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Oli kerran aika jolloin sa

ei ollut rannikkovuo-risto- a

ollenkaan Tyynenmeren
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Tervehdykseni teille pienet to-

verit Kesä on' tullut pitkiin kyl-

miin talven ja kylmän kevään jäl-

keen Sadettakin on saatu riittä-
mään asti ja pian ön kaikki täy-
dessä kukoistuksessaan

aallot kimaltelivat auringrtn pais sukulaisineen tirkistelevät meitä tä se on kaikki täynnä samanlai- - Koulumme päättyi Töukok 31

suurilla silmillään ja uivat sit- - sia pikku hiukkasia Tämän lie- - päivä Nyt me lapset saamme

te pois Mutta sellaiset pienet juu seassa' kasvaa madon näköi- - hetken nauttia luonnosta On

teessa nussa- seuduissa missä
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riydy meidän matkastamme' Me Ehkä olette jo- ajatelleet että kissan poikaa jotka olen nimittä- -
hirviot uiskenteiivt Häiritsemät-
töminä meressä Merimiehet us-

kovat jolloinkin vieläkin näke-

vänsä noita suuria käärmeennä- -

näemme-ett- ä meren jokaisessa meidän pitäisi nimittää tämä nyt Mirri ja Lilli Hekin haluavat
vesikerroksessa elää erilaisia oli- - paikka joksikin? Kutsumme si- - nauttia luonnosta paikka mihii
oita kuten linnut maan päällä tä meren hautausmaäksi Täällä' menen tulevat he jälessäni
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KoiMa menninioua vaan a
Sll)ivajsa paikassa Suurin osa ruumiit jotka eivät voi leijailla hennetään Nyt annetaan kuusi

KnVin rZS"'}!? äistä meren eläimistä on niin vedessä-
-
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sikdämmehH? elhiSa hS' tä Vedeä?ä leiJailevilta hiuk a on suurten kalojen hyveiden marm lapset tovonme että syk- -

kasiIta Yhdessä kupillisessa ja muiden suurten eläinten hm-- syn tullen saamme piirasta joki
vioita olleen meressä kosKa mi- - merivettä „ytä on j0 tuhansia rankoja Tämän liejun joukos- - hampaalla sillä vuoden tulo
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öljyn täkia Uletteko koskaan
ve(lessä on paljon sellaisia fcläi- - kerrostuma meren pohjassa li- - kutsun Isäni sairasti kaksiviik-ajatellee- t

etta lampuissamme pa- - „„
5än(VI„( i CL

t„lan W vaan' nyt hän on taas terve
lava
restä

petroleum
ia muodostunut

on alkuaan
siinä
m- -

ten tulikärpäsillä ja „e voivat e- - sia palkoja paksu Pohiimmai- -' Toivonuteille pienet siskot

painon Jitiiinnctd ftcacui nia v x y u 111

Aune Hehdrickson

on ~~
laa vaikka meren pohjassa iai- - seksi loutunut lieiuonkauan aikaa sitten eläneiden hy- - 'Ien himmeiden lostorilvhtyjeh puristuksesta kovetti

vin pienten eläinten ruumiista? „„mA„ matkallamme
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laista oli elämä tuntemattoman
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Se on kummallinen kertomus

jonka 'ehkä haluatte - kuulla
Siihen aikaan ei tämä mailina

ollut samanlainen kuin se on

nyt? vaikka meret olivat täynnä
kasveja ja eläimiä kuten nytkin
Silloiset meren eläjät eivät voi-

neet aavistaa että osa Tyynen-
meren pohjaa tulisi jonakin päi

tuileet noin puoli mailia meren Vihdoin tuli aika jolloin an

alapuolelle tulemme me- - mä rauhallinen aika päättyi Jo-re- n

pohjalle Se näyttää meis- - takin kummallista oli tapahtu- -
tä äärettömän laajalta tasangol-v- a Maa heilui ja kuului omi- -

Selma
oli llZ öhie

ta Meren pohja on pehmeää tuisa aana ja kaikki eläimet jot- - puhe Selma 5 Lonkolaita
Muu iiuiiaiacu laiuiumuu ijuji i Ka vain suuiKin voivat Kiiluvatvänä olemaan Lahfornia „ „omm„ 1: — „ _i

