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Misiunea acestei reviste 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

înaltă precum cerurile.  

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

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

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

stabilirea unei drepte Lumi Noi. 

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

PUBLICATĂ BILUNAR DE WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY, INC 
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 „Este timpul să vă treziți” – Romani 13:11 

Volumul XXXI   Brooklyn, N.Y, 8 Decembrie 1950   Numărul 23 

STATELE UNITE ÎL ÎMPRUMUTĂ PE FRANCO 

Mulți își aduc aminte de povestea 

lui Esop, despre vulturul ce zbura 

neajutorat spre est, străpuns de o săgeată. 

Observând, cu uimire, că săgeata era făcută 

dintr-una din penele lui, vulturul a 

murmurat, cu o ultimă răsuflare: „Adesea le 

oferim dușmanilor noștri mijloace pentru 

propria noastră distrugere”. 

Se pare că renumita fabulă a 

reînviat în mintea americanilor, în ultima 

săptămână a lunii august, 1950, marele 

„vultur American” jucând rolul principal. 

Congresul tocmai aprobase un împrumut 

de 62.500.000 $ pentru guvernul tiranului 

dictator fascist al Spaniei, Francisco Franco; 

puțini uitaseră ravagiile făcute pe pământ 

de forțele fascismului, cu zece ani în urmă. 

În afară de aspectul moral, fraternizarea 

apropiată U.S.-Franco este de temut că 

slăbește prestigiul Americii.  

După aprobarea împrumutului de 

către Senat, un comentator l-a numit „un 

cadou de Crăciun pentru propagandiștii 

comuniști”, iar președintele Truman și 

Departamentul de Stat au fost de acord cu 

acesta, în public. Unii au sugerat, în mod 

fals, că Franco are mai mulți prieteni aici 

decât în Spania. Martorii oculari susțin că 

dictatorul este foarte urât acasă și este 

tolerat doar ca alternativă a unui alt război 

civil. 

Ajungând la un punct așa de critic și 

reprezentând o lovitură pentru politica 

U.S., mulți s-au mirat de acțiunea 

Congresului. Verificând unele din misterele 

chestiunii, Secolul Creștin din 13 

septembrie, 1950 a avut de spus acestea: 

„În felul acesta am finanțat un dictator 

fascist, ale cărui porturi au aprovizionat 

submarinele lui Hitler în timpul războiului și 

care, așa cum ne reamintește Norman 

Thomas, a spus, în 1941: „Ce bucurie să vezi 

într-o zi bombardierele germane pedepsind 

obrăznicia zgârie-norilor din New York!” De 

ce s-a grăbit Congresul cu acest vot de 
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aprobare al lui Franco? Unul dintre cele mai 

interesante ziare pe care le-am citit a fost 

cel în care doamna Roosvelt a încercat să 

răspundă la întrebare: „Calea de acțiune 

urmată de Congres”, a scris ea, „mă face să 

mă întreb care este motivul ascuns pentru 

acțiunea acestuia?” 

După ce a declarat, din nou, dacă 

motivul ar putea fi presiune din partea 

oficialilor guvernului, sau interesele pentru 

clasa muncitoare și agricultură, Secolul 

Creștin întreabă dacă ar putea exista o altă 

sursă de presiune care nu este luată în 

considerare de doamna Roosvelt. Treziți-

vă! răspunde că sunt la dispoziție multe 

dovezi care arată un alt candidat capabil, ca 

sursă a presiunii. Cercetarea a fost zorită de 

denunțul usturător al împrumutului făcut 

de publicația Națiunea, în numărul din 9 

septembrie, 1950. În parte, aceasta 

spunea: „Banii vor ajunge la el fără să existe 

vreo speranță că vor fi înapoiați; așadar nu 

există nici un motiv să credem că nu vor fi 

folosiți pentru a reînvia uriașul sistem al 

lăcomiei, care unge roțile mașinăriei 

fasciste și palmele urmașilor lui Franco. ... 

Dar congresmenii trebuie să-și dovedească 

zelul anti-comunist înainte de ziua 

alegerilor, în special în zonele unde 

influența romano-catolică este puternică; 

așadar, ei cheltuiesc banii contribuabilului, 

pentru a-l sprijini pe „gentlemanul creștin” 

al Spaniei, bani ce au fost reduși de 

nenumărate ori de Banca de Import-

Export”. 

Numărul din 12 august al aceleiași reviste 

declara:„Creditul pentru victoria lui Franco 

merge la cei de aici care fac lobby ... la 

Staful de conducere .... la senatorii 

bumbacului .... la Biserica Catolică, o mare 

parte din ea exercitând o presiune 

extraordinară. ... Presiunea – militară, 

politică și din partea clerului – a fost prea 

mare”. Unii care nu sunt prea obișnuiți cu 

politica Ierarhiei catolice poate vor 

întreba: De ce? O scurtă lecție din istoria 

modernă ne va ajuta să răspundem. 
Biserica versus Republică 

De secole, sub monarhia spaniolă, 

Biserica Catolică din Spania s-a bucurat de 

luxul supremației caracteristice gloriei, 

deținută cândva de ea în Europa, în timpul 

Evului Mediu. Doar Spania, din toată 

Europa, se împotrivise aproape complet 

progresului și iluminării Reformei și al 

timpului de atunci. În cele din urmă a sosit 

ziua răzbunării, aducând cu sine o revoluție 

instantanee, prăbușirea monarhiei 

decadente și nașterea noii Republici 

spaniole. Relatările martorilor oculari 

vorbesc despre bucuria din rândul maselor 

și că această națiune preponderent 

catolică, aproape în extaz, a ars bisericile și 

mănăstirile catolice, simboluri ale sclaviei 
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din trecut și sursă de ațâțare împotriva 

noului guvern. 

Restaurarea ordinii sub Republică a 

adus cea mai bună conducere pe care a 

cunoscut-o vreodată poporul spaniol. 

Aceasta, în ciuda faptului că guvernul a 

trebuit să facă față agitației elementelor 

radicale comuniste, pe de o parte, și a 

hoardelor din biserică și mănăstiri, pe de alt 

parte. Toate legile care legau biserica de 

stat au fost anulate, deoarece autocrația 

catolică să facă loc legilor libertății 

religioase. Funcționarii religioși au fost 

limitați la simple activități teologice. Sub 

legea congregației religioase din 1933 

ordinele religioase ce înrolau 38.000 de 

călugări și călugărițe au devenit simple 

societăți civile plătitoare de taxe, iar 

operele de artă ce valorau milioane i-au 

revenit statului. Strângerea de bogății din 

partea Bisericii, veche de secole, în timp ce 

țăranul era la limita supraviețuirii, a primit, 

în cele din urmă, o recompensă. 

Nașterea Republicii în 1931 a adus 

focul episcopilor spanioli din Biserica 

Catolică, care îi condamnase noua 

consituție în special, și democrația în 

general. Acum, din Roma, era aruncat mai 

mult venin. Furia papei nu cunoștea limite, 

acesta emițând un decret de excomunicare 

împotriva întregului guvern spaniol. Soarta 

unui excomunicat din Biserica Catolică este 

într-adevăr groaznică, deoarece acesta este 

lăsat la mila „săbiei bisericii” și îi eliberează 

pe catolici de orice jurăminte de loialitate 

față de cel înfierat astfel. Decretul de 

excomunicare al papei împotriva Republicii 

spaniole a fost echivalent cu o declarație de 

război. 

Declarația literală a venit mai târziu, 

când, în 1936, în spatele „săbiei bisericii”, 

Franco, a început revoluția. De la început 

nu s-a făcut nici o încercare de a ascunde 

simpatia Ierarhiei față de Franco și 

afecțiunea lui față de Biserică. În 1945, la 

radio Vatican a fost citat arhiepiscopul 

Gonzales, asistent la Bogota, spunând: 

„Grație Providenței lui Dumnezeu, Spania 

și-a recâștigat tăria din tinerețe. ... Este o 

binecuvântare să vezi cât de adevărată și 

sănătoasă este reînvierea Spaniei în 

domeniul social, economic, intelectual și 

mai presus de toate în sferele spirituale – 

ca Stânca Bisericii Catolice, pe care se 

bazează ... Națiunea este un apărător al 

adevărului și merită sprijinul lui 

Dumnezeu”. 

Arhiepiscopul aruncă cu ușurință 

sprijinul lui Dumnezeu în cele patru vânturi. 

Să-l ascultăm pe corespondentul Leland 

Stowe, în legătură cu amintirea lui despre 

acest „apărător al adevărului”, guvernul lui 

Franco, pe lângă care se gudură el. În 

articolul său, „Franco nu știe dacă va 
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câștiga” (Noua Republică, 19 mai, 1937), 

Stowe a citat cum și-a acoperit Franco 

măcelărirea a peste 3.000 de țărani, în 

arena pentru coride din Badajoz, și explozia 

din Durango, ce a avut ca rezultat uciderea 

civililor (inclusiv mitralierea a paisprezece 

călugărițe) pentru o „gloată Marxistă”, 

despre care un scriitor al publicației Times, 

din Londra, a declarat că nu exista niciunde 

în provincie. 

Franco restabilește Biserica-

Stat 

Da, în timpul Războiului Civil 

spaniol, de neiertat, biserica n-a ezitat să 

continue să sprijine un criminal negru la 

inimă care, deși el însuși era catolic, n-a 

ezitat să-i omoare ca pe muște pe catolicii 

curajoși care susțineau legalul guvern al 

Republicii spaniole. De ce? Pentru ca astăzi, 

Spania să se poată bucura, sub restauratul 

concept de Biserică-Stat din Evul Mediu, al 

lui Franco, de „reînviere în domeniul social, 

economic, intelectual și mai presus de 

toate în sferele spirituale – ca Stânca 

Bisericii Catolice, pe care se bazează”. Nu 

este de mirare că un reporter sincer a 

dezvăluit în revista Time (29 mai, 1944): 

„Este un caz nefericit că Biserica Catolică 

din Spania se întoarce să facă afaceri în 

același fel. Încă o dată, Biserica exploatează 

poporul vânzând indulgențe, colectânt 

zeciuieli, făcând toate lucrurile care au 

ajutat la izbucnirea războiului civil”. 

Anii de la încheierea celui de-al 

Doilea Război Mondial, în 1945, au 

intensificat propaganda catolică ce îl 

favoriza pe Franco, numindu-l „unul dintre 

cei mai mari lideri în viață, din prezent” și 

lăudându-i „zelul religios” pentru Spania. 

Principalele puncte includ binecuvântarea 

lui specială primită din partea papei, 

precum și a guvernului său fascist, în 

noiembrie, 1945 și din nou în anul următor. 

De ce nu? El a restabilit ierarhiile religioase 

ale Romei la poziția lor profitabilă mult 

râvnită, pe spatele țărănimii, pe jumătate 

înfometată din Spania; el a suprimat 

Protestantismul, a anulat tot liberalismul și 

libertatea individuală, atât de dragi țărilor 

democratice. În triumf, Biserica din Spania 

a adus un nou catehism oficial, clasificând 

ca păcătoase toate instituțiile liberale, 

inclusiv Protestantismul, libertatea presei, 

a conștiinței, de închinare, de adunare, dar 

nu a spus același lucru despre fascism sau 

nazism. 

În spatele unei propagande 

ofensive, inspirată în mare măsură de 

catolici, Franco a avut succes să păcălească 

America, Britania și Franța, astfel încât, în 

timpul Războiului Civil spaniol, acestea au 

susținut un pact de „neagresiune”, pentru 

a „împiedica răspândirea războiului”. Între 



8 
 

timp, naziștii din Germania și fasciștii din 

Italia băgau arme, oameni și bani în cufărul 

de război al lui Franco, pe baza unui 

împrumut categoric, în timp ce murmurau 

nedeslușit „neagresiune”, cu gurile lor 

mieroase. Totuși, timp de trei ani, ei n-au 

putut să-i elimine pe apărătorii Republicii. 

Până în prezent Ierarhia de la Roma repetă 

ca un papagal cuvintele lui Franco, potrivit 

căruia Republica a fost susținută și condusă 

de comuniști. Dar faptele arată că acești 

comuniști n-au controlat niciodată 

guvernul Republicii, iar lumea știe că 

autoritățile monarhiste au trebuit să 

cumpere cu arme de aur, pentru a-și apăra 

cauza, de la singurele guverne care le 

recunoșteau dreptul de a face lucrul acesta, 

Rusia și Mexic. 

Dacă Biserica se temea în Spania 

doar de comunism, de ce au existat 

condamnări publice ale principiilor precum: 

libertatea presei, de închinare, de 

exprimare, de conștiință, de adunare și de 

instruire – lucruri pe care nu le susține nici 

un guvern comunist? Și dacă aceste 

principii reprezintă o amenințare pentru 

comunism, îl consideră comunist Biserica 

Catolică pe guvernul Statelor Unite, pentru 

că sprijină aceste principii? 

Spoială de suprafață 

Torentul de voci din lumea întreagă 

pare nesfârșit. Un ziar catolic arată cât de 

„norocoase” sunt Statele Unite să aibă un 

dictator fascist în Spania, decât unul 

comunist. Reclamele plătite au umplut 

presa publică, puse acolo de ziare și ordine 

catolice, precum Cavalerii lui Columb, 

accentuând faptele rele pe care ei le pun pe 

seama soldaților monarhiști, trecând 

complet cu vederea criminala campanie a 

lui Franco. Pentru că a refuzat aderarea 

Spaniei la Națiunile Unite, în 1946, acțiunea 

acelei adunări a fost denumită „o parodie 

de proces”. La Consiliul de Stat din Missouri 

al Cavalerilor lui Columb se declara: „Căci 

dacă Spania ... va cădea înaintea fasciștilor 

comuniști, va dispărea ultimul avanpost al 

civilizației creștine din Europa”. 

A izbucnit un torent de cuvinte 

copleșitor, din partea indivizilor influențați, 

numindu-l pe Franco bastion împotriva 

comunismului, în special din partea 

preoților, a învățătorilor și a altor demnitari 

catolici. Declarația judecătorului Clare 

Gerald Fenerty, din Philadelphia, îi pune 

laolaltă pe toți, pentru credulitate și 

lingușire de neconceput, pe 22 mai, 1949, 

înaintea unei adunări catolice: „Nici o 

națiune din lume nu poate afirma cu 

sinceritate că a salvat civilizația, așa cum 

poate spune Spania. Victoria lui Franco a 

fost o victorie mondială”. 
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Acest baraj evident de presiune 

catolică nu a trecut complet neobservat. A 

fost observat de președintele Consiliului 

Federal al Bisericilor, G. Bromley Oxnam, în 

1946. În luna mai a aceluiași an Secolul 

Creștin a demascat acuzațiile de comunism 

aduse de Franco împotriva fostei Republici 

și a arătat clar că presiunea catolică a 

împiedicat ajutorul american să ajungă la 

monarhiști în timpul războiului civil. În 

august, 1950, aceeași revistă a declarat că 

liderii Partidului Democrat au ajuns la 

concluzia că ar fi necesară reținerea 

actualei presiuni catolice, pentru a-și păstra 

majoritatea din Congres, în noiembrie. 

Și deși nu este nevoie să ne amintim 

de mizerabila înregistrare despre acțiunile 

lui Franco, vom aminti faptul că în ciuda 

vorbăriei nesfârșite despre reformarea 

guvernului său, caudillo-ul spaniol n-a făcut 

nimic, cele 28.000.000 de oameni trăind în 

continuare fără libertăți fundamentale, 

inclusiv dreptul de a avea un proces corect. 

Un membru al fostului guvern al Republicii 

a estimat, în 1944, că cel puțin 300.000 de 

victime au fost împușcate sub regimul lui 

Franco, că în închisoare erau între 60.000 și 

70.000 deținuți politici, iar alți 380.000 erau 

supravegheați strict. 

Hitler, Mussolini și Franco 

Comp. 

