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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; este nepărtinitoare față de crezurile tradiționale. Această revistă se păstrează liberă, 

ca să vă 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 corespon-

denți 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, isto-

rie, geografie, știință, condiții sociale, minuni ale naturii, deoarece aria ei 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!” 
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TREZIȚI-VĂ 

„Este timpul să vă treziți!” – Romani 13:11 
Volumul XXI                                Brooklyn, N.Y.,  Miercuri, Februarie, 22, 1950                               Numărul 4 

În interiorul Cizmei italiene 

De la corespondentul Treziti-vă! din Italia

Încă rănită și sângerând rău, lumea se 

clatină pe picioare, spre a întâmpina alt „an 

sfânt”, în 1950. În Italia acesta se numește Anno 

Santo și se au în vedere perspective mărețe. 

Printre alte lucruri, acesta va aduce un aflux de 

dolari, lire și pesos, deoarece se anticipează că 

două milioane de pelerini și turiști vor veni în 

„Cetatea Eternă”, Roma, ca răspuns la invitația 

papei. Exprimându-și speranța că anul 1950 va 

„avea ca rezultat întoarcerea omenirii către 

Dumnezeu”, Papa l-a declarat ca anul „măreței 

întoarceri”. Rămâne de văzut dacă aceasta va fi 

sau nu așa, în mod spiritual. Dar toate indiciile 

arată spre o întoarcere substanțială a numărului 

de vizitatori în Italia și Roma, căci agențiile de 

voiaj din lume mizează pe un trafic extraordinar. 

Totuși, ce vor găsi acolo turișitii, atunci când 

vor sosi? Ce se întâmplă în interiorul cizmei în-

conjurată de ape? 

Mai întâi, trebuie să aruncați o privire 

favorabilă asupra frumuseții naturale a țării; 

peisajele ei pitorești fiind greu de egalat. Sus, la 

nord, piscurile solide și aplecate de zăpadă ale 

Alpilor italieni ajung până la cer, făcându-i pe 

pasagerii din trenurile ce trec pe acolo să des-

chidă ochii mari, ca să cuprindă toată măreția 

lor. Imediat la sud, și după râul Po, din partea de 

est, se întinde fertila câmpie Padana, în centrul 

căreia bate inima industrială a națiunii, Milano, 

pe primul loc ca importanță economică și pe lo-

cul al doilea, după Roma, în ce privește popu-

lația. Litoralul curbat până la est încântă turistul 

cu clima de neegalat și cu stațiunile de pe țărmul 

mării, care au făcut faimoasă Riviera italiană. 

Însă țărmul de la est aduce pitoreasca Veneție, 

ale cărei străzi sunt pavate cu apă și ale cărei 

împrejurări romantice o fac ideală pentru o lună 

de miere în Italia. Una gondola? Si, signore! 

Asemenea unei coloane vertebrale, cu 

vertebre din stâncă, munții Apenini se întind pe 

toată lungimea cizmei, multe ferme italiene 

apărând pe aceste povârnișuri abrupte. Da, asta 
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este Roma, bogată în tradiție și multe ruine isto-

rice, în cultură și opere de artă neprețuite, am-

plasată pe cele șapte coline, în vreme ce râul Ti-

bru, de culoare verde, își croiește drum pe acolo. 

Tot aici se află centrul atracției pentru „anul 

sfânt”, împărăția lumească a statului Cetatea 

Vatican, din care vastul domeniu spiritual al 

papei ajunge să cuprindă 345.000.000 de 

oameni, de pe întreg pământul. Călătorind 130 

de mile mai departe, spre sud, ajungi în veselul 

Napoli, vesel în ciuda suferinței lui; în timp ce-

i traversezi minunatul golf ajungi la amenințăto-

rul Munte Vezuviu. Sicilia, marea insulă pro-

ducătoare de fructe, de la vârful cizmei, și rec-

tangulara insulă Sardinia completează descrie-

rea noastră geografică. Dar ce putem spune des-

pre mărimea și populația ei? Italia are o popu-

lație de aproximaiv 46.000.000 locuitori. Dacă 

iei aproximativ o treime din populația celor 48 

de state ale S.U.A. și îi înghesui pe o suprafață 

puțin mai mică decât California, vei avea o idée 

despre ce înseamnă Italia. 

Probleme politice 

Cu doar un secol în urmă, Italia era 

împărțită în multe regate și ducate micuțe și in-

vidioase, ce includeau un mare teritoriu peste 

care domnea papalitatea. După ani de luptă în-

verșunată, în cele din urmă, acestea s-au unit sub 

zelul lui Garibaldi. Victor Emmanuel al II-lea 

și-a luat titlul de rege al Italiei și odată cu subju-

garea statului papal, în anul 1870, Roma a deve-

nit capitala noului regat. Atunci au început re-

formele atât de necesare; au fost construite căi 

ferate, străzi și școli și au fost luate colonii.  

Pe 28 octombrie 1922, ca urmare a dezordinii de 

după război, și-au făcut „marșul prin Roma” 

forțele fasciștilor lui Mussolini, îmbrăcate în ne-

gru, și a început un nou regim. Acesta s-a sfârșit 

trist pentru poporul italian, după ce i-a aruncat 

în abisul războiului, de pe urma căruia încă 

trebuie să-și revină. După război a fost formată 

o nouă democrație, iar națiunea a început să 

pună lucrurile cap la cap. În anul 1945 a fost 

emisă o nouă Constituție, liberală, dar al șap-

telea articol al acesteia reînnoiește legătura 

dintre Biserică și Stat, ce declara încă valid Tra-

tatul de la Lateran, semnat de Mussolini, în 

1929. 

Astăzi, de îndată ce intri în Italia îți dai 

seama că se pregătește ceva din punct de vedere 

politic. Guvernul este împărțit între comuniștii 

de stânga și creștinii democrați de dreapta. În 

controverse, ziarele țin partea cuiva în mod vio-

lent, înclinând când în stânga, când în dreapta, 

cu puține încercări de a rămîne independente, 

dar neavând success întotdeauna. Astfel, referi-

tor la eșecul guvernului de a prinde pe banditul 

sicilian notoriu, Giuliano, care a păcălit mai 

mulți ani poliția, consevatorul Il tempo, observa: 

„Ce face noua democrație? Nu are legi? Nu are 

puterea necesară? Nu are voință și energie să 

asigure respect pentru lege și să apere siguranța 

publică?” 

Independentul Il momento a dat o 

lovitură „moralității” excesive a guvernului, 

care interzice sărutatul în public și purtarea de 

costume de baie minuscule: „Banditismul re-

prezintă o ofensă cel puțin la fel de serioasă 



6 
 

împotriva morale, ca și umerii dezgoliți”. Astfel 

de lucruri legate de un costum de baie și care 

trec cu vederea un bandit, par tipice influenței 

clerului, care este renumit pentru „moralitate” în 

lumea întreagă, dar care neglijează să ofere cel 

mai bun lucru pentru apărare împotriva imorali-

tății: cunoștința adevărată din Cuvântul lui 

Dumnezeu, Biblia. 

Din cauza neînțelegerilor politice, 

dezbaterile din Camera Deputaților și Senat 

oferă astăzi multă acțiune. Cu o ocazie, argu-

mentarea a trecut de la stadiul de rostire de 

nume, la lovituri cu pumnii și aruncare cu 

scaune. 

Agricultura și industria 

În sudul Italiei, o minoritate de baroni, 

conți și contese bogați dețin vaste domenii ne-

cultivate, moșteniri feudale, în realitate. Sărma-

nii fermieri, loviți de sărăcie, cu guri înfometate 

acasă, care cer mâncare, au fost împinși de dis-

perare să devină „intruși” pe acest teren gol, cul-

tivând porțiuni din el, pentru a furniza 

necesitățile vieții pentru familiile lor. Alterna-

tiva este să moară de foame. Aflând de această 

violare a proprietății, deținătorii opulenți au 

chemat autoritățile și ce a urmat este bine 

ilustrat de următoarea întâmplare, relatată în Il 

Paese. 

„Un grup de fermieri neangajați, ce 

trăiesc în cea mai crâncenă sărăcie, intenționau 

să ocupe o mică suprafață de teren, ce aparține 

lui Marquis Anselmo Berlinger, suprafață pe 

care crescuseră tot felul de buruieni, nemaifiind 

cultivată de cel puțin douăzeci de ani. Aproxi-

mativ la ora 4 p.m., fermierii au fost întrerupți 

de sunetul unei camionete deținută de „Celere” 

(a poliției), încărcată cu o sută de milițieni, con-

duși de inspectorul carabinierilor din Ciro… 

Fermierii nevinovați, fără să se gân-

dească la ce avea să se întâmple, au întâmpinat 

apariția poliției „Celere” cu chiote vesele. Dar 

aceștia, înarmați cu pistoale, mitraliere și gre-

nade de mână, s-au dat jos imediat și au acționat 

violent față de cei ce lucrau pământul. Când au 

ajuns lângă fermierii care stăteau nemișcați și 

uluiți, polițiștii i-au înconjurat pe toți, inclusiv 

pe femei, împingându-i pe bărbați și pe băieți cu 

pistoalele-mitralieră. Sărmanii fermieri, având 

ca apărare doar săpăligile, au încercat, în zadar, 

să potolească această furie nebănuită a poliției, 

apoi au hotărât că cel mai bine era să se retragă, 

în timp ce femeile și tinerii au luat-o la fugă, în-

groziți. Apoi poliția, din motive greu de explicat 

de obicei, a aruncat mai multe grenade de mână 

după ei și au tras în ei cu pistoalele-mitralieră. 

Un băiat de 15 ani, Francesco Zito, a căzut cu 

fața în jos, într-o baltă de sânge, cu umerii ciu-

ruiți de gloanțe; câțiva pași mai încolo, Fran-

cesco Nigro, în vârstă de 25 ani, s-a prăbușit la 

pământ cu răni mari, mortale în spate; … treis-

prezece răniți au fost duși la spital. 

Au urmat alte împușcături. Ca protest 

împotriva acestei acțiuni a poliției a avut loc o 

grevă în toată țara, prin toți șoferii de autobuz și 

tramvai, paralizând sistemul de transport din 

țară. Președintele Consiliului, De Gasperi, a 
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făcut o vizită în zona cu probleme din Calabria, 

pentru a împăca fermierii cu promisiuni de a 

pune în aplicare anumite reforme în agricultură, 

întârziate mult timp. Dar s-au pierdut déjà multe 

vieți în lupta crâncenă ditre fermierii înfometați 

și bogații deținători de pământuri. 

Dar condițiile muncitorilor de la oraș 

sunt mai bune, nu-i așa? În Napoli, Roma, Ge-

nova, Palermo și alte orașe mari, vezi vitrinele 

magazinelor pline cu tot felul de haine la modă, 

obiecte de uz casnic și tot felul de necesități. 

Tejghelele pline de culoare, care umplu piața, 

zilnic, sunt bine aprovizionate cu fructe, le-

gume, pește și carne. Într-adevăr, nu se duce 

lipsă de nimic. Dar cine poate cumpăra aceste 

produse cu salariul unui muncitor obișnuit, care 

câștigă între 1$ și 2 $ pe zi? De exemplu, un 

muncitor feroviar poate câștiga 30.000 lire pe 

lună, care înseamnă mai puțin de 50 $. Dar car-

nea de vită costă 70 cenți livra, sau jumătate din 

salariul pe o zi. Untul este 83 de cenți livra; căr-

bunele 30 $ tona. Un costum de bărbați costă 45 

$, în timp ce o pereche de pantofi costă de la 

6,50$ în sus. Într-o familie bărbatul lucrează 14-

16 ore pe zi, soția lucrează 6 ore și împreună 

câștigă 1000 de lire, adică 1,50$, pentru ei și trei 

copii. Cum poate hrăni și îmbrăca cineva și cum 

poate să se îngrijească de sănătatea unei familii 

mari, cu această sumă? Și ce putem spune des-

pre sărmanii nefericiți care nu pot obține o 

slujbă de nici un fel? Numărul celor care nu au 

de lucru ajunge la două milioane. Cerșetorii sunt 

peste tot. 

În acest abis economic descurajant 

trăiesc astăzi mii de italieni. Un jurnalist italian 

reflecta recent această stare aparent dez-

nădăjduită, în timp ce inspecta condițiile anima-

lice, de nedescris, în care lucrează și trăiesc 

muncitorii din minele de sulf din Sicilia. Mișcat 

de priveliștea oferită de munca grea, mizerie, 

sărăcie, familii numeroase cu copii, zdrențuroși, 

desculți și slăbănogi, a spus: „De ce trăiesc 

acești oameni?” Și, într-adevăr, dacă în om n-ar 

exista dorința de a trăi, de a trăi cu speranța că 

într-o zi lucrurile vor fi mai bune, n-ar părea 

toate acestea zadarnice, inutile? 

Contribuția religiei 

Dar a făcut religia Italiei, care ar trebui 

să ofere speranță și luminare poporului, un loc 

mai bun în care să trăiască? Ce are ea de arătat 

pentru cei 1600 de ani de existență, influență și 

oportunitate de a ajuta poporul italian? Un om 

care a trăit pe pământ în urmă cu 19 secole, plin 

de ceva mai mult decât înțelepciune omenească, 

declara: „Căci nu există copac bun care să pro-

ducă roade rele, nici copac rău care să producă 

roade bune. Căci orice copac este cunoscut după 

roadele lui.” (Luca 6:43,44, Versiunea Douay) 

Această combinație de sărăcie economică și 

complicitate a clerului în politică este cea care 

produce roade din sămânța germinată a comu-

nismului, din Italia. Pentru a stăvili valul în 

creștere, Biserica Catolică și-a pus toate 

speranțele în alegerile din 1948, pentru a 

împiedica o victorie a comuniștilor. Călugări, 

călugărițe și preoți, dintre care mulți s-au retras 
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din lume în mănăstiri, s-au prezentat la urne 

pentru a vota. O imagine fără precedent, dar a 

funcționat! Creștinii democrați au obținut o ma-

joritate. Cu toate acestea, din ce în ce mai mulți 

catolici – mulți excluși din cler din cauza tacti-

cilor lor în timpul fascismului și a războiului – 

au început să arate din ce în ce mai multă sim-

patie comunismului, iar papa a fost obligat să 

aplice cea mai puternică armă – excomunicarea. 

Fiecare trebuie să hotărască: este catolic sau 

comunist? Nu poți fi și una și alta. Într-o națiune 

legată de Biserică prin tradiție, așa cum este Ita-

lia, hotărârea a avut efect pentru mulți care erau 

nehotărâți, dar pentru alții a fost „paiul care a 

rupt spatele cămilei” și au devenit mai împietriți 

în atitudinea lor anti-cler. 

Dacă ar conta rugăciunile și binecu-

vântările religioase, sănătatea Italiei ar trebui să 

fie maximă. Probabil nici o altă națiune din 

lume nu are atâtea biserici pe metru pătrat, ai 

cărei cetățeni să se roage mai des și mai mult 

înaintea chipurilor sfinților și ale madonelor, 

decât aici, în Italia. Totuși, se pare că nu este 

foarte binecuvântată. Preoții și oamenii s-au ru-

gat cu ardoare în timpul ultimului război, dar au 

suferit mizerabil din partea prietenilor și a 

dușmanilor. Orașele le-au fost distruse de 

bombe și când s-a sfârșit inutilul război au cons-

tatat că nici sfinții, nici madonele nu le-au prote-

jat soții, tații, frații și fiii, femeile și copiii. La 

toate acestea clerul a avut un răspuns. Ei au 

declarat, de la amvoane, fără rușine, că aceasta 

era o pedeapsă din partea lui Dumnezeu, execu-

tată pe bună dreptate asupra unui popor păcătos. 

Dar o minte care gândește nu crede 

acest lucru. Sunt acești oameni mai păcătoși 

decât cei din multele țări neafectate de război, 

sau mai puțin distruse? Nu s-au rugat aceștia, nu 

au făcut mărturisiri și nu s-au împărtășit la fel ca 

alte popoare, sau chiar mai mult? Și aici, în Ita-

lia, este chiar inima „religiei creștine”. 

Religia în viața de zi cu zi 

Să ne întoarcem acum la aspectul reli-

gios din Italia. Acesta își face loc peste tot în 

viața de zi cu zi. Acesta le afectează obiceiurile, 

tradiția și chiar îmbrăcămintea. Îi influențează 

mult în chestiuni politice și sociale. Religia este 

obligatorie în școli, unde mințile tinere sunt 

îndoctrinate de timpuriu. La majoritatea clădiri-

lor și în holurile caselor, la intrare, sunt puse sta-

tui ale sfinților, în nișe speciale, în exterior. 