- 1: t limuja cucuvol
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na s siella pohjalla on a van meren pinnan tasalle jonka hal „e„ä Hill 'ja Rolf Ylhäinen

mää ™meS T " ? 'Tr-l- "T" jaale mere'1 aalot akoIvat
ja kupletin lauloi Anni Eskola

ennen Sstä kku oliois amaJ eMmf huuhtoa maalta hietaa ja mul- - aikk t esittivät kuvaelmanp a

ja nKde k" htaksta kuoltuaan fast- - an huomiomme kjin- - taa ja niin peittyi tämä meren -- Kansat ja Trustit" ja näytös- -
noimn pieniin hiukkasiin jot- - hautausmaa maakerrosten alle kaumleen "Säästäkää"

Auringon valo ulottuu monta ka laskeutuvat pohjaa kohden Pitkiä aikoja kului taas ja tu- - Kouluaikan- - teimme kaksi ve--
jalkaa syvälle meressä- - vaan si- - hyvin hitaasti Otamme niitä hansia jalkoja hietaa ja multaa neretkeä toveri Ylhäisen paatillakali kun laskeudumme syvem- - käsiimme ja tarkastamme niitä entisen- -

keräytyi merenpohjan ja meillä oli noilla retkillä oikein
malle tulee vesi htmmeammak- -

ja huomaamme ihmeeksemme et- - savi hie- -päälle Keräytynyt ja ilauskaa Retkillä oli vii kolme- -
si ja JJ) kauan ennenkuin saa- - tä ne ovat ylemmissä 'vesissä ta kovettui kiveksi Sitten tuli kymmentä henkeä'vumme meren pohjaan vallitsee elävien pienten eläinten-rmimi- i- taas maanjäristys ja entinen me- - Täällä Fairportissa oli kenttä- -
mita synkin pimeys Meri on ta Kun ie kuolevat vajoavat renjiohja kohosi' Ijprkeaksi ran- - jtlhla 9 o kesäkuuta ia pian fii- -ikella pintaa taynna monen ko- - n iden ruumiit meren pohjaan 'nikkovuoriryhmäksi yläpuolelle „aan toimeen' toinen kenttäjtlhlakoisia vansa ja muotoisia kas- - Kun hämmennämme - liejua vedenpinnan
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Toveruudella Reino Ringman
veja ja eläimiä Kalat kaikkine meren pohjassa havaitsemme et- - Oatket) —r--:
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MIES JA NAINEN Venäjällä Tanssi aikaansaapi että "hyvä on miehellä olla nai-- Ammukkeiden valmistajairt vai

vahvan lihasten jännityksen koko scen koskematta" ja hänen mie- - mot vaativat
ruumiissa joka mahtavasti ja lestään ön aviokin samaa kuin dessa työskentelevien naisten(Jatkoa kuudennelta sivulta)

vaan nenällä käyttäen n s oi- - kiihottavasti vaikuttaa aivoihin laulaa Keskiajan kuluessa pääsi Käyttämään hameita tavainsu 1

työssä käyttämiensä housupuku
jen päällä kulkiessaan kaduilla

Useissa Georgian sahamyllyis-s- ä

on otettu neekerinaisia keve-ämpii- n

töihin miesten tilalle

Madrasissa Indiassa on perus-

tettu lääketieteellinen koulu nai-

sia varten

faktorista suuteloa toistensa synnyttäen niissä huumeen ta- - voitolle jonkunlainen henkisen ja
haistelemista jota pn myöskin paisen tilan Tanssiva henkilö on aistillisen rakkauden sekotus

toisen sielun ahmimi- sj1!5 ikäänkuin houreessa tai hai-- : ka' ilmenee trubaduurien ja sen
seksi Kuinka suuri vaikutus ha- - 'tioissaan ja tämä tietysti mahta7 kaltaisten hourailijain runoudessa

julla on myöskin ihmisten eikä vasti vaikuttaa myöskin nuorten ja elämässä: aistillisella rakkau-vaa- n

eläinten keskuudessa joka henkilöiden sukupuoliseen vtun- - della ei tässä sekasotkussa
on varsin tunnettu asia siitä puhumattakaan siitä suinkaan ollut vähempi osa Vas-meil- lä

on sangen monta esimerk- - minkä läheinen kosketus ja kuu- - ta myöhempinä aikoina on rakr
kiä kuten' Zola'n romaanissa muuden aikaansaama kiihotus kaudenkäsite ihmiskunnalle

