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USA nõuab Iisraelilt tuumarelvadest loobumist?
postitas mauri mitte-nähtavas-tulevikus osak. 06/04/05 18:26

Juba teist korda kahe nädala jooksul näitasid Bushi
administratsiooni ametnikud, et vaatavad India, Pakistani ja Iisraeli
tuumarelvi ühe pilguga. USA välisministeerium kutsus 2. aprillil
Iisraeli üles loobuma tuumarelvadest ja nõustuma Rahvusvahelise
Aatomienergia Agentuuri (IAEA) kontrolliga tuumaprogrammi kõikide
aspektide osas. Varem on erinevad USA administratsioonid Iisraelile lubanud
mitte puudutada nende “strateegilist enesekaitsevõimet”.
USA välisministri asetäitjaks relvastuskontrolli alal on nimetatud Iisraeli
suhtes sümpaatiat tundev Robert Joseph, ka eelmine sama ameti mees
ning nüüdne saadik ÜROs John Bolton oli tuntud oma Iisraeli-sõbralikkuse
poolest.
Iisraeli ekspertide hinnangul ei soovi USA administratsioon
tuumarelvastuse levikut Lähis-Idas ning kunagi sooviks näha piirkonda
tuumavabana, kuid ei soovi selle poliitika kohest jõustumist, mis takistaks
nende oma jõududel piirkonnas tuumarelvi kanda.
Tuumarelvastuse tõkestuse leppe ülevaatekonverents toimub 7. korda,
märkides 35. aastat NPT lepingu kehtestamisest (NPT allakirjutanute hulgas
ei ole India, Pakistan ega Iisrael). Ha’aretzi teine lugu vaatab probleemi
teise külje alt, märkides, et just nüüd on NPT leppega mitteühinenud
Pakistanile lubatud müüa 32 F-16 hävitajat ning Indiale plaanitakse isegi
tuumareaktoreid müüa. >>> p.minut.ee/e19

Viga Firefox JavaScripti mootoris
postitas mauri evil-eyes osak. 06/04/05 14:01

Populaarses veebilehitsejas Firefox on leitud nõrkus, mis võimaldab
ligipääsu potentsiaalselt sensitiivsetele andmetele. Nõrkuse
põhjustab viga JavaScripti mootoris, mille tulemusena on loetav
suvaline hulk pinumälust JavaScripti stringi järel.
Rakendamisel võib mälust nähtavale tulla ebasoovitavat infot. Viga
on kontrollitud Firefox 1.0.1 ja 1.0.2 puhul, vastumeetmena soovitatakse
JavaScript välja lülitada. Secunia turvanõuanne viitab ka leheküljele, kus
oma brauseri nõrkust kontrollida saab. >>> p.minut.ee/e18

8. aprill 2005
563 sündis Põhja-Indias Shakja hõimus Siddhartha
Gautama aka Buddha
1500 vallutas Prantsuse armee Šveitsi palgasõdurite
abiga Milano
1969 sai esimene inimene tehissüdame
1982 sõlmisid Vietnam ja Palestiina diplomaatilised suhted
1973 suri produktiivne Hispaania lõuendimäärija Pablo Ruiz y
Picasso

Nafta hinnal uus rekord
postitas Pampa naftanohikute osak. 05/04/05 15:07
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Äripäevast võis täna lugeda, et toornafta hind tõusis eile uuele
rekordtasemele, käies korra ära üle 58 dollari ja puudutades
58,28 dollari taset. Hinnatõusu põhjustas arvamus, et kütuse
pakkumisel ei ole probleemiks toornafta toodangu maht, vaid selle
ümbertöötlemise kiirus.
Turg arvas, et kuigi toornafta laovarud suurenevad, ei jõuta seda
piisavalt kiiresti bensiiniks ümber töödelda. “Paistab, et bensiini osas
on natukene paanikat, hoolimata heast laovarude seisust,” ütles Bache
Financiali maakler Tony Machacek. Tema kinnitusel on hea, et OPEC plaanib
toodangut suurendada, kuid see ei pruugi turule mõjuda.
OPECi juhid jätkavad sel nädalal läbirääkimisi tootmiskvootide
suurendamise üle. Mais plaanitakse suurendada toodangut poole miljoni
barreli võrra päevas ning kolmanda kvartali jooksul veel teisegi poole
miljoni barreli võrra päevas. OPEC toodab ligikaudu 40 protsenti maailma
toornaftast ehk 27,5 miljonit barrelit päevas.
Toornafta import USAsse on sel aastal olnud keskmiselt 10,5 miljonit
barrelit päevas. “Viimased andmed lubavad oletada, et toornaftavarud on
heas seisus,” ütles Barclays Capitali maakler Kevin Norrish. “Peamine mure
on, kas bensiini jätkub suvehooajaks.” >>> p.minut.ee/e15

