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Katastrofa forsovigo
La tertremo komence de la 20a jarcento - ekzakte je la 5a horo kaj

12 minutoj de la 18a de aprilo 1906 - estis ruiniga por la urbo San-
francisko en Usono. Forsovigo de la San-Andreas-fosego je proksi-
mume 6 metroj kaüzis teruran tremon de la tero kun impeto same kiel
eksplodo de 12 rnilionoj tunoj da TNT (mallongigo por la eksplodajo
"trinitrotolueno"). Sanfrancisko farigis ruinejo kun amaso da rubo.

En la multanombraj lignaj domoj, salonoj, vendejoj kaj magazenoj
falis arda fulgo el kamentuboj en la öambrojn kaj ekscitis fajron. Jam
je la 9a horo kvindek grandaj incendioj furiozis tra la detruita urbo.
Pro damagitaj öefaj akvotuboj la fajrobrigadoj estis senhelpaj, la
fajroestingaj pumpiloj senutilaj.

Oni ne povis estingi la flamojn. Post sunsubiro ankoraü en distanco
de 80 km estis videbla la hele lumigita öielo super la urbo. Kiam post
3 tagoj la fumo disige malaperis, la tertrema bilaneo estis 450 mort-
intoj, 200 000 senhejmuloj kaj 28 000 detruitaj konstruajoj.

Tiam la antikva, fama, tipe usona "Sovaga Okcidento" por öiam de-
truigis kaj cindrigis, (2001-04-18)

Teon kun lakto aü lakton kun teo?
Ce aliaj eüropanoj ne tiel familiara kiel en Britujo: por rnildigi la

amarecon de forta teo-infuzajo pleje bonas lakto. La tanino de la tee
gin amarigas; lakto kontraüe enhavas multajn proteinojn, kies long-
falditaj liemiaj öenoj kombinigas kun la taninaj molekuloj kaj neütra-
ligas la amarecon.

Tio bone funkcias okaze de malvarma tee kaj malvarma lakto,
Sed tio ne funkcias, kiam ambaü trinkajoj estas varmegaj, öar hejt-
igitaj proteinoj perdas sian kombinpovon. Tiu ci proteina denarurige
same okazas, kiam malvarma lakto estas versata en varmegan teon.

Kiam, kontraüe, oni versas la varmegan teon sur la malvarman
lakton, tiam la miksajo estas ankoraü tiel temperaturregulita, ke la
laktoproteinoj povas rnirakle mildigi la teon - per öirkaüvolvi la tani-
nojn. (2001-03-15)

(Fonto: öiuj sciindajoj el Brockhaus-enciklopedia kalendaro "Kio ne trovigas tiel en
la leksikono"; post la unuopaj tekstoj enkrampe la dato de 1akoncema kalendarfolio)
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