Rolul jucat de chipurile sfinților, în special al 

Madonei, este foarte important în închinarea ita-

lianului.  

Sus pe munte, lângă Genova, se află un 

mic sanctuar. A fost construit pe locul unde se 

spune că în urmă cu trei, patru sute de ani un 

țăran a văzut-o pe „Fecioara Binecuvântată”. 

Potrivit tradiției, viziunea cerea ca el să cons-

truiască acolo o biserică, dar când i-a spus soției 

sale, plin de emoție, despre acest lucru, ea și-a 

bătut joc de el. Așa că el n-a mai spus nimic. 

Mai târziu, fiind țintuit la pat de un accident, a 

văzut-o pe Madona într-o viziune de noapte, 

cerându-i același lucru. Povestea spune, mai de-

parte, că el s-a vindecat în mod miraculous, la 

scurt timp după aceasta, și a spus la toată lumea 
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ce se întâmplase. A fost crezut, iar liderii reli-

gioși s-au îngrijit de construirea unei biserici și 

a unei capele.  

În interiorul capelei se află o statuetă în mărime 

naturală a Madonnei della guardia, cu pruncul 

Isus în brațe, cu țăranul din vechime îngenun-

chind înaintea ei, cu mâinile împreunate, într-o 

atitudine de închinare. La baza altarului se află 

un coș și îl vedem pe țăranul simplu care vine să 

se roage, să aprindă o lumănare și să-și pună 

contribuția lângă grămada de lire italiene ce se 

află déjà acolo. 

Mai sus, pe stradă, are loc un carnaval, 

cu speculanți de tot soiul. Există un restaurant și 

un hotel pentru cei care vin să rămână și să se 

roage pentru mai multe zile; magazinele locale 

vând suveniruri religioase, povestiri despre mi-

racolele Madonei, etc. După ce intrăm în bise-

rica din piață îl auzim pe preot discutând cu pa-

tos despre Madona și-i observăm cuvintele care 

declară: „După Binecuvântatata Treime Maria 

este cel mai mare lucru din religia creștină. De 

ce? Pentru că ea a fost aleasă de Dumnezeu 

Tatăl să fie mama Fiului Său și în cele din urmă 

ea a conceput, prin Duhul Sfânt. Aceasta în-

seamnă că ea a fost căsătorită cu Duhul Sfânt”. 

Maria a fost cea care a ajutat Biserica tot timpul, 

în vreme de necaz, și astfel el a chemat-o să 

apere Biserica împotriva comunismului.  

Părăsim clădirea cu mintea la simpla 

femeie evreică Maria, din seminția lui Iuda, care 

știa puține despre politică și de care nu-i păsa 

deloc și care-l iubea pe Dumnezeu prea mult ca 

să vrea vreodată să-i fie adusă atâta adulare. În 

zilele ei ea știa că Scripturile declarau: „Eu, 

Domnul, acesta este numele meu. Și nu voi da 

gloria mea altuia, nici lauda mea chipurilor cio-

plite!” (Isaia 42:8, Versiunea Douay) 

Procesiune idolatră 

Primăvara trecută Madonna della guar-

dia și-a părăsit lăcașul de pe muntele Figogna și 

a fost mutată la Genova. Cu multe săptămâni î-

nainte s-au pus afișe pe ziduri și s-au făcut 

anunțuri în biserică, anunțând pe toată lumea că 

Madona avea să facă un pelerinaj din parohie în 

parohie. Pe măsură ce ziua se apropia emoția 

creștea, se făceau pregătiri intense; pe fațada bi-

sericii a fost pus un semnal luminos: „Vino, Ma-

ria!”  

Apoi, într-o seară, mișcarea de pe 

străzile de jos arăta că mult-așteptatul eve-

niment a sosit. În acea seară Madona avea să 

vină. Se văd femei și copii purtând lumânări, 

învăluite într-un cornet de hârtie albă, pentru a 

proteja flacăra de vânt. De la fiecare fereastră 

atârnă draperii, banere speciale, pături și chiar 

cuverturi. Deși este înainte de miezul nopții, 

iluminatul face să se vadă totul ca ziua, făcând 

loc procesiunii ce intră acum pe stradă. Aerul 

este plin de murmurul nedeslușit al miilor de 

oameni, de învălmășeala de încălțăminte de pe 

caldarâm, de strigătele copiilor și de zgomotul 

difuzorului ce se aude cel mai tare. 

Acum zgomotul se schimbă, pe măsură 

ce mulțimea se alătură neuniform, într-o cântare 
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de rugăciune către „Fecioara Binecuvântată”, 

bocetul subțire al vocilor feminine acoperind 

notele masculine mai slabe. Mulțimea se apro-

pie mai mult. În frunte se află câțiva bărbați, 

care merg într-o ordine oarecare; o mașină cu 

difuzor precede catafalcul pe care este pusă Ma-

dona, fiind purtat pe umerii a doisprezece 

bărbați; de fiecare parte se află mereu-prezenții 

carabinieri, cu puștile atârnând pe umeri; iar la 

urmă este mulțimea din procesiune ce umple 

toată stradă și trotuarele, cu buzele mișcându-se 

într-o cântare sau o rugăciune, cu ochii fixați pe 

chip, în pământ sau uitându-se la ferestrele de 

deasupra. Lumânările învăluite în cornet de hâr-

tie și câteva torțe adaugă un efect luminous, stra-

niu la scena déjà fantastică. La fel de brusc cum 

a început, cântatul se oprește; „Fecioara” este 

chiar lângă noi.  

În fața Madonei merge un preot 

îmbrăcat în negru, alături de puternica mașină 

cu difuzor. Glasul lui gros, amplificat, se aude 

în noapte cu o frază în latină. Mulțimea mur-

mură un răspuns în cuvinte neînțelese. Apoi se 

aude, din nou, glasul preotului, urmat de o cân-

tare a mulțimii aflată în mișcare. Ei coboară, ast-

fel, pe stradă; chipul inert și rigid al Madonei se 

mișcă încoace și-n colo, legănându-se și balan-

sându-se, complet inactiv și inconștient, pus pe 

steagul valului nesigur de închinători. 

Scene ca acestea sunt foarte obișnuite 

pe tot cuprinsul Italiei. În minte ne vin cuvintele 

din Biblie: „Idolii națiunilor sunt argint și aur, 

lucrări ale mâinilor omenești. Au gură și nu 

vorbesc, au ochi și nu văd, au urechi și nu aud, 

au mâini și nu simt, au picioare și nu umblă”. 

(Psalmul 113:4-7, Versiunea Douay) 

Educație în Biblie 

În mijlocul acestei venerări de chipuri, 

lumănări aprinse, slujbe „solemne”, alai și 

procesiune, ce se poate spune despre Biblie? 

Este ea distribuită la scară mare și citită? 

Doamne ferește! Nu! Se găsește doar în câteva 

case! Misionarii americani, care conduc aici, de 

câteva luni, o campanile de educație în Biblie, 

au fost surprinși să constate că doar câțiva au 

exemplare ale Scripturilor. Nu că italienii ar dis-

prețui Cuvântul lui Dumnezeu! Din contră! Dar 

nu sunt încurajați s-o citească. Când le este 

arătată Biblia și pot să se uite prin paginile ei, 

sunt entuziasmați de adevărurile minunate pe 

care le descoperă. Pun o mulțime de întrebări 

despre subiecte ce au fost reprimate în minte, 

mult timp, iar acum îndrăznesc, în sfârșit, să 

gândească liber. 

Experiențele fără sfârșit ale acestor mi-

sionari americani, absolvenți ai Școlii Biblice 

Gilead a Watchtower, demonstrează că dorința 

italienilor pentru iluminare își face loc prin 

mlaștina superstiției, pentru a respira, în cele din 

urmă, aerul curat și proaspăt al adevărului. Ei au 

distribuit mii de Biblii și auxiliare ale Bibliei. 

Conduc sute de studii biblice, în familii, 

săptămânal. Cuvântările publice din Biblie, 

aranjate de ei, au umplut până la refuz teatre, 

oamenii rămânând și afară pe stradă, pentru a 

auzi. Din industrializatul Milano până la Pa-

lermo, acești misionari, împreună cu 
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colaboratorii lor italieni, dau o nouă însemnătate 

vieții multelor sute de fermieri, avocați, munci-

tori în fabrică, funcționari, casnice, cizmari și 

tâmplari cu bunăvoință, oameni din toate ca-

tegoriile sociale. 

Toate acestea nu s-ar fi întâmplat fără 

reacția lor. În Palermo, la instigarea clerului, a 

fost strânsă o parte din literatura biblică din 

casele unde fusese lăsată, apoi a fost arsă în fața 

bisericilor, în vreme ce ziarele religioase îi nu-

meau pe misionari „lupi în haine de îngeri”. La 

Milano, atât catolicii cât și comuniștii au făcut 

presiune, în încercarea de a le refuza martorilor 

un loc de întâlnire. Aceasta a dat greș. În Ge-

nova, un preot catolic a smuls o Biblie din 

mâinile unui misionar, a refuzat să i-o îna-

poieze, apoi l-a înfruntat cu nerușinare, pentru a 

raporta chestiunea la poliție, știind prea bine că 

misionarului nu avea să i se dea ascultare. 

Amestecul religiei în cercurile guvernamentale 

are ca scop refuzarea permisiunii misionarilor 

de a mai rămâne în Italia, pentru a-și continua 

activitatea benevolă. Temându-se de efectul in-

formației din Biblie din mâinile oamenilor, cle-

rul și-a-avertizat turmele, cu glas tare, să nu dea 

atenție. Dar „oile” din aceste turme dau atenție 

cu atât mai mult. În ciuda tuturor acestor lucruri, 

predicarea acestei „evanghelii a împărăției” 

merge mai departe, cu pași repezi, luând sfârșit 

doar atunci când Atotputernicul Dumnezeu va 

vrea astfel. 

Aceasta este o frântură din Italia, acum 

când ea intră în „anul sfânt”. Problemele cu care 

se confruntă sunt multe. Dar acestea nu sunt 

doar probleme create de război. Rădăcinile lor 

merg mai departe. Sunt aceleași dificultăți ce se 

găsesc, într-o formă sau alta, în orice națiune din 

această lume, veche muribundă. Soluția nu se 

găsește nici în comunism, nici în catolicism. 

Răspunsul se află doar în împărăția stabilită a lui 

Dumnezeu, prin Isus Cristos, sub care această 

peninsulă cu oameni sensibili, prietenoși și iubi-

tori de muzică va începe să se bucure de prospe-

ritate și pace adevărate. În această Împărăție își 

pun astăzi speranța oamenii cu bunăvoință din 

toate națiunile, întorcându-se de la politica și re-

ligia acestei lumi, chiar în timp ce papa deschide 

ușa bisericii Sf. Petru, cu ciocanul lui aurit, și 

începe „anul sfânt”.



12 
 

Strigătul din vechime:„Această lume 

are nevoie de mai multă religie” are un compe-

titor. Panaceul universal competitor, prescris 

pentru dezastrul politic, este: „Această țară are 

nevoie de o femeie președinte!” Sau cel puțin: 

„Să avem mai multe femei în funcții politice!”  

Susținătorii întreabă dacă ar putea apre-

cia cineva mai mult problemele din case, școli și 

despre progres civic. Într-adevăr, femeile fac 

piața; nu sunt ele mai familiare cu aceasta, deci 

mai bine echipate să se 

ocupe de inflație și de costul 

mare al nivelului de trai? N-

ar opri instinctul de mamă 

jertfirea continuă a fiilor în 

război? Nu ar pune ele în 

practică tactici de curățare a căminului de depra-

vare civică, mită și politică mizerabilă, în gene-

ral? Cine ar avea o înțelegere mai bună a proble-

melor din sănătate, locuințe, sisteme de educație 

și complexitatea de statut egal, de vreme ce pro-

pria ei „slăbiciune” de femeie a fost cea care a 

trebuit cucerită pentru cursa politică? 

Mii de voci strigă că femeile sunt 

răspunsul, cu siguranță! „Dacă femeile ar con-

trola sindicatele și politica acestei lumi”, subli-

niază cineva, „n-am avea milioane de persoane 

fără slujbă, n-am avea sute de mii înfometați, în 

timp ce este atâta mâncare. Influența femeilor i-

a ferit pe bărbați să devină animale mai rele 

decât sunt.” 

Lady Astor este de părere că activitățile 

pașnice ale femeilor se află 

printre cele mai sigure spe-

ranțe pentru viitor. „Mai 

așteptați 50 de ani și vom 

avea o mulțime de greșeli de 

reparat”, promite ea.  

Cităm în continuare: „Lumea este con-

dusă de bărbați egoiști și vicleni, care intră în 

politică din interese personale, în vreme ce 

femeile sunt înclinate din instinct să pună pe pri-

mul loc nevoile umane. După mii de ani de con-

ducere a bărbaților, plină de greșeli, ar trebui ca 

femeia să ia frâiele și să aibă succes acolo unde 

bărbații au dat greș în mod rușinos. 
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Emanciparea femeii din punct de vedere 

politic 

Dar trendul unui feminin „campion al 

poporului” a depășit cu mult opinia publică și 

conversația obișnuită. Pentru prima dată în cei 

132 de ani facultatea Harvard și-a deschis 

porțile și pentru femei. Adminisrația publică se 

află printre cursurile ce sunt disponibile acum și 

pentru femei. S-au dus zilele când Epoca Victo-

riană credea că agenții electorali sunt doar ciz-

mari, holul doar cameră de recepție, scândura 

doar lemn, iar Departamentul de Amenajări In-

terioare exista doar să conceapă un „nou look” 

micuțului ei culcuș. De fapt, numirile politice 

ale femeilor se fac aproape zilnic. De când Su-

san Anthony s-a luptat pentru surorile ei defa-

vorizate și a avut un triumf final, în anul 1920, 

o mulțime de femei au părăsit căminul și au de-

venit maiori, senatori, reprezentanți ai Casei, 

ambasadori, membri ai Cabinetului, directori, 

secretari, miniștri în Norvegia, Danemarca, 

Luxemburg, etc. 

Deși națiunile străine au acceptat de 

mult conducerea femeilor în administrație, as-

censiunea în Statele Unite a fost un proces ane-

voios și greoi. Primii susținători pentru drepturi 

egale în politică au fost batjocoriți și insultați, 

iar uneori au fost atacați violent pentru în-

cercările lor. 

Pe 19 iulie 1848 s-a ținut primul 

congres pentru drepturile femeilor. Au fost ac-

tive multe femei în această mișcare – Lucy 

Stone, Elizabeth Stanton, Angelina Grimke și 

Lucretia Mott fiind câteva din figurile remarca-

bile. Însă cea mai importantă dintre toate a fost 

mai sus amintita Susan B. Anthony, care a orga-

nizat și a condus grupul într-un mod foarte efi-

cient. În 1854 și 1855 a ținut conferințe în fiec-

are district din New York, pentru a promova 

votul femeilor. În anul 1868 ea împreună cu alte 

două femei au început să publice un ziar intitulat 

„Revoluționarul”, dedicat unei pledoarii supli-

mentare pentru acea cauză. La alegerile pre-

zidențiale și ale Congresului, din anul 1872, de 

la Rochester, New York, ea a mers la vot pentru 

a clarifica aplicarea amendamentelor pais-

prezece și cincisprezece, care garantează 

protejarea drepturilor și privilegiilor cetățenilor 

S.U.A. Pentru aceasta a fost declarată vinovată 

că a votat ilegal. 

După moartea doamnei Anthony difer-

ite ligi ale femeilor au continuat să facă campa-

nie și să facă mitinguri. În anul 1919 Congresul 

a cedat în cele din urmă și femeile au primit, în 

sfârșit, recunoaștere în procesul administrativ. 

De atunci progresul femeii la conducere a cres-

cut considerabil. Femeile sunt aici! – să rămână? 

Au avut femeile succes acolo unde au dat 

greș bărbații? 

Este lumea mai sigură acum pentru de-

mocrație? Au stabilit femeile puncte strategice 

revoluționare, democratice? Au fost rezolvate 

problemele locuințelor, din școli și cele legate 

de progresul civic? A fost redus numărul mi-

lioanelor de oameni fără slujbă, în cei 30 de ani 

de când femeile au venit la conducere? Sau au 
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urmat și ele o cale de acțiune asemănătoare cu a 

bărbatului, tovarășul „asemenea unui animal” și 

pe care o urmează toată carnea? 

Sunt mii care strigă după mai multe 

fuste în politică, în vreme ce alte mii strigă con-

trariul. Publicăm opinia cuiva: „În ciuda efec-

telor purificatoarea ale intrării femeilor în acti-

vități politice, un grup de critici este gata să 

spună că niciodată n-a existat atâta mită, atât 

abuz în serviciu și atâta corupție ca în acest se-

col. 

