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În ultima vreme au răsărit multe organizaţii, care pretind că îi reprezintă
pe originarii din România care trăiesc în Israel, şi într-un fel au dreptate.
Ceea ce le deosebeşte de HOR este vechimea şi scopul.
HORul, îndiferent de părerea unora, care îi apreciază activitatea, sau a
altora, care în necunoştinţă de cauză, sau rea voinţă, îl defăimează, este cea
mai veche organizaţie reprezentativă a tuturor celor născuţi în România
şi are ca scop deservirea acestora. Când spun că este singura organizaţie

s

care îi cuprinde pe toţi originarii din România, mă refer la faptul că
fiecare din dumneavoastră vă puteţi adresa HORului, prin intermediul
preşedinţilor de filiale (30 de filiale repartizate pe întreg teritoriul ţării),
sau direct la centrală, cu problemele pe care le aveţi şi indiferent, dacă
cotizaţi sau nu, dacă participaţi la acţiunile noastre sau nu, veţi primi, în
funcţie de posibilităţi, informaţii utile, sau ajutorul pe care îl solicitaţi.

Combaterea antisemitismului

Una din activităţile principale ale HORului, care vă interesează pe toţi cei născuţi în
România, este combaterea permanentă a răbufnirilor antisemite.
Din păcate am fost singurii care am luat atitudine, când s-au difuzat emisiuni cu
caracter antisemit la postul de televiziune românesc, care se transmite în străinătate,
şi când au fost devalizate cimiterele evreieşti.
Cu această ocazie mă adresez celorlalţi conducători de grupări româneşti, care, în
ultima vreme, răsar ca ciupercile, pe care îi întreb:
„Nu vi se face părul măciucă şi nu sunteţi revoltaţi când vedeţi că la fiecare colţ
de stradă se vând cărţi cu un puternic acent antisemit? Nu citiţi articolele, nu
jignitoare, foarte jignitoare care se învârt pe internet sau în unele ziare româneşti?
Nu credeţi că dacă nu vom face nimic ororile naziste se pot repeta?”
Voi menţiona doar câteva din acţiunile organizate de HOR pentru păstrarea vie
în mintea şi sufletul nostru şi a urmaşilor noştri amintirea celor dragi, victime ale
crimelor petrecute în timpul celui de al doilea război mondial şi pentru a aminti
lumii ce a însemnat Holocaustul.
1. Între 700 şi 800 de oameni din toată ţara participă la comemorarea tragediilor de
pe Struma şi Mefcure, care se organizează în fiecare an, la Aşdod, lângă memorialul
construit pe malul mării (în 2012 au participat 800). Acţiunea a fost organizată de
preşedintele filialei Aşdod, Ioşua Zontag în colaborare cu Comitetul Executiv HOR
în Israel şi cu susţinerea preşedintelui HOR, Zeev Schwartz, care de ani buni cere
guvernului Israelului să recunoască această cumplită tragedie şi să fie comemorată
la nivel guvernamental.

2. Organizarea unor delegaţii care
au participat
la comemorările
Holocaustului din România: pogromul
de la Dorohoi, Trenurile Morţii de la
Iaşi, ziua naţională a comemorării
Holocaustului, stabilită prin lege de
guvernul Român, la 9 octombrie.
Numai la Iaşi au răspuns apelului
Comitetului Executiv H.O.R. peste 220
de supravieţuitori.
Toţi cei care au participat la aceste
evenimente, marea majoritate, oameni
bătrâni, supravieţuitori, sau urmaşi ai
acestora, au făcut un mare efort şi
şi-au plătit integral cheltuielile.
Ei au dorit să fie acolo, poate pentru
ultima oară, aproape de cei dragi, care
nu mai sunt printre noi, dar şi să tragă un
semnal de alarmă, pentru ca generaţia
de astăzi să ştie ce a fost şi unde poate
duce reînvierea antisemitismului.
3. La toate aceste acţiuni, în discursurile
pe care le-a ţinut, precum şi în întâlnirile

