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 „Este timpul să vă treziți” – Romani 13:11 

Volumul XXXI           Brooklyn, N.Y, 22 Octombrie 1950  Numărul 20 

Povestea sindicatelor muncitorești 

 „Funia împletită în trei nu se rupe 

ușor”. Acest adevăr, declarat de înțeleptul 

rege Solomon, cu aproape trei mii de ani în 

urmă, arată bine principiul care 

accentuează eforturile oamenilor de a 

organiza sindicate muncitorești. 

Bineînțeles, dacă toți oamenii ar urma 

îndemnul scriptural: „Să-ți iubești 

aproapele ca pe tine însuți”, n-ar mai fi 

nevoie ca oamenii să organizeze sindicate.  

„Ca individual”, declară 

Enciclopedia Americană, „muncitorul este 

lipsit de apărare atunci când se află în fața 

angajatorului, în căutarea unei slujbe, sau 

când trebuie să îndrepte un abuz. Dacă 

angajatorul ar decide, sub stresul 

competiției, să-i reducă salariul, să crească 

producția, sau chiar să-l concedieze, dacă 

muncitorul nu este organizat, trebuie să se 

supună. Muncitorul de rând nu prea scapă 

de (mediul) economic și social în care a fost 

născut . ... Prin urmare, experiența 

îndelungată i-a învățat pe muncitori 

necesitatea de a se uni în sindicate 

muncitorești și comerciale, pentru a 

negocia cu angajatorii lor în termeni de 

egalitate”. 

Organizatorii moderni ai clasei 

muncitoare obișnuiesc să-l ilustreze pe 

Moise ca marele lider al clasei muncitoare, 

care a fost primul ce a pornit o grevă plină 

de succes împotriva lui Faraon and 

Company. Dar relatarea scripturală nu dă 

loc pentru o astfel de interpretare a acelor 

evenimente. Acolo nu era vorba de salarii, 

ore de lucru mai puține și condiții mai bune 

de muncă. Realitatea este că izraeliții erau 

înrobiți și strigau la Dumnezeu după ajutor, 

iar El i-a eliberat printr-o serie de miracole. 

– A se vedea Exodul capitolele 1-12. 

Istoria arată clar întotdeauna că a 

existat multă asuprire în civilizațiile din 

vechime. Nimrod, crudul și mândrul 

vânător, și constructor de cetăți mărețe, a 

fost, fără îndoială, unul din primii 



 

5 
 

exploatatori ai clasei muncitoare la scară 

mare. Din relatarea Bibliei se pare că 

asuprirea muncitorilor era un rău strigător 

la cer în Iuda, cu puțin timp înainte de 

căderea ei, în anul 607 î.C. Cu toate acestea, 

la noi n-a ajuns nici o înregistrare despre 

acei muncitori asupriți, că s-ar fi organizat 

ca să-și îmbunătățească soarta. 

Breasla – primele sindicate 

Se pare că primele organizații ale 

muncitorilor s-au format în Roma, în jurul 

secolului al șaselea sau al șaptelea î.C. 

Potrivit istoricului Plutarh, Numa, 

legendarul rege din vechime al Romei, i-a 

organizat pe muncitorii din țara lui în 

„colegii”, potrivit îndeletnicirilor lor. Istoria 

mai arată și despre organizarea 

muncitorilor din Grecia, din secolul al 

patrulea până în secolul al doilea î.C. 

„Colegiile” sau breslele pe meserii romane 

par să fi continuat într-o formă sau alta 

până în secolul al cincilea A.D. 

Secolul al șaselea a văzut înființarea 

de bresle ale muncitorilor liberi în Italia, 

prima menționată fiind a meșteșugarilor ce 

fabricau săpun, din Napoli. Nevoia și 

valoarea breslelor a devenit în curând 

evidentă și în alte țări, devenind foarte 

numeroase și puternice în Germania și 

Marea Britanie. Secolele al doisprezecelea 

și al treisprezecelea au văzut o mare 

activitate și progres în formarea breslelor, a 

regulilor de înscriere ce se ocupau de 

instruirea ucenicilor, a cerințelor pentru 

calfe și stăpâni, etc.  

Breslele pe meserii din unele țări, 

precum Germania, au devenit foarte 

monopoliste, ocupându-se puțin sau deloc 

de bunăstarea altor muncitori sau a 

consumatorului. De asemenea, ele s-au 

îndeletnicit și cu specializarea, într-o 

măsură fantastică. De exemplu, unui 

argintar nu i se permitea să fixeze un 

ornament de aur pe o bijuterie de argint. În 

special până la Reformă, religia romano 

catolică a jucat un rol foarte proeminent, 

fiecare breaslă având propriul sfânt-patron, 

capelă sau altar și steag religios. 

Nerespectarea posturilor sau a sărbătorilor 

religioase era foarte aspru pedepsită. Nu 

mai este nevoie să spunem că în aceste 

bresle nu era loc pentru evrei. 

În Marea Britanie prima breaslă pe 

meserii a fost organizată în 1164, cea a 

țesătorilor, deși fuseseră formate bresle 

religioase cu mai multe secole înainte. 

Aceste bresle pe meserii erau foarte 

interesate de politică și se caracterizau prin 

îngrijiri reciproce. Ele difereau radical de 

cele de pe continent, prin aceea că nu erau 

monopoliste. Printre alte bresle din acea 

perioadă erau cele ale negustorilor, care 
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erau ceva asemănător cu camerele de 

comerț de astăzi. 

În alte țări muncitorii se aflau într-o 

poziție mai puțin fericită. În Franța, de 

exemplu, guvernul a vândut privilegii 

pentru aceste bresle și ca urmare, soarta 

meseriașilor era foarte jalnică. Revoluția a 

pus capăt acestei forme de asuprire în acea 

țară. În general, breslele erau marcate de 

egoism și au constituit un obstacol clar 

pentru progres. Opoziția față de ele s-a 

bazat la început pe activitatea lor politică, 

în timp ce deveniseră o adevărată putere în 

guvernele locale, dar caracteristica lor 

monopolistă din ce în ce mai mare le-a 

condamnat, lovitura de moarte fiind dată 

de edictele diferitelor țări împotriva lor, din 

secolele al optsprezecelea și al 

nouăsprezecelea.  

Apariția sindicatelor muncitorești  

Era care a marcat declinul și sfârșitul 

breslelor a văzut și apariția sindicatelor 

muncitorești. Anul 1789 a văzut înființarea 

primului sindicat pe meserii sau de 

negustori din Statele Unite și 1791 prima 

grevă, cea a tâmplarilor care luptau pentru 

ore mai puține de muncă și salarii mai mari. 

Scopul acestor organizații 

muncitorești a fost un comentariu trist 

asupra egoismului orb al clasei 

angajatorilor din zilele lor. Tipică pentru 

legislația clasei muncitoare din acel timp a 

fost o lege aprobată în Marea Britanie, în 

prima decadă a secolului al 

nouăsprezecelea, care a limitat orele de 

lucru în fabrici, ale copiilor sub nouă ani, la 

12 ore pe zi.  

Organizarea acestor sindicate a 

însemnat o luptă destul de dificilă din punct 

de vedere legal. Legea le-a permis 

oamenilor să formeze combinații cu scopul 

de a reduce salariul, dar nu le-a permis 

muncitorilor să se combine, cu scopul de a-

și asigura salarii mai mari. Adică atunci când 

apăreau, sindicatul devenea ilegal, iar 

oamenii erau amendați sau întemnițați 

pentru „conspirația de a crește salariile”. 

Un astfel de caz a avut loc în New 

York, în 1836. Mai mulți industriași s-au 

unit și au fost de acord să se împotrivească 

cererilor angajaților aflați în grevă. În 

continuare, ei au fost de acord să nu 

angajeze nici un muncitor care era membru 

al unui Sindicat muncitoresc, sau al oricărei 

altei societăți, al cărui obiectiv era să 

influențeze salariile. Marele Juriu a refuzat 

să pună sub acuzație patronii pentru 

conspirație, dar i-au amendat pe croitorii 

aflați în grevă cu câte 50-150$ fiecare. 

Cu toate acestea, treptat, legiuitorii 

au văzut lumina și a fost recunoscut prin 

lege dreptul oamenilor de a înceta lucrul în 

folosul lor, Massachusetts fiind primul oraș 
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în care s-a recunoscut lucrul acesta, în 

1842. Câțiva ani mai târziu, New Hampshire 

a aprobat prima lege care limita ziua de 

muncă la zece ore și nu mult după aceea a 

început agitația pentru ziua de muncă de 

opt ore. 

Pe măsură ce industriile se 

dezvoltau și competiția devenea mai aprigă 

au scăzut și prețurile, iar prețurile mai mici 

au însemnat salarii mai mici. Din ce în ce 

mai mulți muncitori au simțit nevoia 

organizării și astfel constatăm că prin 1864 

numărul de membri din sindicatele locale 

se apropia de un sfert de milion, în timp ce 

sindicatele naționale au depășit curând o 

jumătate de milion. În decursul acelei 

decade s-au format peste treizeci de 

sindicate naționale, dintre care multe au 

fost de scurtă durată. 

În acest timp în industria cărbunelui 

s-a organizat „Molly Maguires”, într-un 

timp având 6.000 de unități, câte una în 

fiecare centru minier. Cu privire la această 

societate a minerilor catolici irlandezi, 

Enciclopedia Britanică spune, printre alte 

lucruri: „În districtele miniere din 

Pennsylvania organizarea a căzut sub 

controlul unui element ilegal, care a creat 

ordinea interioară a „Molly Maguires”, 

având ca obiectiv, se pare, să-i intimideze 

pe minerii din Țara Galilor, Anglia și 

Germania, să scape regiunea de 

supraveghetorii din mină, șefi și poliție care 

deveneau supărători în orice mod, pentru 

membrii ordinului”. Un detectiv catolic 

irlandez din Pinkerton s-a alăturat 

Societății. „Dovezile aduse de el au dus la 

arestarea, condamnarea și întemnițarea 

multor membri, în anii 1876 și 1877, iar 

ulterior izbucnirile violente au încetat, iar 

Societatea a fost desființată.” În timpul 

când ei se aflau în perioada de glorie au 

terorizat toată regiunea. 

Următorul fenomen important la 

orizontul clasei muncitoare a fost 

organizația cunoscută sub numele de 

„Cavalerii clasei muncitoare”. Organizată în 

1869, aceasta a atins recordul de 700.000 

de membri în anul 1886 și a ajutat să ofere 

anilor 1880 „unul din episoadele cele mai 

dramatice și mai importante din istoria 

clasei muncitoare americane”. Ea a început 

să-i orgnizeze pe toți muncitorii, indiferent 

de meserii, și s-a ocupat nu doar de orele 

de muncă și salarii, ci în aranjamente de 

cooperative, în socialism, de planuri pentru 

reorganizarea sistemelor bancare din țară. 

Aceasta chiar a susținut oprirea traficului cu 

alcool. Dar „Cavalerii” au mușcat mai mult 

decât au putut mesteca și curând aveau să 

fie înlocuiți, ca și pricipal sindicat al clasei 

muncitoare, cu rivalul promițător, 

Federația americană a clasei muncitoare 

(A.F.L.). 
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A.F.L. 

În loc să se intereseze de politcă și 

reforme morale și economice, A.F.L. s-a 

preocupat de sindicate pe meserii, 

negocieri colective și îmbunătățirea 

condițiilor de muncă. Aceasta a fost 

organizată în 1886 și primul ei 

președinte a fost Samuel Gompers. 

Constituirea ei originală a fost luată 

aproape cuvânt cu cuvânt din cea 

folosită de sindicatele comerciale 

britanice. Fiind organizată mai degrabă 

neglijent, diferitele sindicate pe meserii 

aveau să fie adesea implicate în dispute 

juridice crâncene. 

Aproape 25 de ani mai târziu, în 

1905, a fost organizat I.W.W., 

Muncitorii din industrie ai lumii, 

porecliți „Nu vreau să muncesc”. 

Printre fondatorii ei originali a fost 

Eugene Debs, de multe ori candidat 

socialist la președinția Statelor Unite. 

Potrivit I.W.W., „clasa muncitoare și 

clasa angajatorilor nu au nimic în 

comun. Între aceste două clase trebuie 

să continue o luptă, până când 

muncitorii din lume se organizează ca și 

clasă, iau în posesie pământul și 

utilajele pentru producție și renunță la 

sistemul de plată cu ziua”. 

Într-un timp I.W.W. era destul de 

eficient, proporțional cu mărimea 

acestuia. Și deși principala tărie a 

acestei organizații o contituiau minerii 

din partea de vest, ea a câștigat cea mai 

notabilă victorie pentru 30.000 de 

muncitori de la o fabrică de confecții, 

care nu erau vorbitori de limba engleză, 

din New England. Din cauza ideilor 

radicale ale organizației, organizatorii 

acesteia au avut mult de suferit, atât 

din partea poliției cât și din partea 

acțiunilor gloatei, aproape 5.000 din ei 

fiind întemnițați o dată sau de mai 

multe ori, iar unii din ei fiind uciși. Astăzi 

organizația este lipsită de importanță. 

A.F.L. versus C.I.O. 

Deși ideile radicale ale I.W.W. au 

făcut puțin progres printre clasa 

muncitoare, ca întreg, a existat un 

număr din ce în ce mai mare de lideri ai 

muncitorilor care au simțit că A.F.L. se 

mișca prea încet în organizarea zonelor 

industriale și că metoda acesteia de a-i 

organiza pe oameni după profesii sau 

meserii nu era cea mai bună în acest 

scop. Aceasta s-a bătut cap în cap cu 

ideile liderilor A.F. din L. și nereușind să 

facă un compromis, a degenerat într-un 

conflict și formarea C.I.O. (Comitetul 

organizațiilor industriale), în 1935, 

primul ei președinte fiind John L. Lewis. 
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(De atunci Lewis a părăsit C.I.O. și în 

prezent Sindicatul Minier, al cărui 

președinte este el, nu este asociat nici 

cu A.F. din L., nici cu C.I.O.) La timpul 

conflictului A.F. din L. avea între 3-4 

milioane membri. 

Din punct de vedere tehnic, 

sindicatele A.F.L. sunt organizate după 

profesii sau meserii și sunt cunoscute ca 

sindicate „verticale”, în vreme ce C.I.O. 

își organizează sindicatele pe baza 

industriei sau a fabricii și sunt numite 

sindicate „pe orizontală”. De exemplu: 

Potrivit A.F. din L., compozitorii, 

gazetarii, șoferii de camioane și inginerii 

dintr-o tipografie aparțin fiecare 

propriului sindicat. Pe de altă parte, 

potrivit C.I.O., sau sindicatului 

orizontal, toți bărbații și femeile care 

lucrează în aceeași fabrică aparțin 

aceluiași sindicat, indiferent ce fel de 

muncă prestează ei. Cu toate acestea, 

astăzi, aceste deosebiri sunt foarte 

generale, în C.I.O. fiind sindicate pe 

meserii și în A.F.L. fiind sindicate ale 

fabricii, tendința fiind spre generalizare.  

În Statele Unite mai există o altă 

formă de activitate sindicală, cea a 

varietății romano-catolice, A.C.T.U. – 

Asociația sindicaliștilor catolici. Aceasta 

a servit ca o avangardă pentru Acțiunea 

romano-catolică, numită Coloana a 

cincia, în clasa muncitoare, și a avut 

succes în dominarea C.I.O. (Pentru 

detalii despre Acțiunea catolică în clasa 

muncitoare a se vedea Treziți-vă! din 8 

mai, 1950). 

Legislația modernă a fost foarte 

favorabilă pentru organizarea clasei 

muncitoare, N.L.R.A., (National Labor 

Relations Act) fiind folosită în mare 

măsură în succesul activităților de 

organizare ale C.I.O. Această lege a 

făcut ilegale „contractele yellow dog ”, 

prin care un angajat era făcut să 

semneze o declarație că nu se va 

alătura unui sindicat și le-a dat 

sindicatelor o poziție legală de care nu 

s-au mai bucurat niciodată înainte. Cu 

toate acestea, unii au simțit că acesta a 

trecut prea repede sau că muncitorii 

abuzau de avantajele lor și, ca rezultat, 

a apărut contractul de muncă Taft-

Hartley. Mulți consideră că opoziția față 

de acest proiect este arătată mai mult 

din prejudecată decât din raționament. 

