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uudised
Apartheidibarjäär virutab Palestiinalt pealinna?
postitas mauri aia-ehitame-ikka-naabri-maale osak. 14/03/05 14:45

Iisraeli valitsus on kiitnud heaks müüri teekonna Jeruusalemma
ümber, see haarab läänekalda suurima koloonia (Maaleh Adumim),
kogu Ida-Jeruusalemma ning veel osa Petlemma. Eraldusbarjääri
ehitamist alustati kaks aastat tagasi, Iisrael vabandas müüri
ehitamist sellega, et see hoiab eemale palestiinlastest ründajad, kuid teine
pool seda seletust ei osta.
Palestiina poole seisukoht on see, et barjäär (õigemini müüride,
barjääride, tarade jne kompleks, vt näiteks Don’t Call it a Wall) ehitati
eesmärgiga omastada suuri tükke maast ning panna ühepoolselt paika piir.
Juhul kui eesmärgiks oleks olnud vaid julgeolek, oleks barjäär ehitatud
Iisraeli poole peale. Lähis-Ida külastanud peasekretär Kofi Annan rõhutas,
et ÜRO seisukoht on selge: peaassamblee on läbi lasknud resolutsiooni
barjääri vastu ning maailmakohus on kuulutanud selle illegaalseks ning
nõudnud selle lammutamist. Vastukaaluks lubab Iisrael likvideerida Jordani
jõe läänekaldal 24 kolooniate väliposti, kuid ei täpsusta, millal, ning samuti
ei ütle, mida tehakse veel 81 illegaalse välipostiga, raporteerivad Liibanoni
Daily Star ja Twin Falls Times-News. Varem samal teemal: Illegaalseid
väliposte püstitatakse valitsuse rahadega. >>> p.minut.ee/b1

Euroopa riigid uurivad CIA inimrööve
postitas mauri extra-territorial-terror osak. 14/03/05 9:52

Washington Post üllitas artikli, kus vaatleb pikemalt siingi kõne
all olnud teemat, CIA poolt toime pandud inimrööve erinevatest
riikidest. Mõnedest riikidest (nt Rootsi) on CIA lennutanud inimesi
minema kohalike võimude teadmisel, kuid teistest (nt Itaalia)
on neid lihtsalt tänavalt autosse topitud. Rootsi, Itaalia ja Saksamaa on
kolm Lääne-Euroopa riiki (juhtumeid on loomulikult mujalgi, nt Maher Arar
Kanadas, Jamil Qasim Saeed Mohammed Pakistanis, Muhammad Saad
Iqbal Madni Indoneesisas jne), kus ametlikult uuritakse, kas USA agendid
on rikkunud kohalikke seadusi, viies neilt inimesi kolmandatesse riikidesse
piinapinki.
41aastane Saksa kodanik Khaled Masri rööviti puhkuselt Makedoonias
ning lennutati numbrit N313P kandva lennukiga Afganistani, kus teda
hoiti 4 kuud. 2001 detsembris viisid CIA agendid Rootsist minema kaks
egiptlast, üks neist lasti hiljem vabadusse, kuid teisest pole midagi teada.
End inimõiguste häälekandjaks pidavate rootslaste seas tekitas juhtum
ilmsikstulekul skandaali. 2003 veebruaris jalutas ühe Milano mošee poole
egiptlane Hassan Mustafa Osama Nasr, kui kaks meest ta kinni rabasid,
mingit keemiat näkku lasid ja kaubikusse toppisid. Itaalia uurijad on
nüüdseks jõudnud sinnamaale, et nõuavad Aviano õhuväebaasist röövimise
ajal ja selle ümber baasi sisenenud sõidukite ning sinna saabunud ja sealt
lahkunud Ameerika lennukite logiraamatuid. Washington Post on CIA
torture-jet teemal kirjutanud ka varem. >>> p.minut.ee/b2

