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DARBĪBA

Pirmais sulainis Otrais sulainis

Prezidents

Žandarms

Labeei Kr elsee:

Alfu Kalējs

un treju kolektīvs un treju kolektivs

Puslabees Puskreisee:

Vandervelts Auto

un treju kolektivs un treju kolektivs

Centrs:

Dzejneeks un Pilsoniskās

OmulībasPartijas llders

SKATUVE

Bez dekorācijām un pilnigi tukša. Izejas — vidū un

katros sānos pa veenai.

Sulaiņi pa vidu nes neleelu apklātu galdu vaj četrstūrainu

garenu lādesveidigu tribini un taburetu; noleek preekšplanā
vidū, taburetu tribinei preekšā.



Pirmais sulainis

Prezidenta sēdeklis.

Uzsēžas.

Otrais sulainis

Nespēle teātri.

Abi steidzas atpakaļ pa vidu. Atp'eežas pa sānu durvim

— katrs no savas puses, nesdami pa trejveetu solam un

faburetam. Noleek tos — no labās nākošais kreisā, no

kreisās nākošais labā skatuves malā, paralēli tribinei, tā kā

tabureti soleem preekšā.

Pirmais sulainis

Te kreisais būs — no publikas pa labi.

Otrais sulainis

Un labais — tas pa kreisi.

Aizeet. Atnes otrus trejveetu solus un taburetus. Noleek

gabaliņu no pirmeem — uz pakajplanu.

Pirmais sulainis

Puskreisais.

Otrais sulainis

Puslabais.

Aizeet un atgreežas — veens ar divveetu solu Centram

pakaļplanā, vidū, pretī prezidenta sēdekļam, otrs ar žan-
darma krēslu, vidu starp prezidenta veetu un Centru.

Pirmais sulainis

Centra veeta.

Otrais sulainis

Bet žandarms divreiz centrā — starp prezidentu
un centru.

6
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Pirmais sulainis

Nu publika var nākt.

Otrais sulainis

Un noskatitees spēlē.
Aizeet

— veens pa kreisi, otrs pa labi.

Uznāk žandarms pa vidu pirmais, Labee un Puslabee — ar

lidereem preekšgalā — no kreisās puses un pāreet uz labo;

Kreisee no labās un pāreet uz kreiso; Centrs pa vidu; pre-

zidents pa vidu beidzamais.

Prezidents

baltā parakā, melnā svārkā. Uzsit ar āmuri uz tribines.

Ar šo pasludinu šās sesijas sēdi par atklātu. Dee-

nas kārtibā šodeen likti sekosi jautājumi: 1. Kapi-
tāla aizsardzibas likuma papildinājuma projekts.
2. Juras flotes, gaisa flotes, apakšzemes flotes un

armiju budžets. 3. Valsts ogļraktuvju un dzelzsceļu
izdošana Alfa akciju sabiedribas dzimtsnomā. 4. Pen-

sija nelaiķa prezidenta atraiknes vīram. 5. Pabalsti

maksatnespējigeem leelrūpneekeem, un — beidzot:

6. Kreisās frakcijas pceprasijums atteecibā uz darba,
dzīvokļu un maizes trūkumu 20 pilsētās un 10.500

meestos un fermās.
—

Kas vēlas runāt?

Runātāji visi eet pee tribines, Prezidentam aiz muguras.

Kalējs
Es.

Prezidents

Pirms es jums dodu vārdu, es vēlētos zināt, par
kādu tematu jūs vēlatees runāt.

Kalējs
Pirms neesmu vārdu dabūjis, man tematu nav ee-

spējams paziņot.
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Prezidents

Manā personigā rīcibā nav peeteekošas autoritātes,
lai es varētu uzņemtees veens pats izšķiršanu, vaj
dot Kreiso frakcijas preekšstāvjam strādneekam Ka-

lējam vārdu, vaj nedot.

Alfa
sauceens.

Nobalsot!

Prezidents

Pirms es leeku uz balsošanu jautājumu par vārda

nedošanu Kreiso frakcijas preekštstāvjam strādneekam

Kalējam, es dodu augšnama locekļeem vārdu un

lūdzu augsti godātos kungus izteiktees par balso-

šanas motiveem.

Alfa

Lūdzu vārdu!

Prezidents

Vārds Labo frakcijas lideram augšnama locekļam
un fabrikas Ipašneekam Alfa kungam.

Alfa •

Jūsu ekselence, Prezidenta kungs, godājamās dā-

mas un ceenijamee kungi! Pirms mēs, kas esam

še likumigi sapulcejušees, stājamees pee
nobalsoša-

nas par vārda nedošanu Kreiso frakcijas locekļam,
manas fabrikas strādneekam Kalējam, es gribu īsumā

pakavetees pee teem motiveem, kuri runā par šādu

vārda nedošanu. Kā visā pasaulē jau no 1848. gada
ir zināms, tad fabriku strādneeki un viņu aģitatori
ir tee, kas aicina visu cilvēci uz šķiru cīņu. Bet

kas ir ši šķiru ciņa? Ari tas visā pasaulē jau no
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pagājušā gadu simteņa sākuma ir zināms, ka ši ciņa
nav nekas cits, ka atņemt mantu teem, kam viņa ir,
un dot teem, kam viņas nav. Tas ir

— ar citeem

vārdeem — nolaupit man manu fabrika. Un ja tas

ir tā, tad nevar būt runas par to, ka šinī, visas tau-

tas priekšstāvju likumigajā sapulcē ļautu aģitēt zag-

ļeem un laupitajeem.

Kalējs
Lūdzu vārdu.

Preļzidents

Atļaujat jums vēl reiz atgādināt, ka pirms caur

balsošanu nav izšķirts jautājums, dot jums vārdu,
vaj ne, es nevaru peeļaut, ka jūs runājat.

Kalējs
Bet es gribu runāt personigā goda leetā, jo mēs

tikām — — ļ

Prezidents

pārtrauc ar klauvejeeneem.

Šinī namā mēs runājam tikai par nepersonigām
leetam. Pee vārda ir peeteicees Puslabo frakcijas
liders Vandervelta kungs.

Vandervelts

„Visu zemju proletareeši, saveenojatees", šee vārdi

nav nekas cits, kā nozeedzigas organizācijas jeb bee-

dribas nosaukums, un šās beedribas galamērķis ir,
ar žīdu palldzibu sagraut ticibu un civilizāciju. Mana

partija, kura sastāv no kristiteem cilvekeem, veenmēr

ir aizstāvējusi un aizstāvēs dibinātas strādneeku pra-

sibas, bet neceetls šinī strādneeku vidū sliņķus un

deenas zagļus, kādi starp citu ir ari tee, kuri cenšas
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sēdēt mūsu likumdevējās eestādēs, bet nevis strādāt

pilsaņeem derigu darbu, ražojot vērtibas, ar kuru

palīdzibu uzlabosees pašu ražotāju stāvoklis jeb tā

sauktais eksistences minimums — bet nekādā ziņā
caur sēdēšanu parlamentos jeb teesās un likumdevēju
eestādēs.

Kreisee
kolektīvā.

Lai dzīvo kristigā civilizācija!

Vandervelts

Teem, kas manu zinātnisko un juridiski pamatoto
runu izsmej, pašsaprotami, nevar būt runas teesibas

šinī veetā. Tas ir labākais peerādijums.

Kreisee

kolektivā.

Uz preekšu, zinātniskā vārda brīviba!

Prezidents

Es brīdinu augšnama locekli Kalēju, ka trokšņo-
šanai atkārtojotees, viņš tiks izslēgts no sēdes.

Kalējs
Es prasu vārdu, vārdu, vārdu!

Prezidents

Es brīdinu otrreiz — jūs tiksat izraiditi! Vārds

Centram — Pilsoniskās Omu'.ibas Partijas lidera per-

sonā.

Centra liders

izgāstu vēderu, baltā vestē.