Eestis nabiti kinni phishing-mees
postitas mauri khas-khala-kha-shaab osak. 05/04/05 13:44

Eesti politsei on kinni pidanud 24aastase mehe, keda kahtlustatakse
sadade pangakontode tühjendamises üle Euroopa. Pangakontode
paroolid virutati ära kavala troojalase abil, mida viirusetõrjed kaua
aega ei avastanud. Troojalast levitati masspostitatava spämmi
abil, milles sisalduva lingi klikkimine pahalase arvutisse tiris. Eesti Politseid
aitasid aastapikkuses uurimises Hansapanga IT-spetsialistid, Läti ja Leedu
politsei. Hansapanga IT turvategelase Jaan Piirsalu sõnul oli tegemist
kõige arenenuma troojalasega, mida ta näinud on. Peale antiviiruste eest
hoidumise oskas see end pärast tegevuse lõppu ka maha kustutada ning
jäljed enda järelt koristada.
Ei ole teada, kas ja kuidas on see sündmus seotud hiljuti levima hakanud
eestikeelsete troojakirjadega, mis bssr.net aadressile lingivad. >>> p.minut.
ee/e14

Mabir.A lisab MMSi leviku
postitas mauri aga-kaugekõned-tasulistele-numbritele osak. 06/04/05 13:30

Mabir sarnaneb varem tuntud mobiiliussiga Cabir, kuid lisab
meiliviirustest tuntud sotsiaalsed inseneritrikid. Bluetoothi kaudu
levib asi nagu eelminegi versioon - hakkab ennast saatma esimesse
leitud seadmesse ning hangub, juhul kui too levist kaob. Uudse
trikina jälgib aktiveerunud Mabir sissetulevaid SMS- ja MMS-sõnumeid ning
vastab neile iseenda MMS-sõnumina, luues sellega usaldusväärse õhkkonna.
Mabir töötab Symbian Series 60 telefonide peal. >>> p.minut.ee/e17

From: “Xxx Yyy”
To: zzz@clash.ee
Date: Sat, 19 Mar 2005 02:48:27 +0300
Subject: auto remondi maksumus

From: “Xxx Yyy”
To: zzz@clash.ee
Date: Sat, 19 Mar 2005 02:98:45 +0300
Subject: töölepingu näidis

Tere!
Paar nädalat tagasi ma leppisin kokku
Teiega imeilida Teile auto remondi maksumus
Tutvuge, palun, selle lingi kaudu
http://www.bssr.net/bb/docs/lingiviite.
php?naita=auto remondi maksumus?id=1485

Tervist!
Nädal tagasi ma leppisin kokku Teiega
demonstreerida Teile töölepingu näidis
Palun Teid tutvuda siit
http://www.bssr.net/bb/docs/lingiviite.
php?naita=töölepingu näidis?id=3839

Teie,
Xxx

Teie,
Xxx

Euroopa Nõukogu sai parlamendilt “andeks”
postitas mauri euroopa-nõukogude osak. 06/04/05 11:32

Iisraeli president tänas terroriste

mareq kirjutab: “Väljamaised uudisteallikad annavad teada
Euroopa Parlamendi otsusest, et nende arvates ei rikkunud Euroopa
Nõukogu protseduurireegleid eirates parlamendi soovi alustada
tarkvarapatentide direktiiviga algusest ning kuna Euroopa Nõukogu
“on väljendanud valmidust” ära kuulata Euroopa Parlamendi
seisukohad teise lugemise ajal, ei hakka parlament otsima “väikeseid,
tähtsusetuid” protseduurireeglite rikkumisi.
Ka Free Software Foundation Europe on võtnud sõna teemal
“tarkvarapatendid on pahad” ja saatnud selle sõnavõtu Euroopa Info- ja
Kommunikatsioonitehnoloogiatööstuse Liidule.
Väidetavalt saadeti ka eestlastest europarlamendi saadikutele kirju,
esseesid, soovitusi ja mida kõike veel veenmaks neid hääletama direktiivi
vastu. On kellelgi infot selle ettevõtmise tulemuslikkusest?” >>> p.minut.
ee/e16

