
mányos és ipari életben, sőt jelentős poziciókat tölt be e területeken.
Jelenleg a feketéknek az Egyesült Államokban 14 bankjuk. 200 hitel
intézetük, 60.000 kereskedelmi vállalkozásuk, 200 biztosító intézetük, több
mint 250 újságuk és folyóiratuk van, s nem kevesebb, mint 5 millió
hektár földet művelnek meg."

Az· ember szorosabb értelemben vett világa, a Föld napjainkban
bizonyos értelemben kisebb lett. A modern technika fizikailag köze
lebb hozott egymáshoz nemcsak tájakat, hanem embereket is. Mégis,
szornorú tényként kell elkönyvelnünk. hogy épp ezekben az órákban.
amidőn"földünk mind egységesebbé válik, a faji megkülönböztetésnek,
embert embertestvértől szétválasztó törekvése a föld több pontján újult
erővel szítja mérgező lángját. A világbéke nem csupán politikai téríve
zők kiegyensúlyozottságát igényli, hanem tán még erősebb mérték
ben --. minden ember emberi máltóságának tisztelebentartását is. Mert
békés rend és rendezett élet csak ezen az úton valósítható meg földün
kön. Ezt kívánja szolgálni a katolikus egyház s annak teológiája is. ami
kor a faji megkülönböztetés problémájával kapcsolatban a szere-et é;
igazság evangéliumi alapelveire hívja fd mindannyiunk figyelmét.
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Blschllfe (Herder-Korrespondenz 1952, 510-12). - J. Masson: Le chrétien devant le Colour-Bor,
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Dl:DALOSZ PANASZA

";n(7f'111 a magány
kczmiku.s tuioára
juUatutt apám
j,or,1i lldála

örőkegy é cezak:
I'ágyaim határa
riadó Mna
béna önmaQával.

EMMANU ÉL
Csillag-kórus.
Jár az égen.
Jár az Allatok jegllébell.

Csillag-kórus.
Allat-ének:
Jászol - Isten g1Jel·mel~ének.

ltVSZAKOK

Nem s:::ántam bárkúm
ré szes repülésre
csillagnak szánnám
a sz~p trngf'rigrr.

f;gbe~UI',adt ágo/l
álmodó madár
botladozva száll
acéltollú szárnyolI.

.':zenttamási Nándor

JOB l!:NEKE

Tiéd a hajnal
Szine-virága

Tiéd a Dél-
Di.csőség nctúl'á IJlJja,

S I'nY3m az est,
j'ylikor elfordul tőlem a N ap.

() főldnek örőkös reménye
0, délnek aranyos sörénye'
() méhednek gyümölcse: áldol I.
Ki feltámasztja a i-üáqot '

Fehér József A.
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