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Vrtimo globus
Leoneja do Afganistana.  »Vojne so se sþasoma
spremenile,« pravijo pri Unicefu in pristavljajo,
da zdaj najbolj trpijo prav otroci in ¡enske, ki
so ponekod celo prisiljeni poprijeti za oro¡je.
Zaradi þedalje veþ dr¡avljanskih vojn in nasilja
Unicef pomaga prebivalcem ¡e 55 dr¡av, to je
precej veþ kot pred ¿tirimi let, ko je po¿iljal
pomoþ samo 15 dr¡avam. Delo njegovih pred-
stavnikov je ¿e zlasti naporno v Angoli, Kongu
in Sierri Leoneju, kjer ni mirovnih sil Zdru¡e-
nih narodov.

Pri Unicefu svetujejo, da bi ustanovili po-
sebno mednarodno sodi¿þe, ki bi sodilo vsem,
ki se zna¿ajo nad ¡enskami in otroki ali jih celo
silijo v oboro¡ene spopade. In takih ni malo
– denimo v Sierri Leoneju jih uporniki posilju-
jejo in morijo, v Burundiju pa je bilo v petih
letih dr¡avljanske vojne pregnanih kar milijon
od 6,3 milijona prebivalcev, spet veþina otrok
in ¡ensk, ki nimajo ne zdravstvene pomoþi in
zdravil ne neoporeþne vode. Podobno je tudi v
Afganistanu. 

Kot je povedal Unicefov direktor za vzhodno
in ju¡no Afriko Urban Johnson, dobrodelne
organizacije Zdru¡enih narodov niso pripra-
vljene na morebitno nadaljnje razra¿þanje kriz
na þrni celini. Reuters               

Pariz tretjega tisoþletja 
Þe vas zanimajo baloni, vzponi v vrtoglave

vi¿ine, þudovito mesto in zanimivi ljudje, od-
potujte drugo leto v Pariz. Ob prelomu tisoþle-
tja bodo v prestolnici umetnosti, znanosti in
kulture pripravili kup zanimivih dogodkov in
prireditev – za vse starosti in okuse.

»¦elimo postati eno glavnih gospodarskih,
univerzitetnih in znanstvenih sredi¿þ tretjega
tisoþletja,« je na tiskovni konferenci povedal
pari¿ki ¡upan Jean Tiberi. 

Prireditve se bodo zaþele ¡e na silvestrovo
1999., ena izmed najveþjih zanimivosti pa bo
prav gotovo svetlo rumeni balon, ki se bo nad
francosko prestolnico zaþel dvigovati julija. 

Najveþji balon na svetu, ki se bo dvignil do
300 metrov visoko in bo vsakiþ ponesel v vi¿ave
okrog 30 potnikov, bodo zasidrali ob Seni. V
Parizu pravijo, da bo simboliziral svobodo, sve-
tlost in þistost. Reuters      

Prej vodka, zdaj kruh     
Ker ruski nepridipravi zaradi poostrenega

policijskega nadzora ne morejo veþ preproda-
jati ponarejene vodke, so se zna¿li drugaþe in
zaþeli prekupþevati s »ponarejenim« kruhom,
so pred nedavnim objavile oblasti v Moskvi. V
Rusiji imajo namreþ strogo doloþena pravila o
tem, kak¿na mora biti moka, iz katere mesijo
kruh, in kako ga je treba peþi. Kot poroþajo, so
v pokrajini Sverdlovsk ¡e odkrili dve pekarni,
kjer goljufajo s kruhom. Reuters       

22. januar
¬vedski pisatelj August Strindberg se je

rodil 22. januarja 1849 me¿þanskim star¿em
v Stockholmu. ¬tudiral je v Uppsali in se
poskusil v ¿tevilnih poklicih. Bil je uþitelj,
igralec, þasnikar, po letu 1870 pa se je posve-
til pisanju. Nekaj þasa je pre¡ivel v tujini,
trikrat se je poroþil, vendar so bili vsi za-
koni kratkotrajni. Med letoma 1892 in 1896
je pre¡ivljal hudo svetovnonazorsko krizo
(imenovano inferno), ki se je konþala z od-
povedjo ateizmu oziroma pozitivizmu in s
pribli¡evanjem misticizmu, kr¿þanstvu, teo-
zofiji in okultizmu, s katerim se je ukvarjal v
naslednjih letih. Leta 1907 je v Stockholmu
ustanovil gledali¿þe, umrl je 1912.

Poleg ¿tevilnih pripovednih del v prozi,
novel in romanov, med katerimi so najpo-
mebnej¿a avtobiografska dela (Sin slu¡kinje,
Bedakova izpoved in Inferno), obsega Strin-
dbergovo delo predvsem drame. V prvem
obdobju, ki traja do krize inferno, je pod
vplivom naturalizma opisoval ljudi, ujete v
biolo¿ke, socialne in psiholo¿ke zakona oko-
lice. Pomembna sestavina njegovega natura-
lizma je prepriþanje o sovra¿tvu in boju, ki ne
vlada samo med socialnimi plastmi, marveþ
tudi med posamezniki in celo med spoloma.
Tak¿na je vsebina dram Oþe, Gospodiþna
Julija in Upniki. Kljub naturalizmu pa je v

teh dramah moþneje poudarjena svojevrstna
psihologija in osebna izpovednost kot opiso-
vanje zunanjega sveta. Zato je pisateljev na-
turalizem bli¡je smeri psiholo¿kega realizma,
dopolnjeni z naturalistiþnimi idejami o de-
dnosti in socialnem razlikovanju in tudi z
mnogimi analizami podzavesti.