Kui su krediitkaardilt kaob $1
postitas mauri gaasilised-olendid-pluutolt osak. 12/03/05 18:12

USA föderaalorganid uurivad juhtumeid, kus tundmatud sulid
virutavad krediitkaartidelt 30 või 40 dollari kaupa raha. Väljavõttel
on näha DVD või CD ost ning raha kasseeerijaks on Pluto Data
või PLUTO D, NICOSIA. Enamik ohvreid teatab, et kõigepealt
proovitakse 1 sendi või 1 dollari suurust makset ning alles seejärel
suuremat summat.
Politsei on seni saanud 125 kaebust, kuid BroadBandReports.com’i
foorumis olevate postituste hulk viitab sellele, et kannatanuid on rohkemgi.
Foorumikasutajate hulgas on postitusi ka väljastpoolt USAd, mis viitab
sellele, et pettus on laialt levinud. Mida kauem selline krediitkaardipettus
toimida saab, seda kasulikum, sellest ka sendised või dollarilised tehingud,
nii luuakse mulje normaalse transaktsioonide hulgaga firmast, ühtlasi
kontrollides, kas krediitkaart toimib või mitte. Eelmisel aastal avaldati
arvamust, et kuni 100 miljonit krediitkaardinumbrit on lekkinud. >>>
p.minut.ee/b3
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Evangelistid avastavad globaalse soojenemise
postitas mauri little-green-men-from-bible-belt osak. 10/03/05 21:24

UA kirjutab: “NY Times kirjutab, kuidas grupp mõjukaid
evangeliste on leidnud teema, mis nende kavas varem pole olnud:
globaalne soojenemine ja keskkond üldiselt. Usklike seisukohast on
oluline inimeste hoolitsus Jumala loodud maailma eest. Reverend
Rich Cizik ütleb, et ta ei arva, et Jumal küsib inimeselt, kuidas ta lõi
maailma, vaid mida inimene tegi sellega pärast loomist.
Evangelistid on seni ökodebatist eemale hoidnud osalt seetõttu, et
“rohelisi” nähakse kuuluvat valdavalt liberaalide ridadesse, mille vaated
sündimuse kontrollile, valitsuse rollile ja ka newagelik lähenemine
usuküsimustes on vastukarva konservatiivsetele evangelistidele.
Evangelistid on aktiivselt valimistel toetanud George W. Bushi, Bush on ka
ise uuestisündinud kristlane.
Pres. Bushi juhtimisel on USA teatavasti eemaldunud Kyoto leppest,
kuid ka kodumaal lõdvendanud riigi järelevalvet keskkonnaküsimustes.
Hetkel senatis peatatud Clear Skiesi nimeline seaduseelnõu rakendaks
sarnaselt Kyoto leppega cap-and-trade-põhimõtte, mille järgi emissioonidele
seataks kvoot ja kvoodi ülejääki oleks võimalik edasi müüa. Kriitikute järgi
aga annaks seadus saastajatele liiga palju aega kohanemiseks, Bushil
õnnestuks vähendada saastet oluliselt rohkem olemasolevate seaduste
enforsseerimisega.
Evangelistid võivad olla kaalukeeleks Ühendriikide keskkondlikus debatis.
National Association of Evangelicalsi president reverend Ted Haggard arvab
sama, kuna evangelistid esindavad siiski 30 miljonit hääletajat.” >>>
p.minut.ee/b4

Singapuri loomaaias sündis hiidlendorav
postitas mauri oraval-on-vend-orav osak. 10/03/05 13:59

