fuomas ei suostu, Häädöt aloitetaan. Suomaa ei 

kuitenkaan lähde lakkokokoukaeen. Miehet menettävät 

luottamuksensa häneen, hyökkäävät metsätiellä Suo— 

mapn luota tulevan voudin kimppuun* fuomas kehottaa 

heidän edustajaansa luopumaan lakosta* Joukko tulee 

kostamaan köyhälistön marseljeesia laulaen* 

fuomas ampuu itsensä huutaen tovereilleen! Eteenpäin* 

Poliisit laukkaavat ratsuineen paikalle*

S a i t u r i n  h a n h e t

Aku Päiviö .L< u M-<.ok fj 7",. out4 . /A

Fitohtourg, Kasa* 1916 

§aita.omistaja ei anna hanhille ruokaa, mutta veivoit* 

taa niitä munimaan* Kun paimenen silmä “välttyä, ne 

hyökkäävät pellonlaitaan* Omistaja ajaa ne raivoisaasi 

pois* Silloin hanhet tekevät imm-Spf«3 

«LeikteLnäyteliaä lapsille»»

t ä d i n  m a r j a t  

Aku Päiviö

Fitchfcurg, Mass. 1916

Silkkipusero, Hopeasolki ja Samettipöksy kivittelevät 

lintuja ja ahdistelevat köyhiä* He päihittävät Repale* 

Ressun ja O t a v a t  marjat, joita tämä on viemässä tä

dilleen* Kadunlakaisijanpoika Ponsi tulee apuun ja ah

distelijat menevät * Repale-Ressu menee tätinsä luo ja

kertoo tapauksen* Säti kertoo Ressulle, että rikkait
ten typeryys johtuu siitä, että heitä on opetettu vää
rin*



Toivo Haitat

Näytelmät

Kirjoittaja*

Painetlnit

Aihet

Sisältö!

Yleistät

Näyt eläjä* 

Kirjoittajat 

Painettu! 

Sisältöt

Yleistät

Kujeileva onnetar. Kansanvalta Hiki 19291 hovineuvos- 

miljöö ja lemmenhuolet*

Ej Jlegtmeatä leluksi. KK I926t Maalasikylän kauppiaan 

tytär kihlataan osuuskaupan hoitajalle jum i mielessä, 

mutta tyttö ottaa ja rakastuu ja men&e sen tien talelie- 

lään osruuskauppahengen valtaamana#

Kultaisen miekan ritari. Htki 1928! 4—näytöksinen hu— 

vinäytelmäkeskeisenä fcahmonarikas herra Markkanen

D i k t a a t t » r i 

Veikko Bajakoski 

Viipuri 1936 ( oaakustamins)

"Surullisen hullunkurinen katkelma erään kansan his

toriasta"

Diktaattori Richard leukamo on valtaannoustuaan hä& 

vittänyt maasta marfeilaispimakommunistiinternatiQ- 

nalisfcin ja Mättänyt varkauden, huoruuden ja epä

rehellisyyden. Joutuu kuitenkin nokkelien vastusta

jiensa toimesta vankilaan ja kun sieltä pääsee, lu^ 

paa valmistaa limunaatitehtaallaan vain punaista li- 

®unaatia_nimeltä Kansanvalta*

Kallefeistaakorkkimaista menoa ja meiakiä, paikoittain 

sukkelasanaista_ valtiolli sta satiiria• Sijoitettu mie* 

likuvitukselliseen maahan, espanjalaisine nimineen ja 

dollareineen*

R a j a l l a  a m m u t a a n  

Veikko Rajakoski

**Rauhaa kohti"-lehden erityis julkaisu v* 1936 

Rajan piimässä mietitään valtioiden tarpeettomuutta 

ja ihmiskuntaa jakavien rajpjen näennäisyyttät *Eaja 

on hakattu valtakuntien välille metsään, sutta ihmis

ten sydämiin mikään mahti ei kykene haktemmpan sitä*1* 

Talonpoika vangitaan, kun hänen alaikäinen tyttären- 

sä auttaa haavoittunutta rajanylittäjää*

Heittänyt ilmestpaisaikansa sotaheakisesaä ilmapii

rissä paljon kielteistä huomiota*



I . Riihiniemi* Kirous ,1a kihlaus. Karisto 1910* Vanhapoika ottaa ja

menee naimisiin

Roope Ruoholampis Rakkauden vuoksi* Karisto n*o 131* Sormusvarkaaksi

syytetty.nuorukainen tulee meripestin ottane«o*a 

morsiantaan hyvästelemään* Varkaus selviäätkilpa» 

kosijpi aiheuttainaksi ja kotvävyn ura aukeaa*

Mitahuhdan Esat Provokaattori. Oulu 1908, "Tapahtuu Helsingissä**

Eversti Edelhelm pitää Suomen autonomisia- erivapauk

sia inhottavina* Palkkaa urkkijoita* Työläiset fsoit 

tavat mieltään uuden hallitusmuodon puolesta* Koska 

on vaara, että se hyväksytään, eversti ryhtyy kii

reisiin toimiin: kanslintinsa neuvosta hän teeskente- 

les vallankumouksellista nuorelle vallankumoukselli

selle ylioppilaalle* Tämä menee lankaan*

Kalle Rissanen* Kaunis myllytvttö. 2 . päin# 1919f

Kirjuri* keikari ja maalaispoika havittelevat myHä- 

rityttöä. Kun mylly menee huutokauppaan, jää kosijois

ta ainoastaan maMspoika* joka korjaa» omansa#

Santeri Rissanen* Iimäellä. Karisto n*o 7* *1—näytöksinen laulunse

kainen kuvaus Pohjois-Savon nuorison kesäelär-Ästä**, 

kotiseutupaat osta.

Eljas Saarelainen* Ylenkatsottu uhraus. Tampere 1937* Sosialidemok

raatti talollisia ällistyttämässä

Erkki Saarenmaa* Kaksi päivää Kiven elämästä. Helsinki 1934* Kaksi

viimeistä päivää Aleksiksen elämästä Siuntiossa*

Simo Saarenpää*: Turhaatouhua. suomennos vuodelta 1913, Hiki, tapah

tuu t oht orilassa*

Näytelmä*; . T Mm ä o n  l a  k j L 7 ^

Kirjoittajat- Saaren Pekka ^  £  cioo -fl ■ (M ajH  - fr6 ^

Aihe* MKolmiosainen näytelmä vainovuodelta, tapahtuu helmi

kuussa 1918 Ylä-Kur j alassa**

Sisältö* Kylän elintarvikepäällikkönä on toiminut sosialisti

Pekka Kervinen# Valkoiset vangitsevat hänet toverei



ne en. Hänen kotonaan pidetään kir j at akavarkiko, 

jossa valkokätyrit paljastavat tyhmyytensä.

Pekka tovereineen vangittuna. Pekkaa on kidutettu

ja hän on sairaana kuumehoureissa, Ruokaa tuo Pekan 

entinen ihailija, hänen pahimman vainoojansa vaimo 

rouva Luoto, T ä m ä  lä?ilcitsee Pekkaa ja kiittää sii

tä, että Pekka on estänyt villiintyneitä miehiä, 

käymästä Luodon kimppu***1 kokoustilanteessa* Pekka 

kertoo vain tehneensä velvollisuufcejiss. Rouva pal

jastaa, että hänen miehensä o n  usuttanut vaia©o|at 

Pekan kimppuun, jotta tämä ei voisi todistaa. 

joskus .toimineen santarmin kätyrinä# __ _ .. _

Laitonta kenttäoikeudenkäyntiä Kervistä ja hänen 

tovereitaan vastaan käydään juuri, kunpääeaikun- 

nasta tulee puhelu, jossa kehotetaan vangitsemaan 

Luoto. Hän yrittää paeta, mutta vartiomies ampuu*

Toivo Sakarit ^enki*Kallen juonet., huvinäytelmä, Hiki 1932 

„t»~ | Kvllä tästä hrvä tulee. Kansanvalta .1931* ilveily

Olli Salmelainen! Porras salmella, yksinä.yt* savolaistarina» Karis

to 1910, "Tapahtui tarijian mukaan Porrassalmella 

v, 1813**, Svärd ja Pihi kohtaavat vanhuksina* ker

*t oy&fc nuorille inixisi/.slinissii# ............_ ~

Ai*vo Salmivaarat Salapoliisi Sherlock Kopsi, Jyväskylä 1936, sala

poliisi parodia, "Kun Kurkanperällä näyteltiin rans

kalaista murhenäytelmää*

Aapo S! Tammaa kaivossa. Karisto 1915» lakasta naaratessa E it e 

tään kihla jais-,kalivi t .

Samuli s« setä, Kuopio 1906i Yo Väinö Aironen tahtoo teatteriin*

Sedälleen ja murteelliselle maalaisisäimäile Väinö esit

tää vanhaa herraa ja nuorta neitoa niin uskottavasti, 

että isännät lopuksi lupautuvat teatterin katsomoon*

S-oj-ii tohvelin alla» . laulunsekainen yksinpuhelu aiheena p^-  

asiassa .viina, Kuopio 1909



Martta Salmela-Järvinen* Luontohan se on»»». Hskl 1935* Syövä ents>~ 

lollu harjoitellaan näytelmää, jc-aaa aateliatyttö pyrkii 

autonkuljettajan kanssa naimisiin* 2mx vihataan isiin pi

täisi rymätä näyttämölle, aiime ryfctää naispääosan esittä

jän äiti, joka haluaa viedä tyttärensä pois moiaeata synnin 

pesästä* Pariskuntia syntyy, kun äitiä pelotallaan näytel

män konstein* (Näytelmä näytelmässä)