Într-adevăr, Franco n-a declarat 

război pe față Aliaților, în timpul celui de-al 

Doilea Război Mondial. Dar asta este tot ce 

a făcut. El a făcut tot ce era capabilă să facă 

Spania atunci, pentru a asigura victoria lui 

Hitler. Nenumărate scrisori dintre Franco și 

partenerii Axei descoperă sentimentele el 

caudillo pentru ei. Un memorandum al 

ambasadorului Germaniei în Spania, datat 

din 8 august, 1940, subliniază hotărârea 

Spaniei de a declara atunci război 

democrațiilor, dacă Hitler primea siguranța 

promisă. Ambiguitatea Fuehrer-ului în ce 

privește termenii, și nu dragostea lui Franco 

pentru democrație, au împiedicat alte 

acțiuni. 

Un corespondent de la Columbia 

Broadcasting System a declarat din Paris, 

1946, că Spania era atunci un refugiu 

pentru „cel puțin 2.000 de agenți naziști, 

clasificați ca periculoși”. Acuzații similare 

au legat Spania de Argentina în adăpostirea 

naziștilor. Un congresman a declarat Spania 

„noul centru al fascismului mondial”. În 

mijlocul aparentului triumf nazist din 1940, 

Franco l-a luat în râs pe ambasadorul 

britanic, întrebând de ce Britania și Franța 

nu s-au dat bătute când mai aveau timp să 

fie cruțate de distrugere. 

Documentele oficiale germane 

capturate se adaugă la dovezi în legătură cu 

acest lucru. Hitler îl îndeamnă pe Franco la 
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alte fapte bune pentru cauză. Franco nu 

poate aștepta să răspundă și „face anumite 

clarificări, confirmându-și loialitatea”. 

Franco îl asigură pe Mussolini de dorința lui 

de a intra în război „când se ivește ocazia”. 

Mussolini recunoaște declarația cu 

recunoștință. Dovezile sunt copleșitoare în 

a-l arăta pe Franco partener al Axei, în orice 

sens, îndemnând la condamnarea din 1946 

a U.N. Cu toate acestea, anul următor a fost 

martor la lansarea unei campanii de 

propagandă catolice fără precedent, în 

America. În mod semnificativ, în 1947, 

delegatul U.S. s-a abținut de la o a doua 

condamnare a U.N. din partea guvernului 

spaniol. Pe 4 noiembrie 1950, Adunarea 

Generală U.N. a aprobat o rezoluție ce 

ridica interdicția U.N. din 1946 de a trimite 

ambasadori și miniștri în Madrid. 

Să fim siguri, modelul de după 

război de „monedă pentru Cezar”, din 

Spania, a arătat în lung și-n lat că lui nu i-a 

plăcut niciodată să se asocieze cu Hitler și 

Mussolini și că acum urăște ceea ce se 

cheamă ursul sovietic și, vai, el iubește 

vulturul american și leul britanic. În martie, 

1949, ministrul de externe spaniol a spus cu 

adevărat că viitorul Spaniei este legat de cel 

al Statelor Unite. Dar când starul nazist 

părea că este în culmea gloriei, fățarnicul 

Franco i-a scris tovarășului său: „Dragă 

Fuehrer, ... stau aproape de tine și cu 

singuranță sunt la dispoziția ta, uniți într-un 

destin istoric comun”. 

 

Pomană pentru un delincvent 

Surse din Spania și U.S. arată că nu 

„s-au tras sfori” pentru împrumut. Este 

inimaginabil cum cei responsabili s-au 

putut încrede într-un criminal mincinos 

precum Franco, ca să cheltuiască fondurile 

pentru scopul dorit de America. Citim cu 

interes despre cum și-a însușit Spania peste 

90.000 $ pentru suprimarea protestanților 

și a francmasonilor. Citim despre cum s-a 

împrumutat guvernul spaniol la Biserica 

Catolică pentru construirea de seminarii. 

Erau acestea lucrurile pe care legislația 

Statelor Unite le avea în vedere atunci când 

au alocat împrumutul pentru Spania? Ca și 

alte revelații ce trezesc la realitate, Drew 

Pearson a raportat în 1946, pe baza 

dosarelor din Departamentul de Stat, că 

Franco a oferit ajutor statului fascist 

Argentina. Același reporter a dezvăluit în 

iulie, 1949, că unii senatori care lucrează 

pentru împrumut sunt sfătuiți de Jose de 

Lequerica, ambasadorul pro-nazist al 

Spaniei din timpul războiului. 

Atunci ce se poate spune despre 

ultimul argument nejustificat al 

propagandiștilor catolici, că de vreme ce 

Statele Unite și Națiunile Unite recunosc 
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alte dictaturi, inclusiv Rusia, pe care Roma 

o numește infidelă, pe mongoli, forțele lui 

Genghis Khan, n-ar trebuie să existe nici un 

fel de ezitare de a se ocupa și de regimul 

anticomunist al lui Franco. Totuși, Biserica 

Romană practică același principiu, pe motiv 

că este mai puțin oportun. În februarie 

1950, papa a transmis o condamnare 

puternică a cenzurării presei și a metodelor 

totalitare în general. La început raportul a 

fost înlăturat din ziarele spaniole. Cu toate 

acestea, imediat după aceea s-a oferit 

explicația că discursul se referea doar la 

„țările Cortinei de Fier” și nu la Spania. 

După aceea discursul a fost tipărit cu 

această explicație. Biserica catolică se laudă 

că toată presa din Spania este catolică și 

este supusă cenzurii catolice, deci nu există 

nici o îndoială că biserica a aprobat această 

explicație a discursului. 

Această ipocrizie este acoperită de 

faptul că deși biserica deplânge „hoardele 

păgâne ale sovieticilor”, ea salută victoria 

lui Franco. Roma nu are scrupule. Oricine îi 

servește scopul se poate alătura rândurilor 

„purilor săi cruciați”. Poate fi folosit orice 

criminal pentru a distruge libertatea. Apoi, 

pentru a le menține tirania, nerușinații 

ierarhi se întorc spre democrația pe care au 

încercat, fără succes, s-o distrugă, și cer 

pomană pentru nevoiașa lor „sabie a 

bisericii”. Mulți se tem că, prin împrumut, 

America își face săgeți pentru propria 

cădere, finanțând un criminal mărturist și 

sprijinind un guvern descris de un scriitor ca 

simbol al „conducerii celui mai negru cler 

din lume, cea mai reacționară armată și cea 

mai degenerată nobilime”. Ei speră că va 

interveni ceva care să pună bețe în roate 

împrumutului. 

Dar catolicii și protestanții 

deopotrivă, care au adevărata speranță, 

află că adevărata libertate și promisiunea 

vieții nu pot fi cumpărate. Ele sunt darul lui 

Dumnezeu pentru cei care se vor întoarce 

spre al său „guvern al păcii” ce funcționează 

acum, Teocrația. Această Împărăție nu va 

avea nevoie de un împrumut pentru a-și 

extinde conducerea peste tot pământul, va 

distruge asuprirea de orice fel și va stabili o 

pace permanentă. 

Bilbao îl salută pe Franco – sau pe altcineva! 

O victorie triumfătoare pentru 

Franco! Un exemplu de „entuziasm 

spontan” din partea oamenilor din Bilbao, 

salutând pe dictatorul spaniol. Aceasta este 

ceea ce ar vrea să credem propagandiștii 

spanioli. 

Că a fost o victorie nu prea ar putea 

fi pus la îndoială, căci comentariul a fost 
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făcut cu privire la lipsa de ostilități cu ocazia 

vizitei lui Franco, în iunie, în orașul Bilbao, o 

fortăreață a opoziției față de regimul său. 

Acolo el a întâmpinat nu doar opoziție din 

partea bascilor față de dictatura sa, ci a 

întâlnit un oraș în care se distribuiseră mii 

de pliante, ce îndemnau la un boicot al 

tuturor festivităților și amenințau cu 

violență în timpul vizitei sale. Când boicotul 

a dat greș, iar violența nu s-a materializat, 

un suporter a spus: „Dacă el va câștiga aici, 

nu trebuie să-și facă griji ce se va întâmpla 

în alte părți”. 

Dar „entuziasmul spontan” raportat 

de presa spaniolă a fost pus sub semnul 

întrebării. De unde venea un asemenea 

entuziasm? De ce, dintr-o dată, cei din 

Bilbao au venit cu steaguri, banere, mulțimi 

mai mult sau mai puțin entuziaste, pentru 

a-i spune bun venit lui Franco? Delegatul 

bascilor în U.S.A., Jesus de Galindez, a 

aruncat lumină asupra acestui subiect, într-

o scrisoare către New York Times (29 iunie), 

care vorbea despre raportul neoficial legat 

de basci, despre pregătirile făcute pentru 

„spontana demonstrație de bucurie”, cu 

ocazia vizitei lui Franco. El a spus că înainte 

de vizită guvernatorul local dăduse ordin ca 

toate fabricile din zona industrială a 

orașului Bilbao să le dea muncitorilor două 

zile libere, plătite, dacă participau la 

„demonstrații spontane”. (S-a raportat 

pretutindeni că guvernul a dat ordin ca 

numele muncitorilor care n-au venit să fie 

date autorităților). 

Bărcilor de pescuti de pe coastă li s-

a dat de înțeles că vor fi bine venite în 

Bilbao sau oriunde altundeva. Poliția a 

făcut o verificare din casă în casă, pe artera 

rutieră pe care o va folosi Franco, pentru a 

fi siguri că vor flutura steaguri la fiecare 

fereastră și, ca și precauție suplimentară, 

proprietarilor care aveau chiriași li s-a cerut 

să dea o listă a celor care doreau să vadă 

parada, ca „oaspeții” să poată fi prezenți la 

ferestrele goale. Când Franco a sosit, au 

început celebrările „spontane”, atent 

planificate și bine pregătite. N-a existat 

violență în acest oraș plin de poliție, civili, 

escorte cu motociclete și gărzi civile, ce 

patrulau pe străzi. 

Vizita lui Franco la Bilbao a fost 

foarte mediatizată. Aceasta a fost o dovadă 

a modului meticulos în care domina țara. 

Lipsa de ostilități a fost un triumf, dar 

entuziasmul n-a fost așa de mare cum au 

spus sursele oficiale de știri spaniole, iar 

expresia de bucurie „spontană” a orașului, 

la vederea lui Franco, ar putea foarte bine 

să fie comparată cu un om care are o armă 

la spate și aude cuvintele: „Zâmbește, 

frate!” și el zâmbește. Așa a făcut și Bilbao. 
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Omul modern este mândru de 

realizările lui în diferitele domenii ale 

științei. Și de ce să nu fie? N-a sfărâmat el 

atomul? N-a produs el sisteme de 

comunicații și transport care sunt minunat 

de eficiente? Nu vedem noi, aproape zilnic, 

noi exemple despre ingeniozitatea lui, cum 

își folosește aceste creații, precum nailonul 

și plasticul? N-a pătruns el în spațiu, la o 

mie de milioane de ani lumină, cu ajutorul 

telescopului său de pe muntele Palomar și 

n-a dezvoltat el un aparat de fotografiat, 

capabil să facă fotografii, zece milioane de 

imagini pe secundă? 

Totuși, într-o anumită privință, 

realizările științifice ale omului au rămas în 

urmă. În ce fel? În privința igienei și a 

medicinii, acea știință care se ocupă de 

sănătatea mentală și fizică. Într-adevăr, 

infecțiile au scăzut considerabil, iar media 

de viață, mai ales în ultimii cincizeci de ani, 

a crescut considerabil. Dar, potrivit 

regretatului Dr. Alexis Carrell, care a fost 

unul dintre cei mai renumiți oameni de 

știință din secolul al douăzecilea, acest 

progres nu este ceea ce pare. El spune: 

„Medicina este departe de a fi 

diminuat suferințe umane, așa cum 

încearcă ei să ne facă să credem. Anii de 

viață pe care i-am câștigat prin eradicarea 

difteriei, variolei, febrei tifoidă, etc., sunt 

compensați cu multă suferință și morți 

cauzate de afecțiuni cronice și mai ales de 

cancer, diabet și afecțiuni cardiovasculare. 

...Bolile nu se află sub control. Ele și-au 

schimbat pur și simplu natura. ... 

Organismul pare să fi devenit mai 

susceptibil la bolile degenerative.” – 

Necunoscutul om. 

De ce a devenit organismul omului 

„mai susceptibil la bolile degenerative”? Nu 

sunt standardele lui de viață mai mari decât 

cele de acum o sută de ani? Nu mănâncă el 

mai multă „hrană protectoare”, precum 

fructe și legume, tot timpul anului, față de 

bunicul lui? Nu sunt zilele lui de muncă mai 

scurte, sarcinile lui mai mici și vacanțele lui 

mai mari? Toate acestea ar trebui să-i 
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îmbunătățească sănătatea, nu-i așa? Cu 

toate acestea, și cu beneficiul științei 

medicale, „bolilele” nu sunt controlate. Ele 

și-au schimbat natura. De ce? 

Nutriția defectuoasă și solul 

De ani de zile fermierii știu că solul 

deține cheia pentru sănătatea plantelor și 

mai ales oligoelemente și viață biologică. 

De asemenea, fermierii apreciază din ce în 

ce mai mult că plantele sunt mult mai 

sănătoase atunci când, în loc să hrănească 

solul cu cantități uriașe de fertilizatori 

comerciali, îl hrănesc cu elemente organice 

și naturale, care furnizează nu doar 

oligoelementele și elementele necesare, ci 

încurajează activitatea vieții biologice din 

sol și ajută la conservarea lui împotriva 

eroziunii. 

Este un fapt bine cunoscut că și 

omul are de suferit de pe urma deficienței 

anumitor oligoelemente: Se știe de ani de 

zile că deficiența de iod nu cauzează doar 

gușă, ci și nașterea de idioți deznădăjduiți, 

cunoscuți sub numele de cretini. Referitor 

la deficiența de iod la copiii mici, Dr. J. 

Forman, editor la Jurnalul medical de stat, 

Ohio, declara: 

„Când primesc iod, li se dezvoltă 

corpul, mintea devine mai ascuțită, dispar 

nervozitatea și iritabilitatea”. Și referitor la 

nevoia de alte elemente, el adaugă: „Cuprul 

are rolul de a preveni anemia, atât la 

animale cât și la oameni. Nu avem nevoie 

de mult fier (aproape tot atât de mult cât să 

faci șase cuișoare), dar avem nevoie de el 

foarte mult, și avem nevoie de o 

aprovizionare constantă cu el în corpul 

nostru. ... Magneziul este esențial pentru 

formarea oaselor și a dinților și joacă un rol 

important în metabolismul fosforului, al 

zaharurilor și amidonului. Dacă cantitatea 

de magneziu este redusă într-un individual, 

acesta devine iritabil, are palpitații și în cele 

din urmă, dacă se ajunge la extremă, 

victima moare în convulsii”. 

Având în vedere aceste fapte, 

chestiunea se prezintă astfel: Este posibil ca 

nutriția defectuoasă să fie una din cauzele 

pentru care omul a ajuns să se confrunte cu 

afecțiuni degenerative și că aceasta se 

bazează pe un sol sărăcit? Aceasta pare să 

fie opinia revistei Medical Press and 

Circular (o revistă de specialitate, publicată 

de medicii din Anglia), căci în aceasta se 

spune: „O condiție primordială și 

indispensabilă de sănătate este că aceasta 

trebuie să se bazeze pe o nutriție adecvată 

și că „indiferent unde am căuta, sănătatea 

începe din sol!” 

Această opinie este împărtășită și 

de alții. Într-un forum despre „Sol, hrană și 

sănătate”, la recenta adunare anuală din 

New York, a Societății Prietenii pământului, 
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un grup de conservatori, s-a arătat că 

sănătatea omului, precum și sănătatea 

plantelor și a animalelor, are legătură 

directă cu solul. Raportând despre acest 

forum, New York Times, din 30 septembrie, 

1950, într-un comunicat de știri, intitulat 

„Mineralele ascunse dețin cheia pentru 

fertilitate”, îl citează pe Dr. J. Forman, 

spunând că printr-o conservare potrivită a 

solului „putem obține ușor o cantitate 

suficientă de hrană sănătoasă, care să 

hrănească o populație dublă față de cât 

este acum în țara noastră și astfel să 

scăpăm de aproape toate bolile”. 