Manas dāmas un mani kungi! Visdārgākā manta

ir mūsu nācijas saderiba, caur kuru rodas visas citas



mantas. Bet ja kāda nācija teek šķelta šķirās, tad

agri vaj vēlu tai jaeet bojā, kā to redzam pee se-

neem romeešeem. Tāpēc es ticu, ka tiklab darba

devēji, kā darba ņēmēji neļaus bojā eet nācijai un

viņas mantai, izlīgdami savļā starpā tādejādi, kā pir-
mee, t. i. Labee

— neprasīs, lai Kreiseem netiktu dots

v|ārds, bet otree, t. i. Kreisee
—

atteiksees no ša,
vārda. Tā kā šis ir mūsu pamatprincips, tad mēs —

Centrs — atturesimees no balsošanas.

Dzejneeks
Es peeveenojos Pilsoniskās Omulibas Partijas li-

dera runai.

Labee
kolektivi.

Vidus vīrs gaisu ož!

Kalējs
Kauns un veenteesiba! ļ

Prezidents

Būdams pilnig*i objeklivs, es lūdzu abas frakcijas

pee kārtibas — atturotees no starpsauceeneem.

Auto

Lūdzu Prezidenta kungu vārdu.

Prezidents

Vārds Pusk'reiso frakcijai — inženeeram Auto

kungam.

Kreisee
kolektivi. /yv /^^^f^\š\.

Ārā! 1(6f\ ks&*k
« «
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Auto

Par visām leetam atklātiba un skaidriba ir vis-

labākā leeta. Tāpēc mans uzdevums ir, reiz par vi-

sām reizēm noskaidrot, ka mana partija ir veenigā
revolucionārā un strādneeciskā partija pasaulē, veenigā

partija, kura aicināta izteikt darbaļaužu dibinātās masu

prasibas.

Kreisee
kolektivi.

Mēs prasām
— Auto ārā!

Auto

Vislabākais un visdrošākais
— nepeegreest šeem

histeriskajeem brēceeneem nekādas vēribas. Tā tad,

kungi, kā jau teicu, mana partija ir veenigā zocialis-

tiskā partija un ja še kāda cita uzdodas par vēl

veenigako, nekā manējā, tad ta ir tikai strādneeku

maldināšana resp. provokācija, kas demokrātiskā ee-

kārtā uz visasāko jānosoda. Un ja pilsoniba, ja jūs,
kungi, šo partiju šinī veetā peelaižat, tad, bez šau-

bām, tas noteek demagoģiskā nolūkā.

Dzejneekis
Redzat! Redzat!

Auto

Redzat — pilsoņeem ir vajadzigi viņu augšnama
tādi, ar kureem varētu nāciju baidit kā ar kapitāla un

kultūras grāvejeem un tā baidot atraut mūsu partijai
vēlēšanās balsis.

Kalējs
Ar Auto partiju kapitālisms jūtas visdrošaki!
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Prezidents

Atgādinu, ka būšu speests l'eetot varu pret jūsu

frakciju, kā pret likumdošanas traucētāju.

Kalējs
Lai dzīvo likums!

Auto

Izejot no teiktā, man, bez šaubām, jānāk pee sle-

dzeena, ka vārds, kuru grib runāt Kreisee, peeder

veenigi man!

Prezidents

Tā kā runātāju saraksts ir izsmelts, tad pasludinu

pāreju pee balsošanas.

Kreisee
kolektivi.

Vārdu! Vārdu! Vārdu!

Prezidents

dauza ar āmuru.

Klusu!

Krefisee
kolektivi.

Vārdu! Vārdu! Vārdu!

Auto

Tee jauc meeru un kārtibu!

Alfa

Es gribu zināt, kas te noteek — mītiņš vaj kas

cits!?

Dzejneeks
Cik nekultureli ļautiņi!
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Prezidents

dauza ar āmuru.

Mieru! Mieru!

Kreisee

kājās.

Ļaujat runāt! Ļaujat runāt!

Prezidents

Es leeku preekšā trokšņotājus izslēgt no augšnama.

Kreisee

Lai vergos noliktu bez trokšņa!

Prezidents

Kas ir par izslēgšanu? Veens, divi, trīs un tā,
tālāk. Konstatēju, ka veenbalsigi nolemts izslēgt tādu

un tādu frakciju no augšnama. Uzaicinu atstāt zāli!

Kreisee

Mēs neeesim! Mums teesiba ir runāt!

Prezidents

Es lūdzu Žandarma kungu izvest tos ar varu.

Žandarms

Nākat! Nākat līdz!

Kreisee

Ārā! Ārā!

Alfa

Saslēgt ķēdēs tos mežoņus!

Žandarms

Ārā! Ārā! Ārā!



Kalējs

Ejam, beedri! Mēs izslēgti. Bet tee paliks ea-

slēgti!

VanderveļSs

Ko! Tas draudēt drīkst!

Kreisee

Lai dzīvo brīvais vārds un darbs!

Prezidents

Augsti godajamee deputāti kungi! Pēc tam, kad

mēs esam no jauna izglābuši musu augšnama gadu

simteņus veco tradicionelo godu, es leeku preekšā

turpmākās debates izbeigt un šās sesijas sēdi slēgt,
lai varētu izraudzitees karali, kurš ar stipru roku

varētu savaldit nemeera cēlējus. Lai peeceļas, kas

peekrlt man.

Visi peecejas, izeet rindā. Prezidents pēdējais seko.

15
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DARBĪBA

1. teesassulainis 2. teesas sulainis

Vandervelts, prokurors
Sekretārs

Aija, teesas preekšsēdetajs
Pirmais teesnesls

Otrais teesnesls

Kalējs, apsūdzētais Auto, mācitajs
1. sargs Leeclneeks

2.sargs L.eecineece

SKATUVE

Viss kā pirmā darbibā. Pārgrupēti teek tikai sēdekļi.

Teesas sulaiņi iznāk katrs no savas puses, nokārto sēdekļus
—

taburetus nolikdami galos un peemerodami tā, lai sedošee

botu eeslipi profilā pret skatitajeem. Pec tam izeet un eenāk

katrs ar sveci rokā.

Pirmais teesas sulainis

Ši svece ir ļoti veca. Kamēr veen es te deenu

par teesas sulaini, tikmēr man tikai sita ir bijusi
jānēsā.



Otrais teesas sulainis
Bet mans tēvs stāstija, ka šo sveci, tādu pašu, kāda

viņa tagad, tas mantojis jau no sava tēva.

Pirmais teesas suķinis

Tur uz ta sola savā laikā sēdējuši jau Koperniks,

Kampanella un Oalilejs.

Otrais teesas sulainis

Bet šaī teesneša krēslā, kuru tīru un neaptraipitß
uzturēt ir mans goda peenākums, savā laikā sēdēja

pats leelais inkvizitors —

Pirmais teesas sulainis

Nenodarbosimees, kolēģi, ar viseem zināmām dzī-

ves pateesibam; tas nebūtu peedeenigi mūsu ama-

tam. Bet es tev teikšu veenu pavisam jaunu patee-
sibu, proti: mūsu preekšsēdetajs pagājušā nakti —

Otrais teesas sulainis

Atkārto, kolēģi, vēl reiz — man pār galdu ir grūti
sadzirdēt.

Pirmais teesas sulainis
Proti: pagājušā naktī bijis tā peesūcees, ka ap-

vēmis savu amata mēteli.

Otrais teesas sulainis

Pēc manām domam, ta ir pavisam novalkāta pa-

teesiba. Bet ja es tev teikšu, kas man ir nācis,

zināms, tad gan tu pavisam citādi sāksi par mani.

domāt un bez tam vēl — ,

Pirmais teesas sulainis

Peeceltees — teesa nāk!

17
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Otrais teesas sulainis

Peeceltees — teesa nāk!

