
1970eko apirilaren 13an gertatu zen
NASAren 'Apolo XIII' espazio ontzia
oxigenorik gabe utzi zuen matxura

Xabier Martin. Donostia

NASAk ez du ezer berezirik egin urteurrena
ospatzeko. Interneteko bere webgunean
Apolo XIII espazio ontziko hiru astronauten
argazkiak jarri, besterik ez. Baina urteurrena
biribila da; 40 urte bete dira James Lowellek
«Houston, arazo bat dugu» esaldia bota zue-
netik. 1970eko apirilaren 13an izan zen,
herenegun 40 urte. NASAk gizakia (estatuba-
tuarrak) berriro Ilargian jartzeko erronka zuen.
Apolo XI 1969ko uztailaren 21ean iritsi zen
Ilargira. Hura zapaltzen bigarren gizakia izan
nahi zuen James Lowellek. Hura zen astro-
nautaren ametsa; «obsesioa», haren hitzetan.
Alabaina, egun hartan oxigeno tanke bat
lehertu zen eta berehala jakin zuen amets hori
ez zela beteko. Are gehiago, espazio ontzia
Lurretik 320.000 kilometrotara egonik, bizirik
ateratzeak ere ameskeria zirudien. 

Baina lortu zuten, nahiz eta ontziak beste
oxigeno tanga bat espazioan galdu. Amaiera
ona izan zuenez, NASAren porrot handiene-
takoa arrakasta bilakatu zen; arazoak
gainditzeko gaitasunaren istorio gisa saldu
zuten misio hura. Lowellek berak jaso zuen
istorioa, luze gabe best-seller bihurtu zen
liburu batean. Ron Howardek Apolo XIII fil-
mean jaso zuen, era berean. 

James Lowellek, Fred Haisek eta John
Swigertek Oddyssey kontrol modulua utzi
behar izan zuten, oxigenorik ez zegoelako,

eta Aquarius-en sartu; hasiera batean astro-
nautak ilargian uzteko diseinatutako kapsula
zen Aquarius. 

Munduaren arreta 

Matxuraren berri izan bezain laster mundu
osoko komunikabideak Apolo XIII-ri begira
jarri ziren. Hiru astronautak oso justu kabitzen
ziren kapsulan, eta han ere energiarik eta oxi-
genorik gabe geratzen ari ziren. Ez zekiten

nola egin aurrera. NASAko ingeniarien irudi-
menari esker, arazoak modu batera edo
bestera gainditzen joan ziren, eta apirilaren
17an Lurrera itzultzeko plana jarri zuten mart-
xan. Paraxut handi baten laguntzaz Ozeano
Barean erori ziren, azkenean. 

James Lowellek 82 urte ditu egun, eta,
berriki esan duenez, «frustrazioan» bizi izan
zen urte askoan, Ilargia ezin izan zuelako
zapaldu. Gero «arazoak gainditzeko giza gai-
tasunaren garaipen gisa» ikusten hasi zen
misio hura. «Astronautek gidatutako misioek
aurrera egin beharko lukete».

2010eko apirilaren 15ean BERRIA egunkarian 
argitaratua
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Aquarius kapsula itsasontzitik jasotzen. EL SOFISTA.

'Houston, arazo bat dugu'
esaldiak 40 urte bete ditu

Oxigeno tankea galtzean, berehala
jakin zuen Lowellek ez zuela ametsa
beteko

Lurretik 320.000 kilometrotara
egonik, bizirik ateratzeak ere
ameskeria zirudien.
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12. Testu honi buruz ziurtasun osoz esan dezaket…

A. Kazetaritza generoari dagokion testu bat dela.

B. Lirika generoari dagokion testu bat dela.

C. Edozein generotatik kanpo dagoen testu bat dela.

D. Narratiba generoari dagokion testu bat dela.

13. Errepara iezaiozu testuaren itxurari. Konturatuko zinenez, testua zutabeka
antolaturik dago. Zergatik uste duzu erabiltzen direla zutabeak eta ez lerro
osoak?