Singapuri loomaaias sündinud punast hiidlendoravat peetakse
ainsaks vangistuses sündinud isendiks Aasias. Beebi ema päästeti
koos veel mõne sama liigi esindajaga restoranist, kus nad oleks
sattunud toitumisahela alumisse otsa. Loomakesed konfiskeeriti
ja anti üle loomaaiale. Näriliste perekonda kuuluvaid lendoravaid peetakse
mõnedes Aasia osades delikatessiks. 3 kuud tagasi sündinud väike lendorav
kaalus 0,1 untsi, nüüd on ta kosunud 28 untsini (u 800 gr). Punakaspruun
hiidlendorav on öise eluviisiga ning nende eluviiside kohta looduses on vähe
teada. >>> p.minut.ee/b5

Kas rikkus jaguneb nagu energia gaasiaatomite vahel?
postitas mauri free-farting-zone osak. 10/03/05 18:12

Tundmatu Sõdur juhatas kätte New Scientisti uudise, milles
räägitakse rikkuse jagunemisest ühiskonnas. Kui 1979 teenis
ülemine 1% USA elanikkonnast keskmiselt 33,1 korda rohkem
kui alumine 20%, siis aastaks 2000 oli see kordaja tõusnud 88,5
peale. Järgmisel nädalal toimub Indias, Kolkatas esimene “ökonofüüsika”
konverents, kus füüsikud ja majandusteadlased räägivad rikkuse
jagunemisest.
Pariisis sündinud insener nimega Vilfredo Pareto näitas juba ammu,
et rikkuse jagunemine Euroopas järgib lihtsat reeglit - ülirikkad haaravad
enamuse rahvuste varast. Majandusteadlased leidsid hiljem, et see
seadus kehtib ainult väga rikaste puhul ning ei näita kindlalt, kuidas varad
ülejäänute vahel jaotuvad. Nüüd tundub, et enamik inimesi käib hoopis
teistsuguse reegli alla kui Pareto seadus.
Füüsiku Victor Yakovenko juhitud teadlastegrupp Marylandi College
Parki ülikoolist leidis maksuameti andmeid uurides, et kui umbes 3%
ühiskonnast allub Pareto seadusele, siis ülejäänud 97% hulgas jaotuvad
varad teistsuguse kõvera järgi, nimelt samasuguse, mis kirjeldab aatomite
energiat gaasis. Gaasi mudelis vahetavad inimesed raha juhuslike
interaktsioonidena, üsna samamoodi, nagu aatomid jagavad põrkudes
energiat.
Kui traditsioonilised majandusmudelid vaatlevad inimesi ratsionaalsete
isenditena, kes teevad alati arukaid otsuseid, siis ökonofüüsikud väidavad,
et suurtes süsteemides on iga indiviidi käitumine mõjutatud nii paljudest
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1521 jõudis meresõitja Fernao De Magalhaes aka Ferdinand
Magellan Filipiinidele
1787 sündis Georg Simon Ohm
1935 tõmbas Adolf Hitler vee peale Versailles’ rahulepingule
1968 mõrvasid USA sõdurid Vietnamis My Lai külas 502
elanikku, enamikus naised, lapsed ja vanurid
1999 astus Euroopa komisjon täies koosseisus tagasi
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faktoritest, et tulemus on juhuslik. Seega on hoopis õigem võrrelda inimesi
gaasis liikuvate aatomitega. Analoogiat nähakse ka raha ja energia vahel,
kumbki ei hävi, vaid neid jaotatakse lihtsalt ümber. Artiklis kirjeldatakse
veel keerulisemat Bikas Chakrabarti loodud mudelit, mille abil muuseas
leiti, et inimeste säästmisharjumuste muutmine (säästke rohkem!) võib olla
efektiivsem tee rikkuste võrdsemaks jagamiseks kui jäik maksupoliitika.
Majandusteadlased hoiatavad, et mudelid on veel liiga toored, et neid
kasutada poliitiliste otsuste tegemiseks. >>> p.minut.ee/b6

Ostame europoliitikud tagasi (eurodega)
postitas Pampa tarkvarapatentide-vastu-võitlemise osak. 10/03/05 10:57