În decursul anului 1949 clasa muncitoare 

din U.S. se baza în mare măsură pe victoria 

lui Truman de a-și concretiza programul de 

abrogare a contractului de muncă Taft 

Hartley și de a adopta o legislație cu 

drepturi civile. Cu toate acestea, un 

congres independent a avut alte idei în 

legătură cu chestiunea, iar acum clasa 
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muncitoare se concentrează pe 

înfrângerea legislatorilor responsabili. 

Câștigurile și pierderile clasei 

muncitoare 

În anul 1949 s-au pierdut peste 55 

de milioane de zile de lucru din cauza 

grevelor muncitorilor. Această pierdere 

se situa pe locul doi după cele 116 

milioane zile de lucru, care s-au pierdut 

în 1946, primul an de după război. 

Situația persoanelor fără locuri de 

muncă, care în timpul anului se 

înrăutățise, s-a îmbunătățit dintr-o dată 

în 1950, în urma acțiunii întreprinse de 

U.S. în Coreea. În prezent, există 

rapoarte despre o lipsă de forță de 

muncă.  

În ultima parte a anului 1949, la 

Congresul anual de la Cleveland, Ohio, 

C.I.O. a exclus sindicatele liberale, 

acuzându-le că sunt controlate de 

comuniști sau sunt simpatizante ale 

acestuia. În luna mai, 1950, sindicatul 

Uzinii electrice, de curând înființat, al 

C.I.O., a câștigat control peste 

majoritatea organizațiilor locale U.E., 

dar nu fără cea mai înverșunată 

intervenție a religiei, prin preoții și 

episcopii Bisericii Romano Catolice. Cei 

cărora au votat pentru sindicate 

liberale li s-a spus că au comis un „păcat 

de moarte”. 

Victoriile remarcabile ale clasei 

muncitoare au cuprins victoria în greva 

minerilor, a oțelarilor și semnarea unui 

contract cu General Motors, care 

cuprindea un plan de pensionare 

generos, numit de presă (Life) „cel mai 

important contract câștigat de un 

sindicat din industrie, de când C.I.O. a 

semnat pentru prima dată cu U.S. Steel, 

în 1937”. Un câștig remarcabil pentru 

clasa muncitoare a fost creșterea 

voluntară acordată celor 120.000 de 

muncitori ai Corporației Chrysler, pe 25 

august, 1950, care, potrivit New York 

Times, a produs o foarte mare 

frământare în rândul companiilor 

producătoare de automobile. Aceasta a 

fost în contrast izbitor cu greva de 100 

de zile de la Chrysler, care s-a sfârșit 

prost pentru ambele părți, pe 4 mai, 

1950. 

Potrivit Almanahului lumii din 1950, 

16 milioane de muncitori aparțin 

sindicatelor din Statele Unite; opt 

milioane parțin A.F.L., avându-l ca 

președinte pe William Green; 6 

milioane aparțin C.I.O., avându-l ca 

președinte pe Phillip Murray, iar două 

milioane aparțin sindicatelor 

independente. Aceste cifre sunt 
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considerate oarecum exagerate de cei 

„care știu despre ce este vorba”. 

Să luăm în considerare alte părți ale 

lumii: Până la distrugerea lor de către 

Hitler, în 1933, sindicatele din 

Germania erau considerate cele mai 

puternice și cele mai bine organizate 

din lume. În Marea Britanie muncitorii 

organizați continuă să dețină frâiele 

conducerii, deși în prezent în mod 

riscant. În Australia muncitorii au 

pierdut conducerea anul trecut. În Italia 

marele lup rău al comunismului atacă 

grav clasa muncitoare organizată, în 

ciuda faptului că populația acesteia se 

mărturisește a fi de religie catolică; 

același lucru se întâmplă într-o măsură 

mai mică și în Franța. În țările 

protestante clasa muncitoare o duce 

mai bine, deși acolo amenințarea 

comunismului este neînsemnată. 

Deși sindicatele muncitorești i-au 

ajutat pe muncitori în multe privințe ele 

nu sunt un bun neamestecat. Corupția 

din ele se potrivește cu cea din politică, 

dacă este posibil acest lucru. Și de ceea 

ce au nevoie oamenii este mai mult 

decât vor fi capabile să le ofere 

vreodată sindicatele muncitorești. Căci 

indiferent de puterea lor, de bunele lor 

intenții, de complexitatea lor, că sunt 

radicale, comuniste, socialiste, 

democratice sau religioase (catolice) 

ele n-au putut sau nu vor putea să 

oprească războaiele, crizele, 

infracțiunile și nici nu vor putea să pună 

capăt bolii sau morții. Doar împărăția lui 

Dumnezeu poate și va realiza aceste 

lucruri (Apocalipsa 21:4; Mica 4:1-4). De 

aceea, omul înțelept își va devota 

timpul și energia pentru a afla cum va 

putea obține beneficiile acestei 

împărății, în noua lume a lui Dumnezeu 

a dreptății. În acea lume nouă nu vor 

mai exista sindicate muncitorești, căci 

nu va mai fi nevoie de ele. Toți vor 

munci în folosul tuturor. 

Femeile pe locul șoferului 

Doamnele din spatele volanului, 

care au suportat atâtea glume 

răutăcioase și batjocuri la adresa 

șoferițelor și care au dorit să pună mâna 

pe el, vor trebui să meargă mult mai 

departe decât și-au închipuit ca să 

găsească vinovatul. Se întâmpla în anul 

205 î.C., când romanii au adoptat o lege 

care le interzicea femeilor să stea la 

conducerea carelor, prima legislație 

cunoscută de acest fel. Așa spune 

profesorul Roger L Morrison, director al 

Universității din Michigan. 
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Bineînțeles, fetele de atunci aveau 

același spirit de luptătoare ca cele de 

astăzi și nu aveau de gând să se supună, 

resemnate, acelei legi. Imediat ele au 

lansat un protest care a durat douăzeci 

de ani. Profesor Morrison relatează că 

în anul 180 î.C. ele au năvălit în capitală 

și i-au pus pe senatori într-o situație 

periculoasă, până când „Marcus Cato a 

făcut un discurs pentru drepturile 

femeilor și acestea au primit dreptul de 

a conduce”. 

În timp ce se derula lucrul acesta, se 

pare că în Atena Lycurgus a adus o lege 

asemănătoare, ce le restricționa pe 

femeile care conduceau, dar fără 

rezultate prea bune. Prima care a 

încălcat această lege a fost doamna 

Lycurgus, care a plătit pentru 

infracțiunea ei 6000 drahme.  

În secolul al optsprezecelea Louis al 

XV-lea a dat o lovitură crudă în cel mai 

vulnerabil punct al doamnelor, punând 

capăt, pe atunci o problemă actuală în 

Franța, femeilor care conduceau 

vehicule. În zilele lui era la modă ca 

femeile din clasa nobililor să-și conducă 

propriile calești pe străzile din Paris. Cu 

toate acestea, curând a devenit evident 

că locul doamnei era în salon și nu pe 

locul vizitiului. Apăreau constant 

accidente, iar aglomerația devenise 

aproape de nesuportat. Așa că Louis și 

slujitorii lui au hotărât să facă ceva în 

legătură cu acest lucru. Ei le-au interzis 

tuturor femeilor sub treizeci de ani să 

mai conducă. Rezultatele au fost foarte 

mulțumitoare: n-a mai condus nici o 

femeie, deoarece nici una nu vroia să 

recunoască faptul că avea peste treizeci 

de ani! 

În 1891 femeile din America, ce 

conduceau vehicule, erau la știri. În acel 

an, în Cincinnati, s-a raportat că 25 de 

accidente de calești din cele 30 fuseseră 

cauzate de femei, care le conduceau. 

Deranjați de această amenințare a 

siguranței locale, oficialii din Cincinnati 

au cerut imediat o hotărâre prin care să 

scoată în afara legii pe femeile care 

conduceau vehicule. 

Se pare că femeile care conduc 

vehicule au lăsat o lecție în istorie pe 

care bărbații sunt hotărâți să nu le lase 

s-o uite.  
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Ce spuneți când strănutați? 

Când un prieten strănută, îi răspundeți cu: „Doamne ajută!”, „Sănătate!” sau 

„Noroc!” Oamenii fac lucrul acesta de atâta timp că poate crezi că asta se datorează 

faptului că cei din vechime credeau că Diavolul intra direct în gură și strănutul era o 

invitație pentru acesta să intre în corp. Crezuri asemănătoare printre diferiți oameni 

formează un lanț de obiceiuri similare în jurul lumii. Unii credeau că sufletul locuiește 

în cap, iar strănutul era un semn din partea acestuia, de bine sau de rău. Cei din tribul 

Zulu, din Africa de Sud, cred până în prezent că spiritele celor morți intră în ei pentru a 

cauza boli, iar acestea pot fi eliminate prin strănut. 

Papa a avut un rol în a asocia Italia cu superstiția legată de strănut, așa cum este 

relatat de istoricul italian Carlo Signonio. „Practica a început în secolul al șaselea, în 

timpul pontificatului lui Grigore cel Mare. În acea perioadă Italia era străbătută de o 

epidemie virulentă, care s-a dovedit fatală celor care strănutau. Prin urmare, papa a 

poruncit să fie spuse rugăciuni împotriva acesteia, însoțite de semnul crucii”. 

În timpul unei expediții în Florida, Hernando de Soto a fost vizitat de o căpetenie 

din India. În timpul discuției căpetenia a strănutat și imediat cei prezenți și-au întins și 

închis brațele, cântând: „Soarele să te ocrotească și să fie cu tine!” De Soto, surprins, 

le-a spus tovarășilor săi europeni: „N-ați observat? Ei răspund la strănut ca și noi. Nu 

vedeți că toată lumea este una!” 

Deși mulți privesc buletinul 

meteorologic zilnic cu scepticism și își iau 

impermeabilul și galoșii când meteorologii 

prezic „senin și cald”, majoritatea 

oamenilor sunt de acord când meteorologii 

spun că pământul nostru se află într-un 

proces de 

încălzire. 

Oamenii cu 

vederi învechite 

sunt poate cei mai grabnici să recunoască 

acest fapt, spunând că lumea nu mai este la 
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fel ca atunci când erau ei tineri și că ei au 

trecut prin ierni mult mai grele. 

Este adevărat; majoritatea celor 

care citesc instrumentele de măsurat, fac 

înregistrări și majoritatea oamenilor de 

știință care știu să prevadă vremea sunt de 

acord acum că am intrat într-o nouă eră 

climatică și că vechea noastră planetă trece 

printr-o perioadă de încălzire. Dacă 

temperatura de pe Terra continuă să 

crească în acest ritm, sau într-un ritm mai 

rapid, se pot întâmpla multe lucruri. Vă 

puteți imagina nuci de cocos în Central 

Park, ananas în Picadilly? Bananieri în 

Boston? Temperaturile mai mari ar putea 

însemna un declin al „Evului Mediu” pentru 

Statele Unite și Europa, adulți mai scunzi în 

Statele Unite și o populație agitată, 

energică în regiunile acum înghețate din 

partea de Nord a Siberiei și Canada. De 

asemenea, vremea mai caldă va însemna 

cheia la rezerva de resurse polare, până 

acum neexplorate. Însă, pe de altă parte, 

aceasta va avea ca rezultat topirea 

ghețarilor, creșterea oceanelor. Dacă 

ghețarii ar începe să se topească mai rapid 

apele lor ar inunda Conney Island, 

Washington D.C., Britania și Olanda. Multe 

porturi maritime din jurul lumii vor avea un 

necrolog de forma: „Morți prin înec”. 

Bineînțeles, va apărea mai mult uscat de 

sub calotele de gheață, acoperind milioane 

de mile pătrate. Aceasta va însemna mai 

mult teren arabil, care va rezulta în mai 

multe provizii. Și pe măsură ce oceanele 

devin mai mari și cu o temperatură mai 

ridicată, se va găsi mai mult pește.  

În mod firesc, există o minoritate de 

autorități care se zbat să demonstreze că, 

în esență, clima din lume a rămas stabilă 

din timpuri istorice. Cu toate acestea, o 

mulțime de dovezi spun că de-a lungul 

istoriei climatul a trecut prin schimbări 

însemnate. Să luăm în considerare 

următoarele două cazuri, luate aleator: 

Mai întâi să observăm Greenland, 

acel ținut înghețat și sărăcăcios din 

Atlanticul de Nord. Știați că în secolul al 

unsprezecelea, cu aproape o mie de ani în 

urmă, a existat acolo o cultură norvegiană 

înfloritoare. Da, legendele nordice spun că 

existau acolo vreo 300 de ferme, de-a 

lungul coastei de vest a insulei, susținând 

10.000 de oameni și un număr mare de vite 

și oi. Această colonie a continuat să se 

bucure de viață pe această insulă fertilă 

până în secolul al paisprezecela, când se 

pare că a avut parte de niște zile crunte. 

Prin anul 1400 A.D. rămăseseră puține 

așezări și acestea duceau o luptă pierdută 

împotriva vremii. Deși depopularea 

Greenland-ului nu poate fi atribuită în 

întregime unor schimbări climaterice, 

există dovezi de necontestat că a avut loc o 

deteriorare a climei. În sudul Greenland-
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ului există cimitire norvegiene cu rădăcini 

de copaci întrețesute cu oase, în pământul 

ce acum este înghețat permanent. 

Cealaltă ilustrație este din Insulele 

Britanice. În ultimii ani anotimpurile de 

vară din Anglia n-au fost suficient de calde 

pentru coacerea strugurilor, excepție 

făcând câteva locuri aflate la adăpost și 

acolo doar dacă vara este neobișnuit de 

caldă. Dar în timpul cuceririi normanzilor 

lucrurile erau puțin diferite. Cartea 

Domesday, care înregistrează o mare 

cercetare a insulelor din Anglia, făcută între 

anii 1085-1086, menționează nu mai puțin 

de 38 de podgorii, pe lângă cele deținute de 

Coroană. În secolul al doisprezecelea 

viticultura este amintită frecvent în 

cronicile mănăstirilor, fiind o parte a 

personalului normal al unei proprietăți 

ecleziastice. Un anume William 

Malmesbury, scriind în anul 1150 A.D., 

sprijină punctul de vedere spunând că 

Gloucester „are un număr mai mare de 

podgorii decât oricare altă țară din Anglia, 

scoțând recolte abundente și de calitate; 

iar vinurile făcute aici nu sunt aspre, căci în 

ce privește dulceața și mirosul lor plăcut, 

ele aproape se pot compara cu cele făcute 

în Franța”. Un secol mai târziu astfel de 

referințe au devenit mai puțin obișnuite, iar 

pe la sfârșitul secolului al paisprezecelea 

ele au dispărut aproape complet. S-ar 

părea că verile din Anglia erau evident mai 

calde decât sunt astăzi.  

Din secolele al unsprezecela și al 

doisprezecelea înainte clima, mai ales în 

Emisfera de Nord, a început să se răcească. 

Atât de remarcabilă a fost această 

schimbare între anii 1600 și 1850 că 

perioada a devenit cunoscută sub 

denumirea de „Mica Eră glaciară”, prin 

analogie cu „Marea Eră glaciară”. În timpul 

acestei perioade ghețarii uriași s-au 

deplasat din nord și au inundat ferme din 

Norvegia și Suedia și le-au forțat pe cele 

care nu erau afectate direct de gheață să 

facă o schimbare radicală în ce privește 

recoltele mai rezistente. Tot în aceeași 

perioadă de timp în Anglia clima a devenit 

mai rece, Greenland a fost depopulat, iar 

râul Nil din Egipt a ajuns la cel mai mare 

debit al lui (acesta depinde de ghețarii care 

se topesc pentru apă). Dar mercurul 

termometrelor a crescut cel mai mult în 

jurul anului 1850, anul când ghețarii din 

lume au atins cea mai mare creștere. De 

atunci rapoartele cumulate arată că lumea 

a intrat într-o perioadă de încălzire mai 

mare. 