Po krizi je Strindbergova dramatika pre¿la
v simbolizem, v posameznih delih je pripra-
vljala pot ekspresionizmu. V tem obdobju
so nastale drame V Damask, Advent, Velika
noþ, Mrtva¿ki ples, Nevesta s krono in druge.

Strindbergovo knji¡evno delo je enako po-
membno za razvoj realizma in naturalizma
kot za nastanek nove romantike in njene sim-
bolistiþne dramatike.

Dogodki na dana¿nji dan:
1729 Rodil se je nem¿ki dramatik Gotthold

Ephraim Lessing, najpomembnej¿i predstavnik
nem¿kega razsvetljenstva (umrl leta 1781).

1775 Rodil se je francoski fizik in matematik
Andre-Marie-Ampere (umrl leta 1836), zaþetnik
elektrodinamike. Po njem se imenuje enota za
merjenje jakosti elektriþnega toka.

1788 Rodil se je eden najveþjih angle¿kih pe-
snikov George Gordon Noel Byron (umrl leta
1824).

1930 V Ljubljani je policija aretirala sodelavce
almanaha socialnih lirikov Knjige drugova.

1980 V Moskvi je bil aretiran sovjetski fizik
Andrej Saharov in pozneje pregnan v Gorki.

Vodoravno: 1. mesto na Go-
renjskem s poslovno Deteljico,
6. vidna sled udarca, oteklina,
11. operni tenorist mehi¿kega
rodu (Francisco), gostoval v
Ljubljani, 12. ko ta bruha, mu ni
slabo, ampak je slabo za druge,
13. kovinska plo¿þa, ki zveni
dolgo po udarcu, 14. kadar je...
omejen, je lahko za kandidate
zelo te¡aven, 16. stari Slovani,
18. tur¿ki posestnik, 19. starej¿a
ameri¿ka filmska igralka (Debo-
rah), 20. moþan italijanski no-
gometni klub, 21. okraj¿ava za
»slika«, 22. okrasen likovni ele-

ment, 24. gr¿ka þrka, 25. sodna
odloþitev po konþanem procesu,
27. francoska pisateljica Dude-
vant z mo¿kim psevdonimom
George ..., 28. þe bi bil ¡enskega
spola, bi bil hþi, 29. malik, 30. þe
je francosko ..., sega do tal, 31.
izsu¿ena reþna struga v pu¿þavi,
32. drugo ime rastline Blagajev
volþin, 34. sovji glas, 36. pristoj-
bina, 37. nagel premik mi¿ic, tik.

Navpiþno: 1. jamski þlovek,
neizobra¡enec, 2. srþna ... se
mora zaceliti brez kraste, 3. pe-
þat, 4. zaþetnici pisatelja Zor-
mana, 5. gora nad Ajdov¿þino, 6.

avto- ali trolej-, 7. zaþetnici diri-
genta Lajovica, 8. violina, gosli,
9. nem¿ki filozof (Immanuel),
10. rastlinski organ, v katerem
nastajajo mo¿ke celice praproti,
mahov in gliv, 11. ameri¿ki te-
ni¿ki igralec, ki se je lani vrnil
v deseterico najbolj¿ih (Andre),
12. prenos sredstev z ene po-
stavke na drugo, 15. raza, 17. po-
smehljivec, 19. zemeljska o¡ina
na Malaki, 20. veletok v Aziji,
22. cirus ali kumulus, 23. filozof-
ski pojem neþesa, kar obstaja
zdru¡eno, ne posamezno, 26. de-
¿þica za sod ali pes za lajanje,
28. reka, ki nastane po zdru¡itvi
dveh manj¿ih pri Radovljici, 30.
stara orientalska ute¡na mera,
31. lojtrski ali gnojni ..., 33. kra-
tica za loco sigilli (= mesto pe-
þata), 35. avtomobilska oznaka
Kranja. J. S.

Re¿itev prej¿nje kri¡anke
Vodoravno: 1. ¿torklja, 9. tast,

13. alkaloid, 14. Akra, 15. Har-
lem, 16. rakvar, 18. Aon, 19. sir-
taki, 20. soj, 22. ala, 23. TAM, 24.
pr¿ilka, 27. Ali, 29. Agassi, 30.
Alonso, 33. kavs, 34. reporter,
36. Anaa, 37. akordant.

Navpiþno: 7. J(acques)
I(bert), 26. L(idija) S(otlar).

Marc Chagall
judovski umetnik

Marc Chagall (1887–1985) je bil univerzalen
umetnik, slikar, grafik, eden pobudnikov na-
drealizma, ilustrator, scenograf, stekloslikar.
Bil pa je tudi Jud. In prav zaradi svojih korenin
je, kot je dejal nekoþ, zaslovel.

