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”riTLfi.V <nr. 4 — need võimalused: juha vnne sasžateiMnde’ vatoota {-sünnitada) bunriUhuU Inimesi. See .pidavat laiatama
nimi - v»I robot-rmakteL Keemal .tao* nmnarakfendvžž voWatow mtå.

S{,ri nii mehe «‘franc- kui naiw munarakke V.m*eT%Mmst
?!n võivad nieiierj saada lapsi isegi Plsncb-InKiEJudis mehe spermas
pi;rs,.t K!3rsr,B. KiiaUus.. miile kor- nfiis- ja mees-sõemnenüdikesle'eral

rvstäRs ajakiri "S-to-tri, näitas, et damine. Kava*? m -- konstraécrida
Jani!
valiksid, raseduse as.«me1 1 tipse

sugu määravate soemneniidikt^A la-

rftvfi^f/mskas. Kõik ?W‘ votr.vcbösb i-( pöbjurifsh kõne imikute

Keni oH se-e jelrm, kjss sünnih'pojss

Saksamaal
BONN — Professor Gunnar Myr-

dalf nimi on JWur veel n,« w-Blrutniks fÄfine-Sab-samea!. Myrdaii,
kellele anti Lääne-Siskrii rnamaUjkaupluste rahuauhind, irudlriyVih.

su mitmelt paolt sc-lliri. et ,,fj

üks of,aih,j halllaMe vti :-Hr:dnriuj

IM j ta »• (toitu poiu^ u

male auhinda and:*.

Läane-Saksaraajnjitukv ■.!•;•.;•■■’.-■ hm-

õühing kaitseb siiski
mb;t abielupaar MyrdaLe. Sriri ko-

PBSIUBVE 694771 fMKScas

VÄ6ÄGHUPÜRKGND EESTI

SKAUTIIKELE NOORTELE

hyriribise i'*raM;iiruse> seadmed.

viii tüdruk, tyieyüus on juha

rrhii rstsiv, Pfunr-Jiv.u «:-io;l-<cmaks

■■ ■■■■:;■ >■

Myrdali-lüli

MCTSi

UUDISMAA

^ loomad»; osjss 5.m;”y;.»;okie juba üle konrirurr;:i:niw nüri ii76i»V»4 Iwlis-

kümne zi-ste kunstlikku vüjfiSlÄtrd-o.; »4 jttttgi) ■ Sririoe-Saksamasl tpraü
vo.maluFi. Vs;mAsejl fiart.Ki) toimub Smidt C,hAm^nhv.r Kanadas fdri Csl-

ka juha inimeste omis. Ajakiri Jaghsni js Inslirtrml /prof, Gurdott!,

"”"'.l'5" s-> inbfi ptÄsegu rdsb

kus ünnefiüus ratordis konna Jc-pmmo.

Dr. O. Vule
Saksa-IOesli

n;r<nlrn«?; veenmd miljanii injmeoü
1LS.Ü-? (Michiomi UllkooUs) tototakf> f:ür;fisu;ri küsslhku Vjlja.riemise vjmJ- h&Utä. kuidas säüitoda mehe
5urns wkj:U5iel‘?e kontaktita üir-rif semroet • pikemrd sega'
uv/i mehe r^r^rrhkkmiv. süstimise neid?'konservina js rÄR^tnroõjm^hSee VGsiristdakfi Kiri juha .nooSperma «-jilitamm* on võimalik rm-r-K «perm» %‘önimis* fellekg ajaks,

-Eri kraadi i€ järgi! Ka

kui soovüokM- Ism js km Mda <4

r-vfm-w«S jriSia nn. pangad või y»«
rammi sperma saamiwd,?,. Uiür.e-

võimule enam 'bialöQÄŠhs-fmd^j-'

Sakvamssj asub üks n<-i;ri frank-

Nahrfe.s kinnitavad unriniBW^, H
iesii&vsitr elukutsete juure* «lErtlta-

iurtlh. teini' BremenK.