Pe același forum, Dr. K. Starr 

Chester, supraveghetor la Camera Agricolă 

de la Batelle Memorial Institute, din 

Columbia, Ohio, declara: „Valoarea 

nutritivă a alimentelor noastre de zi cu zi 

este în descreștere, în principal din cauza 

declinului constant din fertilitatea solului 

nostru. Fertilizarea completă a solului s-ar 

putea îngriji cu ușurință de populația din 

lume, aflată în creștere, pentru multe 

generații. 

Fertilizatorii comerciali 

învinuiți 

O lumină interesantă referitoare la 

cauzele declinului în valoarea nutritivă a 

recoltelor noastre este aruncată de 

următorul citat, luat din Necunoscutul om, 

de Carrell: 

„Omul este făcut literal din țărâna 

pământului. Din acest motiv, activitățile lui 

fiziologice și mentale sunt profund 

influențate de constituția geologică a țării 

în care locuiește, de natura animalelor și 

plantelor cu care se hrănește, în general. 

Structura și funcțiile lui mai depind și de 

alegerile pe care le face din anumitele 

elemente, dintre alimentele de natură 

vegetală și animală aflate la dispoziția lui. ... 

În primul rând, omul este un proces 

al nutriției. Alimentele de bază poate nu 

conțin aceleași elemente nutritive ca în 

trecut. Producția în masă a modificat 

compoziția grâului, a ouălor, laptelui, 

fructelor și a untului, deși aceste articole și-

au păstrat aspectul exterior. Crescând 

recoltele, fără să înlocuiască toate 

elementele scoase din sol, fertiliztorii 

chimici au contribuit indirect la schimbarea 

valorii nutritive a unor cereale și legume. 

Printr-o dietă și un mod de viață artificiale 

găina a fost silită să intre în rândul 

producătorilor în masă. N-a fost modificată 

calitatea ouălor lor? Aceeași întrebare se 

poate pune în ce privește laptele, pentru că 

acum vacile sunt ținute tot timpul anului în 

grajduri și sunt hrănite cu nutreț fabricat. 

Igieniștii n-au dat suficientă atenție originii 

bolilor. Studiile lor despre condițiile de 
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viață și dietă și despre efectele acestora 

asupra stării mentale și fiziologice a omului 

sunt superficiale, incomplete și pe termen 

scurt”. 

Cele de mai sus, venind din partea 

unei autorități eminente, unul care se 

bucură de o bună reputație în ce privește 

profesia medicală, sunt foarte interesante 

și au o mare valoare. Observați că el declară 

că cei care sunt profesioniști în sănătate nu 

au dat suficientă atenție sursei, originii sau 

cauzei bolilor și că pune degetul acuzator 

pe hrana pe care o mâncăm și pe metodele 

și fertilizatorii comerciali. 

Învinovățind fertilizatorii comerciali 

de creșterea numărului de boli 

degenerative, Dr. James Asa Shield, 

profesor asistent de neuropsihiatrie la 

Colegiul Medical din Virginia, a spus, într-un 

discurs, la un congres al Asociației Medicale 

din Sud, așa cum s-a raportat de Associated 

Press, că „hrana produsă din sol fertilizat cu 

chimicale a cauzat o creștere a bolilor 

degenerative pe tot cuprinsul Statelor 

Unite”. El a remarcat mai ales incidența 

sclerozei multiple (o boală degenerativă a 

coloanei vertebrale și a creierului) în 

Statele Unite și în unele țări din Europa, 

acestea fiind cauzate de folosirea la scară 

mare a fertilizatorilor comerciali.  

În același sens este și mărturia Dr. 

Max Gerson, un om de știință german, 

refugiat, și o eminentă autoritate în cancer. 

El spune: „Paguba fundamentală (în ce 

privește cancerul) începe cu folosirea 

fertilizatorilor artificiali pentru legume și 

fructe, precum și pentru nutreț. Astfel, 

elementele nutritive din carne și legume, 

transformate chimic, transformă organele 

și funcțiile corpului omenesc în direcția 

greșită. ... O altă greșeală constă în irosirea 

materiilor fecale de la oraș. În loc să fie 

transformate în îngrășământ natural, în 

solul care produce legume și fructe, acestea 

sunt deversate în râuri, distrugând viața din 

ape”. 

Că fertilizatorii comerciali afectează 

vitaminele este susținerea Dr. McAlison. 

Potrivit experimentelor făcute de el, 

conținutul de vitamine din alimente are 

legătură directă cu conținutul de vitamine 

din solul de unde sunt luate, care, la rândul 

lui, depinde de elementele organice și viața 

biologică din sol, toate acestea fiind 

afectate de întrebuințarea fertilizatorilor 

comerciali. 

Întoarcere la fertilizatorii 

naturali 

Dacă folosirea fără discernământ a 

fertilizatorilor comerciali este responsabilă 

nu doar de sărăcirea solului și a plantelor, ci 

și de păgubirea oamenilor și a animalelor, o 

întoarcere către metodele organice ar 
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trebui să aibă un efect benefic asupra 

omului și a animalelor. Așa stau lucrurile? 

Da, așa stau! De fapt, există mulți fermieri 

care spun că au o îmbunătățire în ce 

privește cirezile de animale, ca urmare a 

schimbării fertilizatorilor comerciali cu cei 

organici. Robustețea cailor a crescut de 

șapte ori; avorturile spontane în rândul 

iepelor s-au redus semnificativ și a crescut 

imunitatea la boli mortale, în rândul 

animalelor, precum bolile la copite și bot și 

la pesta bovină, la fermierii care s-au întors 

spre fertilizatori naturali. Care sunt efectele 

în ce privește oamenii? 

Instituții din Anglia, Noua Zeelandă, 

Canada, etc., au făcut o schimbare de la 

hrana obținută cu ajutorul fertilizatorilor 

comerciali la cea obținută cu ajutorul 

elementelor naturale și toate au raportat 

aceeași îmbunătățire. Reprezentativ pentru 

aceste rapoarte este cel care a apărut în 

The Lancet, o revistă de medicină din 

Anglia, în sensul că „s-a raportat o 

extraordinară îmbunătățire în ce privește 

sănătatea mentală și fizică, în special în ce 

privește infecțiile, tulburările alimentare și 

cariile dentare.” 

Absența incidenței multor boli 

degenerative în rândul popoarelor 

orientale, care hrănesc solul doar prin 

metode naturale, este arătată ca și dovadă 

că întrebuințarea fertilizatorilor comerciali 

este responsabilă pentru prevalența 

acestor boli în țările occidentale. Rămâne o 

discuție deschisă dacă doar acesta este 

singurul factor responsabil (sunt implicați, 

fără îndoială, și alți factori precum excesul 

și modul de viață), dar având în vedere cele 

de mai sus se pare că aceasta are un rol. 

Ar putea fi spuse mai multe despre 

acest subiect, dar cele de mai sus sunt 

suficiente pentru a arăta că bolile 

degenerative sunt legate de alimentația 

defectuoasă și că alimentația potrivită nu 

este doar o chestiune de a mânca o 

varietate de legume și fructe, etc. Atâta 

timp cât întrebuințarea fertilizatorilor 

comerciali crește conținutul de celuloză și 

carbohidrați din plante și acestea cresc în 

mărime, fără să le adauge ceva la 

oligoelemente, ci mai degrabă scoate din 

ele, atâta timp omul va avea lipsuri în ce 

privește sănătatea lui. 

Faptele de mai sus mai aruncă 

lumină și asupra condiției cunoscută sub 

numele de „foame ascunsă”, de care suferă 

mulți oameni, de obicei fără să știe, din 

cauza lipsei anumitor elemente vitale și 

aceasta explică fabricarea și vânzarea din 

ce în ce mai multor vitamine și suplimente 

alimentare. Că aceste produse ajută, cel 

puțin ca înlocuitori, a fost prezentat la o 

conferință, în urmă cu câțiva ani. După ce 

Dr. Morris Fishbein, președintele Asociației 
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medicale americane, a spus că acestea sunt 

fără valoare, Dr. Eddy, nutriționist la 

Universitatea Columbia, a produs statistici 

care arătau că prin adaos de vitamine o 

mare fabrică și-a crescut veniturile 

muncitorilor de la 7,5$ la peste 10$ pe zi. 

Sunt implicați și alți factori 

Totuși, în această privință ar fi bine 

să fim puțin atenți. Deși fertilizatorii 

comerciali cauzează, fără îndoială, 

deficiențe în factori vitali, care la rândul lor 

au ca rezultat boli degenerative, este 

rațional să tragem concluzia că mai sunt 

implicați și alți factori. Biblia declară: 

„Dumnezeu nu trebuie batjocorit. Căci ce 

seamănă omul, aceea va și secera” și că 

„plata păcatului este moartea”. Bolile 

degenerative sunt răspândite și cresc în 

locuri unde este preponderent un mod de 

viață pe fugă. „Alimentația excesivă și 

sedentarismul” din moderna Sodomă, 

„iubirea de plăceri mai mult decât iubirea 

de Dumnezeu”, consumul de tutun și 

băuturi alcoolice sunt implicate, fără 

îndoială. 

Nu putem semăna egoism, nu 

putem să ne permitem pofte carnale în 

mod exagerat sau să ne consumăm energia 

pe altarul ambiției egoiste și să nu ne 

așteptăm să culegem suferință și boli. Pe 

lângă toate acestea, fiecare om poate să 

practice bun simț, auto-control și să 

trăiască în mod cumpătat, indiferent de 

câte poate face în ce privește faptele 

oferite mai sus, în legătură cu sănătatea și 

solul. 

Biblia arată speranța unei lumi noi, 

în care fiecare om va sta sub vița și sub 

smochinul lui și unde „nici un locuitor nu va 

spune: Sunt bolnav!” (Mica 4:4; Isaia 

33:24). Fără îndoială că în acea lume nouă, 

acum atât de aproape, ciclul natural de a 

păstra pământul fertil va fi restabilit și toți 

oamenii vor avea de beneficiat de pe urma 

acestuia. Dar viața veșnică va veni doar 

dacă dobândim cunoștință despre singurul 

Dumnezeu adevărat și despre cel pe care l-

a trimis El, Isus Cristos. - Ioan 17:3, NW. 

De la corespondentul Treziți-vă! din 

Africa de Sud 

Africa de Sud îi este foarte datoare 

hughenoților francezi, care au sosit aici în 

1689. Ei au pus totul în joc, chiar și viața, 

pentru iubirea Cuvântului lui Dumnezeu și 

a libertății de închinare. Exemplul și 

influența lor și-au lăsat o amprentă de 

neșters pe istoria țării. 
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Dar se apreciază și se realizează, în 

general, că principiul libertății este din ce în 

ce mai mult dat la o parte, nu doar în alte 

părți ale lumii, ci și în țara noastră? 

Povestea suprimării, care este relatată în 

acest articol, arată clar prezența în această 

țară a unei clase de persoane ce au o mare 

influență în sfătuirea oamenilor, care sunt 

mereu cu ochii în patru să doboare zidul de 

apărare împotriva vânturilor rele de 

asuprire, pentru a-și atinge propriile 

scopuri egoiste. Așadar, toți oamenii sinceri 

să se gândească serios la implicațiile din 

faptele următoare: 

Un profesor din provincia Transvaal, 

printr-un studiu personal al Scripturilor, a 

îndrăznit să ajungă la concluzii ce nu sunt în 

armonie cu punctele de vedere ale 

denominațiunilor „ortodoxe” din țară, 

vorbitoare de africană. Profesorul în 

discuție, domnul L. C. Kotze, preda la 

Palmietfontein, Tretsom, lângă Vaalwater, 

Transvaal din 1945. 

Problema a început când un prieten 

de-ai lui, la care stătea în chirie, a început 

să se plângă că un african, un martor al lui 

Iehova, care lucra printre africani, propaga 

comunismul. Domnul Kotze a respins 

acuzația, deoarece cunoștea faptele. 

Atunci acest prieten, domnul Oosthuizen, 

s-a supărat rău și a devenit violent și i-a 

cerut direct lui Kotze să plece, ceea ce s-a și 

întâmplat. El a adăugat: „Am să te dau afară 

de aici. De acum încolo suntem dușmani!” 

În aceeași după-amiază, Oosthuizen 

s-a dus la preotul legal. Ei au redactat 

împreună o petiție, intitulată „Părinții 

creștini de la Școala din Palmietfonte 

doresc transferul domnului L. C. Kotze, 

deoarece s-a identificat singur cu 

Russelismul.” („Russelism” este numele 

batjocoritor dat de dușmani martorilor lui 

Iehova). În săptămâna următoare părinții 

au fost vizitați pentru semnături. Doar 

câțiva au refuzat să semneze. La scurt timp 

după aceasta, la o adunare a comitetului 

școlii, prezentatorul (mai sus amintitul 

Oosthuizen) l-a avertizat pe Kotze că dacă 

devine „student al Bibliei”, așa cum îi 

numesc unii localnici pe martorii lui Iehova, 

„lucrurile se vor înrăutăți pentru el”. 

O altă întâmplare, care a fost mai 

degrabă dificilă, a fost atunci când Kotze a 

fost numit să-i ia locul domnului 

ArthurMiddleton, recent demisionat din 

funcție. În ziua de deschidere a școlii, la 

începutul noului semestru, era pezent un 

alt director, care a fost numit la câteva zile 

după Kotze. Toate acestea s-au întâmplat în 

octombrie anul trecut.  

Pe 9 noiembrie, 1949, chestiunea a 

mers mai departe, când a fost trimisă o 

delegație din partea școlii, pentru a se 

întâlni cu părinții care se împotriveau. Între 
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timp, unii părinți au regretat că semnaseră 

petiția și și-au retras semnăturile. 

Delegația era alcătuită dintr-un 

domn pe nume Neethling și doi clerici din 

diferite denominațiuni (una în conflict 

violent cu alta). Oosthuizen, omul care 

pornise tot acest necaz, a avut grijă să 

meargă la Nylstroom chiar în acea 

dimineață. Nystroom este locul unde se 

află consiliul director al școlii și unde stau 

acești clerici. El i-a însoțit atunci când 

aceștia au ieșit. Nu este de mirare că 

Neethling, în discursul său de la această 

adunare, venise cu intenția de a-l elimina 

pe domnul Kotze cu orice cost, când a 

declarat că ei veniseră să scape părinții de 

„Russelism” și că el, personal, îl convocase 

pe Dr. Malan (premierul țării) pentru a-l 

consulta, iar Dr. Malan spusese că acel 

comitet director al școlii avea puterea să 

hotărască ce fel de profesori dorește. 

Fostul director, domnul Middleton, 

care preda la Palmietfontein de mulți ani, 

era martor al lui Iehova. Când preotul local 

a încercat să-l dea afară pe Middleton 

pentru că era „student al Bibliei”, 

Oosthuizen a fost cel care a insistat mai 

mult decât oricine altcineva să împiedice 

transferul lui Middleton, deoarece și-a dat 

seama că asta însemna o mare pierdere 

pentru școală.  

La începutul anului 1950 Kotze a 

fost numit director principal al școlii. Se 

pare că aceasta l-a mâniat pe Oosthuizen 

mai mult decât oricând. Prin agitație și 

intimidare persistente, în cooperare cu 

preotul local, mulți părinți au fost convinși 

să „facă grevă” și să nu-și mai lase copiii să 

meargă la școală.  

Inspectorii îl favorizează pe 

profesor 

Pentru a găsi o ieșire din acest 

impas inspectorul local a sugerat o 

cercetare din partea ministerului. 

Departamentul de Educație din Pretoria a 

trimis doi inspectori să investigheze. Ei l-au 

favorizat pe Kotze. În armonie cu 

investigația lor, departamentul a informat 

comitetul local că nu-l puteau transfera pe 

Kotze, deoarece el nu vroia să fie 

transferat. El era un om cu un caracter 

ireproșabil și nu încălcase regulamentul 

departamentului, în nici o privință. Nu 

predase nici un fel de doctrină la ore. 

