La 24an de majo 2012
Kien flosas rubaĵoj el Japanio?
La cunamo de la 11a de marto 2011 detruis ĉion en sia vojo kaj kunportis
la detruitaĵon al la maro. Restis kvantego da rubaĵoj en la fundo de la maro,
sed ankaŭ kvantego da ili ekflosis orienten en la Pacifika Oceano.
La ministerio de la medio prognozas ilian flosadon jene, analizinte la
influon de la marfluoj kaj la okcidenta vento:
La rubaĵoj nun flosantaj en la Pacifika Oceano komencis atingi la
marbordon de Usono ekde februaro ĉi-jare, kaj ĝis la venonta februaro en
2013 la atingonta kvanto superos 40 mil tunojn. La tuta kvanto de la
rubaĵoj flosantaj nun estas 1,5 milionoj da tunoj kaj ili preterpasis Havajon
kaj atingos la marbordon de Alasko, kaj poste tiun de Kanado kaj
Kalifornio.
La 23an de aprilo ĵurnaloj raportis, ke usonano s-ro David Bakster 51-jara
trovis du pilkojn en la Golfo de Alasko la 15an de marto; unu estas tiu de
piedpilko kaj la alia estas tiu de volebalo. Li kunportis la pilkojn hejmen
kaj montris tiujn al sia japan-devena edzino 44-jara. Sur la pilko troviĝis
frazo “Marto 2005. De amikoj de la elementa lernejo Osabe. Strebu bone,
Murakami Misaki” kaj sur la alia, knabina nomo “Ŝiori”. Tiuj pilkoj vojaĝis
5000 kilometrojn de Japanio.
Tiu de piedpilko apartenis al Murakami Miasaki, 16-jara lernanto de
supera mezlernejo en la urbo Rikuzen-Takada. En 2005, kiam li
translernejiĝis al alia lernejo, liaj amikoj donacis ĝin kun siaj nomoj kaj
kuraĝigaj vortoj. Kiam okazis la cunamo, ĝi estis en sia ĉambro. Ges-roj
Bakster planas viziti Japanion por redoni la pilkon al Misaki.
Oni jam trovis ankaŭ Ŝiori, kiu posedis la alian pilkon.
En marto en la maro de Kanado oni trovis flosantan fiŝŝipon el Japanio
kaj subakvigis ĝin per bomboj, ĉar ĝi danĝerigos la bonordan navigadon de
aliaj ŝipoj.
En televido mi vidis, ke en la usona parlamento iu parlamentano
demandis la prezidenton Obama, kiamnaiere li traktos la rubaĵojn baldaŭ
atingontajn al la marbordo de Usono. Oni neniam menciis tion, kiu
respondecas pri tiuj rubaĵoj. Ĉu troviĝas internacia pakto pri postrestaĵoj
fare de la natura katastrofo?
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