V Madridu so odprli razstavo Judovska tra-
dicija, na kateri si je mogoþe ogledati 41 Cha-
gallovih del, nastalih med letoma 1909 in 1976.
¬tevilna olja in sedem velikih platen, ki jih je
narisal za ¡idovski muzej v Moskvi, izdajajo
umetnikov izvor in popeljejo obiskovalce v
skrivnosti svet otro¿tva, angelov in koz, od tod
pa v svet odraslih, novoporoþencev in pojoþih
violin. 

Marc Chagall se je kot Mo¿e Segal rodil v ri-
bi¿ki dru¡ini v pode¡elskem mestecu Vitebsk,
kjer je bila judovska skupnost moþno zasi-
drana. V njegovih delih odseva pode¡elsko
¡ivljenje, saj slika dru¡inske in uliþne prizore,
v katere postavlja znaþilne osebe iz rodnega
Vitebska – od bradatega strica do potujoþih
muzikantov. 

Leta 1907 se je preselil v Sankt Peterburg
in ¿tudiral umetnost, tri leta pozneje je odpo-
toval v Pariz, 1914. pa se je vrnil v Rusijo.
Tam naj bi ustvarjal za revolucijo, v katero je
verjel, saj je bil prepriþan, da bo Judom izboje-
vala status naroda. Zaradi þedalje izrazitej¿ih
znamenj antisemitizma in trhlosti tamkaj¿nje
intelektualne srenje se je 1923. vrnil v Pariz. V
Franciji je, razen druge svetovne vojne, ko je
pred kremplji nacizma zbe¡al v Zdru¡ene dr-
¡ave Amerike, nato pre¡ivel veþino ¡ivljenja.

Bil je Jud in na to je bil ponosen. »V veri
ni pretiraval, þeprav na umetninah pu¿þa sledi
Izraela, ki ga je veþkrat obiskal,« pravijo neka-
teri umetnostni kritiki. Njegova ustvarjalnost
ka¡e zato nenehni boj med ¡eljo, da bi se
predal dru¡bi takratnega þasa, in odloþitvijo,
da ostane Jud. DPA   

Jekleni konjiþek
Franka Sinatre 

Posnemovalec Elvisa Presleyja Don Vitale si
ogleduje avtomobil, ki ga je nekoþ vozil Frank
Sinatra. Igralþev ford iz leta 1956 so sku¿ali
pred dnevi prodati na dra¡bi klasiþnih avto-
mobilov barret-jackson v Arizoni. Jutri bodo
poskusili ¿e v drugo, na prodaj pa bosta tudi
jeklena konjiþka Deana Martina in Sammyja
Davisa mlaj¿ega.

Obþudovalec Presleyja in drugih ameri¿kih
legend Don Vitale je prepriþan, da bo jutri¿nja
dra¡ba nadvse zanimiva, saj priþakujejo kar
120.000 ljudi. Reuters                

Unicef poziva svet 
Mednarodni sklad Zdru¡enih narodov za

pomoþ otrokom Unicef je pozval svetovno
skupnost, naj zagotovi 136 milijonov dolarjev,
s katerimi bodo pomagali 48 milijonom otrok
in ¡ensk, ¡rtvam fiziþnega in du¿evnega nasilja
ter dr¡avljanskih vojn.

To je le del ob¿irne akcije, s katero naj bi
zbrali kar 1,6 milijarde dolarjev in jih namenili
otrokom in ¡enskam iz 20 dr¡av, od Sierre

Anekdoti za danes
Na dana¿nji dan leta 1561 se je rodil angle¿ki

filozof in politik Francis Bacon, baron Veru-
lamski (umrl leta 1626), zaþetnik empirizma in
avtor dela Novi organon.

Francozi so poslali na dvor angle¿kega kralja
Jacoba I. silno nerodnega poslanika, velikana,
ki ni poznal nobenega takta. Kralj je nejevoljen
vpra¿al Bacona, kaj misli o novem poslaniku.

»Zelo velik je in lepo rejen,« se je modrijan
izognil odgovoru.

»Ne, ne, ne mislim tako! Vpra¿al sem vas, kaj
mislite o njegovih du¿evnih zmo¡nostih?«

»Veliþanstvo, nekateri ljudje so kot veþnad-
stropne hi¿e, pri katerih je najvi¿je nadstropje
najslab¿e opremljeno.«

 •
Bacona so vpra¿ali, kaj misli o denarju.
»Denar,« je odvrnil znameniti filozof, »je

odliþen sluga, a zelo slab gospodar«.

David ¬alamun naj bi kmalu za¡ivel z novo ledvico

Pridem, ko si zagotovim prostor
v va¿em centru za dializo

Sin Maru¿e Krese in Toma¡a ¬alamuna je prvi na seznamu za presaditev ledvice v ZDA
V knjigi Dobrodo¿li v dializiumu opisuje ¡ivljenje, ki ga je zaznamovala dializa

Njegov glas, ki bi moral biti mladostno poskoþen, zaznamuje utrujenost, celo pomanjka-
nje energije. Kot da je zanj vsaka beseda ali morda ¡e misel prenaporna. Zato pa je
jezik, ki ga govori brez naglasa, poln ustreznih mladostni¿kih izrazov, þeprav mladosti
ni pre¡ivel v Sloveniji, ampak v Nemþiji, kamor se je pri sedmih letih preselil z dru¡ino.
Zdaj ¡ivi v ZDA, kjer zadnje leto in pol þaka na ledvico. David ¬alamun, sin novinarke in
pesnice Maru¿e Krese in pesnika Toma¡a ¬alamuna, je menda prvi na seznamu þakajoþih
na ledvico v svoji krvni skupini v ZDA.