Părinții au fost instruiți de inspectori să-și 

trimită copiii la școală. 

Dar Oosthuizen și preotul local n-au 

fost mulțumiți. Sprijiniți de Consiliul de 

conducere al școlii ei au persistat. Din nou, 

15 părinți au fost convinși să nu lase la 

școală 19 copii.  
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În mod legal, părinții pot fi puși sub 

acuzație. Era datoria consiliului de 

conducere al școlii să aibă grijă ca acești 

copii să meargă la școală. Cei trei preoți din 

comitet și asociații lor au fost de acord să 

fie de partea delincvenței acestor părinți. 

Părinții știau că au sprijinul acestor oameni, 

care erau responsabili pentru punerea în 

aplicare a legii, în mod corect, dar care au 

refuzat să-și facă datoria. Pe plan local, 

părinții care doreau să-și trimită copiii 

înapoi la școală au fost însoțiți de agitație și 

intimidare. 

Oosthuizen și preotul local, Viviers, 

au văzut o singură posibilitate pentru 

transferarea lui Kotze: atitudinea 

administratorului din Transvaal, Dr. Nicol, 

un fost preot. Nu cedase el presiunii foștilor 

colegi din Nylstroom și Palmietfontein? El 

avea putere să facă un transfer fără să aibă 

vreun motiv, dacă, după judecata sa, un 

astfel de transfer era în interesul educației. 

Administratorul folosește 

putere autocratică 

În cele din urmă, administratorul, 

evident după o anumită ezitare, a cedat. 

Kotze a fost instruit că va fi transferat la 1 

august 1950. Când a primit această 

înștiințare, el i-a scris administratorului: 

„Doresc să protestez puternic față 

de transferarea mea la o altă școală. Un 

părinte s-a supărat pe mine când am 

încercat să-i dovedesc că martorii lui Iehova 

nu propagă comunismul. După aceasta, el a 

hotărât să mă dea afară. Credința mea a 

fost doar ceva de care s-au folosit ca să mă 

lovească.  

Părinții au fost întărâtați și 

intimidați într-un mod dezgustător, 

reținându-și copiii de la școală, pentru a mă 

scoate de acolo.  

Procedura potrivită, de la început, 

ar fi trebui să fie să-i pună sub acuzație pe 

părinți. Aceasta ar fi clarificat situația. 

Comportamentul consiliului de conducere 

al școlii arată că aceștia nu sunt competenți 

să-și facă datoria. Insist urgent la dizolvarea 

acestuia. 

După câte știu, până acum n-a fost 

transferat nici un profesor pe motive 

religioase. Trăim într-o țară democratică. S-

a creat un precedent periculos. Lângă mine 

se află profesori care au aceeași credință ca 

și mine. Este foarte ușor să fie alungați și ei 

la fel. Este posibil să fiu persecutat în 

același mod la un alt centru? Eu lupt pentru 

libertatea de închinare nu doar a mea, ci și 

a colegilor mei. 

Cu respect și urgent vă cer să-mi 

anulați transferul, pentru a triumfa justiția.  

Ca membru al Consiliului profesoral 

din Transvaal, domnul Kotze a invocat 
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ajutorul și protejarea acestei organizații. 

Într-o scrisoare foarte compătimitoare, 

secretarul acestei asociații a răspuns, pe 23 

iunie, 1950: 

„Am ajuns la concluzia că ați fost 

persecutat pentru credința dumneavoastră 

și că au avut un cuvânt de spus și 

diferențele personale. Regretăm lucrul 

acesta și îl dezaprobăm. Puteți fi sigur că 

suntem de partea dumneavoastră. 

Am discutat aspectul legal cu 

avocatul nostru. S-a constatat că deși din 

punct de vedere moral ați suferit o pagubă 

destul de mare, nu aveți motive să faceți 

apel la curțile țării. Regulamentele sprijinite 

de Actul Educației dau Departamentului (și 

în special administratorului) dreptul de a 

transfera un profesor fără nici un motiv. 

Citiți secțiunea 23 a Regulamentului, din 

care s-a trimis, recent, câte o copie la toate 

școlile. 

Cândva am contestat la Curtea 

Supremă dreptul Departamentului de a 

transfera un profesor. Decizia curții a fost 

clară. Singura clauză este ca profesorul să 

fie transferat pe un post care să aibă cel 

puțin același grad. 

Prin urmare, trebuie să facem față 

neplăcutei situații prin care a trebuit să 

treceți.  

Chiar pentru a combate această 

situație, acum mai mult ca oricând, 

insistăm ca instituția să facă un apel și avem 

încredere că vom avea succes. 

Înțelegem bine că dumneavoastră 

vreți să continuați la Palmietfontein. Dar vă 

cerem să vă gândiți dacă n-ar fi mai bine 

pentru liniștea dumneavoastră să mergeți 

în altă parte. Nu este o parte a voinței 

divine ca să mergeți pe terenuri noi? Noi 

înțelegem doar parțial; într-o zi toate 

misterele vor fi rezolvate pentru noi”. 

O scrisoare drăguță, într-adevăr! În 

contrast izbitor cu comportamentul 

predicatorilor de profesie, care 

„mărturisesc” faptul că învață Cuvântul lui 

Dumnezeu. 

Observăm aici în ce direcție îi 

îndreaptă pe oameni liderii clerului. Exact 

spre intoleranța de care au fugit strămoșii 

noștri, când au venit în aceste locuri. Ocazia 

pentru care fac așa este aceeași cu cea a 

prototipurilor, urârea oricărui raționament 

scriptural sănătos. Când sunt încolțiți de 

argumente biblice devin răzbunători și se 

transformă în persecutori ai celor 

nevinovați, exact așa cum au făcut în zilele 

lui Isus. 

Lupta zadarnică a clerului 

Cu toate acestea, ei obțin puțină 

satisfacție adevărată în aceste zile. Faptele 
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lor nelegiuite sunt aduse la lumină și ei nu 

savurează strălucirea ieftină a publicității 

făcută faptelor lor, pe care ei preferă să le 

facă în întuneric. (Ioan 3:19-21) Mai mult 

decât atât, mulți oameni sinceri se întorc 

dezgustați de la acești învățători. 

Profesorul mai sus amintit nu doar 

că a fost forțat să vadă cu proprii ochi ce 

anume se practică în numele 

„Creștinismului”, de unii oameni aflați la 

conducere, din „biserica” lui, astfel 

disociindu-se complet de ei, iar patru familii 

din vecinătate au început să privească mai 

atent spre adevăratele învățături ale Bibliei. 

Ei se întorc acum spre direcția lumii noi și 

nu mai umblă în continuare alături de 

actuala lume rea, care se află în ale ei „zile 

din urmă”, „timpul sfârșitului”. Lecturile 

publice la care au participat foarte mulți 

oameni și studiile biblice la domiciliu îi 

ajută, așa cum și ei îi ajută pe mulți alții de 

pe tot globul, în aceste zile. Această 

evanghelie a Împărăției este predicată în 

toată lumea, ca mărturie pentru toate 

națiunile, indiferent că asta îi place sau nu 

clerului. – Matei 24:14. 

 

 

 

Registrul social al ocolului pentru animale 

Pentru observatorul obișnuit poznele din cotețul de păsări poate că nu au 

atâta semnificație. Totuși, lucrul acesta este departe de a fi adevărat. Ceea ce poate 

părea lipsit de semnificație și ceva banal legat de găini, pentru un spectator, din 

contră, este o chestiune de cea mai mare importanță. Dr. Alphaeus M. Guhl, de la 

Colegiul de Stat din Kansas, a studiat cu atenție o mulțime de pui. Studiile Dr. Guhl 

dezvăluie că în orice grup de găini este stabilit aproape imediat un rigid „registru 

social”. Ordinul nu este stabilit de nimic altceva decât de abilitatea de a ciuguli a 

fiecărei găini. Fiecare primește un rang superior față de cele care pot ciuguli cu 

succes. Pe de altă parte, orice găină care o poate depăși la ciugulit pe cea amintită 

mai înainte va primi un rang superior. Acest ordin în viață este foarte important 

prin faptul că determină ordinul de a mânca și de a primi diferite privilegii în cotețul 

de păsări. 
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Ca experiment, Dr. Guhl a strâns opt rase de găini albe și cuvintele Dr. Guhl 

s-au adeverit. Trebuie observat că găinile aflate în partea de sus a scării au un spirit 

mai arogant, în timp ce acelea aflate mai jos, pe scară, sunt mai docile și au un spirit 

„feminin”. Așa cum stau lucrurile cu aproape toate formele de viață, cu cât cele cu 

aspect de doamne au mai mult sex-appeal, cu atât șansele ca ouăle lor să fie fertile 

devin mai mari. Cu toate acestea, datorită privilegiului ei de a putea să doarmă cât 

vrea, de a căuta după viermi unde îi place și a multor beneficii aduse de poziția pe 

care o deține, regina găinilor se bucură, de obicei, de cea mai lungă viață. 

Ca experiment, Dr. Guhl a luat cea mai smerită și docilă găină din cele 

adunate, pentru cercetare, și timp de șase săptămâni i-a injectat hormoni 

masculini. Rezultatele au fost uimitoare. Uitându-și toate manierele de smerenie 

de altădată, această găină a devenit un agresor neașteptat. Una câte una, ea și-a 

eliminat rivalele, punându-le pe toate la pământ, până când s-a confruntat cu 

regina. Atunci, fără să ezite, s-a repezit spre găina numărul unu și într-un amestec 

de pene și pinteni aceasta a avut succes. După ce a triumfat în fața celei învinse, a 

primit „coroana” de învingător, fiind proclamată o nouă ordine socială. 

Gulf Stream a fost foarte bine 

descris ca „fierbintele Mississippi în 

înghețatul Atlantic”. Da, este vorba despre 

un râu într-un ocean, de fapt, doar unul din 

multele râuri. Dar, poate întrebi tu, cum 

este posibil să fie un râu într-un ocean? 

Cum își poate păstra acesta identitatea, 

cum se poate feri să nu fie înghițit, să nu fie 

diluat sau dispersat în toată apa de jur 

împrejur? În afară de asta, nu este 

gravitatea răspunzătoare de curgerea 

râurilor pe uscat, ele curgând din ce în ce 

mai jos, până când ajung în mare sau în 

ocean? Cine este răspunzător pentru 

curgerea acestor râuri din ocean? 
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Să luăm în considerare Gulf Stream, 

cel mai bun exemplu despre astfel de râuri. 

Acesta are între 40 și 50 mile lățime și între 

două și șase mii picioare adâncime. 

Călătorind, în medie, între trei până la șase 

mile pe oră, se estimează că debitul 

acestuia este de 500 bilioane galoane, sau 

aproape două bilioane tone de apă pe 

secundă. Rapoatele recente arată că acesta 

este oarecum mai îngust și curge mult mai 

rapid decât s-a estimat cândva. Chiar și 

ambarcațiunile mai mari care intră în albia 

acestuia se simt atrase de el. Gulf Stream 

nu este un râuleț nesemnificativ. 

De unde izvorăște și unde se varsă 

acest râu? Izvorând din Golful Mexic, de 

unde și numele, acesta curge între Cuba și 

partea de Sud a Floridei, se întoarce spre 

nord și paralel cu Statele Unite, de obicei la 

vreo două sute de metri departe de țărm, 

continuă până ajunge la latitudinea Cape 

Hatteras, unde se lățește, ajungând la 167 

mile lățime. Când ajunge la înălțimea 

insulei Nantucket este deviat spre vest, își 

încetinește ritmul în mod considerabil și de 

aici înainte este cunoscut ca și Gulf Stream, 

apoi se bifurcă treptat, îndreptânduse spre 

nord, spre Oceanul Arctic, și spre sud, până 

la coasta de Vest a Africii. 

Caracteristicile Râului 

Gulf Stream are multe caracteristici. 

În primul rând, are propria culoare de 

albastru, care este în contrast izbitor cu 

verdele întunecos al oceanului. Linia de 

demarcație dintre râu și ocean se discerne 

chiar și de cei care nu sunt navigatori și a 

fost observată de aviatori aflați la o milă 

deasupra oceanului. De-a lungul cursului lui 

se formează mereu vârtejuri și ramificații. 

Acestea durează între câteva minute, până 

la o săptămână, două; cele mai mari apar la 

fiecare șaizeci, șaptezeci de mile și au o 

lățime de 250 mile.  

De asemenea, Gulf Stream își are 

propria concentrație de sare, mai mare 

decât cea din ocean. Își are propria 

temperatură caldă, în jur de 80 grade 

Fahreinheit și propriul aer cald. De 

asemenea, își are propriile furtuni, propria 

ceață și propria viață marină.  

Gulf Stream aduce cu el viața 

marină tropicală, care diferă foarte mult de 



26 
 

cea care se găsește în ocean, ce curge de 

fiecare parte a lui. Aici există peștele 

zburător, peștele-marinar, care se 

aseamănă cu peștele-sabie, care crește 

până la șase picioare lungime. Și mai este 

peștele argintiu, un pește mare, pe care 

pescarii îl consideră un adevărat luptător. 

Cu toate acestea, cel mai remarcabil dintre 

toți este Războinicul Portughez, numit așa 

pentru că se găsește la latitudinea cu 

Portugalia și se aseamănă cu un vas de 

război în miniatură. Este un pește gelatinos, 

care are o măsură neobișnită, ce plutește la 

suprafața oceanului, iar culorile lui 

minunate îl fac să fie una dintre cele mai 

frumoase dintre toate creaturile din mare. 

Cu toate acestea, este unul dintre cei mai 

periculoși pești, având tentacule ce au o 

lungime între 12 și 20 picioare, a cărui 

înțepătură poate paraliza peștii și poate 

produce pagube serioase omului. 

De asemenea, Gulf Stream este 

marcat de multe ierburi de golf, sargassum, 

care seamănă cu pluta, de culoare verde-

maroniu, pe care se cațără o mulțime de 

alte creaturi ale mării. 

Franklin face reclamă la Gulf 

Stream 

Fapte cu privire la Gulf Stream au 

fost aduse pentru prima dată în atenția 

lumii nautice de Benjamin Franklin. 

Aproximativ în anul 1770, în timp ce era 

diriginte de oficiu poștal pentru coloniile 

americane, s-a pus întrebarea de ce 

traversarea oceanului de către navele 

britanice dura întotdeauna cu o săptămână 

sau două mai mult decât o făceau corăbiile 

comerciale din America. Acest lucru părea 

destul de ciudat pentru Franklin, deoarece 

corăbiile yankee aveau încărcături mai 

grele și aveau echipaje mai puțin instruite 

decât navele britanice. Întrebându-l pe un 

căpitan yankeu, lui Franklin i s-a spus că 

marinarii yankeii descoperiseră existența 

unui râu care era mult mai cald decât 

oceanul și că pe acesta puteau merge spre 

est cu aproape trei mile pe oră. Corăbiile 

yankee evitau acest râu în călătoriile lor 

spre est, dar cele britanice, încercând să 

facă față curentului acestuia, pierdeau cam 

70 de mile pe zi. 

Nici un fel de hartă oceanografică 

nu conținea vreo referire la el, așa că 

Franklin a cerut ca acest căpitan să-i arate 

cursul acestui Gulf Stream pe o hartă 

oceanografică, lucru pe care el l-a făcut 

imediat. Ori de câte ori Franklin a traversat 

oceanul, după aceea, el și-a luat notițe 

despre acest râu și i-a verificat 

temperatura. El a constatat că acesta era 

întotdeauna mai cald decât oceanul, de 

fiecare parte, și astfel a ajuns la concluzia că 

termometrul ar fi un instrument folositor 

pentru a ajuta navigatorul să-l identifice. 
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Acesta, la rândul lui, servea ca ajutor 

pentru a determina localizarea 

ambarcațiunii. 

