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uudised
Skype’iga saab peagi SMSi saata
postitas mauri miks-mu-triikraud-ei-helista osak. 27/02/05 17:01

secrgb kirjutab: “IT Worldi andmetel käivitus reedel
beetatestimiseks Skype’i SMS-teenus. Tehnoloogia arendas välja
Londonis pesitsev Connectotel Ltd. SMSi sai Skype’i kasutajatele
saata juba 3 nädalat tagasi avatud teenusega. Teenuse
kasutamiseks peab lisama “smsgateway” enda kontaktidesse ja temaga
jutukaakna avama ... Teenus on beetatestimise ajal tasuta.” Connectoteli
lehelt leiab nii ”Skype to SMS” kui ka ”SMS to Skype” kohta veelgi, abiks ka
FAQ. Peale smsgateway lisamist kontaktide hulka vaadatakse, kas kasutaja
sobib beetatestijaks või mitte. Abiks pidavat olema võimalikult täielik profiil.
Kasutaja lisamisest kuni reaalse SMSi saatmiseni võib veidi aega minna.
SMSi saatmiseks tuleb kasutajale smsgateway saata teade, mis algab +XXX
YYY YYYY formaadis telefoninumbriga. >>> p.minut.ee/16

“Iraagis leitakse uusi massihävitusrelvade tehaseid”
postitas mauri fact-filtering-force-field osak. 27/02/05 12:19

Lugeja kirjutab: “Paadunud liberaalina saluuni külastades
leidsin uudise, mis peaks lööma särama paljude Eesti ajakirjanike
silmad. Eriti võib see pakkuda huvi [nimi eemaldatud], kes siit
seda lugedes loodetavasti Eesti Päevaleht Online’i veergudel
ühe korraliku uudise postitab. Mina ei ole ajakirjanik ega oska uudiseid
kirjutada, kuid jutt järgmine: Iraagist leitakse aina uusi massihävitusrelvade
tehaseid. Esindajatekoja liige Chris Cox kinnitas seda USA konservatiivsete
poliitaktivistide konverentsil. “Ameerika operatsioon Iraagi Vabadus
šokeerib ning sisendab endiselt aukartust, seekord nende hulgas, kes alati
kõiges Ameerikat süüdistavat,” kinnitas kongressman Cox. “Me leiame aina
bioloogilisi ja keemiarelvi ning rajatisi, kus neid Iraagis valmistati.” Kindlasti
peaks selline aus avaldus olema kuldtähtedega trükitud kõigi ajalehtede
esikülgedele. Iraagis leitakse aina uusi massihävitusrelvade tehaseid!”
Saloni reporter, kes on artikli pealkirjastanud asjakohaselt “Among The
Believers”, konstateerib, et paremäärmuslaste konventsioonist osavõtjad
on oma juhte õnnistanud võimega “lüüa puhta retoorikaga tühipaljast
reaalsust”. >>> p.minut.ee/15

TTÜ teadlased uurisid mobiiltelefoni mõju
ajutegevusele
postitas mauri pool-pead-ikka-pool-pead osak. 26/02/05 16:53