Să observăm schimbarea 

Putem măsura această schimbare în 

patru moduri: 1. Să studiem înregistrările 

de temperatură de la mijlocul secolului al 
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nouăsprezecelea până acum. 2. Să 

observăm ce se întâmplă astăzi cu ghețarii 

și să măsurăm scăderea volumului lor. 3. Să 

observăm ce se întâmplă cu păsările, 

animalele și peștii care trăiesc în partea de 

nord a lumii și să observăm dacă peștii și 

păsările din nord se duc spre sud, sau dacă 

cele din sud le scot din cuiburile lor vechi și 

4. Să examinăm lacurile din diferite părți ale 

lumii și să observăm dacă nivelul lor crește 

sau scade. 

O cercetare a temperaturii în jurul 

lumii arată că fluctuațiile nu sunt pe termen 

scurt. Să luăm ca exemplu Emisfera 

Nordică: În Filadelphia temperatura medie 

anuală a crescut cu patru grade într-un 

secol, de la aproximativ 52 grade 

Fahrenheit, în 1830, la peste 56 grade 

Fahrenheit, în 1930. În Montreal creșterea 

a fost de la 42 grade Fahrenheit, în 1880, la 

44 grade în 1940. În Spitsbergen creșterea 

din 1912 a fost de aproximativ 4 grade, în 

vreme ce în Scandinavia și Insulele Britanice 

s-au înregistrat creșteri cu 1-2 grade în 

ultimii 100 de ani.  

Mai demnă de atenție decât 

creșterea temperaturii anuale a fost 

încălzirea iernilor din timpul anului. La 

Washington D.C., pe o perioadă de 20 de 

ani, care s-a încheiat în 1892, a existat un 

total de 354 de zile, cu temperaturi foarte 

reci, în timpul lunilor de primăvară; pentru 

20 de ani, care s-au încheiat în 1933, totalul 

corespunzător a fost de 237.  

În Montreal, temperaturile sub zero 

grade sunt acum doar pe jumătate față de 

cum erau cu 75 de ani în urmă. În 

Spitsbergen, în Atlanticul de Nord, 

temperatura medie din luna decembrie 

este acum cu peste 10 grade mai mare 

decât era cu 30 de ani în urmă. Aceasta nu 

este doar o creștere locală, care se 

limitează doar la zona Atlanticului de Nord, 

căci înregistrările de temperatură din 

Norvegia, Idaho, India și Argentina au 

crescut.  

Unii vor susține că o variație de 

numai 2-3 grade nu constituie o schimbare 

reală a vremii noastre. Cu toate acestea, 

prea puțini își dau seama că cea mai mică 

fluctuație de temperatură face o mare 

diferență. Să ilustrăm: La Helsinki, Finlanda, 

temperaturile din timpul iernii 1921-1922 și 

1928-1929 arată o diferență 

nesemnificativă de numai 5 procente, 

totuși diferența în întinderea gheții în port 

a fost de 50 procente! Acea mică diferență 

de cinci procente a însemnat doar mai 

puțină gheață cu jumătate în timpul iernii.  

S-a dus! 

Cu ajutorul aparatului de 

fotografiat, care a fost inventat cu puțin 

timp înainte ca ghețarii să ajungă la cea mai 
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mare mărime a lor, la mijlocul secolului 

trecut, oamenii de știință au putut să 

înregistreze descreșterea glaciară treptată. 

Fotografiile făcute ghețarului Abrekke din 

Islanda, din 1869, 1900, 1933 și 1946 arată 

destul de clar cât de rapid s-a micșorat 

acest ghețar, mai ales în ultimii douăzeci de 

ani. Ghețarul Stor din Lapland a pierdut 9.6 

milioane metri cubi de apă (264,173 

galoane la un metru cub) în timpul anului 

1946-1947 și din anul 1922 a pierdut 

aproape 30 picioare în înălțime. Alți ghețari 

din Elveția, din munții din Africa și America 

de Nord, arată cifre asemănătoare. Un 

renumit ghețar din Alpi, un loc foarte 

frecventat de alpiniși și schiori, a dispărut 

complet în vara anului 1947 și n-a mai fost 

văzut de atunci.  

Clima mai caldă înseamnă o 

schimbare de temperatură atât în ce 

privește uscatul, cât și marea. În ultimii ani 

aceasta a adus migrarea spre nord a 

peștilor: batog, hering și codul obișnuit. 

Poate cel mai bun exemplu este codul. La 

începutul acestui secol era într-adevăr un 

eveniment rar să prinzi cod în apele 

Greenland-ului. De fapt, în 1913 au fost 

prinse doar cinci tone de cod în apele din 

partea de vest a Greendland-ului, în timp ce 

în 1946 numărul s-a ridicat la 13.000 de 

tone. 

Astăzi în Islanda se pot vedea 

efectele benefice ale încălzirii vremii prin 

faptul că se cultivă mai mulți acri de orz. Și 

pădurile din Scandinavia de nord se 

răspândesc mai rapid față de fostele limite 

climaterice ale pădurilor pentru cherestea. 

Chiar și la păsări se vede schimbarea, 

speciile din nord dispărând treptat, cele din 

sud luându-le locul. Potrivit unei autorități, 

același lucru se observă și în lumea 

insectelor.  

Deși vremea mai caldă poate aduce 

beneficii pentru regiunile „înghețate” ale 

pământului, în Africa și alte zone 

„fierbinți” observăm cealaltă parte a 

chestiunii. Vedem aici cum dispar ghețarii 

din munții Africii de Est și pe cei din Kenya 

și cum zone mari din Africa încep să sufere 

de secetă. Lacuri ce odată erau mari și 

aveau adâncimi mari, seacă vara complet. 

În februarie 1947 au fost văzuți la lacul 

Nakuru nori mari de praf și sare aruncați în 

lac. Lacul învecinat Elementeita mai are 

apă în el doar de două picioare. Chiar și 

marele și minunatul lac Victoria a secat cu 

șapte picioare, în ultimii zece ani. Iar 

Deșertul Sahara își continuă marșul 

neobosit spre sud, cu o viteză medie ce se 

apropie de un kilometru pe an. 
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Care este cauza? 

Principala cauză pentru încălzirea 

globală este un mister complet și nu este 

sigur cât va continua creșterea 

temperaturii. Au fost înaintate multe teorii 

și idei. Unele spun că aceasta se datorează 

radiațiilor cosmice; altele spun că este din 

cauza soarelui și a frecvenței mari a 

„petelor de soare”, iar altele vor spune că 

pământul se mișcă pe axa lui și este gata să 

se balanseze. Apoi mai sunt oamenii de 

știință care cred că toată chestiunea poate 

fi pusă pe seama căldurii create de orașele 

noastre moderne. Domnul Om obișnuit are 

propriile puncte de vedere: Este vorba de 

șoferul de taxi care dă vina pe televiziune 

pentru încălzirea aerului, de fermierul din 

sudul Californiei, care a spus: „Această 

vreme interesantă se datorează bombei 

atomice, pe care ei au aruncat-o în New 

Mexico”. Și să nu uităm pe fermierul din 

Iowa, care a scris această profundă 

explicație ziarului său local: „Cred că dacă 

generalul MacArthur ar fi verificat ar fi găsit 

că acel curent japonez de încălzire a apei a 

fost deviat de ruși. Ei vor să transforme 

vremea din U.S. în cea mai capricioasă din 

lume și astfel să producă nemulțumire”. 

Dar indiferent că vremea este caldă 

sau rece, cei care sunt familiarizați cu 

Cuvântul lui Dumnezeu știu că într-o zi, într-

un viitor nu foarte îndepărtat, vremea va 

deveni perfect potrivită pe tot pământul, 

pentru viață veșnică în lumea nouă a lui 

Iehova. 

 

 

 

Vaccinurile pot cauza paralizie  

Vaccinurile combinate pentru difterie și tuse convulsivă, la copii, pot cauza cazuri 

severe de paralizie infantilă, potrivit unui raport din Hobart, Tasmania, Mercury, din 11 

aprilie, 1950. S-a spus că la St. Pancras, Londra, cadrele medicale au descoperit aproape 40 

de cazuri; un doctor de la Ministerul Sănătății din Britania a raportat 65 de cazuri în care 

paralizia a apărut la două săptămâni după vaccin și în 49 de cazuri dintre acestea paralizia 

s-a limitat la membrul în care s-a făcut vaccinul; un doctor a raportat peste 80 de cazuri în 

care copiii au dezvoltat paralizie infantilă imediat după ce au fost vaccinați. Mercury 

spunea: „Realizând pericolul ce se ascunde în spatele descoperirilor lor față de campania 



 

19 
 

de imunizare față de difterie, înaintată de guvern, doctorii au ascuns publicarea până când 

unele cazuri puteau fi urmărite pentru mai multe luni. Unor copii le-a luat peste un an ca 

să se recupereze și să-și folosească mușchii complet. Alții încă mai sunt paralizați după 18 

luni”. După multe luni de studiu și în ciuda pericolului față de campania guvernului, consiliul 

municipal al Londrei a interzis, în cele din urmă, folosirea vaccinului combinat de difterie și 

tuse convulsivă în clinicile ei, în lunile în care paralizia infantilă este foarte răspândită. 

Două din cazurile studiate au făcut injecții cu penicilină și nu există nici o dovadă că 

acestea conțineau germeni de paralizie infantilă. Doctorii sunt de părere că în timpul unei 

epidemii mii de oameni fac forme ușoare de paralizie infantilă, care în mod normal nu fac 

rău, dar că iritarea unui vaccin intramuscular, făcut în cazul unei forme ușoare, poate face 

ca boala să se extindă.

A fost odată un timp când nu existau 

cărți de psihologie pentru copii. În acel 

trecut îndepărtat părinții aveau un copil și 

atunci nu existau autorități care să spună ce 

fel de idei încep să circule prin mintea lui 

fragedă. Din leagăn până când începe să 

facă primii pași copilul începe să facă 

progrese, cu obișnuitele obstacole pe ici, pe 

colo, precum boli ale copilăriei, perioade de 

îndărătnicie, conflicte cu odraslele vecinilor 

etc. Indiferent de circumstanțe, părinții par 

cumva să invoce remediul necesar, o 

răsplată sau o corecție, depinde de 

împrejurări. Când „Juniorul” nu vroia să-și 

mănânce terciul în acele zile, mami și tati 

nu prea erau plini de tact. În loc să scoată 

cărți, creioane și hârtie și să încerce să 

hotărască când, de ce și unde dezvoltase 

„Juniorul” o fixație care-l făcea acum să 

întoarcă spatele acelui terci inofensiv, ei se 
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uitau pur și simplu la terci și-și convingeau 

odrasla, prin arta puterii de convingere, că 

va avea de câștigat dacă își va mânca 

terciul. 

Deși legile iubirii părintești, 

instinctul, judecata și simțul practic 

domină de mult timp, a venit timpul 

când părerea unui expert a decretat că 

aceste trăsături sunt insuficiente 

pentru sarcina anevoioasă de a crește și 

a te îngriji de generația viitoare. Pe 

lângă aceasta, au fost recomandate legi 

ale psihologiei și psihiatriei, a căror 

evoluție putând fi clar urmărită de 

peste șaizeci de ani. Informația a apărut 

în Jurnal de pediatrie, după cum s-a 

citat în revista Life, din 26 iunie, 1950. 

În anii 1890 mama era considerată 

încă la comanda supremă a copiilor. Se 

considera că este destul de potrivit ca 

atunci când se confrunta cu o urgență, 

ea să se bazeze pur și simplu pe propria 

judecată pentru a rezolva chestiunea. 

Tot atunci era epoca iubirii indulgente și 

a dezmierdărilor manifestate de părinți 

față de micuți. „Autoritățile” se limitau 

la scurte articole prietenești în reviste, 

iar acestea susțineau trendurile vremii 

amintite mai sus. Apoi au apărut 

psihiatrii. 

Scrierea de mână de pe perete 

despre viitoarele schimbări a apărut în 

anul 1910. Afecțiunea excesivă față de 

copii a început să fie dezaprobată. Dr. 

Celia B. Stendler, de la Universitatea din 

Illinois, care a supus spre examinare 

articolul mai sus amintit, pentru 

Jurnalul de pediatrie, oferă supoziția că 

aceste „reforme” timpurii au fost 

rezultatul minunatei ere a schimbării ce 

bântuia atunci țara. Indiferent de 

motivul original noțiunea potrivit căreia 

copiii ar trebui să fie familiarizați de la 

început cu realitățile crude ale vieții a 

continuat să se dezvolte în următoarea 

decadă; în anii 20 ajungând la 

maturitate și dezvoltându-se 

extraordinar de mult în prima parte a 

anilor 30’, cu viteza unei rachete. 

„Nu-i pupați nicodată ... dați 

mâna cu ei!” 

Remarcabil în acest sens a fost Dr. 

John B. Watson, profesor de psihologie 

la Universitatea John Hopkins. Teoriile 

pe care le-a conceput el s-au numit 

„behaviorism”. Pe scurt, copiii aveau 

nevoie de același tratament ca și adulții. 

În lumea adulților totul se derulează 

după un program. Foarte bine, faceți 

același lucru cu copiii, faceți-l conștient 

de asta chiar de la început. Dar în ce 

privește cele trei emoții elementare, 

Watson a constatat că mintea copilului 

este o bucată de lut proaspăt, care 
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poate fi imprimat conform mediului 

înconjurător și a instruirii. Părinții sunt 

cei care hotărăsc dacă acest lut va da 

naștere la un geniu sau la un imbecil, 

considera el. „Condiționați” copilul, 

îndemna el. Lumea este un loc dur, deci 

nu-l răsfățați pe Johnny! Fără 

dezmierdări sau cocoloșiri! Faceți-l să 

se bizuie pe propriile puteri! Să cităm 

cuvintele lui, așa cum au apărut în Life: 

Comportamentul vostru să fie 

întotdeauna obiectiv și ferm. Nu-i 

îmbrățișați și nu-i sărutați niciodată și 

nu-i lăsați să vă stea în poală. Dacă 

insistați, sărutați-i o dată, pe frunte, 

când vă spun noapte bună. Dați mâna 

cu ei dimineața ... Lăsați-i să învețe să 

depășească dificultățile aproape de la 

naștere. În mintea mea îmi pun serios 

problema dacă trebuie să existe 

locuințe individuale pentru copii, sau 

dacă aceștia ar trebui să-și cunoască 

părinții. ... În 50 de ani nu se va mai 

pune problema căsătoriei.” 

Dar ce spuneți de vremea când tati 

se grăbea spre camera copiilor în 

fiecare dimineață, strângând mâna 

Juniorului și spunând: „Bună dimineața, 

dragul meu! Ce mai faci?” Prezicerea 

fatală a Dr. Watson nu s-a materializat, 

pe măsură ce pendula oscila inevitabil 

față de sentimentul că poate copilul are 

câteva întreruperi. Treptat, aceasta s-a 

extins acoperind toate urmele fostei 

filozofii, iar Dr. Stendler arată că prin 

anul 1949 toți experții erau convinși de 

această „nouă ordine a lucrurilor”. 

Aceasta înseamnă că acum suntem gata 

... gata pentru ceea ce nedumeriții 

mama și tata nu știu. Ei știu că până 

acum lumea ajuns să fie plină de cărți 

despre psihologia copilului, de toate 

mărimile, de orice fel, și cu atât de 

multe răspunsuri la problemele 

părinților. 

O „lume sau două” din partea 

experților 

Sunt unii care spun că un copil 

zgârcit, excesiv de meticulos, este de 

obicei cel care a primit instrucțiuni de 

igienă prea devreme. Altcineva, cu 

multe inițiale după nume, va respinge 

categoric aceasta. Pentru cei care își sug 

degetul mare de la mână se spune că 

este ereditar, un altul spune că teoria 

asta este o prostie, un al treilea spune 

că acest obicei va deforma gura, un al 

patrulea spune că lucrul acesta se 

întâmplă rar și dacă se întâmplă efectul 

va fi unul ușor și temporar. O voce va 

declara că aceasta se întâmplă din 

cauză că a fost alăptat prea mult, alții 

vor demonstra că aceasta înseamnă că 

unul din părinți sau amândoi au 
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transmis o tensiune asupra copilașului 

care-și suge degetul mare, 

respingându-l în public sau în particular. 

