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MISIUNEA ACESTEI REVISTE 

Sursele de știri care vă pot ține treji la chestiunile vitale trebuie să fie libere de 

cenzură și interese egoiste. “Treziți-vă!” nu are restricții. Ea recunoaște faptele, le face față, 

este deschisă în fața realităților publice. Nu este legată de ambiții sau obligații politice; este 

nestingherită de agenți de publicitate care nu trebuie călcați în picioare; este 

nepărtinitoare față de crezurile tradiționale. Această revistă se păstrează liberă ca să-ți 

poată vorbi liber. Dar ea nu abuzează de libertate; își păstrează integritatea față de adevăr. 

“Treziți-vă” folosește surse obișnuite de știri, dar nu este dependentă. Proprii ei 

corespondenți se află pe toate continentele, în sute de națiuni. Rapoartele ei necenzurate 

ajung la voi din cele patru colțuri ale pământului, prin aceste coloane. Punctul de vedere al 

acestei reviste nu este limitat, ci internațional. Ea este citită în multe națiuni, în multe limbi, 

de persoane de toate vârstele. În paginile ei sunt trecute în revistă multe domenii de 

cunoștință: guvernare, comerț, religie, istorie, geografie, știință, condiții sociale, minuni ale 

naturii, deoarece aria ei de de acoperire este la fel de vastă precum pământul și la fel de 

înaltă precum cerurile.  

“Treziți-vă” se dedică principiilor drepte, să demaște dușmani ascunși și pericole 

subtile, să apere libertatea pentru toți, să mângâie pe cei care plâng și să-i întărească pe 

cei deznădăjduiți de eșecurile unei lumi delincvente, reflectând singura speranță pentru 

stabilirea unei drepte Lumi Noi. 

Familiarizați-vă cu „Treziți-vă! Rămâneți treji citind „Treziți-vă!” 

PUBLICATĂ BILUNAR DE WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY, INC 

117 Adams Street 

N. H. Knorr, președinte 

Cinci cenți exemplarul 

Brooklyn N. Y. U.S.A. 

Grant Suiter, secretar 
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LEGIUNEA – CÂINELE DE PAZĂ AL LIBERTĂȚII AMERICANE?

Dintr-o dată, pe ușă a intrat un 

grup de legionari americani. 

Dându-l la o parte pe 

purtătorul de cuvânt al 

clubului, liderul intrușilor a rostit un 

ultimatum, afirmând că toți cei prezenți 

erau clasați ca „subversivi” și că legionarii 

le dădeau zece minute să dispară. „Nu vă 

vom mai avertiza a doua oară”, a fost 

amenințarea finală. Aceasta a avut loc la o 

întâlnire în La Crescenta, California, clubul 

democratic funcționând într-o casă 

particulară. În Monroe, Michigan, 

muncitorii de la fabrica de oțel au făcut 

grevă, deoarece sindicatul lor n-a fost 

recunoscut ca instrument în negocieri. 

Imediat legionarii din orașul oțelului au 

făcut rost de bâte de baseball și bastoane 

și au pornit împotriva greviștilor. În San 

Francisco, un bărbat de culoare, pe nume 

Edgar Brown, director al Consiliului 

Național al veteranilor de culoare, a fost 

bătut, deoarece el și asociații lui au 

mărșăluit înaintea sălii de conferință a 

Legiunii, cerând acesteia să-și ofere 

calitatea de membru și pentru veteranii de 

răboi de culoare, pe baza „egalității în 

sacrificiu”. În Richwood, Virginia de Vest, 

legionarii americani și agenții lor au obligat 

nouă slujitori ai Evangheliei să bea ulei de 

ricin, după care i-au legat cu funii și i-au 

plimbat pe străzi, în mijlocul batjocurii 

defăimătoare a gloatei care urla. În 

Duncan, Oklahoma, în impul unui congres 

al creștinilor, adunați într-o școală publică 

să asculte o lectură publică din Biblie, 

aceștia au fost invadați cu violență de o 

gloată de 100 de persoane, ce flutura 

steagul, cu legionari americani în cea mai 

mare parte. 

În peste 30 de ani Legiunea, deși 

susține „americanism 100%” în constituția 

ei și se auto-intitulează „câinele de pază al 

libertății americane”, a încălcat de 

nenumărate ori drepturile și privilegiile 

celorlalți americani, în stil ne-american, ce 

nu poate fi tras la îndoială.  
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Observând mârșăviile Legiunii, pe de o 

parte, și pe de altă parte ascultând 

vociferările Legiunii pentru americanism, 

lege și ordine, libertate de exprimare, de 

închinare, etc., observatorul sincer se 

întreabă: „Este Legiunea un credincios 

câine de pază al libertății, apărând 

principiile libertății, accentuate clar în 

Constituția Legiunii Americane și anume: 

„Să sprijine și să apere Constituția Statelor 

Unite, să păstreze legea și ordinea, ... să 

combată autocrația claselor și maselor, să 

promoveze pacea și bunăvoința pe 

pământ, să apere pentru posterite 

principiile justiției, libertății și democrației 

și să le transmită mai departe? Sau 

Legiunea a dovedit că este un câine care 

latră, dar nu mușcă, în interesul libertății, 

ci mai degrabă dă din coadă servil, pentru 

un stăpân nevăzut, și-l slujește bine într-un 

atac, chiar pe baza principiilor atât de 

nobil arătate în prefața constituției 

Legiunii? Răspunsul va fi găsit nu 

investigând cele trei milioane de membri, 

care s-au alăturat Legiunii pentru că 

doresc să „facă parte” din ceva și văd în 

Legiune o organizație puternică, aflată în 

poziția de a obține beneficiile pe care le 

dorește, ci cercetând pe liderii Legiunii și 

activitatea lor de treizeci și unu de ani. Nu 

uitați: „Membrii de rând ai legionarilor 

ascultă.” 

 

Cum a început totul 

„Cine a inițiat Legiunea Americană? 

Nimeni și toată lumea!” Așa începe una din 

multele istorii oficiale și semi-oficiale care 

narează povestea Legiunii. În timp ce se 

aflau în convalescență la un spital al 

Statelor Unite din Franța, în 1918, 

locotenentului-colonel Theodor Roosvelt 

Jr. și sergentului William Patterson le-a 

venit ideea de a organiza o asociație a 

„veteranilor, pentru binele țării”. Mai 

târziu, Patterson a fost ucis în acțiune, dar 

Roosvelt a continut să nutrească ideea 

„asociației de veterani” până când a avut 

oportunitatea să o prezinte. El a avut acea 

ocazie când tânărul Roosvelt și alți 

nouăsprezece ofițeri au fost trimiși la Paris, 

pentru a analiza metode și mijloace de a 

ridica moralul armatei, care se afla într-o 

situație dificilă după Primul Război 

Mondial. 

Povestea spune că în seara zilei de 

16 februarie, 1919, Teddy, Jr. și-a invitat 

partenerii să cineze cu el la Clubul Ofițerilor 

Aliați de la Paris. Toți au acceptat. Astfel, la 

acea cină istorică ideea de legiune a lui 

Roosvelt a fost introdusă, acceptată și a 

devenit un plan de viitor, în timp ce în Paris 

se făceau aranjamente pentru o întrunire 

pre-electorală, pe 15 martie, 1919 și planuri 

pentru întoarcerea locotenent-colonelului 

Roosvelt în Statele Unite, pentru a promova 
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creația acolo. Acelea au fost durerile facerii 

pentru Legiunea Americană – potrivit 

autorităților Legiunii.  

Ceea ce nu spune, în general, istoria 

Legiunii și legionarul obișnuit nu știe este că 

la 5 martie, 1915 – cu cel puțin doi ani 

înainte să existe un astfel de veteran al 

Războiului Mondial în Statele Unite, cu trei 

ani înainte ca lui Roosvelt și lui Patterson să 

le vină ideea unei asociații a veteranilor și 

cu patru ani înainte să fie prezentată ideea 

la faimoasa cină de la Paris – a fost 

înregistrată în statul New York o 

organizație, un grup de presiune, care să 

forțeze Statele Unite în Primul Război 

Mondial, fiind numită Legiunea Americană. 

Deși este adevărat că primele grupuri 

adoptau titluri ce purtau numele de 

„Legiune americană”, într-o formă sau alta, 

aspectul distinct al Legiunii din 1915 a fost 

acela că Theodor Roosvelt Jr. a fost unul din 

fondatorii și directorii acesteia. 

Alți membrii de seamă ai Legiunii 

din 1915 au fost: William G. Donovan, 

David M. Goodrich, Ogden Mills și James A. 

Drain. De seamă? Da, căci Donovan, 

Goodrich și Mills s-au numărat și printre cei 

douăzeci de funcționari cărora se 

presupune că Teddy Jr. le-a propus prima 

dată ideea unei legiuni. În ce-l privește pe 

Drain, el a devenit al șaptelea comandant 

național al noii Legiuni din 1919! Evident, 

Legiunea Americană din 1919 n-a apărut 

dintr-o dată. 

Cine sunt „prietenii”? 

E nevoie de bani ca o organizație să 

funcționeze, iar Legiunea Americană, 

nefăcând excepție, a împrumutat 257.000 $ 

pentru cheltuieli inițiale, de „la 400 de 

indivizi și din 13 state”. Vă întrebați cine au 

fost cei 400 de indivizi? Revizorul Legiunii, 

Glenn Crawford, a oferit un răspuns evaziv: 

„Prietenii Legiunii, bineînțeles!” Dar cum îi 

cheamă pe acești „prieteni”? De la 

începutul Legiunii aceasta a fost chestiunea 

repetată adesea de editorii de ziare, ziarul 

Armatei, Stars and Stripers, congresmeni, 

organizații de veterani și mulți alții, dar 

niciodată în istoria Legiunii aceste nume nu 

au fost date. 

În schimb, Legiunea a dat un 

răspuns indirect și amăgitor, sub forma 

unei invitații care a apărut în cartea lui 

Richard Seelye Jones, Istoria Legiunii 

Americane: „Întreaga listă a fost păstrată cu 

atenție după ce au fost plătite notele și a 

rămas subiect de cercetare la National 

Headquarters, pentru toată lumea”. Justin 

Gray, autor și fost director adjunct al 

Comisiei Americane pentru Legiune, a 

acceptat invitația și a scris aghiotantului 

împuternicit cerând numele. În scurt timp, 

s-a primit răspuns, în care un oficial al 
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Legiunii s-a referit la Gray – vă vine să 

credeți sau nu – ca la cartea lui Richard S. 

Jones, aceeași carte în care apare și 

invitația pentru a verifica numele. 

Să nu cumva să credeți că acest 

câine de pază s-a dat de gol, căci este 

evident că Legiunea nu avea nici o intenție 

să publice această listă cu susținători 

financiari. Cu toate acestea, „cortina de 

fier” ce-i ascunde pe generoșii sponsori ai 

Legiunii nu este atât de impenetrabilă. Deși 

minimalizate și suprimate, dar niciodată 

respinse cu succes, faptele spun în gura 

mare cuvintele: băieții reacționari ai 

Marelui Comerț. Care sunt aceste fapte?  

De unde vin banii? 

Aproximativ jumătate din suma 

originală, 125.000$, a fost dată de un 

anume Grayson M. P. Murphy, director la 

Guaranty Trust (o bancă Morgan), 

Anacconda Copper, Good-year Rubber și 

Bethlehem Steel, decorat de Mussolini și 

făcut comandant al Coroanei Italiei. 

Fonduri suplimentare au fost colectate de 

la marile concerne.  

Mai multă lumină despre susținerea 

adusă de Marele Comerț s-a făcut pe 4 

ianuarie, 1950, când comandantul național 

George N. Craig a adus cuvinte de laudă 

„prietenului loial” Legionarismului și 

patriotului american William Randolph 

Hearst. Potrivit Daily Mirror din New York, 

Craig a spus: 

„Noi, cei din Legiune, știm că 

suportul domnului Hearst și a ziarelor 

dumnealui au fost un factor important în 

transformarea organizației noastre într-

una puternică pe care o vedem acum.  

Old-timerii din Legiune îmi spun că 

liderii noștri s-au dus la domnul Hearst la 

începutul organizației noastre și i-au spus 

despre programul nostru pentru 

adevăratele principii și doctrine ale 

Americanismului. El a promis că dacă 

programul va fi păstrat ne va sprijini 

întotdeauna. El a făcut lucrul acesta într-un 

mod minunat și generos”. 

Fiindcă veni vorba, am putea 

întreba de ce Comandantul național Craig 

n-a menționat că William Randolph Craig a 

fost un bun prieten și admirator al lui Adolf 

Hitler și a fost dintotdeauna asociatul 

fascismului negustor de război și împotriva 

libertății americane? Și mergând mai 

departe, ce „principii și doctrine ale 

Americanismului” a susținut Hearst într-un 

„mod generos”? 

Dacă acum vă mirați dacă primii 

organizatori ai Legiunii s-au identificat cu 

interese financiare, legăturile de afaceri ale 

acestor oameni se vor dovedi iluminatoare. 

Theodore Roosvelt Jr. a fost vice-
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președinte al Doubleday, Doran; director al 

Companiei Expresul American și avea 

legături cu Banca Națională. Franklyn D 

Olier a deținut funcția de președinte și 

director al Prudential Life, director al Băncii 

Naționale, al Companiei de Căi Ferate din 

Pennsylvania și al American Bank Company. 

David M. Goodrich, președinte al consiliului 

Companiei B. F. Goodrich, a deținut o 

funcție înaltă în Asociația Națională a 

Industriașilor. Francis Appleton, președinte 

al Companiei Waltham Watch, a fost 

director la două bănci. Și lista continuă, 

incluzând oameni precum: avocatul 

milionar din Chicago, Milton J. Foreman, 

bancherul din Nashville, Luke Lea, trimis în 

cele din urmă la închisoare pentru fraudă, 

Thomas W. Miller, primul susținător al 

Legiunii din Washington, care a mers la 

închisoare pentru conspirația de a înșela 

guvernul. 

Încă de la început, Marele Comerț 

și-a avut lacheii lui acolo, Asociația 

Națională a Industriașilor jucând un rol 

mare. NAM este un puternic echipament 

profitor, despre care investigațiile 

Congresului au arătat că i-a mituit pe 

angajații guvernului, a plătit pe unii 

congresmeni pentru „serviciile făcute”, a 

angajat spioni și informatori din clasa 

muncitoare ca să lupte împotriva 

unionismului, a făcut propagandă despre 

orice sursă de informație publică și s-a dat 

de gol ca fiind dușmanul micilor afaceri, în 

timp ce încerca să se ascundă în spatele 

mantiei „liberei inițiative” și a „inițiativei 

americane”. Cooperarea dintre NAM și 

Legiune s-a văzut clar de-a lungul anilor și 

acest comitet coordonator s-a dovedit a fi o 

sursă de mari sume de bani pentru a finanța 

activitățile Legiunii, iar în schimb Legiunea 

servește ca instrument de propagandă a 

evangheliei NAM. 

Dacă există vreo îndoială că 

Legiunea este la cheremul Marelui Comerț, 

gândiți-vă la „Familia Regală”, așa cum este 

numit grupul conducător al Legiunii. Cu 

puține excepții, ei sunt giganții corporațiilor 

și ai industriei și oamenii din NAM precum 

predecesorii lor, Theodore Roosevelt Jr., Jr 

Franklyn D’Olier și ceilalți. Este de notat 

faptul că în arborele genealogic al 

comandanților naționali sunt doar trei 

excepții de la această regulă. „Cei care 

produc regi”, așa cum sunt numiți cei care 

fac politica Legiunii, și filfizonii care susțin 

financiar, fac foarte clar faptul că doar 

oamenii corecți, cei de teapa lor și cu 

idealurile lor, ajung să dețină anumite 

poziții în locul de conducere a politicii 

Legiunii. 

Scop 

Având imaginea reală a Legiunii 

care stă la dispoziția fanteziilor Marelui 
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Comerț, o să fim noi duși de nas să credem 

că scopul Legiunii a fost și este să „combată 

autocrația din ambele clase și mase, să 

promoveze pacea și bunăvoința pe pământ, 

... să apere principiile dreptății, libertății și 

democrației”? Sau ajungem la concluzia că 

Legiunea Americană a fost organizată 

pentru întrebuințarea păgubitoare a 

câtorva oameni puternici? Să vedem! 