Nāk sekretārs, nesdams likumu grāmatu; zoss spalva aiz

auss. Prokurors, preekšsēdetajs un teesneši. Visi pa vidus

durvim, svinigi un ceenigi. Kad teesa apsēdusees, pa sānu

durvim nāk Auto-mācitajs un apsēstas uz veena no sānu

sēdekļeem. Sulaiņi nostājas skatuves preekšplanā, katrs savā

stūri, un paleek stāvot. Preekšsedetajam kaklā taisnibas
emblēma.

A«a

Likuma vārdā pasludinu teesas sēdi par atklātu.

Sulain
—

lai eeved apsūdzēto!

Pirmais sulainis izeet. Sargi un Kalējs eenāk. Sulainis teem

seko un nostājas atkal savā veetā. Kalējs nosēstas uz sola

un sargi ar rokam, saleektām it kā eeroci turētu, paleek
abās puses tam stāvam.

Alfa

Sekretar, lūdzu nolasit apsudzibas aktu.

Sekretārs

Divi tūkstoši un trīsdesmit peektā gadā, jūlija mē-

neša divdesmitajā deenā Alfas Akciju Sabeedribas

Fabrikas sētā no tur atrodošās atbiru un palīdzības
lādes nozuda apviļāts maizes gabals puskilograma
svara apmērā. Spreežot pēc apstākļeem, zādziba bij
izdarita ar eepreekšeju nodomu, aiz aizslēdzamām

durvim, izleetojot gadijumu, kad minētās durvīs at-

slēga nebija aizgreesta un kad vārtneeks bij pa-

greezees ar seju uz pretējo pusi. Slepenais Izziņas

Aparāts pakaļmeklešanā konstatēja, ka zādzibu, pēc
eepreekšejas sazināšanās ar pārejeem, izdarijis augšā
minētas Akciju Sabeedribas Fabrikas par pretešķibu
un rupjibu administrācijai atlaistais Kalējs, saukts

strādneeks, 30 gadus vecs, dzīvojošs nelikumigā lau-
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libā ar tanī pašā fabrikā nodarbinātu seeveeti, sauktu

strādneeci.
— Kalējs eepreekšejā izmeklēšanā, elek-

triski nosēdināts, leedzās paskaidrot, ka maizi zadzis

aiz atreebibas par to, ka atlaists no fabrikas. Tāpat
ari viņš noleedza savas nelaulātās līdzbeedres pee-
dališanos inkriminējamā zādzibā, kura pa eepreek-

šejas izmeklēšanas laiku paspējusi aizbēgt, kādēļ sū-

dziba pret viņu izdalita atsevišķā leetā. Augšā mi-

nētais nozeegums paredzēts Valsts Soda Likumu Grā-

matas tādā un tādā pantā un tādā un tādā panta

daļā, kāpēc tāds un tāds teek saukts pee atbildibas

uz tāda un tāda panta pamata v. t. t., v. t. t./

Pee apsūdzibas materialeem, kā leetišķs peeiādijums
peeveenota minētam kalējam atņemtā maize un veena

proklamācija m folio.

Alfa

Apsūdzētais! Apsūdzētais! Kāpēc jūs leekatees div-

reiz sevi saukt un izrādāt neceenibu pret teesu, tūliņ
neceldamees kājās?!

Teesas sulaiņi
reizē, rokam mādami.

Peeceltees! Peeceltees!

Kalējs
Es peecēlos tad, kad jūs saucāt.

Tirmais teesas sulainis

Neleetot platu muti!

Otrais teesas sulainis

Dabūsi dubultu sodu!
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Alfa

Apsūdzētais — sakāt man, vaj jūs atzīstatees par

vainigu augšā minētā nozeedzigā nodarijumā pret sava

līdzpilsoņa īpašumu? Atbildat man īsi un skaidri!

Kaļejs
Neatzīstos.

Alfa

Sulain, lūdz lai eenāk peerāditaji.

Otrais teesas sulainis

Teesā ir eeradušees Leecineeks un Leecineece.

Izeet. lenāk Leecineeks un Leecineece. Paklanās. Nosēstas

blakus Auto. Sulainis savā veetā.

Alfa

Garidzneeks Auto kungs, es lūdzu izdarit nozvēri-

našanas ceremoniju.

Auto uzmet talāru uz pleceem, uzleek cepuri galvā, noleek

atvērtu bibeli. Leecineeks un Leecineece uzleek veenu roku

uz blbeles, otru paceļ augšā. Teesa paceļas kājās. Auto saka

vārdus, Leecineeks un Leecineece jaukdami atkārto.

Auto

Visužēligā deeva un viņa teesas vārdā es solos

un zvfireju, ka runāšu šai leetā pateesibu bez meleem

un viltus, neko neslēpdams ne manis paša, ne mana

kunga labā, uz ko skūpstu šo krusta zīmi. Amen.

AKa

Leecineece, jūs esat devusi zvērestu, tāpēc sakāt,
ko jūs zināt šinī leetā.

Leecineece.

Es redzēju, ka 20. jūlijā, taisni pulksten 10-tos va-
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karā kāds skrandains vlreetis patvarigi eemanijās Alfa

fabrikas sētā un peesteidzās maizei, kura tur glabājās
atbiru un palldzibas lādē.

Pirmais teesnesis

Es gribu jautāt leecineecei: jūs taču skaidri re-

dzējāt, ka apsūdzētais Kalējs ir ta pati persona.

Leecineece.

Nudee', tā ir ta pati persona.

Pirmais teesnesis

Man vairāk jautājumu nav.

Alfa

Leecineek, jūs esat devuši zvērestu, tāpēc sakāt,
ko jūs zināt šinī leetā.

Leecineeks

Es minētā deenā redzēju, pēc tam, kad kalējs bij
ar maizi no sētas izgājis, ka Alfa Fabrikas un Akciju
Sabeedribas atbiru un palldzibas lādē bij izkaisitas

proklamācijas ar mūsu teesas likumu grāmatā nepare-
dzētu saturu.

Otrais teesnesis

Es no savas puses vēlos jautāt leecineekam: cits

kāds, šos aizleegtos rakstus nebūtu tur varējis iz-

kaisit.

Leecineeks

Cits neviens Fabrikas sētā un atbiru un palldzibas
lādes tuvumā tanī bridi neatradās.

Otrais teesnesis

Man vairāk jautājumu nav.
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Alfa

Apsūdzētais, sakāt man, vaj jūs atzīstat, ka šis ir

tas pats maizes gabals, kuru jūs nozagāt leecineeku

minētā veetā.

Paceļ maizes gabalu no galda.

Kalējs
To es nezinu.

Alfa

Apsūdzētais — un sakāt man, vaj ši ir ta pati
proklamācija,, kuru jūs pilsētā izplatijāt?

Kalējs
Es lūdzu teesu, jautāt leecineecei

— ja viņa teešam

zin, ka es no atbiru un palldzibas lādes esmu ņēmis
maizi, vaj tad viņa nevarētu paskaidrot: kadeļ es

no tureenes to maizi ņēmu.

Alfa

Apsūdzētais — es jūs brīdinu, neleetot teesu ap-

vainojošus jautājumus. Sēžat! Pasludinu teesas iz-

meklēšanu par nobeigtu. Leecineeki brīvi. Vārds pro-
kurora kungam.

Prokurors

Es nekad neesmu šaubijees, ka apsūdzētā izskats,
nerunājot nemaz par viņa izturēšanos, kā ari par to,
ka viņš, sēž tur uz ta sola, — tā tad es nekad ne<-

esmu šaubijees, ka viss tas mūsu preekšā nostāda no-

rūditu nozeedzneeku. Bet galvenais, uz ko mans pee-
nākums greest augstās teesas uzmanibu, ir veens

sevišķs apstāklis, kāds teesu praktikā nenāk tik beeži

preekšā — proti: tas ir jautājums, vaj leecineecei

zināms, kādēļ viņš zadzis
— un pee tam vēl —
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kādēļ viņš zadzis maizi. Šis jautājums nepārprotami
norāda uz to, ka apsūdzētais izleekas, t. i. simulē

vājprātibu; kādēļ lūdzu teesu, peemērot tam aug-

stāko soda mēru.

