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Moslemitest töötajad tagasi Dellis
postitas alvar pointy-haired-boss osak. 21/03/05 21:59

Dell Computer on jõudnud kokkuleppele 31 moslemist töötajaga,
kes lahkusid töölt pärast arusaamatusi õhtuse palvuse osas,
teatab meile The Register. Küsimus tekkis päikeseloojangupalvuse
osas, mis ainsa palvusena viiest igapäevasest eeldab üsna täpset
kellaaega – poole tunni jooksul pärast päikeseloojangut. Ametliku teate
kohaselt saatis Dell osa üksusejuhte täiendavale koolitusele ja esimesed
peamiselt Somaaliast pärit töötajatest on naasnud ametipostidele. >>>
p.minut.ee/c1

Powerbook kui “sisestusliides”
postitas alvar kurvis-kallutab osak. 21/03/05 20:43

/. vahendusel jõuab meieni info IBMi Almadeni uurimiskeskuse
teadurist Amid Singhist, kes on pühendanud oma aega uuemate
Powerbookide standardvarustuses oleva liikumisanduri uurimisele.
Nüüd on Singh avaldanud artikli, mis kirjeldab praktilisi võimalusi
liikumisanduri kasutamiseks. Näidisrakendustena on valmis kirjutatud
ekraanil sülearvuti 3D-kujutist vastavalt tema reaalsele asendile kujutav
AMSVisualizer, vastavalt asendile ekraanipilti “otseks pöörav” Stable Window
ja viimase, vaat et kõige olulisemana ka käsurea-utiliit AMSTracker, mis
annab edasi reaalajas liikumisanduri andmevoogu.
Singh pakub võimalike tarkvaraliste kasutusaladena välja akende sisu
rullimise ja arvutimängude juhtimise, millest viimase vastu on tema sõnul
tuntud ka üsna elavat huvi.
Sudden Motion Sensor, nagu Apple ise seda nimetab, kuulub uuemate
Powerbookide külge selleks, et kukkumise või muud sorti järsu liikumise
korral õnnestuks parkida kõvaketta pead ja sel teel vältida andmete
hävimist. >>> p.minut.ee/c2

Põhja-Korea suurendab arsenali,
Iraan lubab võidelda
postitas mauri vanakurja-optilise-telje-õlitamise osak. 21/03/05 19:57

Tundmatu Sõdur viitab: Reutersi uudised Iraani ja Põhja-Korea
kohta räägivad erinevatest väljaütlemistest USA režiimi viha alla
langenud riikide poolt. Samas kui Iraani juht ütleb, et nemad
tuumarelva ei areta, olla Põhja-Korea teatanud oma arsenali
suurendamisest. Põhja-Korea uudis pärineb Lõuna-Korea uudisteagentuurilt
Yonhap, mis omakorda viitab KCNA-le. Iraani riigijuht Ali Khamenei
ütles oma kõnes veel, et jutt tuumarelvaprogrammist on vaid USA
ettekääne ning kui tuumaprogrammi ei oleks, leitaks mõni teine vabandus
konspireerimiseks, “nagu näiteks terrorism või inimõigused”. Khamenei
lubas sõja puhul mundri selga ajada ning võitlusse minna. 1980–1988
Iraagi-Iraani sõja ajal nähti tollal presidendiametit pidavat Khameneid tihti
sõjaväerõivastuses eesliinil. Põhja-Korea uudisteagentuur KCNA räägib
sellest, et 19.–25. märtsil toimuvad Lõuna-Korea–USA sõjaväemanöövrid,
mida nimetatakse agressiivseks ja provokatiivseks ning tuumasõjaks
ettevalmistumiseks. >>> p.minut.ee/c3

Hollandi peaprokurör eelistas
sõnavabadust kopiraidile
postitas mauri xenu-net osak. 21/03/05 17:27