„Sesam deschide-te” al Legiunii, 

adresat port-moneelor pline ale intereselor 

din Chicago și, fără îndoială, ale celorlalți 

susținători ai Marelui Comerț, a fost 

demascat de o scrisoare adresată la Swift 

and Company, prin care se solicitau 

fonduri, în care se spunea: „Pe toți ne 

interesează Legiunea, rezultatele pe care le 

va obține și efectul final în a ajuta la 

compensarea radicalismului”. 

„Radicalismul”, ca și 

„americanismul”, este o chestiune de 

definiție. Pentru interesele Legiunii, după 

Primul Război Mondial, radicalismul era 

dorința ideală a tuturor soldaților 

americani pentru o „Lume Nouă” și „Un 

nou început pentru toată lumea”, promis 

de Lloyd George, sau „Democrație 

Industrială”, susținută de Wilson, sau „Un 

teritoriu potrivit pentru eroi”, promis de 

declarația victorioasă din toată lumea. 

Johnny Doughboy a purtat o luptă 

crâncenă, iar acum nu mai avea odihnă, 

vroia să meargă acasă, să aibă un salariu 

mai mare, un standard de viață mai bun, o 

democrație adevărată și toate lucrurile care 

i se promiseseră. În schimb, Marele Comerț 

oferea motiv de îngrijorare în legătură cu 

„atitudinea de după război a soldatului 

obișnuit, față de radicalismul politic 

extrem”, căci acesta însemna reformă, pe 

care Marele Comerț nu și-o putea permite. 

„O organizație sigură și sănătoasă de 

veterani putea fi cea mai bună asigurare 

împotriva răspândirii acestui „radicalism”, 

s-au gândit ei. Astfel a luat ființă Legiunea 

Americană și o etichetă cu numele de 

„Bolșevism” a fost pusă pe neașteptate 

peste înaltele idealuri liberale ale 

veteranilor întorși acasă, precum și pe 

periculoasa doctrină bolșevică.  

De-a lungul anilor Legiunea a 

continuat să umble pe calea reacționară, iar 

după devastatorul al Doilea Război Mondial 

a început să își facă din nou apariția 

strigătul alarmant al radicalismului, din 

gura Legiunii Ierarhiei. La Fort Bragg, 

Carolina de Nord, în fața a 80.000 de 

soldați, fostul Comandant național, Roane 

Waring, a strigat în gura mare: „Vor exista 

mai multe istmuri ciudate, mai multe utopii 

ciudate, mai mulți politicieni socialiști, mai 

mulți reformatori non-conformiști, profeți 

și demagogi, care își vor etala planurile 

pentru a aduce Mileniul. ... Treaba voastră 

va fi să luptați cu ei până la ultimul”. 
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Pericolul reformei sociale a amenințat din 

nou pierderea puterii reacționare asupra 

Marelui Comerț, iar Câinele de pază, 

Legiunea, a venit în ajutor, însemnând orice 

era contrar politicii și practicii „Familiei 

Regale” și a stăpânilor ei nevăzuți, radicali” 

și „comuniști”, cele mai rele cuvinte din 

vocabularul Legiunii. Acest lucru a avut ca 

rezultat calomnierea și tratarea cu violență 

a unor grupuri și persoane nevinovate, care 

aveau dorința de a-și exercita libertățile 

constituționale și care nu au nici un fel de 

legături cu comunismul ateu. 

Americanism a la Legiune 

Mizeria vânătorii de vrăjitoare și a 

prigonirii comuniștilor în favoarea 

intereselor financiare a fost ștearsă cu 

îndemânare sub „americanismul 100%”, în 

roșu, alb și albastru, împreună cu răposatul 

Homer Chaillaux, director al Comisiei 

pentru americanism al Legiunii, iar discipolii 

lui mânuiesc mătura cum trebuie. În fiecare 

an, în rezoluția congresului Legiunii se 

spune că „americanismul este principala 

activitate a Legiunii” și asta se face „pentru 

a combate comunismul cu atenție”. Deși, la 

suprafață, acesta pare a fi un scop nobil, ni 

se amintește că întregul tablou totalitar nu 

cuprinde doar comunismul. În ultimii 

treizeci de ani de ce nu și-a făcut Legiunea 

apariția pentru a fi activă împotriva 

fascismului și nazismului de aici și din 

străinătate, așa cum face cu așa-zisul 

radicalism și „comunism”? 

Poate vom putea să înțelegem când 

ne aducem aminte că Legiunea este adesea 

în cârdășie cu fascismul și aruncă un 

zâmbet de aprobare în direcția acestuia. 

Fiți atenți: Alvin Owsley, unul din primii 

comandanți naționali, a spus: „Dacă va fi 

nevoie vreodată Legiunea Americană este 

gata să ne protejeze ... instituțiile, așa cum 

s-a ocupat fascismul de distrugătorii care 

au amenințat Italia! Legiunea nu va ezita să 

ia hățurile în mână – să lupte cu comuniștii, 

așa cum au luptat fasciștii din Italia cu ei. Să 

nu uităm că fasciștii sunt pentru Italia ceea 

ce este Legiunea Americană pentru Statele 

Unite.” La congresul la care a fost ales 

Owsley, Legiunea l-a invitat pe Mussolini să 

rostească principalul discurs!” 

În 1931 Ralph T. O’Neill, comandant 

național, i-a prezentat ambasadorului 

fascist al Italiei rezoluțiile aprobate de 

„Familia Regală” ce-l favorizau pe 

Mussolini. În 1935, anul în care Italia 

fascistă a invadat Etiopia, vice-

comandantul național, William E. 

Easterwood, l-a invitat pe Mussolini la 

congresul de la Chicago, i-a acordat titlul de 

membru onorific al Legiunii Americane lui il 

Duce, și i-a dăruit un buton de-al Legiunii. 

(Această acțiune a fost declarată mai târziu 

neconstituțională, deoarece Legiunea n-are 
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membri onorifici). Mai revelatoare este 

investigația secretă a Comitetului 

congresului McCormack-Dickestein, la care 

generalul Smedley Butler, fost comandant 

al Marinei Americane, a demascat un 

complot al Legiunii și brokerii de pe Wall 

Street, pentru a forma o armată de câteva 

mii de legionari și de a se îndrepta spre 

Washington, cu scopul de a stabili un regim 

fascist. 

Cu toate acestea, punctul culminant 

al acestui brand ciudat al 

„americanismului” este incitarea oamenilor 

decenți, care au ajuns sub influența 

Legiunii, să se angajeze în tactici și violență 

a gloatelor, tipul ne-americanismului, care-

i face pe legionarii înțelepți să roșească de 

rușine. Destul de rar, dacă s-a întâmplat 

vreodată, Comitetul executiv național 

(Ierarhia Legiunii din Indianapolis) și-a 

exercitat puterea pentru a suspenda sau 

pentru a da afară un membru pentru 

„comportament indecent pentru un 

legionar”, când această miliție auto-

intitulată și inutilă a fost vinovată pentru că 

a atacat persoane sau adunări nepopulare, 

precum martorii lui Iehova, și le-a refuzxat 

cetățenilor tocmai esența americanismului 

adevărat – adunarea și exprimarea libere, 

garantate de Constituția Statelor Unite. 

În loc să mustre aceste tactici ne-

americane, oamenii din impunătoarea 

clădire cenușie din Indianapolis, în realitate 

le-au trecut cu vederea și le-au încurajat, 

emițând astfel de directive precum 

aceasta: „Când una din ele (organizații 

despre care se spune că sunt comuniste, 

sau simpatizează cu programul comunist) 

anunță că au adunări în orașul sau 

comunitatea voastră ... Comisia despre 

americanism va fi încântată să vă ofere 

informații despre ... istoria lor”. 

Legionarilor li se poruncește să denigreze 

aceste organizații și să li se opună, dar 

atunci când fac astfel au fost avertizați să 

nu poarte insigna Legiunii. Cu alte cuvinte: 

„Dați-le de lucru, băieți, dar aveți grijă să nu 

fie învinuită Legiunea!” 

Profesorul William Gellerman, de la 

Universitatea Northwestern, o autoritate în 

activitatea Legiunii și un membru al 

acesteia, a rezumat chestiunea într-o teză 

de doctorat pentru Columbia Teachers 

College: „De fapt, Legiunea Americană se 

opune idealurilor americane, libertăților 

civile și egalității de șanse”. Ea este 

„fascistă, lipsită de patriotism și un 

instrument al claselor privilegiate”. „În 

Programul Legiunii Americane de 

reprimare (a libertăților constituționale, a 

minorităților, etc) vedem Fascismul în 

starea lui de început”. 
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Un câine de pază - dar pentru cine? 

Mulțimea de dovezi este împotriva 

Legiunii Americane că ar fi credinciosul 

câine de pază al libertății americane. 

Legiunea nu poate să arate faptele ei bune 

pentru a se justifica. Paguba făcută din 

cauza urii ei devoratoare pentru cei care 

exercită adevărata libertate compensează 

roadele faptelor bune. Iar Legiunea nu 

poate căuta să se justifice că administrează 

„legea și ordinea” atunci când se implică în 

acțiuni ale gloatei și îi privează pe alți 

cetățeni americani de drepturile lor 

constituționale. Astfel de acțiuni arată 

dispreț față de steagul pe care Legiunea îl 

salută de ochii lumii, batjocorește 

Constituția pe care a jurat s-o respecte și 

desconsideră guvernul pe care Legiunea 

susține că-l apără. Acțiunile Legiunii 

Americane ridică asupra ei degetul 

acuzator al vinei și o identifică a fi câinele 

de pază fascist al Marelui Comerț și al 

reacționarilor.  

Fără îndoială, există mulți bărbați și 

femei sinceri și cinstiți în rândul Legiunii 

Americane, care cred cu ardoare că 

Legiunea poate fi reformată să acționze în 

interesul adevăratului americanism și al 

binelui comun al țării. Dar ne aducem 

aminte de proverbul din vechime: „Nu mai 

înveți un câine bătrân șmecherii noi”. Există 

doar o singură organizație care va aduce 

foloase și binecuvântări, pe care oamenii 

sinceri, cu bunăvoință le caută de secole, 

iar aceasta este organizația lui Iehova, 

Împărăția Sa prin Cristos, Comandantul 

popoarelor. Această împărăție nu se va 

ploconi în fața influențelor rele ale 

oamenilor uneltitori, care jefuiesc 

libertățile oamenilor, ci îi va distruge 

pentru totdeauna pe aceștia și pe toți cei 

care își pleacă genunchiul înaintea lor. Doar 

Noua Lume a dreptății a lui Iehova va 

asigura pentru totdeauna drepturile și 

libertățile tuturor oamenilor. 
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CU PELERINII LA VATICAN 

De la corespondentul Treziți-vă! din Italia 

Ce văd și ce fac pelerinii „anului 

sfânt” la Roma, la cea mai mare biserică din 

lume, Basilica Sf. Petru? Ce ritual sau 

închinare fac ei acolo, ca obiectiv al 

pelerinajului? Estimările optimiste stabilesc 

numărul persoanelor care vor vizita 

„Cetatea Eternă” anul acesta între trei și 

cinci milioane, iar cheltuielile totale la peste 

200 de milioane de dolari. Dorința atâtor 

oameni de a cheltui atâția bani într-o 

călătorie face ca evenimentul să fie mai 

mult decât de interes obișnuit. De aceea, 

cei care nu-și pot permite să meargă, 

precum și cei care nu vor să meargă acolo 

sau nu au ca scop să meargă, vor dori să știe 

ce se întâmplă la Vatican când sosesc 

pelerinii. 

Mai întâi să facem o introducere în 

subiect. Pentru a aprecia ce se întâmplă 

este bine să cunoaștem scopul „Anului 

Jubiliar”. În esență, este o „iertare deplină, 

mai solemnă decât altele, cu adăugarea 

mai multor facilități pentru iertarea unor 

păcate și dezlegare de anumite 

excomunicări serioase. Meritele lui Cristos, 

ale fecioarei Maria și ale sfinților constituie 

un fel de „comoară” imensă pe care 

Biserica are puterea să stea, distribuind 

păcătoșilor pocăiți o parte din meritele 

infinite ale celor binecuvântați. Din această 

fortăreață spirituală vin indulgențe pentru 

a plăti, în realitate, cu „comoara” Bisericii 

prețul pedepsei temporare, sau 

purgatoriul, de care, în teologia catolică, 

trebuie să dea socoteală fiecare credincios, 

chiar dacă a fost absolvit de pedeapsa 

veșnică, după mărturisire. Pentru a da o 

importanță mai mare indulgenței Jubileului 

în timpul Anului Sfânt – exceptând mici 

excepții – toate celelalte indulgențe, 

indiferent că sunt complete sau parțiale, 

pentru vii sau pentru morți, rămân 

suspendate peste tot”. (De la Oggi, Roma, 

29 decembrie, 1949). Potrivit acesteia, s-ar 

părea că anul acesta la Roma sunt 

împărțite, în principal, indulgențe, dar 

acestea sunt complete, adică acoperă toate 

păcatele. 

Acum ajungem la Basilica Sf. Petru. 

Spațioasa Piață Sf. Petru este înconjurată 

de colonade cvadruple, care au în vârf 140 

de statui ale „sfinților”, și în centrul ei se 
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ridică un obelisc egiptean, colorat în roz, 

adus de Caligula (37-41 A.D.) din templul 

păgân al Soarelui, la Heliopolis, să 

împodobească Circul acelui împărat 

(încheiat de Nero) și care a fost mutat, 

secole mai târziu, de Papa Sixtus al V-lea, pe 

actualul amplasament, înaintea celui mai 

mare templu al creștinătății. Preoții 

supraveghetori îmbrâncesc mulțimea într-

un aranjament ordonat, fiecare îngrijindu-

se de propriul grup, până când, în cele din 

urmă, se formează o procesiune foarte 

întinsă, care se îndreaptă spre Basilică și 

spre a ei „ușă sfântă”. 

Ritual de rugăciune 

 Șirul de pelerini îmbrăcați în 

negru avansează încet, cu câte șase, șapte 

în rând, lunga procesiune întinzându-se 

până ajunge de la obelisc la fațada Basilicii 

Sf. Petru. Alături de coloana în mișcare, la 

fiecare cincizeci de picioare se află un 

preot, ținând în mâini o carte deschisă, în 

timp ce strigă „Santa Agatha”, destul de 

tare ca să fie auzit de tot sectorul lui. Vocile 

pelerinilor răspund la unison, inexpresiv, 

„Ora pronobis” (în latină înseamnă „roagă-

te pentru noi”). Apoi se aude din nou glasul 

preotului: „Sant’ Agnese!”, iar oamenii 

răspund: „Ora pro nobis!” Numele unui alt 

sfânt, un alt răspuns cântat și tot așa până 

se ajunge la ușa sfântă și un mare număr de 

„sfinți” canonizați de Biserica Catolică sunt 

rugați să se roage pentru oastea de pelerini 

ce se pregătește să treacă prin porțile 

sacre. 

„Ușa sfântă” 

 Înainte să descriem ce are loc 

acum, o să spunem câteva cuvinte despre 

ușă. Ea se află în partea dreaptă a galeriei, 

proiectată de faimosul sculptor Bernini, și 

duce de la această galerie în Basilica 

propriu-zisă. În general este închisă prin 

zidire, dar la începutul fiecărui „an sfânt”, 

zidul este dărâmat pentru a permite 

deschiderea ușii. Apoi, la sfârșitul anului, 

este închisă din nou, fiind zidită, până la 

următorul „Jubileu. Ușa s-a făcut la porunca 

lui Papa Bonifaciu al VIII-lea, care a instituit 

celebrarea „anului sfânt” în anul 1300 A.D. 

El a decretat ca ușa să fie deschisă o dată la 

100 de ani, dar exact înainte să treacă 

primii 100 de ani, doritori să-și însemneze 

domniile cu pompa și ceremonia celebrării 

unui „an sfânt”, au scurtat intervalul de 

timp. Astfel, Clement al VI-lea, care a fost 

papă între anii 1342-1352, a redus 

intervalul de timp la 50 de ani, prin urmare 

a reușit să facă rost de un „an sfânt”, în 

timp ce Papa Urban al VI-lea (1378-1389) a 

scurtat perioada la 33 de ani, pentru a 

prinde și el un an sfânt. În cele din urmă, 

Papa Paul al II-lea a limitat intervalul la 25 

de ani, toate acestea dând de gândit dacă 

papii sunt într-adevăr infailibili – sau se 
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schimbă după propriile interese în decursul 

unei perioade detimp. 