Marvin kirjutab: “Pärast eelmise nädala uudist, kust saame
lugeda, et Euroopa Nõukogu andis tarkvarapatentide direktiivile
rohelise tule, on Soomes käima pandud üks üsnagi huvitav
projekt. European Anti-Software Patent Bribe Pledge Drive seisneb
lühidalt siis selles, et aetakse kokku rahvast kes on nõus europoliitikutele
“taskuraha” andma, et nood suurfirmade käpa alt välja tuleks.
Esialgu tegu siis lihtsalt kirjapanekuga, raha ei kogu keegi. Projekti
eestvedaja hr Mikko Rauhala on pannud teele esimesed kirjad Euroopa
Nõukogu juhtidele, lootes saada teavet selle kohta, kuidas nad oma raha
soovivad kätte saada. Tulevikus jääb siis iga registreerinu enda südamele
selle “taskuraha” ülekandmine oma lemmikeuropoliitikule.” >>> p.minut.ee/
b7

Briti parlament arutab Sinn Feini sanktsioneerimist
postitas Pampa protestiks-kohal-olemise osak. 10/03/05 10:55

8fly8 kirjutab: “BBC lugu pajatab sellest, et Briti parlamendi
alamkoda hakkab arutama nelja parlamendiliikme elatusraha
äravõtmist. Need neli liiget kuuluvad Sinn Feini ridadesse ja pole
oma ametiaja jooksul kordagi protesti märgiks istungitel osalenud
(see võrduks kuningannale vande andmisega).
Küll aga kasutavad nad parlamendihoones asuvaid kabinette ja
võtavad vastu elatusraha, et toetada oma valimisringkonna tööd ja
katta reisikulusid. Arutelu tõstatati Põhja-Iiri sekretäri Paul Murphy poolt
vastuseks IMC (Independent Monitoring Commission) raportile. Raport
kinnitab politsei väidet IRA seotusest Belfasti Põhjapanga(Belfast Northern
Bank) rööviga, kus läks kaduma Ł26,5 miljonit. IRA pole süüd omaks
võtnud. Eelnimetatud raport soovitabki rakendada rahalisi karistusi Sinn
Feini suhtes.” >>> p.minut.ee/b8

Autoga läbi Venemaa meestepäevast naistepäevani
postitas mauri gnuu-antiloop osak. 09/03/05 15:15

Tundmatu Sõdur kirjutab: “Eile jõudis lõpuni Murmanskist
Vladivostokki kulgenud kuldne autosõit. Start pikimale ühes
riigis kulgevale talverallile (12 000km) anti 23. veebruaril. 36
kaheautolise ja vähemalt ühe naisliikmega Vene, Ukraina, Läti,
Saksa ja USA võistkondade seas võitis auhinna - 10 kg puhast kulda
- Moskva tiim Merehundid. Murmanski-Peterburi-Moskva-JekaterinburgiNovosibirski-Krasnojarski-Irkutski-Habarovski-Vladivostoki retke viimasele
etapile - Habarovskist Vladivostokki - oli osalejaid jäänud ainult 7 tiimi.
Tegemist oli seni maailma pikima ühes riigis toimuva ralliga, kuid rivaalid
plaanivad juba veelgi pikemat Vladivostoki-Novosibirski-Moskva-Vladivostoki
otsa pikkusega u 20 000 km. >>> p.minut.ee/b9

ISP kaebas Hollandi riigi pealtkuulamiskulude asjus
kohtusse
postitas mauri oü-riikliku-pealtkuulamise-as osak. 09/03/05 13:48