Martta Salmela-Järvinens Suuri päämäärä. H*M. 1935* "Katona minun 

pitää saada olla rauhassa". Kotiminän ja oaallistuvan sd- 

nän ristiriita* 'loimittaja on pitänyt rouvansa politiikan 

ulkopuolella. Koti on rauhan satama* San vakavampia vaikeuk 

ala syntyy* on idyllin ylläpitäminen tuskallista* Nuoret 

kritisoivat toimittajan el^ujfiasannetta, samein kyisiin tul

lut vanhapiika, mut t a tarvitaan että naapurina! e a vetäisee 

itaensä hirteen, ennen kuin toimittaja tajuaa ett cd voi 

elää kaksciselämää, jos pyrkii siihen, että kaikki ovat 

veljet keskenään*

Martta Salicela-Järvineni Buostunhan hautakin*»** Hiki 1935: •Eräiden 

vaalien edellM1** Sosialistipuhufa tule# paikkakunnalle. Mas 

tapaidat kokoontuvat estämään kokousta* Puhuja osoittautuu 

mustapaitojen johtajan entiseksi kaavattitytöksi, joka m  

ajettu Helsinkiin, jotta talon ainoa poika naisi rikkaan 

naapurintyttin* Paria ei enää synny, tiet ovat aiinä määrin 

eronneet, mutta poika estää mustapaiteja häirit-seinästä ko

kousta*

Martta Salmela-Järvinen s Yö tuuri a aa. Tampere 1938* "Tapahtumapaikka 

työläisnuoriso-osaaton kesemaja» Aika nykyinen*"

Muosdaojärjestöön soluttautuu pari Sini-Kalpa-nuorisolii- 

gan lähettämää urkki j aa. Oiktel st olai s en Ajan Huudon toi

mittaja tulee myös urkkimaan ^oisasuniatiksi) tekeytyneenä* 

Urkkijat jymäyttavät toisiaan, ja tulos on pannukakku*



atk, / {

Kalle Santavuori^ Valttarin ^erh.e. Hiki 1914 t̂tdsJUj lljx̂rJ~t>
_  y ^ '  ( C</^( Sahan lautatarhanhoitaja Hanelius pyrkii aaban

,̂c,7 i 'PtAM  valttarikai* Hän Jr#£ palkkaa pari työmiestä tappaa

•• 1 ‘ _ juopottelevan -mittarin ja hänet valitaan tä-

oJUcvfV* , ^  ^  män tilalle* Käy ilmi, että hänolisi saanut pian

PYVa/v̂  v

,lsvi4A£rŷ  i
\

_ paikan ilman \alttarinJcuolepaakin.

Murhaajattulevat perimään lisää korvausta työs- 

) , _ tään* Haneliuksen on pakko taipua*

‘x Hanelius pakottaa poikansa lukemaan papiksi sovit-

^ .y\ousj h/*u*+-J taakseen oman tekonsa* Seu&im kirkkoherra riijaa

* Ityö l Haneliuksen tekohurskasta ya-inipa*, .Hän selittää

pojalle pappeuden valopuolia.

Pappi, poika ja vaimo saavat tietää Haneliuksen 

teettäneen murhaa* Pappi kieltää pyhästi tiedon 

^  paikkansapitävyyden.

Sahalla tehdään uudesta valttarista pilkkalaulu, 

jossa häntä syytetään mirhaata*

Hanelius sairastuu. Kuolinvuoteellaan hän ripit- 

täytyy pojalleen. Poika antaa hänelle.niin paljon 

ehtoollisviiniä, että hän kuolee.

Kun hanelius on kuollut, jsrojkloudpsx pappi kertoo 

pojalle ole vanaa tämän lihallinen isä* Poika läh- 

tee murtuneena kotoaan* Haneliuksen vaimo ajaa pa

pin tiehensä.___

Santeri* Äitiä odotellessa. Tsre 1914; Nuorisonäytelmä. Mestarin 

^  lapset pilkkaavat ja kiusaavat työläislapsia* Tarina-Setä

kertoo työläislasten 1 ohdutukseksi sadun veljeksistä, jois

ta toinen käyttää toista- hyväkseen.

Hagar Saraa to: Jaloa halti.iaväkeä. WSÖ5f 1930* Karfcanohe rrasväen suo- 

malaiauusharraatuksia: Halertoneista Mäntyvaaroiksi. Aate

lisia naimiskauppoja syntyy, sillä ivathan köyhtyneetkin 

sukulaiset sentään alkuperältään aatelisia ja köyhtyminen 

vain tllapäisilmiö*

Juha Satakoskif Vä^rä .johtolanka. Hiki 19331 Pareja sjy^yy roppakau

palla vaikka v&UrixJA-ityksiä ensin sattuukin*

Jusfi Savi purot Svvsmyrskysaä. Hämeerlixma 1$27

•»Tapahtuu pd cncllä maaseutu ehtaalla muutamia ,i’uoslkyimneniä



takaperin*"

Tehtaalla alennetaan palkkoja# Sankari ero

tetaan, kun Min puhuu maiden puolesta. Usko

vainen äiti itkeskelee ja varoittelee# lak

koa eimus teilaan#

Sankarin kotia tullaan ulosmittaamaan tehtaar 

ruokakaupan saatavista. Perheen tytär tulee 

kotiin* Hänet on raiskattu johtajan palvelus- 

tyttönä ollessaan»

Sankari hiiltyy ja tempaa kirveen* Hänet saa

daan vaivoin hillityksi* Silloin tulee paikat 

1© nimismies, joka pidättää vaikeudet aiheut

taneen, j ohtajän tilitovalluksista* Työläiset 

saavat.huiman palkankorotuksen* Telat tehtaar 

kauppaan anteeksi ja kaiken kukkuraksi heille 

luvataan uusia tehtaan asunt o ja*

Juaii Savipurot Pyhät kahleet. H-i ^enlinna 192?

•Tapahtuu 1400-luvulla Kuusiston liimassa”

Piispa kiroaa nuoren köyhien puolelle asettuneen pa«* 

pin# veli Johanneksen, Eän on ollut Sätksmäkeläisten 

luona, kun nämä ovat kieltäytyneet kirkon kyrmenys- 

ten suorittamisesta,

Veli Johannes vangitaan, piispa kuulustelee häntä ja

tuomitsee kidutettavaksi, _ ... _ ....... .. . ......

Johanneksen äiti tulee rukoilemaan piispalta armoa 

pojalleen* 2äy ilmi, ett» Johannes onpiis «n oman 

syrjähypyn seurausta#

Isä rientää pelastamaan poikaansa, mutta tämä kuolee 

kldutukjen seurauksena# Piispa kovettuu lopullisesti,

Helmi S elin t OELuttthtoili jsn tytär, Helsinki 1905* Eaittiuskir janen, 

majuri Barbara-asetalma* ölutjtehtaili jän tytär Aino on 

_ käynyt. Helsingissä ja nähnyt viinaa kauhistuksen* Isä 

tekee parannuksen ja lakkaa tehtailemasta, kun tytär pu

huu hänelle järkeä» Kosijakin löytyy siitä saumalta#.

Väinö Seiki: Suot sulavat. Helsinki 1933: Johtaja Äkkirikaa tilaa kii 

_joja, joissa on komeat selkämykset* Vähän selkeämmin 

ajatteleva poika yrittää turhaan ojentaa isäänsä ja ke** 

tou mitä varten kirjoja on olemassa*



Arvi A. Seppälä? Immenrvöstö. Gummerus 1919» 5-näyt. huvinäytelmä,

_"Tapahtuu Turussa ja sen lähistöllä v. 1905” 

pyhäjoen k rtanomiljöotä, 3osaa leskirouva ja tytär 

ovat lemmenkipeinä* Nuori mies haluaa tyttären eikä 

äitiä 2a _suvun mustaa lammasta Isäyt e tään juonen laa 

tiaiseen äidin eksyitämiseksi»Lopuksi syntyy kol

me pax'iat kun äiti ottaa _seuraavaksi miellyttävlia- 

män kosijan ja suvun musta lammaskin loprujen lo

puksi naitetaan vaimonsa kansaa.

Serpi Sankaritar. 19,39, Porvoo! 2uomarissäätyä* Perheen tytär pelasta 

taa maaherran pojan, ja aikoo vaatimattomuuttaan salata uro

teon. Kaikki paljastuu Ja lopuksi mennään maaherran luo juhli

maan tapausta#

Elias Siii pallien* Kaksi Kärpästä yhdellä iskulla. Helsinki 1926

"Tapahtuu kesällä v* 1920**

Yksityiskauppias velkoo talollista* Amerikasta tu

lee rikas poikamies.kosimaan talon tytärtä.* Hän 

tuo tullessaan velanmaksuun tarvittavat rahat sekä 

osuustoiminta-aatteen. . ............

Väinö Siirilä! Kumarrusmatkalla. Helsinki 1945*. Lastensynnytys ja

kan 3ankasvatusprcpagandaa komeimmillaan* Kuntaan et

sitään opettajapariskuntaa, jotta säästettäisiin luon 

taiseduissa kahteen yksityiseen opettajaan verrattu

na* Paikallinen vuorineuvos tekee jekkuja talonmiehen 

roolissa ja hakijoiden mielipiteet tulevat testatuik

si* . . . . . .  .....  - ■ - -

Lauri Soini* Salkapeili, Kuopio 1920: Lempeä räätälinkamarissa, säl

listä vävyksi ja liikkeenhoitajaksi juopotteievan appi

ukon sijaan*.

Laura Solune s Amorin narrit,. Helsinki 1931 s Vanhat mamsellit pih- 

kapntjt«rat# mitta pieleen menee* Kuoret saavat siinä 

sivussa toisensa*

Huugo E* Soivaara* Kun herra fföpercsfrfc tuli onnellinen. Hiki 1945*

Saiturimie etsii taloudenhoitajaa* Sievempl ha

kijoista pääsee rouvaksi, teinen emännöitsl jäksi,



Sfciru* Hakalan rahat. Hämeenlinna 1909 (2. painos)* Talolliset on naa> 

rattu velantakaajiksif Hakalan isäntä on matkalla maksajaan ta- 

kuustursn&a, kun rahat- häviävät* Riitaa Ja  epäilyksiä rakennetaan 

kunnes paikallinen pölhö-lustaaa kehuskelee itseään rikkaaksi» 

Raukalta napataan rahat pois ja lopuksi.. pistetään kihlata!sik

si* ... _ ......

Kerttu Suuronen? Satakaksit oista hakijaa, 1’ampere 1940* Sihteerin via

kaa haetaan, Tuttavat järjestävät asiat niin, että 

neiti ioh&koskc a sattuu omistaman eniten*

Juaii Suvanto* Rehelliset. Hämeenlinna 193C (2* painos)* Aviomiehen 

_paras ystävä tulee ..enei visiitille nuorenparin 3^o* Ys

tävä on tunnettu siitä,ettei kaunistele puheitaan, ja 

niin hänet pannaan koetukselle»

Taavetti Sylvesteri* Äidin muisto. Helsinki 1916* Haifctiusndytelmä*

Juoruavia teLohurskaita akkoja* Juopon monologi 

_kieltolain puolesta.