Prav zato se je moral po ve-
þmeseþnem bivanju v Evropi –
obiskal je mamo in prijatelje
v Berlinu ter sorodnike in pri-
jatelje v Ljubljani in Kopru –
vrniti v New York, kjer naj bi
mu, takoj ko bo mogoþe, v bol-
ni¿nici na Rhode Islandu pre-
sadili ledvico.

Do denarja za operacijo so
Davidu pomagali v sarajevski
in newyor¿ki podru¡nici Za-
voda za odprto dru¡bo, s pro-
stovoljnimi prispevki pa ¿e po-
samezniki v Nemþiji. Zbirali
smo ga tudi  Slovenci, in sicer v
dobrodelni akciji Slike za led-
vico. Takrat se je v skladu na-
bralo za pribli¡no tri milijone
in pol tolarjev: to je bil izkupi-
þek od prodanih slik, ki so jih
za Davidovo ledvico podarili
mnogi slovenski ustvarjalci.

Med peklom in nebesi
Davidu so ledvice odpove-

dale, ko je imel ¿tirinajst let.
Potem so mu presadili ma-
mino, vendar jo je zaradi teh-
niþne napake zdravnikov, kot
pravi, telo zavrnilo. »Kaj ho-
þemo, upam, da bo naslednjiþ
bolje,« pristavlja David.

Þe ga danes vpra¿ate, kje
¡ivi, se temnolasi ¿tiriindvajse-
tletni fant rjavozelenih oþi, ki
tekoþe govori slovensko, nem-
¿ko, angle¿ko in bosansko, ra-
zume pa ¿e ¿pansko, najprej za-
misli in potem odgovori, da v
ZDA. Tam mu je zaþasni dom
ponudil prijatelj Igor ¬trukelj,
izumitelj iz Ljubljane, ki ¡ivi in
dela v New Yorku. 

Od vseh treh dr¡av, Slove-
nije, Nemþije in  ZDA, kjer je
¡ivel, prav gotovo najbolje po-
zna neki drug svet, in sicer svet
dializiuma. Tako je namreþ na-
slovil svojo prvo knjigo, ki je
nastala po radijski igri in v
kateri duhovito opisuje dializo
in razliþne tovrstne centre po
svetu. 

»Dializium je gr¿ka beseda
za stanje med peklom in ne-
besi,« pravi David, ki na za-

þetku knjige Dobrodo¿li v di-
aliziumu (podnaslovil jo je
Potovanje na lastno odgovor-
nost), pove, kaj je dializa in
kako poteka: »Þloveka priklju-
þijo na napravo, ki je pribli-
¡no tako velika kot d¡uboks in
omogoþa, da gre kri skozi fil-
ter, nekak¿no umetno ledvico.
Vanj vbodejo igli, po prvi gre
kri iz telesa, po drugi se vanj
vraþa.«

»Izlet v Saharo«
Trikrat na teden mora pre-

biti ¿tiri ure prikljuþen na apa-
rature. Takrat je nekoliko utru-
jen in omotiþen, po glavi mu
be¡ijo razliþne misli, ki jih raz-
kriva tudi v knjigi. »V enem
od poglavij na primer opisujem
izlet v Saharo, ki ga spremlja
upanje, da se bom sreþno vrnil
domov. Izlet v Saharo je pri-
spodoba: vedno me je strah, da
mi bodo na dializi izþrpali pre-
veþ vode iz telesa.«

K pisanju radijske igre o ¡i-
vljenju z dializo, ki so jo pr-
viþ uprizorili septembra lani na
berlinski radijski postaji SFB,
sta ga spodbudili tamkaj¿nja
urednica in mati. Igro so potem
predvajali ¿e na treh postajah,
ki tudi sodijo v sklop nem¿kega
nacionalnega radia. Oktobra je
v prozni obliki iz¿la pri celov¿ki
zalo¡bi Drava.

Njegovo ¡ivljenje je zaradi
dializ po svoje omejeno, po
drugi strani pa ima zaradi njih
tudi veþ svobode. »Þlani o¡je
dru¡ine me zelo podpirajo. Na
voljo so mi dali veliko þasa,
zato se mi ni bilo treba zapo-
sliti takoj po konþani realki.«
Po ¿oli se je nekaj þasa trudil
narediti ¿e maturo, vendar je
bilo dopisno ¿olanje zanj pre-
naporno. To je bil tudi þas, ki
ga je pre¡ivljal sam z mlaj¿im
bratom, ker je bila mama ve-
liko v Sarajevu, kjer je poma-
gala tamkaj¿njim prebivalcem.
Pribli¡no pred dvema letoma
je zaþel pisati radijsko igro, po-

tem pa je – veþinoma med þa-
kanjem na ledvico v ZDA –
napisal ¿e kratko novelo o pti-
þih. Kljub temu ne ve, kaj se
bo razvilo iz njegove ljubezni
do pisane besede. Za zdaj raz-
mi¿lja o radijski oddaji o New
Yorku. 