Jean Hardouin kirjutab: “On ju Eestiski tigetsetud riigiga,
sest see paneb ISPdele ja telefonifirmadele kohustuse
pealtkuulamissüsteemi installeerimiseks, kuid ei taha katta sellega
seotud kulusid. Hollandis juhtus nüüd nii, et netifirma XS4ALL
kaebas riigi kohtusse.
Hagi hollandikeelne tekst on PDF-kujul saadaval. Soov on saavutada
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kodanikele: “Meie armeed ei tulnud teie maadele
ja linnadesse kui vallutajad ja vaenlased, vaid kui
vabastajad.”
1959 põgenes Dalai Laama Tiibetist
1962 süüdistas CCCP USAd Vietnamis deklareerimata sõja
pidamises ja nõudis vägede väljaviimist
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riigilt vähemalt osa kulutuste kinnimaksmist. Advokaat Remy Chavannes
arvab hagis, et “kui päältkuulamise kulud ei too kaasa õigusemõistmise
suuremat efektiivsust, siis tähendab see lihtsalt, et päältkuulamist tuleb
harvemini kasutada, mitte aga seda, et päältkuulamise kulud tuleb
teenusepakkujate kaela suruda”.
On toodud viiteid päris mitmele EU direktiivile, mida pealtkuulamiskulude
ebaõige jaotamise praktika ilmselgelt riivab. Ehk saab mõne teenusepakkuja
juriidiline osakond siit inspiratsiooni?! Lisada võiks, et XS4ALL on 2001.
aastast alates investeerinud pealtkuulamissüsteemi umbes pool miljonit
eurot. >>> p.minut.ee/b10

Käesurumine: robotkäed vs 17aastane tüdruk
postitas alvar loomade-jalgpalli osak. 09/03/05 10:29

San Diegos toimunud konverentsi raames läbi viidud
käesurumisvõistluse võitis 17aastane koolitüdruk.
7. märtsil toimunud võistlusel osalesid ühelt poolt kolm
“tehismusklitest” ehk elektroaktiivsetest polümeeridest robotkätt
ja teiselt poolt inimkonda esindama valitud 17aastane tüdruk Panna
Felsen, kel polnud selles spordialas mingit ettevalmistust ega ka liiga
palju rammu. Esimene matš kestis 24 sekundit, mille järel sai tüdruk
näpunäiteid asjatundjalt. Järgmise vastase võitmiseks läks vaid 4 ja viimase
alistamiseks 3 sekundit.
Võistluse korraldajad tõid eesmärgina esile ergutada elektroaktiivsete
polümeeride uurimist ning ei pidanud allajäämist inimkonna haprakesele
esindajale kuigi tõsiseks takistuseks nende edasisele arendamisele. >>>
p.minut.ee/b11

Teadmised surevad koos kaduvate keeltega
postitas mauri coca-cola-shall-set-you-free osak. 08/03/05 15:41

ÜRO kaubandus- ja arengukonverentsi raport traditsiooniliste
teadmiste kaitse osas ütleb, et peale kohutava löögi kultuurile
annab keele surm veel kabelimatsu sajandite kestel kogutud
teadmistele ökosüsteemide alalhoiu alal, mis omakorda viib
saatuslike tagajärgedeni liigirohkuse suhtes. ÜRO hinnangul kaovad
pooled maailma 6000 keelest vähem kui sajandi jooksul. Jämedalt
kolmandikku neist räägitakse Aafrikas ning umbes kahesajal musta
mandri keelel on vähem kui 500 kõnelejat. Ekspertide hinnangul räägivad
pooled maailma inimestest juba praegu 8 keelt: hiina, inglise, hindi,
hispaania, vene, araabia, portugali ja prantsuse. Näiteks külaelanikud
Indoneesia Kayan Mentarangi rahvuspargis on sajandeid praktiseerinud
metsamajandamissüsteemi nimega Tanah Ulen ehk “keelatud maa”,
mis seisneb selles, et rotatsiooni alusel kuulutavad vanemad kindlaid
metsaalasid kaitstuks. Aga näiteks Mosambiigis on 23 kohalikku keelt,
kuid riigikeeleks on vaid portugali keel, praktiliselt kogu käsitöökunsti
on hävitanud odavad importkaubad. Raske on leida majanduslikke
motivaatoreid traditsioonide elushoidmiseks. Kuid samas pääsesid
Andamani ja Nicobari saarte elanikud tänu oma traditsiooniliste eluviiside
säilitatud iidsetele teadmistele nende saarestiku üle ujutanud hiidlainest.
>>> p.minut.ee/b12

arvamus
Charley Reese: Süüria ei ole Liibanonis “välis”
postitas mauri piiratud-soome-kontingent-eestis osak. 12/03/05 12:17