Himottaret ja nautinto painiskelevat juopon hm*- 

reissa kilpaa äidin muiston kanssa. Äiti voitta* 

3a juoppo rupeaa raittiusiaieheksi, pääsee vielä 

naamisiinkin entisen juopon lesken kanssa ja säe 

kaupanpäällisiksi pojan, eikä uusi isä hoiperte- 

lri . .. .......

Väinö Syvänne s %u& pahaa tekee niin kiikkiin .joutuu. Mikkeli 1931

Osuuskauppa/ yksityinen. Sosialisminpelkoa ja akka- 

valtaa. Yksi tyisyri tiellään epärehellisyyttä, osuus- 

toiminnan moraalitta ylivaltaa....

Väinö Syvänne; Kuka meistä on varaa. Helsinki 1945* •Laikilta maalais»

talon täyshoidokeilta on varastettu jotain* Talon ty- 

ttr osoittautuu kleptomaaniksi snrfeta hänen sulhasensa 

kirjailija 2a»iinent e rh o lvj»aa hoitaa_ hänet terveeksi*

Väinö Syvänne* Rakkauden arpa;!& jget. Helsinki 1930* Hikkaan Rantalan

talossa on epäkelpo aikamiespoika, joka vie oiän pank

kikirjan. Hän tekee parannuksen kun päässe piikatytön 

kanssa naimisiin* Kaksi muuta paria syntyy ohessa*



Olavi falati! Kim naiset kosivat.»., Helsinki 1945* Syrjäseudun kan

sakoululle valitaan opettajia ja lopuksi saadaan ai— 

.aan ^elolliset kolme kihlaparia.

K. 0. Tanners Pe stuu^äivä Rannanpa ä a aä, ̂  Häme el inna 1904 (2 , painos) 

kQt&Jl• ö . i Rmmanp;ia3sä en ralkeilisten pestimpäivä ja tulokkail—

on hankittu kanttori puhumaan ahneuden synnistä, et—

• ' iteivät palkkavaatimukset kohoaisi* Isäntärenki havitte-

■ le e vielä kaupanpäällisiksi talon tytärtä* Työläiset ei»

vät kanttorin puheista piitt.aa, vaan uhkaavat lähteä

■ y t / v t / l t lrn*5 lrlr4 in« p>*itrK-fc et.--ir ’1 -5 - r.nT Virns_ Tfrnirsatrn i J iinisfl

'Tjr

h~ **n

. kaikki, jos eivät saa lie, la palkkaa* Rannanp a lupaa

0 Ĵ̂ xAfwuA I eropassit ja panee kai +1nrir. kir joituahömmiin, Icäntä-

renki on_snsiwmäiBCj.nä vuorossa* Kmxfctori kirjoittaa ero- 

paperin sijaan naiiralujran ja ottaa, vielä isännän nimi— 

kirjoituksen alle,

K. 0* ianner: Rikkaus .ia rakkaus. Hämeenlinna 1912: Juoppo kirjuri

palkataan rikkaan talollisen puhemieheksi, kun tämä ai

koo naimisiin, Pahensi es ryhtyy puuhaan, mutta .kohdistaa 

sen vä&raän naisihmiseen* I yöheirmin tämä väärinkäsitys 

osoittautuukin. enmistuks e* ci, sillä väärä, nai s ihminen 

käojityykin oikeaksi,

K. 0* xanners Siirtolaiset. Hämeenlinna 1909,t "tapahtumapaikka erPän. 

pienen, rsats^aupiängin S4»t aiiriissa** *

Lauri tahtoo .siirtolsdseksi,, ku& luulee Saiman pettänee» 

3aina ei _ole pettänyt, mutta ilkeä isä on aiheuttanut 

perättömät puheet*

Siirtolaisia kokoontuu lai varant aan.. Laurin ja Saiman 

vtilit 3elviävät viimetingasaa Ja Saima lupaa, piaii mat

kustaa Laurinsa perään.#

* /->*, 0 ^ , ’U A a U ^ / W .

-*\hC£A"' liA k̂ aA. ttj.syyn Jhyrn , ^ ^  ^   ̂̂  <? -7



A.T.i A ili. Karisto H: liima 1918 (3. päin)

Aili on huoetassa. Hovin herrojen viett®!©**

tri*, äiti on kuollut.

"ahtanen jjsuere* herrat- trtlevat ;junr.iBta pyyt»1n;-'i‘n, f erillinen 

ihastuu Ailiin.

Aili on hovissa palv^lrJmessa* Hovin raha-asiat ^vat hunnin cj 

la, urutta silti ulkcc-rilta palannut nuori herra kosii.

Hoviin on tul "vt kyl^ilep '̂.?:- sen entinen oriataja Svensson*

Hiin lupaa r ihoitta hovin uudi.il e on kuntoon. Svensson oiäit— 

tautuu jbis^Jc î Ailin katuvaksi isäksi* Aili järkyttyy moises

ta tiedosta niin, ettei t.uoorkulooai n raeittata i intä. keatli, 

vaan Aili. kuolla kupsahtaa arjaettuaan anteeksi talkille# 

»Munkki) jlorr.en komiin Kncc-!;:*.*!" cr>i;iiti.

Juhani Servapää: Vastamyrkky, Js kylä 1937 > siskitsiä r»ianoisilityt el— 

mät »PriBiavera oli apteekkarskan imelmat** Ja wBehtorska ra~ 

vintolasaa” , t; oi etanat yhtä tyhä&npäivfeisiä

Otto liuppa: Pf ilianvUlityatoiriia&oaf>a. litki 1907* Herra Hirviö on 

porunt^jrmt paikantui.työt oireiston, kerQH etumaksut ja 

palkasta proasntii ja pärj&ä hyvin.

Hirviölle käy b.uononti, kun h*?.n yrittää pet-tMU rikasta 

ybtÄ lailla isiin köyh!:ä, lopvisi kaikki velkovat rahan- 

sa poiru

Otto 2?iuppa* TierHaaransa. Htki ? : : : n , m ‘ oensa pienoxrr>B^tcl- 

Biljö.'' mittelevät työlätsrunoilijasta ufrka kev̂ i ealisnin 

että soHialisr.ir.'. hr-aget&rt "pyhille- lauluni laula$**, 

päältä iyäx runoili jo lopuksi.

Ju liaa  toivonen: Vehkeitten lor-ou. JCc-ristc 1921: V.i^hanpcgan nai- 

mahankk<f.-et. 1 •■ir -taa iu:~reen vr..-*n sitten tyytyy

ikäihmiseen 3 a niin syntyykin .jc b'-’?-;?! vria*

Akseli Solat Pirun -peli, Helsinki 1929: Agrcnorii: rcu-vulla on m o t
ne i a y y n, josta on osoituksen'» riski ai;:u<?i• •• sooika*



2o$iae: Se ihsifcelllnc.-n ~ clku. K:ki 1945' Loviisaa ja Hiltusta yri

tetään paijaa vm-huiiikot-iiiii, Käniä ehtivät kuitenkin ennem

min naiiui ja saavat- jäHSa or-llleon*

Xopiass älaalljg.&n i >„> i?> - c, 11:1:1 1945s luuta  ̂ttipojat orat l o 

malla soöaste ja palaattavt jär jea**/* st c i  r»;:'.i.sä, j ■>*

ta on ruvennut hyppyyttää*,aa viiöeafcycinercn villitys.

Urho Torikka: lUIa-taikana. Hiki 1 3 3 2 ; Sädir.perir.t5:- pelerstaa aloitte- 

levät t&i .teili jät rahahuolilta ja nltiC p.V^tuv&s&a 

valita kuimoii oniista-'a-*axs®atiii*

Iliaari Turja:  ̂a paari Martta» 1933 WSOY, Porvoo? Martta on lahjakfe 

käin nuorissa oik. yosiata* Vaan hurjapa npueekin. hä

net iiuoacacu^ai Sieti varatuomariksi vai rl" ^ttuaan, 

että toiafca se en kotircravu.ua ja naisen fcutsuxnricsel- 

1 & vi o rasta kaikki mu« Ilartta jää kotiin aatteenaan 

"äidit, älkää jättäkö pieniä lapsianne1* ja hänestä 

povataan vielä "yllä lisääntyvää, lapsilauman hoitajaa,?,

ä#J» luulensuu; I-iaouriao t i e n h a a r a , I-i: linna 1310 s -iyvtK ja Palaan.

i, ,;ekJ .* ids-i palvelijat te.iten urheilun ja 

i’cii t tiu-J en sekä ni veet t ÖsyySen ja pelihimon henki 

taistelevat nuoria osta, "ilucriso seuraa verkalleen 

hyviin edustajiani

Kalle Tähtelä: k-atalsiaen kosto, laaria to 19^0 (3. i?ain), M b* K* 

Janssonin Mv-roriaanista*

£iUä1iä<Lä.läpOli*» tllfsC ^08 talolliselle lafetftsf'

tapon, jtö pe st i m  ,i w> Scik* s t i~c» ... < y  ̂ sn pieniin, 

päin, pakenee sitten* StyttS lähtee perään ja vuosien

kuluttua i-olc-JViiaat palaavat nöyrinä,*

Ukko Uotihan: Sairas soittaja* Helo 1D03;

"MuistokuU&.a :r^‘ralcisöDittajien orjsntarpiintom-ius- 

sa", Budapest 1G*1C*C7, tekijä”

XXI iTivi. v t. i jl H -L 3 >* •.. v* «i. ikksa, kcybyys laittaa m s ta

laista kieri «1 ». Lt.u3.uja ja romansseja.

* XtJ.lSXl .... jl■ oOi w O J v A.«lvwl W4.~ *J -t-i- X ;3.a.i.. ■ •• -J ''J t»«, k*"*

r t v-M'  :• v;.*Uä Lulkenaan uo^5uia<*u ^ogan viulu, ;>il- 

^v'/^ 1 dc-wt po-ii<»'/ tja



Baikke Upari: TTihlar.s tuli f,ais tanssi-i It g-r;a. Tire 19X4? Sulhanen

»TTr^afcrrrt»s*®* iteeriikasta ja Jct^Vit loi?k©aa toti*

t Vj* * ■- !oilnttua,« fsre 1914s Sulhanen palaa meriltä 

ja vis, vauhai- heilinpä rikkaan ka\> »a neniin edes

tä*

liiiaot Saituri aas ss,tikutia« HsM 1934s Saita akka, Jolle rriehefc 

antavat opetuksen ja kaiken p-iilllla pistUvUt o..* taidan osuus-* 

kaupasta.