Dnul Zeev Shwartz, preşedintele
H.O.R. vorbind in senatul Roman cu
ocazia Comemorarii Holocaustului
în România
pe care le-a avut cu reprzentanţi ai
guvernului român, Zeev Schwartz, a luat
atitudine împotriva actelor huliganice
cu caracter antisemit.
Ca în fiecare an, la ceremonia organizată
cu ocazia zilei Holocaustului, şi anul
acesta a fost invitat să vorbească, atât
la memorial cât şi la sesiunea specială
organizată
în Senatul Românesc.
Cuvintele lui au impresionat senatorii
care se aflau în sală. Mulţi dintre ei
au venit la sfârşitul sedinţei să-şi
exprime compasiunea pentru victimele
Holocaustului şi hotărârea de a lua
măsuri să oprescă acţiunile antisemite.
continuare pe pagina 2

Ziarul Nostru - ziarul oficial al ORGANIZAȚIEI REPREZENTATIVE A EVREILOR ORIGINARI DIN ROMANIA - 2013 numărul 2

1

s Combaterea antisemitismului

P u n c t u l
continuarea din pagina 1

. În discuţia pe care a avut-o cu dnul ministru Dan Şova, acesta şi-a exprimat regretul
pentru afirmaţiile pe care le-a făcut şi hotărârea de a face totul ca această pagină
neagră din istoria României să fie cunoscută. Printre altele şi-a exprimat intenţia
de a iniţia un proiect de lege prin care Holocaustul să se înveţe obligatoriu în licee,
astăzi fiind opţional, „aşa cum se învaţă istoria României de 200 de ani” a spus
dumnealui. În urma acestei întâlniri, preşedintele HORului a declarat „Dacă dul
Şova va face tot ce a spus va aduce o contribuţie importantă la cunoaşterea crimelor
naziste şi va acţiona pentru înăbuşirea răbufnirilor antisemite, activitate pe care noi
o vom aprecia”.
Vreau să mulţumesc pe această cale, în numele tuturor israelienilor de origine
română, dnului dr Alexandru Florian, director general al Institutului de Studii
al Holocaustului din România şi întregului personal al acestui institut pentru
enorma muncă pe care au depus-o cu scopul de a scoate la lumină crimele petrecute
în perioada nazistă şi de a stabili faptul că a existat Holocaust în România. Cu
deosebită pricepere dnul dr. Alexandru Florian ajutat de dna Elisabet Ungureanu,
istoric la acest institut, au organizat toate evenimentele pe care le-am menţionat.
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s s Colaborarea

cu Ambasada României

În cadrul colaborării cu Amdasada României în
Israel, pe 5 decembrie s-a organizat, la Cinemateca
din Tel Aviv, o seară festivă cu ocazia Zilei Naţionale
a României, unde au fost peste 500 de participanţi.
Excelenţa sa dnul dr. Eduard Iosiper, ambasadorul României acreditat
în Israel, a acordat diplome din partea Ministerului de Externe al
României, dnlui Zeev Schwartz, preşedintele HOR în Israel,

Moshe Flitman, Zeev Schwartz si dr. Nathan Cohen după ce au depus o coroana de
flori la memorialul Holocaustului.
Tot în cadrul acestei lupte împotriva antisemitismului în care s-a angajat Zeev
Schwartz trebuie amintit faptul, că în anul 2008, când au fost profanate cimitirul
Giurgiu din Bucureşti (au fost distruse 138 de pietre funerare) şi cel din Botoşani,
dânsul a plecat în România şi a fost singurul care s-a întâlnit cu Inspectorul General
al Poliţiei Române, din acea vreme, dnul Petre Tobă, pentru a protesta la concluziile
cercetărilor efectuate, cum că ar fi opera a patru minori. Dnul Aurel Vainer nu numai
că nu s-a asociat la acest protest, dar nici nu l-a privit cu ochi buni.
Iată ce a declarat Zeev Schwartz la întoarcerea din România:
„La cimitirul evreiesc din Botoşani am văzut o piatră spartă în patru bucăţi pe care
scria „aici se odihneşte soldatul Solomon...(al doilea nume era şters) căzut în 1916
pentru patrie”. Care patrie? Nu pentru Israel şi nici pentru Palestina evident. La
fel ca acest soldat mulţi tineri evrei au luptat în primul război mondial în cadrul
trupelor române”
Pogromul de la Dorohoi (1 iulie 1940) a început în cimitirul din oraş, în timpul
înmormântării unui soldat evreu, mort în timp ce apăra viaţa comandantului său,
care nu era evreu. Au fost împuşcaţi atunci de soldaţi români 74-75 civili şi militari
evrei care participau la ceremonie.

dnlui dr. Nathan Cohen, preşedintele filialei Ber Şeva şi Neghev,

Colaboratoarea noastră din Aşdod, dna Negru Raşela, ne sezizează un fapt, după
părerea mea pe cât de grav, pe atât de neînţeles.