De asemenea, unii spun că acest obicei 

poate fi cauzat de o atmosferă 

emoțională hipersensibilă din casă. 

Sunt puse la dispoziție foarte multe 

dovezi și multe teorii. Atunci cum va 

trece copilul peste obicei, în cele din 

urmă? El se lasă de el. 

Alte probleme simple ale copilăriei, 

când sunt explicate de psihiatrie, arată 

adesea această practică într-o lumină 

proastă. Unii se vor concentra să 

analizeze de ce un copil neprovocat 

aruncă cu piatra într-un vecin sau într-

un trecător. Poate fi dovada frustrării că 

n-a reușit să-și împlinească o dorință 

personală? Unii experți așa cred, dar ce 

ar trebui să facă părintele disperat? 

Experții recunosc faptul că nu au dovezi 

pentru teoriile lor. Atunci trebuie să 

așteptăm să fie aduse dovezi și sugestii 

de la oameni instruiți despre cum 

trebuie să ne comportăm în această 

situație sau să continuăm să 

administrăm măsuri de corecție 

potrivite? 

Să aștepți soluția „experților” n-ar fi 

așa nefolositor dacă te-ai aștepta la un 

rezultat final. Dar nu! Când vine 

răspunsul va fi la fel de variat precum 

curcubeul. În 1948 Departamentul de 

Sănătate din Connecticut a spus că 

vechiul obicei de „regurgitat al 

sugarului” este complet greșit. În 

schimbul metodei prin care copilul este 

ținut peste umăr, acesta susține 

metoda prin care „copilul este pus pe 

genunchii mamei și este bătut încet pe 

spate”. Dar când această metodă a fost 

adusă înaintea unui număr de 

autorități, cineva a susținut că metoda 

prin care copilul este ținut pe umăr este 

mai eficientă și superioară, în vreme ce 

altcineva n-a fost de acord cu 

Departamentul de Sănătate și celelalte 

autorități, susținând că nu este nevoie 

ca sugarul să regurgiteze. Altcineva 

spunea că este „foarte important” să-i 

punem să scoată aerul, iar altcineva 

spunea că este important acest lucru, 

dar nu este de acord cu metoda 

folosită, „fiind bună orice metodă care 

dă rezultate”. 

Cu toate acestea, în ultimii șazeci de 

ani s-au făcut și multe lucruri bune. Prin 

intermediul doctorilor, al oamenilor 

interesați, prin psihologi și experiența 

părinților s-au găsit multe metode 

avansate pentru tratarea problemelor 

mai importante ale copilăriei decât cele 

folosite în anii 90. Poveștile cu barza și 

altele asemănătoare sunt acum 

interzise, în favoarea unor răspunsuri 



 

23 
 

mai sincere, în exprimări pe care copiii 

le pot înțelege. Mulți favorizează acum 

o combinație mai fericită între 

înțelegere părintească și disciplină, de 

preferat față de politica Victoriană. 

Acum este la ordinea zilei disciplina prin 

exemplu, mai mult decât prin cuvinte. 

Acum, mai mult decât oricând înainte, 

ni se amintește faptul că a crește un 

copil este treaba ambilor părinți și că 

soțul, ca și cap al familiei, trebuie să-și 

asume această sarcină în măsură egală 

atunci când este acasă de la lucru. El 

poate face lucrul acesta familiarizând 

copiii cu sporturi, abilități și alte 

activități masculine de care mama nu se 

poate ocupa. 

Astfel de sugestii practice îi vor 

ajuta pe acei părinți care se preocupă 

cu adevărat de creșterea copiilor, dar 

nu vor fi observate de binefăcătoarea 

socială, care, în timp ce soțul se află la 

lucru este prea ocupată să 

dobândească măsura stăpânului ei în 

psihologia copilului sau să încurajeze un 

grup civic, ori să se îngrijească de 

propria familie. Jane Whitbread, în 

revista Coronet, din februarie, 1950, 

întreabă: „De ce cred aceste femei că 

toată lumea are nevoie de atenție, mai 

puțin familia lor?” 

Judecata sănătoasă versus 

absurdități 

Este clar că preocuparea din aceste 

timpuri este să te folosește de concluzii 

raționale extrase de pe urma 

progresului științific. Este necesar ca cei 

care aduc copii pe lume să facă treaba 

până la sfârșit și nu să se întoarcă spre 

„experți”. Incapacitatea de a înțelege a 

patra dimensiune nu privează pe cineva 

de dreptul și calificările de a-și crește 

proprii copii. Părintele de astăzi, plin de 

idei despre psihiatrie, va fi uimit să afle 

de cât instinct și judecată sănătoasă 

trebuie să dea dovadă, iar aceste lucruri 

nu se găsesc în cărți. Să citim ce a 

descoperit Hilda Espy, așa cum este 

demonstrat de articolul ei inteligent, 

care a apărut în revista Times din Los 

Angeles, pe 28 mai, 1950, sub titlul: 

„Cine spunea că animalele sunt 

tâmpite?” 

În primăvara asta a venit la noi o 

rândunică, și-a făcut un cuib sub 

streașină și acolo și-a crescut puii. Ea i-

a crescut în atâta liniște încât, deși se 

aflau sub acoperișul meu, n-am știut 

niciodată câți pui avea. Trebuie să spun 

că ea a făcut multe lucruri care mi-au 

făcut ego-ul să scadă, mai mult decât 

orice vecin pe care l-am cunoscut 

vreodată. 
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Ceea ce a făcut ca realizăile ei să fie 

și mai spectaculoase a fost faptul că 

probabil, anul trecut în timpul ăsta și ea 

era un ou. Și totuși, fără nici o 

experiență anterioară, fără să consulte 

constructori, arhitecți, prieteni 

apropiați sau cărți de specialitate, ea și-

a făcut o locuință, de altfel respectabilă 

ca orice cuib de rândunică, ca și cum ar 

fi studiat Audubon-ul. 

Din când în când, când ieșeam la 

gardul din față, strigând la cele patru 

fetițe ale mele, îi vedeam pliscul și ochii 

strălucitori ieșiți afară din cuibul de sub 

streașină. Mă făcea să simt ca și cum aș 

fi făcut mai bine dacă renunțam la toate 

încerările mele de a rațion și a instrui și 

doar să preiau chemarea de „piu, piu!” 

Asta făcea ea tot timpul și evident 

că se ocupa de puii ei cu mai multă 

înțelepciune decât o făceam eu. 

Evident, ea n-a fost niciodată 

intimidată de experții în creșterea 

copiilor. Când am avut primul copil, 

gemenii, pediatrii recomandau cu 

severitate rutina. (Alăptat din patru în 

patru ore, dacă beblușii plâng, să-i las în 

pace; să nu-i iau în brațe mai des decât 

este necesar). Între timp am făcut-o pe 

cea de-a patra fiică și toate acestea le-

am făcut exact pe dos: o hrăneam 

atunci când îi era foame, o luam în brațe 

destul de des; iubeam acel copil. 

Într-adevăr, îmi foloseam ocazional 

judecata sănătoasă și/sau instinctul, 

dar n-am fost niciodată așa de 

norocoasă precum acea rândunică, ce 

n-a avut nevoie deloc de sfaturi. 

Poate că ea n-a văzut niciodată un 

ou, dar a știut cum să le clocească, cum 

să hrănească un pui și când este gata să-

și ia singur zborul.  

Atunci când puii rândunicii și-au luat 

zborul ea nu părea să simtă nevoia să-și 

găsească alte interese în afară, să-și ia o 

slujbă cu jumătate de normă sau să se 

alăture Clubului Femeilor. De fapt, mă 

îndoiesc de faptul că a avut vreodată un 

soț sau o familie sau că va vrea să aibă. 

Primăvara a venit și a trecut; venise 

un alt anotimp. ... ea a fugit să facă 

toate lucrurile pe care trebuie să le facă 

o rândunică singură și să se bucure.  

Totuși, nu-mi pare rău că a plecat; 

am descoperit că este mult, mult mai 

ușor să ții pasul cu familia Jones!” 

Cea mai importantă instruire 

Trebuie luat în considerare un 

factor final: În actualele timpuri 

înșelătoare părinții creștini își vor 
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prelua sarcina de a crește copii cu o 

măsură suplimentară de seriozitate. Cu 

standarde sociale de moralitate care se 

prăbușesc la picioarele unei lumi 

indiferente, într-un val din ce în ce mai 

mare de delincvență juvenilă și de 

adulți, ei știu mai bine că nu pot scăpa 

de această adevărată amenințare 

pentru familie și copii. Mai mult decât 

atât, într-un limbaj clar, înlăturând 

toată teoria și argumentele psihologice, 

Cuvântul scris al lui Dumnezeu, Biblia, 

călăuza lor în viață, pune singura 

responsabilitate pentru creșterea și 

călăuzirea potrivite ale copiilor nu pe 

umerii învățătorilor, asistenților sociali, 

a clinicilor pentru copii, a „experților” 

care se ocupă de copii, a doctorilor în 

psihiatrie sau psihologie, ci pe umerii 

părinților: 

„Aceste instrucțiuni pe care ți le dau 

astăzi, fixează-le în mintea ta; imprimă-

le în mintea copiilor tăi, vorbește 

despre ele când stai acasă, când pleci în 

călătorie, când te culci 

sau când te trezești!” – 

Deuteronomul 6:6,7, 

AAT. 

 „Fără bani ați 

primit, fără bani să 

oferiți”, spunea Isus 

când și-a trimis 

discipolii să predice Cuvântul lui 

Dumnezeu. Astăzi, când Cuvântul lui 

Dumnezeu este distribuit la scară mare, 

multe persoane cu Biblia în mână o 

primesc ca pe ceva de la sine, fără să 

realizeze lunga și înverșunata luptă care 

a fost dusă pentru ca Biblia să ajungă 

aici. Alții vor întreba: „De unde am 

primit-o?”  

Ca răspuns, cele mai puternice și 

mai lăudăroase afirmații pentru 

păstrarea și distribuirea Bibliei au venit 

de la Biserica Romano Catolică, care 

pretinde că ea și-a păstrat poziția 

mărturisită de „singura biserică 

apostolică și adevărată”; ea a căutat, cu 

o îndrăzneală din ce în ce mai mare, să-

și atribuie tot creditul pentru existența 

Bibliei. 

Catolicii sinceri și curioși și non-

catolicii deopotrivă vor dori să 

cunoască faptele reale și din acest 

motiv se vor poticni de aceste afirmații 

catolice, în lumina 

adevărurilor cunoscute. De 

exemplu, se știe că după ce 

latina a devenit o limbă 

moartă, oamenii nu aveau 

în uz nici o Biblie completă, 

în limba obișnuită, până în 

timpul reformatorilor, 

inclusiv Wycliffe din Anglia, 
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Tyndale, Luther și asociații lor. De 

asemenea, atâta timp cât Anglia și alte 

țări au fost conduse de oameni de stat 

catolici, politica oficială a guvernului era 

anti-Biblie în ce privește studiul public; 

dar când liderii protestanți au preluat 

controlul politica s-a schimbat, odată cu 

Reforma ajungând la liberalism. Au 

existat și există eminenți erudiți catolici 

ai Bibliei, dar, de obicei, în trecut, și-au 

câștigat laurii prin acțiuni care i-au 

despărțit pentru totdeauna de biserica 

lor originală; astăzi numărul lor este 

depășit foarte mult de o laitate catolică 

foarte conștientă de faptul că catolicii 

nu sunt renumiți pentru cunoștința lor 

din Biblie și studiul ei progresiv. 

„Cea mai minunată eră a 

Ierarhiei” 

Perioada de istorie a autorității de 

fier a catolicismului asupra civilizației 

occidentale este descrisă ca „Evul 

Mediu”. Din cel mai elementar studiu 

știm că acea eră a fost una de depravare 

și ignoranță. Outline of History, a lui H. 

G. Wells, se referă la acesta ca la timpul 

când „imperialismul roman s-a prăbușit 

într-o mare de mizerie” și când „erau 

puține locuri unde oamenii știau să 

scrie și erau încurajați foarte puțin să 

învețe să scrie; nimeni nu era sigur de 

siguranța manuscriselor sale sau de 

posibilitatea că acestea vor fi citite”. 

Acesta este timpul la care se face 

referire adesea, când călugării copiau 

manuscrise ale Bibliei, copiindu-le în 

latină, pe atunci deja o limbă moartă 

pentru toți, cu excepția preoților. 

Aceasta este perioada pe care Roma o 

numește „cea mai minunată eră a 

Creștinismului”. 

În secolul al paisprezecelea eruditul 

John Wycliffe a intrat în preoție, 

folosindu-și poziția pentru a studia cu 

seriozitate Scripturile. În timp el a dus o 

campanie împotriva abuzurilor bisericii 

cunoscute, urmat de un atac asupra 

învățăturilor false, a distribuit public 

tratate ce explicau poziția lui și în cele 

din urmă, cu ajutorul unui asociat care 

a continuat după moartea lui, a 

prezentat o traducere în engleză a 

întregii Biblii pentru conaționalii săi. 

Opoziția catolică față de Wycliffe se știe 

că a fost intensă. Astăzi se spune că a 

fost excomunicat pentru „învățături 

eretice”. Dar acesta este demascat 

pentru cel mai mare rău pe care l-a 

făcut Romei, în cuvintele 

arhiepiscopului de Canterburry, care s-

a văitat papei: „Acel nenorocit 

periculos, John Wycliffe, fiul acelui 

șarpe vechi, premergătorul 

Antichristului, care a pus cap nelegiuirii 

inventând o nouă traducere a 
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Scripturilor”. Da, nouă, pentru că era pe 

înțelesul maselor! Pentru că Wycliffe 

tradusese versiunea Bibliei folosită de 

Ierarhie, Latina Vulgata a lui Jerome, în 

limba oamenilor din Anglia. 

După 200 de ani a urmat un alt 

englez, William Tyndale. Cunoscând 

limbile originale ale Bibliei el a putut 

traduce Scripturile creștine și Cartea lui 

Iona și Pentateucul, din greaca și 

ebraica originale. Deși înverșunatul 

Cardinal Wolsey s-a înfuriat, lucrarea lui 

a apărut în engleză din adăpostul de pe 

continent al lui Tyndale. În timp ce ura 

religioasă se amplifica, iar exemplare 

ale Bibliei erau arse la Crucea Sf. Pavel 

din Londra, oamenii însetați din toată 

țara au făcut rost de Bibliile pe care 

religioniștii nu le-au putut confisca. 

Tyndale a fost urmărit, trădat, a avut 

parte de un proces în batjocură și a fost 

condamnat ca „eretic”. În octombrie 

1536 el a fost spânzurat și ars cu aceeași 

ură fanatică ce a făcut martiri din 

Cranmer, Latimer, Ridley, Huss și mulți 

alții din Europa. Într-adevăr, Ierarhia 

Romano Catolică spune multe despre 

Biblie, dar atunci când avea putere 

absolută să facă așa, adevărul este că n-

a făcut nimic ca dorințele ei mărturisite 

acum să devină realitate. 

 

Cuvântul Papilor și al Consiliilor 

Papa Pius al VI-lea este citat de 

autorități catolice că ar fi îndemnat la 

citirea Bibliei, în timpul lui. Cu toate 

acestea, Pius al VII-lea a făcut clar faptul 

că „Biblia tipărită de eretici trebuie să 

se numere printre cărțile interzise, 

după regulile INDEX (Expurgatorius)”. 

Când au apărut societățile de Biblii și a 

început distribuirea în lumea întreagă a 

Bibliei, care a făcut din Biblie „best 

seller”, căpeteniile papale le-au criticat 

aspru opiniile. Leo al XII-lea spunea în 

1825: „Această societate – Societatea 

de Biblii - și-a adunat toate forțele și are 

un singur obiectiv: traducerea sau mai 

degrabă pervertirea Bibliei, în limbile ... 

tuturor națiunilor”. Pius al IX-lea le-a 

numit „societăți foarte viclene și 

înșelătoare ... care aruncă Biblia în 

mâinile tinerilor fără experiență”. 