Alfa

Izvest apsūdzēto!

Teesa peeceļas un izeet agrākajā kārtibā. Sargi aizved

Kalēju pa veeneem sāneem, Auto un leecineeki izeet pa

otreem.

Pirmais teesas sulainis

Peeceltees — teesa eet!

Otra|s teesas sulainis

Pārtraukums uz peecām minūtēm!

Sulaiņi nokārto sēdekļus nākošai darbibai. Paņem sveces

un aizeet katrs pa savu pusi, kā eenākuši.
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DARBĪBA

Alfa Auto

Jaunais Alfa Līgava
Aileene Mīļākais

Jauneklis Jaunava

Pulka Meitene

VIrs Seeva

Strādneekirindā Strfidneecesrindā

Bērni rindā

Strādneekugrupa Strādneecugrupa
Bērnu grupa

Vfirtneeks Žandarms

SKATUVE
Tāda pati, kā eepreekš. Pār vidus eeeju pārlikts uzraksts:

„Alfa Fabrikas Vārt i". Trūkst tikai sēdekļu abos

galda galos, kur sēdēja prokurors un sekretārs.

Visi atteecigā laikā iznāk pa fabrikas vārteem: 1) Alfa

un Auto pēc sarunas aizeet katrs uz savu pusi. 2) Jau-

nais Alfa un Līgava runadamees aizeet pa kreisi. 3) Al-

feene un Mīļākais — pa labi. 4) Jauneklis un Jaunava —

pa kreisi ar likumu un apsēstas uz sēdekļa. 5) Puika un

Meitene pa labi ar likumu un atsēstas uz otra sēdekļa.



6) Virs un Seeva —

pa vidu — paleek pee paaugstinājuma.
7) Strādneeku rinda. 8) Strādneecu rinda. 9) Bērnu rinda:

neleelā likumā abas pirmās — bērni taisni vidū. Preekšplānā
sastājas rindas grupās. Kad visas grupas aizgājušas, nāk no

labās 2andarms un Vārtneeks — pāreet uz kreiso.

Alfa

Manu mīļo inženeer! Mūsu akcijas ir breesmās:

fabrikā atkal leels rūgums.

Auto

Direktora kungs, es jūs tiku laikā darijis uzmanīgus.

Alfa

Bet tagad jūs, inženeera kungs, man varat būt

noderigi tā, kā tas vēl nekad nav bijis. Pateicibu

jums parādā nepalikšu.

Auto

Gatavs jums kalpot uz vispadevigako!

Alfa

Jums jāprot apvest ap stūri sadumpojušos strād-

neeku pūli, jo jūs esat viņu deputāts parlamentā.

Auto

Direktora kungs, jūs domājat —

Alfa

Es domāju, mans mīļais Auto kungs, ka jums jā-
dara savs peenākums: jaizeet pee viņeem par aģi-
tatoru, kā jau senāk to darijāt.

Auto

Direktora kungs, ne kā deputātam, ne kā inženee-

ram tee man vairs neticēs, bet pārģērbtees par kādu

citu mums vairs nav laika.
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Alfa

Neko darit. Ja šoreiz ar zinatniskeem un inteli-

ģenteem spēkeem neko nepanākam, tad jagreežas pee

pašas tautas masām — pee mūsu žandarmu pul-
keem. Tā, mīļo inženeer! Sveiki!

Auto

Uz laimigu redzēšanos!

Jaunais Alfa un Līgava.

Jaunais Alfa

korporels.

Tik teešam, kā es esmu vecā Alfa dēls, tu bosi

mana seeva!

Līgava
koķetigi-augstprātiga.

Bet saki, mans mīļais, vaj tu mantosi no tēva

kunga visu viņa stāvokli?

Jaunais Alfa

Kurš cits, ja ne es pats!

Līgava

Ja, ja, ja —
bet tavs papiņš saka, ka tu esoti,'

tu esot, nu — drusciņ caurgājejs. Ja, ja!

Jaunais Alfa

Par to štrunt! Vaj viņš pats jaunibā bij citāds?

Bet eesim, mīļā, drīzāk: es jaužu māti ar tās mīļāko!

Alfeene un Mīļākais
Alfeene
romantiska.

Ach, mans mīļais! Man līdz kaklam apnikuši šee

mužigee konflikti starp manu vīru un strādneekeem!
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Mīļākais
drusciņ aferisks.

Bēgsim uz Klusā okeāna salam!

Alfeene

Nerunā tik romantiski! Kā tad bū ar eenākumu!?

Mīļākais
Tad dod man ceļa naudu.

Alfeene

Ach, kāds tu esi nežēligs: bez tevis mana dzīve

būtu pavisam garlaiciga!

Jaunava un Jauneklis

Jaunava

Man māte slima un mazais brālits skolā.

Jauneklis
Tad tāpēc tu tiki eeredzeta.

Jaunava

Nejokojees.

Jauneklis

Tāpēc, ka jaunajam Alfam patiki.

Jaunava

Es neka tur nevarēju darit.

Jauneklis
Galvu tev viņam vajadzēja pāršķelt ar akmeni!

Jaunava
Tad neveen man, bet ari mātei un brāļam būtu

bojā jaaizeet.
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Jauneklis
Ne pirmee, ne pēdejee būtu!

Jaunava

Apsēdisimees, beedri, uz ša soliņa.

Jauneklis

Labi, beedre! Ari mans tēvs mašinā kāju satreeca,
bet māsiņa izsveesta no skolas.

Puika un Meitene

Puika

Pagājušo nakt' es eetreecu akmeni Auto logā!

Meitene

Vaj tu domā, ka es neka nespēju izdarit?

Kaisa proklamācijas.

Puika

Kur tu tās ņēmi?

Meitene

Kāpēc es tev neprasu, kur tu to akmeni ņēmi?

Pufflta

Sēdi te. Gaidisim visus!

Meitene

Lūk, tur sēd jaunava, kura Jaunajam Alfam patīk.

Puika

Un tai līdzās jauneklis, kurš tādēļ šodeen dabūja
aprēķinu.
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Virs un seeva

Vīrs

Seev, seev. Saki, vaj es neesmu tev labs virs:

vaj es tev neatdodu visu, kas man sestdeenās no

cālunga paleek pāri?

Seeva

Zupa tu esi, ne vīrs! Kreklu nodzēris no muguras.

Vīrs

Tās bēdu utis ņurd —

jautrāk, jautrāk!
Pee krekla peeķeras —

jautrāk, jautrāk!
Es kreklu nodzeru —

jautrāk, jautrāk!
Lai kailu muguru —

jautrāk, jautrāk!
Sit bada pātaga —

jautrāk, jautrāk!

Strādneeku rindas, Strādneecu rindas

Nāk no vārteem uz preekšu; pusloka, lai vidu briva telpa
bērneem. Runā daudzbalsigi, ik pēc panta izrunāšanas pa-

viržas samērā ar telpas leelumu uz preekšu. Plakāti: „Nost!"

Strādneeki

Tas nav vairs panesams!

Strādneeces

Ik deenas kādu dzen no darba!

Strādneeki

Ik deenas kādam atvelk algu!



Strādneeces

Ik deenas kādu no mums peesmej!

Strādneeki

Ik deenas kādu izglūn speegi!

Strādneeces

Ik deenas kādai jaizeet uz eelas!

Strādneeki

Ik deenas kādam jātop zagļam!

Strādneeces

Ik deenas kādu ved pee teesas!

Strādneeki

Ik deenas kādu eegrābj ceetums!

Strādneeces

Ik deenas kādai salauž roku!

Strādneeki

Ik deenas kādu ved uz kapeem!

Kopā
Ik deenas, ik deenas!