H.V.: lakkoja» Karisto 1907s Tupakka- ja kahvilakko ovat taistelun

aiheet* Kahvilako.ita herat:r‘n ajoissa, siatta kohtuullisiksi 

ruvetaan*

V .I .V . : Kärä .Iillä. Porvoo 1910

"tapahtuu uuden maanvuokralain voiHtaanastuesaa" 

fapahtmi tuotcl oistuiiaoosa, joatia kartanononiataja Steaisark 

syyttxd. torppari Kaiini-sboa laillisen h&ftdön vastustamisesta# 

Stenrar): on riuct-tâ ut lautamiehet. TuomH, on kuitenkin oike

amielinen Ja •;»Aiini joutuu taluttajaan kartanonherran ulos 

käräjäsalista: “Voi ciaanoriatajaparkoja"",

Antero Warelius: Valmiit ia Kekkultt, H:lei 1905 (2 . päin.) s Kuori

9 ̂ tcliOTOiGö Ar.tari "ryn Sorvi on vailla e-~ärt4l‘l,

kun mielitietyn i«€, varatuomari Ke-kkuli ei p*?'5es

tä naimisiin» Vaan onhan niitä Vekkulilta Jotka 

tekevät muutamia Jekkul«ita, ‘.^ia. Järjestyy*

Taavi Vanhanen: Luola-asukas .la lnor.nonherra. H:ki 1932: lia&lqlnexL

tulee kau^jmkiir. asioimaan ia niin saa k<-v njuilcil î—

’~ Pilki Tl h C T* * 1 ’ V;;ri £Cl T V..IV *t *t* VI 1 '•• rill o #

O.V. Vappula? Meirän ei kg rotu., » aristo: Muutari'r: -ivuT: hU'iinaytoln&

iltamien ratokai *

I,, Valakivi: Hetki el&aän k .c :m m . Hi Li W rs Tr.pahtuu Etolti-Meren 

se ;’rintoja \ " ,;l} I liitva on nonsyt.



1* /elrkivi: Sat-tiii r alla * Hiki 1945s Auervaara—tvyr-ristä ft.er—

rasnissti! jäljitetään rautatie&scvalla, jolla on evak

koa ;V n s tais? sta jr. irru.ita sortteja. V”ärll pies 021. 
kuittakin sibdissä,

0 .V • Valakorpitr Kuolema, H : liima. 1 308*

Ke lm  riutuu ku elinvuot eelia, vaasi virkistyy, kun Erk

ki rakastaa. Mutta sitten tulee ovesta &y;7l i t jok® ay8 & 

^rkkig. rakastaa, noutaa oransa ja l'volema Kelmän.

* li;i^ar.’~3keleii;a. Karisto 1918r IoEiltä on rsermyt nuo

ren tytön kanssa naimisiin* Aikauieapoika retkahtaa äi

ti puoleensa ja ratkeaa juomaan. Kuoret kuitenkin löytä

vät toisensa ja ottavaÖ y:ipaitasillaan hyvästejä, kun 

isäntä tulee ja livauttaa poikansa kirveellä lattiaan•

* .flafe.^i'4g,iltana. Hämeenlinna 1920* laulua, piirileik

kiä, pariieikkil ja kihlaus päälle*

* Viimeinen keino; iuki 19451 Lapset eivät halua äiti

puolta 3 -. o an.:, tavat h r-ilr *1 eräim^itoi jän matkoihinsa.

•**— * ^ ’kc7> °* /uimia. Karisto 1920

! ?o - ay it ko. TJrho I-jaap&nen: torpparit

O
!■* th Wwllin$iar ju: Tuli, joka ci koskaan aaminn. H:ki 1945 '

---—   ... „........   ...,,,    ........... —̂ /

“ n̂.-jiFiiitÄiiien i<äyt‘-3 tapahtuu ka^nalaiasodan aitona, 

toinen tuuraavana oyksynä”

Halon poika on läb,?*c»:;:r! mkaälraarti3\*& pv 1 ^ten puo

lelle yhdessä tyttären sulhanen- kanssa* Tulee kotiin 

fcyvästeleirjäsn perhe, fct" ja tior^iauta* Kiyyird pietS. tulee 

pi Iät tS: ään. 'i ;•!:.vvt- -d c,a. c" än.

Syttärcn sij.1V' ~n kuolae. To:!::u e&ct ;:i' iileiriltä, 

tulee kotiin. “tolan on •ViCiriyt ,* k.;:?-5.ja nai

misiin* 2gn!- afipuu poikaa j- tule o « itien v  ngi toosaan, 

mitta pcikc loi. cl cc*

Ineipiaän rojri5i.it!'istc Inarin aatteolli-..ta: Lii'»»; ho>A jät 

ori puolilla ,;T: c l !n "nlj jtlun „:• r oz 1 li*;"5,.:.*

r . r.ocrincn i-.i.: ; o3en takavarikoisiM.J.v=t taus.



H:\o J. Vallinmälrf-r Kylänkellot. Karisto 1918 » juorukellot

Vihtori W«1 Rakl:r'/f:‘ t /'.ai^usta, Karisto 19111 Piikatytön ja rca- 

kipo^an 1 emme iihu olet, jotka selviävät lopuksi, kun 

kumpikin - asiansa samottua, ja iaäimäl^ä lohkeaa 

torpj.a,

V?» i rlon-Veikko* Hetken lapsi, Karisto 1918* Juoruärarä rikastuu, kun 

suudittaa rakkauaaaicita talosta taloon Isäntä on *»sco< 

listi” , cii-f5 fxU.i.ti’, Tirerrt'. roirta. jvr flerM ieltäjäoppla 

alkuunkaan» Tytär on korea ja kiipeilijöinä ovat isän

nän suosija työmies ,ia cr iimän suosima talollinen. 

Emäraiän kanta voittaa ja työmies lähtee Ameri&kkaan ja 

nai -oiffen, Saiollirtr oe M  t tautuukin sittemmin varsin 

kelvottomaksi, tuitta mikäs enää auttaa*

j norpjkrl&A to.ni, 2aj&pere 1915* Renkipoika on pannut 

talon tyttären maksuksi, mt-ta 38ht*e, kun ei rikkaa

seen taloon renkiä vä*/ykni huolita* Äiti on varsinai

nen öraosusihatoo $a talosi lapset toistensa kimmaa». 

Vanhin ncika mhuu totuuksia ja aikoo lähetä nostele

maan, luutta nuorempi on sillä välin vietellyt tämän 

morsiamen* Veljekset teurastelevat toisiaan, ja kun ei 

takaisin "darLat renki vieläkään saa tytärtä omakseen, 

t^tt?. penee korkeen.

x:f«ÄK3r

Käytelfl&t 2 a ia ä n k r u u n u s t a

Hir j oi 11 a j as Ve 1 j on-Ve i l:o

Pais efctu»

Ali 1 

öiaältö!

Helsiiiki 1907

Kaikki kapitalismin vääryydet nidottuna, tapahtuu 1906 
Ensinmäinen säytöo kuvrr -csiaelilv.okkien välisiä eroot- 

tinir* suhteita, Vrjpho r»4 o e^-^tt^ä kohmelostaan karta

nonherroja, nuorta tyttöä ra* skatnar? m«*ikoaaa( kunnes 

sulhasnies tulee ja palauttaa Herra Nollbar- îu. kova

kouraiselta maea. pinnalle*

fioi*?essa pieni lapsi kyaelee, niksi maa

ilma otn siten rjfcstei-ty kuin on ja mitä Jumala kai— 

kr”’a tästä Jumaliset ikäihmiset puhuvat itäen*-



YleistM:

Ö

ö - /s y ^
s M tuon tuestakin pussiin. Torpparit* ovat ru

venneet lakkoon, jota vastaan kaikki uskovai

set. rrihuv&t,

Soileannebaa näytöksessä odotellaan häätökö kar

tanon mailta. Seudulle on ilmestynyt merkilli

nen taikuri, 3 oka 3 listaa. sor*- ' * m &a. Kun 

kalkki tuntuu toivottomalta, hän selostaa* 

ttl!yör-iT3e ja, ta.intelw.ne - fseii päämäärä - tähtää 

ei ainoastaan itsepyie - vaan tuuri etupäässä 

L-ileviö-i. ■'T ?ic.a hyvukii. - I;'c 3:ylspfaniscl - He 

niltt&vatr»

Kuori nainen yritetään nytkin ostaa herroille 

antamalla asurialupaa ,1a lupailemalla sulhasen 

vapauttajista.

Käy ilmi, e^t lakon ovat rikkurit saattaneet 

tappioon. Kuitenkin k ruva rikkuri tulee pyy

tämään suojaa lakkolaisten luota.

Näytelmän henkilöt joutuvat kukin kohdaltaan 

minnitssir.aan läheistensä hyvän ja yhteisen hy- 

vär. vastakkain.

Sitten höääöt suoritetaan. Isku re. fc supi lakalla 

on tortmarille liiallinen nöyryytys, seuraa 

pSällcknrkaaEinen ja van/^tseminen. Jää nälkä 

ja kär-sinys.' *to3ci ja evankeliumi niin 

r-oisii 113a 3 ointuva t ** *•

Kokonaisen r «? :? ani sarjan ainekset on tunpe+tu 

yhteen näytclaiäSn. Ohilos on hajanainen ja ju

listavat einekset perä perää esittävä# Itse 

kohtausten kehittslyssä kuitonkin taitoa#

1-,rn**.7 -
katkerasi. 2

Vti.icn-Veikko: l^elria Tarr.pere 1908: Raittiusseura-o. te tekee tu

loaan rmaseu&ulle • Paikallinen  juoruffnr** saa puhdas— 

!rielinten nuorten a*?iät. seLaisin , eivätkä näinä saa 

toisiaan* Taan ea-r.en onn^toutr* l^ppur enoret ehti

vät harjoitella ryyteinänsä i:rj telr"", $ oka käsit

telee "önelstl an~rir.i ttt* näytelmää#.