Kunsihk rasfrisroinf on tulevikus

deklaratsioonis. nv:s > isririri; 7 s-v võimalufi, et vanemad võtvad m:
rn-mreiü õrna lapse hoo. Sskftproasl
litsus tegj vaijsandmisd'..- ooooe riö; cnnesTus di, Enoh Schillingul Mnxkui neli .suurvõimu üle; ■„lv'r;(-::v:!d

punkti, üteldakse ms,. ri r-vr-u, va-

1 ;j i;j

va4 mehed *term**k« fvilistok*).
Näitena e^itotakw* *ökfkhijad ja
need mphf^, kes Pkitovad allvw-

4ärg.lhk.l

seisukohaks, et kõik sõ-;ukri

Kasta nthr-e paikadesse, k uru; riid
ktäpituiatüiooni.p&eval. 8. mmi

T’Rnotij VRlhsiis, kuhu ii M-,
kuulus fersijb&ndwsnririjsk."..., ;f,; si
dunud cnn.vtf koondusvs ■;■

s. Sõdurid olevat v ; « tomd
''neiule endi sooviT’ ksn >..‘yy; viu
võimudele Saksamaid m kari
se raamatuks, jj ,u> te de

”Eestlane'

jäeti välja
■Rootsi- T\:-s
Eäänrriiküie TV :
mentnnlorid <nv 1

nuel mitu i

.........

Saksamaa eesti skautluse ja ühendaja'' laagri juhi üio Bihnmel .sealsete eesli gaidjuht/hJe Ali

ce Poogiga (vasakul) ja Selma Käoga. (EPL-fötoj. . ti

Eesti nooruse orus

kud. -7a need infervjuad on .

isikute kindisl srmiil, kuigi
teavad, v tselle fagajürjoks nn miwi

knristusetl, vangistus,ja hullutnsjja psneküd. Need intenjuwd
nn salaja välja toodud.

Rootsi rnadiö kommenteeri?.’ oma

700 .noori "Ühendaja" laagris

ko5me}>äevt!Öhim'-"S «edeR, süüle ui

meks on '‘Bapp.irt"' seda sasdri, ja
andis selleri Inst-nTiid osi. Nende intervjueeiitnvate VF;s{u.-;-d olid

keelo:-', need olid tõlgitud inghfce

BUNDENBACH (EPP) — Kui üU.hiakw, et kõik teed viivail Katuna, viis vähemalt sü suvel on kõik eest
laste teed riimid Saksamaale ^ühendaja" maaümulaagrisie. Ntmrievägi hakkas saabuma 22. ja TL juuli!, va
nemaid aga saabub kogu laagri kestet külalistena hokidest maadest. Saksamaa eesti noored ja nende juhid
ori teinud hiigelloo — saabumisel olid uue 'iinna” värvad, keskused, jõesillad, köögid, haiglad, telefonikesk
jaamad ja muud ühiskondlikud institutsioonid juha valmis, saabujad apr. püstitasid oma telgid ise. Kõige
iuhkem elanikke on langrilmnale annini Rootsi, kust kohale saabus tervelt neli bossi ja palju sõiduautosiii — noorte arv ulatus üle kahe saja, alalisi ja ajutisi külalisi võis arvestada teist sama palju, ”Suurimad
maad" olid veel T;SA ja Kanada, kellede Tugevad esindusuksu.sed ja neile lisanduvad kaasa reisijad saabusid lennukitega Frankfurti ja sõitsid sealt edasi J4<! km liitmas asuvasse laagrisse.
”Ühendaja” on pif.tor<?sk.«wnaid ja üi ole kuigi palju ja nende "eelvägi"
looduskauneimaid laagripaiku, mida oli küllalt väikeaeamiline..
senini iild.se on ksFutatud maailmaEsimestena saabusid ÜSA ee-sti
Jaagriteks- Arvult on see neljas man- noored 23. juuli pealelõunal Frankiimalaager — varasemad nn toimu hirtist, paar tundi hiljem oli esi
nud Kanadas, Göteborgis ja Lnke- mene ”rootslaste” buss, millele vei
woodia.
di hiljem järgnesid Ülejäänud ktdm
”ühendaja” on peidetud Most-li- bussi. Kam»!» kontingent saabus
maale, asub Koblenzist mõniküm ISO-penlLses koosseisus alles järgmend kilomeetrit idas. Peidetud .sõ
üsel päeval, olles üürinud Frank'
nn tõsises mõttes, sori. laager risub flirtis terve hulga minibusse, niis
Bundenbachi külas mägimaastikus, langrifoede! osutusid knhaseiks.

