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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 
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stabilirea unei drepte Lumi Noi. 
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 „Este timpul să vă treziți” – Romani 13:11 

Volumul XXXI   Brooklyn, N.Y, 8 Octombrie 1950   Numărul 19 

Cruciadele Catolicismului- din trecut și din prezent 

Această lume din secolul al 

douăzecilea este condusă fără milă spre 

câmpul de luptă al războiului „sfânt”. Ca și 

cum populația care geme de pe acest 

pământ vechi, distrus de războaie, n-ar fi 

trecut prin suficientă violență și vărsare de 

sânge, agresiune și asuprire, suferință și 

distrugere nemiloasă de vieți și proprietăți, 

se cere mai mult de la modernii cruciați 

religioși ai bombei atomice. Se pare că solul 

nu este suficient de fertil pentru a planta 

semințele păcii. Și nici nu va fi până când 

mai multe milioane din oamenii de pe 

pământ nu vor fi oferiți pe altarul falsei 

religii, pentru a liniști pe oricare dintre 

dumnezeii străini pe care-i servește. 

Actuala criză nu este complet 

diferită de o situație de acum 800 de ani, 

când prin toată Creștinătatea s-a auzit un 

strigăt similar de „război sfânt”. Dacă 

democrațiile din Occident de astăzi se 

gândesc la o astfel de campanie, cel puțin 

să ia în considerare efectul unor serii de 

„războaie sfinte”, care au avut loc în Europa 

de Vest, acum aproape o mie de ani. 

Principalul propagandist pentru cruciade 

este același, atunci și acum, romano-

catolicismul. 

Da, catolicismul! Dar să nu 

permiteți acestui lucru să vă sperie. Acest 

lucru este declarat fără răutate și 

prejudecată, pentru a le face pe persoanele 

sincere să acționeze pentru a se apăra. Nu 

uitați că cei care au suferit cel mai mult în 

cruciadele din trecut au fost adepții 

ascultători ai acestei religii. Cele mai 

nenorocite cazuri n-au fost nici de 

musulmani, nici de turci, nici de evrei, nu, ci 

de catolici. Înseamnă că nu va fi diferit într-

o campanie asemănătoare, dacă are loc în 

timpul nostru. Prin urmare, n-ar fi de 

datoria tuturor, și mai ales a acelor din 

religia catolică, să examineze cruciadele 

catolicismului, atât din trecut cât și din 

prezent? Ba da, și nici o persoană sinceră n-

are nici un motiv să ezite la o astfel de 

investigație.  

Scopul cruciadelor 

Cruciadele din trecut au fost o serie 

de războaie ce au avut loc de la sfârșitul 

secolului al unsprezecelea până la sfârșitul 

secolului al treisprezecelea, cu așa-zisul 

scop de a elibera Palestina de sub 

dominația turcilor și a mahomedanilor. 

Acest lucru a fost cerut pentru a elibera 

altare sfinte și pentru a compensa pagubele 
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aduse pelerinilor „creștini”. Pelerinajele la 

Ierusalim, despre care Enciclopedia 

Britanica declară, pe bună dreptate, că „nu 

sunt o noțiune care să-și aibă originea din 

primele ere ale Bisericii Creștine”, 

deveniseră foarte frecvente la începutul 

secolului al unsprezecelea. Părerea 

acceptată pe atunci la scară universală, că 

sfârșitul lumii era aproape, a făcut foarte 

mulți oameni să-și vândă proprietățile din 

Europa și să se stabilească în „Țara Sfântă” 

și acolo să aștepte venirea Domnului. 

Arabii au protejat aceste pelerinaje 

câtă vreme au rămas stăpânii Palestinei, 

dar situația s-a schimbat în anul 1075, când 

turcii Seljukian au cucerit țara. Atunci 

pelerinii au fost insultați, asupriți și chiar 

masacrați cu sălbăticie, sanctuarele le-au 

fost profanate, iar închinarea le-a fost 

întreruptă. La întoarcerea lor în Europa (cei 

care s-au întors) poveștile jalnice pe care le-

au spus ei au mers până acolo că au aprins 

niște sentimente care până atunci nu 

fuseseră trezite cu o tărie suficientă. Cu 

toate acestea, ideea unui grup înarmat prin 

care să se răzbune pe asupritori venise deja 

în mintea lui Papa Grigorie al VII-lea. El 

trimisese scrisori la toți conducătorii din 

Europa, prin care-i invita să înceapă război 

împotriva turcilor. Totuși, Grigorie a fost 

obligat să amâne acțiunea pusă la cale, 

deoarece au apărut interese mai 

apăsătoare care i-au atras atenția. 

Dar Grigorie murise de zece ani, 

când urmașul lui, Urban al II-lea, a convocat 

Consiliul de la Clermont, în noiembrie 1095. 

Sprijinit de 13 arhiepiscopi, 225 episcopi și 

400 de prelați el a constatat că nu mai era 

nevoie să oprească acest război „sfânt”. 

Deși nu peste tot istoria înregistrează că 

aceasta s-a datorat, în mare măsură, 

demagogiei unui anume Petru Hermitul, 

care, cu scrisori de la patriarhul 

Ierusalimului pentru papă și prinții 

suveranităților europene a traversat cu 

viteză și succes Italia, Franța și Germania, 

predicând peste tot, cu o excesivă 

vehemență, profanarea locurilor sacre și 

starea mizerabilă a bieților pelerini din 

Palestina, de unde se întorsese el. Înarmat 

cu aprobarea papei și cu încurajarea și 

binecuvântarea lui, s-a spus că nu era o 

sarcină dificilă ca Petru să transmită și 

altora fanatismul de care era animat el 

însuși. 

Început cu un măcel preliminar 

Indiferent dacă povestea despre 

succesul Hermitului în ridicarea popoarelor 

din Europa este adevărată sau foarte 

exagerată, trebuie să se observe că imediat 

ce Urban a urcat pe platforma de la 

Clermont, pentru a-și ține discursul, acesta 

era îndreptat spre un auditoriu bine 

pregătit și nerăbdător. Cu mult înainte să 

ajungă la sfârșitul discursului său, strigătul 
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miilor de persoane adunate l-au întrerupt 

pe pontiful roman și au spus într-un glas: 

„Este voința lui Dumnezeu! Este voința lui 

Dumnezeu!” Aceste cuvinte au fost făcute 

strigăt de luptă, pe măsură ce consiliul 

hotăra, în unanimitate, războiul „sfânt”. 

Papa a declarat, și a fost sprijinit în decretul 

său de toți ceilalți prinți ai bisericii prezenți, 

că toți cei care se vor înrola în miliția sacră 

se vor bucura de indulgențe absolute și vor 

primi iertarea tuturor păcatelor. 

Astfel a fost sancționată puternica 

campanie, care în cele din urmă a aruncat 

forțele Creștinătății medievale împotriva 

necredincioșilor din Orient. Papei însuși i s-

a cerut să devină conducătorul luptătorilor 

sanctificați, dar el a renunțat cu abilitate la 

această poziție. El l-a numit pe episcopul 

din Puy să-l reprezinte ca delegat apostolic 

cu armata. 

Mulți cruciați au fost influențați de 

alte motive decât cele religioase, căci 

luarea crucii a deschis ușile închisorii, a 

anulat datorii, a absolvit vina și a acoperit o 

mulțime de păcate. Dar în spatele tuturor 

acestora a fost forța conducătoare a unei 

obsesii religioase oarbe. Supus și prinț, 

stăpân și sclav, cler și laici – toți păreau că 

nu au altă datorie de împlinit decât să-și 

apere religia cu sabia în mână.  

În noiembrie 1095 a avut loc 

consiliul de la Clermont. Data plecării 

pentru cruciați, să pregătească 

Constantinopolul, ca bază de operațiuni, 

fusese fixată pe 15 august 1096. Cu toate 

acestea, trecuseră doar șase luni din acea 

perioadă când Petru Hermitul și-a asumat 

sarcina de a conduce spre Palestina o 

gloată amestecată de peste 60.000 de 

bărbați și femei. Și ce priveliște erau 

aceștia! Femeile apăreau în mijlocul 

luptătorilor; bătrânii erau văzuți alături de 

copii; cei bogați alături de cei sărmani, în 

timp ce din toate părțile se auzea strigătul 

de luptă: „Este voința lui Dumnezeu!” 

În mai multe diviziuni separate, 

incluzând cele mai stupide și sălbatice 

rebuturi dintre oameni, ei alergau spre 

ținta lor, ezitând, ocazional, să-i ucidă pe 

evreii întâlniți în cale. Sub conducerea lui 

Petru câteva mii au ajuns, în cele din urmă, 

la Constantinopol. După aceea, 

împrăștiindu-se cu capul înainte printre 

turci, ei au devenit o pradă ușoară, într-o 

cursă ce le-a fost pregătită, rămânând în 

urmă doar o piramidă de oase, care să 

spună povestea celor care aveau să vină 

după ei. 

Prima cruciadă 

Mult lăudații eroi și lideri n-au fost 

marii regi și împărați ai Europei, ci au fost 

prinți de ordin secundar. Opt dintre ei au 

fost foarte renumiți, iar principalul grup a 
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mărșăluit sub conducerea lui Godfrey din 

Bouillon. După ce au întâmpinat multe 

dificultăți cu grecii, cruciații, numărând 

sute de mii, au continuat să se lupte cu 

turcii. Asediul de la Niceea, lupta de la 

Dorylaeum și asediul de la Antiohia care a 

urmat, toate sunt detaliate în paginile 

istoriei și nu este scopul nostru să 

reamintim aici aceste întâlniri sângeroase. 

Carnagiul a fost groaznic în ambele tabere, 

iar suferințele de nedescris ale nesăbuiților 

și necumpătaților „cruciați sfinți” s-au 

dovedit fatale pentru mii dintre ei. 

În cele din urmă, în anul 1099, 

rămășițele unei armate cândva puternice, 

estimată la 600.000 persoane, a ajuns la 

Ierusalim. După un asediu de 40 de zile 

orașul a căzut în mâinile cruzilor și 

sălbaticilor purtători ai crucii. Măcelul a 

fost așa de mare, încât sângele celor uciși 

curgea pe străzi în râuri literale. Cruzimea și 

masacrul care au continuat timp de trei zile 

au văzut grămezi de trupuri sfâșiate de 

bărbați, femei și copii, când s-a încheiat 

masacrul. Cruciații au scăpat de evreii 

neajutorați arzându-i de vii în sinagogi.  

Prima Cruciadă se încheiase cu un 

succes evident. Conducerea a trecut 

repede de la Godfrey din Bouillon la 

numeroși alți cruciați și urmașii lor. Dar 

cuceririle și norocul purtătorilor crucii 

catolicismului s-au sfârșit în cele din urmă. 

Orașul Edessa a căzut în mâinile 

musulmanilor și acesta a fost evenimentul 

care a necesitat predicarea în Vest pentru o 

altă cruciadă. 

Experiențele adverse ale Primei Cruciade 

oferiseră puțină instruire, dacă oferiseră, 

unei Europe îndărătnice. Din același motiv, 

peste șase generații succesive s-au grăbit 

spre abisul care se deschidea înaintea lor. 

Luarea în stăpânire și recuperarea unei 

pietre funerare, aflate la două mii de mile 

distanță, părea să reprezinte o atracție, pe 

măsură ce bărbați din orice ținut își riscau 

viața și norocul pentru o aventură 

deznădujduită. În cei 200 de ani după 

Consiliul de la Clermont au fost produse 

mereu noi emigrații de luptători, dar cele 

șapte cruciade importante n-au fost 

impulsionate fără autoritatea și 

entuziasmul papilor Catolicismului și a 

slujitorilor lor ascultători. 

Succesiune de cruciade 

Deși ar fi nevoie de mult timp și 

spațiu ca să detaliem aceste multe realizări 

„sfinte” ale religiei, ele sunt toate după 

același model. Încheierea celei de-a Doua 

Cruciade a văzut Palestina complet în 

mâinile musulmanilor, sub strălucitorul lor 

comandant militar, Saladin, care s-a 

dovedit, în nenumărate rânduri, un om cu 

un carcater superior perfizilor cruciați. 
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După ce a Treia Cruciadă n-a reușit să 

smulgă Palestina din mâinile lui Saladin, cea 

de-a patra s-a dovedit fără succes. A Cincia 

Cruciadă a fost deviată de la scopul ei 

original, în cucerirea grecilor din 

Constantinopol, sângeroșii purtători ai 

crucii nici măcar neajungând la granițele 

țării pe care ei intenționau s-o elibereze. 

Prin acest angajament, capul Bisericii de la 

Roma spera să facă împăcare între Biserica 

din Vest și cea din Est, dar și aceasta a 

rezultat într-un eșec complet, pe măsură ce 

prăpastia a devenit mai mare, iar cei 

convertiți au căpătat o ură mai înverșunată. 

Poate că pentru a expune complet 

fanatismul religios care a condus perioada, 

a fost lăsat pe seama „Cruciadei copiilor”, 

din anul 1212. Această expediție a fost 

alcătuită complet din băieți și fete, de toate 

vârstele, care au părăsit orașele și satele 

Germaniei și Franței, fără lideri, călăuze sau 

provizii. Așa cum era de așteptat, acești 

adolescenți care numărau peste cincizeci 

de mii, au ajuns curând într-o suferință 

deplorabilă, iar puținii care n-au pierit, au 

fost vânduți ca sclavi de către viclenii 

negustori de sclavi. Au fost puțini cei care s-

au întors acasă, dacă au fost, și mai puțini 

au fost aceia care au ajuns la porțile 

Ierusalimului.  

A Șasea Cruciadă a fost încununată 

doar de urma de succes avută la capturarea 

Ierusalimului de prima campanie. Cu toate 

acestea, indiferent cât de ciudat este s-o 

spunem, cel care a câștigat cel mai mult 

pentru cauza Catolicismului de la Prima 

Cruciadă, împăratul roman Frederick al II-

lea, a realizat atâtea fapte după ce a fost 

excomunicat de papă, pentru că n-a făcut-

o mai devreme, și n-a primit nici onoruri, 

nici laude pentru realizările lui. 