Demnitarul catolic, Edward Lodge Cur-

ran, declară că al nouăsprezelea amendament, 

care le acordă femeilor drept de vot, în loc să fie 

„începutul unei noi ere de politică mai curată, 

este un eșec total … ele au închis ochii la abu-

zurile din propriile organizații politice la fel ca 

bărbații; au cedat acelorași argumente amăgi-

toare și au adus un omagiu acelorași agenți elec-

torali și persoane mituite”. 

Cu ceva timp în urmă, un membru al 

Consiliului Director al Oficiului Forțelor de 

Muncă a declarat că un mare număr de femei au 

fost angajate pur și simplu prin infuență politică. 

Aceeași veche poveste! 

Se crede că femeile nu dețin abilități na-

turale de lider. Își urmează instinctele. Soția cu 

caracter dominator nu a adus niciodată fericire 

într-o relație de căsătorie. Și Biblia este de ac-

cord cu asta: „Capul femeii este bărbatul!” 

Mama Eva a vrut să fie deschizătoare de drum 

în calitate de lider, de aici se trag nenorocirile 

din lume. Și sloganul că „femeile pun pe primul 

loc nevoile umane, din instinct”, de pe plat-

forma program a conducerii feminine, nu prea 

ține!  

În realitate, femeile nu au încredere în 

femei. Un scriitor pentru N.Y. Times observă: 

„Dacă femeile ar trebui să-și folosească votul ca 

femei, ar controla fiecare scrutin ca un bloc so-

lid;ar vota femei în orice funcție importantă din 

țară, ar crea chiar o Doamna Președinte pentru 

Statele Unite. De fapt, femeile ezită foarte mult 

să dea putere altor femei; probabil că dacă nu 

pot face personal legile, preferă să delege auto-

ritate bărbaților. Poate nu au încredere în alte 

femei să exercite autoritate cu discreție; poate 

au dreptate!” 

Un alt pericol al poziției dominante a 

femeilor este puterea sufocantă a materialismu-

lui. Pentru mulți vitaliatea de bărbat a fost sufo-

cată din copilărie, începând cu: „Mama știe mai 

bine”, apoi: „Ascultă de profesor!”, apoi: „În 

fond și la urmei urmei sunt soacră-ta, nu?” Să 

mai aibă și o monarhie politică de sex feminin 

peste el este ultima lovitură fatală peste orice 

respect de sine bărbătesc rămas. 

Bineînțeles, există și varianta: locul 

femeii este acasă. De exemplu, Egiptul, care s-a 

confruntat recent cu o nouă mișcare legată de 

vot. Un purtător de cuvânt al principalului partid 

politic de acolo își spune părerea: „Națiunea 

Egipt nu dorește un nou partid feminist. Femeia 

din Egipt nu are nevoie de ceva de genul acesta, 

pentru că ea are un loc în societate ce nu trebuie 
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neglijat de nimeni. Trebuie să se ocupe de casă 

și de pregătirea noii generații. 

Cine va conduce? 

Din punctul de vedere al Cuvântului in-

failibil al lui Iehova Dumnezeu, Biblia, sunt 

femeile cea mai sigură speranță pentru viitor? 

Vor fie ele panaceul universal pentru această 

mizerie politică? Cu siguranță, nu! De ce Nu? 

Biblia spune că în curând acest pământ nu va 

mai fi supus conducerii exeperimentale a 

femeilor, nici a bărbaților imperfecți care dau 

greș, și națiunile și ale lor partide politice, pline 

de escrocherii, vor fi zdrobite în bucăți, fără ex-

cepție, ca niște vase de lut. (Psalmul 2) Peste în-

treg pământul va fi un guvern drept, fără agenți 

electorali, depravare civică, mită și politică 

mizerabilă; fără alegeri pline de escrocherii, 

urne de vot ticsite și atracție politică și chiar fără 

boli, nenorociri și moarte. (Și să vedem care 

partid politic egalează aceste lucruri, chiar în 

secile lor promisuni electorale roz). Dar acesta 

va aduce viață, securitate, dreptate și fericire 

permanente. 

„Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-

a dat; guvernarea va fi pe umărul lui; numele 

lui va fi: Minunat, Sfetnic, Dumnezeu Puternic, 

Părinte Veșnic, Prinț al Păcii. Guvernarea lui și 

pacea nu vor avea sfârșit, pe tronul lui David și 

în împărăția Sa, ca s-o întărească și s-o mențină 

prin justiție și dreptate, de acum și pentru tot-

deauna. Zelul DOMNULUI oștirilor va face 

lucrul acesta”. (Isaia 9:6,7) 

Concluzia sinceră trebuie să fie: Fustele în poli-

tică dau greș și arată aceleași imperfecțiuni ca și 

pantalonii în politică. Conducerea împărăției lui 

Cristos este singura speranță pentru un guvern 

perfect. (Matei 12:21, ASV) 

 

 

 

 

Truman se dă pe lângă lângă „Dumnezeu” 

22 decembrie, 1949, Washington – Ieri Dumnezeu a fost invocat în fiecare propoziție, când domnul 

Truman a dedicat un memorial victimelor războiului național din Arlington. Ori de câte ori un guvern 

începe să aibă emoții pentru un nou război se îndreaptă către Dumnezeu pentru serviciile lor ar-

mate. … Când liderul unei națiuni începe să se dea pe lângă Dumnezeu, de obicei aceasta arată că 

se pregătește o altă nelegiuire. … Este un nonsens să sugerezi, așa cum a făcut-o domnul Truman, 

că va fi pace numai dacă oamenii cred în Dumnezeu. Este pus sub semnul întrebării dacă domnul 
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Truman crede în Dumnezeu, și cât de mult. „Credem în Dumnezeu!”, spunea el, „deși este respins 

de așa mulți în lume, trebuie să credem și în noi înșine”. Ce înseamnă „să credem și în noi”? Fraza 

următoare a oferit răspunsul. „Trebuie să ne bizuim pe puterea noastră să ținem agresiunea la dis-

tanță”. Cu alte cuvinte, așa mult crede domnul Truman în Dumnezeu, încât nu se poate bizui pe 

Dumnezeu mai mult decât pe bombe atomice, B-36 și vase de război. Dumnezeu are importanță mai 

mare în propagandă, dar bombele au importanță mai mare în buget. – Comentator de știri I.F.Stone, 

New York Daily Compass. 

 

Dacă mergeți să vizionați filmul la care 

s-a făcut mare publicitate, „Samson și Dalila”, 

nu vă aștepați la o descriere foarte exactă a lui 

Samson. Dar descrierea lui Samson este aproape 

perfectă în comparație cu cea a Dalilei. Această 

vicleană perfidă din relatarea Bibliei a fost 

zugrăvită prin această extravaganță a filmului 

color, până acolo încât, la culminantul final ea 

primește aceeași glorioasă ieșire ca Samson. De 

fapt, în film, el n-ar fi putut dărâma niciodată 

templul lui Dagon fără ajutorul Dalilei. L-a aju-

tat și Domnul, prin bunăvoința directorului-pro-

ducător Cecil B. DeMille. Aceste libertăți tipic 

Hollywood-iene, luate în ce privește faptele din 

drama biblică, au meritat ironia fină a criticului 

de film Seymour Peck, adusă într-un mod 

nonșalant: „Din punctul de vedere al bătrânului 

Cecil B. DeMille, Dalila este o fată mult mai 

drăguță decât credeam toți. Poate că l-a trădat pe 

Samson filistenilor, dar l-a iubit tot timpul și 

după aceea conștiința a mustrat-o îngrozitor. 

Atât de mare i-a fost suferința încât l-a condus 

pe Samson, care era orb, la stâlpii ce 

susțineau templul filistenilor, iar când 

Samson a doborât templul pe el însuși 

și pe mulțimea de acolo, Dalila n-a în-

cercat să scape. A murit alături de iubi-

tul ei Samson, cu un zâmbet melancolic 

pe buze, ceea ce denotă, poate, reabili-

tarea celei mai faimoase roșcate din is-

torie. 

Cel puțin așa se întâmplă în noul film al 

domnului Cecil B. DeMille, „Samson și Dalila”. 

Mă așteptam ca sufletul lui Samson și al Dalilei 

să ajungă în cer, pe norii filmului Technicolor, 

dar domnul DeMille a trecut cu vederea acest 

lucru. Poate a considerat că filmul dumnealui a 
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deviat destul de la povestea lui Samson și a Da-

lilei, așa cum este relatată în Biblie.  

Indiscutabil că domnului DeMille și ce-

lor patru scenariști ai dumnealui trebuia să li se 

permită cîteva devieri și înfloriri, din moment ce 

au făcut un film care a durat peste două ore, de 

la o povestire ce are doar câteva paragrafe în Bi-

blie. Nu nevoia de a înflori este cea care mă de-

ranjează cel mai mult, ci mai degrabă că domnul 

DeMille a adus un soi de vulgaritate uriașă uneia 

dintre povestirile clasice din toate timpurile. 

Personajele biblice au fost aduse până la nivelul 

băieților și a păpușilor de la Hollywood.” New 

York Daily Compass, 22 decembrie.  

Criticul de film, Peck, tocmai și-a spus, 

pe ocolite, părerea contrară pe care o merită fil-

mul de la Hollywood „Samson și Dalila”. Fil-

mul a făcut o banalitate dintr-o serie de eveni-

mente prin care a lucrat spiritul lui Iehova Dum-

nezeu, ca o puternică forță nevăzută. Holly-

wood-ul se simte obligat să vândă sexualitate, 

chiar și în cazul lui Samson, și să reducă viața 

acestuia la o secvență de eveni mente, învăluită 

într-un triunghi amoros. Dacă a existat ceva mai 

groaznic decât transformarea Dalilei din perfidă 

în eroină, a fost raportul publicat, potrivit căruia 

domnul DeMille „a fost foarte nerăbdător s-o în-

fățișeze pe Dalila cu o autenticitate năucitoare”! 

Tocmai absența autenticității a năucit! 

A fost ceva bun în acest film „epic”, 

care s-a realizat cu costuri de peste 3.000.000 $ 

și căruia i s-a făcut publicitate cu alți 1.000.000 

$, înainte să apară? Nu poate fi trasă la îndoială 

manifestarea puterii din mai multe scene, în care 

s-a dezlănțuit dibăcia din Samson, furnizată di-

vin, ca atunci când soldații filisteni au fost do-

borâți la pământ, fiind loviți cu o mandibulă, sau 

când s-a prăbușit templul lui Dagon, în mijlocul 

norilor de praf. Acestea și alte scene exacte au 

fost anticipări care au stimulat apetitul pentru 

ceva ce nu s-a mai întâmplat, au fost ca niște re-

pere pentru a arăta ce a însemnat puterea. Filmul 

„Samson și Dalila” făcut la Hollywood ar fi pu-

tut fi unul cu adevărat minunat cu mai puțină 

imaginație din partea domnului DeMille și mai 

multe realități din Biblie. A se vedea Judecători 

capitolele 13 la 16. 
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Aproape toate insulele din Pacificul tro-

pical sunt o încântare pentru ochiul călătorului. 

Văzută de pe puntea unui vas care se apropie 

priveliștea încântătoare a vegetației verzi strălu-

cește și se ondulează, pe măsură ce se cațără pe 

crestele munților, spre nori. Trunchiurile palmi-

erilor se apleacă spre ape, acolo unde i-au încli-

nat curenții constanți. Ei se leagănă asemenea 

unor suporturi pentru coroane ample de frunze, 

ce mărginesc plajele aurii. Aici conturul plajei 

se micșorează vizibil, pe măsură ce apele albas-

tre se agită înaintea fiecărui val al brizei, apoi se 

mărește ușor, iar apele se retrag încet înapoi, 

pentru a face loc unui alt cilu de flux și reflux. 

Pentru cel care călătorește cu avionul această 

mișcare abia se observă. Pentru el aceste insule 

sunt smaralde, cu cea mai vagă idee de platină, 

pusă de decor pe un câmp de satin albastru, ce 

strălucește sub un soare admirator. 

Da, aproape toate insulele din Pacificul 

tropical sunt o încântare. Dar Insulele Hawaii, 

numite la început Insulele Sandwich, de căpita-

nul Cook din Foțele Navale ale Britaniei (1778), 

nu sunt doar unele dintre cele mai pline de cu-

loare locuri de pe pământ. Pe lângă aceasta, 

clima lor echilibrată, fertilitatea, cunoștința 

avansată a coloniei, puterea economică și am-

plasarea strategică le face ca „poartă spre Paci-

ficul de Sud”. Mark Twain le-a găsit „cel mai 

minunat grup de insule ancorat în ocean”; în 

vreme ce marele reprezentant al libertății civile, 

Abraham Lincoln, a găsit în ele o primă asemă-

nare cu idealul american. Întorcându-se în anul 

1864, când Hawaii erau conduse de o monarhie 

constituțională, el a remarcat: „Oamenii de aici 

sunt liberi, iar limba, legile și religia lor sunt în 

mare măsură roadele propriei noastre învățături 

și al propriului nostru exemplu”. Cu zece ani 

înainte, Lincoln îl lăuda astfel pe regele Kame-

hameha al III-lea, pentru că se oferise să cedeze 

Satelor Unite insulele Hawaii, în schimbul cali-

tății de stat. Hawaii sunt teritoriu de vreo cinci-

zeci de ani și încă nu sunt un stat. Mulți oameni 

din guvern și din afară și majoritatea celor din 

Hawaii întreabă insistent, dacă nu indignați, de 

ce? 

Calificări pentru calitatea de stat 

Cu mai bine de doi ani în urmă, pe 

atunci secretar al afacerilor interne, J. A. Krug, 
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la întoarcere din turul de 24.000 de mile din Pa-

cific, a recomandat puternic recunoașterea Insu-

lelor Hawaii ca stat. Încheindu-și discuția des-

pre istoria Insulelor Hawaii, de la stadiul de mo-

narhie absolută la anexarea lor (1898) și organi-

zarea ca teritoriu (1900), și-a accentuat poziția: 

„Nu mă interesează ce standarde aplicați – fie că 

este vorba de populație, de devotament față de 

idealurile americane, de efect asupra națiunii în 

chestiuni externe, de bogăție, abilitate de auto-

nomie, sau conștiință socială – Hawaii vor trece 

testul”. Având în vedere toate dovezile, se pare 

că Hawaii au cele mai bune calificări și cel mai 

puternic avantaj să fie recunoscute ca stat. 

Un motiv cu care nu sunt familiarizați 

majoritatea americanilor este faptul că atunci 

când Hawaii au fost anexate la Statele Unite, în 

1898, era o republică independentă cu recunoaș-

tere mondială. De fapt, anexarea a fost făcută 

numai după mai multe încercări zadarnice din 

partea hawaienilor. Fiecare încercare din partea 

„țării fetelor Hula” de a ajunge în familia ame-

ricană părea să-l găsească ascuns pe Unchiul 

Sam. Un tratat de anexare a fost respins de Senat 

în anul 1854, altul a fost pus pe masă de preșe-

dintele Grover Cleveland, cu patru ani înainte de 

războiul dintre Spania și America. Doar după ce 

Dewey a câștigat bătălia de la Manilla, în anul 

1898, anexarea a fost făcută prin McKinley. În 

anul 1900 a intrat în vigoare legea ce stabilea 

guvernul din Hawaii ca și teritoriu, iar insulele 

încă se află sub această constituire.Timp de pa-

tru ani, după vara anului 1894, când Cleveland 

a recunoscut micuța republică, Hawaii au conti-

nuat să fie un membru acceptat al familiei 

națiunilor. Chiar din acest simplu fapt ar trebui 

să dispară complet toate îndoielile că Hawaii se 

pot conduce singure. 

Celelalte fapte de interes istoric, referi-

toare la Insulele Hawaii, sunt că acestea au fost 

populate de marinari polinezieni, necunoscuți 

cu secole în urmă, și au venit în atenția lumii, 

pentru prima dată, în 1778, când căpitanul For-

țelor Navale britanice, James Cook, a ajuns în 

aceste insule idilice și printr-o banală lipsă de 

imaginație le-a poreclit Insulele Sandwich, după 

protectorul lor, Contele de Sandwich. Între 1816 

și 1850, Rusia, Britania și Franța, succesiv, au 

încercat, fără succes, să cucerească insulele. 

Conducătorii nativi au dominat, până când re-

gina Liliuokalania fost detronată în 1893, dar „la 

sfârșitul secolului al nouăsprezecelea un grup 

mic de americani au avut succes să cucerească 

două treimi din tot ținutul impozabil al insule-

lor”. Acest grup continuă până astăzi prin ceea 

ce este cunoscut ca cei Cinci Mari. 