Hollandi peaprokurör on kirjutanud 82-lehelise soovituse, milles
eelistab sõnavabadust autoriõigusele, vähemalt saientoloogia
puhul. Kirjanik Karin Spaink ja Hollandi ISP XS4ALL kaevati
saientoloogia kiriku poolt kohtusse pärast saientoloogiat
puudutavate dokumentide postitamist internetti.
Dokumendid olid saadud endiselt saientoloogiausuliselt Steven
Fischermanilt, kes tõi need tunnistuseks, et tema kallal kasutati
ajupesu. Fisherman sattus kohtu alla seoses kuritegudega, mida sooritas
saientoloogiakursuste eest maksmiseks. Spaink oli üks paljudest, kes
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1990ndatel dokumente veebi postitas. 1995 korraldati läbiotsimine XS4ALLi
valdustes, et ära võtta materjali, mille avaldamine väidetavalt rikkus
saientoloogiakiriku kopiraiti. Samuti algatati kohtuasi Spainki, XS4ALLi ja
veel 10 ISP vastu. Kuid kohus otsustas iga kord Spainki kasuks, 2003 lükkas
Haagi apellatsioonikohus tagasi kõik saientoloogide kaebused. Arvatakse, et
Hollandi ülemkohus võtab kuulda Verkade juriidilist arvamust, kirjutab The
Register. >>> p.minut.ee/c4

MI6 boss ütles Blairile, kuidas asi on
postitas mauri aga-meie-töö-ongi-valetamine osak. 20/03/05 19:02

Briti välisluure MI6 pealik rääkis peaminister Tony Blairile, et Iraagi
sõja case klopsitakse Washingtoni poolt kokku vastavalt USA
poliitilistele eesmärkidele. Luurejuht Richard Dearlove briifis Blairi
ja gruppi ministreid 9 kuud enne sissetungi algust ning teatas, et
sõda on otsustatud asi.
“Fakte ja luureandmeid” “väänatakse ümber poliitika” vastavalt Bushi
administratsiooni soovidele. BBC dokumentaalis öeldakse, et Blair oli
otsustanud Bushi plaanides osaleda juba nii vara kui 2002 aprillis. Endine
välisminister Robin Cook ütleb, et Blairi sooviks oli USA-le tõestada, et
Suurbritannia on nende lähim liitlane. “Tema probleem on selles, et George
Bushi motivatsioon oli režiimimuutus. Asi ei olnud desarmeerimises. Tony
Blair teadis väga hästi, mida ta tegi” ütleb Cook, “...ta ei saanud seda ausalt
öelda ei briti rahvale ega ka leiboristidest parlamendisaadikutele, siit ka jutt
desarmeerimisest”. >>> p.minut.ee/c5

France Presse kaebas Google’i kohtusse
postitas Pii meie-pilt-teie-weebis osak. 20/03/05 13:51

Reuters teatab, et Prantsuse uudisteagentuur Agence France
Presse (AFP) on kohtusse kaevanud Google Newsi. Google’it,
kelle juristidel on niigi käed-jalad tööd täis, süüdistatakse AFP
pealkirjade, lead’ide ja piltide loata avaldamises Google Newsi
veebiküljel. France Press nõuab 17,5 miljoni dollari ulatuses kahjutasu ja
oma uudiste Google’is kuvamise keelustamist. >>> p.minut.ee/c6

Teeme kõik asjad ise kodus valmis
postitas alvar have-it-done-yourself osak. 19/03/05 8:28

DasIstWas kirjutab: “Lähitulevikus pole meil tarvis enam asju
poest osta. Dr Andrian Bowyer Bathi ülikoolist on valmis mõelnud
iseennast klooniva prototüüpide tegemise seadme. Kasutades
põhimõtteid, mis on juba tööstuses olemas kiirprototüüpe tegevate
pinkide tarvis, on ta konstrueerinud tavalisse kodumajapidamisse sobiva
umbes külmkapisuuruse seadme. Aparaat suudab siis ühes tükis valmis
teha suvalise väiksema eseme (kuni 30 cm) alates lauanõudest, lõpetades
muusikariistadega. Suuremaid objekte saab teha jupphaaval.
Kõige tipuks suudab kodune minitehas valmis teha iseenda koopia.
Kahjuks ei suuda seade iseennast osadest kokku panna ning see vaev jääb
hetkel veel inimkäte higi ja vaeva hooleks. >>> p.minut.ee/c7

Sel aastal tehtud 34 pauku naftajuhtmete pihta
postitas mauri okupatsiooni-määrdeõli-lekked osak. 18/03/05 14:15

