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La 13an de majo 2014 
 
   Hodiaŭ mi raportos ĝojajn novaĵojn. 
 
Basbalbatejo de s-ro Ĉiba ekfunkciis 
   Mi jam skribis pri s-ro Ĉiba, kiu planis konstruigi 
basbalbatejon en la urbo Kesennuma por sia filo. En la 
cunamo li perdis edzinon, du filinojn, gebopatrojn, 
fratinon kaj ŝian filon, kaj restis nur li kaj lia filo Eita 
(tiutempe 10-jara) en lia familio. Por kuraĝigi sian filon 
kaj aliajn geknabojn, li decidis konstruigi basbalbatejon 
en sia urbo Kesennuma, ĉar post la cunama atako, 
provizoraj domoj, konstruite en parkoj, rabas al geknaboj 
lokojn por ludi.  
   Por gajni monon, li nove ekvendis « Trinkeblan 
jahurton Espero ». Mi legis artikolojn pri li kaj komencis 
mendi jahurtojn. Poste por pli kuraĝigi lin, mi verkis 
poemon kaj komponigis al mia amiko melodion al ĝi. En 
la lasta somero mi vizitis lin por kanti tiun kanton. Tiam li 
diris, ke li jam aĉetis terenon kaj eble en novembro la 
basbalbatejo finkonstruiĝos. Sed poste, ĉiun fojon, kiam 
mi telefone mendis jahurton, nur aŭdiĝis aŭtomata 
respondo. Kio okazis al li? Mi estis maltrankvila.    

Hodiaŭ, la 13an de majo 2014, mi trovis jenan 
grandan artikolon en la ĵurnalo Akahata pri lia 
basbalbatejo. 

“Fine de marto lia ‘Basbalbatejo Fenikso de 
Kesennuma’ malfermiĝis kun 7 pilkoĵetmaŝinoj. La 5an de 
majo, la Tago de geknaboj, s-ro Komacu Ajumu, 12-jara, 
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diras : ‘Mi venis ĉi tien du fojojn. La sportejo, kiun mi 
uzas, estas tiel malgranda, ke mi ne povas bati pilkon 
libere. Hodiaŭ mi povis bati pilkon ĝiskontente”. 

S-ro Ĉiba diras: “Tiu ĉi basbalbatejo estu loko ŝatata 
de ĉiuj. Mi estos ĝoja, se nunaj geknaboj dankos al mi 
post 10 jaroj aŭ 20 jaroj”. 

Leginte la artikolon, mi tuj telefonis al lia oficejo por 
plu mendi jahurton, sed samkiel antaŭe venis aŭtonama 
respondo. Tamen kun ĝojego mi diris al la telefonilo mian 
gratulon al li kun iom da larmoj.  

 

 
 s-ro Ĉiba pozas kiel batisto. 
 
 
Sanriku-Fervojo refunkciis 
   Alia ĝoja novaĝo estas refunkciigo de Sanriku-Fervojo. 
Ĝi havas du liniojn : Nord-Liasa Linio kaj Sud-Liasa 
Linio. 
   La cunamo detruis stacidomojn, relojn kaj fervojajn 
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pontojn de ambaŭ linioj, entute 317 lokoj estis difektitaj. 
Ĉiuj funkciuloj de la kompanio estis en granda malespero. 
Multaj antaŭvidis la morton de la linioj, sed la prezidanto 
de la kompanio s-ro Moĉizuki Masahiko senhezite 
deklaris : « Post 5 tagoj ni veturigu trajnon, kie tio eblas, 
kaj senpage ! Kaj ni refunkciigu ambaŭ liniojn plej 
baldaŭ !» 
 