Flăcările cruciadelor se stingeau 

acum, pe măsură ce se derula a șaptea, a 

opta și a noua, și băgau prea devreme în 

morminte o mulțime de fanatici și 

nevinovați amăgiți. La sfârșitul secolului al 

treisprezecelea, și după 200 de ani de 

vărsare de sânge sfințită, Palestina, numită 

de cruciați „Țara Sfântă”, a fost pierdută 

complet în favoarea musulmanilor. Cu 

toate acestea, inimile catolicilor din Europa 

nu erau atunci pline de tristețe, cum erau 

cu un secol și mai mult înainte. Papa 

Nicolae al IV-lea și urmașii lui au încercat să 

reaprindă flăcările pentru a inspira și 

reînvia „războaiele sfinte”, dar indiferent 

cât au încercat, n-au reușit s-o facă. 

 

Rezultatele Cruciadelor 

Astăzi, după ce au trecut sute de ani 

de la acele cruciade din vechime ale 

Catolicismului, putem lua în considerare 

rezultatul lor. Ce s-a obținut, de fapt, de pe 



9 
 

urma acestor războaie crude și 

sângeroase? A avansat în felul acesta cauza 

Creștinismului? A fost răspândită lumina 

evangheliei lui Cristos în alte țări și teritorii? 

Au ajuns mai mulți oameni să cunoască 

binecuvântările pe care le aduce 

Evanghelia? Dați la o parte, pentru o clipă, 

fermecătoarea spoială a multor cărți de 

istorie și gândiți-vă la asta! 

Deși binecuvântați de Vatican, 

cruciații au pierdut aproape toate 

campaniile, iar în cele din urmă au pierdut 

Palestina, în timp ce sute de mii de oameni 

nevinovați și înșelați zac în țărână, ca o 

mărturie îngrozitoare a sfârșitului acelei 

incursiuni religioase. Într-adevăr, 

Catolicismul a prosperat, s-a extins și a 

beneficiat foarte mult, ca putere, de aceste 

„războaie sfinte”, dar cauza adevăratului 

Creștinism a suferit pierderi uriașe, căci 

mulți au învățat să asocieze concepția lor 

despre Creștinism cu cei mai corupți, 

imorali, degenerați și cruzi criminali. Dacă 

acesta era efectul pe care Creștinismul îl 

avea asupra susținătorilor lui, oamenii 

preferau să rămână necredincioși. Acum 

trecem peste aceste holocausturi religioase 

ulterioare, precum Războiul de Treizeci de 

Ani (1618-1648), instigat de Ierarhie și 

iezuiții ei, pentru a lua în considerare mai 

multe cruciade catolice curente. Un 

sentiment de dezgust, nu diferit de cel al 

generațiilor trecute, îi copleșește pe cei 

care observă astăzi grotescul cruciadelor 

Romei și motivele ei sinistre. 

Cruciade moderne 

Imposibil! Incredibil! De necrezu! 

Acestea sunt răspunsurile multor persoane, 

pe măsură ce perspectivele acestui modern 

război religios sunt propuse de cei bine 

informați. Cu siguranță că cei care conduc 

și cei conduși de astăzi n-ar putea fi 

manipulați și convinși de un Petru Hermitul 

sau Papa Urban al II-lea din secolul al 

douăzecilea, sau ar putea? Ar putea? Odată 

cu creșterea loviturii politice catolice focul 

și dogoarea cântecului religios de război au 

devenit mai fierbinți și mai zgomotoase. 

Acuzarea arhiepiscopului Stepinac 

al Yugoslaviei; procesele și acuzațiile multor 

preoți din Polonia și alte țări de sub sfera de 

influență sovietică; acuzarea și 

condamnarea cardinalului Mindszenty al 

Ungariei; întoarcerea milioanelor de „copii 

ai Bisericii” spre comunism – toate acestea 

au făcut ca acuzațiile și insultele împotriva 

actualilor necredincioși „comuniști atei” să 

crească din ce în ce mai mult. Împotriva 

acestora sunt ocupați cruciații agitatori de 

gloate să ducă noul război „sfânt”. Așa de 

înverșunat este Vaticanul împotriva 

potopului comunist din Est încât a mers 

până acolo să excomunice multe milioane 
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din turma ei, care sunt simpatizanți ai 

acestui partid politic. 

Chiar înainte de cel de-al Doilea 

Război Mondial erau în curs pregătiri 

pentru sarcina războinicului „sfânt”, pe 

măsură ce Ierarhia romano-catolică punea 

la cale pregătiri secrete cu dictatorul 

Mussolini, în 1929, și Germania nazistă, în 

1933. Aceste „săbii” ale Bisericii n-au fost 

inventate pentru o încăierare la scară mică, 

ci mai degrabă se avea în vedere o mare 

cruciadă, pentru a salva lumea întreagă de 

îngrozitoarea amenințare a comunismului.  

Prima țară ce avea să fie astfel 

salvată a fost Spania, pe măsură ce cruciații 

lui Hitler și ai lui Mussolini veneau cu 

grămada în ajutorul sângerosului rebel 

Franco, descris de un cardinal american ca 

„un minunat gentleman creștin”. Mai 

înainte, fasciștii binecuvântați de papă 

obținuseră un succes splendid în 

agresiunea lor împotriva neajutoratei 

Etiopia, împingând cruciada spre Africa. 

Cardinalul Schuster din Milano a spus 

despre acel atac diabolic: „În acest moment 

steagul italian aduce triumful crucii lui 

Cristos în Etiopia, eliberând calea pentru 

emanciparea sclavilor, în același timp 

deschizând-o pentru propaganda noastră 

misionară”. 

Mii au căzut de tăișul săbiei acestor 

cruciați, ca să spunem așa, dar cruciada 

majoră urma să înceapă prin modernul și 

fanaticul Petru Hermitul, dictatorul catolic, 

nazist Hitler. Atacurile lui fulger au fost 

însoțite de binecuvântări și rugăciuni ale 

bisericii lui și el nu a suferit niciodată o 

excomunicare fatală, așa cum s-a întâmplat 

cu fostul cruciat, împăratul Frederick al II-

lea. Atacurile lui împotriva democrației și 

libertății au fost făcute cu o iuțeală 

grăitoare și cu un succes alarmant, și în 

timp ce-și urla dezbinările victorioase 

împotriva comuniștilor, declara: „Vom 

recrea minunata tradiție a Cruciadelor, ne 

vom continua misiunea pentru a aduce 

civilizația în estul Europei. Va fi deschis un 

vast domeniu de activitate, iar clerul 

german catolic va avea multe de făcut 

printre oamenii care s-au sălbăticit și care 

au fost jefuiți de evrei și bolșevici, nu doar 

de patria lor, ci și de Dumnezeul lor!” – 

Vancouver B.C., Daily Province, 7 ianuarie, 

1941. 

În această privință ne aducem 

aminte, de asemenea, de depeșa publicată 

în Times, New York: „Episcopii catolici din 

Germania au emis o scrisoare pastorală în 

care se declara: În acest timp decisiv îi 

sfătuim pe soldații noștri catolici să-și facă 

datoria, în ascultare de Fuehrer, și să fie 

gata să-și jertfească propria individualitate. 

Facem apel la cei credincioși să se alăture în 

rugăciuni înflăcărate, ca Providența Divină 

a Dumnezeului Cel Atotputernic să conducă 
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acest război spre un succes binecuvântat și 

pace pentru patria și națiunea noastră.” 

Dar rugăciunile pentru succesul 

binecuvântat al purtătorilor crucii, sub 

nazism, n-au primit răspuns, iar în 1945 a 

venit o înfrângere amarnică, după ce 

milioane de oameni au fost uciși, într-un 

efort zadarnic. Ei au plătit prețul de a fi 

luptat și a fi sprijinit cruciada modernă a 

Catolicismului, care a dat greș complet în 

scopul ei, așa cum s-a întâmplat și cu cele 

din secolul trecut. 

Totuși, aceasta nu-i descurajează 

deloc pe cei care pun la cale cruciade, care 

au întâmpinat multe lovituri grele în cauza 

lor sfântă. Acum Vaticanul adună legiuni și 

arme cu care își propune să încheie 

cruciada, de data aceasta cu succes. În mod 

ciudat, cândva aliați ai Comunismului 

împotriva dușmanului comun al nazismului 

și fascismului, democrațiile din Occident se 

pregătesc de luptă și se grăbesc să poarte 

crucea în marea campanie de a salva lumea 

de comuniști. 

 

Va câștiga sau va pierde Ierarhia? 

Va avea succes Ierarhia, în speranța 

de a câștiga, în cele din urmă, lupta 

împotriva Rusiei și de a se pune în poziție 

dominantă, înlocuind Biserica de la Răsărit, 

care a fost despărțită de ea înainte de 

primele cruciade? Își va păstra ea 

autoritatea asupra „mormântului sfânt”, cu 

care se laudă așa de mult, și asupra 

proprietății pentru care s-a vărsat atât 

sânge? Ea nu renunță deloc la campania ei 

agresivă în prezent ci, în schimb, merge 

înainte cu vehemență și cu o furie din ce în 

ce mai mare. Ea și-a acoperit cu viclenie 

duplicitatea din cel de-al Doilea Război 

Mondial, prin propagandă, și a prostit 

democrațiile. Ajutat de viclenia prin care a 

ieșit mai puternic decât oricând înainte din 

războiul pe care l-a inițiat, război în care 

partea lui a suferit o înfrângere militară, 

Catolicismul se simte încrezător într-o 

ultimă victorie. 

Pe măsură ce în toată lumea se 

aude strigătul pentru un „război sfânt”, 

lecțiile din trecut vin iar și iar în minte, 

învățând că scopul cruciaților de la Vatican 

este mereu același: moartea. Adevărații 

creștini vor trebui să privească nu spre 

sângeroasa Romă, ci spre Marele 

Dumnezeu Iehova, pentru eliberare de 

comunismul ateu și alte forțe nelegiuite. 

Vom fi recunoscători că Iehova Dumnezeu 

va pune capăt pentru totdeauna acestor 

războaie oribile și sângeroase, numite 

cruciade. Atunci când organizația care le-a 

inspirat întotdeauna va fi trecută prin sabie, 

de Executorul ei, la Armaghedon, toate 

persoanele cu bunăvoință față de 
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Dumnezeu se vor bucura foarte mult, căci 

ei știu bine că acele cuvinte, scrise cu mii de 

ani înainte, o condamnă: „Pe haina ta se 

găsește sângele sufletelor sărmanilor 

nevinovați. Nu l-am găsit printr-o cercetare 

secretă, ci din toate acestea!” – Ieremia 

2:34. 

Deși umblăm în carne, nu purtăm război potrivit cărnii. Armele războiului nostru nu sunt 

carnale, ci sunt pline de putere datorită lui Dumnezeu, ca să răstoarne fortificații, fiindcă 

noi răsturnăm raționamente greșite și orice lucru înalt care se ridică împotriva cunoștinței 

lui Dumnezeu și luăm captiv orice gând, ca să-l facem ascultător de Cristos.” – 2 Corinteni 

10:3-5, NW. 

La fiecare 19 secunde, de mai mult 

de trei ori pe minut, o infracțiune gravă este 

comisă chiar aici, în Statele Unite. În fiecare 

zi sunt atacate sau răpite 225 persoane; 

alte 150 sunt jefuite. La fiecare 24 ore au 

loc mai mult de 1000 de spargeri, 460 

automobile sunt furate, în afară de faptul 

că sunt comise alte 2.600 furturi diverse. În 

fiecare zi 36 persoane sunt ucise cu 

premeditare – mai mult de 13.000 de crime 

pe an. Aceste cifre sunt pentru anul 1948, 

dar acum totalul este mai mare. Astăzi 

infracțiunea este dezlănțuită mai mult 

decât oricând înainte. Mai mult de trei 

sferturi de milion de oameni sunt arestați 

anual și li se iau amprente, iar aproape 60% 

dintre aceștia au antecedente. Pe lângă 

aceasta, mai mult de un milion de juvenili 

sunt arestați anual.  

Cifre cutremurătoare ca acestea 

poate că îți întunecă mintea sau te 

plictisesc. Dacă da, atunci aruncați singuri o 

privire la viața socială și vedeți cât de 

degenerată și complet nelegiuită a devenit 

aceasta. Cercetați relațiile umane! Faceți 

lucrul acesta și vă veți convinge că numărul 

mare de infractori arestați în fiecare zi este 

mic în raport cu recolta abundentă de 

nelegiuiți, care înflorește acum precum 

iarba în timpul primăverii. În cea mai mare 

parte aceasta este o generație turbată, care 

n-are nici un respect pentru lege și ordine, 

pentru cele mai simple principii ale unei 

existențe decente, o societate căreia îi 

lipsește iubirea pentru dreptate și justiție. 

Niciodată înainte, în toată istoria mizerabilă 

a omulu, n-a existat un dispreț complet față 

de adevăr, integritate și onestitate, în orice 



13 
 

ramură a societății – în afaceri comerciale, 

viață politică, cercuri religioase. Așadar, 

pregătiți-vă pentru dovezile care urmează: 

Un bărbat și o femeie recunosc 

faptul că au ucis mai multe văduve 

singuratice, pentru bani. În cealaltă parte a 

continentului, un bărbat care merge la 

spânzurătoare mărturisește că în timpul 

vieții a ucis 30 de oameni. 

Mickey Cohen, din Los Angeles, 

descris ca un neimportant tânăr fără 

experiență, prin eliminarea celor doi 

asociați ai lui, care au murit de „boli 

profesionale”, adică focuri de armă, a 

devenit stăpân fără egal al găștii lui. 

Cluburile de noapte și casele de toleranță 

sunt incluse în afacerile lui. Și deși toată 

lumea știe că mintea depravată și 

nelegiuită a lui Cohen complotează să 

elimine pe oricine îi stă în cale sau îi 

împiedică afacerile ilegale, totuși acestui 

pungaș îi este permis să trăiască într-o 

locuință de 100.000 $, ca un cetățean 

cultivat, rafinat și foarte respectat, un 

model pentru comunitate. 

Un alt gangster, Charlie Binaggio, 

din Kansas City, a pus mâna pe un imperiu 

de corupție și viciu, ocupându-se de trafic 

de stupefiante, jocuri de noroc și deține în 

Missouri bordeluri și hipodromuri. Un prinț 

în societatea acestei lumi, banditul 

Binaggio se laudă că are o soție drăguță, o 

casă frumoasă și o mulțime de amici, 

printre ei numărându-se polițiști și 

politicieni renumiți. El a fost numărat 

printre persoanele de seamă ale Partidului 

Democrat. Dar oameni depravați ca și el l-

au doborât pe 5 aprilie, cu cinci gloanțe în 

cap.  