Tundmatu Sõdur kirjutab: “Iraq Pipeline Watch edastab
huvitavat statistikat Iraagi naftajuhtmete rünnakutest. Seda
lugedes tekib tõesti tunne, et nafta hind peabki tõusma ja jääb
kõrgeks ka edaspidi.”
Kokku on Iraq Pipeline Watch lugenud 219 rünnakut naftat transportiva
infrastruktuuri pihta. Institute for the Analysis of Global Security
tutvustab ennast kui tulu mittetaotlev organisatsioon, mis tegeleb
energia ja julgeoleku vaheliste seostega, peale Iraagi torujuhtmete
vaatamise propageerivad nad veel USA sõltuvuse vähendamist välismaalt
imporditavast naftast. Iraagi naftaeksport ei ole (osaliselt tänu vastupanu
edukale tegevusele) veel sõjaeelsele tasemele jõudnud ning on oluliseks
piduriks okupatsiooniplaanidele. “Oil for Reconstructioni” teemal kirjutab
endine OPECi peasekretäri asetäitja Dr. Ramzi Salman. >>> p.minut.ee/c8
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Vaikne vesinikutsikkel brittidelt
postitas mauri haa-kaks-oo osak. 17/03/05 14:23
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Londonis näidati mootorratta prototüüpi, mis on nii vaikne, et
tal on igaks juhuks eraldi müratekitaja. Kütuseelemendi abil
vesinikku põletav tsikkel arendab kiirust kuni 80 km/h ning eraldab
heitgaasina veeauru, mis olevat nii puhas, et kõlbab juua.
Nn Emission Neutral Vehicle ehk EVN tekitab müra, mis on umbkaudu
võrdne koduarvuti ventilaatoriga, see fakt häirib veidi motofänne, kes
harjunud mootori möirgamisega. Kuid mõned arvavad, et tsiklid peaksidki
vaiksemad olema. Tsikli tootja on Briti firma Intelligent Energy, tulevikus
arvatakse rattalt ära käivat kohvrisuurust kütuseelementi olevat võimalik
kasutada ka mobiilse energiaallikana. >>> p.minut.ee/c9

Nafta hind kõigi aegade kõrgeimal tasemel
postitas Pampa magevee-mootori osak. 18/03/05 9:46

Äripäeva uurides ei saanud kuidagi mööda vaadata loost, kus
kirjutatakse, et nafta hind kerkis eile New Yorgi kaubabörsil 2,6
protsendi võrra, kõigi aegade kõrgeimale tasemele, 56,69 dollarini
barrel. Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon (OPEC) küll
otsustas eile tootmiskvoote suurendada 500 000 barreli võrra ööpäevas,
kuid Venezuela naftaminister Rafael Ramirez lausus täna hommikul
uudisteagentuurile Bloomberg, et kartelli võimalused tootmist edasi tõsta
on piiratud. Ka tegi osa analüütikuid murelikuks asjaolu, et OPEC üleüldse
kvoote tõstis, sest kevadel tarbimine tavaliselt langeb ja tõstmise fakt viitab
asjaolule, et musta kulla nappus on suur. >>> p.minut.ee/c10

Vene ülemkohus lükkas Holodovi
asjas apellatsiooni tagasi
postitas mauri russkoje-pravo osak. 17/03/05 11:40

Kuus kahtlusalust uuriva ajakirjaniku Dmitri Holodovi tapmises
vabastati pea kolme aasta eest. Esmaspäeval lükati Venemaa
ülemkohtu poolt tagasi omaste apellatsioon ja jäeti jõusse
sõjaväelasi vabastav otsus. Sõjaväe korruptsiooni uurinud
Moskovski Komsomoletsi reporter Dmitri Holodov hukkus 1994, kui
väidetavaid tõendusmaterjale sisaldav kohver toimetuses õhku lendas.
Holodov korjas kohvri Kazanski jaamast üles anonüümse telefonikõne
peale. Endine kaitseminister Pavel Gratshov oli andnud ühele kohtualusele
käsu “tegeleda” reporteriga, kuid kohtus ütles ta, et see ei olnud käsk
tappa. Holodovi isa lubab edasi kaevata Euroopa inimõiguste kohtusse.
Riiklik süüdistaja Irina Aleshina kinnitab, et tõendusmaterjal näitab
kohtualuste süüd. >>> p.minut.ee/c11