Stimate dnule Preşedinte,
Subsemnata Negru Raşela, domiciliată în Aşdod, vă rog să binevoiţi a cerceta
următoarele manifestări antisemite din România:
În luna octombrie am fost la Cluj, am intrat la o cofetărie din reţeaua „Aroma”
şi alături de cafea mi s-a dat un şerveţel pe care era imprimat „Punk-Cenuşe
Holocaust”, care nu
pot să-mi dau seama
ce semnificaţie are.
La televizor pe canalul
PROTV internaţional
(163) în seara de
24.10.2012 s-a folosit
cuvântul „jidan” de
4 ori.
Vă rog să cercetaţi
toate aceste
manifestări antisemite
fără nicio justificare.
Deasemene trebuie verificată problema despăgubirilor pentru Transnistria,
deoarece este lege, dar nu este aplicată decât pentru românii care au fost evacuaţi.
Cu respect şi mulţumiri
Negru Raşela
25.10.2012
Împreună cu scrisoarea era şi acest şerveţel pe care îl vedeţi mai sus .

2

continuare in pagina 3

dnei Erna Kretzer, Preşedinta filialei Haifa,

pentru ajutorul acordat în desfăşurarea activităţii consulare la filialele
pe care le conduc şi dnului Moni Seinstein, preşedintele filialei Petah
Tikva, pentru organizarea unor schimburi de vizite, copii din Bacău
care au venit în Petah Tikva şi copii din Israel care au plecat la Bacău.
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2. Să cerem guvernului român să ia măsurile necesare pentru a se urgenta procesul
de retrocedare a proprietăţilor evreieşti naţionalizate de regimul comunist.
3. Datorită indiferenţei Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, cele 815
cimitire evreieşti continuă să nu fie îngrijite. În acest sens, preşedintele HOR a fost
împuternicit de Comitetul Executiv să colaboreze cu preşedintele originarilor din
România care trăiesc la New York şi cu Consiliul Rabinic de la Ierusalim pentru
a prelua îngrijirea cimitirelor, chiar dacă aceasta ar presupune scoaterea lor din
proprietatea Comunităţii.
Aceştia au acceptat şi urmează îndeplinirea ultimelor formalităţi.
4. Vrem să cerem guvernului român să ia măsurile necesare pentru a pune capăt
răbufnirilor antisemite, care se petrec astăzi în România.
5. Iniţierea unui proiect care să conţină activităţi culturale, ca vizionarea de spectacole
subsidiate , întâlniri cu scriitorii de limbă română, excursii de o zi şi de sfârşit de
săptămână, vizite la Yad Va Şem, la muzeul Israelului de la Ierusalim şi multe altele.
Aşteptăm şi propunerile dvstră de care vom ţine cont.
Apelăm la toţi cei care încă nu au complectat fişele de recensământ să o facă, deoarece
scopul nostru este să vă deservim pe dumneavoastră.
Un exemplu, legat de preocuparea HORului de a-i ajuta pe toţi originarii din
România, este faptul că, toţi cei care au dreptul la pensie, pentru anii lucraţi acolo,
o pot primi astăzi în ţară, la oficiul poştal de care aparţin şi nu trebuie să mai stea la
coadă la Ambasadă, pentru a face, o dată la 6 luni, o procură unei rude sau prieten
şi să plătească taxe consulare. Acest lucru nu a venit de la sine. Fiind o problemă de
interes general, Comiteul Executiv a acţionat în acest sens. Procedurile au fost lungi
şi grele, dar în cele din urmă s-a reuşit.
ss
Pentru a strânge legăturile cu originarii din România, HORul a înfiinţat un site Adresându-se originarilor din România care trăiesc în Israel dul Zeev Schwartz a
oficial, www.hor.org.il, un ziar, care va apare odată la 2 luni şi care este distribuit scris:
gratuit la peste 2000 de membri HOR şi un recensământ al originarilor din România.
Vreau pe această cale să mulţumesc miilor de israelieni de origine română care au „Dragi concetăţeni, surori şi fraţi, în ochii mei şi a celor cu care lucrez acest
răspuns apelului făcut de comitetul executiv HOR şi au complectat formularele de recensământ, primul în istoria H.O.Rului, este foarte necesar pentru binele obştei
participare la recensământ. Pentru cei care încă nu ştiu vreau să reamintesc motivele evreilor din Israel originari din România, prin faptul că ne va da posibilitatea să
avem o legătură cât mai strânsă cu dumneavoastră şi deaceea vă rugăm să priviţi
care ne-au determinat să iniţiem, pentru prima dată după 60 de ani, acest proiect.
cu seriozitate acest proiect şi să participaţi în număr cât mai mare la reuşita lui”.
1. Să acţionăm pentru ca şi cei veniţi după 1953 să primească toate drepturile de Formularele se pot procura la toate cele 30 de filiale HOR precum şi pe site-ul
HORului: www.hor.org.il.
supravieţuitori ai Holocaustului şi astfel să se pună capăt unei mari nedreptăţi.
Şi iarăşi îi întreb pe liderii celoralalte
organizaţii de evrei originari din
România: Unde sunteţi domnii mei, de nu
vedeţi toate aceste lucruri şi nu sezizaţi
pericolul renaşterii antisemitismului.
De data aceasta mă adresez în special
conducerii A.M.I.R. Dumneavoastră
deţineţi materiale pentru un muzeu al
iudaismului românesc. Sunt convinsă
că aveţi multe documente legate de
Holocaust şi de victimele lui.
Cum rămâneţi, pentru dumnezeu,
pasivi? Chiar nu realizaţi primejdia care
pluteşte în aer? Anexez aici o fotografie
care pe mine m-a cutremurat şi care
poate vă va da de gândit.
Pe piatra funerară, la cimitirul din
Botoşani este scris:
Aici sînt îngopate săpunuri produse
din corpurile de evrei exterminati
de bestiile naziste in perioada
Holocaustului.