 Să ne întoarcem acum la 

procesiunea pelerinilor. Preotul care 

conduce procesiunea îngenunchează pe 

scările dinaintea pragului ușii, își face 

semnul crucii, se ridică și sărută o cruce 

inscripționată pe o piatră aflată în partea 

stângă. Cei care vin după el fac același 

lucru, îngenunchează, își fac cruce și intră. 

Înăuntru, clericul conduce mulțimea spre 

aleea din centru, care se întinde de la 

enorma ușă principală de bronz, prin 

mijlocul magnificului edificiu, până la 

„Mormântul Sf. Petru”, o criptă în care 

Biserica Catolică spune că a fost 

înmormântat apostolul Petru. Deasupra 

acestuia a fost ridicat un altar unic, la care 

numai Papa poate celebra liturghia. Cele 

patru coloane minunate ale lui, în formă de 

spirală, precum și bolta foarte grea de 

deasupra, sunt făcute din bronz luat din 

Pantheon, cândva un templu păgân, iar 

acum o biserică. Pe partea cealaltă se află 

apsida, în capătul Bisericii, ce conține patru 

statui uriașe ale „părinților bisericii”: 

Atanasie, Crisostom, Ambrozie și Augustin, 

care susțin un tron de bronz, pe care nu stă 

nimeni, deasupra căruia niște îngeri poleiți 

în aur țin o mitră papală mare, ca și cum ar 

fi pusă pe capul cuiva care stă pe tron. Un 

porumbel care stă lângă vitraliile de 

deasupra și dincolo de mitră se presupune 

că reprezintă spiritul care coboară pe 

„tronul Sf. Petru”. 

Închinarea la statui 

 Atenția vizitatorului se 

îndreaptă spre statuia neagră de metal a 

„Sf. Petru”, de pe zidul din dreapta. Are loc 

un spectacol curios. Un grup de închinători, 

care continuă să se miște, se îndreaptă spre 

chip și trece prin fața statuii, fiecare dintre 

ei apăsându-și buzele de metalul rigid și 

rece al piciorului drept al statuii. Dacă te 

uiți la ceas observi că vreo treizeci de 

persoane sărută degetul de la picior la 

fiecare șaizeci de secunde, minut după 

minut. Într-o oră îl sărută 1.800 persoane. 

O examinare mai atentă arată că degetele 

aproape s-au distrus și întreg piciorul s-a 

uzat de pe urma atingerilor de secole ale 

oamenilor. 

 Dar de ce? Și cum pot face ei 

un astfel de lucru? – te întrebi, după ce îi 

privești. Persoanele care au o înfățișare 

elegantă și sunt îmbrăcați elegant, în 

special bărbații, se pare că își dau seama de 

caracterul nefiresc al acestui act și aruncă 

un sărut aproape pe furiș, cu stângăcie, 

urmat de o mișcare rapidă a mâinii, când își 

fac semnul crucii. Unii dintre aceștia, mai 

rafinați, pun o mână pe piciorul uzat și se 

apleacă sărutându-și degetele, evitând 

contacul buzelor cu aceeași suprafață 
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neigienică, atinsă deja de nenumărate guri. 

Alții doar mângâie piciorul cu o mână, după 

care o aduc la buze și o sărută. Majoritatea 

par să facă acest act ca o curiozitate, ca și 

cum s-ar întreba ce sentiment magic va 

rezulta de pe urma contactului sacru, în 

timp ce călugărul în tunică maron, cu o 

tonsură îngrijită, înconjurată de o coamă de 

păr, apucă partea de sus a piciorului și cu 

mișcări lente și meditative își plimbă 

buzele, cu delicatețe, pe chip. Mamele își 

ridică pruncii sus, ca să prindă piciorul cu 

degetele lor micuțe și să sărute metalul din 

ele cu venerația lor inocentă, încântarea lor 

copilărească fiind temperată cumva de 

comportamentul solemn al adulților de 

lângă ei. 

 O examinare rapidă a unui 

îndrumător modern descoperă că originea 

acestei statui nu este cunoscută clar – sau 

nu este recunoscută. Unele îndrumare 

spun că, „potrivit tradiției”, a fost „făcută la 

porunca Sfântului Leo cel Mare, în memoria 

lui Attila”, în secolul al cincilea, sau „potrivit 

criticilor de artă, a fost produsă în secolul al 

13-lea sau al 14-lea”. Pentru a arăta la 

posibilitățile vaste ale originii ei, observați 

comentariul care se află în Ghid practic 

pentru principalele aspecte ale Romei, de R. 

C. Wyndham: „La origine, statuia era cea a 

lui Jupiter în templul lui Jupiter, Capitoliul, 

dar a fost transformată de Papa pentru un 

scop mai sfânt”. Indiferent care ar fi 

originea ei, nu există nici o îndoială referitor 

la care ar fi atitudinea lui Petru față de 

ceremonia de a săruta degetul de la picior 

al acestui presupus chip al lui, având în 

vedere ce a spus el, cu o claritate evidentă, 

unui soldat italian, care a îngenunchiat 

înaintea smeritului apostol-pescar. Petru a 

spus: „Ridică-te! Și eu sunt om.” (vezi 

Faptele 10:25,26, Douay) 

Închinarea la creatură 

 Între timp, pelerinii din 

procesiune, după ce și-au încheiat 

devotamentul și au trecut prin imensele 

coridoare ale Basilicii, cântând, sunt 

conduși acum afară. Solemnitatea lor se 

transformă în emoție, când trece din gură 

în gură vorba că o să-l vadă pe „Sfântul 

Părinte” în persoană, pe Papa Pius al XII-

lea, și o să primească binecuvântarea lui. 

Trecerea Gărzii elvețiene, țipător 

costumată, care patrulează constat la 

intrarea în Cetatea Vatican, îi face pe cei 

18.000 de oameni să se înghesuie să-l vadă 

pe papă. După douăzeci de minute potopul 

de oameni s-a năpustit în Cortile de St. 

Damaso și a umplut fiecare părticică a 

acestuia. 

 Glasurile strigă la unison: 

„Viva! (pauză) Viva! (pauză) Viva, viva, viva! 

Viva il papa!” Într-o parte a curții, un grup 

începe un imn religios de adorare a 
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„Fecioarei Maria”. Lângă zid se află o 

italiancă brunetă, care își hrănește pruncul 

la sân, mulțumită. Emoția și căldura 

doboară o femeie în vârstă și este dusă spre 

o ușă din apropiere. Au mai trecut douăzeci 

de minute. Mai multe strigăte pentru 

apariția pontifului arată nerăbdarea din ce 

în ce mai mare a mulțimii, care trebuie să 

rămână în picioare, în locuri înguste, din 

cauza lipsei de spațiu. Mai trec patruzeci de 

minute. Unii nu mai pot să aștepte și încep 

să plece.  

 După aproape o oră mulțimea 

observă mai multe lance ale Gărzii Nobile 

prin multele ferestre ale fațadei clădirii din 

curte. Larma devine mai mare. Se deschid 

ferestrele franțuzești, dând posibilitate 

publicului să vadă balconul cu draperii 

stacojii și în timp ce aclamațiile frenetice, 

aplauzele și strigătele sunt la maxim, apare 

la balcon figura uscățivă, învăluită în alb, a 

papei, însoțit de mai mulți demnitari ai 

bisericii. Unul dintre aceștia dă la o parte de 

pe umerii pontifului pelerina albă, în timp 

ce acesta din urmă își mișcă brațele în jos 

și-n sus, în semn de salut pentru mulțimea 

de jos. Își mișcă mâinile în toate direcțiile, 

pentru a nu neglija pe nimeni. După trei 

minute are loc o schimbare bruscă, în timp 

ce papa își întinde brațele de fiecare parte 

și își întoarce fața către cer. Mulțimea se 

liniștește. Încet, încet, în timp ce toți ochii 

sunt îndreptați către el, brațele pontifului 

descriu un arc mare – ca și cum ar chema o 

binecuvântare de sus - și își împreună 

palmele pe piept. Atunci se întâmplă asta. 

Făcând cu degetele gesturile caracteristice 

unui papagal, Eugenio Pacelli se mișcă mai 

întâi spre stânga, apoi spre centru și în cele 

din urmă la dreapta, pentru a cuprinde pe 

toți supușii lui de jos în binecuvântarea pe 

care o oferă. Apoi se întoarce și pleacă. Nu 

le-a adresat nici măcar un cuvânt! 

Gânduri despre vizită 

 Acestea sunt doar câteva din 

scenele pe care le-a întâlnit pelerinul 

vizitator la Roma, anul acesta. Poate că el 

este impresionat de grandoarea, bogăția și 

antichitatea acestui centru al catolicismului 

de la Roma. Poate că se gândește la sumele 

uriașe de bani necesare pentru a construi și 

a întreține structurile lui costisitoare, sau 

poate că este nedumerit de marile bogății 

concentrate în obiectele religioase de aur, 

pline de bijuterii, veșmintele și operele de 

artă, în timp ce exact în Roma mizeria strică 

viețile multora. Luând în considerare 

această bogăție nefolosită în mijlocul 

sărăciei, poate vă aduceți aminte de 

cuvintele apostolului Petru, adresate unui 

cerșetor care avea nevoie de ajutor: „Aur și 

argint nu am, dar îți dau ce am”. (Faptele 

3:6, Versiunea Douay) Cu siguranță, 

această uriașă organizație, care afirmă că a 
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fost zidită pe Petru, nu-i poate repeta 

cuvintele fără să roșească. 

 Procesiunea nesfârșită de 

preoți și oameni, repetarea fără înțeles a 

rugăciunilor memorate, arderea a mii de 

candele, sărutarea inelelor episcopilor și a 

degetelor statuilor lor, primirea 

binecuvântărilor și toate celelalte 

ceremonii din „Anul Jubiuliar” al Romei nu 

vor oferi nici un beneficiu spiritual adevărat 

celor care participă aici. Poate că ei sunt 

impresionați de ceea ce văd, dar nu sunt 

luminați, căci luminarea cu privire la 

scopurile lui Iehova pentru salvarea celor 

care-l caută vine doar prin Cuvântul Său, 

Biblia. Isus și apostolii săi nu au făcut nici 

unul din lucrurile amintite mai sus, ci și-au 

petrecut timpul și și-au consumat energia 

învățându-i pe oameni adevărul din 

Cuvântul lui Dumnezeu și calea spre viață. 

Dar religia a înlocuit cunoștința cu 

ceremonia, credința cu credulitatea și 

„simplitatea care este în Cristos” cu pompa. 

(2 Corinteni 11:3, Versiunea Douay). 

Binecuvântările lui Iehova nu vin prin Roma 

anul acesta, ci El își revarsă binecuvântări 

spirituale către toate persoanele sincere, 

pe măsură ce ei îl caută prin Cuvântul Său. 

 În aceste timpuri mulți aud, 

adesea, fără să vrea, că se discută dacă 

pământul va mai ține mult. Asta nu este o 

chestiune complet nouă pentru această 

eră, căci omul nu i-a acordat niciodată 

globului pe care trăim multe șanse de 

supraviețuire. Cei din vechime aveau 

propriile concepții păgâne, potrivit cărora 

va avea loc o distrugere în flăcări a globului 

nostru, iar odată cu apariția Creștinătății și 

a sutelor ei de secte aflate în conflict, 

milioane din „civilizația occidentală” 

prezentă au fost învățați să creadă aceeași 

doctrină, în diferite form e. Deși mulți din 

actuala generație au ajuns să privească 

acest crez cu mai multă indulgență, sau să-

l lase să dispară din minte, apariția armelor 

atomice l-a adus din nou în centrul atenției, 

cu putere. Discuțiile științifice despre 

posibilitatea ca niște simple bombe să 



19 
 

distrugă zone metropolitane de mărimea 

New York-ului, împreună cu tendința 

umană de a face speculații, și instruirea 

religioasă a multora dintre ascultători, 

despre un sfârșit incandescent al globului, 

toate la un loc crează o stare neliniștită a 

minții cu privire la destinul „pământului-

mamă”. 

 „Războaiele și veștile de 

războaie” au ocupat, într-adevăr, acest 

secol, cu o furie neînduplecată. Cu toate 

acestea, rămâne faptul că, în ciuda tuturor 

ororilor, cel mai rău dintre războaie n-a 

făcut nimic care să se apropie de 

distrugerea pământului. Dar dacă 

numeroșii profeți militari din ultimii treizeci 

și șase de ani ar fi avut dreptate această 

planetă ar fi acum fie prefăcută în cenușă, 

de la un pol la altul, și lipsită de locuitori, fie 

n-ar mai fi existat, doar cu niște fărâme de 

atomi deconectate, umplând spațiul 

ocupat de pământ și atmosfera acestuia. 

 Înainte de 1914 teama a 

început să-și facă simțită prezența, după ce 

prima conferință de pace internațională de 

la Haga a eșuat să asigure o înțelegere 

mutuală pentru dezarmare. Europa s-a 

împletit cu alianțe și contra-alianțe, iar 

tensiunea în creștere a atins în cele din 

urmă punctul culminant, odată cu 

izbucnirea ostilităților în ceea ce s-a numit 

„Războiul cel mare”. 

 În cei patru ani ai acelui război 

știința, geniul epocii ingineriei și militariștii 

s-au aliat pentru a da naștere la cel mai crud 

dintre toate conflictele. Pământul era plin 

de mișcări de trupe fără precedent, apele 

mișunau de submarine mortale, iar din cer 

curgea moartea odată cu apariția 

războaielor aeriene. Toate elementele 

societății umane au fost atrase în 

catastrofă, pe măsură ce națiunile se 

zbăteau în primul lor război mondial. 

 Odată cu oprirea fumului 

bătăliei, în noiembrie 1918, civilizația 

obosită și însângerată căuta cu nerăbdare 

să se adapteze la pace și să uite tot despre 

război. Dar nu era așa de ușor. Pentru 

câțiva ani nelinișea generală a fost supusă 

vorbăriei lacome și gălăgioase a fanaticilor 

anti-război, care încercau să facă mai mult 

zgomot decât răpăitul armelor care 

începuseră în spatele scenei. În cele din 

urmă, acoperite de valul de militarism care 

creștea constant, pentru a amenința pacea 

de pretutindeni, puternicele lor denunțări 

au devenit strigăte disperate după ajutor, 

auzite din când în când, atunci când puteau 

să ajungă la suprafața mărilor tulburate, 

pentru o gură de aer. 

Profeți ai condamnării 

 Dacă citiți ziarele sau 

literatura predomninantă din anii 20, sau 
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30, înseamnă să citiți o relatare nesfârșită 

de nu „dacă”, dar „când” va fi dus 

„următorul război”. Având proaspătă în 

minte cunoștința despre Primul Război 

Mondial și înregistrarea despre 

promovarea războiului, a apărut o nouă 

epocă a profeților de război, pregătiți să 

prezică cursul următorului război. Privind 

înapoi la ce s-a întâmplat între timp, face ca 

ale lor cuvinte să fie mai interesante pentru 

noi, astăzi. 

 În 1933 concepțiile ilustrate 

grafic ale Statelor Unite, sub atac în război, 

au fost prezentate în rubricile unor reviste. 

Capitalul național era ilustrat ca fiind 

bombardat și plin de fum cu gaz, de la 

dușman. Erau oferite planuri pentru 

reconstruirea multora din marile orașe ale 

țării, ca apărare împotriva acestor 

posibilități. 

 Petain Marshall din Franța a 

descris în 1934 viitorul război ca venind 

„precum fulgerul”. Exact cu opt luni mai 

devreme, vicontele Britaniei Rothermere a 

vorbit despre el ca de o declarație de 

război, apăsarea unui buton” .... și 20.000, 

poate 50.000 de avioane încărcate cu 

bombe și gaz se vor ridica în aer și vor zbura 

cu mai mult de 200 de mile pe oră, pentru 

a distruge această țară”. Cu privire la pacea 

mondială, toți liderii au dat din cap, așa 

cum face un grup de doctori care pun un 

diagnostic unui pacient cu o boală 

incurabilă. 