Iisrael plaanib Iraani tuumarajatiste ründamist?
postitas mauri jutud-iraagi-suveräänsusest osak. 16/03/05 18:51

doc kirjutab: “Salajastest dokumentidest on lekkinud, et Iisrael
plaanib teha pinnuks silmas olevatele Iraani tuumarajatistele
välkkiire rünnaku. Kasutuses peaks olema sõjaväe eliit,
Shaldagi komandod ning õhutoetuseks F-15-d 69. eskadrillist
“punkripurustajatega” maa-aluste ruumide hävitamiseks. Iisraeli suurim
sõber USA on mitmel korral seda plaani uurinud ning iga kord andnud
heakskiidu selle läbiviimiseks. Kuniks Iraan tuumauuringute lõpetamist
ametlikult ei luba, ripub ähvardus õhus see vägivallaga lõpetada.”
Minut meenutab, et Iisrael pommitas 1981. aastal sodiks Osiraki
aka Tammuzi reaktori Iraagis, mis oli rajatud IAEA heakskiidul. Iraani
rajatiste pommitamist raskendab märgatavalt see, et need on laiali
paigutatud ning pole täpselt teada. Märgatavat survet Iraanile pikemas
perspektiivis tähendavad ka 14 USA poolt naaberriiki püstitatavat pikaajalist
sõjaväebaasi. Mother Jones Magazine kirjutab neist pikemalt, näidates ära,
et USA ei plaani erinevalt alguses räägitud jutust Iraagi okupatsiooni niipea
lõpetada. Selle uudise kontekstis võiks vaadelda ka USA nõudmist Süüria
vägede väljaviimiseks Liibanonist, millele järgneb ilmselt surve Jumala
Partei (Hezbollah) jõustruktuuridele. On ju sealtkaudu Iraanil reaalne
võimalus Iisraelile vastu äiata. >>> p.minut.ee/c12
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USA senat lubas looduskaitsealal naftat puurida
postitas mauri grizzly-oil-reserve osak. 17/03/05 18:04

Alaska arktilist looduskaitseala ähvardavad naftapuurtornid pärast
seda, kui senat kiitis heaks vastava resolutsiooni. Vabariiklased
hoidsid ära potentsiaalse filibustri, liites selle 2006. aasta eelarvele
(mis nõuab ainult lihthäälteenamust) kui ühe potentsiaalse
sissetulekuallika.
Enne kui puurid tundrasse lõikuvad, saavad keskkonnakaitsjad veel
võidelda, algatuseks peab asja heaks kiitma kongressi esindajatekoda.
USGS hinnangul on “tehniliselt kättesaadava” nafta hulk seal 5,7 miljardi
(95% tõenäosus) ja 16 miljardi (5%) barreli vahepeal. Olulisemaks
mõõduks peetakse “majanduslikult kättesaadavat naftat”, mis arvestab
peale võimalikkuse ka selle tegevuse äratasuvust, kuid see sõltub juba
paljudest faktoritest, sh nafta hinnast maailmaturul. “Ameerika Serengeti”
saatust kaalub Christian Science Monitor. >>> p.minut.ee/c13

Itaalia alustab septembrist vägede väljaviimist
postitas mauri sööge-oma-suppi-ise osak. 15/03/05 22:04

Itaalia peaminister Silvio Berlusconi lubas alustada Itaalia vägede
väljaviimist Iraagist septembrikuus. “Juba septembris alustame
progressiivse vägede vähendamisega Iraagis,” ütles Berlusconi
telesaate lindistamise ajal. Itaalia vägede väljaviimine sõltuvat
siiski Iraagi “valitsuse” võimest luua struktuure julgeoleku tagamiseks.
Itaalial on Iraagis praegu umbes 3000 sõdurit, üks neist hukkus täna; nagu
teatab AGI, pidas parlament minutise leinaseisaku.
Minut ei soovita arvutada, kui palju aega peaks USA kongress raiskama
oma kahuriliha mälestamisele. >>> p.minut.ee/c14

Jutt Hitleri imerelvast (p)olnudki luul?
postitas mauri siiski-mitte osak. 16/03/05 10:51