Metoda lui Franklin de a identifica 

râul prin citirea temperaturii este 

considerată astăzi foarte bună. Cu toate 

acestea, Gulf Stream nu mai servește 

scopului de a ajuta navigatorii să localizeze 

amplasarea corăbiei lor. De ce? În primul 

rând, instrumentele nautice de astăzi sunt 

mult mai exacte decât erau în timpul lui 

Franklin; atunci erori de 5-10 grade erau un 

lucru obișnuit. În afară de asta, în ultimii ani 

Gulf Stream a făcut numeroase cotituri, 

astfel că al lui curs nu mai este același de 

altădată. De asemenea, vârtejurile care se 

formează continuu în râu pot fi la fel de 

calde sau chiar mai calde decât râul însuși, 

iar acesta, având o lățime de 250 mile, ar 

face ca variația de temperatură să fie destul 

de mare.  

Franklin a publicat următoarele 

fapte: Alizeele care bat de la est la vest în 

apropierea Ecuatorului și care, fără îndoială 

se datorează rotației pământului, adună 

multă apă pe Coasta de Vest a Atlanticului. 

Multă din aceasta intră în Marea Caraibelor 

și curge apoi în Golful Mexic. De aici se 

revarsă în Atlantic, între extremitatea 

Floridei și a Cubei. 

Un alt fapt ce astăzi este considerat 

ca un factor în formarea și cursul lui Gulf 

Stream este ceea ce se cunoaște sub 

numele de „circulație terestră” a oceanului. 

Există o circulație continuă a apei reci a 

Arcticului, la mari adâncimi față de Ecuator, 

și a apei calde a Ecuatorului, de la suprafață 

către poli. 

Calități și puncte slabe ale 

Râului 

Gulf Stream este și binecuvântare și 

blestem, în ceea ce-l privește pe om. În 

timp ce se deplasează spre est, în ocean, 

ajunge să se întoarcă sub forma Curentului 

Labrador, rece ca gheața, ce curge de la 

nord. Întâlnirea acestor doi curenți extremi 

creează pericolul numărul unu în navigația 

din Atlantic și asta pe ruta directă dintre 

Statele Unite și Europa, datorită Marelui 

Cerc. Ca și generator de vreme rea este de 

neegalat, cauzând furtuni uriașe și cea mai 

urâtă ceață din toată lumea. În afară de 

asta, pe măsură ce se desprind ghețari din 

Greenland și încep să se deplaseze spre 

sud, vârtejurile create de acești doi curenți 

au tendința să-i blocheze, crescând astfel 

pericolul. 

În paranteză fie spus, acești factori 

au fost responsabili pentru scufundarea 

luxosului transatlantic britanic „Titanic”, cel 

mai mare vapor din lume la timpul acela, în 

călătoria lui spre Statele Unite, din 1912. Ca 

urmare a acestui dezastru, în care și-au 
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pierdut viața peste 1.500 de oameni, a fost 

înființată o patrulă internațională. 

Pentru ambarcațiunile care 

călătoresc pe ruta Marelui Cerc, Gulf 

Stream poate complica chestiunile și se 

poate dovedi un blestem, dar pentru 

oamenii de pe uscat, din țările Europei de 

Vest, acesta este într-adevăr o 

binecuvântare, aducând atât căldură cât și 

umezeală. Irlanda are reputația de Insula 

de Smarald pentru Gulf Stream și climatul 

din Marea Britanie, Norvegia și partea de 

Nord-Vest a Rusiei ar fi cu cel puțin zece 

grade mai reci iarna, dacă n-ar exista 

curenții calzi ai râului. Ca urmare, unele 

porturi din nord, din Norvegia, sunt 

deschise tot timpul anului, cum este portul 

Murmansk, din nord-vestul Rusiei. Iar 

brațul lui Gulf Stream care se îndreaptă 

spre sud are meritul de a da Europei de 

Sud-Vest climatul foarte favorabil pe care îl 

are, în comparație cu părți din Statele 

Unite, care se află pe aceeași latitudine. 

Și atunci și acum a existat câte ceva 

uimitor legat de modul cum și-a schimbat 

cursul Gulf Stream. În ultimii ani, peștele 

zburător a fost observat aproape de 

coastele Angliei și ale New Jersey, iar în 

1949, pentru prima dată, apele lui albastre 

s-au văzut pe teritoriul Statelor Unite. Cu 

toate acestea, hidrografii navali ne asigură 

că chiar dacă în ultimii ani râul se comportă 

puțin altfel, nu există nici o asemănare în 

modul în care și-a schimbat cursul. „Pragul 

continental”, acea zonă a apei de la 

suprafață de pe coasta unui continent, va 

împiedica acest râu, cu o adâncime între 

două mii și șase mii de picioare, să vină mai 

aproape de țărm decât este acum. 

Povestea despre Gulf Stream n-ar fi 

încheiată fără să facem referire la Marea 

Sargasso din Atlantic. Amplasarea acestei 

mări este determinată de vârtejul central 

din Gulf Stream și se estimează că ar fi 

undeva la 20-35 grade nord și 30-75 grade 

vest, pentru o zonă totală cu o suprafață 

aproape egală cu a Europei. Aceasta este o 

zonă care practic nu are nici un fel de 

curenți oceanici sau o circulație de 

suprafață și este plină de insule mari de 

ierburi de golf sau sargassum, de unde și 

numele. Opinia curentă cu privire la aceste 

insule de ierburi de golf este că acestea 

sunt formate din plante marine sau 

oceanice, care cresc la suprafața oceanului.  

Da, există puternice râuri în oceane, 

care își au propriile caracteristici și care 

urmează în ocean un curs regulat, pentru 

multe, multe mile. Iar Gulf Stream, cu 

debitul lui de două bilioane de tone de apă 

pe secundă, cu viața lui marină tropicală, cu 

rolul lui de generator de pericol pe ruta 

Marelui Cerc, cu minunata Mare Sargasso 

și, mai presus de toate, cu influența lui 
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blândă asupra climatului din Europa de Est, 

este regele tuturor. 

Motive de impozitare

El este un simplu om  

Taxează-l, taxează-l cu tot ce poți 

Taxează-i casa și patul 

Taxează-i chelia din cap 

Taxează-i pâinea și carnea 

Taxează-i încălțămintea din picioare 

Taxează-i mașina și combustibilul 

Taxează-i strada pe care circulă 

Taxează-i aerul și apa 

Taxează-i lumina soarelui, dacă îndrăznești! 

Da, unii poeți s-au simțit prost în ce privește 

taxele. 

„De ce trebuie să plătim taxe”? 

Potrivit Enciclopediei Americana, taxa este 

„o contribuție obligatorie, luată de la o 

persoană, pentru guvern, pentru a acoperi 

cheltuielile implicate în interesul comun, 

fără nici o referire la beneficiile speciale 

primite”. În afară de asta, experții moderni 

în taxe afirmă că „taxele pot fi impuse 

complet separat de calitatea de a produce 

venituri, pentru a ajunge la efecte dorite, 

cu anumite ocazii” și „la un nivel superior 

de operare, ca instrumente pentru 

bunăstarea omului”.  

Numărul diferitelor taxe impuse 

sau colectate în Statele Unite a fost 

evaluat la peste cinci sute, fiind 

colectate de peste 170.000 „autorități 

de taxe”, care cuprind tot, de la guvern 

federal la districtele de irigații. În 

principal, taxele se împart în 

următoarele opt categorii, cu diferite 

caracteristici, după cum urmează: 

1.Taxa pe venit. – În unele locuri 

aceasta este impusă de trei ori, de 

conducerile federale, statale și ale 

orașului. Denumită o taxă „progresivă”, 

deoarece rata ei crește odată cu 

creșterea sumei implicate, ea se 

bazează pe „abilitatea de a plăti”. De 

exemplu, se știe că un om care câștigă 

un milion de dolari poate renunța la 

865.000 $, la fel cum un om care câștigă 

o mie de dolari poate renunța la 12$.  

2.Taxele pe corporație. - Și acestea sunt 

„progresive”, dar au o creștere mai 

mică, ca să nu penalizeze industria în 

mod nejustificat. Cu toate acestea, în 

vreme de război, „excesul de taxă pe 
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profit” a fost creat pentru a da înapoi 

guvernului majoritatea profitului de război.  

3.Taxele pe cheltuieli, accize sau vânzări. – 

Unele dintre acestea sunt plătite de 

producător, altele de muncitor, iar altele de 

consumator. Cele mai obișnuite și cele mai 

mari sunt taxele pe combustibil, tutun și 

băuturi alcoolice. Consumul de băuturi 

alcoolice și tutun fiind considerat un viciu, 

ele au fost taxate de la început, pentru a 

descuraja folosirea lor. În timpul ultimului 

război au fost taxate mai ales blănurile, 

bagajele și cosmeticele, pentru a reduce 

consumul lor, dar acum sunt menținute 

pentru veniturile pe care le aduc. 

4.Taxe pe importuri. – Scopul principal al 

acestora este să protejeze industria. Cu 

toate acestea, în primele sute de ani ele au 

plătit aproape toate cheltuielile guvernului 

federal. Astăzi venitul obținut de pe urma 

acestora este neglijabil.  

5.Taxele pe avere sau daruri și taxele pe 

moșteniri. – Acestea sunt „progresive”, 

principalul lor scop fiind de a avea grijă ca 

proprietățile să nu devină prea mari și prea 

puternice. Tipic este cazul averii lui Goelet, 

taxe ce au scăzut de la 19.000.000 $ la mai 

puțin de 3.000.000$. (New York Times, 17 

august, 1950). Taxa pe daruri distruge 

eforturile de a evita taxa pe moștenire. 

6.Taxa pe proprietate, care cuprinde averea 

reală, proprietatea personală și impozitele 

pe câștiguri. – Această taxă poate provoca 

greutăți când proprietatea este 

nejustificată sau ipotecată, proprietarul nu 

lucrează sau când angajatul de la oraș își 

pierde locuința, pentru că nu și-a primit 

salariul de multe luni. Venitul de pe urma 

vânzării proprietății reale este taxat mai 

puțin decât veniturile obișnuite obținute 

din salarii, pe ideea că valoarea s-a 

acumulat pe o perioadă de ani. 

7.Taxa pe privilegii sau licență, pentru 

practicarea unei profesii sau dezvoltarea 

unei afaceri. – Acestea sunt taxe ce au fost 

puse în mod nepotrivit pe activitatea de 

predicare a martorilor lui Iehova. În astfel 

de cazuri, „puterea de a taxa este puterea 

de a distruge”. Aceste legi mai sunt folosite 

de elemente medicale egoiste, reacționare, 

pentru a combate terapia neortodoxă. 

8.Impozitul pe cap de locuitor. – Este de 

origine medievală și pusă pe fiecare 

individual, indiferent de abilitatea de a 

plăti. Este folosită de opt state din sud, 

pentru a păstra politica în mâinile albilor. 

Ca rezultat, constatăm că doar 18,3% din 

electoratul din aceste state votează, în 
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comparație cu restul de 68,7%, care este 

procentul din restul țării. 

 

De la corespondentul Treziți-vă! din 

Trinidad 

Indianul din Trinidad nu este 

„nobilul om cu pielea roșie”, familiar 

americanilor și canadienilor. El nu este cel 

din triburile de indieni din America Latină, 

căci aborigenul Carib practic a dispărut. El 

este un descendent al indianului din Orient, 

care a venit aici, în număr mare, în secolul 

al nouăsprezecelea. Astăzi el se găsește în 

toate părțile Trinidadului și formează al 

doilea cel mai mare grup rasial din insulă.  

De ce a venit indianul în Trinidad? 

Ce l-a motivat să-și părăsească țara iubită, 

India, pentru a întreprinde o călătorie 

primejdioasă, pe ocean, de cinci luni, 

pentru a se stabili într-un loc din Indiile de 

Vest? Pentru a se stabili? Greu de spus! 

Pentru că era împotriva religiei majorității 

celor care au venit să  emigreze din India, 

așa că ei nu aveau intenția de a rămâne 

permanent. Ei au venit pentru aur! Nu ca să 

fie săpat dintr-o mină, ci să fie smuls din 

pământ, sub formă de salarii pentru 

muncitorii în agricultură. După rebeliunea 

și confuzia din India, din 1857, unii au venit 

din motive politice. 

Cu câțiva ani înainte de asta, sclavia 

fusese abolită în Imperiul Britanic, cu efecte 

devastatoare asupra industriei zahărului, 

care era și încă mai este industria de bază 

în Trinidad. Baronii zahărului s-au găsit 

dintr-o dată lipsiți de forță de muncă 

ieftină. Ei se aflau într-o mare încurcătură. 

Experimentele cu forță de muncă liberă 

erau descurajatoare și costisitoare. 

Încercările de a folosi muncitori portughezi 

și chinezi dăduseră greș. Trebuia găsită 

imediat o sursă ieftină de forță de muncă. 

Această sursă s-a găsit în India, unde, de 

secole, țăranul se mulțumește să 

muncească din greu și să primească puțin în 

schimb. Prin intermediul unor contracte de 

angajare plantatorii de zahăr au putut să-i 

determine pe indieni să emigreze spre 

Trinidad, într-un flux constant, din 1845 
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până în 1917, și astfel și-au salvat de la 

dezastru industria zahărului. 

Nedreptăți față de indieni 

Trebuie recunoscut că acel sistem 

de contracte de muncă a fost o propunere 

unilaterală, care îi favoriza pe plantatori și 

chiar de la început a fost suspectat în Anglia 

de cei din Societatea anti-sclavie. În 

aparență, acordul părea cinstit și a fost 

recunoscut de guvernul indian, deși n-a fost 

sprijinit activ de el; în practică acordul n-a 

funcționat fără părtinire, cauzând multă 

suferință și greutăți muncitorului angajat. 

Cei care recrutau forță de muncă erau lipsiți 

de scrupule și au făcut tot felul de 

promisiuni încântătoare, ilustrând 

Trinidadul ca un veritabil paradis, cu 

oportunități de aur pentru viitorii 

emigranți. Răpirile și alte tactici ale sclaviei 

n-au fost necunoscute în această afacere 

de a procura forță de muncă ieftină, pentru 

interesele industriei zahărului. Mulți din 

toate castele, și având tot felul de ocupații, 

au fost astfel făcuți să devină muncitori cu 

contract de muncă. Într-adevăr, când vine 

vorba de un prinț indian, se presupune că el 

a fost amăgit că face un pelerinaj religios. 

Cu toate acestea, el și-a îndeplinit termenul 

de cinci ani și s-a întors în India după alți 

cinci ani. Un lucru care l-a atras pe muncitor 

spre Trinidad a fost oferta de a se întoarce 

gratuit în India, după zece ani, dintre care 

cinci erau sub contract. 

213 bărbați, femei și copii au 

alcătuit primul grup de muncitori sub 

contract care a sosit în Port of Spain, la 

„Fatel-Rozak”, pe 30 mai 1845. Ei au primit 

mici cadouri și au fost duși imediat la o 

fermă, pentru a începe o viață grea, în 

barăci, ca muncitori la trestia de zahăr. Ei 

au constatat că sunt victime ale tertipurilor 

politice și că trăiesc în condiții vitrege de 

viață. Dacă încălcau acordul erau imediat 

aspru pedepsiți. Abuzurile comise de 

plantatori erau imediat acoperite. Sistemul 

de locuințe în barăci, care încă este folosit 

până în prezent, în unele locuri, au făcut ca 

standardele de viață să fie foarte scăzute. O 

„lege a salariului minim” garanta o medie 

de 12 cenți pe zi, pentru o perioadă de 365 

de zile, sau 26 de cenți pe zi, dacă lucrau cu 

ziua. 

Au venit din ce în ce mai mulți 

muncitori prin contract, supraviețuind 

grelelor încercări de a face o asemenea 

călătorie lungă, în ambarcațiuni prost 

echipate, până când, prin 1881, în colonie 

erau 3.993 muncitori cu contract de muncă. 