 Nici oamenii de știință, 

chimiștii și biologii n-au stat în liniște. În 

primăvara anului 1933, Parlamentul 

canadian a auzit de la unul din membrii lui 

despre un nou gaz mortal, capabil să umple 

plămânii cu apă și să distrugă pereții 

vaselor de sânge. Oamenii preocupați de 

electricitate au vorbit despre arderea 

dușmanului prin rețele de sârmă, în timp ce 

alții au descris rolul ce va fi jucat de 

ciudatele „raze mortale”.Renumitul Dr. C 

harles H. Mayo a prevăzut escadrile de 

avioane încărcate cu germeni de boală 

mortali, ce urmează să fie aruncați peste 

orașe ghinioniste. 

 În prima parte a anilor 30 

părerea comună din Europa era că un alt 

război va „pune capăt Europei pe care o 

știm astăzi”. Regretatul Stanley Baldwin a 

spus Casei Comunelor din Britania, în 

noiembrie, 1932: „Când va veni viitorul 

război, civilizația europeană va fi nimicită”. 

Fără să-și limiteze remarcile la „civilizația 

europeană”, faimosul general britanic, Sir 

Ian Hamilton, a fost citat în Examiner, din 

San Francisco, în ediția din 2 aprilie, 1933, 

că ar fi spus: „Următorul război se va derula 

în tot atâtea săptămâni în câți ani s-a 

derulat ultimul război, iar civilizația va fi 

distrusă ... Toate forțele mecanizate de 
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ambele părți se vor confrunta pe mare, în 

aer și pe uscat. ... Acea primă întâlnire 

aproape va decide războiul”. 

 Apoi ajungem la aglomerata 

viziune de atunci a „viitorului război”, 

văzută de profeții anilor 30: o îngrozitoare 

și bruscă chestiune de apăsare a unui buton 

în aer, pe uscat și naval, toate apropiindu-

se de o mare încăierare de electricitate, 

„raze mortale”, gloanțe, bombe, microbi și 

gaze. Printr-o lovitură sălbatică o parte va 

câștiga avantaj imediat, forțând predarea 

completă a adversarului în câteva 

săptămâni. Atât de devastatoare vor fi 

armele, încât în urma acestui scurt conflict 

societatea umană va dispărea aproape 

complet, pe un pământ întunecat. 

Tragerea profeților la răspundere 

 Dar ce a fost al Doilea Război 

Mondial? Începând la 3 septembrie 1939 a 

durat peste șase ani până când a fost 

înăbușită ultima flacără, în cele din urmă, 

pe 14 august, 1945, după explozia celor 

două bombe atomice pe țărmurile 

japoneze. În timp ce armele aeriene, așa 

cum s-a prezis, au avut un rol principal în 

victorie, infanteria și-a jucat rolul obișnuit, 

iar stăpânii mărilor au fost un factor 

principal pentru victoria Aliaților. În cele din 

urmă, deși s-au pierdut proprietăți, iar 

pustiirea orașelor a fost îngrozitoare, au 

fost afectate doar zone direct implicate în 

linia de cucerire. Într-adevăr, structura 

socială a țărilor înfrânte a fost foarte 

demoralizată, dar n-a fost distrusă în nici un 

caz. De fapt, chiar a fost necesar ca 

Germania să fie „denazificată” pentru a o 

curăța de fostele filozofii politice, după 

sfârșitul războiului, și programe 

asemănătoare au fost duse în Japonia. 

Referitor la chestiunile mai importante, 

observatorul poate fi consolat de faptul că 

nici pământul, nici omenirea n-au fost 

distruse, în timp ce poate fi avertizat să 

observe că n-a dispărut nici scrășnirea din 

dinți, nici invidia dintre națiuni. 

 Un singur lucru nu s-a 

schimbat, sigur – lumea a câștigat din nou 

un surplus de „profeți de război”, care și-au 

pus mantiile pe ei și au reapărut pe scena 

publică. Ecourile primei explozii a bombei 

atomice, în Japonia, abia se estompaseră, 

când dintre dărâmături a apărut discuția 

despre „noul război atomic”. De data 

aceasta, cu experiența unei explozii a 

bombei atomice în spate, văzătorii n-au 

cruțat nimic ca să-și facă profețiile să se 

potrivească împrejurărilor. Sir Stafford 

Cripps din Britania avertizează că omul n-ar 

putea supraviețui unui război cu bombe 

atomice, spunând: „Războiul a devenit 

sinucidere curată. Nu poate exista nici o 

victorie. Va exista o înfrângere finală și 

dezastruoasă pentru toți”. Chiar după 
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prima explozie a bombei atomice, 

renumitul scriitor britanic George Bernard 

Shaw a mărturisit că omul își poate practica 

vrăjitoria, până când energia atomică 

dezlănțuită va arunca pământul în aer, 

transformându-l într-un nor de praf. Multe 

capete învățate au făcut speculații 

frenetice în acest sens, în vara și toamna 

anului 1945, exprimându-și părerea că alte 

explozii atomice ar putea provoca o reacție 

în lanț, de despicare a atomilor, care se 

poate sfârși doar cu distrugerea completă a 

structurii pământului. În luna noiembrie a 

acelui an revista Life a avut un articol 

intitulat „Războiul de 36 de ore”, în care 

discuta despre rapiditatea, ferocitatea și 

anihilarea completă și răspândită ce va 

urma, sigur, de pe urma unui război atomic. 

Ilustrațiile arătau linia orizontului din New 

York redusă la o grămadă încurcată de 

piatră și oțel.  

 Dar deja această eră care se 

mișcă rapid a eclipsat obișnuita A-bomb, cu 

bomba cu hidrogen propusă de curând, și 

infinit mai puternică, H-bomb. Unora le 

place să creadă că noua bombă este așa de 

puternică încât poate chiar va forța 

națiunile să facă pace. Asta a fost direcția 

comentariilor făcute de William L. 

Laurence, reporter de știință la New York 

Times, când s-a adresat unui grup de 

profesori, pe 9 mai, 1950. Domnul Laurence 

a vorbit despre bomba cu hidrogen și 

despre verișoara ei, A-bomb, ca de „cele 

mai mari instrumente, în primul rând 

pentru a împiedica războiul și în cele din 

urmă pentru a renunța la el complet, ca 

mijloc de stabilire a rivalității naționale”. 

Totuși, când sunt citate statistici despre 

aceste arme, acestea atrag atenția mai 

degrabă spre natura distrugătoare a 

bombelor, decât spre natura lor pașnică. 

Autoritățile susțin că noile instrumente 

mortale probabil vor distruge totul pe o 

rază de 100 de mile pătrate, din cauza 

exploziei, și ar putea fi făcut un model care 

să fie distructiv pe o rază de 530 mile 

pătrate. Atmosfera atârnă greu la această 

cuvântare, nelăsând motiv de mirare că cei 

care ilustrează viitorul o fac într-un mod așa 

de mohorât. Într-adevăr, dacă ne bazăm 

doar pe aceste surse, viitorul pare sumbru. 

Ce să credem? 

 Cu toate acestea, nu este 

nevoie ca nervii cuiva s-o ia razna, precum 

nucleul unui atom sfarâmat. Da, războaiele 

anterioare au fost prevăzute. Dar nu s-au 

dovedit profeții războaielor falși și 

înșelători când au prezis rezultatele 

conflictelor față de pământ și de pe omul 

de pe el? Deși mulți culeg chiar acum 

răsplata de stânjeneală a profetului fals, 

pentru trecut, ascultați câteva voci 

proeminente chiar din rândurile lor, care 
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vor descuraja prezicerile incandescente 

pentru viitor. 

 Dr. Robert A. Millikan, unul 

dintre principalii oameni de știință ai 

Americii, descoperă în autobiografia sa 

recent publicată că este pus sub semnul 

întrebării dacă cineva poate avea succes în 

producerea bombei cu hidrogen. Doctorii 

Bacher și Bethea au vorbit puțin despre 

bomba cu hidrogen, ca de o armă militară. 

În cele din urmă, Lewis L. Strauss, membru 

al Comisiei pentru energie atomică, a arătat 

că bomba cu hidrogen nu va distruge 

niciodată toată viața de pe această planetă. 

 Dar trebuie să ne consolăm 

noi doar de pe urma faptului că omul nu va 

inventa o bombă cu hidrogen, doar pentru 

că nu va putea să strângă suficientă căldură 

și energie într-un loc, pentru a face acest 

lucru? Nu va exista un „război cu hidrogen” 

doar pentru că acesta nu se va dovedi 

folositor din punct de vedere militar sau 

pentru că un simplu „război atomic” vechi 

va fi suficient să arunce în aer continentele. 

Sfârșitul războaielor și al profeților 

de război 

 Posibilitatea unui „război al 

atomilor” l-a făcut pe om să caute ca 

nebunul noi apărări împotriva groazei de 

mâine. Acum când mulți au ajuns să 

examineze ce fel de armă va distruge în cele 

din urmă pământul și omenirea, ne 

întrebăm dacă ei s-au gândit vreodată la 

mărturia autorității care scrie: „O generație 

trece, o generație vine, dar pământul va 

rămâne veșnic în picioare”. (Ecleziastul 1:4) 

Da, indiferent cât de incredibil ar părea în 

această eră instabilă a transmutației 

nucleare acesta este cuvântul unuia 

cunoscut ca cel mai înțelept om din 

vechime, regele Solomon. Acesta este 

menționat aici, pentru a fi luat în 

considerare, într-o discuție potrivită cu 

subiectul, nu pentru că un rege uman a scris 

pasajul citat, ci pentru că Iehova 

Dumnezeu, marele Creator al atomului, a 

considerat potrivit să includă acest pasaj în 

Cuvântul Său inspirat. O astfel de declarație 

simplă a adevărului poate trece nebăgată în 

seamă. Ea a fost privită cu dispreț în trecut 

de mintea religioasă, învățată să creadă că 

globul pământesc trebuie să fie 

transformat, în cele din urmă, în cenușă, 

sau de autoritățile militare versate în 

puterea armelor aflate sub controlul lor. 

 Totuși, cele mai agresive 

războaie ale omului au produs doar câteva 

stricăciuni la suprafață și în ciuda tuturor 

promisiunilor și a exploziilor bombelor, 

războiul uman va continua să facă doar 

acest lucru. Omul nu se va dovedi niciodată 

capabil să producă o formulă suficient de 

puternică pentru a împiedica scopul divin 

legat de permanența pământului. Cu 
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fiecare război care trece profeții groazei au 

exprimat îndoieli dureroase pentru viitorul 

securității militare, a omenirii și acum chiar 

pentru pământ. Cu toate acestea, Biblia, 

singura carte a profeției ce se va dovedi 

adevărată întotdeauna, prezice un viitor 

război final, însoțit de înlăturarea fiecărei 

forțe a răului de pe suprafața pământului. 

Tot înlăturată va fi și necesitatea oricărei 

bănuieli viitoare cu privire la conflicte 

viitoare. Atunci nu vom vedea un glob 

carbonizat, ci un paradis global, de la un pol 

la altul, toate elementele și energiile 

pământului fiind folosite pentru păstrarea 

păcii, a securității și a progresului uman, 

sub conducerea perfectă a împărăției lui 

Dumnezeu. 

CONTRABANDA 

O URIAȘĂ AFACERE MONDIALĂ 

 Contrabanda este o artă 

veche, practicată la scară 

mondială. Ea a existat cu mult 

timp înainte de zilele lui 

Cristos, dar adevărații pionieri 

ai contrabandiștilor moderni au fost 

„Owlerii” din Anglia secolului al 

treisprezecelea. Puternica lor organizație 

de comercianți secreți nocturni s-a 

dezvoltat și timp de peste 500 de ani și-a 

bătut joc de autoritățile din Britania. 

 Prin secolele al 

optsprezecelea și al nouăsprezecelea 

contrabanda era atât de generală în Anglia, 

încât contrabandistul, a cărui contrabandă 

era mai ieftină decât mărfurile locale, era 

aproape un erou național. În Casa 

Comunelor s-a afirmat cu putere că „în 

unele părți ale țărilor maritime toți oamenii 

sunt angajați, în general, în contrabandă, 

încât este imposibil să găsești un juriu, care, 

în urma unui proces, să facă dreptate”. Și 

un scriitor din Gentleman’s Magazine (3 

septembrie, 1735) se plângea că atât de 

mulți erau angajați în contrabandă încât 

fermierii nu puteau să facă rost de 

suficientă forță de muncă pentru a-și 

strânge recoltele.  

 Înainte de revoluția 

americană coloniștii făceau contrabandă 

pentru a scăpa de taxele britanice. Mai 

târziu, contrabandiștii cu rom și cei care 

făceau comerț cu sclavii au devenit 

principalii contrabandiști din America. Dar 

mai extinsă decât oricare dintre acestea a 

fost contrabanda din Andorra, un stat 

micuț la granița dintre Franța și Spania. Un 

manual de geografie spunea că principalele 

ei industrii erau: „cultivarea tutunului și 

contrabanda”. Aici a trăit faimosul Don Q., 

care a fost cândva preot și adesea se 

deghiza într-unul. Îmbrăcat ca un călugăr 
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obținea informații, iar câteva zile mai 

târziu, când informatorii lui erau prizonierii 

lui, îi mustra: „Ar trebui să fii mai atent, 

frate! ... Nu sta niciodată de vorbă cu un 

preot într-o piață publică.” (The Compleat 

Smuggler, pagina 213) 

Contrabanda în Europa 

 Să lăsăm deoparte primele 

secole și să aruncăm o privire în jurul lumii 

la contrabanda din zilele noastre, începând 

cu Finlanda, unde legile pentru băuturi 

spirtoase din 1919 i-au încurajat pe 

contrabandiști să 

ofere acelei țări o 

băutură alcoolică 

denumită 

„moarte subită”. 

Odată primită în 

Finlanda această 

marfă de 

contrabandă era lăsată în vagoane închise, 

care aveau depozitate în mijlocul lor 50 de 

rezervoare de „moarte subită”. 

 Contrabandiștii olandezi, în 

timpul Primului Război Mondial, au 

expediat mărfuri atât Aliaților, cât și 

spionilor germani, la granițele 

internaționale, căci contrabandiștii au fost 

întotdeauna aliații celor care doreau, pe un 

preț, să scape de formalitățile de pașaport. 

Între Belgia și Franța câini antrenați făceau 

contrabandă cu tutun pentru stăpânii lor. 

Animalele erau înfometate timp de două 

zile, apoi erau duse în Belgia, în secret. 

Pachete încărcate cu câteva livre (o livră 

este echivalentă cu aproximativ 500 grame) 

de tutun erau legate de spatele câinelui, iar 

un bărbat îmbrăcat ca un jandarm francez 

lovea animalul până când acesta, îngrozit, 

fugea spre Franța. Pe jumătate înfometat, 

acesta își amintea că de fiecare dată când 

se întorcea la adăpostul pentru animale îl 

aștepta o porție de hrană caldă. Asociind 

uniforma jandarmului cu groaza, câinele se 

ghemuia de teamă, sau fugea să-și scape 

viața, atunci când vedea un ofițer francez. 

În cele din urmă, după ce alerga mai multe 

mile spre adăpostul de animale din Franța, 

găsea mâncarea, un prieten care să-i ia 

pachetul de pe spate și nici un jandarm de 

care să-i fie teamă. Aici câinele se odihnea 

câteva zile, până când înfometarea și bătaia 

marcau începutul unei alte călătorii. 

 Un funcționar elvețian de la 

vamă a făcut o „estimare moderată”, 

potrivit căreia 50.000 de franci din banii de 

contrabandă erau ascunși la cinci mile de 

biroul lui. El a spus că a găsit 20.000 de 

țigări italiene ascunde în coșciuge, la 

mansarda unui anteprenor de pompe 

funebre, un sfert de tonă de cafea printre 

grinzile tavanului și pachete de tutun italian 

ascunse în lagărele de osie ale trenurilor.  
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 Înainte de cel de-al Doilea 

Război Mondial „contrabanda prin oameni” 

se făcea peste Alpi între Elveția și Italia, căci 

în afară de vin, medicamente, cafea și 

tutun, erau transportați peste graniță 

agenți fasciști și refugiați și propagandiști 

antifasciști, de către contrabandiști care 

cunoșteau trecătorile din Alpi. 

 Astăzi țigările sunt introduse 

prin contrabandă pe piața neagră din Italia, 

din Tangier, cu vase de mare viteză. O 

investiție de 32.760 $ în portul liber Tangier 

a adus în Genova 90.000 $, potrivit 

Saturday Evening Post (6 mai, 1950) și 

această încărcătură de țigări a fost 

descărcată chiar în port, în timp ce 

propagandiștii ascultau muzică și râdeau pe 

țărm. La baza lor de acasă, din Franța, 

contrabanda este un lucru atât de obișnuit 

încât orașul „aparține flotei de 

contrabandă, care joacă un rol secundar 

doar după americani, ca eroi și risipitori”. 