Despre recensământ

A C T I V I TA Ț I L A N I V E L D E F I L I A L E
H.O.Rul îşi desfăşoară activitatea prin filiale în aproape toate oraşele ţării.
În fiecare oraş, originarii din România se întâlnesc de câteva ori pe săptămână,
se organizează excursii, seri culturale, spectacole, conferinţe pe teme care
interesează vârsta a treia, primesc informaţii despre ajutoarele pe care le pot
primi şi sunt ajutaţi să complecteze formularele necesare.
La nivel de filială s-a efectuat anul acesta recensământul iniţiat de H.O.R.
Pe lângă scopul major al acestui recensământ se va mai rezolva o problemă
cu care ne-am confruntat de multe ori. Ni se adresează diverşi oameni care se
interesează de cunoştinţe pe care nu le-au văzut de mult şi se miră că noi nu
avem o evidenţă, că nu-i putem ajuta.
Mulţi dintre originarii din România sunt pensionari, sunt singuri şi faptul că
se pot întâlni, că au cu cine schimba o vorbă este foarte important. Un obicei
care s-a instaurat la multe din filialele noastre este să-şi serbeze împreună zile
de naştere.

De pildă la Carmiel, membrii filialei l-au sărbătorit pe preşedintele lor, Moşe
Flitman, cu ocazia împlinirii vârstei de 80 de ani. Pe lângă membri filialei au mai
participat familia, primarul oraşului, adjuncta primarului şi mulţi din preşedinţii
altor filiale. Atmosfera a fost veselă, mâncarea foarte bună şi toţi participanţii au
dansat în ritmurile melodiilor vechi şi noi pe care noi toţi le iubim. Moşe Flitman
conduce filiala din Carmiel de 45 de ani şi este foarte iubit de concetăţeni.