koehl oja .seal uind nad ptikkle roe.;kfmlse ?k«!gH Kriimust inM-^utv-

av kõneles j-askutitf-d. laagns jis
juluriaa-, et üs c>:-, olrm'1 kassas oma

eesti kamraadi Maiuaha" immlB-

Eesli Naisiiiüimlmie Seltsi liikmeid kokfuš"ATere Yorgi Ea. . .
jQlEamiasc juubcU puhul Istuvad msakulu A mi 'Mrktdct-Sa&mjfBwW-j. dr. i
(Argentiina} ja Tiina Koök-Nvubvwt /BootMh Sfdmvnd vamkult: Tlst Rom, Tdcm ' KMt. ■ ■'

SMlc Kami. AM EM j„ F~, - ■> ,,,; y ] . ,, ..

v urn ;vjr'■ ,■ i

Kuid nmtsikerKio, irkstK oli 8r»
jäotuti säina "er-ti”, märgiti »inolt
"kamraadi".
Üks bfijjsmaaÜTCP on juhu pöördu
nud rasiiinKheri p;u:de küsiraus-ega. vi

kas see vfijjrtjfütr.mr ols tahtlik või

Henno jänesl
Täiev Riõehtosi pidi labkyms

”ühendaja” maaürmihiagri juhiks tingitud o?kKim5tt;.P.e;f J?s kui yt-e ori

nstrif Renri Hennu jänes. As,«8 («■■

skautluse juht ja tema abiks Linda rootsi raod:o ja TV y.iemimnkU-zh
Salumets, Saksamaa eost) gsidluse eostlarie osast N, UW-tr vö? op
juhi. Laager jaguneli jwiste '"Hiie- ühekordne.

kuid la H jäänud lamades p«hka

on Ülo Semroel, Sfiksamaa eesti tahtlik, kas on see fudiil xmrihüte

'•«'üiuks''', mida juhib Ants Luik Sakf;amanU ja tütarlaste ”Aatevullaks”,

kus juhtideks on Linda Salumets

■ Tunnistajate «'i-liw põhjal ilm

‘' “ üJlüfuldEStU-

nn. migti ri-Ueks haigel ■ õigus nn.

aid vaMupWi: to rühmas tegm*r-

da otsekui täie imjmm «bud.' Ja
nii intentiivseh. et ta rayitrnim
veel viimasel ajal sarnanes n>l)-

SoKsarosslt ja Malle Antsmaa Roo!- neb nüüd, ei aatompommi pkhvsrii- kem ln<i kabinetiga kui haigetnagm.
aist- Gaidide laagris on osavõtjaid -■.] -Hiroshima kohal ii. assguKii VHS
mida lõikavad järsud ja sügavad
Saabus vee! 7 Ingiisirma-eerilast, 3 Lri ümber, Jvöikide man dir noored on *ai surma või rormavalt vignriada
oiud. Need on rohelised mäed, sest ‘'brasiillast". 3 ”»reentünlana". 2 nii skaut- kui gaidlnagris jnotnhid kn 23 nmecrikla».. ker olid Knttopnü j võtnuks «flpoböl vömdda hatrt-a*
absoluutsed kõrgused oi ole smr. ■:
hiili aga relatiivsed.

Nii on Halmental, mille lausikul
põhjal, käärulise jõe ümber m - ilmalAügor on paigutatud, penai;.i'

rmmri inaaijmnst eraldatud, !.(
'‘välismaailma pääseda” tulel) hrnfdn mõõda järsku talujM>eg ' i
seoteed paar kilomeetrit ülespoole
ja neid teid on ainult kaks.

Autojuhid, kes erilooga alla

> niadahtlest ko)
lnhisoit.tnis

URA-ä

g)U lahkelt* hunt

filisillad on kiisad

mõeldud vald jataknijalele, Orii
helised küljed tõusevad järsult
lc*b k
letnO pool, "luisel korral’
ja . selgub,

saksa katoliiklike noorte laager, o
komiga, mis on su ilm järele näh''
kuid'kubu pääsemiseks, tuleb !■..■
miltoekilomeeiriline raske ringtee