Sunt auzite plângeri că obiecția 

catolică este îndreptată doar către 

versiunile protestante, „eretice”, ale 

Bibliei și nu spre Biblie. Cu toate 

acestea, argumentul Ierarhiei primește 

o altă palmă peste față din partea 

istoriei. În anul 1229 A.D., (cu mult timp 

înainte să apară vreuna din așa-

numitele Bibliii „eretice” complete) 

Consiliul catolic de la Toulouse a 

decretat: „De asemenea, interzicem 
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laicilor să intre în posesia vreuneia din 

cărțile Vechiului sau Noului Testament 

.... și interzicem strict să aibă vreuna din 

aceste cărți tradusă în limba obișnuită”. 

Pe lângă aceasta, mai este și 

argumentul catolic că „exemplare ale 

Bibliei” au fost făcute de Biserică în 

limbile obișnuite ale națiunilor înainte 

de apariția reformatorilor. Deși au 

existat, fără îndoială, fragmente 

limitate în Anglia, cele mai timpurii 

aparținând Bisericii Celtice, și deși este 

posibil să fi fost traduse de catolici 

unele fragmente din Biblie, în limba 

poporului, nu există nici o dovadă care 

să arate că acestea au fost vreodată 

distribuite mai departe de câteva 

biblioteci particulare. Sigur, este puțin 

probabil că cei „credincioși” vor 

respinge o astfel de hotărâre ca cea 

luată la Toulouse! Într-adevăr, dacă 

înainte de reformatori erau în existență 

versiuni „aprobate” ale Bibliei de ce nu 

le-a distribuit Biserica atunci, fiind 

liberă s-o facă, pentru a echilibra 

lucrarea lui Wycliffe și a celorlalți? 

Evident, Biserica Romano Catolică nu s-

a împotrivit doar lucrării „ereticilor”. Ea 

a protestat împotriva Bibliei, în orice 

formă pe care oamenii o puteau citi. 

 

 

Încă se aprinde focul cu Biblii 

S-a schimbat ea cât de cât sau s-a 

mai domolit în aceste timpuri 

moderne? Pe 27 mai, 1923 au fost arse 

în Roma multe Biblii ale protestanților, 

în cinstea „Fecioarei”, și lucrul acesta a 

fost recunoscut pe față de Courrier de 

Geneve, pe 15 iunie în acel an. În timpul 

Congresului Eucaristic din Irlanda, de la 

Dublin, din 1932, au fost arse în public 

Evangheliile protestanților; pe 6 

octombrie, 1940, New York Times a 

raportat că „gentlemanul creștin” al 

Romei, Generalul Francisco Franco, atât 

de des lăudat de Vatican, a făcut ca 

110.000 exemplare ale Bibliei, trimise 

Spaniei pentru a fi distribuite, să fie 

distruse. 

Puși față în față cu faptele, 

autoritățile catolice au trebuit să 

recunoască faptul că „Biblia” lor nu 

diferă mult de versiunea protestanților 

și toate persoanele care gândesc știu că 

lucrul acesta este adevărat. Principala 

diferență constă în câteva cărți 

apocrife, false, cu care însuși catolicii n-

au fost de acord până când Consiliul de 

la Trent (1546) le-a aprobat în mijlocul 

împotrivirii. Aceste cărți au fost 

respinse complet de adunările creștine 

până la sfârșitul secolului al patrulea. 

Demascând „adevărata diferență” Papa 
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Pius al X-lea a autorizat publicarea în 

Credința Catolică (1934), pagina 110, 

această declarație: „Bibliile protestante 

sunt interzise pentru că sunt corupte și 

conțin erori și pentru că nu sunt 

aprobate de biserică, nu au note 

explicative la paragrafele dificile, de 

aceea pot face rău credinței”. 

Una este ca liderii catolici să susțină 

alături de Rev. Robert Yates din Toledo, 

Ohio, în ultima zi a lunii februarie, 1943, 

că Biserica Catolică „a făcut și a păstrat 

Biblia”. Dar dacă ești catolic vei vrea să 

știi dacă aceștia se ridică la înălțimea 

afirmației lor, în aceste zile, prin 

beneficiul pe care îl ai tu. Poate te 

întrebi câtă instruire personală din 

Biblie ai primit de la preotul tău, câte 

ore de studiu biblic ține biserica ta 

pentru citirea și analizarea publică a 

Bibliei, de câte ori constați că iei Biblia, 

nu cartea de rugăciuni, datorită 

instruirii tale religioase, și o cercetezi? 

Este evident că acolo unde nu sunt 

oferite nici o demonstrație și nici un 

ajutor practice, este fără valoare să 

îndemni verbal la citirea și studierea 

Bibliei. 

Astăzi Biblia există pe întreg 

pământul, nu grație vreunui om sau a 

vreunei organizații de oameni; ea este 

pusă în circulație în bilioane de 

exemplare, în peste o mie de limbi. 

Acest lucru se datorează adevăratului ei 

Creator și Păstrător, Iehova Dumnezeu, 

și El a făcut lucrul acesta pentru tine, 

indiferent că ești catolic, protestant, 

evreu sau fără religie. Este dreptul tău 

să citești Sfintele Scripturi și să fii 

instruit, la fel cum a fost dreptul 

tânărului creștin Timotei, în ale cărui 

mâini tinere apostolul Pavel n-a 

considerat că Biblia era în pericol. Nici 

nu i-a condamnat pe cei care i-au pus 

Biblia în mâini, ci a spus: 

„Dar tu continuă în acele lucruri pe 

care le-ai învățat, și care ți-au fost 

transmise, știind de la cine le-ai învățat. 

Căci din pruncie cunoști Sfintele 

Scripturi, care te pot instrui spre 

salvare, prin credința care este în Isus 

Cristos. Toată Scriptura, inspirată de 

Dumnezeu, este de folos să învețe, să 

mustre, să corecteze, să instruiască în 

dreptate, ca omul lui Dumnezeu să 

poată fi perfect, echipat pentru orice 

lucrare bună.! – 2 Timotei 3:14-17, 

Versiunea romano-catolică Douay. 

Dietă pentru cai și lei 

Cu câteva luni în urmă, un grup de 

șapte fermieri și vănători federali 

priveau uimiți cum un cal de călărie de 

lângă Oregon se ospăta dintr-un miel. 
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Earl Diskill, un crescător local de oi, a 

raportat anul trecut o pierdere de 33 

miei și 17 până în prezent și înainte să 

fie descoperit calul prădător el îi 

mustrase pe vănători că nu eliminaseră 

criminalul. Deși toți martorii oculari ai 

acelui eveniment bizar spuneau că o 

asemenea înclinație de carnivor din 

partea calului era un lucru necunoscut, 

ei aveau acum dovada clară care să 

sprijine faptul că de data aceasta 

fuseseră martori oculari la această 

acțiune. Amabilul cal „Doc” a fost 

observat cum stătea lângă pășune, 

unde pășteau oile lui Diskill, în fiecare 

primăvară. Dintr-o dată, el s-a năpustit 

asupra unui miel de două zile, l-a 

înșfăcat, i-a spart capul, i-a scos mațele, 

i-a devorat organele și i-a lăsat carcasa. 

S-a constatat că „Doc” vâna mieii până 

la vârsta de o săptămână. El le mânca 

intestinele la toți mieii pe care-i 

prindea, după câte se pare pentru 

laptele covăsit din ele. 

Dar „Micuța Tyke”, leoaica roșcată, 

aflată în proprietatea lui Georges și 

Margaret Westbeau, de la ferma 

Hidden Valley, de lângă Auburn, 

Washington, este ierbivoră convinsă. 

Pregătește cea mai minunată friptură și 

pune-o înaintea ei, cu tot aranjamentul 

necesar, și ea nici măcar nu se va 

deranja să miroase farfuria, doar dacă 

acolo se găsesc câteva verdețuri. 

Cei doi soți au primit-o pe micuța 

Tyke la scurt timp după nașterea 

acesteia într-o gărdină zoologică locală 

și de atunci se află în grija lor. Ea nu s-a 

atins niciodată de carne și acesta a fost 

motiv de îngrijorare pentru proprietarii 

ei, în timpul copilăriei acesteia, când 

erau convinși că ea va muri. Cu toate 

acestea, o dietă pe bază de cereale, ouă 

crude, lapte și ulei de ficat de cod, au 

făcut-o să reziste și în vara trecută ea a 

ajuns la vârsta de adult a unui leu, la 

patru ani. 

Dar aceasta nu este cea mai 

uimitoare parte a poveștii. Această 

leoaică este extrem de blândă și 

locuiește în pace și liniște la ferma 

Hidden Valley, în compania netulburată 

a omului, câinelui, păunului, calului, 

raconului, mielului și pisicii. Recent, un 

redactor al unui ziar a vizitat ferma și a 

fost martor al acestor lucruri, când 

micuța Tyke venea țanțoșă de la o 

plimbare făcută împreună cu stăpânul 

ei, ducând în gură niște crenguțe de 

coacăz sălbatic înflorit. Asemenea unui 

câine prietenos, prea mare pentru 

vârsta lui, leoaica mergea pe lângă puii 

și păunii care nu se speriau deloc, și a 

ezitat oarecum să se joace cu un cal. 
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Pentru reporterul uluit incredibila 

scenă părea ca o pagină ilustrată din 

profeția biblică. 

În casă micuța Tyke se joacă cu un 

raton, un cățeluș terrier jucărie, o 

pisică, un miel și în cele din urmă cu 

reporterul, domnul Hal Boyle, un 

corespondent al Associated Press. 

Atunci micuței Tyke i s-a făcut o 

fotografie, când stătea cu capul în poala 

lui Boyle și-i ținea mâna în gură. Când el 

a plecat micuța leoaică l-a sărutat de 

rămas bun. 

Cu siguranță, micuța Tyke n-a citit 

niciodată profeția lui Isaia, unde se 

spune: „Atunci lupul va locui împreună 

cu mielul ....vițelul și puiul de leu vor 

paște împreună... leul va mânca iarbă 

ca boul!” (Isaia 11:6,7) Cu toate 

acestea, multe creaturi umane au citit-

o. Și deși lumea veche continuă să 

doarmă, din ce în ce mai mulți oameni 

cu bunăvoință se trezesc să realizeze că 

al lui Dumnezeu Cuvânt este adevărat. 

Cadrul pașnic de mai sus este o 

încântare acum, în această lume 

tulburată. Gândiți-vă la posibilitățile lui, 

la scară mondială, într-un paradis 

perfect! 

 

Japonezii îl adaugă pe Edison la dumnezeii lor demoni 

Anul trecut religiile din vechime, inspirate de demoni, ale Japoniei au primit un nou-

venit, Denshinkyo, sau secta zeilor electricității. Făcând cerere de înregistrare la 

Ministerul Educației, secta a fost numită Thomas Alva Edison, ca zeitatea ei tutelară. 

Acest grup pretinde că a fost constituit cu scopul de a le permite oamenilor să aibă o 

modalitate prin care să-și exprime aprecierea față de beneficiile electricității, iubirii, 

păcii și cunoștinței despre electricitate. La început ministerul nu era sigur dacă secta ar 

trebui clasificată ca budistă, creștină sau șintoistă. În cele din urmă, s-a hotărât că va fi 

șintoistă, iar domnul Edison va fi venerat ca zeitate șintoistă.
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Oratorii noștri cu 

penaj minunat 

Omul se amuză la 

nesfârșit, este încântat 

și uimit de prietenii lui 

înaripați din aer. Grația 

lor când descriu cercuri 

prin aer, sârguința lor 

când își fac cuibul și 

integritatea lor când se 

îngrijesc de ai lor, nu pot 

decât să emoționeze inima 

observatorilor. Dar mai există un alt 

motiv de uimire față de aceste păsări – 

acelea care au incredibila putere de a se 

exprima precum omul. Ai trăit vreodată 

o viață plină de spaimă, timp de 

săptămâni, așteptând o vorbire pe care 

s-o regreți foarte mult, în fața unui 

auditoriu. Poate îți amintești de 

momentul penibil când ai stat pentru 

prima dată față în față cu privirea rece 

a ascultătorilor și ți-ai deschis gura cu 

toată convingerea, căutând ca nebunul 

să ai o exprimare coerentă. Dacă ți s-a 

întâmplat asta vreodată te vei minuna 

mai mult de păsările neobișnuite, care 

fără teamă de pericol, depășesc 

complet exprimarea umană.  

Când vorbim de păsări care vorbesc 

ne gândim imediat la papagali. Cândva 

un dar rar primit din mâna unui marinar 

întors dintr-o călătorie tropicală, 

papagalul colorat este acum un animal 

de companie frecvent, care poate fi 

cumpărat din magazinele de păsări din 

orice oraș. Polly din „Polly vrea un 

biscuite” va fi foarte probabil papagalul 

african cenușiu, căci acesta este 

oratorul cu cea mai minunată voce din 

marea familie a papagalilor. Se pare că 

această pasăre poate învăța să repete 

cele mai dificile exprimări și se spune că 

ar fi învățat rugăciunea Domnului și așa-

zisul „Crez al apostolilor”. Deși papagalii 

din regiunea Amazonului, din America 

de Sud, s-au dovedit capabili să imite, ei 

nici nu se pot compara cu verii lor din 

Africa. Pasărea africană cu coadă roșie 

ajunge adesea la vârsta de șaptezeci de 

ani. 

Pe locul doi în familia papagalilor 

este varietatea mexicană cu capul 

galben. O femeie din Tennessee a avut 

cândva o pasăre ca asta, pe care a 

instruit-o s-o strige pe nume când 

apărea cineva la poartă. Când suna 

telefonul, papagalul anunța tare: 

„Telefonul!” Acest animal de companie 

s-a dovedit a fi foarte religios și cânta de 

câte ori auzea la radio imnuri religioase. 

Cu toate acestea, jazzul îl lăsa rece pe 
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papagal. El era foarte nostim, 

înnebunind pisicile din vecini, imitând 

perfect chemarea de :„pis, pis, pis!” 

Restul din familia papagalilor se 

laudă cu alte păsări minunate, precum 

papagalul cu coada lungă din America 

Centrală și de Sud, o creatură roșu-

briliant care adaugă la prezența ei 

artistică penajul verde și stufos. Deși nu 

avem timp la dispoziție să amintim 

mulții membri ai familiei papagalilor, nu 

trebuie trecut cu vederea unul: cacadu. 

Acest mândru locuitor al 

Australasiei (Australia, Noua Zeelandă, 

insulele din apropiere și teritoriul de 

vest din Asia Orientală) este, cel puțin 

datorită înfățișării, un membru 

remarcabil al clanului papagalilor. 

Având o înfățișare în alb și negru 

această pasăre poartă o creastă pe cap, 

ce poate fi ridicată până la o înălțime de 

cinci inchi. Deși acest specimen 

minunat poate fi îmblânzit cu ușurință 

atunci când este tânăr, el nu poate fi 

instruit să vorbească la fel de eficient 

precum rudele lui. Totuși, el a fost 

învățat într-o anumită măsură să spună 

câteva cuvinte și fraze, iar aceasta pune 

această specie într-o poziție care nu 

este mai rea decât majoritatea 

membrilor din familia papagalilor, căci 

în afară de varietatea africană și cea 

mexicană nu se laudă cu mulți oratori 

remarcabili. 

Cochetul papagal vorbitor 

Mynas 

Din mistica țară India și alte țări 

îndepărtate vine papagalul vorbitor 

Mynas. Această micuță minune din 

lumea păsărilor, de mărimea unui 

prihor, este acoperit de un luciu negru-

purpuriu, cu o reflexie albă pe aripi. 

Picioarele și capul galbene formează un 

contrast minunat. Obiceiurile, 

particularitățile și abilitățile acestei 

remarcabile păsări pot fi descrise foarte 

bine printr-un exemplu adevărat.  

În prima parte a anului 1940 

Carveth Wells, renumitul explorator, și 

soția lui au găsit un pui de papagal 

Myna, eșuat, în mijlocul junglelor 

Malay, exact după ce mama lui a fost 

omorâtă de un șarpe. Aflând de la un 

băștinaș că aceste păsări sunt cele mai 

istețe din junglă și pot învăța să 

vorbească, familia Wells s-a ocupat de 

descoperirea lor și i-au pus numele 

„Raffles-Loterie”, pe care l-au adus în 

Statele Unite. Raffles a demonstrat de 

timpuriu că era foarte receptiv. 