postitas mauri silma-kirja-likud osak. 04/04/05 10:16

Egiptuse välisminister väljendas üllatust, et 1950ndatel Kairos
pomme õhkinud spioonidele on avaldatud tunnustust. Marcelle
Ninio, Robert Dassa ja Meri Zafran said Iisraeli presidendilt
Moshe Katsavilt tänukirjad, samuti anti tänukirjad üle surnud
pommimeeste perekondadele. Egiptuse juudid värvati Iisraeli luure poolt
destabiliseerima Egiptust ning rikkuma riigi suhteid USA ja Suurbritanniaga,
selleks õhiti mitmetes lääneriikide kodanike külastatavates kohtades (nt US
Information Service’i raamatukogud Kairos ja Alexandrias) fosforpomme.
Araablastena esinevad juuditerroristid saadi aga kätte ning tekkinud
skandaali tõttu astusid tagasi Iisraeli kaitseminister Pinhas Lavon ja
luurejuht Benyamin Gibli. Üks grupeeringu liige tappis ennast vanglas, kaks
poodi üles ning neli vabastati pärast 14aastast vangistust. >>> p.minut.
ee/e13

9. aprill 2005
641 vallutas islamiarmee Amr Ibn al-Asi juhtimisel
Egiptuse
1241 võitsid mongolid Liegnitzi lahingus poolakaid ja
sakslasi
1821 sündis Charles Pierre Baudelaire
1948 mõrvasid juutide terroriorganisatsioonid Irgun Zvai Leumi
ja Lehi Deir Yassini külas üle 100 elaniku
1989 tapsid kindral Lebedile alluvad sõdurid Tbilisis 18
demonstranti
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Hiina inimõiguste raport ... USA kohta
postitas mauri aga-meil-on-ju-monopol osak. 04/04/05 12:54

Vastuseks igal aastal ilmuvale USA välisministeeriumi üllitatavale
inimõiguste raportile on Hiina juba kuuendat aastat välja andnud
oma versiooni, mis räägib inimõigustest USA kontrollitavatel aladel.
Sissejuhatuseks tekstile öeldakse: “On üsna irooniline, et selle
aasta 28. veebruaril käitus USA välisministeerium jälle kord nagu maailma
inimõiguste politsei ning avaldas oma raporti riikide inimõiguspraktikate
kohta aastal 2004. Nii nagu ka varasematel aastatel, näitavad raportid
näpuga rohkem kui 190 riigile (sh Hiina), kuid vaikivad USA väärtegude
kohta sellel alal. Seega peavad maailma rahvad uurima inimõiguste
olukorda Vabadussamba taga.” >>> p.minut.ee/e12

Paavst lahkus Peetruse juurde
postitas mauri vere-papa-mortuus-est osak. 03/04/05 12:39

toruonu kirjutab: “2.
aprillil kell 22.37 suri Paavst
Johannes Paulus II pärast
pikka haigust.
Poolast pärit 264. paavst Karol
Józef Wojtyla valitses katoliiklaste
üle 26 aastat, tema ajal liikus ka
Vatikan arvutiajastusse ning nagu
teatab meile uudisteagentuur Zenit,
informeeris esindaja Joaquín Navarro
Valls uudisteagentuure püha Peetruse
asemiku lahkumisest e-kirja teel.
Itaalia agentuur AGI räägib meile
veel, et kunagi paavsti tappa üritanud
Mehmet Ali Agca palvetab oma kongis
vend Wojtyla eest. >>> p.minut.ee/e11

hot.ee root-kasutaja paroolita?
postitas mauri eesli-telefoni-pikad-kõrvad osak. 03/04/05 12:29