Tallinna Tehnikaülikooli uurimisgrupp on leidnud, et mobiiltelefonide
mikrolainekiirgus mõjutab ajutegevust kuni kolmandikul inimestest,
eriti peaksid mobiilikõnedega piiri pidama lapsed.
“Sellisel kiirgusel, mikrolainekiirgusel, mida kasutatakse ka
mobiilsides, on mõju inimese ajutegevusele ja psüühikale,” rääkis TTÜ
biomeditsiinitehnika keskuse vanemteadur Hiie Hinrikus. “Seda on meie
uuringud näidanud ja mitte ainult meie uuringud, aga kas see mõju on
kahjulik või kasulik, sellele me ei oska vastata.”
Kiirguse mõjul hakkab aju kiiremini tööle. Selle põhjust ja tagajärgi
ei oska teadlased aga veel seletada. Samuti on tehnikaülikooli teadlased
uurinud mikrolainekiirguse mõju visuaalsele tajule. “Inimesed, kes teevad
teste kiirgusväljas, eksivad rohkem kui inimesed, kes teevad neid ilma
kiirgusväljata. See vahe on hinnanguliselt viis protsenti,” tõdes TTÜ
biomeditsiinitehnika keskuse vanemteadur Jaanus Lass.
Mobiiltelefonide mõju tervisele uuritakse kogu maailmas. Üks viimastest
avaldatud uuringutest oli tehtud Rootsis Karolinska Instituudis. Selles leiti,
et risk kuulmisnärvi healoomulisse kasvajasse haigestuda oli ligi kaks korda
suurem neil inimestel, kes olid mobiiltelefoni kasutanud üle kümne aasta.
Maailma Tervishoiuorganisatsioon WHO on viimasel ajal lisaks üldisele
kiirguse mõju uurimisele algatanud laste eriprojekti. “Laste pead on
väiksemad ja lapsed on õrnemad igasuguste mõjude suhtes ja nende jaoks
saab kasutusaeg olema oluliselt pikem kui praegu täiskasvanud inimestel,”
ütles Hinrikus. “Nii et laste puhul ma soovitaks küll ilmaasjata mitte
kasutada, sest keegi ei tea praegu, mis tulevikus võib juhtuda.”
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Ka tervisekaitseinspektsioon soovitab lastel ja noortel mobiilikõnedega
mitte liialdada ja pidada lühikesi kõnesid, sest kiirgus on tugev just kõne
ajal.
Varem samal teemal: ”Mobiiliga helistab Alzheimer?”, ”Mobiilikiirgus
kahjustab DNAd”, ”Mobiilide kiirgus juhendisse”, ”WHO boss hoidub
mobiilidest”. >>> p.minut.ee/14

H-IIA F7 õnnestunud start
postitas mauri mitte-segi-ajada-viisaprogrammiga osak. 26/02/05 14:44

Pärast 15kuulist vahet startis Tanegashima kosmodroomilt
õnnelikult H-2A rakett, mis viib orbiidile multifunktsionaalse
tehiskaaslase MTSAT-1R. Satelliit kuulub maaministeeriumile,
tsiviillennundusagenturile ja meteoroloogiaagentuurile, selle
üheks funktsiooniks on töö lõpetanud ilmaennustussatelliidi Himawari 5
asendamine. Tegemist oli Jaapani raketi seitsmenda stardiga, neist enamik
edukad. Vaid viimane katse 2003. aasta novembris nurjus, kui rakett
plahvatas. Kaotati kaks luuresatelliiti. Piinlikkust tekitas ebaõnnestumine ka
seetõttu, et vaid nädal varem oli rivaal Hiina viinud kosmosesse inimese.
Jaapani kosmoseagentuuri JAXA veebist saadaval MTSAT-1R / H-IIA F7
missiooni lehekülg. >>> p.minut.ee/13

Hambahari laulab kaks minutit
postitas mauri hea-leviga-bluetooth-peldikuharjad osak. 26/02/05 14:19

Mänguasjatootja Hasbro Inc. tuleb lagedale hambaharjaga Tooth
Tunes, mis saadab läbi lõualuu muusikat otse sisekõrva. Patarei
pealt käivas vidinas on kiip lauluga, mis kestab kaks minutit
– soovitatav aeg hammaste pesuks. Hasbro esindajate sõnul on
heli kvaliteet sarnane harilike kõrvaklappide omaga, loodetakse, et inisev
hambahari annab lastele täiendavat motivatsiooni hammaste pesemiseks.
Esialgu tuleb hari ühe lauluga, hinnaks lubatakse alla $10, lõuahäälingust
pajatab ABC News. >>> p.minut.ee/12

Microsoft korvab AntiSpyware kahjud ... $5 ulatuses
postitas mauri kuuskümmend-krooni osak. 26/02/05 13:56

juxx kirjutab: “Enam pole vaja muretseda, mis saab siis, kui
Microsofti AntiSpyware keerab teie andmed kihva. Vastavalt
kasutaja “agreed” lepingutingimustele katab MS kahjud tervelt $5
väärtuses. Microsoft offers $5 windfall for errant software.” Loos
räägitakse peale Microsoft AntiSpyware veel huvitavast loost, kuidas EULA
lugemist kontrolliti. Tõestamaks, et keegi lõppkasutaja litsentsilepet (EULA)
ei loe, pani PC Pitstop sinna sisse teksti, mis lubas kõigile toodud aadressil
e-kirja saatjatele raha. Pärast 3000 allalaadimist ja nelja kuud leidus lõpuks
üks inimene, kes viitsis EULA läbi lugeda ning võimalust kasutada. Talle
saadeti postiga tšekk 1000 dollarile. IfoWorld on avastanud, et AntiSpyware
võib rikkuda tuntud nuhkvara Gatori EULAt. >>> p.minut.ee/11