Olime just lõpetanud eine, mille koostiseks lambaliha, riis ja
tabbouleh. Minu võõrustaja, mitut võõrkeelt vabalt valdav
intelligent, rääkis Lähis-Idast. Ta oli Süüriast pärit kurd.
“Üks Prantsuse kindral pani oma jala Saladdini hauale ja ütles:
”Saladin, me oleme tagasi.””
Mees sülitas sõnu välja. Tema nägu oli punane ja ta lõi nii kõvasti
rusikaga vastu lauda, et nõud värisesid. Näis, et abikaasa ei tundnud
ennast eriti mugavalt selle emotsioonidepahvaku tõttu. Ma olin imestunud.
Intsident, millest rääkiminegi marru ajas, oli toimunud enne tema sündi.
Ta rääkis Esimese maailmasõja lõpus toimunud suurest reetmisest.
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kui Plessetski kosmodroomil plahvatas rakett Vostok
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Araablastele oli lubatud sõltumatut riiki, kui nad võitlevad türklaste vastu.
See oli vale.
Britid ja prantslased sõlmisid salaleppe (Sykes-Picot), millega jagasid
Lähis-Ida omavahel. Prantsusmaa sai Süüria ning lõiganud maha mägise
rannikuala, loodi Liibanoni. Samuti tekitasid britid Jordaania, lõigates
Palestiina maha Jordaania jõest idas.
Saldin (Salah ad-Din) oli kurd, kes sündis Tikritis, sealsamas, kus
hiljem Saddam Hussein. Saladin peksis ristisõdijaid ja ajas nad välja
Jeruusalemmast.
Loo mõte on selles, et miski ei ole Lähis-Idas nii lihtne, nagu see tundub
presidendile ja tema neokonnidest ideoloogidele. Liibanon on jäänud Süüria
osaks paljude süürlaste jaoks ja tõepoolest, ka osa liibanonlaste jaoks. Ei
ole eriti suur asi, et Prantsusmaa ühines Ühendriikidega, kutsudes üles
Süüriat vägesid välja viima. Prantsusmaa ei ole populaarne ei Süürias
ega Liibanonis. Süüria president ei ole avalikult isegi maininud presidendi
nõudmisi. Ta ei vii (nagu ekslikult mõnedes väljaannetes raporteeritud)
vägesid Liibanonist välja, ta lihtsalt paigutab nad ümber piiri äärde Liibanoni poolele.
Olukord ei ole selline, nagu president seda kirjeldab: vastu tahtmist
okupeerib suveräänset riiki välisarmee. See on pigem nagu siis, kui
sugulased on külla kutsutud ja jäänud kauemaks, kui mõned võõrustajatest
sooviksid. Tõelise okupatsiooni näideteks võõraste, välismaalaste poolt on
Ühendriigid Iraagis ja Iisrael Golani kõrgendikel ja läänekaldal.
Kuid isegi kui Süüria viib väed välja, ei lõpeta see Süüria mõju.
Liibanonis on palju inimrühmi. Seal on druusid, maroniitlikud kristlased,
ortodokssed idakristlased, sunni moslemid, shia moslemid ja Palestiina
põgenikud. 1970. aastatel olid nad kodusõja pöörises ning appi kutsutud
süürlased olid need, kes sellele lõpu tegid.
Kui president ei oleks imperialismist purjus ega kuulaks nii innukalt,
mida israeliidid talle kõrva sosistavad, viiks ta meid Lähis-Idast välja ja
jätaks terroristid CIA-le ja eriüksustele. Nagu mu sõber ilmekalt kirjeldas,
mäletavad sealsed inimesed asju erinevalt kui meie siin Läänes. Enamiku
jaoks meist on see ainult lugu, mida me raamatust loeme. Nende jaoks
on see osa nende olevikust. Ka ei mõtle nad ajast nii nagu meie Läänes.
Nelikümmend või 50 aastat ei ole nende jaoks liiga hilja kätte maksta.
Kui president jätkab ämbritesse astumist selles maailma osas, siis saab ta
lõpuks rohkema sõda, kui taluda jaksab.
Administratsiooni viimane jututeema, mis pressib sisse uudismeediasse,
on see, et demokraatia on puhkemas laiali üle kogu Lähis-Ida. Aga LähisIda rahvad on valimisi korraldanud juba aastakümneid. President unustas
mugavalt, et Yasser Arafat valiti vabadel ja ausatel valimistel. Probleem on
selles, et valimiste tulemused ei kesta eriti kaua. Pole alust arvata, et Iraagi
valimisted oleks kuidagi teistmoodi.
Lähis-Ida on täis varemeid, mille jätnud supervõimud minevikust.
Nagu üks palestiinlasest sõber armastab öelda: “Nad on kõik läinud. Meie
oleme ikka siin.” Tõlgitud artiklist “In Lebanon, Syria Is Not “Foreign”” >>>
p.minut.ee/b13
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Trust D.E.