Bērnu rinda

Pluika

Es gribēju vēl paskraidelet!

Meitene

Es zaļā zālē pavārtitees!

Puika

Es saulē gozetees un izsilditees!
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Meitene

Es mātei kaut ko labu darit!

Puika

Es gribēju vēl eet uz skolu!

Meitene

Es grāmatā ko palasitees!

Puika

Es gribēju vēl vesels tikt no kāsa!

Meitene

Es gribēju vēl dzeesmas pamācitees!

Puika

Es gribēju vēl paaugt leelaks!

Strādneeku un Strādneecu grupas

Strādneeku grupa
daudzbalsigi.

Tā darija ar mums ar katru:

Pa preekšu izmeta uz eelas,
Lai pajumta tam nav un maizes —

Lai lagtees eet, ka ņemtu darbā!

Strādneecu grupa
daudzbalsigi.

Ši fabrika un mašingaitas
Ir mūsu asinis un mūsu izveids, —

To Alfa paņēma ar viltus teorijām.
Ar blēža mācibu par vergu vērta

Viņš pašu meisteri!

Bet meisters ieslodzits — nu cilvēkveida

let apkārt barokligais kustons.
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Balss

Beedri, beedri, beedri!

Ir Kalējs noteesats uz desmit gadeem!

Strādneeku grupa

Lai dzīvo mQsu kreetnais beedris Kalējs!

Strādneecu grupa

Mēs prasām izlaist mūsu Kalēju!

Strādneeku grupa

Tiks ceetums sadragāts, ja Kalējs nebūs te!

Strādneecu grupa

Mēs prasām, cilvēkam lai brīva vaļa:

Strādneeku grupa
Mēs prasām, nesagānit mūs ar deeveem!

Strādneecu grupa

Mēs prasām dzīvi te virs zemes!

Strādneeku grupa

Mēs prasām taisnibu preekš viseem!

Strādneecu grupa

Mēs prasām raisit cilvēci no blēžeem!

Kopā
Ko prasām mēs, to cits neveens mums nedos,
Kā paši veen, kas prasām, — dodam-ņemam!
Lai pirmais gājeens streiks!

Mēs ejam atgūt Kalēju!
Aizsteidzas no skatuves prom — pa prosceniju
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Vartneeks un žandarms

Vārtneeks

Ei, ci, žandarmkungs!

Žandarms

Vaj tur ir droši?

Vārtneeks

Es stāvu te, lai kāds te neeelaustos.

Žandarms

Es projām eešti, ja kāds eelauzisees.

Vārtneeks

Cik grūts deenests šai laikā!

Žandarms

Un atbildigs.
Vārtneeks

Un algas tik maz.

Žandarms

Un bārgi preekšneeki.

Vārtneeks

Bet medals visfu atsver.

Žandarms

Šais laikos nedod vairs no īsta zelta.

Vārtneeks

Ak viltots!

Žandarms

To nedrīkst teikt.



Vārtneeks

Labāk eeeesim krodziņā.

Žandarms

Tās bēdu utis ņurd —

jautrāk, jautrāk!
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DARBĪBA

1. sargs 2. sargs
4 ceetnmneeces

1. ceetumneeks 2. ceetumneeks

3.ceetnmneeks 4.ceetumneeks

5. ceetnmneeks— Kalējs

8. sargs

Sargu vecakajs
1. Jaunaisceetumneeks

2.Jaunais ceetumneeks

No karcera Izlaistais

2 katordzneekl

SKATUVE

Pakaļplānā sirmji vaj draperijas, kam vidu 2—3 melni

steerji —
kameras durvis. Vidū soliņi, uz kureem sēd cee-

tumneeki, kas sagrupējami tā, lai veepmēr būtu uz ska-

tuves simetrija. Preekšplānā vidū 4—6 steeņi un visgarām
pār skatuves grīdu, no veeneem sāneem uz otreem, izvilkta

drēbe, kas nozīmē āra seenu,
kurai preekšā tukša telpa —

pagalms. Tā skatitajeem reizē redzams — ārs, kamera un

aiz kameras.

Kostīmi ne sargeem, ne ceetumneekeem nedrīkst atgādināt
kādas valsts vaj eestādes formas apģērbus, bet tikai kaut ko

drūmu, veenmuju.
Pirmais un otrais sargs stāv katrs skatuves sānos preekšā

Ja ir divviru preekškars, sargi atver preekškaru un paleek
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stāvot ar preekškara malām abās rokās, it kā eeroci turē-

dami, profilā pret skatitajeem. Ceetumneeces rindā pāreet
skatuvei pa preekšplānu — turpu-atpakaļ-turpu, nozuzdamas

kulisēs-širmos un atkal parādidamās. Ceetumneeki sed maz-

leet sagubuši uz preekšu. Visi runā veenmuļā gausā balsi.

Spēles un runas temps 4/4 takts.

Pirmais sargs

Četri soļi veena no otras!

Otrais sargs

Nesarunatees!

Pirmais sargs

Logos neskatitees!

Otrais sargs

Brīdinu! Brīdinu! Sarkanā! Sarkanā!

Pirmais sargs

Papreekš' es nošaušu, tad brīdināšu!

Aiz steeņeem divi ceetumneeki paceļas un pakāpjas uz

neredzama zemāka sola un skatās ārā.

Otrais sargs

Marš, marš!

Pirmais sargs

Veens, divi, veens, divi!

Otrais sargs
Galvas taisni!
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Pirmais sargs

Galvas taisni, kājas takti!

Ceetumneeki steigšus nosēstas. Trešais sargs pakaļplanā
eet gar steeņeem.

Pirmais ceetumneeks

Gardē.

Otrais ceetumneeks

Šach gardē!

Pirmais sargs

Deezgan!

Otrais sargs
Eekšā!

Ceetumneeces eet palēnināti gaitā un vairs neatgreežas.
Trešais sargs ar papiru rokā caur restēm sauc.

Trešais sargs

Pēter Jāņa dēls. Jān Pētera dēls!

Pirmais ceetumneeks

peeceļas ātri.

Ja!

Otrais ceetumneeks

peeceļas.
Ja!

Abi peeeet katrs savā puse durvju steeņeem un nostājas.

Trešais sargs
Kā sauc?

Pirmais ceetumneeks

Pēters Jāņa dēls.
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Trešais sargs

Kā sauc?

Otrais ceetumneeks

Jānis Pētera dēls.

Trešais sargs

Uz teesu!

Izlaiž.

Trešais ceetumneeks

Gardē!

Ceturtais ceetumneeks

Šach!

■ Trešais sargs
Eelaiž jaunu ceetumneeku.

Saņemat atkal veenu! .

Kalējs
No kādas organizācijas?

Pirmais jaunais ceetumneeks

No Alfa fabrikas metālistu sekcijas.

Kalējs
Kas ir pilsētā?

Pirmais jaunais ceetumneeks

Pilsētā nemeers ar teesu. Pilsētā niknums pret cee-

tumu.

Kalējs
Bet ceetums labo nozeedzneekus.
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Pirmais jaunais ceetumneeks

Pat sīkpilsoņi negrib ticēt vairs, ka ceetumā ir no

zeedzneeki.

Kalējs
Ko tad tee tic?

Pirmais jaunais ceetumneeks

Ka nozeedzigi labot nozeedzneekus.

Kalējs
Tad mums jateek drīz atsvabinateem.

Trešais sargs

Peeceltees: vecakajs nāk!

Sargu vecakajs
Peterson!

Trešais ceetumneeks

Ja.

Sargu vecakajs
Eeet kamerā.

Kā vārds?

Trešais ceetumneeks

Augusts

Sargu vecakajs

Tēva vārds ?

Trešais ceetumneeks

Nezinu.
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Sargu vecakajs
To varēja domāt: kas cits nāk te eekšā, kā tikai

tādi, kam nav tēva. Ārlaulibneeki.