Helme: Vene luure mõjutab Eesti poliitikuid
postitas mauri big-news-at-eight osak. 25/02/05 20:25

Lehelugeja kirjutab: “Intervjuus SL Õhtulehele ütles
suursaadikuna Moskvas töötanud Mart Helme välja vana tõe,
millest iga mõtlev inimene ammu aru on saanud. “Vaieldamatult
on Eesti poliitilises eliidis manipuleeritavaid inimesi,” ütles Helme.
“Manipuleerima tähendab antud kontekstis seda, et keegi on olnud näiteks
KGB kaastöötaja. Keegi on teinud mingisuguseid musti majandustehinguid,
mis on Vene luurele teada. Neil on selle kohta omakorda tõendusmaterjal,
mida saab inimeste vastu kasutada, kui nad kindlaid teeneid ei osuta.”
Luuret huvitab “info erakondade siseplaanide, valimiskampaaniate,
valimistel ülesseatavate isikute kohta. See on mäng kaadriga. Kaader
otsustab kõik, nagu Stalin ütles. Meil ei maksa arvata, et pole olemas musti
ega valgeid nimekirju, keda soovitakse ja keda mitte.”
Helme kinnitusel pakutakse informaatoritele dollareid. “Kui inimene
on võtnud miljonilise pangalaenu ja ühel hetkel hätta jäänud, on ka
paarikümnest tuhandest kroonist suur abi. Sadu miljoneid liigutavad

3. märts
1861 kaotas Venemaa pärisorjuse
1931 sai Inglise õllelaulu viis uute sõnadega Ameerika
hümniks
1969 startis Kennedy neemelt Apollo 9
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ettevõtjad aga ei liiguta paarikümne tuhande krooni peale kulmugi.”
Ka lubatakse informaatoritest ettevõtjatele ärisoodustusi, samuti abi
karjääriredelil tõusmisel.
Luurajat otsides peab eelkõige pöörama pilgu misjonäride,
külalisõppejõudude, kultuuritegelaste ja ärimeeste poole, keda on raskem
jälgida ja kahtlustada. Helme sõnul oleme loorberitele puhkama jäänud
ja arvame, et Venemaad huvitab Läti. “Samal ajal on venelased teinud
siin väga tõsist tööd. Eelkõige huvitab neid see, et oleks Euroopa Liidus
riik, mida saaks tasapisi suunata. Et see riik esindaks liidus nende huve.
Loomulikult huvitavad venelasi sadamad, infrastruktuur, pangad,” rääkis
Helme.” >>> p.minut.ee/10

Fischer saab Islandilt reisimiseks passi
postitas mauri reisipass-v-reispass osak. 25/02/05 14:29

Jaapanis vangis istuv endine male maailmameister Bobby Fischer,
kes juba mõnda aega varjupaika otsinud, saab Islandi võimudelt
välismaalase passi. Esialgu on edasi lükatud Fischerile Islandi
kodakondsuse andmine, välismaalase pass lubaks reisida LääneEuroopa maadesse. Islandi välisminister Oddsson andis juba detsembris
Fischerile elamisloa, kuid oluline on reisidokument, mille puudumisel on
meest juba 7 kuud Narita lennuvälja interneerimislaagris kinni peetud.
Pealtnäha formaalse dokumendijama taga on siiski ilmselt USA vs
Fischer, sest Onu Sam astus kohe pärast Islandi lubadust valusalt Jääriigi
varvastele, mille peale viimane aktiivse tegevuse külmutas. Kuid pärast
ametlikku Islandi kodakondsuse palumist sekkus Althingi kodakondsusega
tegelev komitee soovitusega Fischerile ajutine reisidokument anda.
Miks siis Onu Sam malegeeniuse peale vihane on? Tsiteerime tõlkimata
ChessBase’i uudist: “...it seems in fact to have been a battle between Bobby
Fischer and the United States, driven by some politically incorrect views of
Bobby on the events of 9/11 2001 and on the influence of Jews in America
today, affecting negatively the Palestinian people among other negative
influences”. Lähipäevil peaks Jaapani poole teele asuma delegatsioon
eesmärgiga Fischer Islandile eskortida. >>> p.minut.ee/9