Pri srcu mu je Istra
David ¬alamun se rad za-

bava: ¡urira s prijatelji in so-
¿olci, hodi v kino in na potepe
v razliþne dr¡ave. ¬e posebno
sta mu pri srcu Istra – zanj

je pomembno, da imajo v bli-
¡nji izolski bolni¿nici napravo
za dializo – in Dalmacija. Na
morju se namreþ zelo dobro
poþuti. Obiskal je tudi ¬panijo,
Bosno in Ciper. Njegove poti
so vedno povezane s prostimi
mesti v lokalnih centrih za di-
alizo. »David, kdaj nas pride¿
obiskat, me spra¿ujejo prijate-
lji. Takoj, samo ¿e prosto me-
sto na va¿em centru za dializo
si moram zagotoviti, jim odgo-
varjam. Vþasih zadostuje, da
pokliþem le nekaj dni vnaprej.
Njihove naslove najdem v po-
sebni knji¡ici, kjer so navedeni
razliþni centri. Ponavadi nem-
¿ka zdravstvena zavarovalnica
prevzame plaþilo stro¿kov, v
Sarajevu pa je bila dializa za-
stonj.« 
Sonja Merljak

Foto Maru¿a Krese

Naprava, velika kot glasbena skrinja – David ¬alamun, prikljuþen
na dializni aparat.

Vzponi na Mount Everest 

Jezna Þomolungma hoþe ¡rtve
Domaþini pravijo, da bi najvi¿ji vrh na svetu zaslu¡il nekaj let »poþitka«

Za nepalsko vlado so pomembni le dolarji – Vsak vzpon je tveganje, vrnitev ni zagotovljena
Po mnenju nepalskih ¿erp nosijo alpinisti, ki se posku¿ajo v zadnjih letih povzpeti na najvi¿jo
goro sveta, s seboj prekletstvo. V tabori¿þih pod Mount Everestom posedajo nosaþi in si tiho
pripovedujejo grozljive zgodbe o usodi plezalcev in vsaka nova nesreþe se jim dozdeva kakor
potrditev njihovih pripovedi. Na gori umirajo tako bogati avanturisti, katerih edini cilj je
okititi se z naslovom zmagovalca Everesta, kakor tudi izku¿eni alpinisti. 

Nekateri se vraþajo z gore
prestra¿eni od grozot, mnogi s
hudimi ozeblinami in v ¿oku.
Kljub ¿tevilnim ¡rtvam je bogi-
nja Þomolungma, ki po izroþilu
tibetanskih budistov ¡ivi v no-
tranjosti gore, ¿e vedno razsr-
jena. Jezijo jo, na primer, tuji
plezalci, ki uka¡ejo ¿erpi ku-
harju, naj jim pripravi svinino.
Potem mora moliti kar pet dni
nepretrgoma, da se oþisti nevre-
dnega dejanja. Toda domaþini
pravijo, da ta molitev Þomolun-
gmi ni dovolj. Kmalu po tem
neljubem dogodku si je gora iz-
brala za ¡rtev trojico alpinistov,
ki so plezali po te¡avni severni
steni. Orkanski vihar, ki je div-
jal s hitrostjo 200 kilometrov
na uro, jih je kar pometel s
stene. To je bil slab zaþetek ple-
zalne sezone, ki je nato postala

ena najbolj tragiþnih v zgodo-
vini osvajanja Everesta. 

Po sto plezalcev v bazi
Leto 1997 se je zaþelo s

slabimi znamenji, psiholo¿kimi
in meteorolo¿kimi. Mount Eve-
rest, piramidasti velikan, ki se¡e
¡e skoraj v stratosfero, je mo-
goþe preplezati le nekaj kratkih
tednov spomladi in jeseni. Zato
se tedaj zbere v baznem ju¡nem
tabori¿þu tudi do deset odprav
s sto plezalci in ¿e veþ ¿erpami.
Vsi þakajo na primerno vreme,
da bi se povzpeli po tisti ju-
¡ni poti, na kateri se je pred
þasom ponesreþilo osem plezal-
cev. Toliko odprav se obiþajno
zbere tudi v drugem, severnem
baznem tabori¿þu. Njihov cilj je
premagati goro po severni, bolj

nevarni, toda cenej¿i poti. V naj-
slab¿em primeru ob prvem le-
pem vremenu naskoþi najvi¿ji
vrh sveta skoraj 100 alpinistov.
Kot trdijo ¿erpe, bi bil ¡e þas, da
dovolijo gori nekaj let poþitka.
Toda nanjo se ¡eli povzpeti ve-
dno veþ ljudi. 