Siia sukdhd ”parnjlitslneda'’ vm
Pusid esimestena Saksamaa eolaste laagriehilajnd Sehönau eest
invjilHdkotlHSt, SÜŠ Kliid ka Nüril
luxrgi ««ttowd Ja esimesed crikaijad Rootsist, kes kobe asusid k.«ii
r, all;.
nk)> hnl1

iü„s ]Helle i'Vijisnl, et. .;
mttte ninalt lolivU» iile

;i . si. ml knhlhiS:
i>..r\kik'» keOllJllht v 01 *
••liiri ti-,.1 \ nri ka laita vciä ko.ipmgute huvide ettekäändel
ut) ula. Niiwd agu cn ridu »!*•

il piin ei olnud vo«5 Bwtl hls-

. ' mu&mmmumi ' tnmejmuimü

nühufi thKfvkz »e-lts-

Aga vm! rohkem' ma ük&mhe Mis,
n »jw gåsmimriumi 1éninahmå m
kujsmemss • juha. teMm '■■■'■■
siinsele, kuts-Lridõ im%TiIri #Km4wsto

Q.l,Cllll* IKlolMS, J* »Mil »ijp».

™*him M» Mt«n»n»vup«» oli lü

lis kiijuncuow 1»K1 .fe»lTils järellcas-

Mi täilamUsÄS. ■ -T.n-B-** »i»»» .
r«»ta uiiobÄ Vitatl .l-Ioapiii, B»ta ■
VriWHirit. Heli» Mi»esBtf.t'.ko< iil*

Esmaspaeygl, 3, oug, 1V7U

Eesti
Saksa-Vene sobimus

.Ilgu* lk. 1

Läbirääkimised mitlekallalefmiei-

Li -saanud kiusatusele vastu pan
na veel kord elus näha nn suurt ees
ti nooilevage’', uU<*r itulme Pruuden
E.PX-. esindajale

LEA kontingendi üldjuhiks nn Il
mar Plecr, kes ühtlasi oh reisiju

lepingu sõlmimiseks Saksa Lv ivabariigi ja Nõukogude Liidu va
bel on jõudnud lõppjärku, Mosk-

hiks. bkautide juhiks on Werner Alio

j« koididü juhil I uni N ilA lo Ü

va-teltsl alustades tahendas Bonni

i.imdsid kõik noo- .Skautide Liitu esindab Gaston Kanduagri "segamismoo- vee, kuna liidu -jobaüna Herbert.

valitsuse välisminister Scheel. et
tegemist on tahtsmrnn poh.tilise
toiminguga parast Liiduvabariigi
ühinemist NATO -jn
sama kõrgelt ei hinda aga L

Michulson oli mkiKUiiud soiimast.
USA-kontingri)K on kaasas ka ma

levate juhid MrUi Koiva ia Ellen
Jvuna mnirlnagris üdusUi lakse ka
gaUltuse nfl-aastast juubelit,

vajftl sotsiaaldemokraatliku 1
kantsleri Erandti valitsusele
sitsiooms olevad erakonnad

siis oh saabujate Imigiis ka gaidluse ajaloo silmapaistvamani te
gelasi Liis J uske Turuntust ja ees-

.ib CfeU. s.o. kristlikdemokr
de in kristliksotsmll!

Opositsioonis nn ka suurem
hinf-nkM aj i'tn pindude t p
selt hpnnger-kont.serni suure

Kontsi esindust juhib mulevajuht lleincr Er>u•ndi jn gaidpooJet
Malin Antsnvtn li
Jcoofsi üksuse relsi üldjuhiks oii kirhard Norvell.
keda ahistasid A

ganisiitsimim hodulutimle peuvaTruiiden Lindonisl •—

Jianson ja Tn

mõlemate organisatsioonide pered

Jaan Lepp

kugn lehtede naol.
lehtedele heidetakse

■tiiM-d uu ühisel jolli paguluse

nclt poolt ette. et nad k;uur

; ehitamid eesti gaidhise.

Jaapanlased /allinnas

nooruse orus

tnuiupb,

e esinduse juhiki

, organiseeriti laagrisse Koiduks
pp noori, keda teel ja laagris ju
tul Toomas Ojasoo ja Evald Mats-

nbumi,:'4 3 <\od<l oh ilm au ji

i. Kuid sus hakkas end tunda
hm j; i| si'n isfd u mil k Ijhjs
minsa tunni kestel võik olla siin
il pilvi, immi vihmasagar, et sus
esti mus muutuda paikeseks ja
jusi-ks. Kindlam on selleparast
.mis pidada vihmamantlit. Kuid

*) ole ilmataat suutnud hairida

Spordisündmus a. Iddd
te kilus Tallinnas

(VF) — 40 aiwtnt tagasi, ühel sudasuvi.M'! ••
elevust jn andis kõneainet omamoodi knnmhn.