Microsoft DRM10 häkitud?
postitas alvar sissetöötatud-muukraua osak. 25/02/05 9:33

jahaa kirjutab: “Meie ITV on sattunud löögi alla, sest Microsofti
DRM (Digital Rights Management) on jällegi lahti häkitud. ITVs
kasutatakse DRMi selleks, et kasutajad saaksid vaadata 24 tunni
jooksul ainult neid videosid, mille eest nad on maksnud. Microsofti
DRMi edukas häkkimine ei toimu aga esimest korda. Kuid eelmistel
kordadel, 1999 ja 2001, lasi Microsoft kiirelt välja uuendused ja tema DRMi
kasutavad partnerid pääsesid ehmatusega. Seekord tundub asi tõsisem,
sest seda DRMi kasutatakse nüüd rohkem. Nüüd on internetis liikvel
ka konkreetsed vahendid, millega Windowsi all korra juba ITVs ostetud
videofail dekrüpteerida selliselt, et seda saaks vaadata ilma ajaliselt piiratud
litsentsi omamata.”
Lähemalt kirjutab oma blogis Chris Lanier. >>> p.minut.ee/8

Gonzo - rüütli viimne palve
postitas mauri going-out-with-the-bang osak. 24/02/05 13:38

Redfox kirjutab: “Pühapäeval, 20. veebruaril end oma Woody
Creeki rantšos maha lasknud legendaarse gonzo-ajakirjaniku
Hunter S. Thompsoni eelistused matusetalituseks ei sarnane vist
küll ühegi teadaoleva kombestikuga maailma ajaloost. Selles, et
Hunter testamendis soovis kremeerimist, pole ehk midagi imelikku. Aga
lisaks sellele palus ta, et tema tuhk lennutataks kahuripauguga mööda
kodurantšot laiali. Hunteri poeg Juan ja naine Anita ütlevad, et kirjaniku
viimast soovi austatakse ning ta saab oma suure pauguga lahkumise
kätte.” Denver Post: Thompson chose to die as he lived on his terms, his
family says. Näite ajakirjaniku seisukohtadest toob Democracy Now, kus
saadaval Thompsoni jaanuari 2003 intervjuu. Tsitaat gonzo-(aja)kirjanikult:
“Objective journalism is one of the main reasons that American politics has
been allowed to be so corrupt for so long.” >>> p.minut.ee/7

4. märts
1923 ilmus Pravdas Lenini viimane artikkel (punasest
bürokraatiast)
1933 kaotas teovõime Austria parlament, kantsler
Engelbert Dollfuss haaras diktaatorliku võimu
1960 plahvatas Havanna sadamas Prantsuse
relvalastiga laev La Coubre, Fidel Castro viitas
USA huvidele ja sabotaažile
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Inteli uued Prescotti protsessorid

postitas mauri george-vanaisa-nimeline osak. 23/02/05 23:32

Hashi kirjutab: “Hinnavaatluse riistvarauudiste artiklis on juttu
Inteli uutest protsessoritest:
“Intel lõi letti oma uue trumbi – P4 600 seeria Prescotttuumal baseeruvad protsessorid, mis erinevad märkimisväärselt
oma vanemast vennast. Peale kahekordselt paisunud vahemälu (2 MB!)
on protsessorile lisatud Thermal Monitoring 2, Enhanced Halt State C1E
ja Enhanced SpeedStep ning ära ei tohi unustada 64 bit toetust EMT64
näol...”” >>> p.minut.ee/6

Rooma Klubi käis Eestis
postitas henri pessimism-on-paremate-aegade-jaoks osak. 23/02/05 21:46