Nestori Veikkola: leipä# :<.c-3fjnvalt^ n?o 35, Helsinki5 2y51äi1aper-

ht näkfe " , !r.n izcs :.i ot^tr. --cliitisista

•v.-icr.r.tX.c-aiset vastustavat lakkoa.*

T X; V‘ >T’.K t-r.Z. 11'!-?" 2,-&C I f-CJ.. 2'UOk.BO-

3-: .T

:

i



Vilho Iftelhoi Hiiri» 'lori-'•o 1910s Paikkakunnan boteliiravintOlassa 

a±\i : -;a.t :,c- me liukoia huo> oJruulolnen h i v e l i  ja sekä 

kalustocn kili! luvat hiiret*

•#- —M—t Kun rcava ei oi g r. o c Q..s,i Karisto 1921 (2* paifaos) t

ItoYc ori s::. 1 o3 on olluf juhlifflassa, kun routia on pois 

kotoa. i’yt!-'r litraa valmistaa krapulaiselle isoilee» 

palvelini'l sillä ehdolla, että täm* n» taa luvasi men

ne; . 1'ltlciMn. lie r.;ithen B?/öivi ..§«n l:"'y i vatsan kaut- 

te.*.

Tr jo Veijola? * +ori Luot oi. Eerinbo 1921*. Esitetty Suomen Kansallis*

i ai-"J6i 1S3C. 3" »S'» --l-C'*;

Iitatpa ̂ ,ilc.lah errat tulovat saareen kes^nviett oon» Soi

nen alkaa, vok otella nuoren luot Fin morsianta* Tyttö 

joutui, herran te.G3a saareen, kun myriöcy puhkeaa#

Luot ii lähtee 3 ®uth*ivana aai»*n& pelaj Saciaan, mu^ta 

tom tyvto L.yviritin u: pettäneensä tyri;oytenää, luotsi 

ottc\a ]D, .iul:u trau+uu* Herrat lähtevät hyvässä järjes- 

. r . . - . - v-4  ̂ *- r , t-kaisin kaiiiiuukiin*
v -* v -J+ , j  .... -

2?3ter Viljanen-L-r * : Pox-tti aukaistaan, Piki 1945* Ecnkipoika »aa 

taleu 3a tytären, ku_; loy ilr.vi, ett‘4 htän on naapurin-

1 k» t. I oi CLp&X «

Viljo» Parittani: Karisto 1914» l&h  r,Kn veljentytärtä painotetaan 

vanhallepojalle emännäksi* Vaiih&n po2an learri le iinah tääkin

kuitenkin t ai___ lie ja tyttS iV,k?, nikear ylioppilaan,

vaikka täraä vaatimatt aB&na kalke oktn rerJcipcjan Ranineissa*

Veikko Virma joki»- Ilvkkt-u-iou riaviv.o'..loinpa, iaiirfjerv-. 1915» Leslti-

rcavc* o::- j.xrn<;t - --:uri;r.i:^rnfin a uusiin

Saimisi!:. ja I-n -iu fcerrui .kir- «omille. kau ppojaan. 

£ai 3--4 sulha^nsakin,  r?txa' Irx triossa oi. 

tuiVv ja li:±aX~t <~fi sulhanen vain kiei'trvä spittar* 

ja, liltee c. : ' -arjaakkeens. t siatkaan takaisin 

maalle«



mu « ta naivistinkaan tätä ei enää saaria baksafe- 

taiar-cn*

V' l 'ko Vinsajokis ffanhuatff.än kesä\rieraat. fanspere 3.916:

Kesävieraita Sanftuapään tilalla. ‘lilaa eicäntäöi 

vleöy^ra Lie.bela.?n ja samoin teista kesävieras*» 

rouvista, kun nlimä ovat ensin tehneet selväksi 

kuminalle sulhanen itse asiassa kuuluu. Kolmaskin 

pariakunea sgEirfcyy pakollisena kuviona kaupanpääl

l is ik s i .

Väinö Virtanen: Arm.i ai g voitto , Karisto 19151 Räätälit arpana!*»»

touhuissa, kihlapariskunta saa päävoiton*

Arvo Virvonen* Annikin kosi.Iät, Hiki 1915* Sepitetty Varsinaissuo

malaisen ooaKunnan ktssäjuhlilla Ylgneeliä 19141 

fytto ei suostu isän suosimaan sulhasten, vaan jär- 

joo ̂  li kihlat onin neuvoin*



e£. Työväenarkisto R3R 20.54-72

Näytelmä* 

Kirjoittaja s 

Painettu*

Aihe*

Sisältö*

Yleistät

Näytelmä»

kirjoittaja*

Painettu*

Aihe:

Sisältö*

I L y y 1 i 

f Elviisi Willman 

] Lilius & Hefrtzberg, H*kl 1903

"Ensimmäisen kerran esitetty Suomen Kansallisteatte- 

i rissa 25* päivänä helmikuuta 1903*

- Haiset miesten maailmassa, biologiseen kiertokulkuun 

sidottuina, rakkaus erisäätyisten kesken 

Iiyyli on työläisperheen ainoa tytär* Hän on saanut 

käydä herrasväenkoulua J a  lukea romaaneita, eikä enää 

samaistu oinaan yhteiskuntaluokkaanaa»

Kuori tohtori tape* Lyylin huviretkellä Korkeasaares- 

rupeaa riivaamaan ja Lyyli mene# vipuun vaikka 

hänen kotiympäristössään on tukkukaupalla varoitta*» 

via esimerkkejä herrojen kiinnostuksen seurauksista. 

Sitten tohtori löytää morsiamen omista piireistään* 

Lyylin äiti saa sydäpkohtauksen, kun tjrttäre» aellB» 

kailut- paljastuvat* Isä rupeaa juomaan ja lyömään*

Eräs tohtorin ystävistä on närkästynyt tämän kevyt

mielisyydestä ja järjestää tapaamisen tohtorin ja. 

Lyylin välillä* Tohtori tarjoaa, elatusapua. Lyyli 

havaitsee, mikä hänen tohtorinsa on felebiään, jät

tää tohtorin tarjoukset sik»«oa Ja lähte® voimakkaan 

na omille teilleen.

Willmanin repliikit ja kohtausten rakentelu on am

mattitaitoista työtä, täysin, kuuluisamman aikalai

sen Minna Canthin veroisia.
~ > •"'t \ V \ \ \

’ ■ \

l K e 1 1 a r i k e r r o k \s e s s a
V V \ V '  * ^ .

v ' I Êlviiina W13,lman-Eloranta \

[ H*kl 1907

' Alemi isäätyisen naisen asema., yhteiskunnallisen ase- 

i paranemisen nrnhdpttonxuua, nainen käytt ötavarana 

Langenneet naiset pitävät kortteessa ja liiketointa 

suurperheiden iasikanajajan naapurissa. Ajuri hanJc- 

kii tytöille asiakkaat ja aâ a provfcsiOt viinasaa. 

Perheen naiset yrittävät raaiV  kunniallisesti, mut

ta miehet pistävät kaiken h e l a k in  apsaitaemanaa 

viinaan. ®arjuus lisääntyy. on jaksamatta ja

seurauksena häätö. Ajuri joutt!  ̂ vankilaan, perhe



tuuliajolle*

Viimein perheen vanhin tytär alkaa myydä itseään 

saadakseen elatusrahat. Kotona hän ilmoittaa an

saitsevansa kunniallisella työllä* Kaikki näyttää 

vähitellen vaikenevan. Perheen asema paranee. Sit

ten tyttö vangitaan epäsiveellisestä elämästä ja 

perhe häädetään jälleen* Eun tyttö pääsee* vanki

lasta, hän hukuttautuu*

Kukaan muukaan ei pääse nousemaan* Perhettä aikoi

naan auttanut täti joutuu bordellinpitäjäksi, se 

huorista, joka on päättänyt tehdä parannuksesi, ta

kaisin ammattiinsa, koska "siveelliset ihmiset** 

eivät anna hänelle muuta mahdollisuutta*

Yleistä: Kokonaisuudessaan varsin sekava ja melodramaatti

nen tarina, mutta tekstinä paikkapaikoin oi valeli- 

nen.Kaksinaismoraalin parodiat monissa kohtaa 

hauskoja* Perusteellinen dramaturginen muokkaus 

juonen kehittelyssä tekisi täysin esitys-

kelpöisen näytelmän*

f , P. Voikoskis Me emme mene naimisiin. Karisto H:linna 19151; Vanhanpii-

jan veljentytär on salakihloissa ja saa armaansa, täti 

sen sijaan jää ilman vanhaapoikaa, joka hänellä on kier

roksessa* .. ... _ -

Väinö Voipiot Ritari.iuhla* Tammi Hiki 1945» »tapahtuu Mäkikylässä vuonna 

1943 tai 1944", Hannerheimristin ritari tulee kotilomalle, 

nuoret juhlivat ja saavat toisiaan*

H* H. Vuot lävköön kukin säätynsä mukaisesti. Kansanvalta 1931* «tapahtuu 

Suomessa, pienessä läänin pääkaupungissa#, kaupunginkätkön vas

taanottohuoneessa talvella 1850" ,  kuvernööri on antanut polii

simestarille varoituksen* Täffiä taas pistää poliisit järjestyk

seen. Poliisit ryhdistäytyvät ja pistävät ensimmäisen ...vastaan

tulijan jätkään* tämä osoittautuu mestarin ystäväksi ja upsee

riksi sekä kaiken. päälle aatelisiaieheksi* Niin tykkiä siis oli

vat nämä poliisit*

* Kisaan viikset. Kansanvalta 1930t “Tapahtuu suurenpuoleisessa

suomalaisessa kaupungissa 1850” , jutuu liiklfuu jälleen poliisi



piireissä. Paikallisen sensorin kissalta on leikattu s&ik- 

s®t ja sensori epäilee sabotaasia* Itse poliisimestarin 

olisi ryhdyttävä toimeen viiksien pelastamiseksi .Viimein 

sensorin omat jälkeläiset„tunnustavat rikoksen, eikä ke— 

tään toimitetakkaan Siperiaan*

Otella Wuoli joki - Bertolt Brecht* Iso-Heikkilän isäntä .1a hänen renkinsä

Kalle* Hiki 1947 ...............

Hella Wuolijoki (Juhani tervapää)i Häi Ivnmoleisiä pikkunäytelmiä.

