o¡i Kulturá

o;
o,:
o

Erreqlitqteq etq Fikzioq
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O :i.i .Zientzia
teraturan,

fikzioak inportantzia haundia du gaurko li,rOse- ,i
_eta horregatk idazle askok idazten dute ga¡
"::;."^
horretaz. Baina
imaginazioarekin idazÉn
tyo' ,i dutenez, edozeinidaileentzat,posible.
da
Horrela, sarritan,,
-gauza

teriak eta antimateriak bidalitako argiak ."r" ¡'ur¿¡n"L
dira. Beste era batera esanda, argia b'akarr¡k analizatuz,
ezin dezakegu bereiz materia antimateriat¡k. Aeraz,
ze_
ruan ikusten ditugun izar batzuk antimateriazkoak
izan

errealitatea eta fikzioa nahástu egiten dituzte. Beraz,
,?." i'' erreat.itate
eta fikzioaren arteko mugak ezagutzea kome:U:"
,'¡?"-," nlgaiku.
"
Beste horrenbeste jazotzen, da deskubrimendu ha, i-;;
rrigarriekin.
Berri emáillek, deskubr¡menduaren s"rr;"_
i;
'f"-{r
"E"l tziaz jabeturik, ahar duten informazio guztia za6artzen
dute. aldizkarietan. Eta orduan, ¡rakurleaien
Ouruun,-Lu- "
.!L"_i.
,fl::il garr¡zko nahaste-borrastea
sortzen da. Hau dela eta. noi_

daitezke.

. Beste puntu bat ukituko dugu. Zer jazoko, litzateke, materia eta antimateria elkañekin jairiko
bagenitu?
Ba..- ezereztu egingo liratekeela. Baina deseg¡nkJta
hau
ez litzateke totala izango, sarritan entzuten Jugun
beza_
--la. tkus dezagún nondili datorren
nuu.
.
"[i¡o[oEgia da, elektroia eta antielektroia
elkarrekin Jartzen direnean, guztiz desegiten direla, masa gabeko
ízpi
bat
izenekoa- sorturik. Baina masa haundia-gamma

zean behin, ideia berri hoik' ordenatu egin behar
ditu¡i gu,
geure posizioa ezagutu ahal izateko.
_.y_iiil :t

=:;
Gaur, rusoek lortutako antimater¡aren berri zeha.
,"?., i: tza
. ematen
saiatuko' gara.
ü--¡
Dak-ikegltnez,. partikula eta antipartikularen
arteko
¡Gt" i ,. .
,i.iri i d_esberdint€suna, kaiga elektrikoan datza., Zer egin du_
j?JI1 .k¡9.atu.". Ba.na ez pentsa, hata ere, kantitate haundirik
batzuk, esate baterako_ lortu dutenik, ez. Egin
,tu, t, ;yr_"_
ctutena,
,i; partikutahauxe da: Mila bider inguru, berek kreatuta"ko
batzuen traiektoriak foiosrafiatu ¿¡trzlul-eiu
'f;:ii;
itÁo gero, argazkiak
t6ltv

!
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tikula tipi hauk, energia haundiz ¡rtetenj Oiru"".,'lfri
bezala kontsideratzen díra; ¡aina, rllatzago
¡nintzatuz,
ez dira izpiak, partikulak baizik.
Dena dela, materia eta antimateria elkarrekin jar_
tzean, izugarrizko bonba baten ondorioak
izango lirateie.
Hala. ere,.oraingoz ez gara horren
¡ilá"r¡L ir.n t;h;;:
s.?rto teknologia ez bá¡ta betrar ¿en Gste. aurreraturik. Bestalde, nola bildurtuko gara úon¡"-¡urri
sibletasunaz, bonba atomikoáren onJor¡oat baten po¡kusi eta
gero?

¡nterpretatzean, antihel¡ozkoak direla
konturatu dira. Hau entzunez gero, desku¡rimen¿ua
ei
oa, narr¡garría izango askorentzat. Baina
kontuan hartu

ii l'l,,llL' ; I i#,i:,i,l: liT;: : :, f ::; 1[ ;:f;
+il
i
Uu'. íkusten dugu antimáteríar"n poribi"turunu.

J. B.

á:

O - ._..,- ?"rkubrimenduarekin batera, ondorio posible ba_
dira. Ondorio hauk. ikusten ,áirtuLo nul
r¡
:t:[:rrrr,zen

j;;;;-

r i kul a- n ti p a rt i k u I a k d e s e t"
. g.
g
s
l^k?Datera,
3
^ I i_, partikula
Krn
",
tipiago batzuk ere" sortzen
"- par_
dira.

ETXEBARRIA

Bilboko
"Ciencias Económicas,,
ikastetxea
h¡txita
Hazilaren' 25ean, hitxi egin dabe Bilboko
"Ciencias Económicas, ¡kastetxe nágusia. e"f.oia 'ñoñ;i;
zenbait irakaslek o/o 40 inguru iñ""t"
ditue. fkasleak, horrako maisu horreek"r"p"nditzen izan
büertu ahal iza:,eko,, qihy¡ritu egtn .dira, ikastet*" f,Jt*¡ erazt arte.
lkasleek. dinoenez, teknikorik larregi;
áago, Bitbo aldeko lantegi jabeek ditu:1 premietarako;
eta, suspentsoen bidez,
mehazketa. bai egin nat¡¡ áa¡e
estud¡ante moduzkoenak eta ¡t-xurarto"náf. irakasleek,
bakarrik bi-

zirik utzi arte.

Tronsportes'ANAITASUNA,,
kooperatiba euskalduna, gaurko

egunak eskaf¿en duen
-J¡¿sps¡¡s
osoak nahiz paketeak, peninsula guzt¡rako.
-[qrga Herriko komertzio eta
industr¡are-n zerbitzuan.

modukoa.

-Euskal
TRANSPORTE ARAZOAN LAN EGITEN DUTEN KAMIOIDUNEI:

enpresa h.aundiagoak, geure interesak
-Egin ditzagun
ezin duguna, elkartutá eg¡;ré5t"gl;.--' ---"
-Bakarrik guztien sustraia,
nor

zaintzeko eta trabaziak gehitzeko.

bérial¿et'í[ ¡¡¡ltzea da.
-G.ure.gait2
ct¡tzagun geure indarrak.
-trtKartu
-Sartu za¡tez.."ANAITASUNA" trasporte elkargoan.
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Hona hemen zuzenbideak
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Gordónlz, 93
Tel. 82 z8 gs

VITOBIA
ConceJo, 5
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