Noaptea dansa pe treptele de la cușca 

lui și ciugulea acoperișul, pentru a 

spune că dorea să se retragă și să fie 
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acoperită cușca; în cușcă a fost pus un 

clopoțel cu ajutorul căruia el atrăgea 

atenția proprietarilor lui. La scurt timp 

după aceasta, el își găsea glasul și cerea 

să facă o baie într-o engleză clară, cu un 

accent tipic englezesc 

Proprietarii lui s-au arătat mândri 

de faptul că Raffles este net superior 

oricăror papagali prin aceea că face mai 

mult decât să imite. După ce învață 

multe expresii, el pare să le folosească 

într-un mod corect, adesea provocând 

hohote de râs ascultătorilor lui. El 

obișnuia să distreze soldații aflați în 

convalescență în spitale și a apărut la 

radio cu Fred Allen, Eddie Cantor, Baby 

Snooks, Archie de la Cârciuma lui Duffy 

și Quiz Kids. Pentru fiecare apariție el 

primea 500 $ și odată a fost plătit cu 

3.500 $ de studiourile Paramount 

pentru o prestație de trei minute. Acest 

înaripat cu limba de argint a ajuns, 

datorită trăncănelii, la aproape 15.000 

$ pe an. Succesul lui în aparițiile 

personale se poate datora în mare 

măsură abilității lui remarcabile să imite 

și să răspundă la momentul potrivit. 

Incredibilul Raffles poate imita 

sunete cu aceeași eficiență ireproșabilă 

și adesea a descurajat vizitatori, când, 

venind de nicăieri, au auzit o ușă 

scârțâind, întreruptă de un zgomot 

înfiorător.Pasărea a împrumutat 

această rutină de când a auzit un thriller 

transmis la radio. 

Deși poate provocăm mânia 

papagalilor Mynas, ca să zicem așa, 

descrierea de mai sus despre 

deprinderile lor îndrăznețe le 

reamintește cititorilor despre o altă 

pasăre, cumva mai cunoscută în lumea 

occidentală, și cu reputație cu anumite 

ocazii, care a învățat abilitatea de a 

vorbi. Acesta este un alt tovarăș pus la 

punct, coțofana. 

Și această pasăre este atractivă, mai 

ales în zbor, când albul gulerului ei și 

împletitura penelor ei sunt în contrast 

puternic cu luciul complet de pe pene și 

de pe aripi. Coada lungă este lucioasă, 

cu verde, bronz și purpuriu care se 

reflectă în soare. Coțofana pare să aibă 

una din acele personalități inimitabile 

prin care se face îndrăgită. Manierele ei 

tâmpite, atitudinea aspră și hoția pe 

față o vor lăsa fără prieteni. Totuși, 

aceste obiceiuri împreună cu abilitatea 

apreciabilă de a vorbi, pe care le posedă 

coțofana, aparțin mai mult speciilor din 

America și Europa.  

Și ce s-a spus despre specia mynas 

și coțofană este posibil să fi provocat 

aducerea aminte de o altă pasăre mult 

mai mare, de același ordin, fără de care 
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n-am putea încheia menționarea 

acestor păsări vorbitoare. Aceasta se 

referă, bineînțeles, la pasărea tristă și 

mândră făcută faimoasă în poezie, 

proză și superstiție. 

„Zice Corbul: Niciodată! 

De departe cel mai mare și cel mai 

distins din toată familia ciorilor, cu care 

se înrudește, corbul se situează într-o 

clasă aparte, după multe autorități din 

domeniul Ornitologiei. Mărimea 

obișnuită a corbului este de două 

picioare lungime și când întinde aripile 

ajunge la cincizeci de inchi. Penajul de 

deasupra are culoarea negru lucios, 

adesea cu reflexii de verde și mov, în 

timp ce penajul de dedesubt nu este așa 

de strălucitor. Corbul este un rătăcitor. 

În America pasărea se găsește peste 

tot, de la regiunile polare până în Mexic 

și este foarte comună în părțile de vest 

și nord-vest ale Statelor Unite. În 1935 

el a reapărut în munții Blue Ridge din 

Virginia, după o absență îndelungată. 

În acea parte Edgar Allan Poe a avut 

contact pentru prima dată cu pasărea 

pe care urma s-o facă faimoasă (și se 

poate spune că pasărea, la rândul ei, a 

avut o contribuție destul de însemnată 

la faima lui Poe). Aceasta s-a întâmplat 

în timp ce poetul american era student 

la Universitatea din Virginia. Corbii triști 

ce se roteau în cercuri line, tulburând 

liniștea dealurilor doar cu un croncănit 

prevestitor de rău, este posibil să fi 

plantat în mintea lui Poe sămânța ce 

mai târziu a dat naștere la poemul lui, 

acum renumit, „Corbul”. Superstiția 

prin care corbul este asociat cu moartea 

și lucruri sumbre și prevestitoare de rău 

este un sentiment transmis din trecut, 

în alte țări. 

Deși autoritățile pun la îndoială 

abilitatea corbului de a vorbi, legenda 

spune că Poe a făcut rost de un corb, pe 

care l-a instruit cu toată sârguința să 

spună cuvântul „niciodată”, pentru a-l 

ajuta să evoce o dispoziție potrivită să 

descrie tema iubirii pierdute, ce se 

repetă în remarcabilul său poem. 

Indiferent că este realitate sau ficțiune, 

iar pasărea din poem este reală sau o 

simplă plăsmuire poetică, până la urmă 

aceasta a păstrat vie în America tradiția 

răului adus de corb. Poate că cititorii 

americani nu țin seama de superstiția 

din alte țări, dar ei își amintesc de acea 

pasăre neagră, prevestitoare de rău, 

„cățărată pe bustul lui Pallas, deasupra 

ușii de la camera mea” și sinistrul lui 

croncănit „niciodată!” 

Oamenii și tradițiile lor fanteziste au 

făcut multe pentru viața creaturilor de 
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ordin inferior, prezentându-le altora în 

diferite moduri. Cu toate acestea, 

faptele clare sunt suficiente pentru a 

stârni cea mai mare admirație față de 

structura minunată a tuturor acestor 

creaturi. În mod asemănător, puterile 

adesea minunate ale acestor forme de 

viață inferioare ar trebui să servească la 

scăderea importanței și bravurii omului 

în proprii ochi. Abilității lui de vorbire îi 

sunt adăugate gândirea și intelectul, 

superioare vieții animale. Atunci, să nu 

folosească el, cu mai multă rațiune, 

aceste daruri, pentru o comunicare 

inteligentă, de laudă, pentru marele 

Creator al naturii și al minunilor din 

natură? 

SURPRIZE ȘTIINȚIFICE 

Copii la știri – plâng înainte de naștere 

Două fetițe au apărut la știri înainte 

să fie născute, la spitalul baptist din 

Kentucky, pe 21 martie, 1950. Fetele le-

au uimit pe obstetricieni cu strigăte 

înainte de naștere. Doctorii de la spital 

au explicat că în timpul nașterii, în 

cazuri destul de rare, fluidul din uter se 

scurge și este înlocuit cu aer. Acest aer 

face capabil copilul să înceapă să 

respire normal, uneori făcându-l să țipe 

tare, înainte ca nașterea să se încheie 

complet. 

Un nou instrument de măsurat ce poate 

cântări ceva din nimic 

Dr. Jesse W. Beams, un renumit 

fizician de la Universitatea din Virginia, 

a raportat despre un nou aparat de 

măsurat atât de precis că poate măsura 

diferențe atât de minuscule precum a 

treisprezecea parte dintr-o bilionime de 

uncie. Instrumentul nu este unul de tip 

convențional, ci presupune o balanță 

magnetică ce funcționează în vid. De 

fapt, aparatul de măsurat nu va fi folosit 

pentru măsurarea de lucruri separate. 

Cu toate acestea, în reacții chimice, 

cum ar fi domeniul fuziunii sau fisiunii 

atomice, oamenii de știință vor putea să 

folosească noul instrument. 

Ce strălucește – ochiul tău sau o stea? 

Pentru mult timp oamenii de 

știiință, poeții și călătorii romantici s-au 

întrebat ce face o stea să strălucească, 

sau dacă ea strălucește de fapt. Cea mai 

recentă teorie din partea unor 

oftalmologi britanici, H. Hartridge și R. 

Weale, afirmă că sclipirea apare în 

ochiul observatorului. Ei spun că odată 

cu razele de mărime potrivită (cum au 

stelele și nu planetele, care fac lumina 

să fie prea strălucitoare) imaginea 



 

37 
 

creată este trimisă înainte și înapoi, 

intermitent, prin efectul mișcării 

involuntare a celulelor în formă de 

conuri și bastonașe din ochi. 

Cu toate acestea, trei astronomi 

britanici, scriind în revista de știință 

Natura, spun că acestea sunt baliverne. 

Teoria lor este că efectul de strălucire 

este cauzat de turbulențele din 

atmosferă, de curenți de aer rece și 

cald, care circulă peste tot. Robert R. 

Coles, curator asociat al Planetariului 

Hayden din New York, spune că 

planetele și stelele strălucesc atunci 

când se apropie de orizont, mai degrabă 

decât atunci când se află sus pe cer. 

Acest lucru el îl atribuie mulților curenți 

de aer, aflați mai aproape de pământ, 

precum și particulelor de praf, toate 

interferând cu viziunea față de orizont. 

Speculații referitoare la Marte 

Pentru că se află mai aproape de 

Pământ, Marte a stârnit probabil mai 

multe speculații față de alte planete. 

Unii au susținut că zonele albe de la poli 

denotă căderea neobișnuită de zăpadă 

de acolo, iar zonele întunecate 

reprezintă vegetația. Curioasele linii 

drepte descoperite acolo sunt arătate 

ca o dovadă că acolo au fost construite 

canale de creaturi inteligente. Se 

presupune că acestea transportă 

zăpada de la poli în zonele cu vegetație, 

pe măsură ce aceasta se topește.  

Astronomii ca și clasă au respins 

teoria de mai sus. Ei spun că acele 

calote de la poli ar putea fi foarte bine 

dioxid de carbon solid și mulți consideră 

că acele semne de canale sunt simple 

iluzii optice. Unii consideră că sunt 

crăpături în suprafata planetei. Ei 

recunosc faptul că acea culoare neagră 

ce apare și dispare poate fi o anumită 

formă de vegetație. Cu toate acestea, 

se spune că pe Marte este mult prea 

puțin oxigen pentru a permite viață 

inteligentă acolo. Astfel de întrebări 

despre Marte sunt lăsate pe seama 

telescopului de 200 de inchi, Palomar, 

din California, în speranța că va ajuta ca 

aceste întrebări să primească răspuns. 

Transmiterea vorbirii prin lumină 

Oamenii de știință de la 

Universitatea Northwestern au făcut 

publică invenția care va transfera 

cuvântul rostit, din loc în loc, prin 

intermediul unei raze de lumină 

invizibilă. S-a descoperit că acest sistem 

de comunicare poate fi folosit între 

vasele care sunt pe mare sau între 

avioane și centre de comandă de la sol, 

fără teama de a fi detectate de 

adversar. De vreme ce o unitate 

portabilă poate fi acționată de un singur 



 

38 
 

om, acesta poate înlocui walkie-talkie. 

Lumina folosită de transmițător este un 

arc de cesium. Acesta este aproape de 

regiunea de lumină infra-roșu. 

Amărăciune sau bunătate? 

Cum te afectează actualele condiții 

nedrepte de pe pământ? Îți jefuiesc ele 

bucuria și liniștea minții? Le permiți tu 

să te facă mai rău? Te fac ele să-ți pierzi 

credința în Iehova Dumnezeu și 

Cuvântul Său, Biblia? Sau au efectul de 

a-ți spori credința și încrederea în 

Creatorul tău, Atotputernicul 

Dumnezeu? Și te fac ele să fii mai blând, 

mai înțelegător și mai de ajutor pentru 

semenul tău? 

Dar, poate vei spune: „De ce să nu 

devin mai rău, când există atâta 

asuprire, nedreptate și suferință în 

lume? Dacă Dumnezeu este într-adevăr 

Atotputernic și drept, așa cum spui tu, 

de ce permite El acestor condiții 

nedrepte să continue, când stă în 

puterea lui să le oprească?” 

La aceasta, noi răspundem: Da, 

dacă însușirile lui Dumnezeu, sau 

caracteristicile lui fundamentale, ar fi 

doar dreptatea și puterea, fără îndoială 

că ar fi pus de mult timp capăt la toată 

răutatea, suferința și asuprirea. Dar 

Dumnezeu mai are și însușiri de 

înțelepciune și iubire și în primul rând 

acestea sunt cele care au arătat că ar fi 

cel mai bine ca El să amâne această 

hotărâre. 

Să nu faceți greșeala să credeți că 

Dumnezeu este de acord cu 

nedreptatea. Cuvântul lui ne asigură că 

El este mai drept decât să susțină 

nelegiuirea și nedreptatea. De fapt, El 

se mânie zilnic pe cei răi și a hotărât 

nimicirea lor, la timpul Său potrivit. – 

Habacuc 1:13; Psalmul 7:11; Psalmul 

145:20; Ecleziastul 3:1. 

Da, Dumnezeu a permis tot răul 

spre bine. Iar aprecierea motivelor sale 

pentru care l-a permis ne dă pacea 

minții, bucurie și speranță și va spori 

credința în El și Cuvântul Lui. Aceasta ne 

va face empatici, amabili și de ajutor 

pentru semenii noștri, în loc să ne facă 
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mai răi. Ne va face să ne bucurăm că 

Dumnezeu a arătat o astfel de răbdare, 

toleranță și îndelungă răbdare. Doar 

dacă ne gândim la subiect ne 

convingem că aceste condiții rele îl 

ofensează pe El infinit mai mult decât 

le-ar putea deranja pe vreuna din 

creaturile sale și că acestea au avut 

nevoie de cea mai mare toleranță din 

partea lui. 

De ce a exercitat el o astfel de 

toleranță? În primul rând, pentru că a 

fost implicată supremația lui; și din 

fericire pentru noi, bunăstarea veșnică 

a tuturor creaturilor sale este legată 

inseparabil de supremația Sa. Când 

primii noștri părinți au început calea de 

acțiune inspirată de Satan, de 

rebeliune, ei au provocat în felul acesta 

supremația Creatorului lor și au pus la 

îndoială înțelepciunea și dreptatea sa. 

Cum așa? Deoarece prin această 

acțiune ei au ridicat imediat chestiunea 

referitor la cine era vinovat de faptul că 

ei deveniseră neascultători. Îi crease 

Dumnezeu așa de slabi ca ei să nu se 

poată împotrivi ispitei și apoi se aștepta 

să i se împotrivească, dacă ei doreau să 

se bucure în continuare de viață și 

binecuvântări? Și dacă Satan, 

influențând acea cale de acțiune, a avut 

succes să schimbe scopul lui Dumnezeu 

referitor la pământ și la om? Primele 

două capitole din cartea lui Iov arată 

clar că așa s-a lăudat Satan. Dacă acele 

trei personaje principale ale acelei 

prime infracțiuni, Satan, Adam și Eva, ar 

fi fost pur și simplu distruse, aceste 

întrebări n-ar fi primit răspuns. 

Atunci cum puteau ele să primească 

răspuns? Permițând lui Adam și Evei să 

trăiască și să dea naștere la copii, 

pentru a vedea dacă unii dintre aceștia 

își vor păstra sau nu integritatea, vor 

rămâne neclintiți față de ceea ce este 

drept, în ciuda întregii ispite și presiuni 

pe care Satan o putea aduce asupra lor. 

Dacă unii dintre aceștia își păstrau 

integritatea în aceste condiții, aceasta 

avea să justifice înțelepciunea și 

dreptatea lui Iehova pentru că l-a creat 

pe om așa cum a făcut-o și apoi i-a cerut 

să asculte de El. De asemenea, El își 

demonstra supremația, dovedind falsă 

lauda lui Satan, că el îi putea întoarce pe 

toți oamenii de la Dumnezeu. 