Mouret" ja Tolstoin "So- - 'vaikuttavat Että tanssi tosiaan vinnyt: on ruvettu ymmärtämään
ta ja rauha" Väitetään että jot- -

111 pääasiallisesti sukupuolista yhä enemmän että ihmisenkin Vinnipegin keittäjältäret ja
jierhepalvelijattaret ovat perus- -kut herkkätuntoiset miehet voi- - 'aatua näkee 'siltakin etta nuo- - rakkaudella on svvä ruumiillinen "- tnnupt iininn inlrn nulli n vritt:- -

d(7of nnifn ret tvtöt enimmäkseen karliittp- - npriKtiic oka luhlahetkina vai- - " Jiul iici-_i- i 111L11111111 uiuiviuaia - j

sanoa onko han eroottinen luon- - vat tanssihallinsa kun ovat oi- - taa koko ihmisen mutta etta- -
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ne- vieläpä onko hän
'
iiii pi" Ta leet miehen kanssa sukupuolises- - ihmiskunnan suuri henkinen ke- -

Kykenevien kemistien kysyntä
varma on että useat naiset käyt-s- a yhteydessä: kun he vaan saa- - hitys on luonut täytteeksi edelli- - on njjn lisääntynyt sodan ajalla
tävät keinotekoisia hajuvesiä stw vat tanssia miehen kanssa väsy- - selle sielullisen rakjkauden Mie- - että Pensvivanian valtion yliopis- -

kupuolisista syistä : vät he tuskin milloinkaan miittt hen ja naisen pääsuhde toisiinsa to on järjestänyt erikoisen kurs- -

Vihdoinkih tulee vielä mainita tuntevat ainoastaan tyydytystä on siten muodostunut korkeam- - sjn kemiaa lukevia naisia varten
rSs cictpii iTiPrfcillinpn ia qnnelhsuuttaUseat meidän maksi ja ylevämmäksi kuinen- - ——

„I„ 1 1 iimiiihkkaikessa'" rakkäudenelämässä: tänsseistamihe kuvaavatkin sei- - tisaikoina ja luonnon toimeen-tans- si

Rakkaushalun herättämf- - vemmm ta epaselvemmn eroot-- saama jako eri sukupuoliin voi

seksi on se hvvin laajassa "käy- -
tsta tal sukupuolista' suhdetta siten katsoen kummankin eri

tännössä eläinkunnan keskuu- - Koko luomakunnan läpi pu- -
sekä henkiseen että ruumiilliseen

dessa varsinkin lintumaailmas- - haltaa rakkauden henki Se alkaa luonteeseen joutaa yha taydel

ja melkein päätekijänä hyvin solueläimistä ja loppuu ihmises- - scmpaan yhteistoimintaan ja

villikansan rakkaudenet- - sä Ihmiskunnassa tämä rakkaus "kunnan jalompien tarkotus-sinnass- ä

Tanssilla villien kanso- - ön vuosisatojen kuluessa näyttä- - perien saavuttamiseen
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tällaiset tanssit lojipuvatki i tää olleen puhtaasti aistillinen
miesten ia naisten yhtymiseen niinikään intialaisten Sakuntalan +
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tulee useampiin uskonnollisiin aisteille Semmoinen oli myöskin s~s~ö7 koVpnTnlcrn Viocf nti Viwäk hoquiamih mpueurn
menoihin jotka monasti ovat ko- - jjääasialhsesti muinaiskreikka- - "viimiajftiiaDivn iiyvan konksrt ridriiän osaston talolla Ahjoiai- -

yinkin sukupuolisia vieläpä suo- - laisten rakkauden ihanne Kris- - SI tämän ja ensi kuUTl wh°äoqui'lwih?'P'
rastaan irstaita kuten esim e- - tinuskon päästessä voitolle on ajaria Tilaa aiOlSSa h an nan s s o oafaTokok
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