Trešais ceetumneeks

Mātes vārds Anna. Viņa pati sev maizi pelna.

Sargu vecakajs
Nu. Daudz neizrunatees. Prokuroru Kuratorijas lē-

mums: septiņas deenas aukstā karceri!

Trešais ceetumneeks

Kādēļ? Par ko?

Sargu vecakajs
Par deeva lūgšanu jau ne!

Trešais ceetumneeks

Te ne par ko nav jābrīnās.

Sargu vecakajs

Saciju, neizrunatees: vainigs lūgumraksts. Prasit lū-

gumrakstā, lai uzrāda apvainojumu, ir Ku-

ratorijas apvainošana!

Trešais ceetumneeks

Bet bez vainas ceetumā turēt —

Sargu vecakajs
Karcerī pārdomāsi!

Trešais ceetumneeks paleek domigi stāvot.

Kamzols, mētels, cepure paleek tepat. Saproti. Pa-

vēlēts uz tumšo un auksto!

Abi aizeet.
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Ceturtais ceetumneeks

Es jau teicu, ka ceetumneeks lūgumrakstā nevar rak-

stit, ka to baro ar lopukautuves atkritumeem, vaj ar

kāposteem ūdeni. Kam bads mājā, tam bads ceetumā.

Kalējs

Vaj tad viņš no rlteem neteek uzjautrināts ar sau-

ceenu — kapija!

Ceturtais ceetumneeks

Kaledonijā vaj Kanādā, Alžirā vaj Londonā, Ņu-
jorkā vaj Konstantinopolē —

visur veena un ta pati
kapija.

Kalējs
Un ta pati mašina.

Ceturtais ceetumneeks

Un tas pats katlis.

Trešais sargs
Eelaiž jaunu ceetumneeku.

Atkal veens.

Ceturtais ceetumneeks

Tik īsā laikā divi jauni ceetumneeki.

Kalējs
Tas nozīme, ka cilvēks paleek stiprāks.

Ceturtais ceetumneeks

Vaj labas ziņas no ārpuses?

Otrais jaunais ceetumneeks

Ir ziņas tādas, beedri: tas fabrikants, kam peeder
leelee īpašumi, kas satur savā rokā banku, darbu,
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dzīvokli un maizi, — tas fabrikants no bailēm no-

slēpees.

Ceturtais ceetumneeks

No ka viņš baidās?

Otrais jaunais ceetumneeks

No ta, ka ceetums paleek pilnāks.

Kalējs

Vaj tas nav pazīstamais Alfa?

Otrais jaunais ceetumneeks

Tā teic, ka ■ vārds tam būtu Alfa. Bet vaj nav

veena alga, kā to sauc? Tas šodeen Alfa ir, bet rīt

jau Alfonss, Vilhelms, Džodžs vaj Džons; tas šodeen

baņķeeris, bet rīt jau teesnesis vaj kara vadons. Tas

veidos pārgrozās, kā velns.

Kalējs
Bet strādneeki, kas viņa fabrikā un kara spēkā?

Otrais jaunais ceetumneeks

Ir zināms, ka teem zināms jau, kas jazin.
Iznāk preekšplanā katordzneeki, katrs no savas puses, it kā

nezdami ko svarigu, sagubuši, takti.

Pirmais sargs

Purnu augšā!

Otrais sargs

Muguru taisni!

Katordzneeki atgreežas — eet no jauna.

Pirmais sargs

Neglūnēt šķībi!
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Otrais sargs

Nešķeebtees uz sāneem!

Jaunee ceetumneeki pakāpjas, skatās caur steeņeem.

Pirmais jaunais ceetumneeks

Kas tee?

Otrais jaunais ceetumneeks

Kas tee?

Kalējs
Tee katordzneeki, kureem neteek izdots tikdaudz

maizes, cik nepeeceešams dzivibas uzturēšanai. Kad

viņi to peeprasija, tad dabūja 40 kilo smilšu maisus

3 stundas pusdeenas saule.

Pirmais jaunais ceetumneeks

Es redzēju, ka veens no teem pakrita zeme uz

sava seja.

Otrais jaunais ceetumneeks

Es redzēju, ka otrs nogāzās augšpēdus uz savasi

nastas!

Ceturtais ceetumneeks

llgak par pusstundu šo sodu neiztur.

Trešais sargs eelaiž no karcera izlaisto. Tas eenāk roku

virs acim turēdams; taustidamees, atgādinādams aklu.

No karcera izlaistais

Sveiki, beedri!

Ceturtais ceetumneeks

Vairs pazīt nevar, kā tu esi pārvertees!
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No karcera izlaistais

Ja. Divi nedējas starp blaktim tumsā un karstumā.

Ceturtais ceetumneeks

Izbalināts.

Kalējs
Izžāvēts.

Ceturtais ceetumneeks

Nāc ēd un atkopees preekš turpmākā.

Aiz durvim skaļš sauceens: skaitišana! Visi steigšus
sastājas rindā. lenāk sargu vecakajs. Nostājas pee durvim.

Tam sāk paeet garam ceetumneeki pa veenam. Tas skaita.

Uzrunā no karcera izlaisto.

Sargu vecakajs
Aha! Tu no karcera ārā. Un tik žirgti vēl kājās.

Par maz esi dabūjis, par maz!

Aizeet.

Spēles temps pārmainās no gausā, veenmuļā — straujā, dzīvā

1/4 takts vaj vēl ātrākā tempā. Runāts teek sajusmigi.
Dzīvas kustibas.

Kalējs
Mums šovakar bij jautājums
par teātri un brlvibu.

Trešais ceetumneeks

Bet man ir jautājums:
vaj brlviba nav tikai teātris,
bet ceetums Isteniba?

Ceturtais ceetumneeks

Tāpat var teikt, ka brlviba ir Isteniba,

bet ceetums teātris.
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Pirmais jaunais ceetumneeks

Kā saskaņot, ko runājam, ar dzīves istejiibu?

Kalējs
Nu sakāt, beedri, jūs — kas īstens ir uz skatuves?

Vaj mežs no kokeem, nams no mūra,

vaj eejocis tur īsti kauj,

vaj īsts pat varoņdeguns tur un sejs?

Otrais jaunais ceetumneeks

Ja gan — tee visi mākslinati —

Pirmais jaunais ceetumneeks

Bet skatitajs grib īstas izjūtas.

Ceturtais ceetumneeks

Nu lūk, nu lūk —

Trešais ceetumneeks

Kāds ir tad teatram un spēlei uzdevums?

Kalējs
Dot īstu izjūtu bez īstas istenibas.

No karcera izlaistais

Bet kas mums īstā izjuta šai kamerā?

Pirmais jaunais ceetumneeks

Uz brīvibu!

Otrais jaunais ceetumneeks

Uz brīvibu!

Kalējs
Tad — vajā atrautees no īstenibas!
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Trešais ceetumneeks

Tik labas ziņas nāk no ārpuses.

Ceturtais ceetumneeks

Tur masas uzstājas ar mums, par mums!

Pirmais jaunais ceetumneeks

Tur brlviba
— es jotu zignalu.

No karcera izlaistais

Ko?

Otrais jaunais ceetumneeks

Aiz žogeem, mOreem sauceeni.

No karcera izlaistais

Vaj teešam!?

Pirmais jaunais ceetumneeks

Ta teešam Isteniba — teešam!

Visi pamazam, runājot sasteigušees un sakāpuši uz pa-

augstinajumeem pee preekšplana steeņeem. Sajusmiga žesti-

kulācija. Līgsmiba. Pee pēdejeem Pirmā jaunā ceetumneeka
vārdeem Pirmais un Otrais sargi steidzigi rauj preekškaru

preekšā, it ka ar to steigdamees uz steeņu pusi.