Din timpul lui Abel până în zilele 

noastre mulți oameni credincioși au 

susținut partea lui Dumnezeu în această 

chestiune, fiecare din ei dovedindu-l pe 

Satan mincinos. Astfel stând lucrurile, 

nu este nevoie ca aceste condiții rele să 

mai continue mult timp, iar profeția din 

Biblie arată că noi trăim în zilele din 

urmă ale acestei lumi rele și stabilirea 
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împărăției lui Dumnezeu, de la 1914. 

(Matei 24, Daniel 7:13,14; 2:44) În acest 

an au început procedurile de alungare a 

lui Satan și a hoardei lui de demoni, așa 

cum este demonstrat de Apocalipsa 

11:15-18; 12:1-12, fapt care, în 

paranteză fie spus, arată creșterea 

nenorocirilor de pe pământ începând 

cu anul 1914. 

Dar asta s-a întâmplat cu mai mult 

de treizeci de ani în urmă – de ce 

întârzie? – poate întreabă unii. Ca El să-

și poată arăta mila. Dacă El și-ar fi 

continuat acțiunea împotriva lui Satan 

și a organizației lui atunci, într-adevăr, 

n-ar fi fost cruțată „nici o carne”, pentru 

că s-ar fi despărțit complet de acel 

sistem nelegiuit. În timpul acela chiar 

creștinii pe deplin consacrați își 

permiseseră să se contamineze cu 

închinarea falsă, atrăgând asupra lor 

mânia lui Dumnezeu. Cu toate acestea, 

Dumnezeu a legat mila de mânie, 

descoperind poporului său adevărata 

stare și oferindu-i posibilitatea să se 

curețe. – Isaia 54:8,10; 60:10; 52:11. 

Am putea ilustra foarte bine aceasta 

făcând o comparație cu împrejurările ce 

predominau în timpul Potopului. Dacă 

Dumnezeu n-ar fi dat timp înainte de 

Potop, până când Noe și familia lui au 

terminat arca și au intrat în ea, nici o 

carne n-ar fi fost salvată. Tot așa, astăzi, 

Dumnezeu alocă timp înainte de 

distrugerea acestei prezente lumi rele și 

trimite avertisment ca toți oamenii să 

fugă în moderna „arcă” a lui Iehova, să 

găsească refugiu, întorcându-se de la 

nelegiuire și căutând smerenia și 

dreptatea. (Isaia 55:7; Țefania 2:1-3) 

Acea arcă de atunci ilustrează foarte 

bine organizația slujitorilor lui 

Dumnezeu de pe pământ, de astăzi. 

Bineînțeles, toate acestea iau timp 

și înseamnă timp ulterior pentru 

lucrarea de a pune capăt nelegiuirii. A 

meritat aparenta întârziere? 

Bineînțeles, căci sute de mii de oameni 

cu bunăvoință față de Dumnezeu au 

ajuns să aibă o cunoștință despre El și 

scopurile lui, de la 1914-1918 încoace, 

s-au devotat Lui și cauzei lui a dreptății, 

iar acum ajută la trâmbițarea 

avertismentului. 

Așadar, decât să permitem să ne 

înrăim din cauza actualelor condiții, ar 

trebui să ne întrebăm: Profităm noi de 

mila lui Dumnezeu? Căutăm noi 

smerenia și dreptatea, ca și noi să 

putem fi ascunși în ziua mâniei lui? Și 

faptul că Dumnzeu își arată mila față de 

noi ne ajută să arătăm îndurare și 

bunătate față de alții, spunându-le 

despre mila lui Dumnzeu și avertizându-
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i de viitorul „potop”, bătălia de la 

Armaghedon? 

Dacă am profitat de mila lui 

Dumnezeu și îi ajutăm cu bunătate pe 

alții să facă așa, atunci vom avea 

bucurie și pacea minții, iar credința 

noastră în Iehova Dumnezeu va crește, 

în ciuda continuării actualelor condiții 

rele. Așadar, să-i mulțumim lui 

Dumnezeu și să ne bucurăm că-și arată 

mila, mulțumiți să așteptăm timpul său 

potrivit pentru a pune capăt actualelor 

condiții rele. 

IZBUCNIRI VIOLENTE ÎN BOLIVIA 

De la corespondentul Treziți-vă! din 

Bolivia 

Se înserase când aerul s-a umplut 

de fluierături și strigături tari, ca și cum 

ar fi venit din gâtul a sute de oameni. 

Apoi a urmat un cântec batjocoritor, 

urmat de mai multe fluierături. O 

mulțime mare de oameni și tineri, ce 

păreau a fi muncitori și studenți, s-au 

adunat pe unul din bulevardele 

principale, în La Paz, Avenida, pe 16 

iulie, înaintea redacției La Razon, 

principalul ziar din Bolivia. Apoi întregul 

grup de oameni a început să spargă 

geamurile de la redacția ziarului cu 

pietre și alte proiectile. Nemulțumindu-

se cu asta, au aruncat două dinamite în 

clădire, explozia aruncând diferite 

structuri în apropiere. Aceasta a avut 

loc pe 16 mai, anul acesta. O altă 

redacție de ziar, aflată pe o stradă 

paralelă față de acest bulevard, a fost 

bombardată cu pietre. Acesta a fost 

începutul unei revolte generale, iar în a 

treia săptămână a lunii mai, în La Paz, 

Bolivia, au fost două zile de violență și 

tensiune. Acesta era ceva caracteristic 

pentru izbucniri de violență și atentate 

împotriva actualei administrații 

„moderate” prin partidul Uniunea 

Republicană Socialistă (PURS), în 

decursul unui an. 

Această violență s-a întors pe 

sălbatica scenă politică boliviană. După 

revoluția populară din iulie, 1946, când 

oamenii s-au ridicat, uniți, și au dat jos 

regimul dictatorial și militarist al 

președintelui Villaroel și partidul 

Mișcarea Naționalistă Revoluționară 

(MNR), Bolivia s-a bucurat de o pace 

nesigură pentru aproape trei ani. 

Calmul nesigur a fost întrerupt în 

cele din urmă de violența ce a însoțit 

alegerile congresului din 1 mai, 1949. 

Acea zi de alegeri a fost pașnică, dar 

după aceea și-a făcut apariția violența 



 

42 
 

printr-o luptă sângeroasă între membrii 

PURS și MNR, în piața centrală din La 

Paz. În punctul culminant al conflictului 

președintele Enrique Hertzog, aflat în 

concediu medical, a lăsat conducerea 

statului pe mâna vice-președintelui 

Mamerto Urriolagoitia, care a devenit 

președinte în octombrie, anul trecut, 

când președintele Hertzog a demisionat 

oficial.  

Mai multă violență și greve ale 

minerilor au culminat cu interzicerea de 

către guvern a MNR, pe 31 mai, 1949. În 

august MNR a început o răscoală, dar 

succesul inițial a fost depășit imediat, 

iar liderii rebeli au fugit.  

O altă agravare interioară a apărut 

de pe urma economiei distruse a 

Boliviei. Bolivianul ce câștiga cândva 

0,61$ a ajuns să câștige 0,01 $. 

Devalorizarea monedei naționale a 

necesitat ajustări la salarii și prețuri, 

ambele fiind controlate. Ajustările 

făcute au adus nemulțumiri. În aprilie, 

1950 a început o grevă a bancherilor și 

a angajaților de la bancă; da s-a ajuns 

curând la o înțelegere în acea 

controversă. 

Violența se extinde 

Apoi a urmat revolta din cea de-a 

treia săptămână a lunii mai, din acest 

an. Învățătorii și profesorii au intrat în 

grevă pentru creșteri salariale de 60%, 

iar pe 18 mai, la miezul nopții, a izbucnit 

o grevă generală, în sprijinul 

profesorilor. Gloata violentă care a 

susținut greva a atacat cele două sedii 

ale ziarelor cu două zile înainte să 

izbucnească greva. Pe 19 mai, când 

gloata se îndrepta pe Avenida 16, după 

amiaza, pentru o demonstrație, 

împușcăturile și violența au început în 

tot orașul La Paz. Grupuri de oameni au 

distrus bănci publice, au vandalizat 

magazine alimentare, au atacat violent 

o ambulanță care-i adunase pe morți și 

răniți, au atacat garnizoane mici de 

poliție, de la sedii, ucigându-i pe cei 

aflați acolo și au luptat împotriva 

poliției și a armatei din diferite părți ale 

orașului. Din cauza grevei de la 

compania feroviară națională armata a 

preluat compania feroviară, echipând-o 

cu trupe instruite pentru astfel de 

urgențe. 

Guvernul a chemat două batalioane 

și trupe, care, împreună cu poliția, au 

învins rebeliunea. Au fost luați 

prizonieri aproape 400 de rebeli, din 

care mulți au fost exilați. Așa că 

sâmbătă, 20 mai, totul era destul de 

liniștit în La Paz.  
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De data aceasta s-a raportat că 

Partidul revoluționar de stânga, (PIR) și 

elementele comuniste erau implicate în 

aceste revolte violente. Liderul PIR, Jose 

Antonio Arcve, a căutat refugiu la 

Ambasada mexicană din La Paz, atunci 

când rebelii au pierdut bătălia.  

Aceste evenimente sunt destul de 

tipice cu ce se întâmplă în Bolivia, de la 

timpul cuceririi și colonizării ei timpurii 

de spanioli. Istoria țării este plină de 

relatări despre disputele ei, loviturile de 

stat, revolte violente, ucideri și războaie 

civile. Deși majoritatea istoricilor nativi 

glorifică faptele deznădăjduite, cineva 

le privește cu sinceritate în adevărata 

lor lumină, nefericită, spunând: 

„Printre noi politica a fost și 

continuă să fie arta de a prospera 

individual ... chiar dacă acest scop a fost 

ascuns în spatele numelor răsunătoare 

... două forțe principale ghidează 

comportamentul tuturor politicienilor 

și a șefilor, ale căror nume sunt peste 

tot, în toate evenimentele: foamea și 

vanitatea. Pentru a modera acțiunea de 

propulsare a acestor două forțe există 

altele două care le lipsesc oamenilor: 

bogăția sau resursele economice și 

principiile morale”. (Istoria generală a 

Boliviei, Dedicatoria de Alcides 

Arguedas) 

Cât de mult au nevoie de împărăția 

lui Dumnezeu, prin Isus Cristos, oamenii 

din Bolivia. 

„Darul lui Dumnezeu este viața veșnică” 

ROMANI 6:23 

Dintre toate darurile pe care le-ai putea primi cel mai de dorit este viața. De ce? 

Pentru că fără viață nici un alt dar n-ar putea fi primit și nu te-ai 

putea bucura de el. Într-adevăr, este nebun omul care o va 

respinge. Ți-ar plăcea să primești acest dar? Ai putea să-l primești! 

Este nevoie de ceva efort din partea ta, dar, cu siguranță merită! 

Cum? Instruindu-te în cerințele lui Dumnezeu. Cartea de 320 de 

pagini, „Aceasta înseamnă viața veșnică” a fost pregătită, având 

acest lucru în minte. Aici se găsește din abundență informație 

esențială pentru cei care caută viața. Îți poți obține propriul 

exemplar trimițând 35 de cenți, cu cuponul de mai jos:  
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Aș dori să am un exemplar al cărții „Aceasta înseamnă viața veșnică”. Trimit prin 

poștă 35 de cenți. 

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

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

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

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

 

 

 

 

1-15 septembrie, 1950 

Val de schimbări în 

luptă 

Cursul luptei din Coreea 

a fost schimbat în 

septembrie. În prima 

săptămână forțele U.N. s-

au retras din toate 

sectoarele de luptă, cu 

excepția unuia, și o luptă 

violentă dusă pe crestele 

munților a schimbat 

situația de 13 ori în două 

săptămâni, totuși 

comandanții s-au exprimat 

încrezători în victorie. Cei 

din Coreea de Sud (9/8) au 

cerut ca invadatorii nord-

coreeni să fie scoși afară 

înainte de „timpul 

secerișului”. Truman a 

prezis câștiguri într-o 

săptămână (9/7). 

Președintele coreean, 

Rhee, a spus că comuniștii 

vor fi puși pe fugă într-o 

lună. Forțele amfibie U.N. 

au făcut cinci aterizări 

separate (9/15), unele la 

165 de mile în spatele 

liniilor comuniste. Ei au 

folosit 261 de nave și 

posibil 40.000-50.000 de 

oameni în atacuri. Scopul 

anunțat a fost să priveze 

brusc armata comunistă, ce 

lupta în Coreea de Sud, de 

proviziile ei din Nord. 

Atacul a fost descris ca 

„pumnul nostru de 

duminică”, iar generalul 

MacArthur a spus că spera 

să pună capăt războiului 

înainte să se instaleze iarna 

grea din Coreea. 

Națiunile Pactului 

Atlantic se întâlnesc 

La întâlnirea de la New 

York (9/12) a miniștrilor de 

externe din U.S., Britania și 

Franța, U.S. le-a cerut 

celorlalte națiuni să 

furnizeze mai mulți oameni 

și mai multe arme pentru 

apărarea Europei. O 

problemă-cheie a fost cum 
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se va potrivi fostul dușman, 

Germania, în apărarea 

împotriva Rusiei. U.S. a 

afirmat că o armată 

germană este absolut 

necesară pentru a lupta 

împotriva unei posibile 

agresiuni sovietice. Britania 

a fost de acord doar „în 

principiu”, propunând o 

puternică forță de poliție în 

Germania de Vest, pentru a 

apăra securitatea internă a 

țării. Ministrul Franței a 

spus că membrii Pactului 

Atlantic vor fi reînarmați 

înaintea Germaniei, pentru 

că acum nu există suficient 

material. Nu a fost 

anunțată nici o hotărâre. La 

sfârșitul săptămânii (9/15) 

cei Trei Mari miniștri de 

externe s-au alăturat 

celorlalți nouă membri ai 

Alianței Nord Atlantice a 

celor 12 națiuni, pentru a se 

ocupa în continuare de 

problema apărării în 

Europa de Vest și pentru a 

discuta alte chestiuni 

internaționale. 

Forțele armate au 

crescut la număr 

Forțele armate U.S. au 

pentru anul acesta un 

obiectiv de 2.300.000 

oameni, în comparație cu 

1.458.500, atunci când a 

izbucnit conflictul din 

Coreea. Au fost aprobate 

noi proiecte de lege care 

autorizează repartiții pe 

familie (9/8), deschizând 

astfel calea pentru 

încorporarea posibilă a 

bărbaților căsătoriți și 

autorizând un grup de 

doctori și dentiști (9/9) în 

caz că nu vor fi disponibili 

suficienți voluntari. Alte 

armate se măresc prin 

extinderea serviciului 

militar universal. Britania a 

prelungit instruirea pentru 

încorporare de la 

optsprezece luni la doi ani, 

iar Belgia a crescut 

perioada de la unu la doi 

ani. Franța se gândește la o 

măsură asemănătoare.  

 

 

Întâmplări în U.N. 

La 1 septembrie 

reprezentantul britanic, Sir 

Gladwin Jebb, l-a înlocuit 

pe președintele Consiliului 

de securitate din Rusia, 

Iacob Malik, dar U.N. a 

realizat puțin mai multe cu 

Malik, în calitate de 

delegat, decât a realizat cu 

el ca președinte. El a folosit 

al 44-lea și al 45-lea drept 

de veto al Rusiei împotriva 

propunerilor U.N. și a 

primit doar un singur vot 

pentru propunerile lui. Unii 

comentatori au spus că el a 

fost trimis înapoi în U.N. de 

Rusia, pentru a putea 

exercita dreptul de veto. Pe 

lângă aceasta U.N. a auzit 

raportul U.S. că un avion 

rus a atacat o patrulă de 

zbor în zona Mării Galbene 

și a fost doborât. Ei au auzit 

și contra-acuzația Rusiei că 

avionul era înarmat și „a 

fost atacat și distrus fără 

nici o justificare ...”. 
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„Război preventiv?” 

Chestiunea unui „război 

preventiv” (atacă-ți 

dușmanul înainte să 

înceapă să lupte el) a fost 

foarte mult discutată în 

U.S., în prima parte a lunii 

septembrie. Secretarul 

Forțelor Navale, Francis P. 