Pe scurt, Comisia de Recunoaștere a 

statului Hawaii a pregătit o gamă extraordinară 

de argumente suplimentare, pentru a-și sprijini 

cererea de recunoaștere ca stat. În ce privește 

mărimea, suprafața de uscat a Insulelor Hawaii 

de 6435 mile pătrate este puțin mai mare decât 

suprafața statelor Rhode Island și Connecticut la 

un loc. Este aproape de mărimea orașului New 

Jersey. În ce privește populația, totalul de 

540.000, din care 85-90% sunt cetățeni ameri-

cani, depășește populația a șase state. 
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Statut financiar 

Cere unchiul Sam zestre de la micuța 

doamnă, înainte să o ducă la altarul recunoaște-

rii ca stat? În ce privește bogăția, insulele au 

umplut vistieria nerecunoscătorului Unchi Sam, 

timp de o jumătate de secol. Hawaii constituie o 

investiție deosebită, ce strălucește ca o bijuterie 

printre numărul tot mai mare de afaceri riscante 

ale Unchiului Sam. Hawaii ar trebui mai mult 

prețuite. Ele nu reprezintă doar o soluție, ci ajută 

să plătească extravaganțele Unchiului Sam. 

După ce au fost luate în considerare toate faptele 

până în acest punct, chiar și cel mai pretențios 

yankeu ar ceda și ar lua fata în căsătorie. 

Dar mai sunt și altele. Teritoriul plătește 

taxe guvernului federal mai mari decât cele plă-

tite de 14 state. Venitul substanțial din aceste 

taxe este mai mult de un bilion de dolari; evalu-

area imobiliară reală se ridică la 500.000.000. 

Excluzând cheltuielile militare, Statele Unite 

cheltuie aproximativ 13.000.000 și primește ca 

taxe, pe care le trimite la Washington, amețitoa-

rea sumă de 140.000.000. Evident că doamna nu 

doar că își plătește cheltuielile, dar își și permite 

o mulțime de plimbări gratuite. În 1945, un an 

„record”, Hawaii au adăugat 173.000.000 la te-

zaurul federal. Nu este surprinzător să mai aflăm 

că în 1947 procentul populației din Hawaii ce au 

completat declarațiile fiscale individuale a fost 

mai mare decât procentul a 26 state din uniune. 

Din 1939 până în 1946, în timp ce Statele Unite 

continentale își măreau obligațiile financiare 

stabilite, Hawaii și le reduceau de la 28.511458 

$ la 9.237.835 $, o reducere cu 68%. În 

conformitate cu aceasta, contribuabilul ameri-

can își putea permite să trimită experți bugetari 

de la Washington, pentru o instruire de un an, să 

învețe cum au reușit să facă hawaienii lucrul 

acela. 

Poate că ar fi interesant să ne oprim să 

luăm în considerare argumentele pentru recu-

noașterea Insulelor Hawaii și să explorăm sursa 

veniturilor din Hawaii. Agricultura, ce depinde 

de ploile extraordinare din Hawaii, care ajung la 

600 inchi anual în insula Kauai, susține insulele. 

Mai exact, cele două recolte care susțin Hawaii 

sunt, în primul rând cea de zahăr și în al doilea 

rând cea de ananas. Recolta de zahăr, pe care 

economia din Hawaii se bizuie în mare măsură, 

de zece ani, a atins valoarea de 100 de milioane 

de dolari pe o recoltă de 975.000 tone, în medie, 

timp de zece ani, înainte de atacul de la Pearl 

Harbour. Industria zahărului a fost înființată de 

renumitul grup Cei Cinci Mari, a căror condu-

cere controlau cândva insula. (Acum puterea ce-

lor Cinci Mari a scăzut, făcând loc sindicatelor 

bine organizate de sub C.I.O.) Un sfert din za-

hărul folosit în Statele Unite vine din Hawaii. 

Cât privește recolta de ananas, nu cu mult sub 

producția de zahăr, Hawaii furnizează 90% din 

ananasul conservat din lume. Al treilea factor 

este turismul, care, deși a scăzut drastic în tim-

pul războiului, a ajuns acum să depășească nive-

lul dinainte de război, până la suma de 33 mili-

oane de dolari, în 1948. 

Japonezii americani continuă o afacere 

înfloritoare în industria tonului, pe sampanele 

lor alunecoase. Producția se limitează în 
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principal la pește și ananas. Totuși, mai impor-

tantă decât produsele din mare este creșterea 

animalelor, atât de stimulată de lipsurile cauzate 

de război. În 1945 Hawaii se lăuda cu un total 

de 141.800 capete. Pe Insulele Hawaii se spune 

că ferma de animale Parker este pe locul doi, ca 

mărime, după ferma Texas King. Aceasta are o 

„suprafață” de 500.000 acri. O importanță co-

mercială o au și culturile de cafea și nuci maca-

damia, deși într-o măsură mult mai mică. Deși 

cuprinde mai puțin de 10% din insule, terenul 

agricol produce „mai multe calorii pe acru decât 

orice altă țară din lume”. Astfel, apa, solul și lu-

mina soarelui furnizează abundentele bogății ale 

Insulelor Hawaii.  

Japonezi sau comuniști? 

Într-o țară în care sistemul educațional 

s-a dezvoltat la un standard mai mare decât în 

alte părți ale Statelor Unite, unde analfabetismul 

printre băștinași aproape este inexistent, unii 

care se opun recunoașterii ca stat forțează peri-

colele controlului politic comunist sau japonez. 

Broșura congresului din 1949, Calitate de stat 

pentru Alaska, a oferit aceste cifre cu populația 

pentru diferitele rase din Hawaii: americani-ca-

ucazieni 177.580 (33,4%), japonezi-americani 

144.640 (32,6%, în afară de 31.640 japonezi 

străini); hawaieni și parțial hawaieni 86.760; 

chinezi-americani 28.180; filipinezii, portorica-

nii și coreenii alcătuind un total de 540.000. Po-

trivnicii au înaintat două obiecții pentru japo-

nezi, neloiali în timpul războiului și obișnuiți 

împotrivitori ai votului. Acuzația că au trădat 

forțele americane și locații strategice, precum 

hangare și aerodromuri, în timpul atacului japo-

nezilor asupra Pearl Hearbour, a fost dezaprobat 

clar de F.B.I. Povestea acceptată în general, de 

exemplu, că japonezii-hawaieni au tras cu săgeți 

în terenurile cu trestie de zahăr, pentru a în-

druma avioanele dușmanului să bombardeze 

țintele, a fost o născocire calomniatoare. „Ro-

bert L. Shivers, fost agent special al F.B.I. în 

Honolulu, din august 1939 până în aprilie 

1943, .... a spus clar că orice astfel de zvon des-

pre trădarea (japonezilor) este complet fals”. 

În ce privește împotrivirea față de vot, 

relatarea spune: „Componenta rasială a legisla-

ției hawaiene din 1940 arăta mai degrabă do-

vada clară că nici un grup rasial nu s-a împotri-

vit votului, excepție făcând, probabil, chinezii. 

Din cei 45 de legiuitori (bicamerali, 30 de 

membri ai casei și 15 senatori) doar trei erau ja-

ponezi; raportat la numărul populației japonezii 

ar fi trebuit să fie 13. Din același motiv, albii 

trebuiau să dețină 15 locuri, dar de fapt aveau 

21. Hawaienii, care trebuiau să dețină 12 locuri, 

aveau 17. Dar chinezii, cu o normă teoretică de 

4 legiuitori, erau reprezentați de exact acest nu-

măr”. Este evident că japonezii erau înclinați să 

voteze din motive economice, social și politice 

și nu din loialitate rasială. 

Pe scurt, Hawaii este adevăratul „ames-

tec” unde conviețuiesc rase și oameni diferiți, 

într-o armonie și prietenie mai mult decât în 

multe state ale Uniunii. 

În ce privește problema comunismului, 

acest lucru a fost argumentat pro și contra. 
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Această problemă a fost adusă în atenție de or-

ganizația Bridges, a tuturor sindicatelor din Ha-

waii, de sub C.I.O. Principala filială hawaiană a 

fost ILWU (Uniunea internațională a docherilor 

și magazionerilor), responsabilă de recenta 

grevă paralizantă. În 1947, prin democrata ali-

anță C.I.O.-P.A.C., legislația a fost aproape do-

minată de comuniști. Efectul asupra chestiunii 

legată de calitatea de stat este că Congresul nu 

avea nici un reprezentant comunist. 

Aproape singura obiecție ca Hawaii să 

devină stat, în afară de preocuparea Senatului 

din S.U.A. dacă alegătorii din Hawaii, împărțiți 

aproape egal, vor alege senatori și reprezentați 

(2) democrați sau republicani, este că cele opt 

insule principale ale arhipeleagului se află la 

aproximativ 2.400 mile, pe calea aerului, de 

principala insulă, de cel mai apropiat punct. 

Acestea, ca și Alaska, nu sunt „învecinate și 

compacte” cu celalalte state. Respingând acest 

punct, se argumentează că Franța a făcut din Al-

geria un „domeniu”, deși nu este învecinat, fără 

rezultate rele; California n-a avut un stat mai 

apropiat decât Texasul atunci când a fost recu-

noscut. Pe lângă aceasta, Hawaii se află astăzi la 

fel de aproape de Washington, D.C. ca statele 

învecinate, când capitala a fost acolo prima dată. 

Pe 14 noiembrie, campania hotărâtă a 

Insulelor Hawaii de a deveni stat a luat am-

ploare, când guvernatorul teritorial Stainback a 

semnat o proclamație ce convoca o alegere care 

să numească delegați pentru o convenție consti-

tuțională. Anunțul avea următoarea schiță: 1. O 

primă alegere pe 11 februarie. 2. O alegere fi-

nală pe 21 martie, pentru a alege 63 de delegați 

pentru convenție și 3. Convocarea unei conven-

ții constituționale pe 4 aprilie, 1950. După ce va 

fi concepută constituția, va fi studiată de Corpul 

legislativ, care, la rândul lui, o va supune publi-

cului pentru vot. Dacă va fi ratificată de public, 

va deveni legea de bază a statului Hawaii, dacă 

și când Congresul va acorda calitatea de stat In-

sulelor Hawaii. Hawaii vor fi primul teritoriu, în 

șaizeci de ani, care a conceput o constituție a 

unui stat, fără să fie mai întâi autorizată de Con-

gres. Dar cincisprezece din cele 48 de state ac-

tuale au urmat o cale de acțiune asemănătoare. 

Deci conceperea dinainte a unei constituții a sta-

tului, potrivit precedentului oferit de cele cincis-

prezece state, nu va periclita șansele Hawaii de 

a deveni stat și cu siguranță va economisi timp. 

În general, atât presa cât și oamenii sunt 

în favoarea devenirii Insulelor Hawaii stat. 

Acum acest lucru este practic blocat doar de Se-

natul Statelor Unite. Marea întrebare este ce va 

face actualul Senat.
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Cântați lui Iehova o cântare nouă și lauda Lui de la marginile pământului; da, voi care coborâți la 

mare și la tot ce este în ea, insule și voi locuitori ai lor. Să-și înalțe glasul pustiul și orașele lui, ... 

să strige cu putere din vârful munților! Să-i dea glorie lui Iehova și să vestească lauda sa de pe 

insule” .(Isaia 42:10-12, ASV) 

 

 

 

 

Nu cu mult timp în urmă, oamenii cre-

deau că Moise a fost primul care a inventat scri-

erea, pentru a îndeplini porunca lui Dumnezeu: 

„DOMNUL i-a zis lui Moise: Scrie aceasta ca o 

amintire într-o carte!” (Exodul 17:14) Cu toate 

acestea, mulți critici ai Bibliei resping ideea că 

Moise a scris Pentateucul, afirmând că scrierea 

a fost inventată la mult timp după moartea lui 

Moise.Cu toate acestea, în ultimii ani, arheolo-

gii au descoperit dovada indiscutabilă că și 

aceste teorii din urmă sunt eronate. S-a aflat că 

scrierea se afla într-un stadiu superior de dez-

voltare, cu mult timp înainte de zilele lui Moise. 

Atunci cine a fost primul care a scris? Avraam? 

Noe? Enoh? Set? Sau Adam? 

Douăzeci și trei din literele alfabetului 

nostru vin de la romani, de acum 2000 de ani. Ei 

au împrumutat 18 dintre ele de la greci, aproxi-

mativ în secolul al patrulea înainte de Cristos. 

Grecii, la rândul lor, au împrumutat 15 dintre ele 

de la comercianții fenicieni, în prima parte a se-

colului al optulea î.C. Întrebarea care nu are răs-

puns este de unde le aveau fenicienii. Poate au 

făcut singuri câteva litere sau poate le-au luat 

din surse din Creta, Asiria, Babilon sau Egipt. 

„La aceste întrebări”, spune O.F.Ege, „probabil 

nu se va răspunde niciodată mulțumitor. Se pro-

movează multe argumente și teorii”. (Povestea 

Alfabetului) Cu câțiva ani în urmă s-a anunțat că 

„cea mai veche formă de caractere din care se 

trage alfabetul englez”, ce datează din secolul al 

15-lea î.C, s-a găsit în peninsula Sinai. De aici 

să nu ajungem la concluzia greșită că scrierea a 

început în peninsula Sinai, sau în secolul al 15-

lea î.C. Cu un secol înainte Moise începuse scri-

erea Pentateucului. Cu un secol înainte de asta, 

în secolul al 17-lea î.C., Iov cel dispus spre drep-

tate era familiar cu arta scrierii. Iov 19:23,24, 

Moffatt; Iov 31:35,36, AAT. 

Sir Frederic Kenyon, renumitul arheo-

log, arătând spre Papirusul Prisse, de la Biblio-

teca Națională din Paris, (Nos 183-194), scris cu 

hieroglife în vremea celei de-a 12-a dinastie, un-

deva între anii 2200-2000 î.C., declară: „Avem 

astfel din Egipt un manuscris real care a fost 

scris înainte de sfârșitul mileniului al treilea î.C., 
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iar cuprinsul acestuia, dacă o să credem propri-

ile declarații, a fost alcătuit în mileniul al patru-

lea, respectiv prima parte a mileniului al trei-

lea”. Egiptul, prima putere mondială, se ocupa 

cu săparea de hieroglife, cu secole înainte ca 

Moise să înceapă scrierea Bibliei. 

Cea mai veche scriere descoperită până 

acum 

În 1887 (A.D.) s-au găsit în Egipt mai 

mult de 350 tăblițe de lut, la aproximativ 160 

mile sud de Delta Nilului, tăblițe scrise în cune-

iformă, care înseamnă „în formă de pană”, spre 

deosebire de hieroglife. Scrierea cuneiformă își 

are originea din valea mesopotamiană, acea 

parte a lumii cunoscută acum ca Irac; și pentru 

că este o formă de scriere mai veche decât hie-

roglifele, cercetarea pentru sursa originală a 

scrierii s-a mutat din valea Nilului în câmpiile 

aluviene dintre cele două râuri înfrățite, Tigru și 

Eufrat. 

Săpăturile în acest leagăn al civilizației 

au scos la iveală aproximativ un sfert de milion 

de tăblițe de lut și inscripții. Unele tăblițe sunt 

în cuneiforma silabică, altele sunt într-o formă 

de scriere chiar mai veche, un fel de scriere 

identică cu cea a sumerienilor, popor ce a trăit 

în acea parte a lumii înaintea vechilor babiloni-

eni. Unele tăblițe descoperite la Ur din Caldeea 

și în orașul Kiș, „au fost cele mai vechi scrieri 

dintre toate, care nu pot data mai târziu de anul 

3500 î.C”, spune Kenyon. Sumerienii au trăit în 

zilele lui Noe, care a murit la vârsta de 950 de 

ani, cu doi ani înainte să fie născut Avraam. 

Referitor la scrierea sumerienilor, unele 

autorități sunt de părere că aceștia au simplificat 

o formă de scriere chiar mai veche, cunoscută ca 

pictografie, în care fiecare semn era o imagine 

ce semăna cu un obiect sau cuvânt. O autoritate 

recunoscută în acest domeniu de cercetare, G. R. 

Driver, observă că în aceeași perioadă de timp 

când se folosea abstracta scriere prin semne, su-

merienii mai foloseau și forma de scriere semi-

pictografică. Din aceasta, Driver ajunge la con-

cluzia: „Este posibil ca între anii 3500-3000 î.C. 

să fi circulat două tradiții distincte de scriere: 

abstractele semne folosite la Ur și Lagash și ca-

racterele semipictografice din Elam și Kiș. Din 

moment ce acele două sisteme de scriere au fost 

practic contemporane, nu s-ar fi putut dezvolta 

unul fără celălalt ... Singura concluzie plauzibilă 

din ce cunoaștem până acum este că aceste două 

tipuri de scriere au o sursă comună”. (Scrierea 

semitică, 1948, paginile 1 și 2).Când vorbim 

despre o „sursă comună” și avem de-a face cu 

date din jurul anului 3000 î.C, ne întoarcem îna-

inte de potopul din zilele lui Noe! 