Jean Hardouin kirjutab: “BBC edastab saksa ajaloolase Rainer
Karlschi arvamuse, mille kohaselt Hitler siiski jõudis tuumaka
loomiseni. Eks neid kõlakaid ole ennegi kuuldud, aga sedakorda
nimetatakse reaktorit Berliini lähistel ning kaht testplahvatust – üht
3. märtsil 1945 Tüüringis ning teist kusagil Baltikumis. Mees on uurinud nii
võitjate kui kaotajate arhiive ning leidnud Vene luure kirjelduse paugust,
mille tagajärjel oli sekundiks nii valge, et sai ajalehte lugeda ning pärast
mida esines pisuke “tuuleiil”. Paugu toimumiskohas on radiatsioonifoon
normaalsest kõrgem. Karlschi raamatut “Hitlers Bombe” saab netis ka osta.”
Minut lisab: Ajaloolane David Irving, raamatu ”The Virus House” autor ja
John Keegani sõnul kõige rohkem III Reichi sõjanduse kohta teadev mees,
annab oma kommentaaris raamatule hävitava hinnangu. Nimelt ei teadnud
kaks teadlastegruppi Werner Heisenbergi ja Kurt Diebneri juhtimisel, kes
Saksa aatompommi kallal töötasid, et reaktoris saab kasutada grafiiti, ning
ootasid Norra tehasest tilkuvat rasket vett, mida aga sõja lõpuni piisavalt
toota ei suudetud.
Samuti oli relvastusminister Albert Speer tõstnud kõrgeimaks
prioriteediks V2-raketi tootmise ning tuumaprogrammi jaoks ei jätkunud
sõjamajandusel lihtsalt ressursse. ”The Virus House”, varem välja antud kui
”The German Atomic Bomb”, on leidnud äramärkimist Manhattan Projecti
juhi kindral Leslie Grovesi paberites. >>> p.minut.ee/c15

Saudid hakkavad Liibüa al-Qaeda üle kohut pidama
postitas mauri ull-kaido-konspireerib-jälle osak. 15/03/05 11:48

Saudi Araabia lõpetab peagi uurimise väidetava Liibüa plaani
osas mõrvata kroonprintsi Abdullab ibn Abdul Aziz, teatas
siseministeerium. Väidetav plaan Saudide de facto valitseja
tapmiseks avastati 2003. aasta novembris ning sellega seoses on
vahistatud 13 isikut, neist 8 saudi ja 5 liibüalast, sh 4 luureagenti, teatas
Washington Post. Saudi uurijad olevat muuseas tuvastanud, et Liibüa plaan
mõrvata Saudi valitseja pidi välja nägema nagu al-Qaeda inspireeritud
mäss. Võimud avastanud vandenõu vaid päevi enne selle teoks tegemist.
>>> p.minut.ee/c16
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Hiina ähvardab jüaani dollari küljest lahti siduda?
postitas mauri achilleuse-kand osak. 16/03/05 13:44

Äsja jooksis meiegi ajakirjandusest läbi info, et Hiina on võtnud
vastu eraldumisvastase seaduse, mis lubaks Taivani vastu jõudu
kasutada, juhul kui see ametlikult iseseisvust välja kuulutada
püüab. Google’i uudistest saame teada, et eraldumisvastast
seadust toetavad näiteks Mali, Keenia, Etioopia ja Albaania. Vastu on
loomulikult Taivan, kuid millegipärast kritiseeris Valge Maja seadust väga
leebelt, kasutades termineid not helpful ja unfortunate. See tundub imelik,
meenutades, et Taivani-Hiina konflikt on üks neist, kus USA Nuclear Posture
Review (NPR) näeb ette sekkumise tuumarelvadega.
Väidetava Valge Maja insaideri sõnul on suhtelise vaikuse taga
konkreetne ähvardus. Hiinlastel olla nimelt saanud siiber sekkumisest pärast
seda, kui jänkid eelmisel aastal piirkonda mereväeüksused saatsid, ja nad
nõuavad Bushi administratsioonilt piirkonna asjadesse sekkumise lõpetamist
ning neutraalseks jäämist isegi juhul, kui Taivani rünnatakse. Ähvardus? Kui
Hiina asjadesse nina toppimist ei lõpetata, siis seotakse jüaan dollari küljest
lahti ja paisatakse turule kogu dollarivaru. >>> p.minut.ee/c17

35protsendiline “rõõsk” koor ehk seks poolkõvaga
postitas mauri totu-kuul osak. 24/01/05 0:27