 În timp ce turul nostru în 

mișcarea de contrabandă se îndreaptă spre 

est, ajungem în Munții Carpați (între 

Polonia și Cehoslovacia) unde mulți țărani 

și-au dat seama că agricultura era 

neprofitabilă în comparație cu profitul adus 

de contrabanda cu arme, animale, haine, 

agenți ucrainieni, curieri ruși, refugiați și 

propagandă politică, atât în acele țări cât și 

în afara lor. 

În jurul lumii până în China 

 Este propaganda un subiect 

ademenitor? Vă uimesc posibilitățile ei? 

Atunci să privim o operațiune de 

contrabandă din China, care face să pară 

neînsemnat tot ce am văzut până acum.  

 Chungshan este un teritoriu 

rău-famat de când își amintește istoria, dar 

bandiții au făcut rost de echipament 

modern. Închipuiți-vă o flotă de bărci de 

contrabandă, înarmată cu puști, un mic tun, 

30 de mitraliere și trei arme care lansează 

rachete, cu un echipaj de 800 de oameni și 

veți avea o idee despre posibilitatea 

operațiunilor sau despre un bandit 

contrabandist pe nume Wong Sam. 

 Trei sute de corăbii chinezești 

mari fac contrabandă cu regularitate în 

spațiul lui și fiecare îi plătește 50 $ pe lună 

sau nu mai trece deloc pe acolo. Un rival 

apropiat, Wong Hon, avea 1.000 de 

oameni, inclusiv un grup mare care mutau 

repede de pe corăbii bunurile cu care se 

făcea contrabandă, în situații de urgență, 

când se apropiau cei de la vamă. Soldații 

americani au fost tentați de profiturile care 

se puteau face în China prin contrabandă. 

Multe nave rapide de pe renumita „rută 

Hump” s-au alăturat grupurilor locale 

experimentate, pentru a face contrabandă 

cu aur, bijuterii, medicamente, arme și 
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altele, din India spre China, pentru mai bine 

de doi ani. Lucrătorii de la Crucea Roșie, 

membrii Flying Tigers și funcționari ai 

armatei au făcut profituri personale, care 

se ridică la mai mult de 4 milioane dolari. A 

fost descoperit un avion cu 500 cartușe de 

țigări sub dușumea, un altul s-a prăbușit cu 

35.000 de rupii (10.631 $) din medicamente 

și aur. 

 Nu mai târziu de 12 mai 1950, 

ziarul din Shanghai Ta Kung Pao declara că 

în provincia Kwangtung 1.500.000 de 

oameni depind de contrabandă pentru a 

trăi și că în ciuda eforturilor de a lua măsuri 

drastice față de contrabandiști, pentru a 

crește veniturile guvernului, 10.000 din ei 

încă se furișează, zilnic, de-a lungul graniței 

Hong Kong- China. 

 Părăsind Asia traversăm 

Pacificul pentru a observa contrabanda din 

Statele Unite. În orice oraș mare american, 

în timpul zilelor de prohibiție, puteai găsi 

corespondentul modern al vechilor grupuri 

de contrabandă din Anglia. Bărci cu motor 

rapide strângeau sticle și butoaie din 

bărcile mai mari, din spatele limitei 

teritoriale. Cândva se estima că era prinsă 

una din o sută. 

 Pentru a demonstra ușurința 

relativă cu care se poate face contrabandă, 

Daily Mail din Londra a adus pe țărm două 

coșuri mari cu obiecte de contrabandă, la 

câteva sute yarzi distanță de vamă, la 

lumina zilei, într-o zi însorită de august, sub 

privirea mașinilor, autobuzelor și a 

trecătorilor care nu dădeau nici o atenție.  

 Contrabanda este rezultatul 

încercărilor politice și comerciale de a-i 

obliga pe oameni să cumpere un produs 

local, chiar dacă este inferior ca și calitate, 

sau este vândut la un preț umflat. Clienții 

contrabandistului nu aveau scrupule în 

comportamentul față de el când le aducea 

articole excelente, la jumătate față de 

prețul local. Judecătorul britanic care îl 

pedepsea pe contrabandist bea ceai de 

contrabandă; membrul Parlamentului care 

făcea legi împotriva lui fuma țigări de 

contrabandă. Gospodina din Franța nu 

avea remușcări să mănânce ouă cu care se 

făcea contrabandă din Belgia, când patru 

ouă puteau fi cumpărate cu prețul unui ou 

din Franța. Geoffrey Pinnock, în cartea sa 

Dark Paths, zicea că i-a spus unui 

contrabandist polonez care se retrăsese: 

„Când faci contrabandă, faci o treabă care 

este mai cinstită și mai decentă decât 

jongleriile finanțelor și ale Marelui Comerț 

din prezent”. 

Evitarea vămilor în porturile lumii 

 Poate că cea mai obișnuită 

contrabandă nu este cea făcută de grupuri 

organizate, ci de călătorii prin porturile 
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lumii, care speră că pot face contrabandă 

cu bunurile cumpărate, trecând de 

inspecția de la vamă. Confiscările între zece 

mii și douăzeci de mii în porturile din 

Statele Unite, pe an, nu sunt ceva 

neobișnuit, în Statele Unite fiind confiscate 

15 milioane de dolari, în 1948, 

contravaloarea bunurilor de contrabandă.  

 Evaziunea vămilor este o 

afacere riscantă, dar „informatorul” culege 

cele mai sigure profituri. Dacă el aude de 

planurile tale, raportează autorităților și tu 

ești prins, unele guverne dându-i un sfert 

din amenda ta. Un om a câștigat 50.000 $ 

„informând” autoritățile despre încercarea 

de contrabandă cu bijuterii. 

 Bijuteriile de contrabandă au 

fost găsite în săpun, aparate de ras, pastă 

de dinți, stilou, proteză dentară și gumă de 

mestecat. Pe 3 mai un chinez gârbovit a 

stârnit suspiciune în Bangkok, Tailanda, și s-

a constatat că era cocoșat din cauza 

faptului că în jurul taliei avea prinse 220 

lingouri de aur (în valoare de 75.000 $). În 

New York un inspector a lovit o pisică pe 

care o femeie o căra într-o cușcă. El a 

constatat că pisica era plină de narcotice în 

valoare de 25.000$. 

 Un comerciant de bijuterii era 

cunoscut că făcea contrabandă cu bijuterii 

foarte costisitoare. Inspectorii au cercetat 

coada de la pămătuf, încălțămintea, 

căptușeala de la palton, i-au golit tuburile 

de pastă de dinți, totul în zadar. Dar când i 

s-a cerut să-și dea jos ochelarii, pe aceștia 

era lipită o bijuterie valoroasă. 

 Chiar și după ce trece de 

vamă, așa-zisul contrabandist nu este în 

siguranță. Poate că un inspector care se 

plimbă prin mulțime observă un cetățean 

fericit, se îndreaptă spre el și întreabă: „Ce 

ai aici?” „Multe”, răspunde el vesel. „Da? 

Poftiți aici, domnule!” 

 Dar cel mai înjositor dintre 

toți contrabandiștii este cărăușul de 

droguri care aprovizionează Statele Unite 

cu 28.000.000 $, anual, de pe urma 

narcoticelor, Canada cu 80.000 $ zilnic, de 

pe urma narcoticelor, și furnizează vaste 

cantități folosite în alte țări. Contrabanda 

acestuia nu se rezumă doar la evaziunea 

taxelor, ci promovează viciul, sinuciderea, 

luptele între găști, prostituția, crima și 

nemiloasele crime sexuale.  

 Continuarea contrabandei de 

mii de ani , în orice colț al pământului, 

subliniază eșecul încercărilor omului de a 

împărți și conduce cu succes această lume 

veche. Enciclopedia Britanica spune că „cea 

mai bună metodă împotriva 

contrabandiștilor este stabilirea datoriilor 

într-o măsură așa de mică și pe așa puține 

articole încât să nu merite să faci 

contrabandă”. Dar ar putea fi abolirea 



29 
 

acestor bariere naționale un remediu mai 

bun și mai complet? Cuvântul sigur al lui 

Dumnezeu promite că în curând împărăția 

lui va aduce condiții drepte și pașnice pe 

întreg pământul, înlocuind actuala 

conducere nedreaptă și eliminând granițele 

crude ale omului, fără de care n-ar putea 

exista nici un fel de contrabandă. 

 Recentele publicații făcute de 

experți în conservare descoperă că multe 

din acțiunile organizate de a extermina 

„paraziții” animalelor sunt nesăbuite, care 

derivă din ignoranța față de adevăratul rol 

al anumitor specii. În această privință, o 

nouă știință numită ecologie a adus în prim-

plan multe fapte. Importanța acestui studiu 

al animalelor, una în relație cu cealaltă, și 

cu mediul înconjurător sau habitatul, este 

că în loc să fie privite ca specimene 

separate, ele sunt privite în lumina 

condițiilor și al climatului în care trăiesc și 

referitor la interdependența lor unul față 

de celălat.  

 De exemplu, ecologia 

recunoaște faptul că insectele aflate sub 

sticlă și animalele din cuști manifestă 

caracteristici care nu explică deloc 

caracteristicile pe care le au în mediul lor 

natural. De pildă, Carveth Wells a descris 

recent un leu african care a fost crescut de 

mic într-o cușcă, care devenise atât de 

blând și prietenos încât a fost ținut mulți 

ani, ca adult, într-un apartament din New 

York. Evident, nici un leu din sălbăticie n-ar 

putea rămâne așa inofensiv și să trăiască. O 

analiză corectă a animalelor (și plantelor), 

dobândită în urma cercetărilor ecologice, 

oferă o considerație atentă a obiceiurilor 

folositoare și dăunătoare ale fiecărei specii, 

în condițiile naturale cărora sunt obligate 

să le facă față. 

 Judecat după observațiile 

precise ale acestor ecologiști minuțioși se 

vede că omul este angajat iar în nebunie. La 

fel cum în trecut oamenii tăiau pădurile 

pentru a planta grâu, bumbac și porumb, 

doar pentru a vedea pământul despuiat, 

spălat de potopul din timpul primăverii, și 

înflorind înainte de arșița verii; și omorau 

pentru sport bizoni și căprioare, care îl 



30 
 

susțineau pe indianul din Vest, doar pentru 

a provoca războiul ce chinuia și omora mii 

din coloniști albi din câmpii și din zona 

Munților Stâncoși; omul din secolul al 

douăzecilea urmează politici înapoiate 

asemănătoare. În afară de practica nebună 

de vivisecție, în care milioane de animale 

neajutorate sunt chinuite până la moarte în 

numele „așa-numitei științe”, iar celelalte 

milioane sunt ucise în războiul „disperat”, 

oameni mai bine intenționați ucid, anual, 

animale care sunt cunoscute a fi aliații lor în 

lupta pentru hrană. 

 Dintre aceștia, chiar și 

fermierul, care se află într-o 

poziție mai bună pentru a 

înțelege natura, ca 

observator zilnic al ei, face erori grave. 

Practica fermierului de a răspândi 

insecticide cu avionul a avut ca rezultat 

reducerea numărului de albine și a altor 

polenizatori, în detrimentul recoltei de 

legume și fructe. Mai sunt de adăugat alte 

greșeli pe care le face fermierul și anume că 

acesta ucide destul de des șerpi, sconcși, 

bufnițe și șoimi, chiar dacă valoarea lor ca 

rozătoare-vânători depășește cu mult 

degradarea recoltelor sau alte amenințări 

pentru om. Fără încetare, omul își face rău 

singur, cu mâna lui iute și aspră. 

 Experiența specifică nu 

împiedică valul de ucideri nesăbuite. 

Majoritatea șerpilor nu au nici o scăpare 

din partea exterminatorilor lor umani. 

Șerpii mai mari, chiar dacă sunt otrăvitori, 

sunt distrugători ai șobolanilor și ai 

șoarecilor. O autoritate afirmă că „per total 

șerpii, cu excepția celor veninoși, merită să 

fie protejați de fermieri. Asemenea 

broaștelor râioase, speciile mai mici se 

hrănesc aproape în întregime cu insecte.” 

De asemenea, el evaluează și distrugerea 

anumitor păsări, a micilor vânători precum:  

dihorul, nevăstuica, sconcsul, bursucul, 

nurca și șerpii, ca „principalele printre 

cauzele recunoscute pentru creșterea mare 

a rozătoarelor, în ultimii ani”! 

 Experiența unui fermier din 

California ar putea fi relatată cu folos. 

Scriind publicației Pacific Rural Press, în 

1897, el a spus că a găsit bufnițe de hambar 

care-și făcuseră cuib în porumbarul lui 

pentru porumbei. Crezând că acestea 

veniseră la porumbeii lui a împușcat 

masculul, iar ziua următoare a prins-o în 

capcană pe femelă. Când a făcut cercetări a 

găsit patru pui de bufniță în cuib, împreună 

cu ce mai rămăsese din zece goferi mici 

(goferii sunt niște rozătoare care fac multă 

pagubă recoltelor și copacilor). Imediat a 

dat drumul bufniței din captivitate, cu 

scuzele de rigoare. „Bufnița aceasta 

capturează cu regularitate acești dăunători, 

încât ar putea fi numită, pe bună dreptate, 

bufnița-gofer”. Ținutul Humboldt, 
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California, a trebuit să aibă repetată 

această lecție recent. S-a organizat o cursă 

de a distruge toate bufnițele, șoimii și 

nevăstuicile. Exterminatorii au avut succes, 

dar în anul următor șoarecii au „mâncat 

toată iarba și tot porumbul”. 

 Fermierii care n-au 

primit ultimele comunicate 

despre conservare ar 

trebui să observe că ciorile, 

gaițele, sfrânciocul, bâtlanii, cocorii, 

pescărușii și egretele se hrănesc cu șoareci 

de câmp. Urșii, lupii, pisicile sălbatice și 

vulpile, deși comit jafuri dăunătoare, 

vânează șoareci fără să 

obosească. 

 Cu toate acestea, 

înregistrarea despre multe din 

aceste animale este departe de a fi fără 

vină. De exemplu, micuța mangustă, un 

membru din Asia al familiei Civeta, așa de 

renumită ca ucigaș al șerpilor otrăvitori și al 

șobolanilor distrugători, după ce a fost 

importată în Indiile de Vest pentru a 

distruge rozătoarele din câmpiile cu trestie 

de zahăr (1872) s-a înmulțit rapid, a alungat 

toți șobolanii în păduri, apoi a dezvoltat un 

apetit înlocuitor pentru păsările de curte. 

Mai sunt și alți distrugători ai șoarecilor, 

precum dihorul și nevăstuica, care au o 

preferință pentru păsările de curte, ceea ce 

i-a făcut să fie văzuți rău de fermieri. Dar 

realitatea este că înainte de a ne angaja în 

campanii de exterminare trebuie luat 

împreună atât binele cât și răul produs de 

aceste animale sau păsări. 

 În această privință este 

interesant de observat că și goferul face un 

anumit serviciu folositor. Timp de multe 

secole aceștia au fost puși la lucru constant, 

arând pământul, afânând solul, drenând 

terenurile și îmbogățindu-le. În Manitoba, 

unde nu există râme, activitățile lor din 

trecut explică de ce solul canadian este 

foarte bogat. 

Efectul uciderii animalelor de 

pradă 

 Din punct de vedere 

economic, adesea este necesar să ucizi 

lupi, vulpi și animale carnivore. Dar chiar și 

aceste campanii aduc adesea rezultate 

neașteptate. Pentru a proteja o cireadă de 

căprioare din Kaibab Forest, aproape de 

Grand Canyon, vânătorii și pădurarii au ucis 

674 de pume (numite și pantere, leu de 

munte și leu american, după Webster) și 

3.000 de coioți, în 18 ani. Rezultatul a fost 

înspăimântător. Cireada de căprioare a 

crescut de la 4000 la 100.000; și pentru că 

n-a existat hrană suficientă pentru această 

cireadă enormă, ele au murit cam 15.000 

pe an, în timpul iernii geroase. Pădurarii au 

trebuit să pună curse și să mute multe mii 
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dintre ele, iar astăzi 

„pășunile din Kaibab sunt 

încă foarte aglomerate”. 