Scrierea înainte de Potop 

Nu există nici o indicație că Noe sau ur-

mașii lui au fost primii care au inventat arta scri-

erii. Toate dovezile arată că oamenii știau să 

scrie și au scris înainte de Potop. Este adevărat 

că nu putem accepta datele înaintate de arheo-

logi, deoarece acestea nu corespund cu cronolo-

gia autentică a Bibliei și pentru că este necesar 

ca aceste date să fie revizuite din când în când. 

De exemplu, cu 50 de ani în urmă, arheologii 

spuneau că anul ascensiunii lui Hamurabi a fost 
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2342 î.C., acum ei estimează că ar fi fost în anul 

1728 î.C. Dar chiar dacă datelelor se reduc cu 

revizuirile ulterioare, materialul descoperit deja 

arată că în urmă cu cinci mii de ani oamenii 

scriau, oameni care au trăit înainte de Potop, 

care, potrivit Bibliei, a avut loc în anul 2370 î.C. 

Având în vedere faptul că actualele des-

coperiri au arătat că atunci „timpul primei dinas-

tii a lui Kiș, prima înregistrată că a condus după 

Potop”, Harold Peake recunoaște probabilitatea 

„ca scrierea să fi fost cunoscută înainte să aibă 

loc acea catastrofă, căci, așa cum am văzut, o 

tradiție ulterioară menționează tăblițe scrise, 

care au fost îngropate, pentru a fi păstrate, în 

timpul Potopului”. (Potopul, 1930, paginile 

76,77) Josephus, istoricul evreu de acum 19 se-

cole, spune cum setiții (urmașii fiului lui Adam, 

Set) au făcut anumite descoperiri în astronomie 

și au „inscripționat” descoperirile pe doi stâlpi, 

despre care Josephus spune: „Acestea rămân în 

Sariad până astăzi”.(Noe și timpul lui, J. M. 

Olmstead, 1854, pagina 52) Una din descoperi-

rile arheologice ce conține o declarație foarte 

importantă a lui Asurbanipal (numit Osnapar în 

Biblie, la Ezra 4:10, A.S.V.), spune: „Am avut 

bucuria să citesc inscripții pe piatră ce datează 

dinainte de Potop”. 

Și de ce ați crede că acei oameni ce au 

trăit înainte de Potop n-ar fi fost capabili să 

scrie? Doar atunci când așa-numiții „oameni de 

știință” ignoră adevăratele fapte științifice și le 

înlocuiesc cu teorii păgâne despre evoluție, ei se 

află pe căi greșite. Cu o putere deformată de a 

raționa, acești oameni spun că omul a fost la 

început un sălbatic subdezvoltat și nu o ființă 

evoluată; că el a evoluat de la această stare la un 

barbar primitiv, apoi la un barbar evoluat și, în 

cele din urmă, printr-un proces lent, a devenit 

„civilizat”. Ei sunt de părere că limbajul omului 

a urmat același model, că la început doar mor-

măia, apoi a învățat să pronunțe și să-și silabi-

sească mormăielile și că după „vorbirea de co-

pil” a învățat, în cele din urmă, să vorbească in-

teligent. Crezând o astfel de teorie fără sens, 

concluzia lor finală este că limbajul scris al 

omului a urmat un model asemănător de dezvol-

tare. 

Dar nu s-a întâmplat așa! Adam și soția 

lui, Eva, puteau să converseze în mod inteligent 

unul cu altul și cu Creatorul lor. Astfel, trebuie 

recunoscut că această abilitate de a vorbi a fost 

un minunat dar din partea lui Dumnezeu, Crea-

torul lor, care a făcut ca mintea omului să fie co-

ordonată cu limba lui, așa încât el să-și poată 

rosti cugetele. Înainte de Potop oamenii erau 

bine dezvoltați în arte și științe. Ei stăpâneau 

arta metalurgiei. Erau capabili să topească mi-

nereuri și să făurească instrumente de cupru și 

fier. Fiind bine cultivați în arta muzicii erau 

complet echipați să „mânuiască harpa și fluie-

rul”. (Geneza 4:21,22) 

Imaginați-vă uimirea care i-a lovit pe 

arheologii care susțin evoluția, când au găsit in-

strumente de fier și de bronz și ceramică minu-

nate, confirmând pe deplin aceste adevăruri! 

Așa cum o exprimă, modest, un A.P. dispecer, 

ei au descoperit „o cultură mult superioară decât 

credeau.” Uluiți, nu le venea să-și creadă ochilor 
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când au găsit minunate porțelanuri uscate, care 

denotă o dezvoltare superioară și care datau din 

mileniul al patrulea î.C. Mai mult decât atât, ma-

tematicienii și inginerii de atunci, care au con-

struit orașe și au făcut măsurători matematice și 

calcule astronomice, nu erau neghiobi sau re-

duși mintal. Tăblițele cuneiforme arată că ei pu-

teau exrage rădăcina pătrată a unui număr până 

la șase zecimale, puteau calcula circumferința și 

diametrul cercului și puteau face anumite cal-

cule despre timp. Cu siguranță că pentru acei oa-

meni sclipitori, ca acea rasă din vechime, stăpâ-

nirea artei scrierii nu era o sarcină prea dificilă. 

Săpăturile arheologilor în valea meso-

potamiană nu arată doar că scrierea se folosea 

înainte de Potopul din zilele lui Noe, ci însăși 

dovada din Biblie arată că primul om, Adam, a 

scris. Geneza 5:1 declară: „Aceasta este cartea 

generațiilor lui Adam”. Dar la Geneza 2:4 sunt 

menționate alte „generații” înainte de acestea: 

„Acestea sunt generațiile cerurilor și ale pămân-

tului când au fost create”. Cu toate acestea, ce-

rurile și pământul neînsuflețite nu dau naștere la 

generații. Cuvântul evreiesc toledoth tradus aici 

cu „generații” ar trebui tradus cu „istorie” sau 

„istoria familiei”, sau „origini” sau „povestea 

originii”. Acest cuvânt particular tradus cu „ge-

nerații” se găsește de 11 ori în Geneza și pe 

lângă referirea pe care o face la generațiile 

cerurilor și ale pământului și ale lui Adam, vor-

bește despre generațiile lui Noe, Sem ,Terah, Is-

mael, Isac, Esau și Iacov. – 6:9, 10:1; 11:10,27; 

25:12,19; 36:1,9; 37:2. 

Conform stilului modern de compozi-

ție, aceste expresii poate par puse la locul nepo-

trivit, dar compilatorul Moise a scris în stilul din 

vechime, așa cum l-a primit, și a dezvăluit sursa 

documentelor pe care le-a încorporat în Geneza. 

În zilele lui Moise și în cele șaisprezece secole 

dinaintea lui, stilul literar pentru documentele 

istorice se încheia cu cuvintele: „acestea sunt 

generațiile”, sau, mai bine tradus: „aceasta este 

istoria” despre cutare și cutare, astfel arătând 

cine era scriitorul înregistrării sau proprietarul 

acesteia. Prin urmare, această expresie nu este o 

introducere la ceea ce urmează, ci o concluzie 

care numește scriitorul sau proprietarul docu-

mentului. Alte ilusrații scripturale confirmă cele 

de mai sus. Pentru detalii suplimentare intere-

sante a se vedea revista de studiu biblic Turnul 

de veghere, din 1 iulie 1948. 

Deci, s-a stabilit că Moise a compilat 

materialul din Geneza până la capitolul 37, ver-

stetul 2, din unsprezece documente scrise ante-

rior. Primele două au fost scrise de primul om, 

Adam, așa cum i-a fost descoperit materialul de 

Dumnezeu, sau așa cum a experimentat el.  
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Domeniul zbu-

rător, ca forță aeriană, cap-

tează de mult timp privirea admi-

ratoare a oamenilor.Ce minunate cercuri tra-

sează, încet, pe cer, vulturul care se înalță! Ce 

magnific alunecă pe întinderea cerului acei nori 

pufoși! Cum sunt ridicate de briză micuțele se-

mințe de păpădie, ajunse la maturi-

tate, asemănătoare cu parașuta! Dar 

cele mai necunoscute și poate cele 

mai neobișnuite dintre zburătoarele 

din natură sunt acele creaturi ingenioase 

din lumea mamiferelor, reptilelor, amfibi-

ilor și a peștilor care, în general, se 

crede că aparțin domeniului teres-

tru sau acvatic. Despre acestea o să discu-

tăm acum. 

Veverița zburătoare este singurul patru-

ped nativ din America de Nord echipat cu echi-

pament de zbor. Cu blănița ei catifelată și deasă, 

asemenea unei cârtițe, acest drăguț locuitor al 

pădurii, cu ochi visători, se găsește în toate mă-

rimile, de la varietatea de mărimea unei pisici, 

la una care are aproximativ trei inchi lungime. 

Uimitoarea ei abilitate de a zbura poate fi pusă 

pe seama unui pliu al pileii, 

folosit în construirea de parașute, 

pus pe o „parte” cartilaginoasă, ce se 

ridică de la încheietura lăbuțelor din față. Aju-

tată de o coadă mare și stufoasă, ce servește de 

cârmă, doamna Veveriță Zburătoare planează 

uneori mai mult de cincizeci de yarzi. Se oprește 

sus în vârful unui copac, ca să găsească un loc 

bun de „decolare” spre niște ramuri convena-

bile. În timp ce se oprește, eclilibrându-se pen-

tru săritura în spațiu, observați acele picioare 

puternice din spate care o proiectează în 

aer! Dintr-o dată se catapultează 

înainte! Strângându-și cât poate de 

mult picioarele puternice, pentru a-și 

întinde pliurile pielii de o parte și de 

alta, se avântă într-un zbor controlat 

spre un copac din apropiere. După ce se oprește 

din zbor, grăbindu-se spre ceea ce ar părea o 

„aterizare forțată”, își îndoaie corpul dintr-o 

dată, făcând pilotul de mărimea unei halbe de 

bere să se ridice pe diagonală câțiva inchi, să se 

prindă de trunchiul unui copac, gata pentru o 

altă săritură în vârful copacului. O mulțime de 

aceste micuțe zburătoare se alătură în aceste 
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jocuri sportive, cu o ocazie fiind numărate nu 

mai puțin de două sute. 

Așa cum o arată ochii ei ca niște farfu-

rii, preferă „zborul de noapte”. În timpul zilei 

rămâne înfășurată într-o minge de blană, în cui-

bul ei ascuns, în general în scorbura abandonată 

a unei ciocănitoare, în trunchiul unui copac, un 

cuib de pasăre sau o casă nelocuită. Dar după 

apusul soarelui iese să se hrănească și să zburde 

în orele serii. Zburătoarele sunt foarte sociabile, 

știindu-se că ale lor cuiburi găduiesc peste cin-

cizeci de ocupanți. Când strâng provizii pentru 

iarnă, de ghinde, alune  și nuci, mai mulți tova-

răși pot coopera să-și facă provizii comune. 

Puternica iubire și grijă materne sunt 

calități extraordinare ale Mamei Veveriță. Acest 

lucru a fost puternic ilustrat cu o ocazie, când 

câțiva pui de veveriță au fost mutați din cui-

bul lor dintr-o scorbură și au fost puși 

pe pământ, la baza copacului. Când 

doamna Veveriță s-a întors și nu 

și-a mai găsit puii a început să ca-

ute imediat și i-a găsit. A luat 

imediat unul în gură, s-a uitat 

spre capătul trunchiului de copac 

și s-a înălțat în zbor. Zborul a luat sfârșit într-un 

copac aflat la treizeci de picioare distanță, unde 

și-a pus puiul, așezându-l cu atenție într-o scor-

bură. Această acțiune a fost repetată cu succes, 

până când micuța ei familie a fost reunită în noul 

cămin. 

Ce fel de creatură este aceasta? 

Înrudit la înfățișare și obiceiuri cu veve-

rița zburătoare este un micuț animal ciudat, 

acrobat, care poate fi văzut în Malaezia. Imagi-

nați-vă, dacă puteți, un animal suplu, asemenea 

veveriței, de aproape 18 inchi lun-

gime, cu blăniță maronie catife-

lată, cu pete alb-gălbui, atârnând leneș de 

ramura unui copac. Dintr-o dată își des-

chide membranele din părțile la-

terale, părând pentru toată lumea 

ca un om care se zbate într-o ha-

ină prea mare de raccon. Cu o vi-

teză uimitoare, noua noastră cu-

noștință uimitoare se grăbește cu 

agilitate spre trunchiul copacului. 

Micuțul zburător cu blană se 

avântă în aer înaintea ochilor 
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noștri, cărora nu le vine să creadă, și se tran-

sformă într-un covoraș literal viu, pe măsură ce 

pliurile pielii se întind de sub mandibula întinsă, 

până la vârful cozii, care se mișcă, producând o 

remarcabilă putere de zbor.Tocmai ați văzut în 

acțiune un lemur zburător.  

Neobișnuit!, veți spune. Da, într-ade-

văr! De fapt, lemurul este atât de deosebit, încât 

este clasat într-o clasă separată, Dermoptera. Di-

eta lemurului constă din frunze verzi, muguri și 

semințe. Dinții din partea de jos, folosiți pentru 

a tăia bucățile suculente, sunt unici în întreg reg-

nul animal, semănând mai degrabă cu un piep-

tăn micuț, decât cu niște dinți. Așa că ei se asea-

mănă cu un pieptăn și de fapt este un pieptăn fo-

losit pentru a păstra foarte curată blana fină a 

micuțului și inteligentului lemur. 

Puiul de lemur stă agățat de sânul ma-

mei în timpul zborului. Cu toate acestea, atunci 

când stă pe o creangă, juniorul se desprinde de 

mamă pentru a-și face toaleta. Prietenosul lemur 

este un animal de companie agreabil, iar atunci 

când îi mângâi blana catifelată, când stă agățat, 

se simte un miros plăcut. 

Oposumul zburător 

Următorul zburător din natură ce va fi 

supus cercetării noastre este oposumul zburător. 

Ca și tovarășii lui zburători, oposumul este noc-

turn și se zbenguie noaptea, cățărându-se și zbu-

rând din copac în copac, cu ajutorul unor mem-

brane zburătoare, ce se întind de la încheieturile 

brațelor la glezne, la unele specii, și de la umăr 

la genunche, la altele. Reprezentanți remarcabili 

ai acestei clase de zburătoare sunt cei mai mari, 

cei mai mici și pigmeii. Din cei trei, cel mai 

mare oposum zburător este de departe cel mai 

bun zburător, zburând 80 de yarzi cu o ocazie. 

În vreme ce oposumii zburători, din categoria 

cei mai mari și cei mai mici, sunt vegetarieni 

convinși, cu coadă stufoasă și moale, rudele lor 

de mărimea unui șoarece, pigmeii, sunt insecti-

vore și au coada solzoasă. 

La fel ca alte animale cu marsupiu, opo-

sumul zburător dă naștere la mulți pui o dată, 

care sunt adăpostiți într-un marsupiu aflat în 

dreptul stomacului mamei, iar mai târziu, pe 

spatele părintelui. Din cauza acestei creșteri ne-

obișnuite, printre oamenii de rând a fost o dis-

pută modul în care sunt aduși puii pe lume. Re-

latarea unui martor ocular arată că după concep-

ție embrionii rămân în corpul femelei aproxima-

tiv 12 zile și sunt născuți într-un stadiu de dez-

voltare imatur. Fiecare pui (de la opt până la do-

uăzeci și unu) nu este mai mare decât o albină, 

dar are picioarele din față foarte dezvoltate. 

Aceste micuțe picioare puternice sunt folosite 

de pui să se strecoare prin blana mamei în mar-

supiu. Odată ajunși acolo, fiecare prinde mame-

lonul cu atâta putere, încât este aproape imposi-

bil să-l desprinzi. Uneori sunt aduși pe lume mai 

mulți pui decât mameloane și supraviețiesc doar 

cei care sunt suficient de norocoși să localizeze 

un mamelon. După aproape șaptezeci de zile de 

stat în marsupiu puii ies și se agață de părul de 

pe spatele mamei și câteodată de coadă. Ei ră-

mân acolo, agățați, într-o viață plăcută, în timp 
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ce mama zburdă încoace și-ncolo, până în ziua 

când trebuie să se descurce pe cont propriu. 