Kar 70.000 dolarjev
za tveganje

Nesreþe, ki se dogajajo, naj bi
bile priþakovane, imele pa naj bi
tri glavne vzroke: preveliko ple-
zalcev, slabo vreme in skupine s
profesionalnimi vodniki, vendar
sestavljene iz nesposobnih ple-
zalcev. Tistih, ki bi radi na vrh,
je þedalje veþ, vreme je vedno
slab¿e in profesionalni vodniki
so zaposleni kot ¿e nikoli prej.
Mnogi zato menijo, da vodenim
skupinam sploh ne bi smeli veþ
dovoliti na goro. Po nekaterih
domnevah je veþina poklicnih
vodnikov izgubila ¡ivljenje ta-
krat, ko so re¿evali svoje neizku-
¿ene sopotnike, ki so plaþali za
vzpon tudi po 70.000 dolarjev.
Toda vse to doslej ni nikogar
odvrnilo od plezanja. 

Odprava se prelevi
v re¿evalno

Vse agencije, ki se ukvar-
jajo s posredovanjem vzponov
na Mount Everest, so preza-
poslene, njihovi uslu¡benci pa
imajo  tudi take telefonske po-
govore s sobesedniki iz vseh de-
lov sveta: »Ah, kaj res? Sploh
nisem vedel, da je mogoþe za
vzpon na Everest najeti po-
klicnega vodnika. Kdaj pa bi
lahko pri¿el?« Nepalska vlada,
ki je prej¿nja leta dovoljevala
vzpon le ¿tirim odpravam po
vsaki plezalni smeri na leto,
sprejme sedaj vsakega, ki je pri-
pravljen plaþati takso 9000 do-
larjev. Sporno je predvsem to,
ker se ob lepem vremenu ¡e-
lijo hkrati povzpeti na goro vse
ekspedicije, ki þakajo v bazi.
Kadar prve odrinejo na pot od-
prave s slab¿imi plezalci, bolj-
¿im, ki hodijo za njimi, pogosto
ne preostane drugega, kot da
se prelevijo v re¿evalno ekipo.
Vsi se ¿e dobro spominjajo ma-
lezijske odprave 23 mo¡. Bili so
pod hudim psihiþnim pritiskom,
da se jim vzpon mora posre-
þiti, ni pa se jim uspelo spora-

zumeti niti o tem, po katerem
vrstnem redu naj bi plezali, niti
kako se bodo izognili gneþi na
ozkem mestu, imenovanem Hil-
lary Step, ki je zahteval ¡e veliko
¡rtev. Tu jih je pot vodila mimo
zmrznjenih plezalcev, kajti no-
¿enje trupel v dolino je na takih
vi¿inah prezahtevno. 

Na pico v bazno tabori¿þe
V baznih tabori¿þih zadnja

leta kar mrgoli amaterskih ple-
zalcev. Neka skupina je denimo
kar po internetu iskala meteo-
rologa, ki bi jim razlagal satelit-
ske meteorolo¿ke karte, druga
pa je ¡elela spraviti na vrh 68-le-
tnika. Japonci imajo navado, da
povabijo v tabor sponzorje. Ti
prilete na fotoizlet kar s heli-
kopterjem. Bazna tabori¿þa so
zdaj opremljena bolje kot kdaj
prej. Na voljo so celo filmske in
video predstave, lahko si naro-
þite tudi pico ali japonski su¿i.
Vendar le ni vedno vse tako,
kot bi moralo biti. Pred dvema
letoma je v ¿otoru umrl vodja
britanske odprave, star samo 45
let. V spalni vreþi mu je postalo
slabo, zaþel je bruhati in se za-
du¿il. 

Grmade odvr¡enih
kisikovih mask 

Þaru Mount Everesta se ple-
zalci ne morejo upreti. Gora je
tu in s tem izziv povzpeti se
na najvi¿ji vrh sveta. Igranje z
¡ivljenjem je njegov del, koli-
k¿no je tveganje, pa ni mogoþe
predvideti vnaprej. Zato je neki
znani plezalec izjavil: »Kadar
pripravim odpravo, sem le or-
ganizator, nikakor ne vodiþ. To
povem vsem, ki se odloþijo, da
pojdejo z menoj. V teh vi¿inah
odgovarja vedno le vsak zase.
Pomagati ne morem nikomur,
kajti vsakdo mora vedeti, v kaj
se spu¿þa. Kadar nekdo zapusti
bazno tabori¿þe, ni nobenih za-
gotovil, da se bo z gore vrnil
¡iv.« Vedno veþja komercializa-
cija je pripeljala tudi do tega, da
so se nekateri kraji spremenili
v smeti¿þa. Ne nazadnje zato,
ker plezalci na vodenih vzponih
skoraj vedno uporabljajo kisi-
kovo masko, to pa po mnenju
pravih plezalcev nima niþ sku-
pnega z alpinizmom. Ponekod
je tako nagrmadenih tudi po 500
ali ¿e veþ neuporabnih kisikovih
bomb, ki jih nihþe ne odstrani.
Preveþ amaterjev si ¡eli kupiti
vzpon na goro, þeprav tja sploh
ne sodijo. 
Peter Seunig

Zdravje
Nov naþin zdravljenja
mo¡ganskih tumorjev

Tumorji osrednjega ¡ivþevja
lahko nastanejo iz razliþnih vrst
celic, ki sestavljajo mo¡gano-
vino. To so celice mo¡ganskih
ovojnic, ¡ivþne, oporne in celice
vezivnega tkiva. Naþin zdra-
vljenja je odvisen od patohi-
stolo¿kih lastnosti tumorja, sto-
pnje malignosti in obsega tu-
morskega tkiva. Vþasih je naj-
primernej¿i kirur¿ki poseg z od-
stranitvijo tkiva, drugiþ obseva-
nje ali kombinacija obeh naþi-
nov. 