Matthews, a argumentat în 

favoarea războiului 

preventiv, dacă este 

necesar, și a fost mustrat. 

General Major Orvil A. 

Anderson, comandant al Air 

War College, a susținut 

același lucru și a fost 

suspendat (9/1). Explicația 

președintelui Truman a 

fost: „Nu credem într-un 

război de agresiune sau 

preventiv!” 

Truman și marinarii 

Președintele Truman a 

răspuns unei cereri prin 

care marinarii U.S. să aibă o 

parte în Joint Chiefs of Staff 

cu: „Corpul marinarilor 

reprezintă poliția din 

Forțele Navale. ... Ei au o 

mașină de propagandă 

aproape la fel cu cea a lui 

Stalin”. Mai târziu el și-a 

cerut scuze, personal, la 

congresul Ligii marinarilor 

(9/7) și a spus: „Când fac o 

greșeală, încerc s-o 

corectez”. Un politician 

democratic a comentat: 

„Oamenii în general tind să 

creadă că orice tip care este 

atât de stupid încât să 

procedeze așa, nu este 

potrivit să fie președinte”. 

Alții au simțit că aceasta a 

dovedit că Truman este 

„doar un om”. 

Secretarul apărării U.S. 

U.S. a primit un nou 

secretar al apărării, când 

Generalul George C. 

Marshall l-a înlocuit pe 

Louis Johnson. După o 

sesiune înverșunată 

Congresul a renunțat la 

legea care interzicea unui 

comisar împuternicit să 

servească în funcția de 

secretar al apărării. Această 

mișcare a încălcat tradiția 

U.S. de a avea un civil la o 

conducere militară.  

Vești bune pentru clasa 

muncitoare 

Biroul de recensământ 

din U.S. a raportat (9/1) că 

în august numărul 

angajaților din America a 

atins un nou record de 

62.367.000; recordul 

anterior a fost atins în anul 

1948. Cele mai mari 

câștiguri din august au fost 

în angajările făcute în 

fabrici. 

Noua schemă de 

apărare U.S. 

Președintele U.S. are 

acum putere (9/8) să 

grăbească producția de 

apărare; să impună salarii, 

prețuri, controlul creditelor 

și raționalizare; să 

rechiziționeze fabrici și 

materiale, acolo unde este 

necesar; să subvenționeze 

fabricile cu bani pentru a 

grăbi producția. Au fost 

puse restricții pe 

achiziționarea în rate și au 

fost înființate două agenții 

noi. Agenția economică de 

stabilizare (ESA) va înlocui 
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Oficiul de administrare a 

prețurilor (OPA) din cel de-

al Doilea Război Mondial și 

Autoritatea națională 

pentru producție (NPA) se 

va ocupa de priorități și 

control, dând prioritate 

contractelor de război față 

de producția civilă, 

asemenea vechiului 

Comitet de producție din 

timpul războiului. 

Noua legislație a 

Canadei 

În prima parte a lunii 

septembrie Parlamentul 

Canadei a aprobat 

cheltuieli în valoare de 

850.000.000 $ pentru 

reînarmare, a sancționat 

formarea unei forțe 

militare speciale pentru 

U.N., în Coreea sau 

altundeva, și i-a dat 

guvernului puteri să regleze 

creditele consumatorilor și 

producerea de 

electricitate, oțel și alte 

materiale și servicii 

esențiale. Majoritatea 

acestor fapte mrchează o 

schimbare în politica 

canadiană. Prim-ministrul a 

spus (9/13) că acum nu vor 

fi trimise trupe în Europa, ci 

vor fi furnizate arme și 

echipamente.  

Inaugurare în El 

Salvador 

Locotenent-colonel 

Oscar Osorioa a fost ales 

(9/14) ca noul președinte al 

El Salvadorului. La 

inaugurare el a stabilit 

standarde înalte pentru 

conducerea lui, promițând 

drepturi naturale și sociale, 

libertate religioasă și 

eliberare de teamă și 

ignoranță. 

„Bătălie” la școala din 

Bolivia 

În La Paz, Bolivia, poliția 

a venit la Universitatea San 

Andres (9/12) și a arestat 

aproape 100 de persoane, 

inclusiv 40 care se 

baricadaseră în universitate 

de trei zile și trăgeau în toți 

care intrau. Un polițist și 

trei civili au fost uciși 

înainte să fie avertizați de 

poliție că erau în bătaia 

focului, iar patruzeci de 

persoane s-au predat. Ei au 

spus că izbucnirea lor era o 

cerere ca toți prizonierii 

politici din Bolivia să fie 

eliberați și celor exilați să li 

se permită să se întoarcă 

acasă. 

Stabilirea unei 

rămășițe de mongolezi 

Șapte sute de urmași ai 

armatei mongoleze, care în 

secolul al treisprezecelea a 

amenințat de două ori să 

cucerească Europa, sub 

conducerea lui Genghis 

Khan, și a nepotului său, vor 

primi în cele din urmă o 

patrie în Paraguay (9/7). Ei 

vor fi mutați acolo din 

lagărele din Germania, de 

către Organizația 

internațională pentru 

refugiați a U.N. Membrii 

clanului, numiți Kalmuck, 

au fost năpăstuiți în Europa 

și Asia într-un exil de 500 de 

ani, după fărâmițarea 

marelui imperiu mongolez. 

Fiecare membru Kalmuck 

va primi o patrie, o casă, 
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câteva animale și niște bani 

pentru a-l ajuta să se 

stabilească acolo. 

Legea pentru 

securitate din 

Argentina 

Președintele 

Argentinei, Peron, a propus 

o măsură de securitate ce 

prevede închisoare de opt 

ani pentru oricine care 

„provoacă alarmă publică, 

prin orice mijloace, sau 

slăbește spiritul public, 

astfel cauzând pagubă 

națiunii”. Măsura a trecut 

imediat de Casă și a fost 

trimisă Senatului de 

Peronezii loiali. Minoritatea 

radicală a afirmat că legea 

este pentru securitatea lui 

Peron și nu pentru cea 

națiunii. 

Clericul condamnă 

Vaticanul 

Arhiepiscopul de 

Canterburry, Dr. Geofrey 

Fisher, reprezentând 

punctul de vedere oficial al 

Bisericii Angliei, a acuzat 

Biserica Catolică de 

suprimarea altor religii, 

pentru propriul beneficiu 

(9/12). El a spus: „Există 

părți în lume în care 

autoritățile romane permit, 

fără să protesteze, și chiar 

încurajazează 

întrebuințarea 

constrângerii politice în 

interes propriu, împotriva 

grupurilor creștine ... 

uneori cu scopul de a le 

șterge din existență”. 

Mesaje ce plutesc 

deasupra Cortinei 

Din Stockholm, Suedia, 

au zburat deasupra Cortinei 

de Fier din teritoriul rus 

sute de baloane, cu mesaje 

de prietenie sponsorizate 

de ECA. Rusia susține că 

acestea sunt purtători de 

germeni lansați de agresorii 

americani. În Coreea este 

publicat The Parachute 

News și este împrăștiat din 

aer în zonele deținute de 

comuniști. Acesta le 

relatează coreenilor despre 

lupta dusă de U.N. în patria 

lor. 

Criză politică în 

Danemarca 

În Danemarca social 

democrații dețin aproape o 

treime din locurile din 

Folketing (camera 

inferioară a Parlamentului) 

dar are mai multe locuri 

decât oricare din celelalte 

patru partide. Cu un tip 

european de voturi 

proporționale este 

necesară o majoritate de 

voturi în Parlament pentru 

a păstra guvernul la putere 

și acest lucru s-a realizat 

printr-un compromis făcut 

între mai multe partide, ale 

căror voturi combinate au 

furnizat majoritatea 

necesară. Partidele 

combinate au eșuat să cadă 

de acord cu social 

democrații, în ce privește 

taxele și chestiunile legate 

de comerț, în august, iar 

Folketing a fost dizolvat. 

Două milioane de danezi, 

bărbați și femei peste 25 de 

ani, au mers la urne (9/5) 

pentru a alege o nouă 

Cameră inferioară, dar nici 
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un partid n-a obținut o 

majoritate, iar chestiunea 

compromisului pe 

problemele taxării și 

comeciale devenea mai 

mare ca oricând. 

Trupe pentru Europa 

de Vest 

Au fost ordonate 

„creșteri substanțiale” în 

trupele U.S. din Europa 

(9/9) și oficialii din Londra și 

Paris au spus că aceasta va 

ajuta să depășească 

temerile de Rusia, care au 

crescut în Europa de când a 

început războiul din 

Coreea. Generalul Mark W. 

Clark, comandantul forțelor 

terestre U.S., a spus (9/10) 

că trupele vor începe să 

sosească în patru luni. 

Prim-ministrul Attlee a mai 

anunțat (9/12) că Britania 

va trimite o altă divizie în 

Germania. Cancelarul 

german Konrad Adenauer a 

cerut armament 

suplimentar, acesta dorind 

atât o „forță de poliție 

protectoare” germană, 

bine înarmată și 

administrată de guvernul 

federal, precum și o armată 

a Europei de Vest, la care 

Germania ar putea 

contribui cu trupe. 

Smuts moare în Africa 

de Sud 

Renumitul om de stat 

Jan Christian Smuts a murit 

(9/11) la ferma sa de lângă 

Pretoria, Africa de Sud, 

după o boală prelungită. 

Moartea fostului premier și 

lider al Partidului Unit, în 

vârstă de 80 de ani, poate 

aduce dezintegrarea 

partidului și va da foarte 

multă putere liderului 

naționalist, prim-minstrul 

Malan, care merge mai 

departe cu politica lui de 

segregare rasială extremă și 

de dispreț față de U.S. 

Viața romanțioasă 

îndeamnă la violență 

Posibilitatea războiului 

civil în Creta a captat 

atenția lumii, dar ceva 

neobișnuit în această eră a 

bombelor atomice, cea 

care a aprins scânteia a fost 

viața romanțioasă. 

Constantine Kefaloyan, în 

vârstă de 32 de ani, a spus 

că diferențele politice față 

de tatăl lui Tassoula 

Petrakogeorgi au făcut 

imposibil ca acesta să-și 

dea consimțământul 

pentru căsătoria acesteia, 

așa că el a furat fata. 

Prietenii lui s-au pregătit să 

dea la o parte mica armată 

pe care o pregătise tatăl ei 

și a fost nevoie de 

jandarmeria locală și un 

batalion de infanterie 

pentru a ține la distanță 

cele două facțiuni. După 

căsătorie mireasa a spus că 

dorea să stea cu soțul ei, 

dar el a fost arestat (9/3), 

find acuzat de răpire, 

seducere și atac armat. 

Ce s-a întâmplat în 

Iran? 

Guvernul iranian a 

folosit unități de infanterie 

și patru bombardiere 

pentru a înfrânge o mică 

revoltă a unui trib de lângă 

granița de vest a Iranului 
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(9/5). Guvernul a spus că 

membrii grupării 

Javanroudi, un trib 

kurdistan, era inspirat de o 

propagandă sovietică prin 

radio, dar liderul kurdistan 

non-comunist a spus că 

violența își avea originea în 

rezistența tribului față de 

încercarea guvernului de a 

lua aproape jumătate din 

recoltele extrem de sărace, 

sub formă de impozit. Ei au 

spus că patru membri ai 

tribului au fost omorâți în 

bătaie de armată și alte 

sute din ei au luat arme 

pentru a-și apăra viața și 

bunurile. Indiferent dacă 

această acuzație este 

adevărată sau nu, Iranul se 

află în dificultăți financiare.  

Cutremure, vânt, 

vulcani 

Prima parte a lunii 

septembrie a fost martoră 

la cutremure de pământ, 

furtuni și o erupție 

vulcanică. În india a 

continuat lucrarea de a 

ajuta miile de oameni 

izolați de inundații, care au 

urmat după violentul 

cutremur de la granița 

dintre India și Tibet, în luna 

august. Prim-ministrul 

Nehru a raportat (9/9) că 

lanțuri montane s-au 

scufundat în pământ și în 

altă parte au apărut dealuri 

noi. Un deal s-a prăbușit în 

râul Subansiri, formând un 

uriaș lac nou, care a inundat 

multe sate și ferme. Zona a 

fost zguduită aproape 

zilnic, timp de o lună, iar 

apoi (9/13) a fost lovită de 

un nou cutremur „de o 

intensitate mai mare”. În 

zona Caraibelor un uragan 

a ras de pe pământ sate 

întregi. Mii de oameni au 

rămas fără adăpost, iar pe 

străzile din orașe se umbla 

cu barca (9/3). În ziua 

următoare, un taifun de 

110 mile pe oră a distrus 

trei din cele patru insule 

principale ale Japoniei, 

ucigând 300 de persoane și 

lăsând fără adăpost 

aproape 300.000. Apoi o 

surprinzătoare erupție 

vulcanică, în insula 

Camiguin, din centrul 

Filipinelor, a adus moartea 

a 84 de persoane (9/15), 

dintre care mulți s-au 

sufocat sau au fost arși de 

lavă. Alții au murit în 

spitalele improvizate de 

urgență. 

Tratat de pace pentru 

Japonia 

Chestiunea tratatelor de 

pace pentru cel de-al 

Doilea Război Mondial a 

fost adusă din nou în 

atenție, când președintele 

U.S., Truman, a anunțat 

(9/14) că el propusese să 

se facă un nou efort pentru 

a obține un tratat de pace 

pentru Japonia, indiferent 

dacă sovieticii vroiau sau 

nu să participe. Truman a 

spus că U.S. vrea să „pună 

capăt tuturor situațiilor de 

război”, inclusiv impasul în 

care se aflau Germania și 

Austria. S-a raportat că 

propusul tratat nu va 

restricționa reînarmarea 

Japoniei și va încuraja 

recunoașterea Japoniei în 

U.N.
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Căutați siguranță? 

Dacă ești o persoană normală, inteligentă vei căuta siguranță pentru tine și cei dragi 

ție. Majoritatea oamenilor vor recurge la țeluri mari pentru a câștiga această siguranță; 

totuși, puțini oameni se vor simți în siguranță în această lume îndărătnică. Acest lucru 

nu este surprinzător, căci de obicei, forțele ce promovează nesiguranța sunt ascunse. 

Cum se poate apăra cineva de loviturile unui dușman nevăzut? Sau să ridice un zid care 

să împiedice forțele care-l înconjoară? Da, pentru a obține siguranță, mai întâi trebuie 

să-ți identifici dușmanii, trebuie să ai cunoștință de forțele care te țin captiv. De 

asemenea, trebuie să cunoști apărarea demnă de încredere împotriva lor, odată ce îi 

cunoști. Nevoia ta de siguranță va fi simplificată dacă vei  

CITIȚI TREZIȚI-VĂ! 

Treziți-vă! identifică fără teamă puterile care îți subminează siguranța. Îi scoate din 

ascunzișul lor pe dușmanii vicleni. Loviturile subtile țintite asupra libertății și siguranței 

tale sunt detectate, iar atenția îți este îndreptată spre ele, la timp, ca să poți cântări 

situația și să te poți apăra.  

Treziți-vă! nu se oprește doar la identificarea dușmanilor libertății tale. Ea merge 

mai departe și îți arată pașii pe care trebuie să-i faci pentru a fi în siguranță. Treziți-vă! 

arată calea spre speranța sigură a împărăției lui Dumnezeu și te ajută să realizezi că 

depinzi de Dumnezeu pentru eliberare și siguranță. 

Treziți-vă! este publicată de două ori pe lună. Articolele ei încurajatoare explorează 

o gamă largă de subiecte interesante și educaționale, precum: știință, minuni ale 

naturii, istorie, geografie, religie, comerț și condiții sociale. Ea arată legătura pe care o 
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au aceste lucruri cu siguranța oferită de împărăția trainică a lui Dumnezeu. Dacă ești în 

căutarea siguranței, citește Treziți-vă! Abonamentul pe un an costă doar 1 $.  

Doresc să mă abonez la revista Treziți-vă! pe un an. Vă trimit 1 $. 

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

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

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

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

 

 