Kuigi spordiMi-

Tevad linna, Eesli — Jaapani maavõistlus '
ili.skulahste poolest — 0,1 0.1 *ve esimene p.,.d nii uinud rikus väliskülaliste
jalgpallimeeskonda Hispaaniast
gest idast kõik semolmi ju nähtu.

ÜJetasid eksootilised kiiiahsed kdU-

Kolud juaavoistluspae' i ohd •
aoni staadionile viivad
lende hülgan neidki, k>-

kiiOHllikiiÜ loo(l(‘la\ad
Algu, lk. I

ruanisalsmoni

lv • tmpps ^|1 ^ ^

vutas sem sminmat edu haaha aint

oi aiijl kuulusid
nuhi polnud Eest

Lnnimm-d peavad ka naitfiin». kin
das on võimalik (mute-ks iksi positu-

v rt. i,m ulu t< uid u Imme tun-,!
iiku viljastamisp korral 'mehe morn:

Sophm Loreni loomine. Oxfonh üli

kooli piof-wji T) vii P tl til

tu <-(1 n nt i\ id tt t<o)iftH u i i v<<

Inimese kunstliku lonnnse mõtte

algatas I SA lendlane Nidieh lau
reaat Herman Muller, ha punneli
temalt see hüpotees: parandada ini
mese kvaliteeti. Seda esimese sor-

!e(e liitub veel geenide vahetuimstt ja eruldamise kusinius. et kõr
valdada Jialvad jiariliknd omadused
jn kasutada ainult positiivseid oma

dusi. See luhemhdi — anda ini

mesele omaduse moodu ia soovi jä

rele. Lksihuto bakterite osas uuri
jail need katsed juba õnnestusid.

tulevikus jõutakse selleni ka im-

L tiritakse mansid

Volga ülemjooksul M I V BALTIGA IX
(Aarnulehii » — Marisid on ve?

kultuuri pole oleinns .Marid

luba H ko

millise nimetusega neid paremini tuntakse...
vihtadena kase- ja tammeoksi,..

ks. Tallinna staadion

ssvsHutsviu\viuvsms\>vswmwnvHwnvs\miHiww\V

Henno Jänes 1

-- Meie ti tohiks Õigupoolest

kõnelda ifceremissnjesj. vaid mari
dest. Md! kasutatakse ametlikult

Algus lk. 1

kohin, kiud marule arvates on see

mut deh.sfduid

\ . Mmvlik
saanist ei aua teoste avaldamistmKi-

ÕO-aaslaiu1

nuiseks olla ninuuktt kirjanduslik
väärtus, vaid ka nende ideoloogiline

INMiunut!

Urto nõukogus kaasatöötamine oh

aga õieli bagatell H. .Jänese muu
kirjandusliku tegevuse korvab õppe

K iui-\ atlutaja

raamat ute, ontoloogiale, t eisiranma-

tVh) — 1 Iiemlnikirle astronaut

kaastoimeinnn.se klipil See koos suu

re hulga artiklite muldamisega leh

seon astus Kuu pinnale, märkis

tedes ja ajakirjade?! moodustub nihn
toodangu, mis kõneleb lohutusi enet-

ilu jvubhkntsioone. seqi-

gmst ja kunstist kmge selle jaoks

; Iminamid Kuu vallulanns! ning

ole lemmi sellest järeldusi tn-

Mainitud te^evu* ptuj. b i.

kadunu oh isoleerunud kulune!] ini
mene, kes on kapseldunud oma nel
ja seina vahele Keda osalt npudurs
kuid tal tuli rühmata vaga paitu väl
jaspool tööruume. Keda nõudis meie
gümnaasiumi ebakindel majanduslik
alus. Kui kodumaal Eesti mk rootsi
vähemusrahvusele uini pulas gmnnaasiumi 1a pollutorikeskknnh alg
koolide üsnagi suure võrgu kõrval,
sus võrratult rikkam Rnm-i mk või
maldas meile vastutasuks vaga üüri
kese Sigtuna gümnaasiumi korvid ai
nult ube ohtueuinnaasjumi nt kaks
algkooli. Ja sellegi gümnaasiumi ole
masolu jn kestvus ci olnud rajatud
vrnchJficgn kindlaks m.«»rntud pubs» n*

alusele, vaid hoopis kehvade majan
duslike ressurssidega, problemaatili
sele eksisteerimisele. Neis nhikoms

■ikuplaamde kujtindamiseks.

loodepoolseid maakond-

li idi 11 Maski n s 11

ic-lda matidest» ts

:a Eestis endas momkord
lehunkia.

