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Benetan miragarria dela ta txalogarria dela amerikanoak egitea lortu
dutena. Ba zirudian astronautak zeruratu edo goi alderatu bezin laister
esperientziak gaizki bukatuko zuela. Baiñan martxan barruan lortu dituzte
aberi ta eragozpen guztiak zuzentzea. Bere zalapartak izan direla uste dut
esperientzi orregatik astronautak gaxoturik bueltatuko ote ziren edo.
Baiñan ez da orrela izan, zorionez.
Topiko bat dela ba dakit baiñan egia den ezkero esan bearrekoa, alegia amerikanoak bere esperientzi guztiak errian begira, agiri agirian egiten
dituztela. Orrek bere balioa ba duela ezin ukatu ditekena da. Besteak,
rusoak gauzak egin-da gero agertzen dituzte. Ala ere aitortu bearra dago
gaur egunean oso zailla dela edozein esperientzi, batez ere astronautikan
ezer ez esan arren jendea ta batez ere jakintsuak jakin gabe gelditzea.
Ta orrek dakarkigu gertaera onen beste zer esan-nai bat. Oraintsu arte
ea nor lehenago burruka gogorrean rusoak aurretik joan dira. Sputnik
izan zen lehenengo satelite artifiziala. Rusoak izan ziren lehenengoz gizona espazioara bidali zutenak. Rusoak lehenengoz emakume bat bidali
zutenak, bi gizon batera bidali zituztenak etab. Orain ordea ba dirudi
amerikanoak zeukaten atzenapen ori laburtzen ari direla. Batez ere Kennedy'ren garaiean egin ziren alegiñen ondorenak dira auek. Kennedy'k
1960'gn. lendakaritzarako izan ziren elekzioetan slogan bezela erabilli zituen gaiatatik bat espazioko laisterketan parte gogor artzea ta amerikanoak zeramakiten atzerapena laburtu bear zutela izan zen. Ta lendakari
izatera iritxi beziñ laister asi zen elekzio garaietan agindu zuena betetzen.
Orregatik gaur egunean Estadu Batuetan espazioko tresna ta proba guztietako lekurik onenak eta famatuenak "Cap Kennedy" du izena. Bearrezko aitorketa.
Penagarriena laisterketa onetan gastatzen diren diruak ea nor geiago
den demostratzen ibiltzea baiño denak elkarturik ez ikustea da. Baiñan ez
gaitezen utopikoak izan eta aitortu dezagun zoritxarrez orrelakorik ez
dela urte auetan gertatuko, naiz eta or egiten diren esperientzi guzti oiek
gizon eta nazio guztien interesakoak direnak izan. Baiñan politikan eta
militar gaietan bezela mundua bi zatian dago, obeto esateko, bi dira mundu guztian agintaririk nagusienak eta oieri komeni es baldin bazaie ez
zaigu ezer iritxiko.
Era guztietara amerikanoak demostratu dute lanean jartzen diranean
ba dakitela gauzak bear diren bezela egiten eta zituzten atzerapen guztiak
kentzen. Gizon guzientzat berri ongarri ta dato interesgarri ugari ateratzen baldin badira esperientzi onetatik ba dugu alai izateko arrazoia
amerikanoekin
betera.