Dragoni, șerpi și broaște zburători 

Dragoni zburători! Nu trebuie să te gân-

dești la nișe monștri care scuipă foc, căci drago-

nul zburător din Java este doar o șopârlă mică și 

inofensivă, de aproximativ șase sau opt inchi 

lungime. Ca și alte zburătoare din natură, șo-

pârla sau dragonul zburător este echipată cu 

„aripi” formate din cinci sau șase nervuri mo-

bile, alungite, legate de pliurile alungite ale pie-

lii. Când zboară, membranele se desfac precum 

niște evantaie, făcând șopârla capabilă să se 

înalțe până la o distanță de 20 yarzi. Când aripile 

se pliază se văd părți din dragonul zburător de 

culoare mată maro și gri și combinații ale aces-

tora. Cu toate acestea, atunci când este în zbor 

se observă culorile roșu, orange și albastru stră-

lucitoare, cu dâre de negru. De fapt, acest micuț 

zburător este confundat câteodată cu un fluture. 

La sfârșitul zborului, trecerea de la culorile bă-

tătoare la ochi la umbre ce se armonizează cu 

decorul se face așa de brusc și înșelător pentru 

ochiul neantrenat, încât reptila execută un act 

foarte convingător de Cenușăreasa; pare că dis-

pare în mod literal. 

Apoi mai este și neobișnuitul, dar ino-

fensivul șarpe zburător din India, decorat pe 

spate cu o floare galbenă, cu patru petale, cu cu-

loarea roșu în mijloc. Dar mai remarcabilă decât 

coloritul lui este abilitatea care i-a dat și numele 

– abilitatea de a zbura la o distanță mare. Când 

se sperie, zboară, își ține corpul rigid și apoi 

excută o ușoară coborâre pe pământ.Șarpele 

zburător nu are un mecanism special de „aripi” 

ca alte zburătoare din natură. De fapt, își întinde 

pur și simplu coastele cât de mult poate, își trage 

stomacul, producând astfel o mare suprafață 

concavă, care controlează căzătura și o tran-

sformă într-un zbor rapid. Când este în zbor se 

aseamănă puțin cu o trestie sau cu un bambus 

despicat. Șarpele zburător este constrictor, iar 

principala hrană din meniul lui o constituie pă-

sările, șopârlele și rozătoarele. 

Și broaștele au început să zboare. Peste 

patruzeci de specii de broaște zburătoare se în-

cadrează aici. Întinzându-și membranele dintre 

picioarele lor lungi, broaștele înclinate spre zbor 

se pot înălța în spațiu la distanțe uimitoare. Pen-

tru a afla cât de bine ar putea zbura acești avia-

tori neobișnuiți, a fost aruncată una de pe un 

înalt turn de apă. Ea a plonjat aproape douăs-

prezece picioare, apoi și-a scos „coastele” și a 

plutit încet spre pământ, aterizând nevătămată, 

la aproximativ nouăzeci de picioare de baza tur-

nului. 

În timp ce femela broască zburătoare își 

depune ouăle, act ce nu are loc în apă, ci undeva 

aproape de marginea ei, le acoperă cu picioarele 

din spate. Masa spumoasă se împietrește curând, 

formând o crustă de consistența unei bezele. În 

acest „cuib” se dezvoltă ouăle. În timp ce se în-

tâmpă aceasta, gelatina din interior se lichefiază 

și dizolvă ușor crusta de la exterior, permițându-

le nerăbdătorilor mormoloci să iasă afară.  
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Zburătoarele mării 

Peștii zburători, un alt grup din zbură-

toarele din natură, ating ușor marea la suprafață, 

precum niște pietre săltărețe.Peștii zburători tro-

picali și rătăcitori se găsesc la nord de Florida și 

pe Coasta Pacificului, la nord de Insulele Santa 

Barbara. Unele specii se găsesc chiar în Newfo-

undland. Din când în când se aprinde contro-

versa dacă peștii zburători zboară prin prelungi-

rea nervurilor pectoralilor sau își folosesc aceste 

nervuri ca elevator și stabilizator, ca la avioane. 

Cu toate acestea, majoritatea autorităților sunt 

acum de acord că iluzia de aripi întinse se dato-

rează unei rostogoliri dintr-o parte în alta, în 

timp ce sunt în zbor, și peștele zboară pur și sim-

plu ca un avion fără motor.  

Capacitatea de zbor este dată de un lob 

inferior al cozii, care oscilează, ca să dea „im-

pulsul” necesar pentru a-și lua zborul. Peștele se 

înalță în aer, undeva între 200 și 400 de yarzi, 

depinde de briză. Când începe să piardă altitu-

dine, se lasă în jos și atinge suprafața apei, mișcă 

adesea cu putere din coadă și se înalță din nou, 

fără să se afunde în apă. Cu o ocazie s-a observat 

o viteză de zece yarzi pe secundă. Viteza ma-

ximă este probabil de douăzeci de yarzi pe se-

cundă. Când face salturi în apă, atunci când este 

deranjat de un vas care se apropie, peștele zbu-

rător se aseamănă cu o libelulă gigantă sau cu 

„escadrila unui avion minuscul”. Ochiul curios 

nu își dă seama că toate aceste salturi caraghi-

oase pe care le face creatura acvatică „ce zboară 

la înălțime” sunt o chestiune de auto-apărare, 

atunci când este amenințată de fălcile solide și 

pline de dinți ale unei baracude flămânde. Gus-

tosul pește zburător mai este urmărit cu o foame 

de lup de tonii care fac salturi, peștele-marinar, 

peștele-sabie, marlin, delfin și om. Da, zburăto-

rul nostru de mare este considerat bun de mâncat 

de oameni, deși nu se folosește foarte mult din 

pricina dificultății prinderii lui. Majoritatea sunt 

prinși întâmplător, când aterizează pe vase și nu 

în elementul lor nativ. Câteodată sunt făcuți să 

zboare noaptea, către o ambarcațiune, de o lan-

ternă aprinsă. 

Peștele zburător are o construcție atât de 

perfectă, după principii moderne ale aerodina-

micii, încât dr. C. M. Breder, Jr., o autoritate în 

ce privește acești zburători ai mării, arată că pi-

onierii design-ului avioanelor ar fi făcut pro-

grese mai rapid dacă ar fi imitat peștele și nu pa-

sărea, folosite ca model, din zilele lui da Vinci. 

Avioanele moderne se aseamănă foarte mult cu 

caracteristicile anatomice ale peștelui zburător.  

Ca o analiză finală, indiferent că sunt pe 

uscat, în aer sau în apă, fiecare dintre zburătorii 

din natură își are rolul lui, alături de varietatea 

fără sfârșit a minunatei creații a lui Iehova Dum-

nezeu.
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Înregistrare despre aviație, 1949 

Liniile aeriene comerciale din Statele Unite au transportat mai mulți oameni și mai multă încărcătură, 

pe mai multe mile, în 1949, decât înainte. Doborând toate recordurile, 16.000.000 de pasageri, o 

creștere cu 2.000.000, au însemnat venituri de 8.800.000.000 $. Anul 1949 a fost, de asemenea, cel 

mai sigur din istoria aviației, fără să ținem seama de accidentele îngrozitoare din ultima parte a anu-

lui. Pe rutele interne și internaționale a fost ucisă doar o persoană, la fiecare 100.000.000 mile. Si-

guranța, costurile reduse, extinderea serviciului de „air-coach” ieftin, toate au contribuit să „vândă” 

la mai mulți oameni ideea de a călători cu avionul. La această afacere în creștere, profiturile au 

crescut de la 16.300.000 $, în 1948, la 44.800.000 în 1949. 

Roadele Descoperirii Științifice 

Găurirea dinților fără durere 

Fără căldură, fără presiune, fără vi-

brație și mai ales fără durere! Acestea sunt re-

clamele pentru „airdent”, o metodă revoluțio-

nară folosită pentru a face cavități în dinți. Cu 

un principiu asemănător cu cel al sablajului, 

un abraziv fin de oxid de aluminiu este intro-

dus sub un jet de dioxid de carbon, la o pre-

siune de 60 de livre. Când este pusă o picătură 

minusculă din acest amestec, la viteză super-

sonică, acesta pătrunde fără să simți nimic, 

decât o ciupitură. Un aparat de aspirat înde-

părtează abrazivul folosit. Cu toate acestea, 

„airdent-ul” are o utilizare limitată, căci 

pătrunde doar în găurile rotunde.  

Lăcustele au stabilizatoare de zbor 

Cu mult timp înainte ca avioanele să 

fie echipate cu stabilizatoare automate, lăcus-

tele aveau un smoc de păr pe cap ce serveau 

pentru același scop. Când este trimis un jet de 

aer spre lăcustă, aceasta se ridică imediat. 

Dacă curentul de aer se mută într-o parte, in-

secta înfruntă automat noua direcție. Viteza 

aerului de pe păr controlează mișcarea din 

aripi printr-un nerv senzorial. Ca urmare, la un 

vânt variabil, insecta poate rămâne, timp de o 

oră, într-un singur loc, într-un „zbor stațio-

nar”. 

Învelișul care împiedică coroziunea 

Dintre toate materialele încercate 

benzoatul de sodiu este de departe cel mai efi-

cient agent anticoroziv pentru metale. El mai 

este compatibil și cu substanțe organice și este 

rezistent și la formarea de mucegai în climatul 

tropical. Atunci când se folosește, părțile de 

metal sunt fie cufundate, fie pulverizate cu o 

soluție de cauciuc ce conține benzoat de so-

diu, fie agentul chimic este încorporat în 

banda care se pune peste metal. Mai târziu, 

când este îndepărtat acest material protector, 
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metalul este la fel de strălucitor și necorodat 

ca nou. 

Torța electronică nu are egal 

„Wolfram”, noul nume oficial pentru 

tungsten, are cel mai ridicat punct de topire, la 

orice metal, de 6.098 grade Fahrenheit  

Totuși, noua torță electronică G. E. poate topi 

chiar wolframul. Atunci când un jet de gaz 

este trecut printr-un arc de unde radio, ce au 

1000.000.000 perioade pe secundă, mole-

culele de gaz se transfromă în atomi. Aceasta 

produce o flacără care nu este fierbinte. Cu 

toate acestea, dacă flacăra cade pe un obiect, 

atomii se reunesc iar, generând astfel tempe-

raturi de peste 6000 grade Fahrenheit. 

Autostrăzi cu „vibrație” 

Autostrăzile de cauciuc sunt acum o 

realitate, pe sectoare din Ohio, Virginia, Min-

nesota și Texas. Se fac proiecte pentru mai 

multe autostrăzi. Cauciucul făcut pudră este 

amestecat cu asfaltul și este împrăștiat cu o 

mașină obișnuită de construit străzi. Se fac 

mari reclame la durabilitatea lor îmbunătățită 

și la costurile mici de întreținere. Dacă prețul 

cauciucului poate fi lăsat mai jos și stabilizat, 

fără îndoială că va crește folosirea acestui ma-

terial în constucția străzilor. Atunci traficul se 

va intensifica de la o coastă la alta. 

 

 

 

Noua fontă elastică 

„Fonta elastică”, așa cum este numită, 

are tărie, duritate și rezistență de câteva ori 

mai mari la loviturile de ciocan decât fonta 

obișnuită. Poate fi îndoită și răsucită ca oțelul. 

În același timp, însă, păstrează multe din ca-

litățile bune ale fontei obișnuite, precum mo-

bilitatea, capacitatea de a fi turnată și prelu-

crată. Secretul stă în adăugarea unei cantități 

mici de magneziu, care face ca foița slabă de 

grafit să fie înlocuită cu particule compacte de 

grafit sferoidal. 

Dimensiunea lui Pluto, măsurată în cele din 

urmă 

După multe încercări și eșecuri, astro-

nomii au măsurat în cele din urmă diametrul 

lui Pluto, planeta cea mai îndepărtată din sis-

temul nostru solar. Ea are aproximativ 80 % 

din diametrul Pământului, sau aproximativ 

6500 mile. Această măsurătoare este chiar o 

realizare, căci chiar și pentru cele mai mari te-

lescoape, Pluto nu este altceva decât un mic 

punct de lumină pe cer. Gândiți-vă! La o dis-

tanță de 3000.000.000 mile de noi, orbita ei 

este atât de mare încât îi trebuie 250 de ani să 

se învârtă în jurul Soarelui! 

Pentru îmbunătățirea încălțămintei 

Chimia a îmbunătățit talpa de la 

încălțăminte impregnând-o cu o soluție de 

cauciuc afumat ce conține un agent care vul-

canizează. Acest lucru se realizează ușor da-

torită porozității pielii. Testele arată că pielea 
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tratată cu cauciuc absoarbe doar jumătate din 

cantitatea de apă absorbită de pielea naturală. 

Rezistența la abraziune este îmbunătățită cu 

un procent de 50-100% față de cea a pielii 

tăbăcită cu material vegetal. 

 

 

Căsătoria sau celibatul – care dintre ele? 

În aceste zile, chestiunea de a rămâne 

singur, sau de a te căsători, reprezintă o pro-

blemă pentru o persoană din lume. Aceasta este 

o problemă mai ales pentru persoana care s-a 

consacrat Domnului Dumnezeu, prin Isus Cris-

tos. Persoana din lume poate că ezistă din cauza 

condițiilor economice generale și a problemei 

de a găsi un partener curat, care să se dove-

dească loial, credincios și sociabil în această 

stare morală, jalnică a lumii, precum și posibili-

tatea unui al treilea război mondial, când copiii 

lui ar putea avea vârsta recrutării militare. 

Cu toate acestea, adevărații creștini, 

având punctul de vedere al Bibliei în chestiune, 

studiază subiectul nu având în minte cele de mai 

sus, ci să-și continue consacrarea și serviciul 

obligatoriu față de Dumnezeu. Pentru aceștia 

chestiunea devine de două ori serioasă, pentru 

că am ajuns la încheierea „timpului sfârșitu-

lui”acestei lumi vechi și acum trebuie să se 

împlinească, prin creștini, profeția: „Această 

evanghelie a împărăției va fi predicată în toată 

lumea, ca mărturie pentru toate națiunile”.(Ma-

tei 24:14) Nici un creștin nu-și poate permite să 

lipsească din această lucrare. Așadar, pentru a 

nu-și pune piedici în efortul de a face lucrarea 

de mărturie, creștinii studiază chestiunea căsăto-

riei, înainte să se grăbescă să se căsătorească. 

Apostolul Pavel a dat un sfat bun despre 

acest subiect la 1 Corinteni capitolul 7. El nu a 

interzis căsătoria, și în mod sigur nu a stabilit 

nici o bază pentru instituirea religioasă de 

mănăstiri cu culăgări și călugărițe, și a unei ie-

rarhii preoțești, toate sub cerința de a rămâne 

necăsătoriți. Din contră, Pavel a scris: „În tim-

purile din urmă unii se vor depărta de la cre-

dință, dând atenție spiritelor amăgitoare și doc-

trinelor diavolilor, interzicând căsătoria.” (1 Ti-

motei 4:1,3) Cu toate acestea, Pavel dă motive 

bune pentru a rămâne necăsătorit. Printre aceste 

motive este faptul că cei care renunță la virgini-

tate sau la celibat vor avea de înfruntat necazuri 
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întâlnite în viața conjugală, „necazurile cărnii” 

și lui Pavel i-ar plăcea ca aceștia să fie cruțați. 

În derularea obișnuită a vieții de căsătorit, cu-

plul își preia sarcina unul altuia, iar aceasta duce 

la responsabilități suplimentare. Fără să poată fi 

evitate, vor veni necazuri în mijlocul acestei 

condiții actuale deznădăjduite a lumii, din cauza 

imperfecțiunilor omenești, a greșelilor și a lipsei 

de înțelepciune. Deci, cei aflați în stare de celi-

bat să fie atenți, căci deși nu păcătuiesc dacă se 

căsătoresc acum, se vor afla în fața a noi neca-

zuri pe care le întâlnesc, înt imp ce își împlinesc 

obligațiile în serviciul lui Dumnezeu. 