În Noua Zeelandă, unde 

nu există dușmani naturali, urmașii 

căprioarelor aduse aici în 1864 distrug 

acum pădurile. 

 Comentând, în general, 

despre activitățile animalele de pradă, 

Clifford Presnall de la U. S. Fish and Wildlife 

Service reamintea: „Trebuie să ne aducem 

aminte că prădătorii sunt și benefici și ostili; 

și sunt benefici în mare măsură. Evident că 

lupii trebuie înlăturați dintre cirezile de 

animale, pentru că avem mai multe 

beneficii de pe urma cirezilor. Dar destul de 

des, atunci când înlăturăm o specie pur și 

simplu permitem altei specii să se extindă 

dincolo de limita de siguranță”. O altă 

autoritate adaugă: „Prădătorii sunt agenții 

naturali de sănătate ai comunității animale, 

deoarece elimină în special specimenele 

mai puțin potrivite”. 

 Dintre multele specii de 

șoimi, doar două se hrănesc cu puii 

fermierilor; dar, deși sunt protejați în mod 

înțelept în Europa, pentru a vâna șoarecii 

de câmp care fac rău culturilor, sunt adesea 

uciși prostește, fără discriminare, în Statele 

Unite. Wildlife Service estimează că aceștia 

sunt benefici în proporție de 70%; că în ce 

privește profitul, fiecare șoim, bufniță sau 

nevăstuică ce trăiește pe lângă o fermă 

salvează mare parte din recolte. 

 S-a amintit de sconcși. Un 

fermier a aflat mai multe despre 

întrebuințarea acestora după ce a curățat 

ferma de ei. Considerând că îi mâncau din 

porumbul cu care-și hrănea rațele, acesta a 

pus curse și în cele din urmă a vânat toți 

sconcșii. Dar s-a întâmplat altceva. 

Rățuștele au început să dispară de lângă 

iazul unde rațele obișnuiau să-și crească 

puii. O cercetare făcută de experții în 

conservare au descoperit că broaștele , 

supărăcioase, din iaz le mâncau pe rățuște. 

Ei au făcut atunci legătura între lipsa 

rățuștelor și eliminarea sconcșilor. În dieta 

sconcșilor (pe lângă porumb) erau incluse și 

ouăle de broască țestoasă. Astfel, scăpând 

de sconcși, broaștele țestoase s-au înmulțit 

foarte mult, având drept consecință 

paguba fermierului. Cam așa se întâmplă! 

 Pisicile ucid milioane de 

păsări, anual. Dar să presupunem că 

păsările nu ar fi atacate de nici un prădător. 

O singură pereche de prihori, dacă nu sunt 

deranjați, ar da naștere la nouăsprezece 

milioane de odrasle, în zece ani. O pereche 

de șoareci ar putea produce peste un 

milion de urmași, într-un an. Astfel, se 

observă că uciderea prădătorilor aduce o 

reacție în lanț, adesea mai păgubitoare 

decât benefică. 
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 Omul ar trebui să învețe să 

recunoască astfel de insecte-leu și tigru 

precum gândacul sau buburuza, care 

mănâncă afidele ce fac rău florii și fructului; 

miriapodele, adevăratul dușman al 

dăunătorilor casnici, gâzele care mănâncă 

larvele sau omizile moliei care năpăstuiește 

pădurile, larvele fluturelui care miroase 

urât sau al celui cu ochi aurit. Lumea 

insectelor are, de asemenea, proprii 

mâncători de gunoi care ajută natura să 

facă curățenie. Una dintre acestea este 

gândacul de cimitir, care îngroapă cadavre 

de șoareci și păsări. În apă se găsesc alți 

prădători, precum gândacul de apă, care 

trăiește cu insecte și chiar cu pești mici. 

Larva lui se aseamănă cu un crevete mic, 

datorită curajului lui de a vâna insecte fiind 

numit „tigru de apă”. Acest individ aruncă 

asupra victimelor lui un lichid cafeniu, care 

le predigeră înainte de a fi consumate.  

 Una dintre cel mai bine 

organizată și de temut insectă-luptătoare 

este furnica Amazoniană. Corpul ei 

strălucește într-un roșu-gălbui, aproape ca 

o armură de aramă. Organizată și echipată 

pentru manevre de luptă, atacurile ei 

asupra altor colonii de insecte micșorează, 

fără îndoială, surplusul de populație în 

rândul furnicilor. Toată treaba în colonia 

furnicilor Amazoniene – adăpostirea, 

hrănirea și creșterea puilor – se face de 

furnicile sclave, care sunt capturate în 

raidurile bine puse la punct. Câteodată 

celelalte furnici se apără, dar de obicei 

furnicile roșii sunt prea puternice, 

ucigându-le pe furnicile negre, înțepându-

le în cap. Larvele sunt apoi luate să fie 

crescute de furnicile sclave împreună cu 

tinerele furnici Amazoniene. 

 Informația de mai sus n-ar 

trebui să-l împiedice pe om să ucidă 

animalele dăunătoare sau insectele care 

fac rău, ci el ar trebui să ia în considerare 

toți factorii implicați, pentru propria lui 

protecție. Regula divină interzice uciderea 

sălbatică. Un scriitor avertizează: „Dacă 

cineva ucide orbește, pur și simplu caută 

probleme”.  

 În lumina Genezei 1:29, 30 și 

a lui Isaia 11 și 65 pare îndoielnic dacă pe 

pământul cel nou, sub Împărăția lui Cristos, 

echilibrul naturii va fi păstrat de prădarea 

unui animal sau a unei insecte. Animalele 

carnivore, precum ursul și leul, vor deveni 

ierbivore în lumea nouă; iar șarpele nu va 

mai face nici un rău copiilor. Aceasta 

înseamnă că nu vor exista prea multe sau 

prea puține animale, care să-și 

îndeplinească propriul rol, spre binele 

omului și spre gloria Creatorului lor. – 

Geneza 9:3, AAT; Osea 2:18. 
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Două persoane decedează la o demonstrație a Legiunii 

 În Secolul creștin din 7 iulie, 1950, au apărut următoarele: „La fabrica de 

hârtie din Mosinee, Legiunea Americană, condusă de un fost comunist, a fost recent scena 

unei zi totalitare, batjocoritoare cu un rezultat înspăimântător. După ce au ars cărți, au 

arestat cetățeni și l-au tras cu forța pe primar din pat, ei au făcut o demonstrație așa de 

eficientă de „educație împotriva comunismului”, încât se raportează cum comandantul 

național al Legiunii Americane ar fi strâns în Chicago o coaliție de organizații, reprezentând 

85 milioane de oameni, pentru a lupta împotriva comunismului în acest fel. Ce nu s-a 

raportat din Mosinee este faptul că după aceea primarul și un slujitor mai în vârstă au 

decedat, din cauza unui atac de inimă. Post Dispatch din St. Louis sugerează ca Mosinee să 

facă acum o demonstrație despre cum ar trebui să funcționeze democrația”. Noi sugerăm 

ca pentru o demonstrație democratică să-și facă apariția cineva mai calificat decât 

Legiunea Americană.

 

Viața pe noul pământ 

 Omului de rând, cu inima 

sinceră, nimic nu i-ar plăcea mai mult decât 

să trăiască veșnic pe pământ, sub condiții 

drepte, mai ales dacă ar avea o tinerețe 

veșnică. Totuși, din cauza falsei învățături 

religioase el consideră de neconceput că 

Dumnezeu are un astfel de scop cu privire 

la pământ și la om. Dar Iehova Dumnezeu, 

care a făcut pământul și pe om, și care a pus 

în inima omului o apreciere a frumuseților 

naturii și a vieții de pe pământ, nu a făcut 
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așa doar pentru a-l disprețui sau a-l chinui. 

La timpul său potrivit, Dumnezeu va împlini 

dorințele drepte ale întregii sale creații 

umane, pentru lucurile bune de pe acest 

pământ, cu condiția, bineînțeles, ca ei să 

îndeplinească cerințele lui – Psalmul 

145:16,19. 

 Scripturile arată că primii care 

se vor bucura de aceste binecuvântări vor fi 

cei care acum caută smerenia și dreptatea 

care, prin urmare, vor fi ascunși în ziua 

mâniei lui Dumnezeu. Așa cum Noe și 

familia lui au fost mutați dintr-o lume 

nelegiuită pe un pământ curățit, tot la fel 

aceștia au promisiunea lui Dumnezeu că 

pot fi cruțați în timpul când el își va exprima 

mânia împotriva acestei lumi violente și 

nelegiuite și vor fi aduși pe un pământ nou, 

în care va locui dreptatea. - Țefania 2:2,3; 

2Petru 3:5-13. 

 Viața pe acest pământ nou nu 

va fi o vacanță fără sfârșit, fără nimic de 

făcut. Nu va fi un paradis al omului leneș. 

Din contră, tot timpul va fi mult de lucru 

pentru cei care ajung pe acest pământ, dar 

va fi o muncă plăcută. Ei își vor găsi plăcerea 

în ea, căci totul va fi spre gloria lui Iehova, 

precum și spre propriul lor folos, durabil. 

 Cu toate acestea, o astfel de 

lucrare nu va însemna o muncă ce îți rupe 

spinarea, ce cauzează durere, și te face să 

te grăbești spre mormânt. Nu va fi acea 

trudă la care a fost condamnat Adam: 

„Blestemat va fi pământul din cauza ta, prin 

suferință să-ți câștigi mijloacele de trai, cât 

vei trăi. Prin sudoarea frunții să-ți câștigi 

mijloacele de trai, până te vei întoarce în 

pământ”. În schimb, va fi lucrarea ce 

trebuia s-o facă Adam, când a fost pus 

prima dată în Eden: „DOMNUL DUMNEZEU 

l-a luat pe om și l-a pus în grădina Eden, s-o 

cultive și să se îngrijească de ea” – Geneza 

3:17,19; 2:15, AAT. 

 Printre primele sarcini care 

vor fi date celor care vor supraviețui 

distrugerii acestei lumi rele, nelegiuite, și 

vor intra pe noul pământ, va fi, fără 

îndoială, curățarea resturilor din bătălia 

Armaghedonului și să dea armelor de 

distrugere o întrebuințare constructivă. „Își 

vor transforma săbiile în pluguri și sulițele 

în cosoare”. Și din nou: „Atunci vor ieși ... și 

vor da foc armelor ... timp de șapte ani vor 

face foc din ele și nu vor avea nevoie să ia 

lemne de pe câmp sau să taie din păduri, 

pentru că vor da foc armelor”. – Mica 4:3; 

Ezechiel 39:9,10, AAT. 

 Împreună cu aceste 

operațiuni de curățare vor merge mână în 

mână și cele de înfrumusețare a 

pământului. „Vor zidi case și le vor locui, vor 

planta vii și le vor consuma rodul. Nu le vor 

construi ca alții să le locuiască și nu le vor 

planta ca alții să le consume rodul; căci 
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zilele poporului meu vor fi ca zilele unui 

copac, iar aleșii mei se vor bucura de 

lucrarea mâinilor lor” – Isaia 65:21,22. 

 Un alt privilegiu de serviciu al 

celor care vor păși pe pământul cel nou va 

fi acela de a aduce pe lume copii ai 

dreptății, de a-i crește în sfatul și mustrarea 

Domnului. Și acești copii nu vor fi aduși pe 

lume doar pentru a se îmbolnăvi și a muri, 

căci Cuvântul Domnului ne asigură clar: „Ei 

nu vor munci degeaba și nu vor aduce pe 

lume copii pentru distrugere, căci ei sunt o 

rasă a celor binecuvântați ai Domnului, iar 

urmașii lor vor rămâne cu ei” – Efeseni 6:4; 

Isaia 65:23, AAT. 

 Când acești copii ajung la 

maturitate, responsabilitatea părinților 

față de ei se sfârșește. „Dar un tânăr de o 

sută de ani poate muri, un păcătos de o 

sută de ani va fi blestemat”. (Isaia 65:20, 

Rotherham) Această scriptură vrea să arate 

că fiecare copil născut la acel timp va avea 

oportunitatea deplină pentru viață, iar cei 

care atunci vor călca, cu voia, legea lui 

Dumnezeu, vor pieri pentru propria 

nelegiuire, prin urmare, vor fi blestemați. (a 

se vedea Ezechiel 18:20) În comparație cu 

speranța de a trăi veșnic, aceștia vor muri 

în timp ce vor fi încă „tineri”. Moartea 

acestor neascultători cu voia nu va cauza 

nici o tristețe, așa cum nimeni n-a fost trist 

când a murit Iuda. 

 Viața pe pământ va cuprinde 

și exercitarea unei stăpâniri iubitoare 

asupra animalelor inferioare. Omul nu le va 

mai vâna pentru sport, nici nu le va mai 

asupri în nici un fel; și nici oamenii nu vor 

mai fi hăituiți de animale. Toți vor locui 

împreună în pace și unitate, așa cum 

prezice profeția, în mod minunat: „Atunci 

lupul va locui împreună cu mielul, iar 

leopardul va sta lângă un copilaș; mielul și 

puiul de leu vor paște împreună și îi va 

conduce un copilaș. Ei nu vor mai provoca 

nici o pagubă și nici o distrugere pe tot 

muntele meu cel sfânt; căci pământul va 

deveni plin de cunoștința DOMNULUI, așa 

cum apele acoperă marea” – Isaia 11:6, 9, 

AAT. 

 Astfel, cei care vor supraviețui 

Armaghedonului și vor păși pe noul pământ 

vor împlini mandatul divin, dat prima dată 

lui Adam și Evei : „Creșteți, înmulțiți-vă și 

umpleți pământul, supuneți-l și stăpâniți 

peste animale!” (Geneza 1:28). Ei vor fi 

privilegiați să demonstreze că mandatul 

poate fi îndeplinit în dreptate de creaturi 

umane de pe pământ. Și apoi ce se va 

întâmpla? Aceștia vor spune bun venit 

înapoi tuturor celor din morminte 

(memoria lui Dumnezeu) care au făcut ce 

este rău și care vor fi înviați pentru 

judecată. (Ioan 5:28,29, NW) Ce moment 

emoționat va fi pregătirea pentru 
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întoarcerea acestora și apoi instruirea lor în 

calea lui Dumnezeu.  

 La sfârșitul miei de ani noul 

pământ va fi plin și adus la starea de 

paradis. Atunci Iehova Dumnezeu va pune 

în aplicare testul final, pentru a hotărî cine 

merită să continue să se bucure de aceste 

binecuvântări. Satan și demonii lui, care au 

fost aruncați în abis, în bătălia 

Armaghedonului, vor fi eliberați pentru 

scurt timp, pentru a testa integritatea 

tuturor acelora care vor locui pe pământ. 

Cei care vor arăta atunci că nu sunt complet 

devotați dreptății și lui Dumnezeu vor fi 

distruși împreună cu Satan și demonii lui. 

„Va veni foc din cer, de la Dumnezeu, și-i va 

mistui” – Apocalipsa 20:7-9. 

 Atunci nu vor mai exista 

moartea, necazul, plânsul sau durerea; 

toate lucrurile vor fi făcute noi. (Apocalipsa 

21:4,5) Și la fel cum Dumnezeu va continua 

să acorde bogății, pentru toată eternitatea, 

celor care vor primi răsplată cerească 

(Efeseni 2:7) tot așa, cei al căror destin va fi 

viață pe noul pământ, vor continua să 

învețe și să facă lucrurile ce vor fi spre gloria 

lui Iehova și spre propria lor bucurie și 

bunăstare. 

CEA MAI MARE INUNDAȚIE DIN CANADA 

De la corespondentul Treziți-vă! din Canada 

 Toate orașele și satele 

complet cufundate în apă! Sute de clădiri 

distruse, rămânând vizibil doar acoperișul 

multor clădiri. Mii de mașini și camioane 

rămase pe străzi, în apă, cu motoarele 

acoperite. Sute de tractoare și alte utilaje 

de-ale fermierilor, abandonate pe câmp. 

Caii și vacile care nu s-au înnecat, n-au fost 

împușcați sau n-au murit de foame au fost 

adunați în zone izolate, pline de noroi. 