DARBĪBA

Vārtneeks Žandarms

Sapulces vadītājs
Pirmais aģitators —

Omulības partijas liders

Otrais aģitators — kāds rakstneeks

Trešais aģitators — Auto

Ģenerāls — Alfa

Revolucionārs— Kalējs Pulka Meitene

Strādneecukolektīvs Strādneekukolektīvs

Žandarmu pulks

SKATUVE
Ta pati, kas pirmā, otrā vaj trešā darbibā.

Vārtneeks un Žandarms nāk — veejis no labās, otrs no

kreisās; vidū preekšā sateekas un šķērsam skatuvei pār-

gājuši nosēstas: tas, kurš no kreisās nācis, labā puse, no

labās — kreisā. Sapulces vaditajs nāk pa vidu. Nosēstas

tribinei preekšā pret publiku. — Aģitatori nāk pa vidu tādā

kārtibā, ka kamēr Pirmais runā, Otrais stāv pakaļplanā,
kamēr Otrais runā, Trešais stāv pakaļplanā. Divi pirmee
pēc runām nosēstas — veens pee Žandarma, otrs pee

Vārtneeka, bet trešais seko Alfam pa vidu. Aģitatori runā

pret skatitajeem. — Kalējs un Alfa nāk reizē katrs no

savas puses — labās, kreisās, — un sastopas pee tribines.
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Vārtneeks, Žandarms, Sapulces vaditajs

Žandarms

Mītiņš DQs nāvigs —

Vārtneeks

Tad nu redzēsim, kuram no aģitatoreem izdosees

to apvest ap stūri.

Žandarms

Ak ļautiņi, ak publika!

Vārtneeks

Sveiki, žandarmkungs. Vaj jūs ar gribat par po-

litiķi palikt?

Žandarms

Nāku deeinesta uzdevumā.

Vārtneeks

Tad jau mūsu peenākumi še veenadi.

Sēstas. Tikmēr uznāk Sapulces vaditajs.

Sapulces vaditajs
Ar šo pasludinu leelo mītiņu par atklātu un /ārds

pirmajam aģitatoram —
Pilsoniskās Omulibas Par-

tijas preekšstāvja. kungam.

Pirmais aģitators
Manas dāmas un mani kungi un ceen. sapulce!

Kad es še no šās tribines uz jums runāju, tad ap

manu sirdi ir tā, it kā man vajadzētu no paša lai-

mes pārplīst. Jūs jau uz skolas sola sēdēdami un

dabas zinibas mācijušees zināt, ka paēdis kustons



49

ir meerigs un omuligs, t. i. tāds,; kādu var saukt

par laimigu. Tāpat, gluži tāpat ir ari ar mums: ja
mēs esam paēduši, ja mums ir mīksta guļuveeta un

ja mūsu blakus dzlvneeki mūs netraucē, tad mēs

esam sasnieguši visu, ko mirstigais šeit virs zemes

var sasneegt. Un tomēr, par nožēlošanu man jums
jāsaka, ka šai mūsu laimei ir daži traucēkļi, un

proti: nepaēdušee trokšņo! Vālrbūt kāds no jums
man oponēs un teiks: nu dodat ari viņeem paēst,
tad tee apnmsees. Nu labi, peelaidisim, ka mūsu,

Omuligo, partija dotu viseem neēdušeem paēst. Vaj
tad jūs domājat, ka mums pašeem peetiks? Neka.

Un sekas būtu tās, ka mēs zaudētu savu meens»

un omulibu, kas nenozīmētu neko vairāk, kāl Pil-

sonigās Omulibas Partijas galu. Un tā kā mūsu

partija ir ari kultūras partija, tad tas nozīmētu ari

visas kultūras galu. Tāpēc mūsu lozungs ir un pa-
leek: Nost ar kultūras grālvejeem — ar neēdušeem!

Es beidzu.

Sapulces vaditajs
Vārds Otrajam aģitatoram — kādam rakstneekam.

Otrais aģitators

Jūs, manas daiļās ceenitajas un mlļee lasitaji! Kā

rozes zeeds ir mūsu tauta! Smaršiga un krāisu bagāta.
Bet viņa var izkūpēt kā dūmi, ja mēs to nekopjaļm.
Viņas serdi var izgraust internacionālisma tārps. Viņas
zarus var apšķīt un apšķubit sveštauteeši. Viņu va-

jaga peeseet pee meeta, lai vējš nenolauž. Viņai
vajaga uzirdināt zemi! Janogreež ari nederīgās at-

vases. Jāraugās, lai neuzmestos nepeeklājibas un rup-

jibas lapu - utis. Lai garāmgājēji nepūš virsū smir-

došas tabakas dūmus. Es gribu sacit, ka viņa ari
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jāmēslo. Tad zeeda smarža būs leeliskaka. Tad krāsa

kļūs mirdzošaka. Tad šis zeeds varēs ar pilnu līdz-

vērtību lepotees visu kultūrtautu raibajā buķetē. Tāda

ir mūsu tauta. —
Bet sakāt jūs, kas ir tas dārzneeks,

kurš puķi prot maigām rokam kopt? Sakāt, kurš būs

tas meisters, kas no viņas izdabūs vajadzigo aromu?

Sakāt, vaj maigai smaržai nav nepeeceešams maigs
deguns? Neveens cits, ka tautas rakstneeks, neveens

cits, kā dzejneeks, jo viņš, ir preekš savas tautasļ,
preekš savas rozes — un ši roze ir preekš viņa. Tā-

pēc mīļee lasitaji un daiļās ceenitajas —
lasāt manas

grāmatas!

Sapulces vaditajs
Vārds Trešajam aģitatoram, sociālistam Auto kun-

gam.

Auto

Beedri un demokrātija! Šis plašais mitiņš ir sa-

saukts un sanācis tāpēc, ka mēs stāvam, tā sakot,
leelu notikumu preekšvakarā, bet vēl vairāk tāpēc,
ka mums jateek skaidribā ar tekošo momentu.. Bee-

dri, jūs zināt, ka visā pilsētā ir eesācees plašs streiks

un darba tautas speedeenu izmantodams ir atsvabi-

najees no ceetumā pirms dažeem gadeem noteesatais

stājees ari kā politisks aģitators, nostādamees savās

saukts strādneeks, kurš jau vairāk veetās uz-

runās uz slidena ceļa, kritizējot mūsu partijas demo-

krātisko darbu. Ja ari viņš domā aizstāvēt šo streiku,
tad mēs to neaizstāvēsim, io streikā neatbildigeem
elementeem eejaucotees, teek, tā sakot, uz visnoso-

dāmāko kompromitēta pati streika tradicija visas de-

mokrātiskās pilsonibas preekšā. Caur to paasinās te-

košā momenta nozīme tanī ziņā, ka mēs, kā veca
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revolucionāra cīņas partija, teekam atblditi no pir-
majām cīnitaju rindām, tas ir — posteņeem uz pa-

kaļplāna, kas nav saveenojams ne ar mūsu partijas
tradicijam, ne ar viņas vēsturisko pagātni. Beedrj
un demokrāti! Es jūs uzaicinu slēgtees ceešas rin-

dās par streika vadonibas brīvibu, jo pretējā gadī-
jumā mēs tiksim nostāditi ta fakta un notikuma

preekšā, ka šis vispilsētas streiks, sākot no šās stun-

das tiks izsludināts par izprovocētu. Lai dzīvo so-

ciālisms!

Kalējs, Alfa

nāk. /^3S^
Sapulces vaditajs //»/ }^žrs*4

Vārds ģeneraļam Alfa kunga,m.

Kalējs '
Es biju peeteicees pirmais!

Alfa
—-

Kāda nekauniba! Šis — no ceetumā izbēgušais
nozeedzneeks!

Kalējs
Es gribu runāt par nozeedzibam!

Alfa

2andarm, vārtneek! Ko jūs snaužaļ! Ko jūs neiz-

pildāt savu peenākumu! Es pavēlu apceetinat un aiz-

vest šo cilvēku!