Creștinul nu trebuie să-și îndrepte toată 

atenția către chestiuni personale egoiste, care au 

de-a face cu carnea sau corpul omenesc, fie că 

te bucuri de soție sau de soț, de propriile bucurii 

sau necazuri ale cuiva, de activități comerciale 

sau de problemele din această lume. Creștinul 

nu trebuie să se afunde prea mult în aceste 

lucruri, neglijând ceea ce este veșnic, pentru că 

această lume și modul cum plănuiește ea lucru-

rile se datorează faptului că scena acestui 

pământ va trece. Pentru a nu fi împovărat cu 

lucrurile egoiste, care trec repede, ale acestei 

lumi, trebuie să strângem comori în cer. Nu i se 

poate permite nici unei persoane, nici unui lucru 

sau nici unei activități să încarce timpul și 

atenția creștinului, până la punctul de a împie-

dica serviciul Împărăției. În loc să se 

împovăreze cu grijile acestei lumi, din această 

lume veche, creștinul trebuie să încerce să se eli-

bereze cât poate de mult de acestea, sau să le 

evite. Astfel, el se poate preocupa mai mult de 

lucrurile din împărăția lui Dumnezeu, împărăție 

ce trebuie anunțată acum la toate națiunile, ca 

mărturie. Acest lucru este esențial acum, în 

aceste zile din urmă. Toate acestea reprezintă 

esența următoarelor instrucțiuni date de Pavel: 

„A mai rămas puțin timp. De acum î-

nainte, cei ce au soție, să fie ca și cum n-ar avea, 

cei ce plâng să fie ca aceia care nu plâng, cei ce 

se bucură ca aceia care nu se bucură, cei ce 

cumpără ca aceia care nu au și cei ce se folosesc 

de lume ca aceia care nu se folosesc din plin din 

ea, fiindcă scena acestei lumi este în schimbare. 

Da, vreau să fiți scutiți de îngrijorări!” (1Corin-

teni 7:29-32, Rotherham, A.S.V., margin; 

Young) 

Există numeroase îngrijorări legate de 

existența în această lume. Arătând, prin compa-

rație, libertatea de îngrijorări de care se poate 

bucura creștinul necăsătorit și cum sunt 

împărțite între carne și spiritual interesele crești-

nilor căsătoriți, Pavel continuă: „Da, vreau să 

fiți scutiți de îngrijorări! Bărbatul necăsătorit se 

îngrijorează pentru lucrurile Domnului, cum să-

i placă Domnului. Dar bărbatul căsătorit se în-

grijorează pentru lucrurile lumii, cum să-i placă 

soției lui și este împărțit. Pe lângă aceasta, 

femeia necăsătorită și fecioara se îngrijorează 

pentru lucrurile Domnului, ca să fie sfântă și cu 

corpul și cu spiritul. Însă femeia căsătorită se în-

grijorează pentru lucrurile lumii, cum să-i placă 

soțului ei. Dar spun aceasta spre folosul vostru, 

nu ca să vă prind în laț, ci ca să vă îndemn la ce 

se cuvine și la slujirea continuă și fără distragere 

a Domnului”. (1Corinteni 7:33-35, Rotherham) 

Persoana căsătorită, așa cum Pavel a explicat 
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déjà, nu are autoritate deplină asupra corpului 

său, căci partenerul de viață este una cu el și, 

prin urmare, are drept asupra acestuia. Obser-

vând lucrul acesta, Pavel arată corect cum 

creștinul necăsătorit este mai bine pus deoparte 

pentru serviciul direct al lui Dumnezeu, atât cu 

corpul cât și cu spiritul. Spiritul sau înclinația 

mentală a acestor creștini celibatari îi stimulează 

în serviciu. Astfel, neavând controlul de soț asu-

pra partenerului de viață el își poate urma spiri-

tul sau înclinația minții și a inimii. Fiind celiba-

tar, Pavel vorbea din experiență și era competent 

să dea sfaturi demne de încredere. (1Corinteni 

7:8) Sfatul său a plăcut Domnului, încât Domnul 

a considerat bine să-l păstreze în Biblie. 

Nereferindu-se la o așa numită „mireasă 

spirituală”, nici la faptul că un părinte își dă fiica 

în căsătorie sau o reține să se căsătorească, ci 

vorbind despre virginitatea unui creștin celiba-

tar, bărbat sau femeie, Pavel mai spune: „Dar 

dacă cineva are putere asupra voinței sale și a 

hotărât în inima sa să-și păstreze virginitatea, 

fiindcă nu simte nevoia să se căsătorească și 

rămâne hotărât în inima sa, face bine. Prin ur-

mare, cine renunță la virginitate, prin căsătorie, 

face bine, dar cine nu renunță la virginitate, prin 

căsătorie, face mai bine” (1Corinteni 7:36-38, 

Rotherham și Diaglott) 

Așadar, în această lume post-belică și 

cu bătălia Armaghedonului în față, creștinii 

trebuie să aleagă între a urma o cale de acțiune 

bună, căsătorindu-se tot cu un serv consacrat al 

lui Iehova Dumnezeu, sau o cale și mai bună, 

rămânând celibatar, necăsătorindu-se și păs-

trându-și virginitatea împreună cu toată tăria ei.
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Aluminiul adus la suprafață din adânc 
De la corespondentul „Treziți-vă!” din Guiana Britanică 

Aluminiul! Cuvântul magic din timpu-

rile moderne, te face să-ți vină imediat în minte 

o mulțime de întrebuințări. Îl vezi în fiecare zi; 

destul de frecvent, deși nu este înțelept, în vase 

de gătit, mai benefic decât folia de alumi-

niu,„cerneala de argint”, canoe și bărci din alu-

miniu, biciclete din aluminiu, tramvaie, sobe și 

vopsea. Când te uiți în sus îl vezi în avioane și 

zepeline puternice. Întrebuințarea lui este în 

creștere. Știați că o biserică din Louisville, Ken-

tucky, a fost construită în întregime din alumi-

niu? Ați folosit noul fir de aluminiu? 

De unde se obține aluminiul? Din 

bauxită, principalul minereu, descoperit în sudul 

Franței, în anul 1821. Astăzi Guiana Britanică 

este a patra cea mai mare sursă de bauxită din 

lume, sau Al2O3H2O, așa cum se produce într-

un laborator de chimie. O călătorie cu barca, pe 

o distanță de 65 mile, din Georgetown până în 

Demerara, ne aduce la Mackenzie, Guiana Bri-

tanică, o comunitate de 3.500 persoane. Una din 

trei companii prezente a început să funcționeze 

aici înainte de încheierea Primului Război Mon-

dial, după ce un american pe nume George 

Mackenzie a descoperit bauxită în acel loc, în 

1914, iar comunitatea furnizează astăzi de aici 

Canadei, al treilea cel mai mare producător de 

aluminiu, multă bauxită.  

Aproximativ treizeci de nave sunt tri-

mise lunar din Mackenzie. Cu toate acestea, 

vasele de 10.000 tone trebuie să transporte doar 

jumătate din încărcătură, până traversează la 

Georgetown, la gura de vărsare din Demerara. 

Pentru a completa încărcătura, vasele mici aduc 

restul de bauxită în Insulele Virgine, unde 

opresc vasele mai mari și completează 

încărcătura. Înainte să plecăm spre mină ni se 

spune că Cockatara, ținutul unde locuiesc mun-

citorii, este singurul sat din Guiana Britanică cu 

electricitate și apă curentă pentru muncitori. 

După ce trecem pe lângă o moară, ce funcțio-

nează non-stop, facem o scurtă călătorie cu un 

micuț tren Diesel. Urcăm într-unul din cele două 

vagoane de lemn. După zece mile și o mulțime 

de nervi și zdruncinături ajungem la mină. 

Extragerea bauxitei 

Bauxita este extrasă de la suprafață. 

Când se anticipează o cantitate suficientă din 

bolovani și pietriș, săpăturile încep cu niște bor-

mașini acționate manual, care penetrează până 

la o adâncime maximă de 130 picioare. Când 

apar obstacole, precum nisipurile mișcătoare, 

(se supraîncarcă) se folosește burghiul cu dia-

mante, pentru a face loc spre zăcămintele atât de 

căutate. Când se ia hotărârea să se extragă mi-

nereul, suprafața este dezgolită de toată vege-

tația, este curățită de orice ciot, trunchi sau 
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ramură. Dacă supra-sarcina este complet din ni-

sip, este înlăturată de jeturi puternice de apă, 

metodă numită „curățare hidraulică”. În cele din 

urmă, minereurile zac descoperite înaintea mun-

citorilor. 

Acestea sunt perforate apoi cu câte 24 

de găuri, care sunt astupate cu dinamită. O ex-

plozie luminoasă aduce bauxita la lumină, apoi 

este trimis un excavator Diesel, care adună mi-

nereul și-l pune în vagoane mici. Aproximativ 

40.000 tone de bauxită sunt transportate, cu va-

goane, la moară, în 24 de ore. 

La moară este spartă roca dură, poroasă 

și cu nuanțe roșiatice, dacă este prea mare, și 

apoi este spălată și uscată. Acest proces constă 

din spălarea minereului sub un jet de apă, apoi 

este trimis la „epurare”, unde este rulat și scu-

tutrat. Toate acestea au rolul de a elimina orice 

urmă existentă de siliciu. După aceea, minereul 

trebuie uscat și uscarea bauxitei nu este lucru 

ușor. Minereul este descărcat în cuptoare mari 

de ars cărămida, cu diametrul de aproximativ 10 

picioare, lung de mai bine de cincizeci de pi-

cioare, alunecând în jos spre capătul cuptorului, 

de unde, la fiecare douăzeci de minute, este tri-

misă o flacără foarte fierbinte.Cinci cuptoare se 

rotesc ușor, două mai ușor decât celelalte. Aces-

tea două conțin flăcări mai puternice, 

temperatura de acolo ajungând la 1.400 grade 

Fahrenheit. Acesta este „procesul de purifi-

care”, ni se spune, în timp ce noi transpirăm. 

Produsul finit 

Bauxita purificată este depozitată. Mai 

târziu va fi scoasă de acolo pentru a-și împlini 

scopul, fiind curățată cu piatra de polizor, 

mașini de polizat și cărămidă refractară. Ce 

rămâne din minereu este pregătit pentru o utili-

zare mai drăguță. Din depozit este transportată 

pe navă, iar acolo este aruncată în magazia 

acesteia. La moară bauxita a pierdut jumătate 

din greutate, minereul rămânând acum sub 

forma unor bucăți mai mici și mai uniforme. 

Vasul începe să se miște și curând dispare la ori-

zont, depărtându-se, pe mare, spre destinație, 

Port Alfred, Quebec. 

Acolo bauxita va dispărea, dar nu î-

nainte de a-i face loc succesorului ei, minunatul 

aluminiu. Acest metal strălucitor și rezistent 

contribuie în din ce în ce mai multe moduri la o 

existență mai plăcută pe uscat, pe mare și în aer, 

în orice națiune și oraș de pe pământ. Acesta 

ajută la oferirea mai multor posibilități pentru 

moderna noastră eră automatizată. Dar ce se va 

întâmpla când toată omenirea își va da seama, 

pe deplin, de resursele acestui glob, într-o lume 

nouă? 
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CE CARTE ESTE ACEASTA?  

Arată aceasta originea, dezvoltarea, păstrarea și autenticitatea Biblie? 

Aceasta rezumă conținutul celor 66 de cărți ale Bibliei și prezintă ale date 

potrivite, precum scriitorul cărții și timpul scrierii acesteia. 

Cuprinde hărți, ilustrații și un valoros rezumat scriptural al principalelor 

doctrine, toate astfel aranjate pentru a face Biblia mai ușor de înțeles. 

Această carte este 

ECHIPAT PENTRU ORICE LUCRARE BUNĂ 

De ce nu trimiteți, astăzi, o comandă pentru un exemplar? 

Nume……………………………………… 

Stradă…………………………………….. 

Oraș……………………………………….. 

Stat……………………………………….. 

 

 

1-15 ianuarie 

Dilema chineză 

Departamentul de Stat 

al S.U.A. și Națiunile Unite au 

fost în dilemă dacă să 

recunoască sau nu 

China comunistă. Gu-

vernul de facto din 

China era communist, iar 

naționaliștii se agățau precaut 

de statutul de drept și de partea 

teritoriului chinezesc cunoscut 

sub numele de Formosa. Unii 

„oameni de stat” americani au 

spus lucruri prost concepute 

despre ocuparea Formosei, dar 

astfel de planuri au fost res-

pinse, în general, la Washing-

ton. 

Între timp, Britania s-

a folosit de ocazie și a luat tau-

rul de coarne, acordând Chinei 
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comuniste nu doar recu-

noaștere de facto, ci și de 

drept. Guvernul lui Chiang 

Kai-Shek a primit o înștiințare 

formală despre pașii luați. În 

ce privea „consimțământul ce-

lor guvernați” nu s-a spus ni-

mic, dar se pare că poporul 

chinez este de accord, fără să 

mai aibă ceva de adăugat la 

faptul că China a fost preluată 

de comuniști. 

Guvernul de la Peking 

a complicat ulterior lucrurile, 

luând în posesie clădirile con-

sulatelor american, francez și 

olandez. Ca răzbunare, secre-

tarul de Stat al S.U.A., Ache-

son, a dat ordin ca toți diplo-

mații americani rămași acolo 

să plece. 

În Consiliul de securi-

tate al Națiunilor Unite, repre-

zentatul rus, Iacob A. Malik, a 

obiectat împotriva recunoaște-

rii Chinei naționaliste și împo-

triva instituirii în funcție a re-

prezentantului acesteia, Dr. T. 

F. Tsiang (1/10), dându-și de-

misia atunci când protestul nu 

a fost luat în seamă. El și-a 

făcut apariția în Consiliu, două 

zile mai târziu, și a cerut din 

nou excluderea Dr. Tsiang, 

spunând că aceasta era „voința 

și hotărârea poporului chinez”. 

Un alt plan pentru Ierusa-

lim 

M. Roger Garreau, de-

legat francez al Națiunilor 

Unite și președinte al Consi-

liului Episcopiei, a prezentat 

în prima parte a lunii ianuarie 

un plan pentru Ierusalim, ce 

prevedea internaționalizarea 

orașului, atât orașul vechi cât 

și cel nou, cuprinzând „locu-

rile sfinte” și Zidul Plângerii. 

Planul urmărește și neutrali-

zarea zonelor evreiești și 

arabe. Purtătorul de cuvânt al 

Israelului a arătat că aceștia nu 

vor fi de acord cu planul. Au 

avut semnificație consultările 

lui Garreau cu cardinalul 

Spellman, ce arătau 

bunăvoința Vaticanului de a 

face compromis. 

Spaak la Philadelphia 

Luând cuvântul la 

adunarea Universității din Phi-

ladelphia (1/14), Paul Henri 

Spaak din Belgia a spus că 

„Națiunile Unite nu vor supra-

viețui, mult timp, regulii ab-

surde ce garantează drept de 

veto celor cinci mari puteri”. 

Mai bun și mai corect decât 

dreptul de veto ar fi, spunea el, 

un sistem sub care fiecare 

națiune să aibă un număr de 

voturi în Adunarea Generală, 

proporțional cu importanța ei 

economică și teritorială.  

Consulatele ungare în-

chise 

În prima parte a lunii 

ianuarie Națiunile Unite au ce-

rut Ungariei să-și închidă con-

sulatele din New York și Cle-

veland, până pe data de 15. 

Evident, acțiunea a fost o 

răzbunare pentru întemnițarea 

de lungă durată și în secret a 

lui Robt A. Vogeler, vice-

președinte al unei firme ameri-

cane, naționalizată de guver-

nul ungar. Vogeler a fost 

acuzat de sabotaj și spionaj. 

Ajutor pentru Tito 

S-a raportat (1/11) 

cum Consiliul de Securitate al 

S.U.A., agenție diplomatică 

strategică a guvernului, a apro-

bat inițial Programul „Ajutor 

pentru Tito”. Acest program 

include echipament militar, în 

anumite condiții, pentru a 



41 
 

ajuta Yugoslavia în cazul unui 

atac din partea Rusiei sau a 

oricăruia dintre sateliții 

acesteia. Între timp, Yugosla-

via urma să interzică avioane-

lor rusești și ale sateliților 

acesteia să mai zboare prin 

spațiul aerian yugoslav. 

Așa-spunea Domnul 

Smith din Wisconsin 

Susținând cu tărie că 

Statele Unite vor pierde răz-

boiul rece, dar rapid, re-

prezentatul Smith din Wiscon-

sin, a spus Casei (1/9): „În 

ianuarie, 1945, Moscova con-

ducea 190.000.000 oameni, în 

iunie, 1949, Moscova con-

ducea 450.000.000 oameni. În 

noiembrie, 1949, Moscova 

conducea 800.000.000 oa-

meni. Sub o politică externă 

falită, în aceeași perioadă de 

timp, noi am pierdut 

îndrăzneala, prestigiul și 

poziția”. Și aceasta în ciuda 

faptului că s-au cheltuit 

33.070,200,648 $ pentru a 

ajuta străini. Unele lucruri nu 

se pot cumpăra! 

 

 

Finanțe U.S. 