Industria și prosperitatea lor i-au făcut pe 

unii să realizeze dorința de a se întoarce 

acasă la sfârșitul contractului, cu 

economiile strânse. Acest lucru nu a fost pe 

placul plantatorilor, care au pus la cale 
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mijloace pentru a împiedica o asemenea 

reducere a forței de muncă. Aceasta era de 

obicei sub formă de a oferi indianului o 

bucățică de teren arabil. Acest lucru s-a 

dovedit a fi destul de eficient și mulți au 

primit oferta, stabilindu-se în Trinidad ca 

cetățeni, devenind o parte a populației 

rezidente. 

De la acest început modest își are 

originea comunitatea indiană din prezent. 

Este bine definită comunitate; o 

comunitate ce s-a extins rapid, căci indianul 

crede în familii numeroase și în căsătoria 

timpurie. În medie, femeia indiancă are 

primul copil la vârsta de șaisprezece ani. La 

actuala rată de creștere, acest grup va 

depăși în 1993 populația din insulă rămasă. 

Astăzi sunt în număr de 200.000, peste o 

treime din populație.  

Indianul obișnuit muncește din greu 

și este interesat să facă progrese, mai ales 

să dețină o locuință proprie. El a stabilit un 

exemplu în industrie și economie pentru cei 

din Trinidad și a contribuit mult la 

importanța industriei de bază din insulă, 

agricultura. Să iasă din rândurile celor pe 

jumătate sclavi a însemnat o luptă grea, dar 

s-au făcut progrese în aproape toate 

domeniile. Proprietarii de taxi și alții au 

putut să ia startul în acțiuni private, 

muncind la bazele americanilor din timpul 

anilor de război. Numeroase afaceri 

comerciale de astăzi sunt controlate de 

indieni. 

Educație 

La început, muncitorul la trestia de 

zahăr era puțin interesat de educație și 

fiind el însuși analfabet a văzut puține 

motive să încerce să le dea copiilor săi 

educație. Și mai este faptul că lucrul acesta 

nu a fost încurajat deloc de guvern. Din cei 

20.000 de indieni, în 1865, aproape 

douăzeci frecventau școlile publice. Acest 

prost început încă se reflectă în faptul că, 

astăzi, peste jumătate din populația 

indiană, majoritatea femei, sunt analfabeți. 

Școlile misionare canadiene au început să 

funcționeze în anul 1868 și au fost mijloace 

foarte eficiente de educație a indienilor și 

de a stârni interesul „hamalilor” să aibă 

copiii educați. Mulți oameni de afaceri 

indieni dau credit acestor școli misionare 

pentru începutul lor în viață.  

La facilitățile de educație pentru 

indieni au fost adăugate, mai târziu, un 

colegiu pentru profesori și un colegiu 

secundar. De asemenea, indienii au 

frecventat școlile obișnuite ale guvernului; 

unii au mers la școli ale denominațiunilor. 

Au fost înființate școli indiene religioase, 

unele cu ajutorul guvernului, pentru a-l 

ajuta pe indian să fie echipat pentru un loc 

superior în societate. Aceste școli din urmă 
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au fost interesate în special pentru 

păstrarea culturii și a obiceiurilor indiene și 

a celor două limbi principale din India: hindi 

pentru hinduși și urdu pentru musulmani. 

Astăzi multe dintre cele mai sclipitoare 

minți ale coloniei sunt indiene. 

Avansarea în eduație a fost însoțită de 

prestigiu mai mare pe plan social și politic. 

Pe măsură ce indianul și-a părăsit 

proprietatea pentru viața de la orașe și 

orășele, el a intrat în afaceri sau a studiat 

pentru o profesie. La început nu l-a 

interesat politica, datorită dorinței de a se 

întoarce în India, dar între timp a devenit 

din ce în ce mai interesat de politică, încât 

acum a devenit o putere. Activitățile sociale 

și politice au fost foarte mult influențate de 

condițiile din India din ultimii ani. 

Legături rasiale 

Până de curând, indianul își 

pierduse interesul față de țara-mamă și se 

considera un indian din vest sau un 

cetățean al Trinidadului. Unii chiar sunt 

rușinați de originea lor indiană. Acum a 

avut loc o mare schimbare. Acest lucru 

poate fi pus, în bună parte, pe seama 

filmelor, care fiindcă veni vorba, constituie 

una din afacerile pe care au pus monopol 

indienii. Când în cinematografe au început 

să ruleze filme din India, efectul a fost 

remarcabil. Toate clasele de indieni au 

început să arate un nou interes pentru 

cultura și obiceiurile indiene. Copiii indieni 

au început să fredoneze acordurile indiene 

pe care le auziseră, chiar dacă nu aveau nici 

cea mai vagă idee despre însemnătatea 

cuvintelor. Mândria de rasă a devenit 

foarte ușor de observat. Sub încurajarea 

atentă a celor interesați, să păstreze 

tradițiile indiene, acest interes a crescut și 

a ajuns foarte mare, încât unii au ajuns să 

susțină dubla cetățenie pentru indieni, 

aproape în timpul când India devenea o 

națiune independentă. De vreme ce ea a 

rămas în Federație, acest sentiment a 

scăzut în amploare. Cu toate acestea, 

reînvierea obiceiurilor indiene continuă și 

pare să fie o caracteristică permanentă a 

elementului indian. Sunt mai multe 

organizații care sprijină activitățile 

indienilor precum și mai multe cluburi 

indiene bine cunoscute. Acestea își 

îndeplinesc rolul în promovarea poziției 

sociale a indianului. 

De la împărțirea Indiei, indienii de 

aici care locuiesc împreună, de generații, în 

unitate, au trecut printr-o scindare între 

grupuri musulmane și hinduse. Vorbește cu 

un musulman și el îți va spune că hindusul 

este cel mai turbat naționalist; vorbește cu 

un hindus și el îți va spune că lucrurile stau 

exact invers. Nu este vorba doar despre o 

separare politică, ci aceasta cuprinde și alte 

domenii. Politicienii indieni și alți politicieni 
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au transformat această situație într-una 

politică. Ca urmare, între cele două grupuri 

sunt niște sentimente, precum și între 

grupurile de indieni și cei de culoare. 

Dezbinări religioase 

Imaginea despre comunitatea 

indiană n-ar fi completă fără a privi și 

aspectul religios, pentru că indianul este 

religios. Majoritatea indienilor sunt 

hinduși, iar în Trinidad sunt mai multe 

grupuri dintre aceștia. În cea mai mare 

parte ei se găsesc în zonele rurale, unde se 

cultivă foarte mult trestia de zahăr. Hindușii 

pierd teren treptat, pe măsură ce numărul 

lor scade, de la an la an. Casta, ce cândva 

era considerată importantă, nu mai este 

respectată decât într-o mică măsură, în 

anumite chestiuni ceremoniale. 

Aproximativ o șesime din populația 

indiană este musulmană și aceștia se găsesc 

la oraș. Aceștia au câștigat putere cu 

trecerea anilor și par să aibă o natură mai 

agresivă în chestiuni religioase sau de altă 

natură. Aceștia au mai multă recunoaștere 

din partea guvernului și mai mult ajutor 

decât grupul hindușilor, căci au avut succes 

să primească ajutor pentru o școală 

musulmană și ei sunt singurii din toate 

religiile sau grupurile cărora li s-a permis să 

obțină divorțul din alte motive decât 

adulterul. 

Pe de altă parte, hindușii au avut 

probleme cu guvernul în punerea în 

funcțiune a școlilor sectare și până acum n-

au primit nici un fel de ajutor. Ei au avut 

probleme în ce privește obiceiurile de 

căsătorie și pentru mult timp aceste 

căsătorii n-au fost recunoscute legal și nici 

copiii rezultați în urma acestor căsătorii. 

Acum unii preoți hinduși au făcut cerere 

pentru a oficia căsătorii și au și primit 

aprobare. Totuși mai există o interdicție în 

ce privește bătutul tobelor, ca obicei la 

ceremonia de căsătorie. 

Aproape o cincime din indieni nu 

sunt astăzi nici hinduși, nici musulmani. Un 

număr din ei se mărturisesc a fi creștini, 

deși puțin înțeleg acest lucru. Unii sunt 

jumate-jumate. Majoritatea convertirilor 

au venit din rândul hindușilor. Convertirea 

datează de la începutul școlilor misionare 

canadiene. Aceste școli, deși înființate 

pentru a-i educa pe indieni, au funcționat, 

de fapt, pentru a-i converti. Punându-le în 

față avantaje materiale și discriminarea 

celor care nu se converteau, școlile 

misionare au produs mii de convertiți la 

„creștinism”, ca prezbiterieni. O convertire 

similară la secta romano-catolică a avut loc 

din aceleași motive. O discuție cu acești 

convertiți despre adevărurile creștine 

descoperă adesea că cel convertit încă ține 

la multe doctrine și practici păgâne, ceea ce 

nu este deloc surprinzător, având în vedere 
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doctrinele la care a fost convertit. Indianul 

a avut de profitat, studiind calea de acțiune 

a fratelui său alb, și a constatat că era 

profitabil din punct de vedere finaciar, și 

din alte puncte de vedere, să facă parte din 

denominațiuni religioase populare și 

puternice. 

Așa cum se întâmplă de obicei, 

religia este principalul element dezbinator 

în comunitatea indiană. În efortul de a 

obține o măsură mai mare de prosperitate 

și fericire, indianul a fost întârziat de 

convingeri religioase. Analfabetismul în 

rândul femeilor se datorează în mare parte 

religiei. Ea este direct responsabilă pentru 

actualul conflict între hinduși și musulmani. 

Acum, când un număr mare dintre ei se 

mărturisesc a fi creștini, ei sunt mai 

dezbinați și mai confuzi. Din punct de 

vedere material ei fac progrese, ca și alte 

grupuri de altfel, dar tot ca și alții au nevoie 

de ajutor în chestiuni spirituale. 

Aceasta este o imagine a indianului 

din Trinidad, o parte permanentă și 

importantă a coloniei. Îl veți vedea în toate 

clasele și în toate activitățile: un 

profesionist activ, în afaceri, în politică și în 

clasa muncitoare. El încă este coloana 

vertebrală a agriculturii, aceasta fiind 

principala lui ocupație. În timp ce-l vedeți 

conducându-și căruța ce abia se târăște, 

sau trudind pe câmpurile de trestie de 

zahăr sau pe micul său petec de teren, 

pentru a trăi, trebuie să știți că el muncește 

și speră la zile mai bune. 

Friptură de balenă 

Din balenă, cel mai puternic 

mamifer, se face o friptură extraordinară. 

Pentru a se adapta pieței, au intrat în 

acțiune flote, mari fabrici de procesare și 

frigidere ultra moderne. Acest lucru a fost 

evident mai ales în Durban, Africa de Sud, 

unde funcționează fabrica Premier Whaling 

Company, aflată la aproape patru mile în 

afara orașului. Carnea de balenă seamănă 

cu cea de vită, dar are o textură mult mai 

fină. De asemenea, aceasta se descompune 

imediat, așa că trebuie congelată imediat 

ce a fost sacrificată. La fabrică, untura se 

strânge în cazane, în timp ce bucățile 

comestibile de carne sunt tăiate în cuburi 

de 18 inchi, sunt învăluite în piele de oaie și 

sunt puse la congelator, unde carnea este 

înghețată la minus 5 grade. 
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De ce predică martorii lui Iehova în 

felul acesta 

Vorbind unui popor apostat, 

națiunea Israel, Iehova a zis, prin profetul 

Isaia (55:8.9, ASV): „Căci gândurile mele nu 

sunt gândurile voastre și căile mele nu sunt 

căile voastre, zice Iehova. Căci așa cum sunt 

de înalte cerurile față de pământ, la fel de 

înalte sunt căile mele față de căile voastre 

și gândurile mele față de gândurile 

voastre”. 

Aceleași cuvinte se aplică 

Creștinătății apostate de astăzi. Adoptând 

ceremonii păgâne, urmând calea de 

acțiune a lumii, mergând pe calea celei mai 

mici împotriviri, religia ei, forma ei de 

închinare, sunt așa de departe de 

adevărata închinare stabilită de Isus 

Cristos, cum era Baalismul, falicismul și 

închinarea la Moloh de adevărata închinare 

stabilită prin Moise. 

De vreme ce majoritatea oamenilor 

umblă acum pe calea largă, care duce la 

pierzare, nu este surprinzător că propria 

cale de a-l servi pe Iehova, forma de 

închinare numită de el, par ciudate pentru 

oameni, în general. Cei care privesc forma 

de închinare folosită de martorii lui Iehova 

cu amuzament, batjocură sau ridicol își 

arată doar propria ignoranță față de Biblie, 

căci acest manual al creștinilor oferă o bază 

amplă pentru toată lumea a metodelor 

folosite de ei. 

Îi vedeți pe străzi? Atunci observați 

ce citim la Proverbele 1:20,21 (AAT): 

„Înțelepciunea strigă tare pe străzi, își ridică 

glasul în piețe; strigă la capătul străzilor 

aglomerate, își rostește cuvintele la 

intrarea în orașe”. Și observați ce se 

relatează de Luca, referitor la lucrarea de 

predicare a apostolului Pavel: „Astfel a 

început să discute în sinagogă cu iudeii și cu 

ceilalți oameni care se închinau lui 

Dumnezeu și zilnic în piață, cu cei ce se 

aflau acolo”. (Faptele 17:17, NW) În 

realitate, o astfel de lucrare de predicare se 

face cel puțin din vremea lui Ieremia, căci 

lui i s-a poruncit de Iehova Dumnezeu: „Du-

te și stai la Poarta lui Beniamin ... și la toate 
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porțile Ierusalimului și spune-le: Ascultați 

Cuvântul Domnului!” (Ieremia 17:19,20, 

AAT)  

Îi vedeți mergând în casele 

oamenilor să predice? Isus a învățat în 

casele oamenilor în zilele lui – în casa lui 

Simon fariseul, a Martei și Mariei, a lui 

Matei Levi, a lui Zaheu și a multor altora. 

(Luca 7:36-50; Matei 9:9,10, Luca 10:38-42; 

19:1-10). El le-a poruncit discipolilor și 

apostolilor lui să-i urmeze exemplul. „Când 

mergeți, predicați zicând: Împărăția 

cerurilor s-a apropiat! În orice oraș sau sat 

intrați, cercetați cine este merituos în locul 

acela și rămâneți acolo până veți pleca. 

Când intrați în casă, salutați-i pe cei din ea!” 

(Matei 10:7,11,12, NW) Pentru a-i găsi pe 

cei merituoși ei mergeau din casă în casă. 

Acesta este motivul pentru care 

citim că „în fiecare zi, în templu și din casă 

în casă, nu încetau să predea și să anunțe 

vestea bună despre Isus Cristos”. (Faptele 

5:42, NW) Petru a predicat în casa lui 

Corneliu, ceea ce a avut ca rezultat 

convertirea lui Corneliu și a celor din casa 

lui. (A se vedea Faptele 10) Pavel, ultimul 

inclus pe lista celor doisprezece apostoli, 

adresându-se bătrânilor din adunarea 

creștină de la Efes, a spus referitor la 

propria sa activitate de predicare: „Nu m-

am reținut să vă spun toate lucrurile care 

erau de folos și să vă învăț în public și din 

casă în casă” – Faptele 20:20. 

Dar poate unii vor spune: N-a 

înregistrat Luca faptul că Isus a spus: „Nu 

mergeți din casă în casă”? – Luca 10:7 Ar 

părea foarte ciudat dacă Isus a dat instruiri 

care să vină în conflict cu propriile lui 

acțiuni sau cu ale apostolilor săi. Prin 

urmare, este destul de evident că 

Versiunea Regele Iacob nu redă corect 

acest verset. O traducere care face 

chestiunea armonioasă și este consecventă 

cu contextul este următoarea: „Să nu vă 

mutați din casă în casă”. Servul de vizite 

trebuie să fie mulțumit cu ceea ce-i oferă 

gazdele lui creștine și să nu caute o gazdă 

mai bună. – Luca 10:7, NW. 