Nahtavasti ^ ta

ks muidu nagi-

ponina

•'id \ftmdri ' r-U* -

idhimalt ssihrame r»-

" Sellele vmtclc nad lisavad veel.
et tehnika pooli loodavas põrgus ci

ifdeh.se mehena, olevatki halb. vaul sellega võidavat

dus oh nnnud talle jouhs-korge pta-

harjuda samal viisil kui harjuti Icn-

tuuri jn sellisena tn ka Indus nma

Ukski, ka need. kes lahenevad tu
laiadele õlgadele ülesandeid ulcsan- levikule optimistlikult, ei suuda siis

<lu« tema jutu* eksinud et Henno
Janes nii ulekontusell vara meie se
ast tahkuma puh, jättes pagulusse,
tühja koha, mis omi vagu tunda an
nab. Aga Varalahkumi panus meie
knliuurisiilve ja -- aialukku oli tais-

- 0qft [ ohlamlnd tulevad tarvitusele vinte
enam j Kj1 Imoplevnd propagandnlehed. et

ki haiutada hirmu ja kahtlust, mil
le sünnitab ja loob leadu.se ülikiire
edu pidevalt uuenev tehnika. Selle
hoiaku põhjustab af-jéolu. et tehnika
edule vaatamata ahenevad ja vähe
nevad kõik need võimalused, mis soo

Pirini j n,f5tl mn.-lrnud veetakse valja idabloj knnkHlesse ja arengumaadesse, aga

tele. nagu ka Kadunu paljukannata

.kõigest sellest, nnrvenoudvnst askel nud.omaksede.
damisest. vabad. Aga ühtugümnna-

Artur Atlson

Uus ühiskond —

TEHNOPOIJS
Tehnopolls ei ole llnn rga riik, vald see ijhlsknnd. milles mp tknflpaeval rlanje. Selle nimetuse tannpana leitniku njiistii uliiskomnile undi*

Niuel (.'iildrr oma raamntus 'Trclumanlis. Smial ( nntml of the IVs

bihikitsvuhsed — mehed keskimheit Vo< cii pikad. Tüübilise mari
laup mu madal. Silmakulmud ja

pused mi lugevaiks arenenud.
ITitf, r..?-.ns tahendab, et marid
on lumedssilmscd ja meemilavud
silmade poolest inplasi.

Man

oiiglS •

kandvad ja soodustavad tegurid,
ning seda nii suures ulatuses, et en-

egruppe. milliseid meie
r-sine* Need viitavad ida

datakse mitte ainult uue jaaaja
bumisR vaid ka ehi hukkumist
maakeral.

aitmtseln on erinevad: ühelt poolt
ahsoimii&eit pcssimLstlikud. Iciscit

kulas dr. R. ja pr. Nora Terts
Marokost. Dr, R. IVeis oli Eesti
ispseisvuse ajal Eesti Vabariigi
konsuliks Marokos.

i polevkivitagavaru jntkuma tuhani õeks aastaks, numi aga selgub, ei
! praeguse tamtamiskogumi järgi Ot
sustades seda jätkuvat ainult 70 aas
taks. Latis, osas pakub A. Namsons
hsnks oma kirjutisele nastarHnmal.il

I koites palju huvitavat malerjali

tatler Murelik tähKt
til finni 3ti. suhmaasj-ij,

lar on sundiinid s,
gustil

I'irast güinofia-i
põllumajanduse arengu kohta, rõhu
tu^ v-iltu Muu, , ,‘t
tades. et see rnajandusalo toodab
«viud ainult, 24.1 protsenti kogu so!siaalproduktist. Mõned põllundusalad
naitavad oma toodangu tagurpidimi-

nekut võrreldes omariikluse ajaga.