Cu toate acestea, Cohen și Binaggio, 

și alții ca ei, sunt subordonați ai marilor 

stăpâni ai imperiului gloatelor: Costello, 

Luciano, Fischetti, etc. Crima de astăzi este 

organizată așa de bine, încât este unită într-

un uriaș cartel internațional, cu tentacule 

care ajung în aproape fiecare capitală și 

chiar la Casa Albă. Ea deține și controlează 

marile interese de pe Wall Street, are 

legături în practic fiecare țară, chiar și în 

spatele Cortinei de Fier, controlează trei 

lanțuri hoteliere importante și deține multe 

proprietăți de valoare din țară. Listate sub 

un proprietar individual, dar toate 

aparținând acestei adunături de hoți, sunt 

50 de hoteluri rezidențiale în Chicago, o 

navă cu aburi, hoteluri în toată America 

Latină, precum și multe acțiuni în industria 

filmului, spălătorii și industria 

automobilelor. Lanțuri de benzinării, 

restaurante, firme de taxi, linii de autobuze, 

și chiar acțiuni la o Companie feroviară, 

sunt deținute de infractorii din lumea 

interlopă. Acest sindicat al crimei „a 

devenit așa de puternic, încât amenință să 

pună stăpânire pe conducerea mai multor 
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orașe-cheie ale națiunii” – The Reader’s 

Digest. 

A ieșit la lumină mult scandal în 

locurile guvernamentale înalte, când 

cercetările l-au scos la iveală pe generalul 

Harry H. Vaughan, consilierul militar al lui 

Truman, și prietenul său apropiat, John 

Maragon, contrabandistul, și artistul său 

„influent”, Jimmy Hunt, cunoscuți ca 

escroci „de cinci cenți”. Cu toate acestea, 

dacă infracțiunile acestor escroci trebuie 

măsurate în dolari și cenți, atunci acești 

ticăloși sunt doar sardele de mici 

dimensiuni, în comparație cu alți monștri 

devoratori din cercurile guvernamentale, 

care se hrănesc constant cu fonduri 

publice. Frauda și mita din contractele 

făcute pe timpul războiului s-au ridicat la 

multe milioane de dolari. Într-un caz, 

guvernul a plătit 34 de cenți pentru ace cu 

gămălie, care ar fi costat 3 cenți. După ce s-

au examinat doar 5% din contractele de 

război, ca cel din 30 aprilie, 1950, s-a 

constatat că aproape 21.000.000 $ s-au 

folosit în corupție. 

În întreaga structură politică se 

poate constata că guvernul irosește bani 

din cauza ineficienței crase și a fraudei 

deliberate. De exemplu, o agenție are la 

îndemână o rezervă de becuri electrice 

pentru 93 de ani, hârtie pentru calendare 

pentru 168 de ani și șnururi pentru 237 ani. 

Guvernul irosește anual cel puțin 

3.000.000.000 $.  

Această lipsă de onestitate și 

integritate a apărut în fiecare domeniu. În 

afacerile comerciale nu mai există 

moralitate între oameni. Este o luptă pe 

viață și pe moarte, de a o lua înaintea 

altora, ca să nu ți-o ia ei înainte, de a 

distruge competitorii slabi, ca să nu devină 

puternici și să nu te atace și să te distrugă 

ei pe tine. Asta este filozofia deformată de 

astăzi. Practicile fundamentale de afaceri, 

deși deghizate sub masca unei ipocrizii 

evalvioase, sunt crude și nemiloase. 

Reclamele false, acțiunile de pe piața 

neagră, manipularea producției și a 

proviziilor prin monopoluri, infidelitatea, 

înșelăciunea, falsul și multe alte vicii 

nelegiuite „împodobesc” comerțul, precum 

nenumăratele grăunțe de nisip de-a lungul 

țărmurilor continentale ale pământului. 

 

 

Întreaga lume a înnebunit de 

violență 

În aceste timpuri periculoase viața 

și proprietatea au ajuns să aibă puțină 

valoare. Un ucigaș dement umbă pe străzile 

din Brooklyn, New York, cu un cuțit de 14 

inchi, și înjunghie șapte persoane, patru 
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dintre acestea murind înainte ca el să fie 

prins. În timp ce trei copii mici se plimbau 

pe un pod, un bărbat îi ajunge din urmă, o 

ia pe fata de opt ani și o aruncă de pe pod, 

de la o înălțime de 12 picioare, ucigând-o. 

Un maniac pătrunde într-un spital și lovește 

în cap doi copii care dormeau. O femeie 

care iubește copiii răpește din incubatorul 

unui spital un copil născut prematur, în 

vârstă de nouă zile. O alta, o femeie care 

ura copiii, își omoară în bătaie propriul copil 

în vârstă de șapte luni. O mamă sadică îi 

pune propriului copil în vârstă de doi ani 

zgardă și lanțuri ca unui câine. Părinții unui 

alt copil, într-un mod foarte nelegiuit, și-au 

neglijat și înfometat până la moarte 

băiețelul în vârstă de trei ani.  

Pe de altă parte, copiii se întorc 

împotriva părinților în această eră a 

instabilității emoționale. Certurile din 

familii duc la violență și moarte. O mamă 

mânioasă își lovește propria fiică de 15 ani 

cu o țeavă de fier, iar fata, la rândul ei, o 

atacă și o omoară pe bătrâna doamnă cu 

„ce mi-a căzut în mână”. Un tată se ceartă 

cu fiul lui într-o stație de metrou. Fiul și-a 

împins tatăl spre metroul care trecea cu 

viteză pe lângă ei, ambii alunecând sub 

metrou și murind. Un alt fiu și-a lovit 

bătrânul tată în vârstă de 71 de ani cu patru 

sticle de bere, până l-a omorât, declarând: 

„Îmi pare rău! M-a atacat cu un cuțit și a 

trebuit să mă apăr.” Un alt bărbat, un 

romancier în vârstă de 49 de ani, și-a ucis 

mama în vârstă de 74 de ani, pentru că el 

nu-și mai putea plăti chiria la camera lor de 

hotel. Astfel de relatări triste sunt 

rapoartele zilnice ale știrilor despre acest 

dement secol al douăzecilea.  

Deși concluziile la care s-a ajuns în 

cartea lui Kinsey, Comportamentul sexual al 

persoanelor de sex masculin, pot fi 

discutabile, rămâne faptul că această 

generație a decăzut la un nivel foarte slab 

de moralitate. Alte surse acuză că un număr 

mare de angajați federali sunt perverși 

sexual, o estimare anunțând că în agențiile 

guvernamentale sunt angajați acum cel 

puțin 3.500 perverși sexual. Dr. Felix, 

director al Institutului național de sănătate 

mentală, spune că aproape 4% din 

populația de sex masculin, și cam tot atâtea 

femei, sunt „homosexuali confirmați”. 

Într-adevăr, aceasta este o lume 

veche, desfrânată, care se închină la sex, 

bolnavă fizic și psihic din cauza lăcomiei și a 

exceselor ei sexuale. Numărul șocant de 

cazuri de violuri, raportate zilnic, 

demonstrează această condiție jalnică. Un 

bărbat alb de 24 de ani violează o fetiță de 

culoare de cinci ani. Un violator de 66 de ani 

aruncă la gunoi trupul neînsuflețit al unei 

fetițe de șase ani, după ce și-a satisfăcut 

pasiunea. Un alt nenorocit n-a fost prins 

până n-a ucis două fete de unsprezece ani. 
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Un pastor baptist a fost întemnițat pentru 

că a violat pe una din enoriașele lui în vârstă 

de 15 ani. O elevă drăguță este găsită 

ștrangulată pe o stradă. Trupurile goale și 

mutilate ale mai multor femei, aparent 

ucise de același nenorocit bolnav de sex, se 

adaugă la ororile acestei lumi plină de 

păcat. 

Infracțiunile nu se opresc niciodată 

Părinții degenerați cresc copii 

delincvenți. Asemenea unor pungași adulți, 

doi copii în vârstă de 3 și 4 ani, au bătut o 

fetiță de 1 an și zece luni și au jefuit-o de cei 

doi penny ai ei. Asemenea unor adulți care 

practică linșajul, trei băieței și-au legat 

tovarășul de joacă, ca parte a planului lor 

de a „spânzura câte un copil la fiecare a 

treia duminică”. Ca niște adulți răzbunători, 

un băiețaș care a primit note mici la școală 

„a reglat conturile” dând foc școlii și 

cauzând pagube în valoare de 650.000 $. 

Asemenea unor adulți care caută emoții, un 

băiat de 13 ani a încercat să deraieze un 

tren pentru că „dorea să vadă un tren 

eșuat”. Asemenea unor vandali adulți, un 

băiat de zece ani a intrat în clădirea 

guvernului, cu chef să facă rău, distrugând 

cu un topor instrumente delicate și 

recipiente pentru acizi și turnând lipici pe 

mașina de scris. 

Se fac toate eforturile pentru a 

stârni poftele sexuale – prin emisiuni de 

teatru și radio, prin presă și discursuri, prin 

reclame de tot felul, de la spuma de 

bărbierit până la cereale, prin cântece și 

dans – nu se pierde nici o ocazie pentru a 

aprinde și a întreține flacăra pasiunii. Ca 

rezultat, străzile sunt pline de ahtiați după 

sex și cei care sunt priviți cu respect și ca 

„oameni importanți” sunt adesea 

celebrități din cluburile de noapte, 

cazinouri, etc. Adolescenții preocupați 

foarte mult de sex doar îi imită pe acești 

adulți, în încercarea de a acționa ca „niște 

adulți”. 

Când a fost închis un club social de 

40-50 băieți și fete, unii au recunoscut că 

fumau marihuana și comiteau sodomie și 

alte perversiuni sexuale. O fată de 17 ani s-

a lăudat că avea relații cu 12 băieți și 

bărbați pe week-end. Un studiu făcut în 

Britania arată că 64% din copiii născuți de 

femeile sub 20 de ani sunt concepuți în 

afara căsătoriei. Cel puțin opt fete și zece 

băieți frecventau „N. V. Club” din Texas. 

Fetele alegeau N.V („non-virgin”) Club și 

erau gata să „stea la dispoziție oricând”. 

Erau aleși noi membri, după ce-și sacrificau 

virginitatea, iar băieții care se alăturau 

trebuiau mai întâi să treacă inspecția făcută 

de fete.  
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Această decădere a moralității în 

rândul adolescenților nu face decât să le 

distrugă viața și să frângă inima celor din 

familie. Cu consecințe și pericol mai mari 

pentru bunăstarea publică sunt violența și 

infracțiunile din ce în ce mai mari, comise 

de acești huligani tineri și fără scrupule. 

Când acționează în grupuri aceștia 

terorizează orașe întregi. Găștile de fete, 

adevărate fabrici de boli venerice, umblă în 

căutarea prăzii. Găștile de băieți umblă pe 

străzi ca o haită de lupi. Forțele de poliție 

sunt adesea tachinate, atunci când încearcă 

să pună capăt acestor fărădelegi comise de 

tineri. Nu prea găsești o infracțiune comisă 

de cei mai mari nelegiuiți, care să nu fie 

imitată de acești tineri neexperimentați și 

nechibzuiți. Printre ei găsești traficanți de 

droguri, cămătari, șantajiști, spărgători de 

seifuri și sadici. Vandalismul este bucuria și 

plăcerea lor, iar specialitatea lor sunt 

luptele pe viață și pe moarte între găștile 

rivale. Uciderile comise de acești copii cresc 

cu o rată alarmantă. 

Ce înseamnă toate acestea? Și mai 

important, ce se poate face pentru a 

remedia această dezordine socială 

condamnabilă? „Delincvența tinerilor”, 

spun unii, este baza întregii probleme 

infracționale, dar mai există și alți factori 

răspunzători de aceste lucruri. Un element 

destul de mare al populației în general este 

complet nelegiuit și-i lipsește complet 

integritatea morală. Agențiile de punere în 

aplicare a legii au slăbit și s-au fărâmițat, 

sub impactul îngrozitor al timpului, iar 

puținii oameni corecți, aflați în poziții de 

răspundere, constată că sunt fără putere 

pentru a remedia împrejurările. Valul din ce 

în ce mai mare de infracțiuni și nelegiuire 

continuă să crească. 

De ce? Pentru că ne aflăm în „zilele 

din urmă” ale acestei nelegiuite lumi vechi, 

al cărui dumnezeu și stăpân este Satan 

Diavolul. Diavolul s-a lăudat că îi va întoarce 

pe toți oamenii de la adevăr, justiție și 

dreptate și de la Atotputernicul Dumnezeu, 

de aceea el face tot ce-i stă în putință în 

aceste puține zile rămase. Ca urmare, 

având în față toate aceste condiții de 

delincvență, toți iubitorii de adevăr și 

dreptate, care speră să trăiască în dreapta 

Lume Nouă, sub condiții teocratice, vor fi 

încurajați să citească următoarele cuvinte 

al aspotolului Pavel și în timp ce vă gândiți 

la însemnătatea acestei profeții, țineți 

minte mărturia de mai sus despre timpuri: 

„Dar să știi că în zilele din urmă vor fi 

timpuri critice, cărora cu greu li se va face 

față. Căci oamenii vor fi iubitori de sine, 

iubitori de bani, aroganți, trufași, 

blasfematori, neascultători de părinți, 

nerecunoscători, neloiali, fără afecțiune 

naturală, refractari la orice acord, 

calomniatori, fără stăpânire de sine, cruzi, 
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neiubitori de bine, trădători, încăpățânați, 

umflați de mândrie, mai degrabă iubitori de 

plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având 

o formă de devoțiune sfântă, dar negându-

i puterea; și de aceștia depărtează-te! Căci 

dintre ei se ridică oamenii care pătrund cu 

viclenie în case și le iau captive pe femeile 

slabe, împovărate de păcate și mânate de 

tot felul d dorințe. ... dar oamenii nelegiuiți 

și impostorii vor merge din rău în mai rău, 

inducând în eroare și fiind induși în eroare”. 

– 2 Timotei 3:1-13, NW. 