Clădiri doborâte din temelii de curenții 

extraordinari au fost purtate de ape în 

zonele rurale. Mii de refugiați se 

îngrămădesc din orașe și sate, ducând cu ei 

tot ce le-a mai rămas. Cincizeci de mii de 

voluntari lucrează neîncetat, zi și noapte, 

timp de săptămâni, pentru a ține piept 

irezistibilului potop. Soldați, marinari, 

oameni de afaceri, gospodine și copii – toți 

cei care pot ridica o lopată – lucrează cu 

febrilitate, pentru a construi diguri și 

pentru a le întări pe cele care se năruiesc 

încet. Așa a început primăvara în 1950, în 

Manitoba de Sud.  

 În mod obișnuit leneșul Red 

River își urmează în liniște cursul spre nord, 

în cele 140 de mile, de la granița U.S. cu 

Lacul Winnipeg. Dar anul acesta nu s-a 

întâmplat așa. De la lățimea lui obișnuită de 

200-350 de yarzi s-a extins într-un 

monstruos lac lat de 30 de mile, inundând 
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632 mile pătrate, acoperind 10 orașe și 

cinci zone rurale cu apă și nămol până la 10-

14 picioare. 

 Este aproape imposibil pentru 

majoritatea oamenilor să-și imagineze 

pământul la fel de plat precum câmpia din 

Manitoba de Sud. Forma Văii Red River este 

ca o uriașă farfurie; diametrul mai mare al 

farfuriei este de 250 de mile, iar diametrul 

mai mic este între 50-100 mile. Exact prin 

mijlocul ei curge Red River. De fiecare parte 

a râului, la est și la vest, câmpia se întinde 

până la marginea farfuriei, ridicându-se 

doar un picior pe milă. Red River poate 

avea peste 18 picioare înainte să inunde 

țărmurile; dar pentru fiecare picior cu care 

se ridică deasupra țărmului se lățește câte 

o milă de fiecare parte.  

 Anul acesta, în prima parte a 

lunii aprilie, multe orașe, orășele și ferme 

de-a lungul cursului râului au fost afectate 

foarte mult. În 6 mai, în Free Press, din 

Winnipeg, au apărut următoarele titluri: 

„Premierul Campbell declară stare de 

urgență”. Și în aceeași ediție a acestui ziar: 

„Sirena Presei Libere sună alarma – Sirena 

sună lung la fiecare două minute”. Un 

comandant militar, Brig. R. E. A. Morton, a 

fost pus la conducerea operațiunilor legate 

de inundații, de guvernul din Manitoba, și 

pe 9 mai au fost convocate 14 unități de 

rezervă, deoarece armata și forțele navale 

au fost convocate la datorie. Sute de 

vehicule militare și camioane amfibii erau o 

priveliște obișnuită. Nu era ciudat ca una 

din aceste creații ale celui de-al Doilea 

Război Mondial să se oprească la ușa din 

față, să-i evacueze pe locuitorii izolați, apoi 

să-și facă loc prin apele murdare, spre 

uscat. Exodul a fost numit cea mai mare 

migrație din istoria Canadei, cu cel puțin 

100.000 evacuați în grabă din zona Greater 

Winnipeg. 

 Fermele de lapte, de pui și 

tăbăcăriile, grădinile de zarzavaturi – toate 

au fost distruse complet, iar animalele au 

fost duse în abatoare cu plute, bărci și cu 

avioanele armatei. Gândiți-vă, animalele 

din lăptării au trebuit să fie împușcate, 

pentru că era imposibil să fie salvate. 

Crescătorii de nurci au fost prinși exact la 

timpul când acestea urmau să dea naștere 

la pui; puii de primăvară erau încă la 

incubatoare, plantele erau în sere. Un 

crescător de pui pur și simplu taie capul 

minunatelor sale păsări și le aruncă la 

gunoi. Ce ar putea face un crescător de 

nurci cu 1.100 de nurci? A constatat că era 

mai greu să le evacueze pe ele, decât pe 

oameni. A fost organizată o operațiune prin 

care să se ducă baloți de fân, cu avionul, la 

caii și animalele eșuate în locuri izolate, din 

zona inundată, la sud de Winnipeg. 
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 Deși mulți înaintau cu greu pe 

țărmurile râului, cu buldozere, punctul de 

atracție al orașului, Teatrul Civic, din 

centrul Winnipeg, a devenit centrul de 

evacuare. Holul principal era înțesat cu 

paturi suprapuse din armată, pe măsură ce 

persoanele fără adăpost veneau aici din 

toate zonele inundate. Crucea Roșie și alte 

organizații similare au muncit ca nebunii 

pentru miile de cazuri nefericite. Se 

solicitau voluntari, îmbrăcăminte și 

alimente. Cluburile din comunitate au 

devenit locuri de activitate ale acestora. 

 Bărbați, femei și copii 

munceau neîncetat să umple saci de nisip 

în depouri, prundișuri, oriunde se putea 

depozita nisip, care era folosit pentru a 

stăvili curentul rece, noroios și 

neînduplecat. Una din aceste întărituri a 

reținut un zid de apă, cu o înălțime între 

zece și paisprezece picioare, și a fost 

construit așa de bine, încât fundațiile 

caselor din spatele acestor întărituri au 

rămas uscate. Majoritatea acestor întărituri 

erau groase de șase picioare. Faimoasa 

întăritură Norwood-Lyndale, mândria 

Winnipegului, se extindea pe șapte mile și 

era suficient de lată să meargă pe ea un 

Jeep. Sacii de nisip au devenit hrana digului 

și carierele de piatră din Winnipeg au 

produs, în nouă zile, mai multă piatră și 

nisip decât se produce, în mod obișnuit, 

într-un an. 

 Protejarea centralelor 

electrice pentru utilitățile orașului – 

căldură, lumină, transport, gaz și 

electricitate – au devenit, de la început, un 

proiect major și mii de angajați și voluntari 

au petrecut multe nopți nedormite și zile 

făcând diguri, umplând saci de nisip și 

pompând apă pentru apărarea orașului. 

Multe din marile clădiri din zona 

metropolitană se aflau în pericol de a 

pierde facilitățile de canalizare. 

 Pe străzi circulau mașini cu 

difuzoare care îndrumau forța de muncă 

spre punctele strategice de risc. „Este 

nevoie de o mie de voluntari imediat!” „E 

nevoie de patru sute de oameni pentru a 

construi un dig, urgent!” și așa mai departe, 

acestea erau cuvintele care se auzeau în 

zonele populate. Imediat organizatorii 

trimiteau camioane încărcate cu oameni. 

Cei care se aflau la conducerea 

operațiunilor foloseau elicoptere, Jeep-uri 

și tancuri. Clădirile legislative din provincie 

erau înconjurate de echipament al armatei, 

gata să acționeze imediat.  

 Din cele unsprezece poduri 

ale orașului patru au fost închise în primele 

zile ale lunii mai. Un pod spre St. Boniface a 

fost închis în timp ce a fost construit un pod 

de urgență, de 1.800 picioare. S-au folosit 

12.000 yarzi de nisip în construirea acestei 

rampe de Departamentul de construcții al 
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orașului, în patru zile. Pe măsură ce 

resturile care curgeau în avalul râului se 

îngrămădeau pe lângă dig, multe poduri 

deveneau diguri, întârziind serios curgerea 

apei. Pentru curățarea acestor reziduuri s-a 

folosit dinamită. Casele care pluteau în aval 

au trebuit să fie înlăturate și au mai fost 

înlăturate sute de camioane cu mobilier și 

gunoaie de orice fel.  

 Deși cererea de alimente 

trebuia să fie o prioritate, cea mai mare 

cerere era pentru saci de nisip și cizme de 

cauciuc. Din toate părțile Canadei, și chiar 

din Statele Unite, veneau, pe calea aerului 

și pe uscat, lucruri precum: cizme de 

cauciuc, saci de nisip, pompe de apă, 

echipament de iluminat pentru situații de 

urgență, poduri Bailey, pentru a întări 

apărarea orașului. Au fost necesari și 

folosiți milioane de saci de nisip, pentru a 

susține 20.000 de diguri, ca să le păstreze 

înălțimea lor de 18-24 inchi deasupra 

nivelului apei. Într-o singură zi Forțele 

Aeriene din Canada au transportat un sfert 

de milion de saci de nisip, iar Liniile Aeriene 

Trans-Canada au transportat, în trei zile, o 

încărcătură de 256.520 livre, din care 

37.720 livre erau alcătuite din pompe de 

apă și cizme de cauciuc. 

În mijlocul acestui necaz și a acestor 

greutăți mulți au putut să zâmbească și să 

aibă simțul umorului față de tovarășii lor. 

Pe întăriturile ridicate cântecul popular 

„Tot ce îmi doresc este muzica” a devenit 

„Tot ce îmi doresc sunt saci de nisip”, iar un 

altul a devenit: „Dacă aș fi știut că vii, aș fi 

construit un dig”. Un proprietar de casă 

făcea reclamă la locuința lui scufundată: 

„Casă de vânzare! Are apă la fiecare etaj!” 

O gospodină mergea prin bucătăria ei cu 

apa până la genunchi, ca să răspundă la ușă. 

Era poștașul; îi adusese factura la apă.  

 O estimare a pagubei totale 

cauzată de inundație este de peste o sută 

de milioane de dolari. Au fost inundați 

500.000 de acri de teren fertil , 18.000 de 

case, multe din ele până la acoperiș; 4.000 

de mașini, sute de tractoare și alte utilaje 

agricole au fost mâncate de rugină și 

umplute de noroi; 2.000 de ferme au fost 

părăsite, iar 100.000 de oameni au rămas 

cu traume pentru anii ce vor urma.  

 Guvernatorul general al 

Canadei, prim-ministrul și mulți alți 

cetățeni de seamă au inspectat personal 

zonele afectate. Toți au fost de acord că 

aceasta este cea mai mare catastrofă din 

Canada. După ce a vizitat zonele afectate 

de inundație, primarul din Toronto a spus: 

„Devastator! 

 În istoria Canadei nimic nu a 

fost așa distrugător. Sate și orașe întregi au 

încetat pur și simplu să mai existe. Este o 

tragedie națională. Am văzut sute de 
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imagini și am citit multe relatări despre 

această inundație și mă așteptam să fiu 

șocat, dar ce am văzut aici m-a afectat așa 

de profund, încât n-o să uit niciodată”. 

 

Trei broșuri noi 

Poți tu trăi pentru totdeauna în fericire pe pământ? Este o broșură de 32 pagini, ce 

conține discursul public rostit de N. H. Knorr la Congresul internațional al martorilor lui 

Iehova, din New York, 6 august, 1950. Vă va încânta s-o citiți; costă doar 5 cenți exemplarul. 

Evoluție versus Lumea Nouă. Această broșură de 64 pagini, cu coperte colorate, 

testează dovada pentru evoluție și cântărește problema pentru Lumea Nouă a Bibliei. Una 

este o himeră, cealaltă este o speranță, cu o temelie sigură. Dovediți singuri aceste fapte! 

Costă 5 cenți exemplarul. 

Apărarea și stabilirea legale a veștii bune. Caracteristicile acestei broșuri de 96 de 

pagini cuprind un memorandum al legii cu privire la lucrarea martorilor lui Iehova. Este 

valoroasă pentru martori, judecători, avocați și pentru toți cei care sunt interesați de 

garanțiile libertății. Costă 10 cenți exemplarul. 

Toate cele trei broșuri vor fi trimise prin poștă, pentru doar 20 de cenți. Folosiți 

cuponul de mai jos: 

Trimit 20 de cenți pentru cele trei broșuri: Poți tu trăi pentru totdeauna în fericire 

pe pământ?, Evoluție versus Lumea Nouă, Apărarea și stabilirea legale a veștii bune.  

Nume............................................... 

Stradă.............................................. 

Oraș............................................... 

Stat................................................ 
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Războiul din Coreea 

În prima parte a 

lunii iulie coloane nord-

coreene puternice, 

precedate de tancuri, cu 

arme și muniție 

extraordinare, au intrat în 

Coreea de Sud, iar în 

primele 14 zile de luptă 

aceștia au invadat aproape 

90 de mile din peninsula 

coreeană și au capturat 

aproape o treime din 

națiune. Forțele U.S., 

australiene și britanice erau 

în acțiune. Frontul de luptă 

a fost numit „casa 

măcelului” de un soldat 

U.S. Un altul a raportat că 

șansele împotriva lor erau 

de 15 la 1 și a spus că „noi 

trebuie să avem mai multe 

gloanțe, decât au ei 

oameni”. Trupele au luptat 

sub autorizația U.N., iar 

steagul U.N. a fost 

prezentat oficial 

generalului Mac Arthur, 

pentru a fi folosit în Coreea. 

Senatorul U.S., Taft, credea 

că războiul va dura cel puțin 

șase luni și pentru apărarea 

oficială se estimau costuri 

inițiale în valoare de 5 

bilioane de dolari. Guvernul 

din Coreea de Nord a spus 

că va confisca teritoriul din 

Coreea de Sud ocupat și-l 

va împărți la țăranii săraci. 

Această mișcare a fost 

interpretată ca o încercare 

de a-i câștiga pe țărani, așa 

încât dacă acei nord-

coreeni vor fi alungați, 

Sudul va întâmpina o lungă 

rezistență. 

Propunerea lui Hoover 

pentru U.N. câștigă 

Fostul președinte 

U.S., Hoover, și-a repetat 

(7/11) propunerea făcută în 

aprilie trecut ca U.N. să fie 

recunoscută fără națiunile 

comuniste din ea și 

referindu-se la situația din 

Coreea a spus că 

mobilizarea națiunilor care 

nu sunt comuniste se 

derulează acum. El a 

propus: „Încercăm să 

construim Națiunile Unite 

pentru a limita comunismul 

la popoarele care sunt deja 

înrobite, pentru a opri 

agresiunea militară și să 

lăsăm în seama timpului ca 

acest rău să dispară”. S-a 

raportat că propunerea lui 

pentru U.N. fără Rusia, care 

în urmă cu două luni a 

întâmpinat dezaprobare, 

câștiga susținere. 
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Cresc Forțele Armate 

U.S. 

Președintele 

Truman a ordonat 

serviciilor armatei (7/7) să 

renunțe la cota de personal 

„pe timp de pace” și să-și 

consolideze forțele, făcând 

recrutări, dacă este 

necesar. Forțele Navale și 

Aeriene sperau să-și 

acopere necesarul fără să 

mai fie nevoie de recrutare, 

dar armata a emis o 

convocare (7/10) pentru 

20.000 de recruți. Dintre 

cele 9.790.000 de persoane 

înregistrate, 1.440.000 au 

fost clasificate apte pentru 

încorporare, în urma 

probelor. Vârsta de la care 

se făceau încorporările era 

de 25 de ani. Deși nu 

existau legi care să dea 

guvernului control pe timp 

de război asupra clasei 

muncitoare, au fost 

reexaminate planurile 

pentru controlarea forței 

de muncă, cu posibilitatea 

unor eventuale controale 

obligatorii ale clasei 

muncitoare. 

Bomba T 

În Congres (7/5) s-a 

discutat o revizuire a 

propagandei U.S. și o 

extindere a transmisiei la 

radio a Vocii Americii, de la 

„șoapta răgușită” la fiecare 

„radio din lume”. Numeroși 

lideri U.S. au aprobat 

planul. Generalul 

Eisenhower a spus că 

adevărul va fi „Bomba T” a 

Statelor Unite, pentru a 

câștiga războiul. Crainicul 

Corporației Radio din 

America (RCA) a 

recomandat ca sunetul de 

20.000.000 $ de la stațiile 

radio americane să 

înconjoare Rusia și țările-

satelit și să depășească 

propaganda radio a 

Sovieticilor, despre care se 

raportează că ar fi mult mai 

puternică și mai persistentă 

decât transmisiile de la 

Vocea Americii. Apoi (7/14) 

președintele Truman a 

cerut Congresului alte 

89.000.000 $ (se 

anticipaseră doar 

10.000.000 $ pentru anul 

curent) pentru a înființa 

mai multe stații și pentru a 

crește numărul de 

programe.  

Bomba cu hidrogen și 

puterea atomică 

Președintele 

Truman a cerut Congresului 

U.S. (7/7) 260 milioane de 

dolari pentru dezvoltarea 

bombei cu hidrogen. El a 

spus că cererea era pentru 

„încurajarea directivei mele 

din 31 ianuarie, 1950”, în 

care el ceruse Comisiei 

pentru energie atomică să 

meargă mai departe cu 

arma. S-a mai anunțat 

(7/14) că în august va 

începe construcția la prima 

centrală electrică pentru 

experimente atomice 

pentru submarine, din U.S. 