Îi vedeți pe martorii lui Iehova 

făcându-le vizite ulterioare oamenilor 

cărora le-au predicat mai întâi? Apostolii și 

discipolii au făcut același lucru, exact așa 

cum citim la Faptele 15:36. „După câteva 

zile, Pavel i-a zis lui Barnaba: Înainte de 

toate să ne întoarcem și să-i vizităm pe frații 

din fiecare oraș în care am vestit cuvântul 

lui Iehova, ca să vedem ce mai fac”. (AT)  

Ați observat că ei țin adunări 

publice în săli, în parcuri, pe terenuri 

deschise, etc.? Păi la fel făceau și Isus și 

apostolii. Ei expuneau cuvântări din Biblie 

în pustiu, pe țărmul mării, pe versanții 

munților, în templu, în Areopag, etc. - 
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Matei 5:1 -8:1; 26:55; Marcu 6:34,35; Luca 

5:3; Faptele 17:19; 2:14-42; 3:11-26. 

Martorii lui Iehova nu-și limitează 

predicarea la aceste moduri particulare. Ei 

nu sunt plătiți, slujitori de profesie, care 

predică doar cu anumite ocazii și în anumite 

locuri, „în timpul orelor de lucru”. Nu, 

domnule! Lucrarea în care ei s-au angajat 

este mult prea importantă, iar timpul este 

prea scurt ca ei să insiste pe anumite 

împrejurări înainte să predice. Ei fac tot ce 

le stă în putință și se folosesc de orice 

ocazie pentru a arăta motivul pentru 

speranța care este în ei; exact așa cum a 

fost exemplificat de liderul lor Isus Cristos, 

predicând femeii de la fântână. Și în timp ce 

ei predică astfel, cu fiecare ocazie, „la 

timp”, continuă să predice chiar dacă 

persecuția face ca aceasta să fie „ne la 

timp” – Efeseni 5:16 AAT; 1 Petru 3:15; 2 

Timotei 4:2; Faptele 8:4. 

De fapt, chiar atunci când se află în 

închisoare sau lagăre de concentrare, 

martorii lui Iehova continuă să predice și să 

pună mărturie, așa cum Isus Cristos a pus o 

mărturie minunată înaintea lui Pontius 

Pilat, chiar dacă se afla în lanțuri, și așa cum 

apostolul Pavel s-a folosit de oportunități 

pentru a predica, în timp ce se afla 

întemnițat la Roma, așa că mulți, chiar și cei 

din Garda Imperială și casa lui Cezar, au fost 

convertiți la adevăratul creștinism. Și prin 

această cale de acțiune ei au demonstrat că 

deși oamenii îi pot lega pe slujitorii lui 

Iehova Dumnezeu, ei nu pot împiedica 

Cuvântul Său. – 1 Timotei 6:13; Filipeni 

1:12-14; 4:22; 2 Timotei 2:9. 

Cu adevărat, căile lui Iehova nu sunt 

căile omului. Pentru cei familiari cu 

Cuvântul Său, Biblia, căile lui de a predica 

evanghelia, forma lui de închinare, nu par 

ciudate, din contră, sunt scripturale și 

practice. Mai presus de orice, aceasta are 

binecuvântarea sa, după cum se vede prin 

rezultate, un număr din ce în ce mai mare a 

celor angajați în închinarea curată, aducând 

onoare numelui lui Iehova și arătând 

oamenilor cu bunăvoință calea spre viață. 

Un exemplu și o demonstrație izbitoare 

despre aceasta au fost oferite la recenta 

adunare internațională, Creșterea 

Teocrației, ținută pe Stadionul Yankee, din 

New York, 30 iulie- 6 august, 1950. 

Chemocrația, ultima teorie 

Odată cu înmulțirea necazurilor din 

lume, din această generație, multora li s-au 

sugerat remedii și panacee. Ca niciodată 

înainte, în orice perioadă a istoriei, omul a 

fost inundat de o paradă nesfârșită de 

„teorii” și „ocrații”, în ultimii treizeci și șase 
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de ani. Acum vine la lumină una de o origine 

diferită, „chemocrația”. Această soluție la 

problemele dificile ale lumii nu a apărut în 

camere legislative, ci în eprubetă. 

În numărul din 9 ianuarie, 1950, 

revista Știri despre chimie și înginerie, a 

prezentat un articol intitulat „Chemocrația, 

Societatea viitorului”, în care a prezentat 

câteva detalii despre cum va funcționa 

această societate de curând propusă. 

Scriitorul numește actualul mod de gândire 

al lumii „Mentalitate în distribuire”, pe care 

el a identificat-o ca o conștiență mentală a 

nevoii de a distribui în mod corect resursele 

naturale ale pământului. Faptul că toate 

facțiunile nu sunt de acord cu metodele 

corecte de împărțire, a fost oferit ca 

motivul din spatele tuturor războaielor, de 

autorul articolului, domnul Iacob Rosin, din 

New York. El continuă să spună că acest stat 

are nevoie doar să existe când resursele se 

limitează în cantitate. „Resurse” precum 

oxigenul nu sunt niodată motiv de război, 

pur și simplu pentru că acesta se găsește 

din belșug, încât nu este nici practic, nici 

posibil ca o facțiune sau un grup să facă 

stocuri din el. Noul program, 

„chemocrația”, intenționează să facă 

pentru necesitățile întregului pământ ce 

face natura cu oxigenul.  

Cum va fi posibil lucrul acesta? 

Scriitorul continuă. Estimările actuale 

despre suprafața de teren agricol necesară 

pentru a hrăni în mod potrivit fiecare 

individual este de 2,5 acri. Deoarece există 

doar 4 bilioane de acri de acest tip de teren, 

pentru peste 2 bilioane de persoane, și 

deoarece populația se înmulțește rapid, 

multe autorități avertizează că dacă nu se 

iau măsuri drastice pentru controlarea și 

conservarea terenului, lumea va ajunge la 

malnutriție și în cele din urmă la 

înfometare. În acest punct, declară 

articolul, chimia a făcut deja multe lucruri 

pentru umanitate. A fost amintit recent 

descoperitul ucigaș de buruieni 24-D, cu 

abilitatea lui estimată de a crește recoltele 

cu 100%. Insecticidele sintetice: DDT, 

hexaclorobenzen, metoxiclor, paration, 

TDE, DFDT au fost enumerate, de 

asemenea, ca și combatanți de succes 

împotriva insectelor dăunătoare. 

Următoarea afirmație a fost că 

adevăratul scop al chimiei n-a fost doar să 

ajute agricultura, ci s-o distrugă complet. 

Pe scurt, acest lucru se va realiza prin 

extinderea marelui domeniu al sinteticilor, 

până în punctul de a înlocui complet 

resusele naturale ale lumii cu cele sintetice. 

Au fost furnizate descoperiri în acest 

domeniu, precum cauciucul, iar pornind de 

la aceasta domnul Rosin a mers mai 

departe, pentru a vizualiza o lume cu hrană 

complet sintetică. „Producția de zahăr și 

amidon”, spune el, „poate fi minunat 
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realizată printr-un proces de polimerizare 

adecvat, folosind ca materie primă 

formaldehida chimică ieftină. Și când 

vorbim de amidon, vrem să spunem 

„pâinea noastră cea de toate zilele”, care 

este produsă acum sub formă de grâu, 

secară, porumb, orez și cartofi. Bineînțeles, 

nu doar carbohidrați, ci și grăsimi ce pot fi 

produse sintetic, care rămân valabile 

pentru cele mai complicate proteine”. O 

realizare principală a „guvernului 

chemocratic”, o descrie domnul Rosin, ar fi 

eliberarea rasei umane de „robia 

plantelor”. El listează eliberarea de plante 

ca „a cincia și cea mai importantă 

libertate”. 

„Lumea nouă” a chimiei 

În continuare, articolul ilustrează o 

lume fără ferme, cu sutele de milioane de 

muncitori de la ferme de astăzi înlocuiți de 

câteva mii de chimiști. Astfel, industria va 

trebui să se ocupe de cei rămași fără locuri 

de muncă. Dar industria ar fi astăzi de 

neconceput fără materie primă, precum 

cărbune și fier. Vor exista suficiente resurse 

din aceste materiale pentru a face față 

vastei expansiuni a industriei? Dacă nu, ce 

vor face? Este simplu, scrie domnul Rosin! 

Chimia va inventa înlocuitori sintetici 

pentru aceste resurse naturale, iar 

industria astfel extinsă va funcționa pe baza 

sinteticelor. Domnul Rosin își încheie 

articolul cu aceste cuvinte: „Chimia, noul 

Mesia științific și industrial, poate aduce 

salvare prin crearea unei lumi noi a 

belșugului și a siguranței”. 

Nu ne vom aventura aici să spunem 

ce cale de acțiune va urma civilizația de 

astăzi, dacă i s-ar permite să continue la 

nesfârșit, sub actualul ei sistem. Cu toate 

acestea, adevăratele motive de teamă, de 

lipsă și de lăcomie sunt mai profunde. 

Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, le pune pe 

seama lui Satan, nelegiuitul dumnezeu al 

acestei lumi. (2 Corinteni 4:4; Ioan 5:19) 

Isus Cristos a prezis cu exactitate o creștere 

a acestor nelegiuiri satanice, în timpul 

generației ce va preceda imediat sfârșitul ei 

final, care descriu cu exactitate cei treizeci 

și șase de ani care au trecut de la 1914. 

Dar după sfârșitul actualei ordini 

mondiale el nu prezice o „chemocrație”, 

nici vreuna din celelalte „teorii” omenești 

sau „ocrații”, care s-au dovedit a fi eșecuri 

mizerabile. Decât să aducă în discuție o 

„chemocrație”, un guvern condus de 

chimie, el își îndreaptă toți ascultătorii spre 

singurul guvern cu perspectiva unui viitor 

sigur și abilitatea de a oferi belșug și 

siguranță pentru toți supușii lui, Teocrația, 

un guvern condus de Iehova Dumnezeu, 

prin Regele Său uns. 
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Aceasta înseamnă viața veșnică 

Viață veșnică? Este posibil un astfel de lucru? Deschideți Biblia și citiți Ioan 17:3. 

Această scriptură, citată de Traducerea Lumii Noi, furnizează titlul și tema unei cărți de 320 

pagini, care pune înaintea cititorilor ei perspective de viață. Aici se găsesc promisiunile lui 

Dumnezeu pentru viață veșnică, pentru creaturile ascultătoare, și cerințele lui logice 

pentru a o câștiga. Posibilitățile de a te bucura de viață veșnică sunt excelente, cu condiția 

să asculți de cerințele lui Dumnezeu și să acționezi acum. „Aceasta înseamnă viața veșnică” 

va fi de neprețuit pentru tine. Ediția obișnuită costă doar 35 de cenți. 

Trimiteți-mi, vă rog, un exemplar al cărții „Aceasta înseamnă viața veșnică!” Trimit 

35 de cenți. 

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

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

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

Stat...................................
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Această lume 

beligerantă 

În Coreea, Armata 

Roșie a fost pe fugă în 

ultima parte a lunii 

octombrie și s-a prezis o 

victorie. Capitala Coreei de 

Nord, Pyongyang, a căzut în 

mâinile forțelor U.N. 

(10/21), care i-au atras la 

granița cu Manchuria. În 

mai puțin de 40 de zile de 

când forțele U.N. au 

aterizat la Inchon, se părea 

că armata comunistă va fi 

zdrobită. Până în acel punct 

(10/27) cifrele oficiale 

arătau 27.610 victime ale 

U.S., ce cuprindeau 4.403 

decedați. Apoi s-a raportat 

că majoritatea armatei 

terestre a Chinei comuniste 

era în drum spre 

Manchuria. Soldații chinezi 

au intrat în Coreea și au 

lansat un puternic contra-

atac (10/31), schimbând 

întregul tablou din Coreea. 

În loc să aibă loc o victorie 

rapidă, a apărut teama de 

un lung război pe timpul 

iernii. 

În Indo-China 

armele se auzeau mai tare 

și mai insistent. Francezii s-

au retras din numeroase 

posturi după atacurile 

mortale ale trupelor 

conduse de comuniști. 

Pierderile francezilor de la 

Langson (10/21) le-au oferit 

rebelilor controlul 

indisputabil al celor 250 de 

mile de zonă de la graniță, 

permițându-le trecere 

liberă în China comunistă, 

pentru provizii și instruire. 

Observatorii credeau că nu 

va avea loc curând o 

încercare de ofensivă în 

masă din partea armatelor 

comuniste, ci că războiul 

din Indo-China va avea 

raiduri locale și atacuri mai 

rele ale trupelor de gherilă. 

Tibetul a fost 

invadat de trupe comuniste 

chineze (10/25). Primele 

rapoarte erau vagi, dar în 

câteva zile chinezii au 

progresat 200 de mile și au 

capturat Lhodzong, la 250 

mile de Lhasa, capitala. 

Indonezia a trimis 

din nou vase de război 

pentru a ataca Amboina 

(10/20), capitala guvernului 

South Molucca, ce și-a 

declarat independența față 

de Indonezia, în aprilie. La 

ultimul raport South 

Molucca încă mai controla 

partea strategică de sud a 

insulei Amboina. 

În Puerto Rico s-a 

stârnit imediat o revoltă pe 
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tot cuprinsul insulei 

(10/30). Partidul naționalist 

a cerut independență 

completă și imediată de 

U.S. Ei au ars mare parte din 

orașul Jayuya (cu o 

populație de 1.500) și au 

atacat numeroase alte 

locuri. În San Juan poliția a 

intrat în conflict cu rebelii în 

fața palatului guvernului. 

Grupul de rebeli era mic, 

dar au fost folosite 

mitraliere, bazuca, tancuri 

și avioane de luptă. Părea 

că revolta aproape luase 

sfârșit, când doi naționaliști 

portoricani s-au apropiat 

de reședința președintelui 

din Washington DC., în 

încercarea de a-l asasina pe 

Truman (11/1). Într-o 

încăierare cu pistoale, pe 

stradă, un atacator a fost 

ucis, iar celălalt a fost grav 

rănit. Acesta a recunoscut: 

„Am venit aici cu scopul 

expres de a-l ucide pe 

președinte!” 

Pregătiri de război 

Statele Unite. 

Pentru a furniza materiale 

pentru necesitățile 

armatei, U.S. au 

restricționat întrebuințarea 

cauciucului, a aliajelor de 

oțel inoxidabil, au interzis 

construirea de clădiri 

pentru distracții, au dat 

ordin ca vagoanele de 

marfă să transporte lunar 

310.000 tone oțel, au 

restricționat întrebuințarea 

anumitor metale care se 

folosesc la radio și instalații 

și au avertizat că aceste 

controale pot rămâne așa 

ani de zile. Truman a cerut, 

din nou, din partea 

bărbaților, instruire 

militară universală (10/25). 

Președintele Comisiei de 

Energie Atomică a spus 

(10/24) că U.S. sunt mai 

puternice anul acesta decât 

anul trecut. Pentru 

securitate, Paza de Coastă a 

primit însărcinarea să 

verifice vasele din apele 

U.S. (10/18). 

Canada. A fost 

semnată cu U.S. o 

înțelegere de cooperare 

economică (10/26), ce 

întărește apărarea 

continentală, prin 

schimburi gratuite de 

îndemânare, muniție și 

materiale. 

Anglia. Regele 

George al VI-lea a spus: 

„Creșterile necesare în 

producția pentru apărare 

vor necesita eforturi și 

sacrificii suplimentare”.  

Franța își va crește 

armata din Europa, de la 

cinci la zece divizii, în 1951, 

iar U.S. au fost de acord să 

investească 2,4 bilioane 

dolari în arme și 

echipament. 

Germania. Era o 

întrebare majoră dacă 

Germaniei i se va permite 

să aibă o armată proprie. 

Churchill a spus (10/20) că 

ajutorul Germaniei este 

vital. Franța se teme de 

reînarmarea Germaniei, 

dar a sugerat că regimului 

de la Bonn din Germania de 

Vest i se va permite să 

contribuie cu trupe pentru 

propusa Armată a apărării 

din Europa Occidentală. 