 „Întreaga notă a mesajului din 

Cuvântul lui Dumnezeu pentru aceste zile 

cruciale este să vă familiarizați cu Iehova 

Dumnezeu și cu al Său Rege al Lumii Noi, 

dacă vreți să trăiți veșnic și să fiți fericiți. În 

noaptea dinaintea morții lui, pentru 

fericirea ta veșnică, Fiul lui Dumnezeu a 

spus: Aceasta înseamnă viața veșnică: să 

asimileze cunoștință despre Tine, singurul 

Dumnezeu adevărat și depre Cel pe care l-

ai trimis Tu, Isus Cristos.” – Ioan 17:3, NW. 

Cuvintele de mai sus sunt citate din 

cuvântarea publică „Poți tu trăi pentru 

totdeauna în fericire pe pământ?”, rostită 

de președintele Watchtower Bible and 

Tract Society, Nathan H. Knorr, în fața unui 

auditoriu de 123.07 persoane, în ultima zi a 

Congresului Internațional al martorilor lui 

Iehova Creșterea Teocrației, pe Stadionul 

Yankee din New York. 

Vastul auditoriu a primit cu bucurie 

aceste remarci, precum și întreaga 

cuvântare, care a fost întreruptă adesea de 

aplauze. Cu toate acestea, cuvintele sunt 

citate aici pentru a prezenta cititorilor 

revistei Treziți-vă! tot congresul 

internațional de opt zile, care a avut loc din 

30 iulie până în 8 august, 1950. 

Evenimentele care au avut loc în această 

perioadă vor face mai mult decât să 
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justifice afirmația că acest congres a fost 

evenimentul distinctiv al anului 1950. 

Ziua absolvenților de la Gilead 

Chiar de la început, acesta a fost un 

punct de cotitură în istoria bisericii creștine. 

În prima dimineață, participanții la congres 

au fost întâmpinați cu noi cărți de cântări, 

cu teme biblice, într-un limbaj modern, 

puse pe muzică, deschizând o paradă de 

apariții la congres. O cântare din noua carte 

de cântări, o cuvântare despre aceasta, 

rostită de K. F. Klein, și discursul lui A. C. 

Macmillan despre exemple de credință din 

vechime și moderne au pregătit calea 

pentru deschiderea oficială făcută de 

prezentatorul congresului. 

Grant Suiter, secretar-casier al 

Watchtower Bible and Tract Society, a fost 

prezentatorul congresului. În răsunătorul 

său discurs de bun-venit, el s-a referit la 

adunare ca la „cea mai mare adunare 

pentru o bună guvernare, care a avut loc 

vreodată pe fața pământului”. Deși 

adunarea îndrepta atenția, chiar prin 

numele ei, spre creșterea guvernului lui 

Dumnezeu, Suiter a accentuat faptul că 

aceasta nu slăvea genii umane sau minți 

sclipitoare din organizația văzută. Mai 

degrabă, a adăugat el, „Noua putere a 
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acestui număr este dedicată în onoarea lui 

Iehova. Așa stau lucrurile și noi nu vrem să 

schimbăm nimic”. În încheiere, el le-a 

arătat participanților cărți poștale ce 

ilustrau sediul Societății și Școala Gilead. 

După amiază a avut loc absolvirea 

celei de-a cincisprezecea clase a Școlii 

Biblice Gilead, când președintele și vice-

președintele Școlii, Nathan H. Knorr și F. W 

Franz, au transmis, în repetate rânduri, 

cheia succesului în serviciul creștin. 

Președintele Knorr a vorbit despre măreața 

„școală de succes” a lui Iehova Dumnezeu, 

cu Instructorul ei Isus Cristos, și diploma 

acesteia, viața veșnică. Toți au fost 

îndemnați să devină învățători capabili în 

această școală, instructori pe terenul vieții, 

pentru totdeauna. 

După aceasta, președintele a 

prezentat diplomele celor 120 de 

absolvenți, oferind, așa cum face de obicei, 

un rezumat al condiției native și religioase 

despre fiecare și despre viitoarea sa numire 

în străinătate. În mod potrivit, la acest 

minunat congres fiind delegați din 67 de 

națiuni ale pământului, această a 

cincisprezecea clasă era alcătuită din 

reprezentanți din 32 de națiuni. La sesiunea 

de seară a fost o plăcere să auzim 

experiențele studenților de la școală. 

Programele de dimineață, după 

aceea, cu două excepții, au fost expuse la 

adunările celor din străinătate, în timp ce 

vorbitorii de limba engleză au participat la 

obișnuitul serviciu din casă în casă al 

martorilor lui Iehova, în oraș. Alte părți ale 

programului sunt reluate în ordine. 

 

Ziua bunătății nemeritate a lui 

Iehova 

Luni la ora 2 p.m., adunarea a 

început din nou cu cântări și rapoarte din 

America de Sud, Canada, Africa și Filipine. 

În încheierea programului de după amiază, 

T. J. Sullivan, de mult timp asociat cu 

Departamentul de Serviciu al Societății, a 

vorbit despre tema „Să apreciem 

bunătatea lui Dumnezeu”. El a recomandat 

că dacă este posibil cât mai mulți să 

aranjeze să preia serviciul cu timp integral, 

ca semn de mulțumire față de Dumnezeu 

pentru bunătatea lui, că i-a eliberat din 

turbulentele „mări” ale lumii vechi a lui 

Satan. 

Devreme, în acea seară, au fost 

prezentate două discursuri scurte de L. A. 

Swingle și L. E. Reusch, pe temele: 

„Binecuvântați sunt cei milostivi” și „Să 

dăm la o parte orice povară!”. 
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Punctul culminat al sesiunilor din 

cea de-a doua zi a venit odată cu 

cuvântarea de încheiere, „Apărarea și 

stabilirea legală a veștii bune”. Aceasta a 

fost prezentată în fața unui auditoriu de 

75.096 persoane, de avocatul Societății, H. 

C. Covington. El a detaliat lupta din ce în ce 

mai mare din partea martorilor lui Iehova, 

din lumea întreagă, în ultimii cincisprezece 

ani, în interesul închinării libere. Ajungând 

la puctul culminant, în timp ce arăta spre 

necesitatea de a fi întotdeauna vigilenți 

împotriva încălcărilor închinării libere, el a 

prezentat o nouă broșură, „Apărarea și 

stabilirea legală a veștii bune”, pentru a 

echipa fiecare slujitor teocratic pentru 

această luptă. 

Ziua devotamentului teocratic 

Marți, 1 august, a adus cea de-a 

treia zi, care urma să accelereze programul 

cu discursul-cheie al președintelui. 

Sesiunea de după amiază a început la ora 2 

p.m. cu cântări și experiențe. Apoi au urmat 

rapoarte din Germania, prin E. H. Frost și 

din Europa de Est, prin A. Ruetimann, 

fiecare accentuând progresul lucrării din 

acele zone, sub atacul uriaș al 

comunismului. 

După ce vorbitorul, N. H. Knorr, s-a 

îndreptat spre microfon, sub cerul cald, de 

la ora 3 p.m., al primei zile din august, 1950, 

el a accentuat timpul pentru nașterea 

Teocrației lui Dumnezeu, creșterea 

acesteia, opoziția la scară mondială față de 

reprezentanții ei vizibili, inclusiv 

întrebuințarea propagandei inspirată de 

cler, că martorii lui Iehova sunt comuniști. 

El a respins cu putere și în repetate rânduri 

această acuzație, cu dovezi copleșitoare, 

citând lungul raport publicat al martorilor 

lui Iehova și al Watch Tower Bible and Tract 

Society împotriva comunismului, începând 

cu anul 1879. 

După ce a dat vina pentru succesul 

comunismului chiar pe pioasa Creștinătate, 

Knorr a ajuns la punctul culminant și a 

prezentat o declarație împotriva 

comunismului. După ce a fost adoptată de 

prezentator și un delegat european, 

declarația a fost prezentată pentru a fi 

adoptată de întreaga adunare, fiind 

acceptată în unanimitate de către cei 

84.950 care au auzit-o. 

Domnul Knorr a anunțat apoi că 

acest material, precum și declarația care a 

făcut istorie, avea să se găsească în 

numărul din 15 august, 1950, al revistei 

Turnul de veghere, de acum înainte fiind o 

revistă de 32 pagini. Noua mărime a revistei 

oficiale a Societății, împreună cu alte 

caracteristici adăugate, au făcut imediat 

auditoriul să se bucure foarte mult. 
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Cea de-a doua atracție principală a 

zilei a venit în acea seară. După un model 

de „adunare de serviciu” și o serie de 

demonstrații, pentru a întâmpina obiecțiile 

controversate față de lucrarea Împărăției, 

C.D. Quackenbush a dat o altă lovitură 

ateismului, cu discursul lui, „Evoluție versus 

Lumea Nouă”. Distrugând teoria 

cauzatoare de moarte a evoluției, spre 

încântarea ascultătorilor săi bucuroși, 

Quackenbush și-a luat prin surprindere 

auditoriul când, la punctul culminant al 

remarcilor lui, a prezentat broșura 

intitutată „Evoluție versus Lumea Nouă”. 

Ziua „Predicați Cuvântul” 

Rapoartele din prima parte a după-

amiezii, din Insulele Britanice și Cuba, au 

adus auditoriul în cea de-a patra zi a 

adunării, față în față cu unul din momentele 

principale ale congresului, cuvântarea de 

bază a lui N. H. Knorr, „Întoarcerea 

oamenilor spre limba curată”. Vorbitorul a 

susținut Cuvântul inspirat, original al lui 

Dumnezeu ca și limba curată a Creatorului 

pentru omenire. Cu toate acestea, 

întunecarea acestui Cuvânt de tradiții 

religioase, rezultând în multe traduceri 

sărace, au promovat necesitatea unei 

traduceri, nepărtinitoare, mai ales a 

Scripturilor Creștine Grecești. În cele din 

urmă, în aplauzele furtunoase ale 

publicului, a anunțat punerea în circulație a 

unei traduceri exacte, intitulată 

„Traducerea Lumii Noi a Scripturilor 

Creștine Grecești”.  

Seara, în cuvântarea sa, „Bogății ale 

deplinei asigurări a priceperii noastre”, F. 

W. Franz a continuat să stimuleze interesul 

auditoriului pentru noua Biblie, pe măsură 

ce aceștia urmăreau remarcile lui din 

paginile minunatului instrument. După 

aceea, delegați din mai multe țări și-au 

exprimat lauda pentru Traducerea Lumii 

Noi. 

 

Zilele misionariatului și a filialelor 

Joi, 3 august, a adus Ziua 

misionariatului, începând cu cuvântarea 

despre botez, expusă de C. W. Barber. El a 

adus în discuție principalele scuze ale celor 

care nu se hotărăsc să-și consacre viața lui 

Dumnezeu, apoi i-a prezentat pe cei 3.381 

de candidați, botezați după aceea în timpul 

unui serviciu de patru ore, pentru a 

continua credincioși până la sfârșit, pentru 

a ajunge în siguranță în lumea nouă. După 

amiaza și seara un grup de misionari din 41 

de țări au raportat experiențe personale în 

expansiunea adevărului. 
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Aceasta a pregătit scena pentru 

Ziua Filialelor, de vineri, 4 august. Din linia 

întâi a creșterii au venit rapoarte 

emoționante de la servii de filiale, marcând 

progresul din terenul atribuit lor. Aproape 

tot programul și sesiunea de seară au fost 

prezentate de președinte, N. H. Knorr. Pe 

parcursul întregului program au fost puse în 

circulație douăzeci și cinci de publicații în 

limbi străine. 

Sesiunea de după-amiază a Zilei 

filialelor a fost întreruptă de apariția 

neprogramă a președintelui Knorr, în ceea 

ce s-a dovedit a fi atracția principală a 

întregului congres. Înainte de anunțarea 

apariției speciale a președintelui, stadionul 

și tabăra de rulote erau pline cu 81.776 

persoane. Knorr a îndreptat atenția spre 

discriminarea oficialilor imigranți, prin care 

se încercase să fie întorși de la graniță un 

număr de delegați străini și prin care se 

scurtase timpul limită pentru vizele 

celorlalți. Oferind scuze în numele 

guvernului lor, martorilor americani 

prezenți, domnul Knorr a cerut adunării 

adoptarea unui „regret și protest” oficiale. 

Acesta a fost oferit în unanimitate de 

mulțime, iar după aceasta a fost pus în 

circulație un exemplar al scurtei cuvântări a 

vorbitorului, sub formă tipărită, fiind 

distribuite prin oraș un milion de 

exemplare. 
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Ziua „Cunoștința lui Dumnezeu” 

După două zile de rapoarte ample 

din străinătate participanții la congres s-au 

adunat cu un entuziasm reînnoit, sâmbătă, 

la ora 2:15 p.m., pentru a-i asculta pe M. A. 

Howlett și M. H. Larson, discutând despre 

răspândirea cunoștinței din partea stației 

radio și a fabricii Societății. 

Aceasta a dus la mult așteptata 

lectură a președintelui Societății, „Să 

dobândim cunoștință dătătoare de viață”. 

La sfârșit, el și-a îndemnat ascultătorii să se 

concentreze cu seriozitate asupra studierii 

Cuvântului scris, pentru că, așa cum a 

încheiat el, „Aceasta înseamnă viața 

veșnică!” 

După ce ropotul de aplauze s-a 

potolit, președintele a scos o minunată 

carte roșie și în timp ce o ținea în sus, a 

continuat: „Acesta este titlul noii cărți 

legate!”. De data aceasta aplauzele, acum 

aproape asurzitoare, unei mulțimi care a 

bătut un nou record de 89.451 persoane, 

însoțite de strigăte și fluierături, au umplut 

aerul. Apoi s-au auzit noi aplauze, prin 

punerea în circulație a aceleiași cărți, în 

limba spaniolă.  

În acea seară martorii și însoțitorii 

lor au umplut până la refuz tribunele 

stadionului, pentru a-l asculta pe M. G. 

Henschel, un director al Societății și pe A. D. 

Schroeder, secretarul Școlii Gilead, cu 

subiectele lor: „Casa Betel răspândește 

cunoștință” și „Școala Gilead răspândește 

cunoștință”. În acest timp a fost prezentată 

cuvântarea așteptată a lui F. W Franz 

despre „Noile sisteme de lucruri”. 