Tallinnas toimus 25.–26. veebruaril Rooma Klubi Euroopa
rahvuslike ühenduste aastakonverents. Registreerus esindajaid 19
Euroopa riigist. Teiste hulgas osalesid konverentsil EV president
Arnold Rüütel, Riigikogu esimees Ene Ergma, europarlamendi
liikmed, Rooma Klubi peasekretär ja liikmed, teatas Eesti Rooma Klubi.
Läbiva teemana käsitleti integratsiooni piire, seda mitte ainult kitsamas
eurointegratsiooni mõttes, vaid ka üldises inimkonna ajaloo kontekstis.
Jätkusuutliku arengu võtmes kõneleti integratsiooni erinevatest aspektidest
– strateegilised valikud, kultuur, poliitika, rahandus, meedia jm. Vabariigi
President, Eesti Rooma Klubi liige Arnold Rüütel rääkis Eesti teest
jätkusuutlikule arengule.
Kui Rooma Klubi teatakse pigem kui hoiatajat ja halva sõnumi toojat,
siis tegelikkuses pakub ta ka positiivset programmi inimkonna pääsemiseks.
Üks osa konverentsist on pühendatud Globaalse Marshalli Plaani Algatusele.
Rooma Klubi kõrge intellektuaalne potentsiaal ning väga piiratud liikmete
arv (see võib tõusta kõige enam 100ni) jätab ta paratamatult ebamaiselt
kõrgeks katedraaliks. Seda tunnetanuna laiendab Rooma Klubi oma
võrgustikku. Rahvuslike ühenduste (nende hulgas ka Eesti Rooma Klubi)
hulk kasvab ja nende tegevuse sisukus suureneb.
Oma võrku ehitab ka Rooma Klubi noorteühendus tt30 (“Thinktank 30”,
ühendab mõndakümmet kuni 35aastast). Konverentsi teine päev kuluski
aruteluks selle võrgustiku parema toimimise võimaluste üle.
Eesti Rooma Klubi asutati 9. jaanuaril 2001. Praegu kuulub sinna 54
väljapaistvat teadlast, majandus- ja ühiskonnategelast. See on 2002. a RK
Täitevkomitee poolt tunnustatud Eesti rahvuslik ühendus RK ülemaailmses
võrgustikus. ERK esindajad on osa võtnud RK aastakonverentsidest
Ankaras, Ammanis ja Helsingis. >>> p.minut.ee/5

10 Mbit võrk sinu nahal
postitas alvar handshake-OK osak. 22/02/05 9:26

Futu-uudiskülg I4U kannab ette Jaapani hiigelkorporatsiooni
NTT uuest RedTactoni projektist, mis võimaldab kanda
andmeid kiirusega 10 Mbit kahe suvalise punkti vahel inimese
nahapinnal. Projekti veebiküljel on suhteliselt sisukaid ideid, mida
tehnoloogiaga pihta hakata. Võimalike kasutusaladena tuuakse ära asjalikke
näiteid meditsiinist ja mujalt, kus sarnast funktsionaalsust pakkuvad
olemasolevad vahendid oleks liiga kohmakad või üldse mitte sobivad. NTT-l
on olemas ka umbes PCMCIA-kaardi suurune prototüüp. Vahendab /. >>>
p.minut.ee/4

HP tindikassett aegub kindlal päeval?
postitas mauri korii-koraa-korinti osak. 23/02/05 13:37

Georgia osariigist pärit naisterahvas on kaevanud kohtusse
Hewlett Packard Co, süüdistades neid selles, et tindikassetid
on programmeeritud aeguma kindlal päeval. Kalifornia osariigis
algatatud kohtuasi on mõeldud esindama ükskõik keda USA pinnal,
kes ostnud HP tindiprinteri pärast 1. veebruari 2001. HP tindikassetid
sisaldavad mikrokiipi, mis kontrollib tindi taset ja annab teada, kui viimane
otsa saama hakkab. Hagis väidetakse aga, et kiip muudab kindlal kuupäeval

5. märts
1770 tapsid Briti sõdurid kokkupõrgetes Bostonis viis
inimest (Bostoni veresaun)
1933 võitis NSDAP Saksa parlamendivalimistel 44%
hääli
1953 suri Jossif Vissarionovitš Džugašvili aka Stalin
1970 jõustus tuumarelvade leviku piiramise leping
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tindipoti kasutuskõlbmatuks, sõltumata sellest, kas tint on otsas või mitte.
Hagis nõutakse raha tagastamist, kahjutasu ja muid kompensatsioone.
Yahoo uudis. >>> p.minut.ee/3

arvamus

6. märts
1918 kadus nn Bermuda kolmnurgas USA laev Cyclops
1928 sündis Gabriel Garcia Marques
1987 uppus Belgias Zeebrugge sadamas Briti parvlaev
Herald of Free Enterprise
1997 avas Briti kuninganna Elizabeth II esimese ametliku
kuningliku veebisaidi
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toetama selliseid riigikordi? Nõukogude aeg on vist liiga kaugele minevikku
jäänud juba või?... “
Varem Iraani blogijate teemal: Iraan keeras ajaveebid ja jutuklubid
kinni, hostingufirma diskrimineerib Iraani teisitimõtlejaid, lisaks veel kõrge
Iraani reformisti (president Khatami nõuniku) Mohammad Ali Abtahi weblog.
>>> p.minut.ee/1

Filmisoovitus: ”911 in Plane Site”
kirev.minut.ee

postitas mauri when-rich-go-war-the-poor-suffer osak. 27/02/05 13:38

Tundmatu Sõdur kirjutab: “Hakkasin otsima, aga Seda Filmi pole
IMDBs. Siiski on neil oma sait: http://www.911inplanesite.com/
Lühidalt käsitleb film paari aspekti 9/11-st, mis minu jaoks olid
väga üllatavad.
1. Pentagoni juures polnud lennukirususid ja auk seinas oli liiga väike.
Enamik animatsioone, mida näitas asja kohta mainstream-meedia, olid
eksitavad ja vigased.
2. Müstilised “lisandused” lennukite juures, mis tabasib WTCd.
3. Imelikud sündmused WTC ajal ja veel imelikumad kommentaarid
mõnedelt inimestelt sinna juurde.
Võrdluseks on toodud laiemalt ka infot näiteks Oklahoma föderaalhoone
pommitamisest, mida pole kunagi avaldatud laiemalt kui kohalikus meedias
jne, jne.
Huvitavad on ka viited kasusaajatele ja suurte televõrkude omanikele.
Kõigile, kes ametlikke versioone ei usu (ja tõepoolest, miks peakski?), on
materjal vägagi palju mõtlemisainet andev. Erinevalt tavapärastest 9/11
käsitlustest on selles väga vähe emotsioone ja palju konkreetset ja asjalikku
infot.”
Minut lisab: ”911 In Plane Site” vaatleb meie värske sajandi pöördelist
sündmust, mida tihti on võrreldud Saksa riigipäevahoone mahapõletamise
ja sellele järgneva natside režiimi kehtestamisega. Samas, kui on kindel, et
erinevaid versioone neist sündmustest esitatakse veel ja veel, võiks küsida,
kas see on üldse tähtis, kes põletas maha riigipäevahoone või õhkis WTC
tornid?
Fakt on see, et võimul olevad režiimid kasutasid mõlemaid sündmusi
otsekohe ära oma agenda elluviimiseks ja neile järgnenu on košmaarne
reaalsus, milles kannatavad miljonid inimesed. >>> p.minut.ee/2

Blogimise eest 14 aastat türmi Iraanis
postitas mauri reporters-sans-frontiers osak. 24/02/05 12:03

Tundmatu Sõdur kirjutab: “BBCs ilmus artikkel ”Iran jails
blogger for 14 years”. Sealt loeme muu hulgas seda, et miski
islamikohus olla inimesele 14 aastat vanglat mõistnud selle eest,
et ta julgenud režiimi kritiseerida. Täpsemalt, kritiseerida veel
paari ajakirjaniku-bloggeri vahistamist! Mehe juristid võitlevad selle eest,
et mees saaks ”tavalises” kohtus õiguse uuesti protsessida ja mitte jääda
”islami kohtu” otsusega 14 aastat triibulist päikest vaatama... (Oh wow, mis
arenenud kohtusüsteem!)
Mehe süüdistuste hulgas on muu seas ka “suurte juhtide” solvamine,
spionaaž ja muud säärased kohutavalt rasked kuritööd.
Ma ei tea, kuidas teiega on, aga minu jaoks liigitab see kõik riiklikku
religiooni harrastavad riigid kategooriasse “Palun installeerige neile
normaalne riigikord, enne kui nad päris lolliks lähevad ja seda ”õnnistust”
eksportima hakkavad nagu kommunistid kunagi”...
Jah, meenub taas õnnis nõukaaeg, kus kehtis ikka ainult üks tõde, ja kes
vastupidist kuulutas, oli suur vaenlane ja sai 25+5.
Islamiga on nii, et kuna raamat on vanem kui Lenini teosed, siis on
ka tõde selles suurem. Päris Tõele lähemal ehk isegi? Mine tea, aga mina
reserveeriks endale õiguse igatahes teisiti arvata...
Minuti mõned statsionaarsemad “särgirebijad” loomulikult toetavad kahel
käel sellised režiime, andmata aru, et kui nad seal elaksid, ei jääks neil
lihtsalt muud üle kui mullade ühendkooriga kaasa laulda!
Eestis ja mujal lääneriikides võib rahulikult režiimi kritiseerida – vangi
ei panda... Halvemal juhul ehk saab trahvi, kui väljendeid ei vali. Paremal
juhul aga võib isegi midagi muutuda hääduse suunas! Kividega surnuks
loopimise alla ei tohiks mingil juhul sattuda. Küsime nüüd siis, kumb on
objektiivselt parem? Mis sunnib ikka veel mõnda inimest meil ihalema ja

Autode käitumise saladus lahendatud
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ikka aega on lahendust oodanud autode näiliselt sihitu siblimise küsimus.
Viimased uuringud on asjasse selgust toonud. Nüüd võib juba kindlalt
väita, et neid meelitavad punased tuled postide otsas: kui tuli kustub, siis
liiguvad autod laiali järgmist otsima ja leidnud, seisavad jälle selle paistel
kuni selle kustumiseni. See seletab ka autode vähesust öösel, kui punaseid
tulesid on tunduvalt vähem. Antud avastus omab murrangulist tähtsust
autode käitumise uurimises. Kaastööd tegi: Pudist

Lend kulges plaanipäraselt
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äna hommikul Kamtšatka lähedalt startinud Vene kosmosesüstiku
NashaVõbor3 start kulges igati ootuspäraselt – 50 kilomeetri kõrgusel
eemaldus süstikust esimene kosmonaut ja kukkus plaanitud kohta Vaikses
ookeanis. Enne orbiidile jõudmist eemaldusid süstikust ka teised kaks
läbipõlenud astronauti, kes enne maapinnale kukkumist atmosfääris ära
põlesid. Nüüd on kosmosejaam edukalt orbiidile viidud ja pardaarvuti teatel
tunnevad katsetusteks kosmosesse saadetud koerad ennast suurepäraselt.
Kaastööd tegi: P. Ime

Oluline liik
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ärast 24aastast pingelist teaduslikku tööd saavutas Karakalmõzi oblasti
kohaliku tähtsusega entomoloog K. Weiss edu ämblike arendamises.
Nimelt ei erine tema ämblikud mitte milleski algupärasest prototüübist.
Teadlane on ärevuses. Kaastööd tegi: Inimene

Turvakontroll tiheneb
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elmise nädala kolmapäeval tabas Paastumarketi
turvateenistuse andmeil nende uut
kaubanduskeskust taskuvarguste laine. Peaasjalikult
varastati šokolaade ja kompvekke. Kõik varastatud
kaubad olid varaste poolt pakitud hõbepaberisse,
et märkamatult varastatud kaubaga läbida
turvaväravad. Nüüdseks on kurikaelad tabatud ja
kaup Paastumarketile tagastatud. Kaastööd tegi:
Eino Jah

Imeflööt tuleb jõuludeks letile

U

krainas asuv mänguasjatehas “Poletšudes”
laseb jõuludeks müüki palju elevust tekitanud
imeflöödi. Samas kui teadlased on flöödi töömeetodite
kohta avaldanud põhjalikke uurivaid artikleid, väitis
tehase peainsener O. Butowski pressikonverentsil,
et flöödi tööpõhimõte on lihtne. “Puhumise asemel
tuleb seda lihtsalt imeda,” teatas insener üllatunud
ajakirjanikele. Kaastööd tegi: P.Ime
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