1 maattisia tuokiokuvia"t H*ki 1945

1 Kolkkalan kummitukset, tuokiokuvia ajalta ennen sotaa 

> Heta-muori .la luokkataistelu. Dramaattinen kuvaelma vuodel- 

I ta 1918

4 Meiän isä oli viisas, 1-näyt* näytelmä

( Menevät tuttuja, ovat oivallisia ja ehdottomasti tehtäviä

K u n i n g a s  h o v i n a r r i n a  

Hella Vuolijoki 

Porvoo 1945

Hulluuden ja täysjärkisyyden kyseenalaiset rajat, puhdas— 

mielisyyden Ehdottomuus, nousukas~ ja kulttuuriliehu j a- 

kritiikki

Muurari on rikastunut niin peräti roimasti, että on ylen» 

nyt oikein kunnallisneuvokseksi* Vanhat sukulaiset kutsu

taan enää keittiön puolelle mutta salongissa istuskele# 

mini st eri porras. Siellä on t srkoi tus ojentaa hullu, jenhuo- 

asasta lomaa saaneelle kkx runoilijalle kir jallisuuspalki»* 

to. Vieraina on ^^ttu i^p iirien  jet-sett joka arvostele® 

härskisti isäntänsä tiedonvaroja., mutta kumartaa kukkarol

le. Runoilija äityy puhumaan totuuksia ja heittää pahennus 

ta* SoicK hän että hänen a&äkärijasä rakastuvat k^ppaaeuvofc» 

sen kirkasotsaiseen tyttäreen* Lääkäri voittaa kosinnat, 

kun runoilija jälleen katsotaan taiteelliseksi toimittaa 

sällööa*, Kihla jäi. s iin runoilija tule# uudelleen saam aa  

pari sanaa lemmestä ja vähän muusta* Hänet retuutetaan ta

kaisin sairaalaan, mutta nyt saa lääkärikin jo rukkaset, 

f arina liikkuu vähän sfääreissä, mutta hyviäkin kohtauksia 

ja henkilökuvia.

Näytelmä* 

Kirjanittaja* 

Painettu* 

Aihe*

Sisältö*

Yleistät



Hella Vuolijoki* Tuntematon tuomari. Hiki 1945# "Tapahtuu kihlakunnan

oikeudessa 1910-luvulla”

Käydään oikeutta 9~vuotias Eevert Nurminen vastaan Vei-» 

tien rautatiet* Eevert setä vitsaa konstaapelin läsnäol

lessa ja äiti sakkoja* Oikeudenkäynnin takia perhe ei 

ole päässyt Amerikkaan, matkalippu onvanhentunut ja 

kaikki omaisuus rayyty.

Absurdi loppukohtaus konkretisoi lain epäoikeudenmukai

suuden* Alkupuoli on häijyjen pikkunäytelmien veroinen, 

siinä ei vain ole mitään varaa voit onileisulle.

Giga Vuollet Uus^jiäiv^» kolminäytöksinen näytelmä vuosilta 1916-1918", 

_wsor 1931 i  -
Talo, jonka kautta tulevia jääkäreitä viedään Saksaan* Ta

lon ainoa poika vangitaan maanpetoksesta, mutta hän pakenee 

morsiamensa avustamana* Ilmiannon on toimittanut kilpakesi—

-Ja- .... . ....... ... ■ .. --.- --................-- -- -- .
Seuraavat tapahtumat ovat luokkasodan aikaa* Punaiset ovat 

pitäneet majaa talossa* Talonväki suhtautuu heihin kuin syö

päläisiin* Ilmiantaja-kilpakosi ja on nyt punainen. Hän m  

estänyt muita polttamasta taloa, vaikka muut seudun talot 

on hävitetty maan tasalle* _ _

Silloin talon oma poika tulee komeana jääkäripäällikkönä, 

ja «Jääkärien tieltä täytyi paholaisenkin väistyä". Kilpa

kosija vangitaan ja hän kuolee. Lopiksi soivat »vapauden, 

sävelet"* _ _ .. ....

Kyösti Vuorelat Viisitoista kuvaelmaa, parin sivun mittaisia runomuotoisit

pienoiskuvaelmia. Henkilöt Kustaa Aaadolfista Korven fiia- 

taaseen* __ __ _ .. _ .... . .. ...

E e t u  K o k k o___k

Martti Wuori ' /

Vihtori Kososen kirjapaino, Hiki 190?

Työväenluokka porvarillisen vallankumoukaen työrukka

sena# Nuorukainen, joka epäilee herroja, eikä mene 

mukaan, mutta irtaantuu samalla myös työväenluokasta 

J a  ajautuu henkilökohtaiseen kriisiin*

Eetu Kokko on nuori työläinen, jonka morsian on tullut 

kaupunkiin ja saanut työpaikan Seurahuoneelia* Eetu on

Näytelmät:

Kirjoittaja:

Painettu*

Aihe*

Sisältö!



jjdLm TW$r*LLA

Yleistä!

asevelvollisuusiässä ja häntä askarruttaa, mennäkö 

kutsuntaan vai kieltäytyäkö# Herrat Seurahuoneella neu

vovat häntä kieltäytymään Ja  siten asettumaan passiivi- 

3 e en vastarintaan^Venäjän sortovaltaa vastaan, mutta 

koska letu onijaähnyt herrojen huonot puolet seurahuo

neella, hän epäilee tätäkin kehotusta*

Morsian, tule e töihin tehtaan isännöisi jän palvelukseen. 

Eetun epäluulo kasvaa* Kun morsian suosi ttelee t että 

Eetu kieltäytyisi kutsumaista, tämä päättää sittenkin 

mennä* Tehtaan muiden työläisten sana ei täyttäkään te

hoa ja kuilu kasvaa* ... .. ..

Eetu lähtee katkeroituneena tehtaalta* Kun morsian me* 

Hee yMjMn. aikoihin herrojen lasikaan, Eetu alkaa hau

toa kostoa*

Eetu rupeaa herrojen agentiksi vain saadakseen tilai

suuden kostaa näille* Kun hän palaa kotikaupunkiinsa, 

entinen morsian on tajunnut erehdyksensä, f avattuaan 

Eetun, hän ampuu itsensä*

Eetu ampuu tehtaan isännöitsijän, varsinainen syyllinen 

ja morsiamen viettelijä pääseen hengissä*

Surmatyön tehtyään Eetu tajuaa kuinka turhaa hänen yk

sityinen kostolle i&rautuiaisensa en ollut* Työläiset 

tehtaalla ovat tuleet tietoisiksi asemastaan ja tais

televat nyt niitä vastaan, jotka käyttivät ja käyttä

vät heitä hyväkseen* Betu tajuaa heidän ole^ran oikeal

la asialla mutta tämä kirkastuminen tapahtuu hänen koh

daltaan liian myöhän*

Mielenkiintoinen teema, j^ka m  vaarassa hukkua juonm 

mutkiin* Ei huumoria*

Martti wurrlt Hölvlän ho v ia». Kansanvalta 1930* Mätäkuun huvinäytelmä, 

jossa leskirouvat ja vanhatpiijät ovat miehenpyynnissä.

Tfiin pHiatovai; lakossa. Karisto H siinnä 1908

<TkuCfK

»Näytelty ensi kerran Työväen Teatterissa Helsingissä 27

päivänä tainmikuuta v* 190?** 

aivinäytea^Ä 'piikojen lafccn vaikutyksista herrasväessä* 

ei piikojen vaap herrasväen ks^analta* Rouvat eivät osaa 

laittaa, ruokaat> joten herrojen ©n kyettävä toimeen.

Yksi rouvista^ on naisasianainen ja lakonkannalla. Herro

jen mieleen on enemmän vanhanaikaisempi sukulalsrouva, jo-



ka osaa pitää ndesten vatsat pullollaan* Hänen mie

hensä, joka on ollut avioeroaikeissa, huomaa pian, 

millainen aarre hänellä onkaan hallussaan, ja luopuu 

aikeista»

Koko kertomusta ei käytetä» muuhun kuin herrasväen ke© 

keisen juonen rakenteluun* lakko on vain sysäys sen 

ulkopuoli sille tapahtumille *

Mf̂ fcti Wuorii Pappilan tuvassa. Kirja Hski 1914

»»Näytelty ensi kerran Suomalaisessa teatterissa Helsingissä 

tammikuu» 18 päivällä v. 1893* (4 . päin*)

Leskimies yrittää järjestellä naimanasioitaan. Akat pistävät 

tappeluksi ja mies lähtee sen tien*

-**- t Veri on vettä sakeampi» Kirja Hiki 1913*' Suomalaiset ruotsin

kielisen vallasluckan komennossa* Salem tytär on rakastunut 

Aapo-renkiin* Aapo puolestaan puhuu suomalaiauuden asiaa 

kui# aapinen, eikä sen takia ole mieleinen vävy* Isäntää pai

nostetaan ajamaan renki tiehensä ja naittamaan tytär pois* 

Tämä ei kuitenkaan suostu* Happy end ja yhteinen kaksikieli

nen isänmaanrakkaus*

Huvi Vuorinen» Työmaaterrori. 1-näyt* satiiri, Tammi 1945

"Tapahtuu Suomessa eräässä maaseudun teollisuuskeskuksessa 

syksyllä 1933**

Pula-sika* Herrat harrastelevat työmiehen höpläatävetoa* Urk

kijat hoitavat yhteydet, mutta heidän päällikkönsäkin joutuu 

^ r aamaim poikas&ehyytenaä, koska •työläisen on oltava ruu

miineen sitluinee» työnantajansa käytettävissä?

-**- S Valepuvun vaikutus. 1-näyt * hist oriallinen huvinäytelmä,

Tammi 1945 - ..