Kuigi di. R Teete on kõrges eas
welles ta fiiitmonl rat.
praegu 77-aastane, töötab ta Maroko nsuL tciavih, lina ja suhkru peedid. tusi talude K;iii aI5
pealinnas Marnkechis edasi prakU- Autor rõhutab muuseas erasektori 'eal Oldenlmrn hf,rl,,,
suuremat toodangut võrreldes kollek-

— Mc, r, ;:e pidamine ja nendelt seerva arstina, olles kohapeal ara
-v Kuhi ta oü vale',,
Tänapäeva teaduses on raske voi saadud 1 ha oli varem maridele õppinud ka araabia keele. Dr. Ii. ja liivmajopidamistega. Sama autori nud viletsused ja hiid
peaaegu võimatu eraldada küsimust, elatusvrd < - rir-ikü. Nüüd on need pi. N. Reetsid külastasid Torontos (eine artikkel käsitleb uusi saavutu Jtmmgide laaijri*
mida ma tahan teada, küsimusest kaotanud
->a tähtsuse. Aga see* si.pru jn sugulasi. Tutoniosse saabu si Läti tööstuse alal. kusjuures ta . Aastal 1951 „sm y
mida ma tahan teha, sest iga tege
ilaMe pidamise parmud sid nad ula Rariisi ja Montreali ning põhjendab neid rikkalike ja hästi ja töötas OlofElromis
mine on juha uue teadmise allikas. kolhoo-id »leb dr. Fnrsius. Maahn- külastaski hiljem veel OttaWat. len süstematiseeritud arvudega Oma kodumaa! seltskondHl
kolmanda kirjutise pühendab tn Igiti
Selles näib peltuvatki oht, sest selle
metsatnajondua on Umn- nates siis Pariisi kaudu tagasi Ma

kohta, mida teha tahetakse, ei küsi

ta enam kas me reda ka tegema

henHid !C i

euhises jätkan ia ,,h}k
nde tähtsamad elatusva- rokosse Torontos o’)rs viibisid nad geoloogilisele profiilile ja mandli eesli organi* ntfio(,mi|
•m teed on viletsad. *n« ka Rahvusvahelisa Karavani "Knin- leiukohtadele, mis nõukogusid vsign olles op fa Ekmc !
■■.ii knsuwiinv Volga liilf- ki/Lohlnl. ku-% fMlabul nonile elle huvdnv/itl Väljaspool unMai aanuilu

kõneleb acllfM kui fitnomnatidr iilu,: i ,;j(l ei ole uk«1e)i.e«|
:• datlid Neid iiliemlali
vioonb.t, ja hoiatab, ei kui immrnr.
tehnik likvideerib lnoduj.es esineva Volga ^ .(■iil lihiseul rahvnpidusnonnaaire olukorra jn tasakaalu, siis tu:>i km ee-ugnsptd mm uiei pide.
toiinuviiõ peamiselt
mida me ei tunne. Lisaks kummitab ta tõotab hävingu heaks. See tabendnh: me peame tunme.lama loodus- uhendue-i '...intilif-tp PiindimislPKO.
radioaktiivsus ja uha tihenev
Kaun mi einud kunagi Hmlud igas
atmosfaiiris. Ka kogeme, et nkkad seadusi ja rter.rieie rajama oma teh
Uiostusmnnd muutuvad iihu rikkn- nika. mitte aga illusioonile — me pnignB m.i.t l-iämle. Marid pesevad
maks jn viiesed rahvad elavad endi mmirinrne vnimkein nagu. Selle peab endid »ivSee on vann pihi*

Et see on nii. sis on ka .see parataNeed kõik op pohjur-ed, et inimemusu, cl me vajame ka .selle arengu sefi lehnopolis ei tunne nnnm
osas sotsiaalset kontrolli, sest .samal
ja peavad kiisimn: kns me ej havita
ise inimkonna püsimise tn iiWInmise vbimnltised? Vastused sellele kii

ajal, kui inimene võidutseb maailnnaniunilR, surevad kalad Jõgedes,
sünnivad kiiteta või teisiti vigased
imikud ja lekivad uued haigused,

Dr. K. l‘(M‘ls
oli Kanadas
Torontos viibisid nadalapnevad

b kahesuguseid

maa- ja »irusHUua-nia■ d elavad lälille pool iq
i, eurooplased. Di. Knuu

of Srienre” (1969). Nii on siis telmopnlls ku *a<e uhkkom), midn iisnn
drasUIUrl visii modifitseerib ja kujundab tiiumnnjastu tehnika. Scdu
mitlo ainult (onn arengu, vald ka karakteri osn.s.