În timp ce președin-

tele Truman prezenta popo-

rului american perspectiva 

unei economii de un trillion de 

dolari, în anul 2000, în mesajul 

său (1/4) „Starea Uniunii”, el a 

cerut o creștere a taxelor în vii-

torul apropiat. Două zile mai 

târziu, președintele a oferit 

Congresului raportul econo-

mic anual, ce spunea că națiu-

nea se îndrepta spre o pro-

ducție anuală de 

300.000.000.000 $, în 

următorii cinci ani. Aceasta 

avea să ofere fiecărei familii 

din S.U.A. un venit suplimen-

tar de 1000 $. După alte trei 

zile președintele a propus un 

buget de 42.437.000.000 $ 

pentru următorul an fiscal, 

care va lăsa un deficit de 

5.433.000.000 $. 

Acheson îi mânie pe filipi-

nezi 

Secretarul de Stat al 

S.U.A., Dean Acheson, și-a 

atras ura din partea guvernului 

filipinez, în prima parte a lunii 

ianuarie, aducând acuzații că o 

mare parte din ajutorul de 

2.000.000.000 $, primit de 

filipinezi din partea guver-

nului American, a fost între-

buințat greșit. La rândul lor, fi-

lipinezii au afirmat cu tărie că 

ajutorul financiar, administrat 

sub control S.U.A., a adus in-

flație și multe probleme 

economice. 

16.500.000 $ petru indieni 

Guvernul S.U.A. a re-

compensat cu 16.500.000 $ 

(1/3) patru triburi indiene, 

pentru teritorii din Oregon, 

luate de la ei de guvern, în 

1855. Teritoriul are 2.755.000 

acri, mai mult decât jumătate 

din partea din față a Oregon-

ului, spre Oceanul Pacific. 

Puneți capăt misiunii de la 

Vatican 

Grupul de Protestanți 

și alți americani, uniți pentru 

separarea Bisericii de Stat, i-a 

cerut președintelui Truman 

(1/5) să pună capăt relațiilor 

diplomatice cu Vaticanul. În 

telegramă se spunea: „Demisia 

așteptată a lui Myron Taylor 

vă va da ocazia să puneți capăt 

misiunii de la Vatican, care 

este o ofensă la adresa ameri-

canilor ne-catolici”. Acum 
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este timpul să vă țineți promi-

siunea că misiunea va fi „tem-

porară”. Biroul lui Taylor 

trebuie închis atunci când 

acesta va pleca … 

Catolicii vor mai mulți de-

portați 

Dornică tot timpul să-

și crească puterea numeric, 

pretutindeni, și în special în 

S.U.A., Biserica Catolică, în 

prima parte a lunii ianuarie, a 

îndemnat Națiunile Unite să 

recunoască mai multe per-

soane deportate din Europa, în 

special romano-catolici. O 

agenție specială, Consiliul 

Național Catolic de Recoloni-

zare, a solicitat, de asemenea, 

ca guvernul să aloce fonduri 

care să acopere costurile trans-

potului persoanelor deportate 

din port la destinație. 

Populația Canadei 

Populația Canadei a 

ajuns la numărul de 

13.545.000, în anul 1949, o 

creștere cu 662 persoane față 

de anul trecut. Aproximativ 

jumătate din creștere este re-

zultatul includerii 

Newfoundland-ului ca a zecea 

provincie a Canadei. 

Revolta taximetriștilor 

din Mexic 

Revolta taxime-

triștilor din Mexico City, din 

prima parte a lunii ianuarie, a 

fost provocată de licențierea 

de către guvern a altor 327 tax-

imetriști și de creșterea 

prețului la benzină. Trei per-

soane au fost ucise, patruzeci 

au fost rănite și opt sute au fost 

arestate temporar, ca urmare a 

revoltei. 

Stare de asediu în Bolivia 

Explicând declarația 

despre o stare de asediu la mij-

locul lui ianuarie, președintele 

Boliviei, Urriolagoitin, a spus 

că a acționat „având în vedere 

dovada incontestabilă că pre-

gătirile subversive au fost plă-

nuite dinainte”. El a adăugat 

că libertatea presei va fi păs-

trată și că nu vor fi cenzurate 

rapoartele venite de la cores-

pondenții din străinătate. 

 

 

Peron pune interdicții 

presei 

Acuzația că eșecul de 

a nu pune pe prima pagină ex-

presia „Anul Eliberatorului, 

Generalul San Martin” era 

anti-Argentina, a fost motivul 

neîntemeiat pentru care Peron 

a închis mai mult de cincizeci 

de ziare, în prima parte a lunii 

ianuarie. 

Pământ pentru cei care 

vor lucra pentru Argen-

tina 

La începutul anului 

guvernul argentinian i-a îm-

proprietărit pe cei care vor lu-

cra pentru el. Oferta a fost fă-

cută sub forma unui contract 

de arendare, reînnoit la fiecare 

zece ani. Țara are 1.100.000 

hectare în cele trei teritorii, 

Rio Negro, Chubut și Santa 

Cruz. Un hectar are ceva mai 

puțin de 24 acri. 

Planuri de pace cu Ger-

mania 

În prima parte a lunii 

ianuarie U.S.A. s-a alăturat 

Britaniei și Franței pentru a în-

cepe un studiu despre cum să 
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pună capăt stării de război cu 

Germania. Cele trei puteri au 

fost de acord ca relațiile ofici-

ale cu Germania să fie schim-

bate într-o stare de pace, chiar 

dacă războiul rece cu Rusia fă-

cea încă imposibilă încheierea 

unui tratat de pace. Ministrul 

francez de externe, Robert 

Shuman, a început tratativele 

cu Dr. Konrad Adenauer, can-

celarul Germaniei de Vest, 

însă a clarificat faptul că nu va 

fi luată nici o decizie cu privire 

la întrebări legate de teritoriul 

Germaniei, până când nu va fi 

încheiat un tratat de pace. 

Protestanți uciși cu pietre 

în Italia 

Protestanții au fost 

uciși cu pietre la Castelul Gan-

dolfo și în alte orașe de lângă 

Roma, în prima parte a lunii 

ianuarie. Castelul Gandolfo 

este reședința de vară a lui 

Papa Pius al XII-lea. S-a spus 

că preoții i-au ațâțat pe oameni 

în aceste atacuri împotriva 

americanilor. Comentând 

chestiunea, New York Times a 

spus, ca scuză: „Populația Ita-

liei este în majoritate romano-

catolică”. Vaticanul a încercat 

să lege activitatea 

protestanților de comunism. 

Guvernul Statelor Unite a ce-

rut ambasadei din Roma mai 

multe detalii. 

De Gasperi demisionează, 

se întoarce 

Nu a existat o criză 

gravă implicată în demisiona-

rea (1/12) premierului Gasperi 

din Italia, nefiind nimic mai 

mult decât o remaniere a cabi-

netului. Premierul a fost numit 

iar de președinte, Luigi Eina-

udi, pe 14 ianuarie, și s-a pre-

gătit să formeze un nou gu-

vern.  

Revolte în Italia 

Violența din industrie 

și agitația din politică a adus 

vești din Italia, în prima parte 

a lunii ianuarie. Șase munci-

tori de la uzina metalurgică din 

Modena au fost uciși, alți șa-

izeci fiind răniți într-un con-

flict dintre poliție și muncitori. 

Mai târziu (1/10) au început 

revolte pe tot cuprinsul Italiei, 

protestând împotriva împușcă-

rii muncitorilor. În Roma au 

fost grave tulburări. 

 

Revolte în Eritreea 

O navă britanică a in-

trat în portul Masawa, din Eri-

treea, de la Marea Roșie (1/6), 

pentru a rămâne acolo, în caz 

de necesitate, din cauza revol-

telor continue în care a murit 

un număr mare de coloniști 

italieni. Revoltele au început 

din cauza disputei pentru vii-

torul Eritreei. Italia pretinde că 

are drept asupra țării, datorită 

beneficiilor economice pe care 

le-a adus aici, sub administra-

rea ei. Etiopia dorește Ma-

sawa, ca ieșire la mare, susți-

nând că Eritreea a fost furată 

de la ei, cu mult timp în urmă. 

Dificultăți în bugetul 

Franței 

Premierul Franței, Ge-

orge Bidault, a întâmpinat gre-

utăți în prima parte a lunii ia-

nuarie. Mizând pe continuarea 

coaliției, referitor la bugetul de 

6.230.000.000 $, el a supus 

programul financiar unor serii 

de voturi de încredere. Au fost 

aprobate aproape în unanimi-

tate, mai puțin cel de-al șase-

lea vot și ultimul, cu o dife-

rență de numai patru voturi. 
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Salvarea ucigașului 

Franco 

La mijlocul lui ianua-

rie Spania cerșea cereale de la 

toate țările. Iubitorii Ierarhiei 

din Statele Unite au făcut tot 

ce le-a stat în putință pentru a-

l sprijini pe Franco, care se 

afla într-o situație proastă fi-

nanciar, politic și moral. Chiar 

prietenul lui, Peron, al Argen-

tinei, era rezervat. „Surse” ne-

clare au declarat că orice 

schimbare în relația prezentă 

cu Spania va trebui să fie ur-

mată de o mișcare din partea 

Statelor Unite, care l-a interzis 

pe Franco. Tot acolo se fac 

eforturi pentru a-l ajuta să-și 

păstreze locul în poporul spa-

niol. Truman nu a comentat 

despre posibilitatea unei noi 

politici față de Spania fascistă. 

Rusia și finlandezii 

Micuța Filanda simte 

nevoia să fie drăguță față de 

vecina ei mai mare, Rusia. As-

tfel, în mesajul de Anul Nou al 

președintelui Juho Paasikivi, 

el a spus: „În Finlanda nu tre-

buie să existe dușmani ai Uni-

unii Sovietice, ci doar prie-

teni”. Ministrul finlandez de 

externe a reluat această afir-

mație, spunând că Finlanda 

„are intenția serioasă de a face 

orice” pentru a-și împlini înțe-

legerile cu Rusia din tratatul 

de pace. Această asigurare a 

venit după ce Finlanda a primit 

o înștiințare din partea Rusiei, 

acuzând-o că a adăpostit 300 

de criminali de război ruși. 

Varșovia arestează mai 

mulți francezi 

Polonia și-a continuat 

campania împotriva Franței, în 

prima parte a lunii ianuarie, 

arestând încă doisprezece nați-

onaliști francezi, și coman-

dând Insitutului francez să-și 

suspende complet activitățile 

din Polonia. Franța a folosit 

represalii, arestând și depor-

tând naționaliști polonezi din 

Franța. 

India caută interdicții de 

război 

În prima parte a lunii 

ianuarie India a propus Pakis-

tanului ca împreună să emită o 

declarație care să interzică răz-

boiul, ca mijloc de a rezolva 

numeroasele probleme care le 

afectează relațiile reciproce, 

de când a avut loc separarea. 

Disputa pentru Kashmir este 

principalul motiv al divergen-

țelor, ambele țări revendicând 

regiunea. 

Schimbare de guvern în 

Grecia 

Grecia și-a schimbat 

guvernul în prima săptămână a 

lunii ianuarie, aparent ca intro-

ducere pentru noile alegeri. 

Guvernul de coaliție, cu o ve-

chime de jumătate de an, și-a 

dat demisia, deoarece liberalii 

nu mai vroiau să colaboreze cu 

populiștii, din cauza activități-

lor din campania electorală a 

premierului Tsaldari, ca lider 

populist. 

Regele Paul i-a cerut 

odată purtătorului de cuvânt al 

Parlamentului, John Theoto-

kis, să formeze un nou guvern, 

prin aranjarea unui grup apoli-

tic, interimar, care să funcțio-

neze până la alegeri. 

Noul guvern din Egipt 

După ce a stat departe 

de guvernare, din 1945, parti-

dul pro-Britanic Wafdist, din 

Egipt, a câștigat o majoritate 

clară în alegerile parlamentare 



45 
 

din prima parte a lunii ianua-

rie. Unii au considerat această 

schimbare un semn de dez-

aprobare a relațiilor amoroase 

ale regelui Farouk din partea 

poporului. Se pare că dragos-

tea și politica nu se amestecă. 

Pelerini musulmani arun-

cați pe țărm 

1700 de pelerini mu-

sulmani filipinezi, care se în-

dreptau spre Mecca, au fost 

aruncați pe țărm, la Jidda, în 

prima parte a lunii ianuarie, 

din cauza unei epidemii de va-

riolă. Cincizeci muriseră deja. 

Pelerinii au fost hrăniți de gu-

vernul Arabiei Saudite, în timp 

ce erau împiedicați să ajungă 

la Mecca, locul de naștere al 

lui Mahomed, aflat la numai 

45 mile distanță. 

Dintele lui Budha 

Cu milenii în urmă, 

Budha nu știa că într-o zi, în 

viitorul foarte îndepărtat, un 

înalt demnitar, dintr-o țară ne-

cunoscută, se va opri, cu un 

respect formal, înaintea dinte-

lui său, adică dintele lui 

Budha. Dar tocmai asta s-a în-

tâmplat la mijlocul lunii ianu-

arie, când secretarul Britaniei 

a venit la Candy, Ceylon, și a 

vizitat Templul Dintelui, în pi-

cioarele goale. Ceremonia a 

durat patruzeci de minute, to-

tul pentru a vedea un dinte 

vechi, de lungimea unui colț 

de porc. 

Conferința Federației  

Prima conferință a Federației 

domeniilor Britanice, ținută în 

Asia, și cea de-a șaptea de la 

război, a avut loc în Colombo, 

Ceylon (1/9) pentru a se ocupa 

de problemele comune tuturor. 

Ei au aprobat un plan oferit de 

ministrul australian de ex-

terne, care necesita un pro-

gram de ajutor reciproc pentru 

Federație. Ei au mai aprobat 

propunerea ca Burma, odini-

oară o parte a Imperiului Bri-

tanic, să fie cedat pentru 

7.500.000 lire sterline. 

Laburiștii numiți cu ti-

tluri nobiliare 

Ministrul apărării din Britania, 

A. V. Alexander, care și-a în-

ceput cariera ca și curier, a fost 

făcut viconte, iar alți patru 

membri laburiști ai Parlamen-

tului au fost făcuți baroni de 

Regele George al VI-lea, cu 

ocazia festivităților de Anul 

Nou. Aceasta i-a transferat de 

la Camera Comunelor la Ca-

mera Lorzilor și a fost privită 

ca o mișcare politică ce urmă-

rea viitoarele alegeri. 

Patruzeci de tone de aur

 Ce

ea ce s-a crezut a fi cel mai 

mare transport aerian de aur 

din istorie, mai bine de patru-

zeci de tone de lingouri de aur, 

evaluat la 45.000.000$, a zbu-

rat din Japonia spre New 

York. Acesta aparținea Tailan-

dei și era creditul guvernului 

acelei țări, prin Banca de Re-

zerve Federale. 
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Disponibil în limbile a bilioane de oameni! 

           Revista Turnul de veghere, una dintre cele mai importante ajutoare biblice din lume, 

este disponibilă acum în 30 de limbi, vorbite de aproximativ jumătate din populația lumii. 

Revista ei pereche, Treziți-vă! poate fi obținută în zece limbi diferite. Mai jos sunt listate 

aceste limbi: 

TURNUL DE VEGHERE 

Africană 

Arabă 

Cebu-Vishayan 

Chishana 

Cinyanja 

Daneză 

Engleză 

Finlandeză 

Franceză 

Germană 

Greacă 

Olandeză 

Maghiară 

Ibo 

Italiană 

Malayeză 

Norvegiană 

Pangasiană 

Poloneză 

Portugheză 

Rusă 

Siameză 

Slovacă 

Spaniolă 

Suedeză 

Tagalogă 

Ucraineană 

Vispyană 

Yoruba 
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TREZIȚI-VĂ! 

Africană 

Daneză 

Engleză 

Franceză 

Germană 

Greacă 

Portugheză 

Spaniolă 

Suedeză 

Ucraineană 

Preferați să citiți în limba maternă? Sau cunoașteți pe cineva care ar aprecia să primească informații 

mângâietoare și demne de încredere în propria limbă? Dacă da, completați cuponul de mai jos, spe-

cificând ce limbă doriți. Abonamentele la Turnul de veghere, trimise mai devreme de 1 mai 1950, 

vor primi, gratuit, opt broșuri scripturale, în engleză. Toate abonamentele, indiferent de limbă, costă 

1 $ pe an. 

Trimit 1 $ pentru un abonament pe un an la Turnul de veghere în limba .............. 

Dacă această sumă este trimisă înainte de 1 mai 1950 voi primi gratuit opt broșuri scripturale, în 

engleză.  

Trimit 1 $ pentru un abonament pe un an la Treziți-vă! în limba .... 

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

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

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

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