Gis kirjutab: “Alles see oli, kui löödi lamenti selle üle, et
kohukesed ei kaalu enam 40 g, vaid 38. Ja siis 35 g. Ma mõtlesin,
et tühja kah, lapsed mugivad vähem ehk ja jääb natuke raha ka
alles, loetakse ju kohukesi “tükk per naama” ning üle kolme maiuse
ei saa ja jutul lõpp, tulgu tunnistus või kuutega.
Aga siis toimus sama asi võiga. Teate küll, see päris või, mida peab
kirvega lõikama, kui juhtud seda külmkapis hoidma, aga muidu aus asi. Oli
200 g, nüüd on erinevate tootjate alapakkumine jõudnud 182 grammini.
Olgu, hind on ka ehk madalam ja nii jääb õnn meie õuele. Aga ohulipp
tõusis püsti. Ning hapukoor. On olemas päris hapukoor, 30%, mis pakist
välja pigistatuna jääb konkreetsesse kujusse ja mis kuuma verikäki peal
sulavast rasvast libiseb ja siis on see nali nimega 20% hapukoor, mis
lihtsalt laiali valgub nagu piim. Verikäkkidest me üldse ei räägi, kunagi olid
nad head tummised, nüüd aga lihtsalt ebakonkreetne pudrumass, mida ei
õnnestu krõbedaks praadida, isegi mitte võiga.
Seda kolumni aga ajendas kirjutama tootjate järgmine lüke. Kõigepealt
Tartu, kell päeval 5, kõik poed ja supermarketid lahti ja otsin mina 38%
rõõska koort, et ikka oleks hea kohvi juua normaalse koorega. Sest
see 10% rõõsk sodi ei ole mingi rõõsk, see on lake. Pärast viie poe
läbituuslamist olid mul lahjad pihud. Olin sunnitud seda 10% jura võtma
viimases hädas, sest kofeiinidoos ootas manustamist ja musta kohvi ma
pärast lasteaias saadud viljakohvi üledoosi enam ei joo.
Panin selle kõik väikeküla arvele ja sajatades lõunaestooniat, kimasin
järgmine päev Linna, et valge, st pigmentaalse händikäpiga inimesena juua
õige kangusega koorega kohvi. Aga võta näpust, st võta näpuga. Enam
ei leidnudki 38% rõõska koort. Sest nüüd on supermarketites uus kuum
rõõsk koor – 35%! Ja maitse on nime väärt – täpselt nagu lõss. Muidugi
võite nüüd nina kirtsutada ja rääkida, et see 3% ei loe. Loeb küll, ja ma
kohe ütlen, kuidas: järgmisena tuleb uus piimalahjendusfirma turule 32%
tootega, hind muidugi jälle kopika võrra soodsam. Kõik tormavad ostma, nii
soodus. Siis tuleb 29%. Jälle veidi odavam, tore, võtame. Kuni ühel päeval
tuleb 3% rõõsk koor. “Super-kange” sildiga.
Selleks ajaks oleme kõigega harjunud. Pead peseme leige veega,
vannis mõnuleme 30kraadises vees ja naine kiidab, kui suudame kas või
poolkõvaks ajada ning asja kuidagi ära vormistada. Rinnad on enamvähem õiges kohas, pluss-miinus 10 cm, soeng on enam-vähem, bensiin on
oktaaniga 22, taluvõi pakk kaalub 12 g, kohuke 3, laste hinded on kahedpoolkolmed ja palk on veits üle elatusmiinimumi. Hinnad on imeodavad,
majaseinad papist ja tänavatele puistatakse graniitliiva asemel paberist
lumehelbeid. Keda me petame?
Aga kas me vingume? Ei! Meie selgroog murdus juba siis, kui lasime
endale pakkuda 35% vahukoore nimelist jura. Kui soostusime ostma