V prihodnje bo zdravljenje
mo¡ganskih tumorjev morda
uspe¿nej¿e. Dr. Robert Sel-
ker, predstojnik nevrokirur-
¿kega oddelka ene izmed pen-
silvanijskih bolni¿nic, je razlo-
¡il, kak¿no zdravljenje so ¡e
uporabili pri 12 bolnikih, po-
stopno pa ga nameravajo raz¿i-
riti ¿e na druge klinike. Gre za
kombinacijo laserskega in me-
dikamentoznega zdravljenja. V
¡ilni sistem bolnika vbrizgajo
fotofrin, ki je obþutljiv na sve-
tlobo. Po tridesetih urah od
vnosa se zdravilo izloþi iz vseh
zdravih tkiv, ostane pa v tumor-
skem. Temu sledi terapija z la-
serjem, ki deluje le na celice s
fotofrinom, in sicer tako, da od-

mro in jih je takoj nato mo¡no
kirur¿ko odstraniti.

Za zdaj niso ugotovili stran-
skih uþinkov – pacienti so le
kraj¿i þas obþutljivi na sve-
tlobo, zato jim odsvetujejo ne-
posredno izpostavljanje soncu
in moþni umetni luþi, in to tri-
desetih dni po zdravljenju. 
Reuters

Kalcij proti nastanku
polipov debelega
þrevesa

V ¿irokem þrevesu in danki
predvsem pri starej¿ih ljudeh
pogosto nastanejo polipi. Obi-
þajno so to adenomi, ki jih uvr-
¿þamo v razred tvorb z veli-
kimi mo¡nostmi za preobrazbo
v maligno. Mnogokrat jih zdrav-
niki odkrijejo nakljuþno, lahko
pa so diagnosticirani ¿ele v po-
znej¿i fazi. Tedaj imajo bolniki
¡e te¡ave, kot so krvavitve, dri-
ske in boleþine. Þe so polipi
odkriti dovolj zgodaj, jih od-
stranijo z manj¿im posegom ,
ki ne zahteva odstranitve þre-
vesja. Veþje operacije pa so po-
trebne pri obse¡nej¿ih tvorbah.
Poleg tega so po zdravljenju ob-
vezne kontrole zaradi morebi-
tnega ponovnega nastanka poli-
pov.

Dr. John Baron iz medicin-
skega centra v New Hampshi-
reju zagotavlja, da lahko ti bol-
niki z jemanjem kalcijevih nado-
mestkov zni¡ajo verjetnost vno-
viþne rasti polipov za petino. 

¬tiriletna raziskava je zajela
832 prostovoljcev, ki so preje-
mali 1,2 mg kalcija na dan. Stro-
kovnjaki so prepriþani, da taka
terapija nima nobenih stranskih
uþinkov. Opozorilo velja le za
¡enske, ki imajo ali so imele led-
viþne kamne. Reuters

Viagra kot nosno
pr¿ilo

V ameri¿kem raziskovalnem
farmacevtskem in¿titutu so sin-
tetizirali tekoþino, ki ima enake
lastnosti kot þude¡na modra ta-
bletka. Te¡ava pri slednji je,
da je treba þakati na delovanje
uro ali dlje. Uþinek je zapoznel
tudi tedaj, ko mo¿ki spije ta-
bleto skupaj s hrano. Zato ne-
kateri zau¡ijejo ¿e dodatno, da
bi þim prej dosegli erekcijo, in
takrat so komplikacije ali stran-
ski uþinki veliko bolj verjetni.

Utekoþinjeno viagro so za
zdaj preizkusili le na podganah.
Ugotovitve so bile zelo spodbu-
dne. Zdravilo je uþinkovalo ¡e
po petih do desetih minutah.
Raziskovalci so prepriþani, da

bo viagra v taki obliki postala
hitro nadvse priljubljena. Za-
vzemajo se za sodelovanje s far-
macevtskim velikanom Pfizer-
jem, ki je na trg poslal »þude¡
konca tisoþletja«. Reuters

Obojestranska
odstranitev dojke  

Na kliniki Mayo v Rochestru
so konþali dolgoletno raziskavo
o radikalni preventivi raka na
dojki. 

Prouþevali so 639 ¡ensk. Dve-
sto ¿tirinajst jih je bilo uvr¿þe-
nih v skupino tistih, pri kate-
rih je velika verjetnost, da bodo
obolele za rakom na dojki, dru-
gim so pripisali le zmerno verje-
tnost za nastanek bolezni. Med
letoma 1960 in 1993 so vsem
odstranili obe dojki, da bi tako
zmanj¿ali verjetnost nastanka
rakavega obolenja. Obojestran-
ska mastektomija zagotavlja kar
90-odstotno zni¡anje te nevar-
nosti. 