Vorbitorul a făcut introducerea 

cuvântării declarând că Iehova Dumnezeu 

este Creatorul unor sisteme mai bune și 

noi, ce cuprind lumea Sa nouă. El i-a 

îndemnat pe creștini să trăiască potrivit 

modelului lumii noi, pe care o așteaptă, 

acum, ca să se bucure de splendoarea ei 

literală, în curând. Discutând despre 

viitoarea guvernare vizibilă a noului 

pământ, el s-a referit la poziția de „prinț” ce 

va fi deținută de supraveghetori 

responsabili (Psalmul 45:16), provocând o 

explozie vocală și de aplauze, când a 

anunțat că mulți viitori prinți ai noului 

pământ erau prezenți acolo, când vorbea 

el. Cu o claritate logică și scripturală, el a 

arătat cum se puteau califica pentru aceste 

responsabilități supraviețuitorii sfârșitului 

nelegiuirii de la Armaghedon. 

Ziua existenței în Lumea Nouă 

Dimineața Zilei existenței în Lumea 

Nouă a fost devotată experiențelor 

personale ale mai multor slujitori cu timp 

integral și a atins un punct culminant prin 
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imboldul, „Chemare pentru serviciul de 

pionierat”, făcut de R. L. Anderson.  

Cu mult înainte să fie programată să 

înceapă cuvântarea publică de după-

amiază, „Poți tu trăi pentru totdeauna în 

fericire pe pământ?”, tribunele erau pline 

până la refuz, iar spectatorii care curgeau 

într-una se împrăștiau pe terenul de joc, pe 

scaunele pliante așezate transversal. În cele 

din urmă, 87.195 persoane, cei mai mulți 

pe acel stadion, s-au înghesuit înăuntru, alți 

25.215 ajungând în corturile bufetului cu 

autoservire de peste stradă și chiar pe 

stradă. La patruzeci de mile depărtare, la 

tabăra de rulote a congresului, lângă New 

Market, New Jersey, alți 11.297 au ascultat 

prin legăturile telefonice puse la dispoziție. 

Cu alte cuvinte, 123.707 persoane, fără să 

punem la socoteală marele auditoriu 

nevăzut care asculta la stația WBBR, au 
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ascultat lectura publică la care s-a făcut 

foarte multă publicitate. 

La începutul discuției domnul Knorr 

a întrebat: „Ați putea trăi în fericire pe un 

pământ așa de pașnic și sigur, încât 

niciodată nu va fi nevoie de pregătire 

militară pentru a anticipa sau a face față 

amenințării războiului? Reducând la cenușă 

argumentele religioase pentru un pământ 

ars scrum, al a atins punctul culminant al 

discursului, spunând: „Poți tu trăi pentru 

totdeauna în fericire pe pământ, într-o 

dreaptă lume nouă, sub un astfel de Rege? 

O mulțime de bărbați și femei cu 

bunăvoință sunt destinați să aibă parte de 

acest lucru, chiar din această generație. Fie 

ca și voi să vă folosiți de această 

oportunitate, ca să fiți unii din ei”. 

Un ropot final de aplauze, ultimul 

din multele care au fost pe parcusul 

cuvântării, a marcat încheierea cuvântării, a 

izbucnit atunci cu putere mai mare, câteva 

secunde mai târziu, când președintele a 

anunțat că această cuvântare era 

disponibilă sub forma unei noi broșuri de 

32 de pagini, cu același nume.  

După pauză, ultima parte a 

congresului a fost precedată de rapoarte 

interesante din spatele scenei, de la servul 

de congres și ajutorul lui, J. O. Groh și 

Clarence Newcomb, o ultimă cuvântare 

expusă de președintele Knorr, pe tema „Să 

nu vă slăbească mâinile!” 

Această cuvântare emoționantă, 

care le reamintea participanților de 

lucrarea rămasă, a adus programul la 

sfârșit. 

După câteva cuvinte de mulțumire 

adresate oficialilor de la stadion, diferitelor 

departamente din oraș și un rezumat al 

activităților din viitorul an, uriașul stadion a 

răsunat la minunata cântare „Laudă 

recunoscătoare”. Rugăciunea de încheiere 

a președintelui a împrăștiat adunarea. 

Ilustrație cu clădirea principală a 

campusului de la Gilead 

 

Amestecul înțelept al Creatorului în 

singurătatea bărbatului a făcut ca acesta să 

primească un partener de viață, exact 

opusul lui, completând în mod minunat 

rasa umană. Cea pe care a primit-o putea 
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să-l ajute pe bărbat în lucrurile în care el nu 

era echipat special să le facă, și să 

coopereze în aducerea de copii pe lume. 

Femeia s-a dovedit completarea perfectă a 

bărbatului, sau perechea, „cealaltă 

jumătate”. 

În principiu, bărbații au făcut istoria 

lumii. Ei au doborât imperii, au construit 

națiuni noi, au scos din uz vechi ordine 

sociale, înlocuindu-le cu programe înnoite. 

Numele lor sunt cele care monopolizează 

cercul select al geniilor, adunările istorice, 

marile revoluții. Cu toate acestea, este ușor 

de uitat că influența neconfirmată asupra 

vieții celor care au făcut istorie a avut mult 

de-a face cu rezultatul final al 

evenimentelor. Cariera remarcabilă a lui 

Iulius Cezar a fost foarte mult influențată 

de femei. Tacitus, istoricul, îi atribuie 

mamei sale, Aurelia, mult din succesul lui ca 

om de stat. Se spune că împăratul și-ar fi 

riscat întreaga carieră pentru soția lui, 

Cornelia; iar fiica lui, Iulia, a fost cea care, 

prin influența ei, a păstrat o armonie între 

el și soțul ei, aceștia fiind dușmani de 

moarte, până la moartea ei. Pentru că ni se 

spune că în spatele fiecărui bărbat de 

renume se află o femeie care are influență, 

ne întoarcem cu interes în trecutul 

îndepărtat, pentru a vedea ce s-a întâmplat 

cu femeile, în timp ce constructorii lumii se 

aflau la lucru. 

Femeia din antichitate a avut parte 

de un tratament variat. În unele locuri ea 

era foarte apreciată, iar rolul de mamă era 

adesea idolatrizat, așa cum este arătat de 

închinarea la zeița-mamă, Iștar din Babilon 

și corespondentul ei din alte națiuni cu 

numele de: Cybel, Astoret sau Astarteea, 

Afrodita, Isis, etc. Cu toate acestea, în altă 

parte, precum în Grecia, femeia era redusă 

la singura funcție de a furniza viitori soldați. 

Un personaj dintr-o piesă grecească a fost 

făcut să spună: „Femeia liberă ar trebui să 

fie oprită de ușa de la stradă”. 

În timp, femeia hărțuită de secolul 

al douăzecilea poate că plânge după era 

cavalerismului. Cu toate acestea, 

prosperitatea strălucitorilor cavaleri, din 

Evul Mediu, și-a avut și ea lipsurile ei. Fetele 

erau adesea „căsătorite” printr-o 

înțelegere făcută la naștere, din motive 

politice, iar vârsta oficială când fata putea 

deveni soție era undeva pe la 12 ani. Și deși 

era făcută în grabă, neplăcutul parteneriat 

se putea sfârși rapid printr-un duel, un 

număr mare de căsătorii fericite sfârșindu-

se în felul acesta la fel de ușor. Nu, existau 

niște ascunzișuri grosolane în „era 

cavalerismului”. 
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Să încercăm să le înțelegem 

Agresiva Epocă Elisabetană a făcut 

multe pentru a restabili sexul feminin pe 

culmea distincției și libertății, dar mai târziu 

a fost urmată de extrem de sobra Epocă 

Victoriană și de o remarcabilă înfrânare a 

îndrăznelii feminine. Apoi a urmat secolul al 

douăzecilea, un timp de neodihnă, sfârșitul 

Primului Război Mondial și un salt de 

rebeliune pe aripile unei mișcări feministe 

revitalizate și acordarea dreptului de vot 

pentru femei în Statele Unite. Semnele 

fizice au marcat timpurile cu apariția 

tunsorii scurte, băiețești, și pasiunea 

femeilor pentru modă. Mai mult decât 

oricând înainte femeile au intrat în afaceri, 

au căpătat maniere „bărbătești” și au 

început să vorbească precum aceștia, au 

preluat sporturi masculine; pe scurt, au 

făcut orice pentru a uita că sunt femei. 

Apoi, serioasa criză a oprit dintr-o dată 

pasul iute al lumii nestatornice și le-a 

reamintit femeilor realiste că erau cine 

erau. Ele au început să devină mândre de 

asta, imediat. 

Astfel de schimbări continue și alte 

nenumărate variații în obiceiurile femeilor 

din viața de zi cu zi îl lasă pe bietul bărbat 

perplex. Deoarece cele două sexe trăiesc 

împreună de șaizeci de secole, te-ai aștepta 

ca fiecare să cunoască ceva din 

comportamentul celuilalt, dar nu este așa. 

Probabil că femeia are de câștigat aici, căci 

se pare că ea înțelege bărbatul mult mai 

bine decât o înțelege el pe femeie. Potrivit 

Dr. J. B. Rice, în revista Esquire, din martie, 

1948, acest lucru nu este la voia întâmplării. 

El spune că ciclul schimbărilor fizice prin 

care trece femeia îi afectează nu doar 

pulsul, digestia, energia și temperatura 

corpului, ci și temperamentul. Dr. Rice 

adaugă: „Eșecul de a înțelege biologia 

femeilor a creat aura de mister care 

înconjoară întotdeauna femeile”. 

Evident, și alte diferențe se adaugă 

la structura aparent de nepătruns a femeii. 

Principalul ei dar pare să fie cel al intuiției. 

În felul acesta ea observă aparențele ce nu 

se descoperă. În timp ce bărbatul vede ce 

se află înaintea lui și apreciază faptele 

concise, clare, femeile preferă să se joace 

cu o anumită chestie și să „citească printre 

rânduri”. Agențiile de publicitate renumite 

își amintesc lucrul acesta când pregătesc 

publicații pentru femei. Ele își fac 

sloganurile și ilustrațiile sugestive pentru 

femei, dar pun punctul pe „i” când se 

adresează bărbaților. Presupunându-se că 

sunt mai realiste, guvernul a constatat în 

timpul războiului că putea obține mai multă 

grăsime, spunându-le gospodinelor că o 

puteau recupera pentru punctele de hrană 

ale revoluționarilor, decât să explice cum va 

scurta aceasta războiul. Războiul era prea 

mare în mintea Doamnei Gospodină ca o 
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livră de grăsime să ajute la încheierea lui, 

dar dacă guvernul vroia să ofere puncte de 

hrană pentru acesta, ea a ajuns la concluzia 

că era chiar nevoie de grăsime. 

Care este sexul mai puternic? 

În această chestiune de a fi realist, 

unii bărbați care cunosc mania surorilor lor 

pentru serialele cu caracter melodramatic, 

care se întreabă ce se va întâmpla cu „Jane 

Smith, detectiva”, care este prinsă într-o 

mină părăsită împreună cu șase sabotori, 

sau cu biata fată de la țară, care se duce la 

oraș pentru a se căsători cu un văduv bogat, 

va pune la îndoială serios natura realistă a 

femeii. Cu toate acestea, Elizabeth Kidd, în 

cartea ei intitulată Just like a woman, arată 

că, spre deosebire de bărbați, femeile 

privesc viitorul cu mai multă nesiguranță și 

romantism. Se pot întâmpla prea multe 

lucruri ca să fii sigur de ceva. Așadar, pentru 

că ea se poate găsi într-o zi în situații 

asemănătoare, femeia ascultă cu 

nerăbdare știrile. Faptul că aceasta nu 

ferește femeia obișnuită, sensibilă de 

chestiunile mai grele din viață, este arătat 

prin aceea că masa este pregătită seara, 

locuința și copilul sunt îngrijiți. Bărbatul 

căsătorit știe că lucrul acesta este adevărat, 

de aceea argumentul de mai sus vine în 

general de pe buzele celibatarilor. 

Atunci de ce se pot implica femeile 

în lucruri de pură ficțiune, pe care un 

sentimental film le va face să lăcrimeze? 

Pentru că, deși bărbații sunt mai 

sentimentali, femeile sunt mai emotive și 

ele trăiesc chiar viața personajelor; în timp 

ce în mintea bărbatului se află realizarea 

constantă că drama este pură ficțiune și că 

el se află acolo doar pentru distracție. 

Dovada? Păi, emoția bărbatului este de 

obicei verbală, dar în timpul scenelor 

„sentimentale” din film nu-i auzi pe bărbații 

din sală vorbind blasfemiator.  

În ultima vreme se face interesanta 

afirmație că din punct de vedere biologic 

femeile sunt sexul mai puternic. Acest lucru 

îl fac cei care spun că ea trăiește mai mult, 

îndură extreme de temperatură mai mari și 

rezistă la boli grave, într-o măsură mai 

mare. Dar în afară de faptul că bărbatul 

este principala victimă a războiului, această 

afirmație ignoră alte fapte importante – că 

de-a lungul vieții bărbatul are mai multe 

responsabilități, muncește în condiții de 

lucru mai grele și mai riscante și până la o 

vârstă mai înaintată decât femeia. De 

asemenea, cei care fac această afirmație 

uită că omul a escaladat atmosfera, a 

probat adâncimile oceanului, a îndurat 

frigul polar, a transpirat în căldura 

tropicală, toate acestea făcându-le într-un 

mod admirabil. De asemenea, Dr. J.D. 

Wassersug, scriind în Science Digest din 
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luna iulie, arată că argumentul de 

rezistență la boală nu stă în picioare și că în 

majoritatea afecțiunilor, inclusiv: diabet, 

artrită reumatoidă, migrene, afecțiuni ale 

vezicii biliare, anemie, bărbatul rezistă mai 

bine. Devotamentul său față de muncă, 

împreună cu originalitatea și inițiativa lui 

mai mari, vor fi justificate în monopulul său 

efectiv în domeniul geniului, așa cum este 

demonstrat de istoria artei, medicinii, 

muzicii, științei și literaturii. 

Fără îndoială, fetele primesc un 

start mai rapid în vârsta biologică și ajung la 

maturitate cu câțiva ani înaintea băieților. 

Fata este cea care învață să vorbească 

prima și nu este o trădare necinstită să 

adaugăm că ea deține această măiestrie în 

vorbire de-a lungul vieții. Într-adevăr, unii 

doctori spun că este un lucru bun pentru 

„viitoarea generație” că mama se descurcă 

mai bine decât tata în aceasta, căci dacă 

Juniorul ar depinde în vorbire de ce poate 

împrumuta de la tată, el ar merge la școală 

folosind încă limbajul semnelor! 