Tundmatu Sõdur kirjutab: “Tuleb välja, et tänapäeval ei peagi
häkkima, sest kõige “turvalisem” tundub olevat salasõna üldse
mitte kasutada. Sattusin juhuslikult näpukaga olles root-kasutajana
konsoolis käsule “fetchmail mail.hot.ee” ja, ennäe, hakkab kirju
lugema (kokku tundub olevat hetkel 15 800 +).
-----------------reading message root@mail.hot.ee:338 of 15805 (754 header octets) (584
body octets) . flushed reading message root@mail.hot.ee:339 of 15805
(754 header octets) (584 body octets) . flushed
-----------------Kirjutasin vastava kirja ka hot.ee’le:
Soovitaksin teil TÄHELEPANU pöörata root@hot.ee kasutajal PUUDUB
salasõna kui vastav postkast ei too otsest kahju süsteemile. siis seal asuvad
postmasteri kirjad (teiste inimeste mitte kohale jõudnud kirjad, jne.. mida
muu maailm ei tohiks näha). võivad tuua otsest või kaudset kahju hot.ee
kasutajatele” >>> p.minut.ee/e10

Marsikulgurid tegutsevad veel poolteist aastat
postitas alvar kummarda-see-vist-pildistab osak. 06/04/05 20:45

NASA teatel saavad Marsi-kulgurid Spirit ja Opportunity juba
kolmandat korda ajapikendust. Kolmekuuse peamissiooni jätkuks
on kulgurid tegutsenud juba veel 11 kuud. Nende “tervis” näib hea,
kuigi kodust kaugele lähetatud kosmosemasinad näitavad ka väsimuse
märke - Spiriti kiviuuristusvahend on pärast esialgse tööplaani viiekordset
ületust kulunud ja Opportunity spektromeeter pole hiljutise testi põhjal päris
usaldusväärne.
“Me peame pikaajalisi plaane tegema hakkama, sest liikurid võivad
veel üsna kaua tegutseda,” märkis kulguriprojekti juht Jim Erickson. >>>
p.minut.ee/e9

10. aprill 2005
1912 alustas RMS Titanic oma esimest ja viimast reisi
Southamptonist Ameerika suunas
1932 valiti Saksa presidendiks Paul von Hindenburg
1945 vabastasid USA väed Buchenwaldi kontsentratsioonilaagri
1963 uppus koos 129 jänkiga aatomiallveelaev USS Thresher
1972 liitusid USA, CCCP ja veel umbes 70 riiki biorelvade
keelustamise leppega
1981 valiti vangis istuv IRA mees Bobby Sands Briti parlamenti
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Vene ametivõimud: Mashadov tapeti omade poolt
postitas mauri vanad-trikid-vanad-nipid osak. 01/04/05 17:16

MeieAjaKangelane kirjutab: “Vene Föderatsiooni ametivõimud on
hakanud levitama uut väidet Tšetšeenia presidendi Aslan Mashadovi
surma kohta, mille järgi tapeti ta oma kaaskonna poolt. Mashadovil
olla nendega olnud kokkulepe, et ta lastakse maha kohe, kui tekib
tema vangilangemise oht. Väidetavalt oli Mashadovil ümber ka pommivöö.
Rahvusvaheliste uudisteagentuuride teadete lakoonilisus äratab küll
tänasel naljapäeval teatud kahtlusi, ent loodetavasti ei ole isegi idanaabri
ametnikud nii barbaarsed: MosNews, Reuters.” Liigub ka teistpidiseid jutte,
ühe versiooni kohaselt oli Mashadovi tapjaks Ramzan Kadõrov, kes aga
selle kahtlasevõitu “au” veritasu hirmus venelastele loovutas. Paistab, et
ka viimased ei ole veritasust vaimustatud ning üritavad vastutust hajutada.
>>> p.minut.ee/e8

Jalgpallilegend Maradona: olen Chavezi fänn
postitas mauri viva-la-cuba osak. 31/03/05 12:31

11. aprill 2005
1814 loobus Napoleon Bonaparte troonist ja saadeti
Elba saarele
1989 isoleerisid modžaheedid Jalalabadi linna
Afganistanis
1991 kuulutas ÜRO julgeolekunõukogu Lahesõja lõppenuks
1996 allkirjastasid 43 Aafrika riiki Aafrika tuumarelvade vaba
tsooni leppe
1998 langes Anlong Veng, viimane punakhmeeride kindlus
Kambodža armee kätte
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tööriistad, mida nagu iga teistki tööriista saab kasutada nii kasutajate
kui ka firmade poolt ebaseaduslikel eesmärkidel”. Siiamaani on olnud
pretsedendiks 1984. aastast pärinev otsus, nn Betamaxi case, mis leidis,
et Sony ei vastuta selle eest, kui kasutajad Betamaxi videomakiga filme
kopeerivad. >>> p.minut.ee/e5