¦enske z riziþnimi dejavniki
za nastanek bolezni imajo veþ
mo¡nosti, da prepreþijo njen ra-
zvoj. Lahko hodijo na redne
kontrolne preglede, ki zajemajo
tudi mamografijo, in jemljejo
tamoksifen. Po zadnji, najobse-
¡nej¿i raziskavi, se tako zmanj-
¿uje verjetnost nastanka obole-

nja za polovico. Najbolj radi-
kalna metoda pa je preventivna
mastektomija. Seveda se ob tem
zastavljajo ¿tevilna vpra¿anja.
Kako taka operacija vpliva na
kakovost ¡ivljenja operiranke?
¦enske, ki so sodelovale v razi-
skavah, so se za tako obliko pre-
preþevanja odloþile predvsem
zaradi strahu pred rakom. Na
mo¡ne psiholo¿ke posledice in
te¡ave zaradi preoblikovanega
telesa so se pripravile ¡e pred
posegom. Reuters

Drugaþna metoda
zamrzovanja jajþec

Ameri¿ki biologi so seznanili
javnost z novo metodo zamrzo-
vanja jajþec. ¦enskam, ki jih je
þakalo naporno zdravljenje ali
kemoterapija, ki bi prizadela za-
rodne celice v ovariju, so odvzeli
jajþeca in jih zamrznili. Tako
jih je bilo mogoþe po uspe¿nem
zdravljenju vsaditi v maternico.
A veliko jih je ¿e pred tem pro-
padlo. Zamrznili so jih v fiziolo-
¿ki raztopini.

Novi naþin zamrzovanja pa
naj bi poveþal mo¡nosti za pre¡i-
vetje jajþec, in sicer tako, da raz-
topina za zamrzovanje vsebuje
ione holina, organske molekule,
ki je pogosta v rastlinskih in ¡i-
valskih tkivih.

Metodo so za zdaj preizkusili
na jajþecih mi¿i. Z njo pre¡ivi
kar devetdeset odstotkov shra-
njenih jajþec, ko jih zamrzujejo
s fiziolo¿ko raztopino, pa le po-
lovica. Reuters

So kalþki alfa-alfa
nevarni?

Analiza ¿tevilnih zastrupitev
v ZDA in Evropi je pokazala,
da so kalþki alfa-alfa zelo pogost
vir oku¡b s salmonelo. Zato naj
jih ne bi u¡ivali ¿e zlasti ljudje
z oslabljenim imunskim siste-
mom, starej¿i in otroci. Te¡ave
povzroþa tehnologija pripravlja-
nja blaga za trg. Postopki, s ka-
terimi bi uniþili morebitne bak-
terije na semenih, namreþ obe-
nem zavrejo kalitev. 

Bakterije so morda v ¿pra-
njah, v katere ne bi prodrle
niti uþinkovine za njihovo zati-
ranje. Semena alfa-alfa so dolga
leta shranjena v suhih, hladnih
skladi¿þih in take razmere omo-
goþajo pre¡ivetje tudi salmone-
lam. Pozneje, med kalitvijo, se
razmno¡ijo celo tri- do petkrat,
to pa ¡e lahko povzroþi bruha-
nje, diarejo in boleþine v ¡e-
lodcu. V huj¿ih primerih so mo-
¡ni mi¿iþna paraliza, kolaps in
¿ok. Reuters
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Ribolov pod polivinilom
V Sibiriji pritiska res hud mraz. Toda tamkaj¿njih ljudi, navajenih na nizke temperature, to prav zelo
ne moti. Je pa res, da si pomaga vsak po svoje, kot deþka na fotografiji, ki  prekrita s polivinilom
lovita ribe v zamrznjeni reki Tom v mestu Kemerovo. Odveþ je ugibati, ali ju je bolj grel polivinil ali
zabavno poþetje.

Draga
viagra na
Mad¡arskem

Na Mad¡arskem so zaþeli te
dni prodajati viagro. Potem ko
so pristojni zdravstvni organi
konec leta 1998 odobrili prodajo
modre tabletke, je prej¿nji þetr-
tek na budimpe¿tansko letali¿þe
Ferihegy ob izjemno strogih var-
nostnih ukrepih prispela prva
po¿iljka, in sicer neposredno od
proizvajalca – ameri¿ke  dru¡be
Pfizer. Tabletke so v spremstvu
kar ¿estih oboro¡enih stra¡arjev
prepeljali v strogo zastra¡eno
in s skrivnimi kamerami opre-
mljeno skladi¿þe, nato pa so jih
po dolgem preverjanju ta teden
prepustili na milost in nemilost
trgu.

Viagro je mogoþe v lekarnah
kupiti le na recept. Gre za ta-
bletke po 25, 50 in 100 mili-
gramov, ki pa so drage kot po-
per. Za ¿katlico, v kateri so
¿tiri tabletke, je treba glede na
»moþ« preprata plaþati 34 ame-
ri¿kih dolarjev, 36,3 dolarja in
47,7 dolarja. Dr¡avni sklad za
zdravstveno varstvo ni privolil
niti v najmanj¿o dotacijo. Tako
bo moralo okoli 800.000 Mad¡a-
rov, kolikor jih menda trpi za-
radi (obþasne) impotence, naj-
prej globoko seþi v ¡ep. J. Sz. 