       

Kuĵi 

 

Nord-Liasa Linio 

                 Mijako 

                Kamaiŝi 

                          Sud-Liasa Linio 

   Sakari 

 

 
   Tamen por ripari la liniojn, oni bezonis 10,8 
miliardojn da enoj (108 milionojn da eŭroj). La urboj laŭ 
la linioj, la gubernio Iŭate kaj multaj homoj postulis de la 
registaro helpon al Sanriku-Fervojo, kaj tiu movado 
sukcesis. 
   S-ro Moĉizuki Masahiko, la prezidanto, diras: “Kiam 
ni veturigis trajnon 5 tagojn post la cunama atako, multaj 
loĝantoj larme dankis al ni. Tiu dankemo antaŭenpuŝis nin. 
Ne ekzistis urboj en Japanio, kiuj prosperis post perdo de 
la fervojo. Loĝantoj kaj koncernataj komunumoj devas 
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klopodi varti fervojon”. 
   La 5an de aprilo inter la stacioj Kamaiŝi kaj Joŝihama 
(36,6 kilometroj) kaj la 6an de aprilo inter la stacioj 
Tanohata kaj Omoto (10,5 kilometroj) trajnoj ekveturis. 
Dank’ al la helpo de Kuvajto 8 modernaj vagonoj estis 
nove enkondukitaj. 
 

 
 
Mi apartenas al grupo, kiu subtenas la 104 geknabojn 

de la urbeto Tooni, kiu situas inter Kamaiŝi kaj Joŝihama. 
Por celebri la refunkciigon de la trajno, vilaĝanoj kaj 
lernantoj de Tooni kolektiĝis antaŭ la stacidomo kaj 
prezentis tradiciajn spektaklojn, dancojn kaj kantojn.  

Antaŭ la katastrofo mi neniam vizitis tiun marbordan 
regionon. Mi ne havis intereson pri tiuj fervojaj linioj, sed 
poste mi jam vojaĝis kelkajn fojojn laŭ ambaŭ linioj kaj 
ĝuis belajn pejzaĝojn tra la fenestro. En marto okazis 
piedvojaĝo tra la tunelo Kuŭadai najbare de la stacio 
Tooni, kie haltis trajno, kiam okazis la tertremo. Poste 
loĝantoj uzis la relvojon kiel rifuĝvojon, ĉar vojoj laŭ la 
marbordo estis detruitaj de la cunamo aŭ blokitaj de 
rubaĵoj transportitaj de la cunamaj ondegoj. Por 
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rememorigi tiun sperton, la kompanio organizis la 
piedvojaĝon, en kiu mi partoprenis. Do la refunkciigo de 
la linioj estas ankaŭ mia ĝojego.  

Tamen oni ne povas simple ĝoji, ĉar teni la fervojon 
estos tre malfacile. La urboj kaj vilaĝoj laŭ la linioj estas 
multe damaĝitaj, kaj multaj loĝantoj jam rezignis reloĝi en 
sia hejmurbo, do tio signifas malmultiĝon de pasaĝeroj. 
La baza politiko de la registaro kaj la grandaj fervojaj 
kompanioj estas anstataŭigi neprofitajn trajnliniojn per 
busservo. Jam Orienta Japana-Relo rezignis refunkciigi la 
difektitan linion Oofunato sude de Sud-Liasa Linio, kaj 
sur la pavimita relvojo nun kuras busoj. Inter du Liasaj 
linioj estas linio Jamada, kiun Orienta Japana Relo ne 
volas ripari, sed vendi al Sanriku-Fervojo, ĉar ĝi 
antaŭvidis malprofiton el tiu linio. 

 
La 100a manifestacio okazis en Tokio 
   Ekde la katastrofo, ĉiun vendredon, okazas 
manifestacio kontraŭ la nuklea politiko de la registaro 
apud la parlamentejo. La 3an de majo okazis la 100a 
manifestacio. Ĝi okazas ne nur en Tokio, sed ankaŭ en 40 
lokoj en la tuta Japanio. 
   Ankaŭ en mia urbo Maebaŝi 100 kilometrojn for de 
Tokio okazas en vendredo manifestacio. Ne multaj homoj 
kolektiĝas, sed ni opinias grave konstante protesti kontraŭ 
la registaro. 
 