lahtume tehnilisest vaatekoha?.), sus
võidakse teha kõike, mida tnhctflkf.e." selt viietsuses ja nalja kniKij.

jEi.-tis endas c jätku mnakmvendu»;| loodeks ekskavaatoreid. OmariikJnj »aegsete arvestuste Kirgi pidi mert-

— Marid on üldiselt tumedamad,

paljud mustajiinkceliKHi. 4a on

mise kehvi vommhiKi taile valja meile jarelejnamule ja meie järglas deeruvad just locidushk-norcnaalxed
kaubelda. Rootsi omad rektorid on

puuduvad piirid. Näiteks iitlrs astro
naut Frank ttormnn mulfu, et ' kui

rt Eesti junnaiolcvaii

m flim 11 ktri irri i
Indiast. Filipiini-

pidi rektor õieti palju uksi ja suud
dustavad meie elu, ja eriti meie fuuskulutama, et gumnaesumule hinga kasduHne. Jn on osohpeks huviiuseks
bst olemist. See tahendab, et likvi-

Trhnikn kasutamise osas 1r?ntäki,c
uUUd, et tehnilise arengu võimalustel

fcuutnua propngandisUi-

u andmestikust teha «iim. Nn hooplevad nnui{<>-

valtima Mift»i»nlne Icontmll, f.e:.» mit mus. Triv.iii!,e saunnpii- v on laupäev.
te muuta mankerü, vuiil kas itndn Mändi- -. .-ruul ori üldjoontes sitnnitnuakera ehunisek?,, ):0e nn normaal sugnsi-il k-.,; Soomes, Kuid keps eri
ne talu* ja vastas5 kõigele scNcle. neb -noon- ,,jnn?!. •• Meie viskame
mis soodustab meie elu maakeral ja vett kivjm-;i. Mnride {.aunas on mtk
kimlil)',tai» inimkonnale ka tchnopo- muuiiK, kuhu veli loubilnksc, ütleb
lües üleelamise.
dr. Kujunnja. Knsvvihtfldr kõrvul
kasutavad nad ka Ummcvihlu.

Mr.

iildi1.! Luhrifitlkni on seller iivnldnl uil
pmf R EkmnniM' pikk ja vaga pohOihk too kultmuinlnslo probleemide
kohta Cõ-ndnti* aastate lõpul. Autol
If.agnle konli,ij
HIUtliniMl) vaga uksikasjalikult kriiti
• Nüüd. kus l-.K.A. vnenulik ('hiir
un .lunhiim- K,ili
tbi
ja npiivilsinonillsl tendentse kitte» de GnuHe on riigijuhi kubult tah
tikku tood o;i ,

k.mmde jidr.mnie <»h muie baiukiml-

kunud võib imoipdn ll.S.A. turisti jntnluses ja kunstis.
de voolu muu eneimsl Rinrilpusman-

1 ."Odu kolda kinvns osas knsilleb .m on

lr. Kisüuis aga niiltiib MaUHika, et nutor R.A Mjv/.s viktt tööstuse nvrngut Kogu Ro,.ims j.
atiieenkliijed ei kuluta rnnm Rrnnt* selli* pohimoticid jn tulemusi, nitiuit selle iuubmnr.i.i
MiMiuud nii palju rnhn kui varema vninnste aastate jooksul - kiulise
v»ti-r Murelil

tel urgude] Ratt. a kulutus PS V tnclivusrle jn Uudiste stiuudeei imise-

tur Ist Ihanlr.uMuiiat keskmiselt 2U.H te rajatud rnkendnumo iilnslul 19fy..
dollarit, kuul ainut! Ei? dotlanl 19*1$. 1970. mil fil protsenti koitistest olid
a. Tmlrtide bnlgiif» . n palju hipisid, üle hümni uuele süsteomHr.
*Anslaraamntut saab tellida <DM
kes smirhivud vald kuulugi rrtsiknlH(1 1 asuda jn njiiviu) vaga vahPHC-

kans»'o)tl{.j;ni jn

Irvini lida jmd
lilhvuslikki,\oi!
Ü* palju onne. (
ma <'iii*igit)<,.]j

i7:-i fi24 Konigstein /Ts, Risehof- jnlknta tegcvurl
Kaller-Str.3i.

«i.N

fiAlmuii!:

