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Euroopa Nõukogu andis tarkvarapatentide
direktiivile rohelise tule
postitas alvar who’s-fooling-who osak. 07/03/05 17:47

Pea nädala eest kirjutas minut Euroopa Komisjoni otsusest
keelduda tarkvarapatentide direktiivi käsitlemist otsast alustamast.
Nüüd on oma aktsepti andnud ka Euroopa Nõukogu, nagu teatab
ZDNet. Põhjuseks toodi soovimatus luua pretsedenti, “mis võiks
tulevikus pidurdada teistegi protsesside kulgu,” nagu ütles Luksemburgi
esindaja Euroopa Nõukogus. (“We are adopting the position for institutional
reasons so as not to create a precedent which might have a consequence of
creating future delays in other processes.” – toim).
Seega jääb direktiivi saatus Euroopa Parlamendi kätesse, mis alustab
selle teist lugemist. Teise lugemise käigus sellesse parandusi teha on
väga keeruline, kuna muutmiseks või eelnõu tagasilükkamiseks vajatakse
parlamendiliikmete absoluutset enamust.
Hugo Lueders, tarkvarapatentide direktiivi vastuvõtmist pooldava
organisatsiooni CompTIA (Computing Technology Industry Association
– toim) avalike suhete juht, väljendas oma rahulolu nõukogu otsuse üle.
Tema sõnul on tarkvarapatendid vajalikud, kindlustamaks nn Lissaboni
Agenda eesmärgi täitmist, milleks on Euroopa Liidu muutumine edukaimaks
ja dünaamilisimaks teadmispõhiseks majanduseks aastaks 2010. >>>
p.minut.ee/a13

Poliitvang Bobby Fischer isolatsioonis
postitas mauri iv-reich-occupied-areas osak. 07/03/05 13:39

Jaapani võimud jätkavad juba 7 kuud kinni istuva Bobby Fischeri
tagakiusamist, nüüd takistatakse tal kohtumast külastajatega ning
sõbranna sõnul ei saa ta enam isegi helistada. Vaid nädalapäevad
tagasi andis Island Fischerile välja passi, kuid seda ei õnnestu talle
üle anda. Fischeri kauaaegne sõber ja endine ihukaitsja Saemundur Palsson
saabus Jaapanisse, et talle üle anda pass ja ta riigist minema viia. Palssoni
ei ole lastud Fischeriga kohtuma, immigratsiooniametnikud on toonud
vabanduseks “julgeolekukaalutlused”, väidetavalt on maletaja viidud üle
akendeta kongi. Jaapani justiitsministeeriumi jurist on öelnud, et Fischerit ei
kavatseta lasta Islandile, kuid ministeerium ise on hoidunud asja ametlikult
kommenteerimast, kirjutab Reuters, sellele lisab Designerz, et malegeenius
on pärast piinavat vangistust hakanud vihkama ka Jaapanit. Japan Today
tsiteerib teist Islandi delegatsiooni liiget Gudmundur Thorarinssoni: “Me
oleme siin selle teadmisega, et Bobby Fischer on arreteeritud ja teda on
kaheksa kuud kinni peetud, kuna tal on kehtetu pass. Hüva, tema pass on
siin.” Islandi saatkond on organiseerinud talle lennukipileti, lootes, et ta
pääseb 9. märtsil – oma sünnipäeval. >>> p.minut.ee/a12

Sony toob välismaalase reforme juhtima
postitas mauri shinto-aktsiad-müügis osak. 07/03/05 12:31

Sony Corp-i tänane otsus, millega nimetati firma juhiks Howard
Stringer, loob pretsedendi – esmakordselt saab suure Jaapani
elektroonikafirma etteotsa välismaalane. Asja taga on Sony
soov parandada tulemusi oma halvasti minevas tuumbisnesis,
elektroonikas. Walesist pärit Stringer on varem olnud CBSi president ning
hiljuti juhtis ta Sony meelelahutustiiba. Viimase näol oli tegemist ühe
suurkorporatsiooni karbis oleva kirkama kriidiga. Juhul kui juunis toimuv
aktsionäride koosolek Stringeri kandidatuuri heaks kiidab, vahetab ta välja
juba dekaadi firmat juhtinud Noboyuki Idei. >>> p.minut.ee/a11

Marsikulgurite instrumendid vahetuses
postitas Pampa kosmilise-kaika osak. 05/03/05 17:49

kulgur kuu kirjutab: “NASA kaks identset kulgurit, Opportunity ja
Spirit, läksid teele valede instrumentidega.
Nimelt on selgunud, et Opportunity vedas endaga kaasas Spiriti
rauda ja vastupidi. Hoolimata segadusest täitsid kulgurid oma
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ülesande. See pole aga esimene kord, kus NASA raketiteadlased parema
ja vasaku segi ajavad. Viimati tekitas neile peavalu kaks laialt levinud
mõõtühikute süsteemi: meetrid ja need teised meetrid. Teiste meetrite all
on mõeldud siis Briti mõõtühikute süsteemi. >>> p.minut.ee/a10

Sõiduauto jäi tanki alla
postitas mauri nowegian-wood osak. 07/03/05 17:23

Kella kuue paiku eelmisel kolmapäeval juhtus imelik autoõnnetus,
kui 57aastane Knut Okkenhaug ja tema naine Elise sõitsid kodu
poole, allamäge Bjorgeni Ski Centerist. Järsku vaatas neile vastu
Norra sõjaväe Leopardi tüüpi tank. Vaatamata sellele, et juht
tõmbas tee äärde nii kaugele, kui ära aetud lumi võimaldas, jätkas tank
teed nende suunas.
Kuna tankist ilmselgelt ei näinud autot, sõitis ta rahumeeli üle kapoti
ning jätkas üle esiakna ja katuse, pool meetrit auto sisemusse. Mees
naaldus abikaasa vastu ning katus vajus talle peale, kuni vasak põsk oli
surutud katuse vastu. Okkenhaug tunnistas, et “ütles paha sõna”, aga ei
mäleta enam, mis ta mõtles. Tank sõitis rahumeeli üle auto ning reisijad
said välja alles mööduvas bussis olnud juhuslike tegelaste abiga.
Aftenposteni artikkel mainib veel, et ka üks naine sai sel nädalal kergelt
viga, kui ta auto tankiga kokku põrkas. Piirkonnas toimuvad NATO õppused
koodnimega “Battle Griffin”. >>> p.minut.ee/a9
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edastamise eest trahvi maksma. Pressile on tehtud erand ning 2002 tehti
häältega 4:2 valimiskomisjoni poolt ka internetile erand, kuid nüüd on see
tühistatud. Nüüd tekibki küsimus, kas ajaveebnikud on press või mitte.
USA föderaalseaduse kohaselt ei pruugi nad kvalifitseeruda. Ingliskeelne
sõnastus seadusest: ”...any news story, commentary, or editorial distributed
through the facilities of any broadcasting station, newspaper, magazine, or
other periodical publication, unless such facilities are owned or controlled by
any political party, political committee, or candidate”. >>> p.minut.ee/a7

Shaolini tempel pürgib UNESCO kultuuriväärtuseks
postitas mauri wu-shu osak. 04/03/05 17:25

Xinhua teatab, et on alanud ettevalmistused Shaolini templi
kandmiseks maailma kultuuriväärtuste nimekirja. Shaolini
tempel, mis ehitati aastal 495 Põhja ja Lõuna dünastiate
valitsemisajal, asub Henani provintsi Shongshani mägedes ja
on ühe tuntud võitluskunsti sünnipaigaks. Preester Shi Yongshin ütleb, et
Shaolini kung fu teenib religioosseid ja kultuurilisi eesmärke ning seda ei
saa eraldada budismist. Tempel tegeleb nii võitluskunsti praktika kui ka
populariseerimisega ja zeni, arstiteaduse, võitlus- ning muude kunstide
õpetamisega. Ettepaneku UNESCO puutumatute kultuuriväärtuste nimekirja
kandmiseks peab heaks kiitma Hiina kultuuriministeerium. >>> p.minut.ee/
a6

Itaalia ajakirjanik Sgrena pääses napilt

Elion justkui alandas RDSLi hinda

postitas mauri oh-me-kogemata osak. 05/03/05 15:20

postitas mauri eesli-telefon-nüüd-traadita-klaviatuuriga osak. 03/03/05 19:28

Iraagis tundmatute relvastatud isikute poolt pärast Falluja
põgenike intervjueerimist röövitud Itaalia ajakirjanik vabastati
hiljuti läbirääkimiste järel, kuid tema pääsemine sellega veel
ei lõppenud. Autode konvoi pihta, mis Giuliano Sgrenat vedas,
avasid tule USA sõdurid ning tapsid Itaalia salateenistuse Sismi agendi.
Veel kaks agenti sai haavata. Nicola Calipari hukkus, kui kaitses autos
päästetud naisajakirjanikku oma kehaga. USA sõdurid tulistasid konvoi
pihta 300–400 kuuli, Sgrena pääses õlast haavata saamisega. Peaminister
Berlusconi kutsus intsidendiga seoses vaibale USA saadiku ning vabandava
telefonikõne olla riigijuhile teinud ka George W. Bush.
Sgrena sõnul olid tema vangistajad ette hoiatanud, et USA jõud “võivad
sekkuda”. Sgrena ütles, et kui Calipari oli kuulidest surma saanud, meenus
talle kohe iraaklaste hoiatus “olla ettevaatlik, sest ameeriklased ei taha teie
tagasitulekut”. Ajakirjaniku sõnul sõitsid nad hariliku kiirusega ja neile ei
antud mingit peatumismärguannet.
Veel lisafakte: Kui itaallaste autot tulistama hakati, olid nad 700 meetri
kaugusel Bagdadi lennujaamast ja möödunud kõigist valvepostidest (USA
väitel polnud nad valveposti juures seisma jäänud). Sgrena kaaslase Pier
Scolari andmetel teadsid auto saabumisest nii Itaalia kui ka Ameerika jõud,
peaministri bürooga oli ühel agendil telefonikõne täpselt laskmise ajal, kuni
nende mobiilid segajaga summutati.
Corriere della Sera andmetel nõuab Itaalia prokuratuur välja intsidendis
osalenud USA sõdurite nimesid. Teema kohta on saadaval uudistekogumik
erinevatest allikatest. Täielikuma pildi Sgrena tegevusest annavad tema
lood Il Manifesto lehekülgedel (mille tõlkeid te niipea Eesti ajakirjanduses ei
näe): UN: ”US crimes in Iraq”, ”Interview with an Iraki woman tortured at
Abu Graib”, “Stop the massacre”, ”Napalm Raid on Falluja?”, ”Two thousand
victims in Fallujah”, ”Ten thousand Iraqis in US and British prisons”. >>>
p.minut.ee/a8

Kõnealustuse Max kirjutab: “Elioni veebilehelt uudis: Elion
alandab alates 1. märtsist oluliselt maapiirkondadele mõeldud
raadiointerneti (RDSL) liitumis- ja kuutasu ning hakkab pakkuma
senisest kiiremat RDSL-ühenduse paketti. Elion vähendab RDSLühenduse liitumistasu rohkem kui kaks korda, 990 kroonini, mille saab
tulevikus omakorda jagada kuue kuu peale väiksemateks makseteks.
RDSL-ühendust allalaadimiskiirusega kuni 256 kilobitti sekundis
ja üleslaadimiskiirusega 128 kilobitti sekundis hakkab Elion pakkuma
345 krooni eest. Uue võimalusena toob Elion turule RDSL-ühenduse
allalaadimiskiirusega kuni 512 kilobitti sekundis ja üleslaadimiskiirusega 128
kilobitti sekundis 425 krooni eest kuus. Klient võib osta kasutajaseadme
Elionilt välja või üürida seadet 177 krooni eest kuus.
Elioni internetivaldkonna juhi Maiko Kalveti sõnul on RDSL mõeldud
kasutamiseks piirkondades, kus puudub kaablivõrk, kuna ühendus toimib
raadiolainete abil. “Elion on tehnilise võimaluse korral valmis pakkuma
RDSL-ühendusi kõikjal, kus ühest piirkonnast koguneb vähemalt kümme
teenusesoovijat,” lausus Kalvet. „Elionil on hetkel 33 RDSL-ühenduse leviala
üle Eesti, levialade arv kasvab pidevalt.” RDSLi interneti püsiühenduste
kohta saab lisainfot Elioni kodulehelt, klienditeeninduse telefonil 165 (Elioni
võrgust tasuta) või Elioni esindustes üle Eesti.”
Elioni vastaval lehel nimetatakse ainult seadmete rendi hind – 177 krooni
kuus, kuid puudub nende maksumus väljaostmise puhul. Pärast mõningast
vestlust numbriga 165 selgus, et seadmete hind ei ole täpselt paigas, aga
vastavalt olukorrale kasseeritakse nende eest 5300–7000 krooni. >>>
p.minut.ee/a5

Blogger’eid ähvardab poliitiline suukorv
postitas mauri ja-enam-ei-blogi-me-sirtsu-sohu-nüüd-logime osak. 04/03/05 17:58

Mitte ainult Iraanis ei ole ajaveebnikel raskusi, ka jänkimaal
ähvardab neid poliitiline regulatsioon. Föderaalne valimiskomisjon
on nimelt hakanud tegelema 2002. aastast pärit kahtlase
kampaaniate rahastamise seaduse laiendamisega internetile.
Lühidalt on tegemist poliitiliste kampaaniate toetamist reguleeriva
seadusandlusega, mille laiendamisel internetile võivad blogger’id olla
sunnitud siia või sinna linkimise ning isegi mõne pressiteate postiloendisse

Kahe pilu eksperiment uues kuues
postitas mauri kaks-pilu-ikka-kaks-pilu osak. 04/03/05 2:01

toruonu kirjutab: “Veidi üle 200 aastat tagasi tegi Thomas Young
ajaloolise katse valgusega, näidates kahe pilu abil tekkinud valguse
interferentsist, et valgus käitub kui laine.
Pärast seda on tehtud seda katset ka elektronide, aatomite ja
molekulidega, näidates, et ka nemad esinevad nii osakeste kui ka lainetena,
sõltuvalt olukorrast. Antud duaalsus on üks kvantteooria suurimaid erinevusi
klassikalisest teooriast.
Nüüd on aga eksperiment tehtud täiesti uuel moel. Nimelt sai rühm
teadlasi hakkama selle eksperimendi uue versiooniga, kus pilud ei asunud
mitte ruumis, vaid ajas.
Nimelt kasutasid nad ülimalt kiiret laserit, mis oli võimeline laskma välja
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ülilühikesi impulsse ajalise vahega vaid 5 femtosekundit. Antud impulss
sisaldab kahte maksimumi ja ühte miinimumi elektromagnetlaines. Kui
selline kimp tabab argooni, siis on teatav tõenäosus, et üks maksimumidest
või miinimumidest põhjustab argoonist elektroni ärarebimise, mis seejärel
sõltuvalt sellest, kas tegemist oli maksimumi või miinimumiga, lendab
kindlas suunas. Antud suunas on pandud ka detektorid, mis antud elektroni
leiavad.
Kui siis kujutatakse elektronide arvu ja energia suhet, on näha
samuti interferents selles detektoris, kuhu saatsid maksimumid, kuna
ei ole võimalik teada saada, kumma maksimumi poolt antud elektron
teele saadeti. Interferentsi pole aga miinimumi poolel. Kui vahetada
eksperimendis seade kahe maksimumi asemel kahele miinimumile ja ühele
maksimumile, esineb interferents miinimumide detektoris.
Tegemist on unikaalse ideega, mis annab palju filosoofilist mõtlemist
aja ja energia vahelistest seostest. Nimelt on kahe pilu eksperimendi
puhul tavalises ruumis seletuseks see, et nii valguse kui ka osakeste puhul
ei ole nende täpne trajektoor teada, arvestada tuleb kõiki võimalikke
trajektoore. Reaalselt realiseerub üks neist, kuid me ei tea, milline. Kui me
aga ”sunnime” eksperimendi selliseks, et me teame, milline trajektoor sai
valituks, pole interferentsi.
Mis on aga seletus antud eksperimendile... jääb üle vaid oodata.
Lähemat infot Physics Webi artiklist.” >>> p.minut.ee/a4

Gallup: veerand jänkidest annaks
“terroristidele” tuumakaga
postitas mauri aga-terroristid-nomineerib-valge-maja osak. 03/03/05 17:22

Iga neljas ameeriklane toetaks “terroristide” vastu tuumarelva
kasutamist, selgub värskest Gallupi uurimusest. Gallup küsis
jänkidelt, kas nad sooviks, et “USA valitsus teeks järgnevat”
koos rea valikutega. Näiteks “mõrvata teatud terroriste” tõi 65%
täiskasvanute poolehoiu. “Piinata teatud terroriste, kui nad teavad detaile
tulevastest terroriaktidest USAs” tõi 39% toetuse. Valikut “kasutada
tuumarelva terroristide objektide ründamiseks” toetas 27% ning 72% oli
vastu. Toetus tuumarelvade kasutamisele on aastast 2001 langenud 7%.
>>> p.minut.ee/a3

Zippo hädas välgumihklite keelu pärast
postitas mauri pane-nüüd-tikuga osak. 03/03/05 14:12

Populaarsete välgumihklite tootja Zippo teatas, et neile teeb
kahju USA valitsuse kehtestatud keeld. Transpordi julgeoleku
administratsioon TSA on keelustanud alates aprillikuust kõikide
lennukite pardal tulemasinad, nii gaasi, elektri kui ka hariliku
vedelkütusega töötavad (nagu näiteks Zippo omad).
Juba varem olid välgumihklid keelatud äraantud pagasis, kuid seni oli
lubatud endaga kahte kaasas kanda.
Zippo esindajad kohtuvad föderaalametnikega veel sellel kuul,
et asja arutada. Seattle Post Intelligenceri uudis mainib veel,
et Zippo teeb kõik oma ”sütkarid” Pennsylvania linnakeses nimega
Bradford ja kommertslennud on nende jaoks oluline varustuskanal. >>>
p.minut.ee/a2

65 MB rämpsvara “märkamatult”
su arvutisse pugemas
postitas alvar jalgpallikujuliste-gripiviiruste osak. 06/03/05 10:45

Broadcastpc.tv on saavutanud rekordi, kergitades rämpsvara
installipaketi mahu kaudselt 65 megani, kirjutab vitalsecurity.org
blogi /. vahendusel. Tõsi, asi pole mitte selles, et tüütu tarkvaraline
bakter ise nii massiivselt koodi sisaldaks – ta lihtsalt vajab MS
.NETi framework’i, mille maht küll sõltuvalt keskkonnast kõigub, kuid just
selliseks ühe konkreetse ohvri, Eric L Howlesi puhul osutus.
Täiesti ootamatult oli vaba kõvakettamaht just sellise portsu baitide
jagu väiksem. Mida järgmiseks, küsib Vitalsecurity loo autor, kelle isiklik
kokkupuude seisnes surmani aeglaseks jäänud firma välisvõrguühenduses.
>>> p.minut.ee/a1
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järjejutt

I

Trust D.E.

11. aprillil 1927. aastal kell 9.15 hommikul Chicago suurima konservivabriku
omanik mister Twivt asus esimesele hommikueinele.
Mister Twivt erines teistest misteritest, kes alustasid oma einet pehmelt keedetud
munadega, sellega, et ta tarvitas enne mune kalifornia pirne hapu koorega. Sel
mälestusväärsel hommikul, mitte vältides oma tavalist harjumust, ta valis suure
mahlaka pirni ja tilgutades aromaatset mahla suurätikule hakkas arvutama, kas
on kasulik osta kokku konkureeriva mr. Churth’ide ettevõtte aktsiaid. Ta kirjutas
tillukesse raamatukesse:
Sigu
Oinaid

tunnis
,,

820
900

päevas
(x10)

Härgi
,,
460
,,
Konserve
Vorste
Verd (Choyt’i rafinaadsuhkru-vabrikule)
Soolikaid (vorstid, kohalik tarvitus)
Sarvi (kammivabrik Electra)
Muid jätteid (umbes)

8 200
9 000

aastas
(x304)

4 600

,,

2
2
2
1
31
2

492 800
736 065
736 000
398 400
000 000
000 000
700 000
-----------1 200 000
1 600 000