Premierul vest german, 
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Adenauer, vrea o armată a 

Germaniei. 

Armata europeană. 

Liderii apărării din națiunile 

Pactului Atlantic s-au 

întâlnit la Washington, 

pentru a planifica o forță 

militară, despre care mulți 

credeau că-l va include pe 

Generalul Eisenhower, ca 

om de bază. Cu toate 

acestea, propunerea 

neașteptată a Franței, în 

legătură cu o armată a 

Germaniei, a adus discuția 

într-un punct mort și a 

amânat orice decizie în 

legătură cu armata 

europeană. 

Temeri și speranțe. 

Frank C. Nash, 

reprezentant U.S. al 

Comisiei U.N. pentru 

armament convențional, a 

citat chestiunea din Coreea 

(10/19) ca și „argument 

decisiv, arătând că 

armamentele sunt încă 

necesare, dovedind că 

lumea nu este gata să 

obțină pacea pe o bază 

universală, prin 

dezarmare”. Locotenent-

general Leslie Groves, 

președinte retras al 

proiectului pentru bomba 

atomică, a spus (10/19) că 

posibilitatea unui război 

depinde doar de 

încredințarea lui Stalin că 

va câștiga. Într-o notă 

similară, secretarul britanic 

de externe, Bevin, a 

declarat (10/17) că pe 

măsură ce puterea 

Occidentului crește, exista 

o probabilitate mai mare de 

discuții directe între 

națiunile puternice. 

Truman a spus (10/17) că 

U.S. își vor folosi puterea 

pentru a învinge agresiunea 

de peste tot din lume, sub 

steagul U.N., dar a mai 

declarat (10/26) că nu 

anticipează în iarna aceasta 

„necazuri” din partea 

națiunilor comuniste. 

Ziua de naștere a U.N. 

– Creșterea înarmării 

U.N. au împlinit, pe 

24 octombrie, cinci ani de 

când au fost înființate. Au 

existat celebrări în multe 

părți ale lumii, iar la sediul 

U.N. președintele Truman a 

propus un program de 

dezarmare „inofensiv”, dar 

a avertizat că până când 

acesta va fi adoptat U.S. vor 

continua înarmarea. El a 

privit înainte spre timpul 

când „va putea să ofere o 

însemnătate adevărată 

promisiunii din vechime că 

săbiile vor fi transformate 

în pluguri, iar națiunile nu 

vor mai învăța războiul”. 

Într-o manifestare 

neobișnuită de înțelegere, 

cincizeci și nouă de țări au 

votat în unanimitate pentru 

Comitetul politic și de 

securitate al U.N. (10/21), 

de a cere celor Cinci Mari 

națiuni să reînnoiască 

discuțiile referitoare la 

problemele din lume. 

Legea de control 

comunist 

Aplicarea strictă a 

noii legi de control 

comunist din U.S. a adus 

multe proteste. Falangiștii 

spanioli, sub conducerea lui 
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Franco, au fost clasificați ca 

„totalitari” și deci 

inadmisibili sub această 

lege (10/19). Apoi s-a 

anunțat (10/31) că 

persoanele care s-au 

alăturat organizațiilor 

totalitare în tinerețe 

(înainte să împlinească 16 

ani) pentru a primi hrană, 

un job sau educație, vor fi 

admiși temporar. Între 

timp, a fost numit 

Comitetul de conducerea al 

activităților subversive 

(10/23), pentru a stabili 

cine și ce anume este 

subversiv. În două zile, 29 

de persoane acuzate că ar fi 

comuniste și propagandiste 

au fost arestate. 

Lobby-ul – o mare 

industrie 

Un comitet al Casei 

a raportat, legat de lobby, 

(10/21) că 152 corporații 

din U.S. au cheltuit 

132.124.800 $ în încercarea 

de a influența legislația, 

între ianuarie 1947 și iunie 

1950. Aceasta reprezintă 

doar o mică parte din cele 

500.000 de corporații din 

țară. Cheltuielile cuprind și 

lobby-ul direct din 

Washington și reclama 

menită să influențeze 

votanții în chestiunile 

Congresului. Președintele 

comitetului, Frank 

Buchanan, a spus că el nu 

crede în stăvilirea Lobby-

ului, ci că „va continua 

legislația influentă” – ca toți 

s-o poată vedea. 

Canada raportează 

progres 

În timpul unui 

discurs, ministrul de finanțe 

al Canadei a vorbit despre 

expansiunea din ultimii 

zece ani. Din 1939 

populația Canadei a crescut 

de la 11 milioane la 

aproape 14 milioane, 

producția națională a 

crescut de la 5 bilioane și 

jumătate de dolari la 

aproape 17 bilioane dolari, 

în timp ce investițiile au 

crescut cu 400%, iar 

exporturile cu 200%. 

Două schimbări în 

Britania 

După aproape nouă 

ani și jumătate de când a 

fost distrusă de bombele 

dușmanilor, a fost deschisă 

pentru inspecție 

reconstruita Casă a 

Comunelor (10/17). Regele, 

care prin tradiție, nu are 

permisiunea să intre acolo, 

a putut să o vadă în 

particular, înainte de 

deschiderea oficială 

(10/26). De asemenea, 

ministrul de finanțe 

britanic, Sir Stafford Cripps, 

a demisionat (10/19) din 

cauza sănătății precare. 

Hugh Gaitskell l-a înlocuit 

ca director al afacerilor 

economice și financiare din 

Britania. 

Ajutor pentru Școli 

religioase 

Mulți membri ai 

Parlamentului belgian, care 

nu sunt romano-catolici, s-

au retras (10/26), când li s-

a cerut să voteze un buget 

pentru educație, ce 
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cuprindea și dispoziția 

sponsorizată de catolici 

care să finanțeze de la 

guvern școlile parohiale. 

Votul a fos amânat, 

deoarece Constituția 

Belgiei cere ca mai mult de 

jumătate din numărul 

deputaților să fie prezenți, 

înainte să aibă loc un vot. 

U.N. ia în considerare 

interdicția spaniolă 

Comitetul politic 

special al U.N. a aprobat o 

rezoluție sponsorizată de 

șapte țări latino-americane 

și Filipine (10/31), de a 

ridica interdicția ce nu 

permite trimiterea de 

ambasadori în Spania și 

participarea Spaniei la U.N. 

S-a observat că stabilirea de 

relații diplomatice „nu 

implică nici un fel de 

judecată referitor la politica 

domestică a acestui 

guvern”. Cu toate acestea, 

în Spania, omul obișnuit 

este mai preocupat de 

pâine, de creșterea 

prețurilor și de actuala 

secetă. 

Greva studenților 

spanioli 

Aproximativ 700 de 

studenți din Spania s-au 

revoltat împotriva hotărârii 

guvernului de a da aceeași 

validitate gradelor 

acordate de un institut 

controlat de iezuiți, ca celor 

din propriile lor școli 

tehnice, de elită, ale 

statului. Aceasta era o 

chestiune importantă în 

Spania, unde absolvenții 

școlilor de stat trebuie să 

respecte standarde 

superioare extreme. Ei au 

mai susținut că un grup 

catolic încerca să-și 

sporească influența asupra 

sistemului de educație. Se 

pare că greva a încetat în 

urma amenințării că cei 

care nu participă la cursuri 

își vor pierde drepturile 

râvnite de membri ai unei 

școli tehnice de stat. 

Noul rege al Suediei 

Regele Gustaf al V-

lea al Suediei, în vârstă de 

92 de ani, și-a pierdut 

cunoștința la o întrunire a 

cabinetului, vineri, și a 

decedat duminică 

dimineața (10/29). Domnia 

lui a început în 1907. Fiul 

său în vârstă de 67 de ani a 

devenit Gustaf al VI-lea, 

într-o ceremonie oficială, în 

după amiaza următoare, 

dar a respins încoronarea 

ca o risipă de bani. El a jurat 

să respecte Constituția, a 

declarat război birocrației și 

formalismului din guvern și 

a spus: „Mă aștept ca 

fiecare membru din 

administrația mea să-și facă 

treaba ... cu toleranță, 

înțelepciune și umanitate”. 

Ministerele sovietice 

se întrunesc 

Ministerele de 

externe ale celor șapte 

state-satelit rusești au fost 

citate la Praga, 

Cehoslovacia, unde s-au 

întrunit timp de două zile, 

apoi au emis un comunicat 

(10/21), în care cereau 

celor Patru Mari puteri ale 

Occidentului să ofere 

asigurarea că Germania nu 
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se va mai reînarma 

niciodată și că ele vor 

ajunge la o înțelegere 

rapidă, pentru un tratat de 

pace cu Germania. 

Cancelarul vest german a 

răspuns imediat că aceste 

scopuri vor fi împiedicate 

de politica sovieticilor. 

Secretarul de Stat U.S., 

Acheson, a acuzat blocul 

sovietic de obrăznicie și 

abuz și le-a cerut rușilor să 

arate fapte, nu vorbe. 

Libia – stat suveran 

Comitetul politic 

special al U.N. a pregătit 

calea (10/19) pentru 

crearea Libiei ca stat 

independent, supus 

aprobării Adunării. 

Programul, aprobat cu 53 la 

1, a hotărât să aibă loc o 

adunare națională, ca până 

la 1 aprilie, 1951, dacă este 

posibil, să fie stabilit un 

guvern provizoriu; ca 

actualele puteri de 

administrație (Britania și 

Franța) să ajungă la putere, 

progresiv, până la 1 

ianuarie 1952; și ca noul 

stat să fie recunoscut în 

cele din urmă de U.N. 

Această acțiune față de 

fosta colonie italiană din 

Africa de Nord este prima 

de acest fel. 

Presa trebuie 

examinată 

Guvernul din Africa 

de Sud a numit o comisie 

(10/23) care să ancheteze 

presa, pe care prim-

ministrul Malan o descrie 

ca „una dintre ...  cele mai 

nedisciplinate din lume”. 

Termenii comisiei sunt 

extinși, dar nu menționează 

libertatea știrilor. 

Un nou aranjament 

pentru recensământ 

Când Turcia a făcut 

recensământul, (10/22) 

douăzeci de milioane de 

oameni au fost 

„întemnițați” în casele lor, 

pentru mai multe ore, până 

când zgomotul focului de 

tun a anunțat că se 

încheiase numărătoarea. În 

timpul recensământului pe 

străzi s-a permis doar 

accesul celor care lucrau la 

recensământ și al altor 

muncitori esențiali. 

Condiții locale în 

Coreea 

Președintele Coreei 

de Sud, Sygman Rhee, vrea 

să conducă toată Coreea, 

dar U.N. au dat ordin ca el 

să se limiteze doar la Sud. 

Adunarea Generală a 

planificat să controleze 

Coreea de Nord până la 

alegeri. Cu sfidare, Rhee a 

repetat de trei ori că el va 

aduce Coreea de Nord sub 

regimul lui, dar s-a raportat 

(10/30) că Mac Arthur a 

început acțiuni pentru a 

bloca o astfel de acțiune din 

partea Coreei de Sud.  

Ajutorul pentru 

Coreea a venit în urma 

discuțiilor în U.N. S-a 

estimat că va fi nevoie de 

250 milioane dolari, în 

primul an, dar Coreea de 

Sud a estimat că vor fi 

necesari peste două 

bilioane de dolari, cu totul. 
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Consiliul social și economic 

U.N. a hotărât, în 

unanimitate, (10/21) să se 

ofere ajutor tuturor 

coreenilor, indeferent de 

politică, rasă sau crez. 

Raport despre Filipine 

Situația financiară 

critică din Filipine a fost 

subiectul unui raport 

(apărut 10/28) de Bell 

Economic Survey Mission 

(numită de Truman la 

cererea președintelui din 

Filipine). U.S. au oferit un 

ajutor de 250 milioane de 

dolari pentru Filipine, sub 

formă de donații și 

împrumuturi strict 

supravegheate, pe o 

perioadă de cinci ani, cu 

condiția să fie făcute 

reforme clare de această 

țară aproape falimentată. 

Corupția și ineficiența 

oficialilor, lipsa de ținere în 

frâu a inflației, practicile 

sărace din agricultură, 

nevoia de noi industrii, 

necesitatea restricțiilor 

pentru importurile 

neesențiale și nevoia de 

reforme sociale, au fost 

toate cuprinse în acest 

raport. S-a spus că taxele 

curente acoperă puțin 

peste 60% din cheltuieli și 

că unii muncitori din 

agricultură primesc 50 de 

cenți pe zi. 

 

 

Modificări în costul de 

trai 

Costul de trai a 

crescut în ultimul an în 22 

de țări și a scăzut în 12, 

potrivit cifrelor oferite de 

Oficiul internațional de 

muncă (10/17). Paraguay și 

Finlanda au avut cele mai 

mari creșteri. Chile, Costa 

Rica, Franța, Olanda, Peru și 

Spania au avut creșteri de 

cel puțin 10%. Britania și 

U.S. au arătat o creștere de 

aproape 2 procente. 

Scăderi de aproape 10% au 

fost arătate de Burma, Iran 

și Japonia; și cu mai mult de 

5% au fost arătate de Israel, 

Liban, Uruguay și Germania 

de Vest. 
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Intrați în noi bucurii 

Toate creaturile sănătoase caută 

bucurie și mulțumire. Cu toate acestea, 

lumea în general este învăluită în tristețe, 

mizerie și nesiguranță în ce privește 

viitorul. Ca urmare, bucuria este 

incompletă pentru majoritatea oamenilor 

și de scurtă durată. Dar puteți lăsa în urma 

voastră aceste necazuri și să intrați în noi 

bucurii. Cum așa? Obținând și citind  

CARTEA ANUALĂ A MARTORILOR LUI IEHOVA DIN 1951 

Această carte remarcabilă poate oferi bucurie imediată cititorilor ei, 

deoarece relatează experiențele fericite ale creștinilor care, prin serviciul lor 

credincios față de Creatorul lor, au intrat în bucuria Stăpânului lor. Greutățile, 

necazurile, persecuția și batjocura nu au reușit să le slăbească bucuria. Și de ce? 

Deoarece acest grup unit de bărbați și femei, din multe națiuni, privesc în viitor și 

se bizuie pe promisiunea lui Dumnezeu despre o lume nouă, unde actualele condiții 

triste nu vor mai exista. Veți face cunoștință cu țări noi și interesante, pe măsură ce 

veți citi despre obiceiurile și locuitorii lor. Au fost strânse și înregistrate rapoarte 

ale activităților martorilor lui Iehova, din peste 100 de regiuni. Veți întâlni lucruri 

neașteptate, pe măsură ce veți citi paginile Cărții anuale din 1951. În afară de asta, 

Cartea anuală a martorilor lui Iehova din 1951 cuprinde un raport al președintelui 

Societății Watchtower, comentariile lui despre textul anual din 1951 și un text cu 

comentarii pentru fiecare zi, pentru anul ce va urma. Începe astăzi plăcuta călătorie, 

comandând un exemplar, trimițând, prin poștă, 50 de cenți! 

Acum este disponibil și calendarul din 1951. Acesta prezintă o minunată 

ilustrație a fabricii Watchtower din Brooklyn, New York. În partea de sus se află 

textul anual pentru 1951: „Ei au spus: Lăudați pe Yah, voi oameni, pentru că Iehova 

Dumnezeul nostru, Cel Atotputernic, a început să domnească precum un rege.” 

(Apocalipsa 19:6, NW) Scene interesante sunt ilustrate pe filele calendarului, iar pe 
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lângă acestea sunt numite cele șase perioade de mărturie și temele pentru lunile 

intermediare. Trimiteți, prin poștă, 25 de cenți pentru un exemplar sau un dolar 

pentru cinci exemplare, dacă sunt trimise la aceeași adresă. 

Trimit 50 de cenți pentru un exemplar al Cărții anuale a martorilor lui Iehova 

pentru anul 1951  

Trimit 25 de cenți pentru un calendar și 1 dolar pentru cinci calendare. 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