„Ea se umilește pentru a cuceri” 

Mai mult decât atât, așa cum auto-

apărarea bărbatului stă în bicepșii lui 

proeminenți, cea a femeii stă în limba ei. 

Doamna nu-și poate sufleca mânecile, să 

intre într-o încăierare a adversarelor și să 

ceară ce vrea cu o atitudine de „că de nu!” 

Ci ea a constatat de mult timp că o luptă 

verbală este la fel de eficientă, aduce o 

victorie la fel de mulțumitoare și cauzează 

mai puțină depreciere asupra corpului. De 

vreme ce multe din câștigurile ei trebuie să 

fie pe cheltuiala bărbatului, ea trebuie mai 

întâi să-l studieze, să-i afle punctele 

vulnerabile și să-și plănuiască atacul în 

consecință. Fără îndoială, acesta este un 

motiv în plus pentru a-l cunoaște pe bărbat 

mai bine decât o cunoaște el pe ea. Un 

punct sigur ce poate fi slăbit în toți bărbații 

este mândria și ego-ul lor. Arma ei cea mai 

bună pentru această campanie este 

lingușirea. Și prin această singură sursă 

artileria grea feminină a făcut spărturi largi 

în armamentul exterior al bărbatului, 

pentru generație după generație de victorii. 

Motivul nu trebuie să fie neapărat unul 

lipsit de inimă. Poate femeia crede cu 

adevărat că rezultatul este spre folosul 

bărbatului în discuție. În orice caz, forța ei 

extraordinară este cea care face acest 

lucru. 

S-a demonstrat, de asemenea, că 

repetiția este un mijloc foarte eficient 

pentru a face impresie. Dacă la început 

soția nu-și poate convinge soțul că ea are 

nevoie de o haină nouă, probabil că se va 

lega de subiect prin manevre repetate. 

Câteodată, în starea lui hărțuită, soțul a 

numit această tactică „cicălitoare”. Având 

în minte această caracteristică, B. Earl 
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Puckett, de la un magazin universal, a spus 

recent: „Treaba noastră este să facem 

femeile nefericite cu ceea ce au, în materie 

de haine. Trebuie să le facem pe aceste 

femei așa de nefericite încât soții lor să nu 

găsească nici o fericire sau liniște în 

economiile lor excesive”. Așa că femeile au 

constatat că rolul lor într-o poziție 

secundară nu trebuie să le împiedice să se 

bucure de lucrurile din viață care merită. 

Femeile înțelepte sunt suficient de realiste 

să observe poziția unui bărbat în viață, să o 

lase așa cum e, fără să caute s-o uzurpe, dar 

să facă tot ce e mai bine pentru poziția lor. 

Atunci când bărbatul își înnăbușă destul de 

des mândria, ele sunt gata să renunțe la a 

lor și câștigându-l pe partenerul de viață, 

fetei nu-i este rușine să-și păstreze 

mentalitatea rezervată, astfel încât să nu 

încalce natura mai dominantă a viitorului ei 

bărbat. 

Trăiască diferența! 

Ca un singur bărbat, Camera 

Deputaților din Franța s-a ridicat cândva 

pentru a aclama diferența dintre femei și 

bărbați, la care făcea referire un bărbat, 

strigând: „Trăiască diferența!” Într-adevăr, 

există o diferență de care pot fi mândri atât 

bărbații cât și femeile. Căsătoria poate uni 

bărbatul și femeia, căci din punct de vedere 

mental și fizic ei sunt părți complementare 

ale umanității. În cartea sa Femeia și 

societatea, Meyrick Booth spune: „ ... 

caracteristicile masculine sunt cele 

folositoare pentru lucrarea din lume – 

energie practică, putere de gândire, simț 

științific, inițiativă, putere a voinței; 

caracteristicile feminine sunt necesare 

pentru păstrarea rasei – instinct matern, 

devotament altruist, răbdare, îndurare, 

adaptarea la împrejurări, compasiune, 

intuiție”. 

Bărbatul este pus în frunte pentru a 

sprijini problemele majore ale zilei. În 

același timp, femeia de rând preferă 

căminul, unde calitățile ei de imaginație, 

emoție și natura ei supusă sunt folosite cel 

mai bine. Într-adevăr, economia aflată în 

shimbare a forțat din ce în ce mai multe 

femei să intre în afaceri. Dar chiar dacă, așa 

cum mărturisește Dr. K. Frances Scott, 

joburile „din civilizația noastră aparțin 

persoanei care este cea mai potrivită 

pentru ele”, indiferent de sex, femeia 

obișnuită intră acum pe piața muncii 

împotriva voinței ei. Ea demonstrează 

lucrul acesta prin consimțirea ei 

consecventă de a face comerț cu cea mai 

promițătoare îndeletnicire a căsătoriei. 

Asta este doar o reflectare a naturii ei. 

Din cauza celor mai sus amintite, 

bărbații și femeile se ocupă de afaceri 

diferite; din cauza multor alte diferențe ei 

primesc un tratament diferit, în alte 
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chestiuni ale vieții. Cu toate acestea, sexele 

se completează din instinct unul pe celălalt, 

nu sunt în competiție pentru supremație. 

Doar extremiștii neechilibrați vor 

argumenta, așa cum o fac unii „feminiști”, 

că femeia este complet independentă și nu 

are nevoie de nici un fel de ajutor din 

partea bărbatului. Îndemnați de 

raționamentul ilogic, potrivit căruia prin 

diferență există discriminare și inegalitate, 

unii au ajuns la o stare ridicol de jalnică în 

trăncănela lor. Un fanatic a mers până 

acolo încât să condamne nașterea ca „un 

lucru rău făcut femeilor”. Meyrick Booth, 

care citează această sursă, adaugă: „Un 

bărbat ar putea spune la fel de bine că lor li 

s-a făcut un rău, deoarece ei nu se pot 

bucura de plăcerea de a fi mamă”. 

Idealul adevărat de companie între 

bărbați și femei este susținut în Biblie. 

Acolo este oferită libertatea de acțiune 

pentru caracteristicile și abilitățile lor 

deosebite, fără ca unul din ei să fie 

încununat ca „master sex” sau „jumătatea 

mai bună”. Evident, ambele sunt creațiile 

lui Dumnezeu, ambele au acces la speranța 

de a câștiga viață veșnică, prin 

răscumpărarea pentru viață umană oferită 

de Isus Cristos. Prin urmare, și ce dacă 

există astăzi în societate multe practici 

incorecte care afectează pe unul sau altul 

dintre cele două sexe? Nu furnizează Biblia 

dovada unei lumi noi „în care va locui 

dreptatea?” Aici, într-adevăr, se află ceva 

nou ce merită să fie luat în considerare. Aici 

se află o bază nouă, pentru a privi viața 

pentru bărbat și femeie deopotrivă. 

Între timp, Creatorul n-a trecut cu 

vederea diferențele din creațiile lui 

omenenști. Prin urmare, pentru binele lor 

propriu, el îi atribuie fiecăruia poziția 

potrivită în organizația Sa văzută. Astfel, de 

exemplu, bărbatul a fost făcut capul 

imediat al femeii (1 Corinteni 11:3) și pe 

lângă oportunitățile lor reciproce de a-i 

aduce lui Dumnezeu laudă publică 

(Galateni 3:25-28), bărbatul a primit 

anumite poziții speciale de serviciu în 

organizațiile creștine. – 1 Timotei 2:11,12. 

Astfel, astăzi, femeia creștină se 

poate elibera de îngrijorările și relele care 

afectează actuala lume, și pe lângă serviciul 

Împărăției, la care poate participa, ea își 

poate folosi influența sănătoasă în viața 

tatălui ei, a fraților, a soțului și a copiilor ei. 

Și împreună, toți pot aștepta timpul care 

acum este aproape, când puterile mentale 

și fizice ale bărbatului și ale femeii se vor 

uni cu plăcere, complementare unul altuia, 

pentru a da naștere unei rase de creaturi 

umane, într-o locuință-paradis 
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pământească, așa cum a fost scopul lui 

Iehova Dumnezeu. 

Atragerea închinării la relicve în 

formă de dinte în politică 

De la corespondentul Treziți-vă! din India 

În general, se recunoaște că politica 

tuturor națiunilor de astăzi este coruptă. 

Multe religii de pe pământ susțin că se 

străduiesc să se păstreze curate și sacre. 

Din acest motiv, națiunile luminate se luptă 

pentru separarea completă a religiei de 

stat. Cum poate cineva, care susține că este 

sacru, să se amestece cu ceea ce este 

corupt, fără să se pângărească? 

În pofida acestui lucru, istoria 

fiecărei națiuni descoperă că religia 

ortodoxă s-a amestecat întotdeauna în 

afacerile guvernului. Liderii religioși se 

consideră mai sfinți decât conducătorii 

politici, și superiori lor, și de aceea trebuie 

să exercite un fel de influență călăuzitoare 

asupra lor. Rezultatele acestei uniri 

nefirești sunt demonstrate de toate 

națiunile care încearcă acest lucru.Ceylon 

este una din aceste națiuni. 

Ceylon este o minunată insulă, 

binecuvântată din abundență de un 

Creator iubitor cu toate necesitățile vieții. 

Budhismul este religia predominantă. Un 

recensământ arată că aproape 61% din 

oameni sunt budiști, 22% sunt hinduși, 10% 

sunt creștini și restul de 7% sunt 

musulmani. În timpurile mai de demult, 

când Lanka, nume singalez pentru Ceylon, 

era o mare națiune, era în totalitate 

budhistă. În timpul domniilor marilor ei 

regi, religia era folosită în mare măsură să 

stăpânească peste oameni. Sub această 

domnie religios-monarhică Ceylon a fost 

împodobit cu multe monumente religioase, 

cunoscute ca vihares și dagabas, precum și 

temple pentru oameni și pirivenas, sau 

mănăstiri pentru sangha, preoția. Una 

dintre cele mai faimoase din aceste 

structuri religioase este Templul dintelui, 

situat la Kandy, capitala ultimului rege 

singalez.  

De când a avut loc conferința 

miniștrilor de externe, anunțată public, de 

la Colombo, s-a făcut multă publicitate în 

ziare despre acest templu și de vizita făcută 

aici de secretarul britanic de externe, Bevin. 

Ziarele din lumea întreagă au scris despre 
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asta. Numărul din 22 august, 1950, al 

revistei Treziți-vă! a amintit pe scurt despre 

acest lucru. O mare parte din această 

publicitate a fost primită nefavorabil de 

oamenii din Ceylon, pentru că au simțit că 

aceasta a scos la lumină a lor relicvă-dinte 

sacră. 

Este venerat dintele? 

Închinarea la dinte, relicve și chipuri 

ale lui Budha este incontestabilă. Astăzi 

oriunde mergi prin Ceylon vei găsi statui ale 

lui Budha sub copaci, cu budiști care stau în 

genunchi, cu mâinile împreunate pe față, 

venerându-l pe Budha și repetând 

oracolele acestuia. Ei pun zilnic înaintea 

acestor statui jertfe de flori, care deși sunt 

așa de frumoase se ofilesc așa de repede, 

reamintindu-le de caracterul trecător al 

tuturor lucrurilor, așa cum învață Budha. 

Bineînțeles că toate aceste lucruri 

despre închinarea la statui și la relicve va 

aduce proteste puternice, spunând că doar 

oamenii mai puțin educați și ignoranți fac 

lucrul acesta. Doar ei cred că aceste relicve 

au puteri divine. Cei educați arată imediat 

că Budha n-a dorit lucrul acesta. Într-o carte 

recunoscută, Mesajul Budhismului (pagina 

77) ei atrag atenția la obstacolele împotrica 

cărora a predicat Budha, care sunt zece la 

număr. Cel de-al treilea obstacol listat este 

Superstiția; că ceremoniile religioase 

exterioare, precum rugăciunea, jertfa, 

ascultarea predicilor, adorarea relicvelor, 

pelerinajele și alte ritualuri și ceremonii duc 

la salvare; și 10, Ignoranța. 

Acum, dacă toți cei care se închină 

astfel, în ciuda învățăturii clare a lui Budha, 

sunt ignoranți, care poate fi cauza acestei 

ignoranțe? Unele vihares și dagabas din 

Ceylon sunt vechi de 2.000 de ani, 

demonstrând că Budhismul există cel puțin 

de atunci. Atunci, de cât timp este nevoie 

ca oamenii să fie educați? 

Vizita lui Bevin și reacția 

comuniștilor 

Primele alegeri după ce Ceylon și-a 

câștigat independența, pe 4 februarie, 

1948, au văzut Partidul Național Unit la 

putere, în siguranță, cu o opoziție de stânga 

împărțită. De atunci, acest partid se ocupă 

pe față de Budhism și în același timp acuză 

celelalte partide de tactici comuniste anti-

religioase. Recent, unul din cotidianele de 

aici a făcut un mare scandal în legătură cu 

un articol care a apărut într-un ziar rus, ce 

spunea următoarele: 

„Articolul lui Trud despre șeful 

partidului comunist local, publicat în aceste 

coloane, a deranjat oamenii din Ceylon. 

Iată o traducere a articolului Izvestia, 

intitulat „Conferința de la Colombo și 

dintele lui Budha”: 
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Recent a avut loc în Colombo o 

conferință a miniștrilor de externe din 

Marea Britanie și Coloniile acesteia. Aici s-a 

prezentat o ilustrație a contradicțiilor care 

distrug Imperiul Britanic, având loc într-o 

atmosferă de confuzie, cauzată printre 

participanți de marile evenimente ce au 

avut loc pe continentul Asiatic. 

Acesta este motivul pentru care 

presa și radioul reacționare britanice 

preferă să nu vorbească pe larg, despre 

rezultatele conferinței, ci descriu natura 

exotică a Ceylonului în termeni edilici.  

Un loc de frunte în toate aceste 

descrieri este ocupat de Dintele lui Budha. 

Această relicvă, care este păstrată într-unul 

din templele din Colombo, ziarele britanice 

raportează că a fost adusă în Ceylon cu 

1.600 de ani în urmă. El este închis cu mare 

atenție în șapte cutii de aur, care sunt puse 

una în alta. Dintele lui Budha, ca toate 

celelalte „relicve”, se pare că posedă o 

proprietate magică; după cum se spune, ar 

vindeca toate bolile. Dar se pare că puterea 

magică a Dintelui lui Budha este 

raționalizată și restricționată, prin urmare 

este scos afară să vindece suferința o dată 

la șapte ani. Dar nu există regulă fără 

excepție!  