KOKTEIL: Supergreen
* Pisang Ambon
* apelsinimahl
* vahuvein
Vala viskiklaasi pisut vähem kui sõrme jagu Pisangi. Lisa
apelsinimahla, nii et peale veel sõrmejagu ruumi jääb, ja
vahuveini, kuni klaas saab täis.
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“blombiir”-jäätist. Blombiir tähendab “parim”, mitte “lahjem” ega “enamvähem”. Ostke mõni ning laske tal üles sulada. Kus on rõõsk koor, milleta
blombiiri ei saa teha? Puudu. Selle asemel on mingi raskesti lagundatav
rasvane sodi, mis isegi pesupulbriga valamu seintelt maha ei tule.
Kallid kaastarbijad! Kui tahate, et teie lapsed kasvaksid ausateks
kodanikeks, kui tahate, et teie tütred saaksid kunagi korralikud mehed ja
pojad leiaksid endale armsad siirad naised, ärge palun leppige sellega, et
varakapitalistlikud kaalikad peedistavad teid teie endi kodukandi poodides
mingi poolkõva kaubaga. Nõudke päris võid, ümmarguse numbriga
kaalutult, nõudke reaalset rõõska koort, mitte kraadigi alla 38%, nõudke
30% hapukoort, nõudke päris jäätist, prinke rindu ja head seksi. Ja lastele
normaalsuurusega kohukesi, maailma rahu ja õnne kogu inimkonnale.
Tegelt, kui juba 38% rõõsa koore saab, võib maailma rahu ja muu sellise
jura ära jätta.” >>> p.minut.ee/c18

järjejutt
Kurja juur ehk Monako printsi
etnograafiline uudishimu
1892. Printsi huvireis. – 18. juuni. 4 minutit. –18. märts 1893.
Jens Boot’i sünd.
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Monako prints, kelle riik Euroopa pisemaid (pindala 1,5 ruutkilomeetrit,
elanikke 24 600), omas ajaloolaste andmeil haruldast teadusejanu. Kogu
vaba aja, mis jäi üle ruletiuurimisest, ta pühendas reisimisele. Ja just neile
teadushimulise monarhi kalduvusile Euroopa võlgneb tänu oma hävingu
eest.
Kevadel 1892. aastal sõitis prints Hollandi. Kolm päeva ta veetis
Haagis, kus vesistas liigutuspisaraid Jan Maes’i ühel pildil oleva XVII
sajandi vaskkastruli talumatust ilust. Huddes ta omandas piibu, Haarlemis
tulbisibula, Leydenis noore prohveti. Prints kirjutas päivikut, mis õnneks
säilinud ja annab selge pildi selle Euroopa kolga elust XIX sajandi lõpus.
18. juunil prints lahkus väikesel jahil põhja linnakesest Helderist ja
saabus umbes kella kahe ajal lõunal Tekseli saare lamedale kaldale, mille
väikearvuline elanikkond elatas end merilindude munade korjamisest, nagu
õnnestus selgitada mister Bervey’l. Väikeset majakesest möödudes prints
silmas mõned punased pead hollandi juustu. Mõlgutades kogu aeg südamele
armsast ruletist, prints viskas ühe juustukera veerema ja hüüdis:
– Faites vos jeux!
Majakesest tuli tärgeldatud tanuga hollandlanna heasüdamliku
näoga, tõstis kaugele veerenud juustu ja sõnagi lausumata läks majja.
Hajameelsusest prints astus tema järele ja jäi sinna neljaks minutiks
saatjaskonnata, täielises inkognitos. Väljumisel ta kordas mõtlikult:
– Rien ne va plus!
Isegi taiplikud naabernaised ei võinud mõtelda midagi halba, sest esiteks
prints oli majas ainult neli minutit, teiseks hollandlanna tanu oli täiesti
kortsutamata.
Prints kirjutas oma päivikusse:
18. juunil. Tekseli saar (4° pikku, 53° laius). Linnumunad. Juust.
Elanikud vastutulelikud. Tanunurgad torgivad arvatavasti valusasti põski.
Muide, rien ne va plus! ...
Taiplikud naabernaised ei aimanud sel korral siiski paljut: just 18. märtsil
1893. aastal heasüdamliku näoga hollandlannal, kes oli võtnud seks puhuks
tanu peast, sündis poeg Jens Boot.
Kõrgelt isalt see päris tugeva kire suure mängu vastu, mis aitas teda
pärast tublisti viienda maailmajao hävitamisel. Emapiimaga ta imes
endasse armastuse hea piima vastu, ja seepärast ei lahkunud ta sõja- ja
revolutsiooni-aastail kunagi purgist Middelburgis kondenseeritud piimast.
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