Berliin, kell 5.58 – Bergen, kell 5.18 – Pariis, kell 5.07 –
Geenua, kell 5.47 – Koslov, kell 7.42 – Kell 9.30: Jens Boot’i direktiivid.

Samal hommikul said samasugused kirjad Trust D.E. pitsati ja Jens Boot’i
allkirjaga ka kaks teist juhatusliiget: misterid Jubbs ja Hardayle. Mister Jubbs
võttis esimest einet, täpsamini munaputru singiga (ta polnud taimetoitlane).
Mister Hardayle oli lükanud eemale kohvikandiku ja jõi soodavett (õhtul ta oli
joonud liiga palju kokteile). Mõlemad misterid kiitsid peale kirjade lugemist
härra Jens Boot’i ettevõtlikkuse heaks. Mister Jubbs heameelest pilutas silmi ja
näris jämedat sigarit, unustades seda põlema süüdata. Mister Hardayle kõditas
kirjaga oma jalgade juures lebavat kauninäolist jaavatari. Mister Jubbs asus
Pittsburgis, mister Hardayle Bostonis.
______
Misterid sõid esimest hommikueinet. Euroopa samal ajal võetav vann oli
ennemini õhtune kui hommikune. Berliini Friedrichsstrasse jaama tolmunud kell

KOKTEIL: Shy water’s
Jääd
Paar lõiku sidrunit
2 cl Martinit
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arbuusimaitselise mulliveega.
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näitas 5.58. Kella all seisis hallijuukseline paljaspäine naine ja hüüateli:
– 8-Uhr Abendblatt!
Keegi ei ostnud lehte, milles kõneldi Rahvasteliidu juubelist,
kuuestteistkümnest sõjast ja Gabriele d’Annunzio seemisnahkseist pükstest.
Naine hüüdis ikka tasemini ja tasemini ja lõppeks jäi päris vait. Siis jooksis
tema juurde elegantne noormees oranţides tuttidega kinnastes ja, kiskunud
naiselt lehe, sirutas talle väikese sajatuhandelise peenraha. Naine seda ei
võtnud ega saanudki võtta, kuna ta kell 5.59 oli juba surnud, näidates haruldast
vastupidavust ja sitkust. Noormees aga selle asemel et kummarduda püsti surra
oskava naiskuju ette, laotas kiirustades lehe laiali ja ta pilk tardus osakonnal:
Börs.
10. aprillil
11. aprillil
Dollar
60 800 000
54 000 000
Frank pr.
3 210 000
2 970 000
Taaler
89 000
81 000
Rubla
450
415