În timpul Conferinței de la Colombo, 

Dintele lui Budha a fost scos și folosit, ca să 

spunem așa, „pentru o întrebuințare 

individuală”. Pacientul a fost Bevin. 

„Sănătatea secretarului nostru de externe”, 

relata comentatorul Dilk de la B.B.C., 

„cauzează neliniște nu doar în Ministerul de 

Externe, unde el este recunoscut mai ales, 

ci și printre prietenii lui din lumea 

întreagă”. Într-o astfel de situație era 

imposibil să nu fie folosită posibilitatea unei 

vindecări. Dar ar fi fost nepoliticos să 

obligăm un oaspete, și mai ales un așa 

oaspete de cinste, să aștepte mai mulți ani. 

Așa că, pentru prima dată în 1.600 de ani, 

Dintele lui Budha a fost scos înainte de 

termen.” ... Nu este posibil să ne încredem 

în Dintele lui Budha, cum a fost cazul cu 

Conferința de la Colombo, care n-a putut să 

rezolve problemele imperialismului 

Britanic”. 

Referințele din articol la cea mai 

cunoscută relicvă a lui Budha sunt destul de 

insultătoare. Dar caricatura publicată 

împreună cu articolul ... ar trebui să le 

deschidă ochii celor din Ceylon, care încă au 

îndoieli legate de atitudinea urmașilor 

Marxismului față de crezurile religioase”. – 

Daily News din Ceylon, 1 aprilie, 1950. 

Comuniștii caută să îndrepte 

atenția spre altceva 

Partidele de stânga, la rândul lor, 

acționează contrar, încercând să inverseze 

rolurile și să-și prezinte adversarii ca 
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vinovați, care dezonorează foarte mult 

Budhismul și-l întrebuințează greșit pentru 

a-și atinge propriile scopuri. Poate că 

altădată au spus că „religia este opium 

pentru mase!” Totuși, dacă ea este așa de 

puternică, de ce n-o pot folosi și ei pentru a 

câștiga oamenii de partea lor? Așadar, în 

modul lor de obicei bombastic și mustrător, 

ei își bat joc de alții ca de cei care abuză de 

religie și se oferă ei înșiși precum niște 

susținători și sprijinitori loiali ai acesteia. 

Un exemplu este un articol care a apărut pe 

22 aprilie, 1950, numărul ziarului comunist 

singalez, care oferă o explicație de ce 

marile publicații din Ceylon nu spun nimic 

despre articolul care a apărut în revista 

Treziți-vă!, publicată în America, despre 

dintele lui Budha, și totuși fac mare scandal 

în legătură cu ce s-a întâmplat în ziarul rus. 

Acesta explică: 

„Pentru că americanii sunt 

capitaliști imperialiști. Pentru că ei sunt 

stăpânii capitaliștilor locali, care li se 

închină, le aduc jertfe și îi slujesc precum 

niște sclavi. Pentru că America este liderul 

campaniei asemenea unui război al 

capitaliștilor imperialiști împotriva 

principalei campanii socialiste din lume, 

căreia îi place libertatea și pacea. Pentru că 

Senanayaka Company s-a alăturat de bună 

voie acestei campanii americane”. 

Mulți preoți ai Budhismului sunt 

influențați de aceste partide și le sprijină pe 

față. Unele de stânga, altele de dreapta. 

Atunci se ridică cei dintre laici și vorbesc 

împotriva acestor preoți cu înclinații 

politice și fac presiuni pentru o purificare a 

preoțimii. Se caută intervenția politicii, dar 

atunci nu este recunoscută ca o afacere a 

guvernului, ci una de care se ocupă 

grupurile religioase. Despre aceasta, ziarul 

local spune: 

Domnul De Silva comenta o 

rezoluție pusă înaintea celei de-a treia 

adunări anuale generale a Asociației 

Budhiste Kandy, că având în vedere 

deteriorarea rapidă a Sangha, guvernul 

face pași pentru a pune în aplicare 

legislația, ca să-i înlăture pe cei indezirabili 

și să protejeze Ordinul. 

El și-a exprimat părerea în timpul 

rezoluției că exceptând 25%, restul care 

circulau de colo, colo prin țară, cu capetele 

rase și în robe galbene, erau o amenințare 

pentru religie. 

După o discuție, în timpul căreia s-a 

arătat că era atât nepotrivit cât și nereligios 

să cauți intervenția Statului în chestiune, 

adunarea având această atitudine în 

unanimitate, rezoluția a fost retrasă. S-a 

arătat că era potrivit să se adopte o cale de 

acțiune potrivită, care să aibă ca scop o 

transformare a corpurilor ecleziastice. 
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Mai multă închinare la chipuri 

Chiar acum ziarele au ca titluri mai 

multă închinare la chipuri. Dar de data 

aceasta este în numele Bisericii Romano 

Catolice. Da, statuia din Fatima a fost adusă 

în Ceylon și mii de oameni se vor aduna să i 

se închine, în mari procesiuni conduse de 

liderii acestor partide politice. Și mulți din 

ei vor fi budiști, care după ce se închină la 

statuile lui Budha nu vor găsi nici o 

problemă să se închine și la această statuie 

din Fatima. Dar nu disperați! Chiar dacă 

indivizi fără raționament și grupuri 

religioase caută să suprime libertatea de 

închinare și de exprimare, în chestiuni ce țin 

de această problemă, guvernul din Ceylon a 

rămas ferm pentru lucrurile fundamentale 

ale acestor libertăți prețioase. Noua 

Constituție din Ceylon o garantează sub 

articolul 29, secțiunea 2: „Nici o lege nu va 

interzice sau restricționa exercitarea liberă 

a oricărei religii; sau nu va face persoane 

dintr-o comunitate sau religie să aibă 

anumite restricții sau limitări pe care nu le 

au alte persoane din alte comunități sau 

religii; nu va acorda unor persoane din 

unele comunități sau religii privilegii sau 

avantaje pe care nu le au alte persoane din 

alte comunități sau religii; nu va schimba 

constituția nici unui grup religios, decât cu 

consimțământul autorității guvernatoare a 

acelui grup. Cu condiția ca, în orice situație 

în care grupul religios este constituit legal, 

nu va fi făcută nici o schimbare decât la 

cererea autorității guvernatoare a acelui 

grup”. 

În felul acesta există libertate 

pentru exprimarea adevărului care, în mod 

necesar, demască toată închinarea falsă, 

poate sfărâma cătușe și le oferă oamenilor 

libertatea de a se închina singurului 

Dumnezeu viu și adevărat, Iehova 

Dumnezeu. Făcând așa, mulți oameni cu 

bunăvoință vor câștiga viață în lumea Sa 

nouă, în care nu va exista o politică coruptă 

și nici relicve. 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 

O CĂLĂUZĂ DEMNĂ DE ÎNCREDERE 

 

Prin Cuvântul Său inspirat, Biblia, Dumnezeu oferă o instruire indispensabilă. În 

limba originală ea a fost liberă de eroare; și ea rămâne liberă de eroare și astăzi, în ciuda 

faptului că a fost copiată și tradusă de oameni imperfecți. Cu toate acestea, studiul avansat 

al limbilor originale și recentele descoperiri de manuscrise descoperă erori. Pentru a păstra 

o călăuză demnă de încredere, acum a fost publicată Noua traducere a Scripturilor Grecești 

de Societatea Watch Tower. Traducerea Lumii Noi a Scripturilor Grecești Creștine, așa cum 

se numește aceasta, se bazează pe cele mai noi cercetări complete ale Bibliei. 

Un exemplar vă va fi trimis prin poștă, pentru doar 1,50$. Trimiteți comanda astăzi! 

Vă rog să-mi trimiteți un exemplar al Traducerii Lumii Noi a Scripturilor Grecești 

Creștine, pentru care trimit 1,50$. 

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

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

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

Stat...........................................................  
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1-31 august 

Războiul din Coreea 

Avansarea trupelor 

din Coreea de Nord a fost 

încetinită clar în luna 

august, dar n-a fost încă 

oprită. Forțele U.N. apărau 

un perimetru de 12 0 

mile și aveau în posesie 

doar 15% din întreaga 

națiune. Restul era 

controlat de comuniști. 

Forțele U.N. au pornit 

ofensiva în cea de-a doua 

săptămână a lunii august și 

au distrus bariera 

comuniștilor cu bombe, 

cuțite și pumni, pentru 

prima dată. În a treia 

săptămână din lună se 

credea că întregul peisaj se 

îmbunătățise și se auzea că 

forțele U.N. își stabiliseră 

capul de pod și curând 

aveau să distrugă ofensiva 

comuniștilor, dar nu așa au 

stat lucrurile, pentru că 

luptând cu mai multă furie 

decât oricând, coreenii de 

Nord au continuat ofensiva 

în mai multe zone. 

Americanii au început să se 

întrebe cât va mai dura 

războiul și cât va costa. Un 

scriitor de la Serviciul 

Internațional de Știri, 

Malcolm Johnson, a amintit 

războaiele din ultimii ani și 

a accentuat eșecul omului 

de a duce pacea. El a spus: 

„Așa-numitele zile bune s-

au sfârșit pe 2 august, 1914 

și nu se vor mai întoarce 

niciodată”. 

Rusia se întoarce în 

U.N. 

Reprezentantul 

Rusiei pentru U.N., Iacob 

Malik, și-a îndeplinit scopul 

ca președinte al consiliului, 

în august, punând capăt 

unui boicot de 39 de 

săptămâni. Malik a numit 

U.S. un agresor în Coreea, 

în vreme ce U.S. a spus că 

Rusia putea opri agresiunea 

celor din Coreea de Nord, 

dacă dorea. Certurile, 

manevrele parlamentare si 

lungile atacuri violente au 

marcat sesiunile lunii și s-au 

realizat foarte puține 

lucruri. La sfârșitul lunii, 

boicotul rus n-a fost 

rezumat, dar Malik a 

continuat ca membru 

obișnuit al consiliului. 

Greve în cinci națiuni 

Imaginea clasei 

muncitoare în timpul lunii 
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august a fost plină de greve 

și violență. În U.S. a fost 

evitată o grevă a unei 

companii feroviare, la 

cererea sindicatului pentru 

40 de ore pe săptămână, cu 

plata pentru 48 ore, doar 

după ce guvernul a pus 

stăpânire pe companiile 

feroviare (8/27). În partea 

de nord, Canada, o grevă 

mare la o companie 

feroviară a oprit 

transporturile feroviare din 

țară (8/22), iar greviștii s-au 

întors la treabă doar după 

ce Parlamentul a adoptat o 

legislație de urgență (8/30), 

care să le acorde 

muncitorilor creșteri 

salariale de 4 cenți pe oră. 

În Finlanda, 65.000 de 

muncitori în metalurgie s-

au luptat pentru salarii mai 

mari (8/28), pentru a 

compensa creșterea 

exagerată a costului de trai. 

Conducătorul comunist al 

Conferinței generale a 

clasei muncitoare din Italia 

a anunțat (8/8) că 6 

milioane de muncitori 

italieni vor porni o „luptă” 

în toată națiunea, pentru 

creșterea salariului. De 

cealaltă parte a lumii, în 

Bombay, India, gloatele 

turbulente au fost 

stăpânite doar cu focuri de 

armă și gaze lacrimogene. 

Greva lor a adus moartea a 

trei persoane, iar 35 au fost 

răniți (8/31). 

Împrumut pentru 

Spania 

Proiectul de lege 

pentru fonduri alocate de 

U.S., în valoare de 

36.153.490.425 $, care 

acoperă cheltuielile 

guvernului pentru anul 

fiscal în curs, a trecut de 

Congres și a fost trimis 

președintelui pentru a fi 

semnat (8/28). O parte 

controversată din această 

sumă, în valoare de 

62.500.000$, consta într-un 

împrumut pentru Spania. 

Senatorul Chavez din New 

Mexico, care este în 

favoarea împrumutului, a 

acuzat influențele 

„comuniste” care sunt 

împotriva acestui 

împrumut, dar alți senatori 

au spus că U.S. nu putea să 

„predice democrația, dacă 

ne întoarcem la principiile 

noastre” și că Franco „a 

reprimat complet 

libertatea”, că un „puternic 

lobby” a proiectat 

împrumutul pentru Spania 

și senatorul Morse s-a opus 

sprijinind „totalitarismul, 

indiferent că este comunist 

sau fascist”: Președintele 

Truman a denunțat 

împrumutul, dar nu s-a 

așteptat să-și folosească 

dreptul de veto pentru tot 

proiectul de lege, ce vizează 

aceste alocări de fonduri, 

așa cum ar fi necesar 

pentru a reteza partea 

spaniolă din acestea. 

Cheltuieli U.S. pentru 

1951 

Este de așteptat ca 

guvernul U.S. să cheltuiască 

aproximativ 63 bilioane 

dolari în următorul an 

fiscal, mai mult decât 

totalul bugetelor 

guvernului, de la înființarea 

Republicii, în anul 1789, 
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până la sfârșitul Primului 

Război Mondial. Această 

sumă cuprinde și cei 

36.153.490,452 $ pentru 

acel proiect de lege ce 

vizează fondurile alocate, la 

început menite să cuprindă 

toate cheltuielile 

guvernului, și aproximativ 

27 bilioane dolari pentru 

cheltuieli militare 

suplimentare. 

Pretinsa „viziune” în 

U.S. 

În Necedah, 

Wisconsin, aproape 80.000 

de persoane au venit să 

vadă o femeie de 40 de ani, 

care susține că i-a vorbit 

„fecioara Maria”(8/15). 

Doamna Van Hoof „a 

binecuvântat” mulțimea și 

rozariile care au fost 

vândute la ferma ei. Mulți 

bolnavi sau infirmi s-au 

sacrificat să vină, în 

speranța unei vindecări 

miraculoase, care nu s-a 

materializat. Biserica 

Catolică nu a avut încredere 

în întreaga afacere și a 

raportat că era ceva 

„neobișnuit” cu cei care o 

însoțeau pe doamna Van 

Hoof.  