Žandarms un Vārtneeks saņem Kalēju un sāk vest. Auto

taisās nopakaļis. Alfa aizeet pa preekšu, pa vidu.
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Puika, Meitene

no vidus.

Meitene

Vai! Kalējs!

Puika

Aši ziņu kolektivam!
Skreen abi reizē katrs uz savu pusi pār skatuvi.

Kalējs
Laižat! Nost!

Turas vedejeem preti.

Strādneeku kolektivs, Strādneecu kolek-

tivs, Žandarmu pulks

Strādneeku kolektivs

no labās.

Laist brīvu Kalēju!

Strādneeču kolektivs

no kreisās.

Laist vaļā cilvēku!

Žandarms un Vārtneeks palaiž Kalēju. Aģitatori aizbēg
>.

— divi katrs uz saveem sāneem. Auto pa vidu.

Alfa
žandarmu pulka preekšā.

Izklīst!

Žandarmu pulks
Izklīst! Izklīst! Mums auksti eeroči un karsti!

Kalējs
Seju pret dibendurvim.

Ceešak! Ceešak! Rindās, rindās!
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Alfa

Marš, marš uz preekšu!

Strādneeku kolektivs

Līdz pēdējam mēs veens pee otra.

Strādneecu kolektivs

Līdz sākumam vaj galam!

Alfa

Veetās! Veetās!

Žandarmi taisa reize ritmisku kustibu abām rokam, it kā

šautni uzvelkot un palaižot.

Kalējs
Nav ko kavēt!

Ritmiska rokas kustiba, revolvera šāveena rlcibu atgādinoša
Alfa krīt. Divi žandarmi to iznes pa vidu. Strādneeku un

Strādneecu kolektivi ritmiskām roku kustībām ritmiski virzas

sānis un uz preekšu. Žandarmu rinda jak. Tee pa veenam

turpu-atpakal-turpu starp abeem kolektiveem un bēg pa vidu.

Kolektivi reizēm atkāpjas, reizēm uz preekšu ritmiskās ku-

stībās — saleekdamees, paceldamees. Kad visi žandarmi

pa vidus durvim izgājuši:

Kalējs
Preekšā pa kreisi, pa labi!

Kolektivi izeet steidzigā kārtibā pa kreisi un pa labi, pa
prosceniju.

Žandarms

peecejas no zemes, apskatās; klibojoša ritmiska kustiba.

Vai, vai! Ko nu lai eesākafln! Pats Alfa guļ un

nemostas. Bez preekšneecibas nu mēs visi!



Vārtneeks

pabāž galvu gar solu.

Nu jāmet kažokam būs kreisā puse.

Žandarms

Es ari domāju jau gulēdams tā darit.

Vārtneeks

To darit nevar vis uz kaujas lauka. Nāc, steigsi-
mees!

Aizeet. Skatuve tukša.
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EPILOGS
Puikas un meitenes

Saskreen no katras puses pa divi.

Pirmā meitene

Te laukums brīvs ar sauliti.

Otrā meitene

Te spēlēsim mēs „Veco pasauli".

Pirmais puika
Kā rotaļu mums sadalit pa lomam?

Otrais puika
Lai lomu katris ņem pēc paša domam.

Treša meitene

Es bušu fabrikants.

Ceturtā meitene

Es strādneeks.

Trešais puika
Es būšu tribine.

Ceturtais puika
Es runa.

Peektā meitene

Es būšu parlaments.
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Sestā meitene

Es liders.

Peektais puika
Es gribu nauda būt.

Sestais puika
Es teesa.

Septitā meitene

Bet es par karali.

Astotā meitene

Un es par nerru!

Septitais puika
Es revolūcija.

Astotais puika.
Es bumba.

Pirmā meitene

Nu, tagad katram loma rokā.

Pirmais puika
Mēs sāksim rotaļu, bet šitai spēlei 'beigas!

Pirmā meitene

Beigas, beigas, beigas!

Visi

Beigas!
Aizeet rindās pa kreiso un labo.
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PEEZĪME

„Alfa un Auto" konstrukcijas pirmmets izdomāts un eesākts

1922. gadarudenī RigasCentralceetuma ceturtā korpusa vee-

nineeku kamerā, beidzamā pee seenas. Darbības — otrā,

trešā, peektā—izrāditas 1924. gadā 20. jūlijā Rigas Arodu

Beedribu CentralbirojaKluba rīkotospirmajos Darba Svētkos

Saules dārzā, pee Ķīšu ezera. Spēlē nepeedalijāsneveens

profesionāls akteers, bet ap simts strādneeku, stradneeču,

darba jauneešuun bērnu, — noskatījās pāri par 4000 ap-

meklētāju.
Nav jādomā, ka teatrs būtu kāda dzīves īsteniba, kur

visam janoteek un jāizskatās taisni tā, kā tas būtu redzēts

vaj redzams reālā dzīvē. Tāds eestāstijums un eedoma ir

tee pinekli, kuros ilgeem gadeem narkstas dažādo slavēto

un neslavēto teātru režisoru kājas. Tee ir valgi, ar kureem

teatrs teek aizvilkts nostno dzīves realibas, jo šādas eedomas

dēļnav eespējama teātra attīstība līdzi dzīves laikmetiskai

attīstibai. Līdzšinējā valdošā skatuves eekārta un pat teori-

jas dibinātas uz buržujiskās izšķērdības un izlaidības pama-

teem. Tas nosaka tādu teātru seju — stilu. Jaunais teatrs

veidosees uz jaunās dzīves principeem,uz materiāla un ener-

ģijas ekonomijas principeem, uz konstrukcijas) pamateem.
Ekonomiskā nepeeceešamiba ir ta, kas tur tagadējo dzīvi

savās ķetnās; tāpēc jāsaprot, ka šī pati nepeeceešamiba
nosaka katru īstu aktīvu jaunveidojošudarbibu: ar mazāko

spēka patēriņu sasneegt leelakos panākumus. Tāpēc ar ša
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laika dzīves īstenibu saskanigai vajadzēs būt tai lugaiun

inscenējumam,kas gribēsun meklēs balstitees uz šeem prin-

cipeem, vispirms jaupilnigi ārēji: tādai lugai vajadzētu būt

veegli Izrādama laukā, bez eerobežotas telpas, kā ari spēlē-

jamai pat visšaurākā telpas eerobežojumā.

„
Alfa uu Auto" konstrukcija mēģināta izveidot tā,ka eespē-

jams izrādit katru darbibu atsevišķi, noslēgti un nobeigti;

eespējams izrādit darbibas pa divām, trejām, četrām, gru-

pējot pat pēc apstākļeem; eespējams izrādīt laukā plaši, kā

ari uz slēgtas skatuves sašaurināti. Izejot no eepreekšmine-

teem principeem,' visas darbibas veenoti spēlējot nebūtu jā-
aizmirst, ka Alfa, Auto vaj citas mainigās personas tēlot

vajadzēs katru veenam un tam pašam spēlētajam, ne-

skatotees uz to, kādā lomā viņas nebūtu noliktas vaj cik

nereālas ari neizliktos. Tāpat teatralibas pamatšema būs

personu un darbibu konstruktivs nostādijums vaj noblīve-

jums un tempu saritmojums; turpreti teksta literariskums

paliks otrā veetāun neuzmāksees runātajam ar savu grūto
daudzumu.
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Kvēle. Dzejoļi. (Izpārdota)

Vēļl unaizvēji. Stāsti. (Izpārdota)

Pilsētā un laukā. Dzejoļi
Maleenā. Stāsti. (Izpārdota)

Eeslēgtee. Stāsti. (Izpārdota)
Laterna tumsā. Kolektivtipi
Bula vasara. Stāsts

Karavane. Dzejoļi
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Ho-Tal. Dzejoļi
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Aziats. Dzejoļi
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Šaubīgais cilvēks. Romāns

Kameras. Stāsti

Skaistā Itālija. Stāsti

Svētās Māras dēla darbi mātes valstī. Kino romāns
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