A. Igorleari horrela idaztea gustatzen zaiolako.

B. Horrela idatzita irakurtzea errazagoa delako.

C. Egunkarietan espazioa ekonomizatu behar delako.

D. Kazetariek beti horrela idazten dutelako.

14. Noiz bota zuen James Lowellek “Houston, arazo bat dugu” esaldia?

A. Ilargira zihoala, Aquarius izeneko kapsulan, oxigeno tankea galtzean.

B. Ilargira zihoala, Apolo XIII espazio ontzian, lurretik 320.000 kilometrotara.

C. Ilargia zapaltzean, oxigeno falta susmatu zuenean.

D. Ilargitik zetorrela, Aquarius izeneko kapsulan, oxigeno tankea galtzean.

15. Testuan zehar data desberdinak ageri dira. Noiz iritsi zen James Lowell
ilargira?

A. Orain dela 40 urte, oxigeno tankea galdu eta arazo larriekin.

B. 1969ko uztailaren 21ean, Apolo XI espazio ontzian.

C. 1970eko apirilaren 13an, Apolo XIII espazio ontzian.

D. James Lowell ez da ilargira inoiz iritsi.

16. Datak direla eta, adibidez, “1970ko apirilaren 13an” oker idatzirik dago. Nola
idatzi zuzen?

A. Hilabeteen izenak hizki maiuskulaz idatzi behar dira: 1970ko Apirilaren 13an.

B. Urteen ondoren marratxoa ipini behar da: 1970-eko apirilaren 13an.

C. Hilabeteari NORK bukaera jarri behar zaio: 1970eko apirilak 13an.

D. Data hori honela idatz daiteke: 1970eko apirilaren 13an.
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17. Zergatik uste duzu bi esaldi (Oxigeno tankea… eta Lurretik 320.000
kilometrotara…) hizki desberdinez idatzi dituela igorleak?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

18. Hau da hau nahaste-borrastea, zenbaitetan ez ditu kakotxak erabiltzen, bada!

'Houston, arazo bat dugu' esaldiak 40 urte bete ditu

A. Hauek erabiltzen ditu testuko informazio garrantzitsuena delako.

B. Gutxi gorabehera James Lowellek esandako hitzak direlako.

C. NASAko arduradunek esandako hitzak direlako.

D. James Lowellek hitzez hitz esandakoak direlako.

19. Testuak dioena kontuan izanik, ondorengo zein esaldi da guztiz zuzena?

A. James Lowell  42 urterekin ohartu zen bere ametsa edo “obsesioa” ez zela
beteko.

B. James Lowell  40 urterekin ohartu zen bere ametsa edo “obsesioa” ez zela
beteko.

C. Apolo XIIIak  1969ko uztailaren 21ean lortu zuen ilargira lehen aldiz iristea.

D. Ilargira lehen aldiz iritsi eta zehazki hamar hilabete beranduago NASA saiatu
zen bigarren aldiz gizakia Ilargian jartzen.

20. Zer da testuan ageri den “Aquarius” hori?

A. Edari isotoniko baten izena.

B. Ilargira bidali zuten espazio ontziaren izena.

C. Espazio ontziko kontrol moduluaren izena.

D. Astronautak ilargian utzi behar zituen kapsularen izena.
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21. Testuak dio «arazoak gainditzeko giza gaitasunaren garaipen gisa» ikusten
hasi zela misio hura. Zer adierazi nahi da?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

22. Misioa bukatzean, NASAK “porrot arrakastatsua” bezala baloratu zuen.
Zergatik?

A. Oso porrot handia izan zelako.

B. Porrota ezkutatzeko.

C. Astronautak bizirik lurreratu zituztelako.

D. Espazio ontziak kilometro asko egin zituelako.
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