A fost descoperit un uriaș 

crater de meteorit 

Ceea ce se crede a fi 

cel mai mare crater de 

meteorit, cunoscut din 

lume a fost descoperit în 

extremitatea de nord a 

provinciei Quebec. Acesta 

are în jurul lui o încrețitură 

de 550 picioare înălțime și 

formează un lac glaciar, cu 

80 picioare mai adânc decât 

zona care-l înconjoară. 

Clipocirile în granitul din 

jurul craterului sunt ca cele 

produse de pietricelele 

aruncate în apă. Dacă, așa 

cum arată dovezile, acesta 

este în realitate craterul 

unui meteorit, diametrul lui 

de două mile și jumătate va 

face ca renumitul crater El 

Diablo, din Arizona, să pară 

pitic, fiind cu o milă mai 

mic. 

 

 

Pământul se 

cutremură 

În partea de vest a 

Venezuelei cutremure 

violente (8/3) au distrus 

toate clădirile din orașul El 

Tocuyo (cu o populație de 

8.000), cauzând multe 

decese și răniri. Dar acest 

cutremur a fost eclipsat 

(8/15) când seismografii din 

toată lumea au înregistrat 

cea mai dramatică 

deplasare a straturilor 

tectonice, într-un loc 

populat, din istorie. Cu o 

oscilație sălbatică acele lor 

se mișcau rapid pe hârtie, 

fiind imposibil să estimezi 

distanța sau direcția. În 

Istambul, Turcia, șocul 

violent a rupt instrumentul 

de măsurat. Acest 

cutremur uriaș a avut loc în 

Assaman, în extremitatea 

de nord-est a Indiei, lângă 

Burma și China. Replicile lui 

au continuat mai mult de 

zece zile. Au dispărut străzi 

și râuri, iar sate întregi au 

fost șterse din existență. 

Apele învolburate duceau 
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cu ele tigri, maimuțe, 

elefanți și oameni morți, 

trecând prin 1.500 de sate. 

Sute de mile pătrate au fost 

acoperite de lacuri noi și s-

a raportat că uriașul munte 

Everest a crescut cu 198 

picioare, ca rezultat al 

cutremurelor. 

Accident sau 

ambuscadă? 

Un camion distrus și 

incendiat, ce conținea 

cadavrele a șase oameni, a 

fost găsit într-o râpă în 

Republica Dominicană, pe 2 

iunie, provocând un protest 

la U.N. Plângerea, făcută de 

un grup de exilați 

dominicani, este că 

moartea acestor oameni nu 

a fost provocată de un 

accident și se bazează pe 

relatarea unui pasager care 

a murit în spital, după ce a 

povestit că acel camion 

fusese oprit de soldați 

dominicani, care l-au ciuruit 

pe proprietar, Porfirio 

Ramirez, i-au bătut măr pe 

pasageri, i-au stopit cu 

benzină, i-au pus în camion 

și l-au răsturnat în râpă. 

Potrivit rapoartelor, 

Ramirez nu era activ în 

politică, dar era fratele unui 

general al Legiunii din 

Caraibe, care eșuase de 

două ori să invadeze 

republica Dominicană. 

Președintele dominican, 

Trujillo, n-a recunoscut că 

avea cunoștință despre 

atac. 

Columbia capătă un 

nou președinte 

Dr. Laureano 

Gomez a fost inaugurat ca 

președinte al Columbiei 

(8/7) în timp ce poliția 

militară, cu armele 

pregătite, gata să împuște, 

patrula pe străzi, în grupuri 

de câte patru. S-a raportat 

că erau la dispoziție 10.000 

de trupe și 4.000 din poliția 

municipală. Gomez, un 

conservator, n-a fost 

recunoscut de Partidul 

Lliberal, care boicotase 

alegerile și ale căror ziare 

ignoraseră toate știrile 

despre inaugurare. 

Alegerea lui Gomez pe 27 

noiembrie, anul trecut, a 

fost ținută sub stare de 

asediu, suspendând 

drepturile civile. Asediul și 

uciderile de la alegeri încă 

nu s-au sfârșit, fiind citat un 

locotenent de poliție, care 

spunea: „Omorâm o mie de 

persoane, pe săptămână, în 

țară”. Gomez a promis un 

guvern non-violent, dar a 

afirmat că era încă 

necesară starea de asediu, 

pentru a păstra pacea. 

Asediul din Guatemala 

se sfârșește 

Controlul militar din 

Guatemala a durat două 

săptămâni (sfârșindu-se în 

8/8), dar garanțiile 

constituționale ale libertății 

de exprimare, drepul de 

adunare și inviolabilitatea 

locuinței și a 

corespondenței n-au fost 

restabilite imediat. 

Întrunirea Consiliului 

european 

Parlamentul 

neoficial al Europei, 
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Consiliul Europei, s-a 

întrunit în Strasbourg, 

Franța, în luna august. 

Participarea Germaniei a 

marcat întoarcerea 

germanilor în diplomația 

internațională. Consiliul a 

discutat numeroase 

propuneri, cea mai 

spectaculoasă fiind 

sugestia lui Winston 

Churchill să fie stabilită o 

singură armată unificată 

pentru toată Europa de 

Vest, sub un comisar al 

apărării european. 

Adunarea a aprobat 

propunerea lui Churchill 

(8/28). Mulți diplomați sunt 

de acord cu aceasta, dar 

recunosc că sunt multe 

dificultăți care-i stau în 

cale. 

Danemarca face 

planuri pentru 

cheltuieli de război 

Danemarca a 

anunțat (8/5) planuri de a 

cheltui 400 milioane 

coroane (aproape 

57.100.000 $) pe arme și 

apărare în următorii doi 

ani, ca parte a ei, ca și 

națiune a Pactului Atlantic. 

Guvernul a mai raportat că 

de la sfârșitul celui de-al 

Doilea Război Mondial 

instruiește aproximativ 

150.000 de oameni pentru 

armată, forțe navale și 

apărare civilă. 

Criza din Belgia 

Regele Leopold al 

Belgiei, pentru a cărui 

întoarcere din exil națiunea 

a fost la un pas de război 

civil, a fost de acord să 

delege puterile fiului său, 

prințul Baudouin. Cu toate 

acestea, violența a 

continuat, căci acum 

urmașii lui Leopold au pus 

la cale tulburări. Pacea a 

venit doar atunci când 

Leopold a cerut personal ca 

violența să înceteze. 

Baudouin a fost declarat ca 

domnitor al Belgiei (8/11) și 

va fi „Prinț regal” până când 

va împlini 21 de ani (7 

septembrie, 1951), când va 

deveni rege. Aproape când 

lucrurile începeau să se 

liniștească, a fost ucis 

liderul comunist Julien 

Lahaut (8/18) de doi 

gangsteri. Mulți au dat vina 

pe cei care erau pentru 

Leopold, 300.000 de 

muncitori au încetat lucrul 

și Belgia a fost din nou 

asediată, izbucnind greve în 

toată țara. 

Franța stabilește 

salariul minim 

A fost stabilit un 

salariu minim de 78 franci 

(aproape 18 cenți) pe oră, 

pentru muncitorii 

necalificați din zona 

Parisului (8/22). Pentru 200 

de ore pe lună, cu ore 

suplimentare și bonusuri, 

salariul minim în Paris va fi 

de 16.400 franci (aproape 

47 $), iar în provincie va fi 

de 12.800 franci (aproape 

36,60$). Aceasta va 

însemna creșteri pentru 

aproape jumătate din 

muncitorii din Franța. 
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Catolicii se compromit 

– Martorii rămân fermi 

Episcopii romano-

catolici din Ungaria și-au 

oferit ajutorul pentru 

guvernul comunist din acea 

țară, inclusiv petiția de pace 

de la Stockholm, pentru o 

garanție de 18 ani de ajutor 

financiar din partea statului 

și libertatea religiei pentru 

romano-catolici (8/30). În 

contrast cu această stare de 

împăciuire, din Magdeburg, 

Germania, s-a raportat că în 

aceeași zi 60 de martori ai 

lui Iehova au fost arestați 

pentru refuzul lor 

persistent de a se 

compromite cu falsa 

pledoarie comunistă 

pentru pace și politica 

partidului comunist. Pentru 

această poziție fermă 

foarte mulți dintre ei au 

fost întemnițați, adunările 

le-au fost interzise și au fost 

bătuți cu sălbăticie de 

poliție. 

 

Anexarea Africii de 

Sud-Vest 

Uniunea Africii de 

Sud, neținând cont de un 

ordin al U.N., a continuat 

„integrarea” Africii de Sud-

Vest, organizând alegeri 

(8/30) pentru șase membri 

ai unui corp legislativ, 

pentru Parlamentul Africii 

de Sud. Chestiunile cheie 

au fost „protejarea de 

amestec din partea U.N.” și 

de politica prim-

ministrului, Malan, de 

segregare rasială extremă.  

Israel face planuri 

pentru transfer de 

proprietate 

Proprietățile din 

Israel ce aparțin arabilor și 

germanilor absenteiști vor 

fi lichidate de guvern, 

potrivit planurilor făcute în 

august. Douăzeci și cinci de 

mii de acri de proprietate 

urbană vor fi vânduți, iar ce 

rămâne va fi folosit pentru 

dezvoltarea țării. Măsurile 

sunt folosite pentru 

asigurarea de compensații 

pentru izraeliții din 

Germania sau instituțiile 

germane și pentru o 

rezolvare financiară, la 

ultimul tratat de pace făcut 

cu țările arabe. 

Inundații uriașe în 

China 

„Un uriaș ocean de 

apă, ce se întinde dincolo 

de orizont”, cea mai gravă 

inundație din provincia din 

nordul Chinei, Anhwei, a 

afectat aproape 10 

milioane de persoane, 

dintre care se spune că 

6.900.000 sunt la mare 

ananghie. La mijlocul lunii 

august 60% din totalul 

terenului agricol din acea 

zonă a fost inundat, 

3.700.000 de acri au fost 

complet distruși, și se 

așteaptă că de la alți 

1.500.000 de acri se va 

obține doar 10-30% din 

recoltă. 
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China comunistă arde 

cărți 

După adevărata 

modă totalitaristă, Mao 

Tze-tung, liderul comunist 

al guvernului poporului 

chinez, a poruncit arderea 

unor cărți considerate 

„reacționare și anti-

populare”. Lista cuprinde 

scrieri ale lui Confucius, alte 

opere din vechime și scrieri 

moderne ale lui Sun Yan-

sen și Chiang Kai-shek. 

Ordinul a fost emis pe 25 

mai, dar lumea occidentală 

n-a aflat de el decât în 

august. 

Ce se întâmplă cu 

Formosa? 

China comunistă a 

cerut U.N. (8/24) să dea 

ordin U.S. să-și retragă a 

șaptea Flotă să nu mai 

patruleze în Formosa, ca 

aceasta să poată fi 

„eliberată” de armatele 

comuniste. U.S. a respins 

acuzația comunistă de 

„agresiune armată” și a 

invitat la o cercetare din 

partea U.N. Generalul 

Douglas MacArhur a trimis 

un mesaj la un congres al 

veteranilor de război din 

Chicago, în care a pledat în 

favoarea ocupării Formosei 

de U.S., dar a retras mesajul 

(8/27) la îndrumarea 

peședintelui Truman, care 

a spus că nu va fi un război 

pentru Formosa decât dacă 

îl vor începe alte țări. El a 

declarat (8/31) că flota va fi 

retrasă când se va rezolva 

conflictul din Coreea. 

Republica Indonezia 

„Statele Unite ale 

Indoneziei” au devenit 

„Republica Indonezia” 

(8/15) când fostele 16 state 

federale s-au unit într-un 

singur guvern. Președintele 

Sukarno a rămas la putere. 

Insulele îndepărtate care 

alcătuiesc această țară au 

fost numite „Indiile 

olandeze de Est”, înainte să 

devină independente de 

olandezi, anul trecut. 

Raiduri în Filipine 

făcute de gruparea 

Huk 

Trupele de gherilă 

conduse de comuniști, 

Hukbalahap, în grupuri de 

500 până la 2.000 de 

persoane, au pornit atacuri 

sângeroase în nouă orașe 

din Filipine, în două nopți 

(8/25,26) în prima izbucnire 

notabilă de când armata 

filipineză a preluat 

controlul asupra secțiunilor 

Huk din Central Luzon. 

Președintele Quirino a 

recunoscut că armata nu 

poate face față situației și a 

propus (8/30) să fie 

organizată o armată de 

civili, sub supravegherea 

armatei și a poliției, pentru 

a lupta împotriva raidurilor 

celor din gruparea Huk. 
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NU PIERDEȚI DIN VEDERE EVENIMENTELE SEMNIFICATIVE DE 

ASTĂZI 

Astăzi se derulează, cu o rapiditate care-ți taie răsuflarea, evenimente care au o 
importanță vitală pentru tine. Puțini au la dispoziție timp și mijloace necesare să țină pasul 
cu ele. Mulți care au încercat să facă așa constată că sunt depășiți de volumul mare de 
evenimente și pierd din vedere semnificația acestora. Este nevoie de un mijloc demn de 
încredere pentru a te ține la curent cu toate acestea, unul care să condenseze acest volum 
mare în lucruri esențiale, care să dea la o parte pleava și să scoată în evidență adevărul, 
care adesea este înnăbușit într-o mare de propagandă și vorbiri ambigue. Un astfel de 
mijloc este valabil pentru tine în revista bilunară 

TREZIȚI-VĂ! 

Pentru a se păstra consecventă și demnă de 
încredere, rapoartele ei au nevoie de idealuri înalte și să fie 
loială scopului. Treziți-vă! are aceste calități. Misiunea 
acestei reviste apare pe a doua pagină a ei. Întoarce-te 
acolo și citește promisiunea pe care o face revista Treziți-
vă! cititorilor ei. Tot acolo citește de ce face Treziți-vă! 
această promisiune. Revista Treziți-vă! este liberă de 
cenzură, politică și toanele celor care scriu. Ea își folosește 
libertatea pentru a-ți aduce fapte despre o mare varietate 
de subiecte și evenimente din zilele noastre. Nu te lăsa 
suprasolicitat de evenimentele descurajante din prezent, ci 
caută să ai o privire de ansamblu, citind cu regularitate Treziți-vă! 

Abonamentul pe un an, cu 24 exemplare, costă doar 1 dolar.  

Vă rog să-mi faceți un abonament pe un an la revista Treziți-vă! Vă trimit un dolar. 

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

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

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

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