– Schrecklich! oigas ta ja vajus uulitsale. Ta lõunamaiselt taevasinisest
monokliga klaasitatud paremast silmast voolas lai pisarateoja rüvetatud ja
poollagunenud Berliini tolmusele kõnniteele.
– Schrecklich! pomises linnaarst, kes asjatult püüdis leida vaikiva lehenaise
olematut pulsilööki. – Ei süsivesikuid, ei rasva, ei munavalget – 108. juhtum
täna.
– Schrecklich! sosistas noormehe sõbranna prl. Mizzi. Täna on “must
kolmapäev”. 94 pankrotti jäämist, 6 enesetapmist, ja Otto on purustanud oma
monokli.
Säärane oli asjade käik mitte ainult Berliinis, vaid ka kogu Euroopas ei
sündinud midagi huvitavat.
Bergenis (kell 5.18) kalur Christens palja jalu kandis kaldale limaseid
kammeljaid. Ameeriklanna naeratades sihtis talle kodaki. Kammeljaid muide
keegi ei ostnud.
Pariisis (kell 5.07) sulgusid pangad. Monsieur Viol tuli Credit Lyonnais’st,
vibutas keppi, korraldas rätikunurka rinnataskus ja jäi ootama autobust.
Pealeminekul varastati temalt rätik. Mr. Viol vandus valitsust ja kaotas isu.
Geenuas (kell 5.47) sildus aurik Caesar. Sadamatüdruk Piretta osutas
ameeriklasest madrusele oma undrukule ja rahakotile. Madrus mõistis ja
läks temaga nurga taha. Piretta kartis malaariat ja selle vastu kandis kaelas
küüslaugusibulaist keed. Madrusele ei meeldinud see lõhn ja ta ei maksnud
midagi.
Koslovis (kell 7.42) komissariaadis Vanja Globov kuulas üle vargapoissi, kes
oli näpanud läbisõitvalt Metsa Trusti dirktorilt kilpkonnaluise lornjeti. Globovil
oli igav. Vargapoiss pihtis ja sõimav miilitsamees mõõtis aeg-ajalt oma kroonu
saapaga Vanjka tagumikku. Seina taga komissari tütar õppis revolutsioonilisi
laule. Globov võttis taskust Sonja Zaikini ja Karl Marx’i pildid. Sonja oli murdnud
truuduse, Marx oli ammu surnud. Vanja haigutas ja heitis diivanile.
Nõnda sel saatuslikul tunnil elas vanadusnõder Euroopa. Veel kedagi
juubeldati Lissabonis, keegi lasti maha Budapestis. Kus polnud kõnesid
ega pauke, seal kostus vaid norinat, kella tiksumist, joodikute röhitsusi ja
tühjade kõhtude karuurinat. Harilikku viisi kohisesid mered – lõunapoolsed
kaheksajalgsetega ja kummaliste merikarpidega, läänepoolsed professorlikult
tähtsate omaaridega ja põhjapoolsed täis heeringahõbedat.
Mägedes, seal, kus puhkas laiskleja kand, nagu alati seisis post. Kohaliku
ispolkomi ettekirjutusel see oli uuesti värvitud ja pealkiri teatas hoiatavalt:
EUROOPA <- -> AASIA
Postil istus varblane.
Absoluutselt keegi ei mõtelnud ei postist, ei meredest ega Euroopa
saatusest. Ainult kaugel, teisel poolkeral, kus kell näitas 9.30, kus oli hommik
ja käis töö, salajase Trust D.E. direktor Jens Boot, kummardunud üle Euroopa
kaardi, andis otsustavaid juhtnööre trusti 18 670 agendile, kes asusid igas
Euroopa riigis.
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