Peale seda mister Twivt lausus, väljendades täitsa selgesti oma kahtlusi:
– Hm. Pliiatsit paremast käest laskmata ta sõi tassitäie koort ja kirjutas
blokiraamatu erilisele lehele punase pealkirjaga Teha:
1. Selgitada, kellele ja missuguse hinnaga Churth’id müüvad põied.
Tuleb tähendada, et mister Twivt’i esimese hommikueine esimene veerandtund
ei piirdunud ainuüksi Chutrth’ide firma läbikäigu arvutamisega ja kalifornia pirni
ning hapu koore hävitamisega. Ta jõudis teha veel järjekordse geniaalse leiutise.
Kõik maailma parima lihakonservivabriku silmapaistva organisaatori elulugu
uurinud õpetlased on tulnud otsusele, et mister Twivt’i isikus Ameerika kaotas
hiilgava filosoofi, kes zoopsühholoogia, antroposoofia ja tõutervishoiu alal
rikastanud teaduslikku mõtlemist paljude väärtustega. See nimi, nüüd vaid
väheseile Euroopa hävimislugu uurivaile spetsialistidele tuntud, oli sel ajal, s.o.
kahekümnendate aastate keskpaigast kolmekümnendate lõpuni P.A. Ühendriikides
niisama populaarne kui täitesulepeade vabrikandi Watermani või klassikalise
poksija Dempsey oma. Eriti kolm asjaolu põhjustasid mister Twivt’i kuulsuse:
I Lugenud ajalehest, et inimene aasta kestes heidab välja ekskremente:
kõvu 48,8 kg, vedelaid 438 kg, kokku 2,65 dollari väärtuses, mis aga jäävad
täiesti kasutamata, ta tahtis anda eeskuju mõistlikus kokkuhoius ja leppis kokku
linnaäärse aiaäriga, kuhu nüüd sõitiski autoga iga päev kella poole kümne paiku
hommikul, kui oli söönud pirni ja mune. Sellest mister Twivt’i mehisest ülalpeost
kirjutasid kõikide riikide ajalehed Aljaskast Mehhikoni, levitades tema väärikat
nime.
II 1926. aastal mister Twivt, võttes väävelvanni, dikteeris kiirkirjutajannale
väikese, aga sisuka etüüdi tõutervishoiu alalt: Meie kõlblas kohus ehk Siitpeale
siginege mõistlikult. Vastavate illustratsioonidega väljaantud brosüürina sel oli
suur menu. Ohio osariigis jagati algkooli cum laude lõpetanud õpilasile autasuks
mister Twivt’i nimetatud raamatut.
III Kirjandusest eemalseisjad tundsid sest hoolimata mister Twivt’i nime,
tänu ta mitmekesisele tegevusele. Maksis vaid mõtlikul jalakäijal kuski 5. Avenüü
piirkonnas heita pilk taevale, kui ta ette kerkis noore õrna sea lilla foto, ümber
pärjana tähed:
“NÕUDKE AINULT TWIVT’I FILEED!”
Nõnda siis, söönud pirni ja selgitanud Churth’ide ärilise läbikäigu, kuulus
mister Twivt õnnestas maailma uue leiutisega. Ja nimelt, tuletades meele eilse
päeva ülikultuurseid lõbustusi – ujumisvõistlusi ja kuulsa koloratuurlauljanna mrs.
Ide’i kontserti, ta kirjutas samasse märkmikku:
2. Tõestada lõplikult inimese põlvnemine konnast (minu leiutis – T.).
Vaatamata selle mõtte sügavusele ometi see ei anna meile põhjust nimetada
11. aprilli 1927. aastal ajalooliseks päevaks.
Erilise tähtsusega sündmused tulid veidi hiljemini. Mister Twivt’i esimene
eine jatkus. Teener tõi keskmise suurusega kanamuna hõbepeekris. Koorides
ettevaatlikult munateravikku mister Twivt võpatus äkki: värvitus munavalges
ujus ilmsesti veretäpike. Erutatult mister Twivt lükkas muna eemale, kuna ta, s.o.
mister Twivt, s.o. konservivabriku omanik, kelle vabrikuis tapeti päevas vähemasti
11 000 siga ja 780 härga, oli taimetoitlane, kes jumala käsku mööda säästis
loomi ja toitus peamiselt puuviljust ja piimaproduktidest. Näinud punast täpikest,
ta hakkas tõsiselt kaaluma küsimust: kas sündimise takistamine on tapmine ja
kas järjekindel taimetoitlane võib süüa mune? Olles mõtelnud minuti ja seganud
munavalget lusikaga, mister Twivt otsustas kindlasti eemaldada peekri ja edaspidi
kõigist teisist mistereist erinevalt mune üldse mitte enam tarvitada ei esimesel, ei
teisel hommikueinel ega lõunal.