«Tapahtuu Suomessa kesällä 1752, Ruotsin kuninkaan matkusta^ 

essa Pohjanmaalla*

Kuningas seikkailee valepuvussa* riitaantuu paikallisen juo

pon kansaa, mutta antaa armon käydä oikeudesta*

Nuutti Vuoritsaloi Kun rouvat epäilevät. Karisto Hi linna 1920, "3-uäyt* 

kesäinen pila" _ .. ... '



HKikki Välisalmi* Rautainen laki. Kansanvalta H:ki 1927, "Tapahtuu en

nen krAm i suurta sotaa"

Huldat jämän langennaiden naisten kodissa on hoidokeil

la oma sivubisnes* Talossa on palvelijana nuori viaton 

tyttö* Tämän vie eräs lait oksen tarkastuslautatouaiiail 

jäsenistä kotiinsa emännöltsfmään* Hän panee tytttn pak

suksi ja ikävystyy sitten# . IkttMatyat«Baät herrat alka

vat tehdä tytölle tarjouksia* ..lytttt joutuuilotaloon, 

jota pitää langenneiden maisten kodin entinen talouden

hoitaja, joka aikoinaan silläkin  masinoi neitosten 

tuottoisat sivuhoramat *

Siveyslautakuim&n herrat tulevat mieheissä taloon hu

vi tt elemaan, Tyt ön vi ett eli jä tapaa uhrinsa* h ainen 

Iron ensin heilutella veistä, mutta hatfaitsee sitten 

että "sukupolvien vääryyttä ei korjata yhdellä, elämäl

l ä » , .__ . .. _ ..... - ..........
Paikoin hirviökin osuva kertomais, paikoin turhan monisa*

rftincn ja selittelevä* li &UUmoriaf _

| Uusi henki täyttää maan, ...Tammi 1946* Pakkaus jället»- 

r akennushenkeä• Karjalaispoika on pannut vakkasuomslai> 

tytönpään pyörälle. Isäntä on vs®ha tervaskanto, joka 

pitäft.perinteistä kiinni* Sodan seuraukset muuttavat 

isännänkäja asenteet ja niin löytyy karjalaisille sekä 

maassa että tyttäressä*

Näytelmä*

Kirjoittaja*

Painettu*

Sisältö*

/ H a j a

( Heikki Välisalmi & Veikko Rajakoski

( Kansanvalta 1932

\ Rajanpinnassa asuu pasifistlopettaja, jonka vainio pih- 

kaantuu miehensä apulaiseen. Tämä on nationalisti t jo- 

k a  k ä y  iltaharrastuksekseen tähyilemä?sä pyssy seläs

sä rajaylittäjitU Eräällä retkellään hän kuitenkin yl

lättäen rakastuu rajantakaiseen tyttöön ja unohtaa 

•velvolli0UUtensa,S  sukulaisia ammutaan rajan-

ylittäjinä* Opettajan apulainen aUcaa ajat elia* Hän 

samaistuu seudun, väkeen jatfitfctttÄ lopettaa suhteensa



opettajan vaimoosi. Kun tänä huomaa tuleensa hylätyksi, 

lian ilmiantaa pojan* Kuoret vangitaan ja opettajan 

apulainen ammutaan* Vaata silloin opettajan rouva ta» 

juaa tekonsa järjettömyyden# Hänen miehensä antaa an

teeksi, 'sanoen että syyllinen on M et sinä vaan koko 

se typerä järjestelmäls jonka välikädeksi sinä olet 

heikkoudessasi joutanut*»#

Yleistit ilmestymlsalkoihinsa. näytelmän on täytynyt heräsit tää

laajalti epäauopeaa huomiota, ovathan sen ajatukset 

täysin ajan hengen vahtaisi a. _

Näytelmässä on yksi kohtaus, jossa tavalliset rajaa 

vartioivat sotilaat puhuvat työstään.# Ksns an järkeä*

Niilo Ödmaat Jahvettl Korpela. Suur-Korpelan jäänti* fammi 1945

Suur—Korpela tulee kosi oret kelle .Ateneumia käyvä neiti 

ei KorpelaaJliellytä# isutta_sitäkin enemmän piikatyttö#



Yrjö H eilala :

"Hautatiehallitus" istuu . yksinäytöksinen pilakuva suurlakon ajalta  

(Hämeenlinna 1909, Oy Hämeenlinnan uusi kirjapaino)

farssi rautatieläisten valitseman väliaikaisen, lakkokomitean työskentelystä, 

byrokratian ja omanvoitonpyynnin synnystä liia n  vallan sumentaessa peruskä

sitteet miehiltä, joista vain osaon tehtävänsä tasalla , hekin vasta joudut

tuaan punnitsemaan uudelleen suuriäänisimpien esitykset

"h a llitu s” erotetaan, mutta farssissa esitetyt kärjistetyt vaarat ovat aina  

virkamiesporrasta vaanimassa

erittäin skarppi s a t iir i , joskin vailla  varsinaisia  näyttämöllisiä vaiheita

Kaarle Halme: " Herran ääni* , kolminäytöksinen näytelmä (Helsinki 1906, Fren
ckellin  kirjapaino—osakeyhtiö) "Kaarlo Bergbomin muistolle omistaa kunnioit
taen T ek ijä ."
murhenäytelmä lakkotilanteesta Vuorenpään tehtailla , juonia ja sivujuonia kya 

/ ^ n e e n  näytelmään, symboliikkaa., mystiikkaa 
. uorenpään kehityskelpoinen tytär Vellamo, turmeltunut poika Ahti, sosialis
tiksi kääntynyt ent. insinööri Svante Alhoranta, profeetallinen Kagpalosuon 
vaari etc.
pienen Laina-tytön kertoma satu vuoren ja rotkon asukeista ^
koko kylä hukkuu lopuksi, paikoin tehokasta ibseniäistä otetta, juonivyyhti
kuitenkin sekoittaa kaiken
Hovineuvos Karilan kuvaus tehtaasta ja konttorista hieman ennen lakon alkamis 

ajankohtaa
hyväntekeväisyyden näennäisyys

kaupunginkirjasto .

Olavi H. PurnrHSortuva, luokka.". nelinäytöksinen näytelmä (V., Kososen kustan
nusliike O .Y . , Helsinki; Kuopiossa 1915 Savon Työväen Kirjapainossa)
Peltosen hyvinvoipa torppa: aavist§lu isännän häätöaikeista, päätös vaatia  
vuokrakirjaa, sosialist&poika Jaakko osoittaa tilanteen laajemman yhteyden, 
isännän tytär H ilja  on Jaakkoon rakastunut, häätötilanne: isäntä on "unohta
nut suulliset lupaukset
käräjähuoneen odotustila: lahjonta, ryypiskely "so sialistit  Ajettava pois vai 

opäiviltä", herastuomari esittelee maanviljelyksen teollistam ista jatyö-  
voiman palkkausta, isännän i.raaa—poika epäilee, eistä vuokralaisista tu lis i  
helpommin sosialisteja  kuin omastaan kiinni pitävistä p ien tilallis ista  
rovasti ja nimismies osoittavat karvansa, kuuntelijat oven takana selosta
vat oikeusistunnon, häätötuomio
häätö päivä, isäntä tulee poliisien  kanssa, Peltosten avuksi tullee® luoi-:kat e- 
verit kertovat t orpparihi st ori an, talontyhjennys
Peltoset tehtaalaisasunnossa, alpo on menettänyt sormensa sirkkeliin , järjes
täytyneiden vainoaminen, Jaakon tuloa Amerikasta odot e .-laan,.. kirje ilmoittaa  
hänen kuolle en
paljon asiaa, melko teoreettisesti, kertoen



kaupunginkir j as't o

Urho Haapanen: 'Työlakko 3-näytoksinen näytelmä (Seuranäytelmiä no 32

Arvi A. Karisto, hameenlinna 1908)

Tapahtuu Svenssonin tehtaalla. Aika nykyinen 

ei varsinaista työmiessankaria, vaan useampia - sosialistipuhuja - patruuna, 

joka ihailee salassa lakkoa - rikkuri Iikkala  - patruunan vasalli Perttilä  

lakko sortuu yksimielisyyden puutteeseen, tilanne ei varsinaisesti ratkea 

malliesimerkkejä oikeaoppisesta suhtautumisesta: väkivalta  

lakkoavustukset, rikkurikaartin kokoaminen värväyksellä 

lauluja : aatteellisuus, patettisuus 

tappion syynä yksimielisyyden puute

nimismiehen ihailu  (ei selvää kuvaa luokkasidoimaisuudesta)

^^Kaarle Halme: Maattomat 3—näytöksinen näytelmä (Kustannus Oy Otavan kirjapaj

no Helsingissä 1909) 

torpparilakiko, erittäin hyvä dramaattinen aines, huumoria, henkilökuvausta 

itse vastustajaa, karatnonherraa ei tuoda näyttämölle, vain vasalli Pajunen, 

joka omaa etuaan ajaessaan ei ole solidaarinen ylemmille eikä alemmille 

alustalaiset n iin  pitkälle käskijäänsä solidarisoituneita, että tarvitaan  

ristir iid an  kärjistyminen äärimmilleen, ennen kuin he ryhtyvät lakkoon, heis

tä merkittävin tekee vielä viikon yksinään feöitä, ennen kuin alistuu muiden 

päätökseen - rakkaussivujuoni

vanha emäntä oraakkelimainen suvunvanhus: antikristus-kapitaali 

kaipuuta oikeudenmukaiseen feodalism iin, "oma k ieli soratjan suusta*’ 

päätöksenä häädöt

Konrad lehtimäki: Suartacus 5-näytoksinen näytelmä & epilogi (Werner Söder

ström Oy, Porvoo 1914)

Spartacus-sankari, rakkaus-juoni luokkien väliilä  (L ic in ia ) jonka takia koko 

taistelu  vaarantuu, L ic in ia  mitä vähimmässä määrin.johdonmukainen hahmo 

Spartacusta syytetään heikkoudesta, millä hänet toistuvasti saadaan johtamaan 

taistelua

cinemascope-joukkoja, yläluokan Satyricon-rappio, orjien luola-kurjuus 

kidutusta, kuolemaa, visvaa ja verta 

vallankumouksellisefcteivät saalista

keskustelut Marcelluksen pidoissa orjien tarkoituksesta: "kuka tekisi työt" 

orjain taistelulaulu

Spartacukseb motiivina kosto perheen puolesta ( Licinius)muuttuneen yleisvelje-

kaatuii i s en syyt: yksimielisyyden puute, petokset, vakoojat, lahjojat

Spartacus surmaa Lieinian , sitten kertoo rakastavansa ja lopuksi ja lähtee

taisteluun ilman taktiikkaa :'Ave  libertas , morituri te salmtant" tulevan va
pauden puoles^

8.