4,8 GHz taktiga mälu
postitas mauri halvasti-jälgitav-taktikepp osak. 30/03/05 18:42

Mitmed firmad lubavad teisel poolaastal välja tulla ülikiire XDRmäluga, mis jookseb 4,8 GHz taktsagedusel. Sellise takti juures on
andmeedastuskiiruseks 12,8 gigabitti sekundis, kuid põhimõtteliselt
on võimalik ka 6,4 GHz takt, sel puhul kasvab voolutarbimine.
XDR mälu taga on Rambusi tehnoloogia, mis lubab ühe takti jooksul
liigutada 8 bitti datat, peale Toshiba (kus mälud juba testimises) on selle
kasutamise õiguse ostnud ka Samsung ja Elpida. 512 MB dünaamilise mälu
küpsistega tulevad aasta teises pooles välja ka need tegijad. Kiire mälu
tegevusvaldkonnaks pakutakse kõrgema otsa digitaalset TVd, tööjaamu jmt
vingemat kraami. 256 MB XDR kiipe peaks oma tulevases mängukonsoolis
PlayStation 3 kasutama Sony. >>> p.minut.ee/e4

Tundmatu Sõdur kirjutab: “Argentina jalgpallilegend Diego
Maradona ütles, et on Venezuela vasakpoolse presidendi Hugo
Chavezi fänn, teatab Reuters. “Elagu Chavez, elagu revolutsioon,”
ütles ta Venezuela naftalinnas Maracaibos antud pressikonverentsil.
“Ma olen revolutsionäär.” Ühtlasi demonstreeris Maradona ajakirjanikele
oma käsivarrele tätoveeritud legendaarse Argentina sissivõitleja Ernesto
“Che” Guevara kujutist. Maradona loobus profikarjäärist 1997. aastal ja
on alates 2000. aastast elanud Kuubal. Chavezi kõrval ongi tema teiseks
suureks lemmikuks Kuuba president Fidel Castro.” Hugo Chavez Frias
on muutunud Ladina-Ameerikas äärmiselt populaarseks pärast seda, kui
elas üle riigipöördekatse ning hiljem ka tagasikutsumisreferendumi. >>>
p.minut.ee/e7

Tuhandeid naisi igalt poolt maailmast on smugeldatud Iisraeli ja
müüdud orjadeks. Äri, mis teenib allilmale miljoneid dollareid, on
toonud päevavalgele parlamendikomisjon. Viimase nelja aastaga
on müüdud maha 3000 kuni 5000 naist, 8000-10000 dollarit
nägu, neid sunnitakse töötama kuni 18 tundi päevas, ütles Zehava Gal-On
opositsiooniparteist Yahad. Orjad teenivad keskmiselt neli dollarit iga 120
dollari pealt, mis kupeldajatele makstakse. >>> p.minut.ee/e3

Surm kübermõõga müümise eest

Ukraina eksministri enesetapu versioon kahtluse all

postitas mauri oleks-siis-kübernoaga-löönud osak. 31/03/05 11:28

postitas mauri külmavereline-enesetapp-kaheraudsega osak. 30/03/05 13:44

Shanghai online-mängur lõi maha teise mängija, kes oli müünud
tema kübermõõga. 41 aasta vanune Qiu Chengwei lõi Zhu Caoyuani
mitu korda noaga rindu pärast seda, kui too tunnistas, et oli
tema draakonimõõga maha müünud. Mir 3 Legendi nimelises
seiklusmängus osalev Qiu võitis koos sõbraga draakonimõõga eelmise aasta
veebruaris ning laenas seda Zhule. Viimane aga äris selle 7200 jüaani eest
maha. Qui pöördus kõigepealt politsei poole, kuid sealt ta abi ei leidnud,
kuna virtuaalne relv ei ole omand, mida seadus kaitseks. Zhu lubanud küll
raha ära anda, kuid Qui kaotas kannatuse ja andis virtuaalvargale nuga.
Pekingi rahvaülikooli õigusprofessor Wang Zongyu avaldab arvamust,
et mängudes kasutatavad relvad, soomus jne peaks olema eraomand,
kuna mängijad peavad nende hankimiseks aega ja raha raiskama. Teist
meelt asjatundjad jällegi ütlevad, et tegemist on ainult andmetega
kuskil mänguserveris ning ühe mängija “varad” ei pruugi teisele midagi
tähendada. >>> p.minut.ee/e6

Pärast Ukraina võimukriisi sooritas “enesetapu” nii mõnigi ametnik,
nende hulgas olid Georgi Kirpa, Juri Lyakh ning viimati endine
siseminister Juri Kravtšenko. Viimane laskis lahkelt endale kaks
kuuli pähe. Vähemalt üks kõrgem poliitikategelane on eriarvamusel.
Parlamendi organiseeritud kuritegevusega tegeleva komisjoni juht Juri
Karamazin ütleb, et “suitsiidi versioon on täielik nonsenss, see ei saanud olla
enesetapp”. Karamazin märkis intervjuus Gazeta po-Kyivsky ajalehele selle
kohta, et ka endine transpordiminister Kipry ja Ukraina krediidipanga juht
Lyakh surid väidetavalt oma käe läbi: “Tegemist on tõeliselt külmaverelise
mõrvaga ning arvestades täpsust, millega see läbi viidi, ja ohvrite staatust,
võin ma öelda, et sellega on seotud inimesed väga kõrgel tasemel. /.../
Keegi võib olla järgmine. Keegi väga suur.” >>> p.minut.ee/e2

postitas mauri kes-on-minu-kausikesest-daunlõudinud osak. 31/03/05 10:13

28 meelelahutusfirma alustatud kohtuasi on tiksunud juba
mitu aastat ning jõudnud nüüd USA ülemkohtusse, mis peaks
otsustama, kas failijagamistarkvara loojaid saab panna vastutama
kopeerimisõiguse rikkumiste eest. Juhul kui ülemkohus jätab
õiguse muusika- ja filmitööstusele, aetakse failijagamisfirmad tõenäoliselt
kohtuasjadega pankrotti.
Kuid kui kohtunik otsustab, et Grokster ja Morpheus pakuvad lihtsalt
sellist tehnoloogiat, millel nii seaduslikke kui ka muid kasutusalasid,
siis ilmselt on RIAA/MPAA sunnitud loobuma p2p-võrkude loojate
kimbutamisest. Selle asemel peavad lõbustuskontrolliorganid netist taga
ajama üksikisikuid, kes p2p-võrke kasutavad, et filme ja muusikat andamit
maksmata kuulata-vaadata.
Sellel kuul esitas kohtule oma seisukoha Intel, edastades paljude
tehnoloogiafirmade seisukoha, mille kohaselt nende tooted “on sisuliselt

* 3 osa traditsioonilist Tartu limonaadi
* 1 osa viina
Sega kokku. Traditsiooniliselt segatakse 1,5-liitrine limonaad
pooliku viinaga. Tulemuseks väikese mõrkja maitsega hea
kihisev jook.
NB! Ei tohi ära unustada, et tegemist on ikkagi alkoholiga!
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kodakondsuse lubamine) ning neid saab pidada vaid siis, kui plussid on
piisavalt atraktiivsed, et kaaluda üles riske.
Nagu on korduvalt pärast revolutsioonisõda tõestatud, ei ilmu piisavalt
vabatahtlikke ameeriklasi sõjaväkke, kui sõjad ei ole lühikesed, valutud ja
harvad. Vastasel juhul, nagu näiteks WWI, WWII, Korea, Vietnami ja nüüd
Iraagi puhul, on olnud vaja mingisugust sõjaväekohuslust, et sõjamasinat
üleval pidada. Bush on öelnud, et üldine sõjaväekohuslus ei lähe poliitikutele
peale, mis tundub olevat õige jutt: see seaks ohtu rikaste republikaanide
rahastajate lapsed. Arvestades faktiga, et vaestel inimestel on aina vähem
põhjust asjast huvituda, tekib küsimus, kuidas leiaks impeerium meetodi
nende teenistusse sundimiseks? Või kui väljenduda Shakespeare’i sõnadega,
siis kuidas saaks Bush kätte oma naela liha?
Nagu me nägime Michael Moore’i filmis ”Fahrenheit 9/11”, sihtisid
värbajad Detroidis suuri kaubanduskeskusi otsides lihtsalt logelevaid
noormehi, kes unistavad kolledžist või moosekandikarjääri alustamisest. Ei
maksa üllatuda, kui varsti leiame armee värbajad ümber pankrotikohtute
tolgendamas. >>> p.minut.ee/e1
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Tuhanded naised Iisraelis orjadeks

(Isiku tähtsusest ajaloos)
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14. jaanuar 1914. Kohtamine “Tea-Star’is” .
Paljude ameeriklaste ja aafriklaste vulgaarses kujutelus Euroopa hävingu
peasüüdlaseks on südametu ja salakaval m-lle Lucy Flamingo. Kas maksab
vaielda sääraste eksimuste vastu? Millised polekski olnud nimetatud isiku
vaimsed ja hingelised omadused, siiski mitte need poleks muutnud suurt
mandrit kõrveks. Juba enne temaga kohtumist oma elu 21 aasta kestes Jens
Boot oli kogenud palju ja jõudnud hakata vihkama Euroopa tsivilisatsiooni.
Veel enam, ka ilma Jens Boot’ita Euroopa oleks hukkunud siiski. 1914.1918. aastate sõda koos järgneva aastakümne majandusliku ja vaimse
lagunemisega näitavad selgesti ta seisukorda enne kuulsa trusti loomist.
Jens Boot’i tegevus muidugi kiirendas sündmusi mõne sajandi võrra ja m-lle
Lucy Flamingo kohtamine omakorda tõi suure avantüristi tähtsaile otsusile.
See mainitud kohtamine sündis 14. jaanuaril 1914. aastal kell 5.30
Pariisis Tea-Star nimelises asutises. Jens Boot tantsis nagu alati sündikaadi
üheteistkümne daamiga. Nimetatud tunnil aga ta märkas haruldaselt kauni
noore naise punaka tukaga üle kahvatu näo. Hoolimata lahtilaskmisest ja
traditsioonist Jens Boot ligines tantsu noore diplomaadiga lõpetanud ja teed
joovale iludusele ja kummardus tseremoniaalselt.
-- Merci, ma ei tantsi, vastas põlglikult võõras ja vaevalt raputades
punast tukka hammustas teravate hambakestega mandelkooki.
Jens Boot kordas oma viisaka kummarduse ja lahkus. Iludus aga,
kes osutus kolmekümne austrikasvatise ja kuue siidivabriku omaniku
17-aastaseks tütreks, tantsis juba teisega. Sündikaadi daamid tormasid
üheteistkümne kõhuga Jensi kallale ja heitsid ette lepingu murdmist. Jens
läks välja. Ta tundis, et on armunud. Ta teadis ka, et m-lle Lucy Flamingo ei
tahtnud tantsida temaga, palgalise tantsijaga.
Cunard-Line’i laevaühingu vitriini ees seisatudes ta heitis pilgu Euroopa
kaardile. Paljude merede ümbritsetuna Föniikia kuningatar ikka veel
õrnutses.
-- Suurepärane kontinent! Mõtles Jens Boot, - aga kõik siin on seatud
nõnda, et on võimatu elada... Vahest ehk sõita Aafrikasse?... Seal on liiv ja
taevas...
Juba ta oli valmis avama laevakontori ust, kui pöördudes ostis
masinlikult ajalehe ja rahulikult hakkas seda lugema.
Suured ideed vajavad küpsemiseks aega.
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Punkt 1: Tõestamaks, et republikaanidel ei ole mingit probleemi
piibli liigkasuvõtmist puudutavate piirangute ignoreerimisega, võttis
Kongress vastu pankrotiseaduse, mis muudab elu palju lihtsamaks
krediitkaardifirmadel ning palju hullemaks inimestel, kes võlgadesse
sattunud. Valitsus ei ole veel alustanud võlavanglate ehitamist või hakanud
Mastercardi maksetega hilinejaid Austraaliasse küüditama, kuid aina rohkem
ameeriklasi leiabd ennast Visa sunnismaiste teenritena.
Punkt 2: 48 linna Vermonti osariigis on kutsunud üles Vermonti
rahvuskaardi üksusi [Iraagist] tagasi tooma. Armee värbamisnumbrid on
langenud nagu kivi. Teenimisaega Iraagis on pikendatud ja pikendatud
veelgi.
Need kaks asja tunduvad üksteisest sõltumatud, kuid pole seda mitte.
Me tunneme uhkust oma vabatahtlikutest koosneva armee üle, kuid
vabatahtlike armeed sõltuvad tervest reast präänikutest (rahalised
boonused, õppemaksude hüvitamine, professionaalne väljaõpe, maatükid,
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