KOKTEIL: Ananassi unelm

Jook on mõeldud toniseeriva ja joovastava
joogina kaunite talveõhtute täitmiseks
4cl valget tequilat
2cl sidrunimahla
15cl ananassimahla
lõik apelsini
jää
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Aga ka mitte sellele suuremeelse taimetoitlase liigutavale otsusele ei võlgne
11. aprill 1927. aastal tänu oma kuulsuse eest. Koristanud söömata muna, andis
teener mister Twivt’ile hommikuse posti: üle kolmekümne kirja. Mister Twivt
eraldas 11 kirja Euroopa markidega ja viskas nad lugematult paberikorvi. Ta
vihkas Euroopat, sest see ei tahtnud osta tema vabrikute suurepäraseid konserve
ega soovinud sigineda mõistlikult. Ta vaatas kiiresti läbi ülejäänud kirjad, ja ainult
üks – viimane, köitis vähekese tema tähelepanu. Ja vaat mis seisis õhukesel
krudiseval paberilehel.
TRUST FOR THE DESTRUCTION OF EUROPE, NEW YORK

Nr. 32174 10. aprill 1927. a.
Mister Twivt’ile Chicagos

Austatud härra,
Käesolevaga teatame Teile, et Trusti juhatuse otsust mööda 4. aprillist s.a.
algame kavatsetud Euroopa hävitamise plaani teostamist.
Täieliku lugupidamisega
Direktor
Jens Boot.

– Väga hea, ütles mister Twivt ja tegi märkuse blokknooti.
Peale seda ta lõi lahti Chicago Tribune’i. Tahtmatult ta heasüdamlik
taimetoitlasepilk peatus neljanda veeru sabal, kus seisis sõna Euroopa, mis
siitpeale tunginud tema toiminguisse. Laisalt vedas ta silma üle kablogrammide,
mis kõnelesid sõdadest Balkanil, Poolas ja Pürenei riikides. Meele jäi kolm
rahuvaimulist kiirteadet:
Genf. Rahvasteliidu esimees härra Bargos pidas lõunasöögil, mis korraldatud
asutise ligineva kümneaastase juubeli auks, kõne, milles rõhutas “hoolimata
komplikatsioonidest saavutatud rahu-, humaansuse- ja õiglusepoliitika edu.”
Luksemburgi esindaja keeldus pidustusist osavõtmast. Tähelepandav oli
viitsepresidendi abikaasa proua Traindedy sirelivärvi kleit, modell Lebin (Paris, 2.
rue de la Boétie). Menüü: Eelsöök valitav, kilpkonnasupp, keel a la grenadine, filet
de la paix, spargel lambernon-kastega, pooljäätis fjord.
Kopenhaagen. Kõrgema Statistika Instituut märgib ära tõsiasja, et
elusmaterjali kaotus 1924. - 26. a. ületab viimase üldise suure 1914. – 18. a. sõja
kaotused. Teatavasti läks nelja-aastane sõda Euroopale maksma:
Tapetuid
Sündimuse vähenemine
Suremuse suurenemine
Kokku
Kolme aasta kohta (1924 – 1926) on märgitud:
Tapetuid (rahvaste- ja kodusõjad)
Sündimuse vähenemine (võrreldes 1913. a.)
Suremuse suurenemine (nälg, massilised epideemiad jm.)
Kokku

10
20
6
36

200
850
700
750

000
000
000
000

9
18
28
55

600
000
000
600

000
000
000
000

Veneetsia. Eitatakse teateid Gabriele d’Annunzio surmast. Suur poeet on
terve ja lõpetas hiljuti uue oodi Makedoonia vallutamise auks. Ligemas tulevikus
ta kavatseb sõita nädalaks endisele Kreekamaale. On võimalik poeedi osavõtt
spordipidustusist (liuglemine ‘Olümposelt elektrikelkudel jne.) Dante Mälestuse
Ühing annetas sel puhul talle rohelisest seemisnahast püksid ja lüürakujulise
käesoojendaja.
Lugenud ette need kaabeltelegrammid, mister Twivt vaatas seinale, kus keset
mitmesuguseid plaane ja skeeme oli suur maapoolte kaart. Kunagine kaunis
Föniikia kuningatar, nüüd armetu libu, Euroopa võttis harilikku vanni. Mister
Twivt kopsas talle otsaette, nõnda, et nimetissõrm tabas valusasti vanadusnõrka
Madriidi. Lõpetanud seega oma esimese hommikueine, ta läks, nagu iga päev,
aiaärri. Lauale jäi blokk-noot:
11. aprill 1927. a. Teha:
1. Selgitada, kellele ja missuguse hinnaga Churth’id müüvad põied.
2. Tõestada lõplikult inimese põlvnemine konnast (minu leiutis – T.).
3. Hävitada Euroopa.
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