kaupunginkir j ast o

Kalle Tähtelä: " Iiovvellin. lakko " T kolminäytöksinen näytelmä, Helsinki 1913 
Työväen kirjapaino, "Toiminta Lovvellissa maaliskuulla v. 1§12, 9 ja 12 vä
l i l lä  i l la lla
Aiti-Katri ja tytär Emely kuurit ele vat mielenosoitusta, jossa veli Albert or 
puhujana, äiti huolissaan, on lakko, sotilaat tulevat hajoittamaan kokouk
sen, osa puheesta kuuluu "kapitalism in kahleet", csotilaat hyökkäävät, ku- 
kaanei puolustaudu, kuvauksia väkivallasta (hyvä kuunnelmajakso), perheen 
isä tuodaan ruhjottuna Henry :"Itse  eivät tehtailijat  pysty työtä tekemään, 
eivätkä rupeap" ennen kuolemaansa isä lupaa Emelyn Henrylle, jotta takaisi  
perheen toimeentulon, taloon tulee teurastuksen aikaansaajan tytär Ester, 
joka on rakastunut Albertiin , hän on isänsä pyynnöstä viattomasti tullut: 
hakemaan Albertia tämän luokse. Albert tulee. Isä heittää hyvästit, uskos
sa työväenluokan tulevaisuuteen.
Ester ilmoitta^, että hänen isänsä on antanut naimaluvagi. Albert selittää  
että se on vain välikappale lakkorivien hajoittamiseen. Ester lupaa jäädä 
Albertin, luo. Hän lähtee hakemaan tavaroitaan. Albert sanoo lähtevänsä seu- 
raavana päivänä matkalle, järjestämään ihuualla syntyneitä lakkeja, ennus
taa yleislakkoa koko yhdysvaltoihin, fc&x äiti on pessimistinen, hauska suu- 
telukohtaus. Esterin isä tulee, Albert syyttää häntä isänsä murhaajaksi. 
Tämä haluaa ostaa hänet myötäjäisillä ja työpaikalla. Albert vastaa käske
mällä hänet ulos, Blackv/ood yrittää edelleen sovitella , lopulta uhkaa vangi 
tsem isella, sillä  että Albertilla  olisi tottelemalla mahdollisuus pelaataa
myös muut lakkolaiset, vetää esiin  revolverin, menee. Albert lähtee nouta.
maan Esteriä, naiset odottavat. Ä iti kertoo Albertin kaksoisveljestä, joka 
pakeni kotoa ja muista lapsista , jotka kuolivat nälkään. Albert tulee tyh
jin  toimin, polttaa kirjeenvaihtonsa "kotitarkastukset täällä Amerikassa, 
vapaassa m aassa .."

viimeisenä Albert. Albert viedään, naisia  ahdistellaan, Katri tunnistaa  
Jackin kadonneeksi kaksoisveljeksi. Albertkääntää johtajan pistoolin tätä 
itseään kohti, se laukeaa, ^ack herää, tuntee äitinsä, kuolee uudelleen an
teeksi saaneena. P o liis it  vievät Albertin. Ester tulee vastaa# ja kertoo, 
että lakkolaisten vaatimuksiin on myönnytty, Ester jää ksixaaax 
monisanaista, kömpelö juoni mutta hyviä kohtia

A .B1 Mäkelä: "Ruukin ja lo issa ", 6 kuvaelmaa, Kuopion Uudessa Kirjapainossa  
1896 n
Vallinkorvan tupa (murretta, karjala isasiantuntemusta) oivallista dialogia) 
ryypiskelyä, Ijäs ostelemassa maita, härnää lyyliä , jolta on saanut rukka-’ 
set uhkaa käräyttää tämän äidin viinanmyynnistä. Lyylin sulhanen ent. teo
logian yo Alpo saa maat halvalla lupaamalla naida Lyylin. Kaisaa tullaan  
hakemaan linnaan viinasakoista mutta patruuna maksaa ne
naisasianaiset patruunan kodissa tekevät tutkimusta kansannaisesta, in s i
nööri ja patruuna puhuvat perheen hairahduksista sekä tulevasta lakosta. 
Alpo Sikiön kassavaillinkimenneisyys paljastuu, hän haluaa patruunalta_tä
män veljen perintöosaa, patruunan vaimo tulee tehtaalle puhumaan työläisil
le vertauksin, muut nolataan mutta insinööri jää veljeilemään miesten kans
sa. Lyyli tulee Alpon luo tiedustamaan, miksi häitä ei tullut. Alpo on ko
vana, säätyläiset tulevat syyttelemään, Alpo kysyy miten hänen äitiään koh
d eltiin . palkkaneuvottelut, jossa rouvan pikkusisar kertoo vertauksen koi
rasta, palkkaneuvottelut, erotettuja ei suostuta ottamaan työhön, 
insinööri kertoo tarinan turkin sodasta, patruuna ottaa Lyylin lapsen kar
tanoon. halkoryssä, juhannusjuhlat. Vallinkorva päättää avata sulun. Lyy
l i  kertoo asian insinöörille , Alpo varastaa patruunan kaapista Vallinkor
van velkakirjat.. Vallinkorva jää kiinni ja tutkitaan., Alpo joutuu linnaan  
patruuna repii t ilan  kauppakirjan, insinööri ostaa kosken rakennett;avak«- 
seen ja lupaa naida Lyylin .

poliisit  tulevat salaa, tulee sitten Katri ja



»kaupunginkirjasto

Urho Haapanen: "Tor-o-parit". näytelmä kolmessa, kuvaelmassa (Hämeenlinna,
H am e e nlinnan uusi kirjapaino 1905) yhdessä "kaksi mestaria" 
katin torppa, L iisa  lapsinesi!;, idylli ekspositio raivaukselta,, aavistelua  
Pekkalan häädön takia, Pekkala tulee vaimoineen, päättävät lähteä huome- 
nis;..a tekemään M aM .lle kontrahtia ja Pekan kohdalta suostuttelemaan päätök
sen muuttamista
kirjuri Larttila  yrittää puhua patruunalle järkeä, katti ja Pekka tulevat 
keskelle arvovaltakonfliktiia, isäntä häätää Matin, kirjuri eroaa, isäntä 
kieltäytyy maksamasta palkkaa
odottavat naiset, Anna on nähnyt unen kaiken kaatumi s e st a , miehet kuvaile
vat tapahtuneen, L iisa  uneksii valoisasta ja ajasta ja kaikki saavat: uusia 
voimia, kirjuri M arttiia tulee^ ennustaa loppurepliikissä punaisten lip 
pujen tuovan oikeutta, kehoittaa taisteluun
äärimmäisen yksinkertainen, jopa kömpelö, mutta samalla puhdaslinjainen  
näytelmä, ollut helposti esitettävissä, alussa kehtolaulu

Jukka Pohjola: " Päästelua ja epätoivoa" . kolmiosainen näytelmä (Hämeenlin
nan uusi kirjapaino 1906)
Tehtaalaismelodraama: Kalle Peltonen saa potkut työpaikastaan sosialismin  
hänen morsiamensa Anni raskauden vuoksi. Työtä ei löydy, toverit eivät ole 
valmiita tukemaan, esitellään työnantajan keinot estää järjestätymistä, ju< 
potteluongelma, vuokravelat, moraalinen ongelma siitä , pitäisikö kapitalis
min vallitessa  edistää sen mädännälsyytia tekemällä, rikoksia, koska yhteis
kunta ei sosialistia  suvaitse. Anna- vaimo tekee itsemurhan (menee koskeen] 
kuultuaan miehensä pohdiskelun, jottei hänen takiaan ruvettaisi rikoksiin . 
Kalle päättääkin ta istslla  toisin  keinoin yhteiskuntaa vastaan rupeamalla 
työväenagitaattoriksi. Anni on jo kuitenkin kuollut, näytelmän alkutilanne 
kohtelee rankasti uskovaisten keskinäisiä suhteita sekä suhdetta työväen 
yhteisiin  pyrkimyksiin, pitkin  näytelmää heidän toimintaansa käytännössä. 
io ai kot tain tehokasta tilanne.hahmottelua, käsittelyn synkkyys lähes absur
di

Mikko Pirhonen (M .k . ) :  "Aatteen voima" ,  näytelmä <:asa käytöksessä, Kämeen- 
linnan uusi kirjapaino 1SC3. "työväen piirinsä toim iville yhdiakayH lie  
omi. u ta?. kpkäyksensä Tekijä. n

Tarina nousukas Antti Koirisesta järjestäytyrnispyrkimyksmä vastassa  
köyhän torpparin poika Koirinen osoittautuu laiskaksi tekemään maatöitä ja

, lähtee tukkihommiin
> .hän pääsee patruuna Selinin  työnjohtajaksi ostamalla pilkkahintaan metsiä 

alihankkijanaan konjakkivoiteli ja Taavi Tompuri, konflikti alkaa Koirasen 
ehdottaessa asiantuntemattomalle patruunalle, että työläisten palkkoja aiei 
net taisi in  huonojen aikojen takia, 20 p.
työväenpuhuja on kuitenkin kylvänyt siemenensä työväen joukkoon ja he päät
tävät yksissä toimin tilata  Työmies-lehden (tuttuja työväenlauluja), 
sivujuoni rikkaasta Airosen Ainosta, josta Koirinen ja työläissankari Ilma
ri Kaski k ilpailevat. Koirinen kieltäytyy auttamasta äitiään  
Koirinen yrittää ostaa Kasken
lakkokokous, lähetystöt eivät tavoita pr.truunaa, Työmiehessä on tukea. Tom
puri piestään vakoilusta tavattuna. Koirinen ei tahdo antaa periksi vaati
muksille . .hauet osoitetaan epäsiveelliseksi. Koirinen puhuu patruunalta 
valtuudet häät'ä niskoitteleva työväki. Tompuri hankkii joukosta rikkunei
ta . Koirinen ampuu väkijoukkoa pelottaakseen, hänet piestään. Jumalinen 
Serafiina ryhtyy rikkuriksi, pieksäjät vangitaan. Airosen Aino tulee viime 
hetkellä tarjoamaan Kaskelle pakoa kanssaan, tämä kieltäytyy.
Amerikasta palannut työläinen tapaa nyt esimiehenä toimivan Kasken. Ekspo
sitio  huonoista työläisistä, jotka olivat viedä tehtaan perikatoon ja entis 
ten takaisinottamisesta, Koirisen tiestä kauppaneuvos Koirilin ista  vanki
laan. vankilasta päässyt koirinen tapaa kiertolaisäitinsä , sovinto tehdään, 
Koirinen tapaa työläiset, katuu, lähtee korpeen.