Un model de uscat va fi 

făcut dintr-un motor 

nuclear, despre care 

oamenii de știință speră că 

va crește, în mare măsură, 

viteza submarinelor. Costul 
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proiectului a fost estimat la 

25 milioane de dolari. 

Cheltuieli pentru 

Planul Marshall 

Alocarea de dolari 

de U.S. pentru țările legate 

de Planul Marshall, prin 

Economic Cooperation 

Administration (ECA), în 

timpul anului fiscal 1950, 

(care s-a încheiat pe 30 

iunie) a totalizat 

3.592.090.000 $. Deși a 

însemnat cu 30% mai puțin 

decât în 1949, încă 

reprezintă 23.20 $ pentru 

fiecare bărbat, femeie și 

copil din Statele Unite. 

Totalul cheltuielilor ECA, de 

când a început să 

funcționeze, din aprilie, 

1948, s-a ridicat la peste 9,5 

bilioane dolari, sau 63,50 $ 

pentru fiecare persoană din 

U.S. 

Senatul U.S. pune la 

dosar două proiecte de 

lege 

În prima parte a 

lunii iulie Senatul U.S. a pus 

la dosar două proiecte 

importante ale legislației. 

Primul (7/10) a fost 

proiectul de lege F.E.P.C., o 

parte a programului pentru 

drepturi civile al 

președintelui Truman, care 

interzicea discriminarea 

împotriva minorităților în 

șomaj. Chestiunea a fost 

lăsată la o parte, dar ar 

putea deveni un punct 

important la alegerile din 

această toamnă. Al doilea 

proiect de lege care a fost 

pus la dosar (7/12) a fost 

propusa scădere a accizelor 

puse pe piei de animale, 

bijuterii, etc.  

Împotriva ajutorului 

pentru școli religioase 

Asociația națională 

pentru educație s-a întâlnit 

în St. Louis (7/7) și a 

aprobat aproape în 

unanimitate o rezoluție în 

care se cerea ajutor federal 

U.S. pentru școli publice. 

Rezoluția intitulată 

„Fonduri publice pentru 

școli publice” declara că 

asociația respectă dreptul 

denominațiunilor religioase 

de a-și păstra propriile 

școli, dar ea crede cu 

fermitate că astfel de școli 

ar trebui finanțate de 

proprii susținători și că 

„tradiția americană de 

separare a bisericii de stat 

va fi apărată cu zel și în mod 

viguros” Rezoluția a trecut 

cu 3.300 voturi pentru și 

100 împotrivă. Asocația 

este considerată una dintre 

cele mai puternice 

organizații a profesorilor 

din Statele Unite.  

Apel pentru „pace” de 

la Stockholm 

Cererea pentru 

„pace” de la Stockholm, 

emisă în martie de 

congresul Partizanilor Păcii 

și care a circulat prin toată 

lumea sub forma unei 

petiții pentru pace, a fost 

atacată de Comisia 

Bisericilor de la Afacerile 

Internaționale, care s-a 

întâlnit la Toronto. Pe 5 

iulie, aceasta a trimis o 

scrisoare la 350 de lideri 

religioși, din 70 de țări, în 
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care îi avertizau pe 

protestanți că apelul era 

folosit de comuniști pentru 

a-și promova scopurile. 

Secretarul de stat U.S. a 

spus (7/12): „Sunt sigur că 

poporul american nu va fi 

prostit de așa-numitul 

„apel mondial pentru pace” 

sau „rezoluția de la 

Stockholm”, care este acum 

pusă în circulație ... Trebuie 

recunoscută pentru ceea ce 

este – o înșelătorie-

propagandă a prefăcutei 

ofensive de pace a Uniunii 

Sovietice”. El a spus că 

susținerea comunistă a 

agresiunii din Coreea de 

Nord fac această minciună 

un apel de pace și că mai 

mult de jumătate din 

populația din Coreea de 

Sud a semnat petiția, chiar 

înainte de atacul coreean. 

Cutremure în Columbia 

O serie de 

cutremure violente au lovit 

nord-estul Columbiei (7/9) 

care s-au simțit și în Peru, 

Ecuador și Chile. Trei sate 

au fost șterse din existență 

și altele au suferit pagube 

imense. În Arboledas, un 

oraș de 20.000 de locuitori, 

n-a rămas nimic în picioare. 

Cele mai puternice mișcări 

au fost în munți Sierra de 

Perija, aflați la câteva sute 

de mile de Panama. 

Cutremurul a lăsat în urmă 

aproape 300 de morți, cel 

puțin 500 de răniți și 40.000 

au rămas fără adăpost. 

Între timp populația 

rătăcește prin sălbăticie, 

bâjbâie prin întuneric, 

copiii se împiedică printre 

dărâmături, căutându-și 

părinții sau plângând 

pentru că le-au găsit 

trupurile mutilate. Chipuri 

ale sfinților au fost puse pe 

altare improvizate, în piețe 

publice, iar oamenii 

îngenunchează înaintea lor 

ore întregi. Timp de câteva 

zile s-au simțit replici noi. 
Revoltă în Ecuador 

În cinci zile 

Ecuadorul și-a văzut 

ministrul demisionând, un 

nou cabinet instalat (7/13) 

și o revoltă care nu a avut 

succes (7/15). Revolta a 

fost înnăbușită în cinci ore 

de trupe loiale, fără vărsare 

de sânge. Rebelii, conduși 

de Carlos Guevara Moreno, 

un fost ministru de interne, 

au început să pună mâna pe 

palatul guvernatorului, 

aeroport, o bază militară și 

oficiul de telefonie, la ora 5 

a.m., în orașul-port 

Guayaquil. La ora 10 a.m. 

totul a fost recuperat și s-a 

raportat că a fost 

reinstalată ordinea. 

Leopold sau nu? 

Parlamentul Belgiei 

s-a întâlnit (7/6) pentru a 

lua în considerare 

întoarcerea exilatului rege 

Leopold. Partidul catolic, cu 

o majoritate de voturi, 

dorește întoarcerea lui, dar 

protestele socialiștilor au 

continuat. Protestele, 

țipetele și alte tactici au 

deranjat dezbaterea mai 

multe zile. Cu câteva ore 

înainte să înceapă, 

muncitorii au început să 

protesteze pentru 

întoarcerea lui Leopold și 

au trimis aproape 1.000 de 
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telegrame liderilor 

partidelor socialist și 

catolic. La Bruxelles 

100.000 de persoane au 

ieșit în stradă (7/8), 

protestând împotriva 

întoarcerii lui Leopold și în 

timpul unei greve generale 

de 24 de ore (7/12), în 

provincia Wallonia, în care 

limba oficială este franceza, 

muncitorii au strigat pentru 

abdicarea lui Leopold și l-au 

provocat să-și facă apariția 

în oraș. La mijlocul lunii iulie 

nu se ajunsese la nici o 

hotărâre, dar catolicii erau 

încrezători în majoritatea 

lor. 

Guvernul francez 

În prima parte a 

lunii iunie s-au făcut 

încercări repetate pentru 

stabilirea unui cabinet 

satisfăcător în Franța. 

Fostul guvern căzuse în 

iunie, pe baza unui vot de 

neîncredere. Cabinetul lui 

Henri Queuille, care a 

preluat conducerea în 2 

iulie, a durat doar două zile, 

apoi a fost demis și el. Pe 7 

iulie Rene Pleven, fost 

ministru al apărării, s-a 

apucat să formeze un nou 

cabinet. El le-a promis 

socialiștilor, a căror 

retragere, în luna februarie, 

din fostul cabinet, a dus la 

actuala criză, că el va 

acorda creșteri salariale 

pentru cei care lucrează în 

guvern. El le-a promis 

republicanilor populari 

catolici (care doreau 

fonduri pentru școli ale 

bisericii) că va înființa un 

comitet care să revizuaiscă 

sistemul de educație. Cu 

susținerea acestor două 

partide noul lui cabinet a 

fost acceptat cu 335 voturi 

pro față de 226 contra, o 

diferență care nu mai 

fusese obținută de nici un 

guvern francez, în aproape 

un an, și ca rezultat al 

acestei acceptări Franța a 

avut un nou guvern după o 

lipsă de trei săptămâni. 

Amnistia „Anului 

sfânt” dă greș 

Amnistia „anului 

sfânt” din Spania, pentru 

prizonieri, este în curs de 

desfășurare, dar anunțul 

Comitetului central al 

„Anului Sfânt”, potrivit 

căruia 13.000 de prizonieri 

vor fi eliberați, a dat greș. 

Cu 33.853 aflați încă în 

închisoare s-a declarat 

oficial că până în martie 

fuseseră eliberați doar 

3.000 și alți 2.000 urmau să 

beneficieze de o eliberare 

condiționată. Totuși, la 1 

iunie populația din 

închisoare era cu doar 

3.000 mai puțin decât la 

începutul anului, inclusiv 

eliberările din orice alte 

motive. 

Bandit din Sicilia ucis 

Salvatore Giuliano, 

cel mai de temut bandit al 

secolului, din Italia, a fost 

ucis într-un schimb de 

focuri (7/5), în 

Castelvetrano, Sicilia. Timp 

de șapte ani el fusese 

regele bandiților, cu o 

armată de peste 6.00 

adepți. Răpirile lor 

nemiloase și crimele 

brutale l-au făut să fie 
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recunoscut în toată lumea. 

Se crede că a ucis peste 100 

de polițiști și a strâns peste 

2.000.000 $, ca 

răscumpărare. În ciuda 

„conferințelor lui de presă” 

și a faptului că le-a dat voie 

fotografilor în 

ascunzătoarea lui din 

munți, el s-a putut ascunde 

de 2.000 de carabinieri, 

timp de aproape un an. 

Germanii acuză Rusia 

Afirmația Rusiei că 

ea a primit doar 3,7 bilioane 

de dolari, ca daune de 

război, din partea 

Germaniei, a fost pusă sub 

semnul întrebării de 

democrat-socialiștii din 

Germania de Vest (7/11) 

care au spus că Rusia 

primise peste 360 bilioane 

de dolari din partea 

Germaniei, după război: 17 

bilioane $ daune, 26 

bilioane $ în teritorii, 16 

bilioane $ în proprietăți și 

1,5 bilioane $ în forță de 

muncă, din partea 

prizonierilor de război 

ținuți în Rusia. 

Gândaci de cartofi 

Rusia a protestat 

oficial la Washington că 

avioane U.S. aruncaseră 

gândaci de cartofi pe 

câmpurile cu cartofi din 

Germania de Est. Estonia 

instalase un dispozitiv 

pentru depistarea 

gândacilor. Cehoslovacia a 

mai spus că cineva 

aruncase gândaci pe 

culturile lor. 

Departamentul de Stat a 

acuzat că povestea cu 

gândacii de cartofi fusese 

inventată pentru a explica 

un eșec anticipat al 

recoltelor în Germania de 

Est și țările-satelit. În 

Cehoslovacia ambasadorul 

a trimis o notă către 

ministrul de externe ceh, în 

care spunea că acuzațiile 

legate de gândacii de 

cartofi erau „false și 

absurde”. 

Cehoslovacia 

plănuiește purificarea 

De la 1 septembrie 

la 15 decembrie fiecare 

membru al partidului 

comunist din Ceholsovacia 

va trebui să dovedească 

„cum apără partidul 

împotriva infiltrării 

dușmanului”, potrivit 

ziarului ceh Rudic Pravo, iar 

dacă dă greș va fi scos din 

partid. Cu cei 2.300.000 de 

membri, partidul comunist 

ceh este cel mai mare din 

afara Rusiei și raportat la 

populație este mai mare 

decât cel din Rusia. 

Moscova a stabilit că 

această purificare 

păstrează partidul mic, 

organizat și disciplinat. 

Africa de Sud înfruntă 

U.N. 

Africa de Sud-Vest 

este o fostă colonie 

germană, care a fost 

mandatată Uniunii Africii 

de Sud în anul 1920. U.N. a 

cerut ca aceasta să fie pusă 

sub sistemul mandatului 

U.N., dar Uniunea Africii de 

Sud a refuzat să cedeze 

Africa de Sud-Vest și 

planurile acesteia de a 

conduce alegerile locale. 
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U.N. a dus chestiunea 

înaintea Curții 

Internaționale de Justiție și 

aceasta a hotărât (7/11) în 

favoarea ordinii U.N. În 

ciuda acestei hotărâri 

importante ministrul sud-

african pentru afaceri 

economice a spus (7/12) că 

Uniunea nu se consideră 

sub nici o obligație să dea 

rapoarte U.N. 

Condiții economice în 

China 

Examinările făcute 

în Hong Kong, în iulie, arată 

că deși în China comunistă 

există șomaj la scară mare, 

totuși în marile orașe are 

loc o reînviere economică 

treptată. Magazinele au 

arătat o creștere 

considerabilă a vânzărilor 

în luna iunie și se pare că 

drasticele măsuri anti-

inflație ale comuniștilor au 

fost destul de eficiente 

pentru a opri inflația și a 

crește puterea de 

cumpărare. Totuși, lucrul 

acesta a făcut ca 

numeroase industrii să se 

prăbușească. 

Ciumă bubonică în 

China 

S-a raportat (7/11) 

că sudul Chinei a fost lovit 

de ciuma bubonică, 

amenințând 11.000.000 de 

locuitori din provincia 

Fukien. Acolo s-au trimis 

vaccinuri și personal 

medical. 

Constituția statului 

Hawaii 

Convenția pentru 

redactarea Constituției 

statului Hawaii a încheiat o 

constituție de 10.000 de 

cuvinte (7/15), după 78 de 

zile de deliberare și 

dezbateri. Documentul a 

fost scris pentru viitorul 

stat Hawaii, dar înainte ca 

această campanie de 50 de 

ani a Hawaii de a deveni 

stat să se încheie cu succes 

Constituția va trebui să fie 

aprobată de Congres și de 

poporul hawaian, iar 

Senatul U.S. trebuie să 

aprobe proiectul de lege 

prin care Hawaii să devină 

stat. 
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Mai clar decât oricând înainte 

La Proverbele 4:18 se spune: „Dar cărarea celor drepți este precum lumina zilei, 

care strălucește din ce în ce mai mult până ajunge la ziua perfectă”. O dovadă 

convingătoare a acestui fapt este:  

Traducerea Lumii Noi a Scripturilor Creștine 

Grecești 

Tocmai ce a fost pusă în circulație, această nouă traducere într-

o engleză modernă încorporează ultimele progrese făcute în 

cercetarea Bibliei. Ea nu este plină de prejudecăți sectante sau crezuri, 

ci aderă strict la manuscrisele autentice ale Bibliei. Sunt incluse în ea 

mii de referințe, o anexă, note de subsol și alte caracteristici 

folositoare. Traducerea Lumii Noi este cu adevărat ideală pentru a fi 

citită și pentru a fi studiată. Folosirea ei va face Cuvântul lui Dumnezeu 

mai clar decât oricând înainte. Trimiteți, prin poștă, doar 1,50 $ pentru 

un exemplar! 

„Aceasta înseamnă viața veșnică”  

Este o carte de 320 de pagini, care contribuie, de asemenea, în mare 

măsură, la o înțelegere mai clară a Cuvântului lui Dumnezeu. Cele 30 de capitole ale 

acesteia dezvoltă tema vieții veșnice, îl identifică pe Autorul vieții, arată promisiunea 

lui și clarifică cerințele pentru viață veșnică. Dacă ai anticipa o posibiltate cât de mică de a câștiga viață 

veșnică, nu ai profita de ea? Dar acesta nu este un vis sau o născocire a imaginației. Lumina care crește a 

Cuvântului lui Dumnezeu descoperă că viața veșnică poate fi a voastră. „Aceasta înseamnă viața veșnică”, cu 

argumentarea ei lucidă, cu întrebări la fiecare paragraf, cu referințe din Scripturi și index, va clarifica îngrijirea 

făcută de Dumnezeu pentru voi de a primi viață. Ediția este disponibilă acum pe o contribuție de numai 50 

de cenți. 

Vă rog să-mi trimiteți Traducerea Lumii Noi, pentru care trimit 1,5 $, „Aceasta înseamnă viața 

veșnică”, pentru care trimit 50 de cenți. 

Atât Traducerea Lumii Noi cât și „Aceasta înseamnă viața veșnică”, pentru care trimit 2 $. 

Nume........................................................... 

Stradă.......................................................... 

Oraș........................................................... 

Stat...........................................................



50 
 

 


