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AITA ARRUPE
HIROSIMA'N IZANA

Arrupe aita, Bilbotarra, BizkaiTarra, Euskotarra,
eta aurki euskalduna da.

Japon'en egon zan Hirosima'ko uria atomik-dun-
badeak ezereztu ebanean. Antxe emon eutsen osagille
ta abade-laguntza bizirik geratu ziranei.

Orain, Erroma'n Josulagunen Nagusi dala, joan
dan epaillean, izparlari-taldeagaz alkar-izketak izan
ditu Jesus'en Lagundiari buruz.

*

TXINA'N JAZOAK
Jesuitak, diño, pozik Ian egingo dabe Txina'n, lau

gizaldietan zear egin daben lez.
Jesusen Lagundikoak Xabier'eko Pranzisko deu-

nagaz sartu ziran Txina'n. 1949'an Txina'tik atera zi-
tuenean, milla jesuitak amar mixio eukezan eta eurak
zuzendari zirala iru Ikastetxe Nagusi.

150 ziran jesuita txinatarrak.
Gaur 121 ei dira, soloetan lanean eta zigorrak be-

teten dagozenak. Aita Arrupe Pironio kardenalagaz

Txina guztian ez dago eleiza bat baiño eta bera Pekin'en diplomatiku ta erriarteko ordezkarientzat.

VIETNAN'EN ETA CUBA'N
Aita Arrupe'k Vietnan'go jesuitai buruz be egin eban berba.
Andik be atera egin ebezan, baiña bertako 38 geratu ziran an. Orain arte ez dakigu euren barririk.
Sei ii dabez, bat galdu egin da edo ez da agiri, eta beste bat erbesteratu egin dabe.
Cuba'n, 30, adiñez zarrak dagoz. Fidel Castro dagonetik, ez da ara iñor sartu. Lana lar mugatuta. dauke.

Cuba'n gauza baiezkorrak be ba-dira, zalantza barik, baiña ordaindu bear dan salneurria, askatasunik-eza da.

MARXISMOA TA JESUITAK
Jesuita marxismo-zale batzui dagokienez, aita Arrupe'k au iñoan:
«Urrindu barik, marxista-taldeakaz alkar-izketa ta eretxizko laguntzaren bat jesuita batzuk ba-dabez,

baiña arein ideolojiaren aldezko autorpenak eta agiriak ezin geinkez onartu.
Ez dogu esan gura marxismoaren ardurarik ez dogula izan bear, beraren giroko eguratsean bizi gara ta.
Sakon ezagutu ta ikasi bear dogu, Jesukristo salbatzaillearen eta marxismoak langilleen artean sortzen

dauan gorrotoa alkartu-eziñak dirala, argiro ikusteko.
Marxisten gogorapen asko okerrak eta kaltegarriak dira, baiña sarritan oiñarriko zentzun sakonetik

datoz eta zuzengabekeri sakon ori, kristiñauen ikuspegiz, baztertu bearrekoa da.
Ez dogu jausi bear manikeo-gisako biñako gizartearen atalkietara eta ez doguz nastau bear Kristo'k eka-

rritako salbapena, eskatolojiko edo azkenekoa, ta emengo gizarte utsezkoa.
Gizabidez eta egokiro ekitea oba da, gogorkeri-bidetan ekitea baiño.
Ori adierazteko marxismoa sakonez eta jakintsuki ezagutu bear da eta ez zirri-marraz».

ASKATASUN-TEOLOJIA
Askatasun-Teolojiaz be aita Arrupe'k egin eban azalpena: «Ez dogu artu bear Ibero-Ameriketako zer-

bait ba'litz lez, lur zabalean edonongoa dan lez baiño.
Balioko dan Askatasun-Teolojiaren ondoan, ba-dira beste batzuk estuak eta bide galdukoak. Teologu bide-

galduen izenak emon baiño oba da Askatasun-Teoloji bidegalduaren motak agertzea, jarraitzen dautsoenak
Eleizearen irakaskintza ta kristiñau-ikaste zuzena galdu dabez eta».

Jesuitai buruz auxe esan eban: «Ez gara gure arerioak diñoen bestean okerrak, ez eta gure lagunak esa-
ten daben bestean onak».

*

ESANEKOTASUNA
«Gure laugarren ziña, esanekotasuna da, Aita Santuaganako esangintza.
Jesuitak Aita Santuak emon gura dautsen edozein mixio-zeregin, baldintza barik, ontzat artu bear dabe,

eta Paul seigarrenak iñoan lez, tokirik gatxenetan, ideolojien bide-kurutzetan, gizartearen lubakietan, gizonen
premiñetan eta kristiñauen aurrez-aurrezko eritxien aurrean, an agertuko dira josulagunak.

Azken-aldietan Lagundi au aldatu egin dala ta, batzuk biotz-ikarea izango dabe, baiña alan izan bear zan,
Eleizea be, aldatu egin da-ta. Ez dot esan gura aldaketa guztiak bide zuzenezkoak izan dirala, bide zuzena aur-
kitu arte lur asko zapaldu bear izaten da».

JAUNTXUKERIA IL DA
«Dirudun jauntxu aberatzakaz Ian egiten eban josu-lagundia amaitu ta aienatu da«—'diño Aita Arrupe'k'-

«baiña Lagundiak diru-laguntza bear dau, txiroen artean bere lana egokiro egiteko.
Len emen bigarren irakaskintzan 20.000 ikasle eukazan. Orain, onein gaiñera, bere ogibideko eskoletan

50.000 dagoz.
Lagunditik lekaide asko urteten ziran, gitxi-gora-bera urtean 2.000, eta orain 130. Egoera au aztertzen

dairdu Aita Santuak, eta ba-leiteke araudi barri egokiago bat Eleiza guztirako berak argitaratzea».
LETONA'k
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