La Naharia a fost sărbătorit într-o atmosferă la fel de veselă veteranul clubului.
Iată ce ne scrie Marcel Fişer, preşedintele filialei, despre acest evemiment:
Veteranul clubului nostru sărbătoreşte 90 de ani
Meiri Avraham, originar din România, s-a născut la la Galaţi, un oraş frumos
la Dunăre, cu facultate, teatru, şcoală de muzică, în anul 1922. Cursurile primare
şi liceul comercial le absolvă la Galaţi.
Izbucneşte războiul mondial în 1941. La 18 ani este luat la muncă obligatorie,
la început în oraşul natal iar apoi în diferite localităţi.
După terminarea războiului în 1945 este trimis la o şcoală de ajutori de farmacisti
la Bucureşti. După terminarea cursului se reintoarce în oraşul natal şi este numit
preşedintele Sindicatului de farmacisti din Galaţi. În anul 1948 se căsătoreşte,
are 2 copii şi, nepoţi care au terminat cu succes studii superioare spre mândria
părinţilor şi a bunicului.
În anul 1964 a făcut alia în Israel şi a lucrat la fabrica de textile Moler din
Naharia.
După pensionare este cooptat în Comitetul HOR din Naharia a activat în
toate domeniile cu iniţiative şi devotament. A fost unul din promotorii activi la
editarea publicaţiei „Ecoul Nahariei”, a scris articole, s-a ocupat de partea grafică
a ziarului, şi a scris toate afişele legate de activităţile clubului. Fiind pasionat de
pictură a a pictat portrete, peisaje şi a avut o expoziţie în localul primăriei unde
s-a bucurat de mult succes.
Până acum doi ani a activat cu pasiune, gata oricând să ajute, om manierat,
mereu cu zămbetul pe buze în relaţiile cu originarii români din Naharia. Acum

din cauza vârstei care spune cuvântul, posibilităţile sale de deplasare şi activitate
sau micşorat.
Noi, membrii clubului îi urăm multă sănătate şi bucurii împreună cu familia.
Marcel Fişer Preşedintele filialei Naharia
La Beer Sheva, o dată la doi ani, se acordă, într-un cadru festiv, diplome de
onoare (Yakir Haeida) unor personalităţi din aliaua noastră care s-au distins în
domeniile lor de activitate. Anul acesta festivitatea va avea loc pe 23 aprilie şi
vor se vor da 7 diplome.
Tot la Beer Sheva, filiala a participat la o adunare organizată de primărie, unde
au expus ziare în limba română: „Orizonturi” ziarul editat pe plan local şi
„Ziarul Nostru” editat de centrala H.O.R. Cu această ocazie dr. Nathan Cohen
preşedintele filialei Ber Şeva si Negev, a primit din partea primăriei o diplomă
de onoare, pentru merite deosebite în activitatea socială şi de clitare a noilor
veniţi.
În cadrul colaborării cu Ambasada, la sediul filialei din Ber Şeva, o dată pe lună
se desfăşoară activităţi consulare.
Ziarul filialei „Orizonturi” se editeaza de foarte mulţi ani.

Am primit la redacţie o corespondenţă de la Stefan Raducanu şi oamenii aceştia
chiar merită să scriu despre ei:

Decenii de publicistică voluntară la HOR Beer Sheva şi Negev

Au trecut mai bine de 15 ani de la apariţia publicaţiei Orizonturi.
Primele apariţii publicistice ale organizaţiei noastre apar in 1981 prin Buletine
şapirografiate. Din 1982 apare revista „Rădăcini”, iar mai târziu timp de 10 ani
„Almanahul familiei” avându-i ca redactori şefi pe Dna Raşela Pelinescu z.l şi
Barash Vili z.l. (scriitor şi poet).
În septembrie 1997 apare primul număr din „Orizonturi”, redactor şef fiind
Dl. Kelemen Eliazar, om de o cultură deosebită, având o bogată experienţă
publicistică din România.
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Din 2001 publicaţia este redactată computerizat de către Dl. Răducanu Ştefan,
conform cerinţelor tipografice actuale.
Din februarie 2010 apare seria nouă „Orizonturi”, de trei ori pe an, deobicei
în ajun de Pesah, Rosh Hashana şi la sfârşit de decembrie. Publicaţia continuă
tradiţia tratând o gamă constantă de subiecte, informaţii HOR, juridice, medicale,
sociale, istorice,... Articolele de fond sunt semnate de preşedintele organizaţie
HOR, Beer Sheva, Dr. Nathan Cohen. In colectivul redacţional: Prof. Ioel Hermina
- redactor principal, Ing. Sachter Eliahu - coordonator, Dr. Liviu Calmanovici,
Dl . Alex Lorber, Dl. Răducanu Ştefan - realizator general; colaboratori, Dna.
Janina Petrescu, Ing. Henrich Artzi, Ing. Solo Haimberg, Dr. Uzi Cioclu, Dl.
Pop Yoshafat şi Dna Av. Mina H. Kalman. Din partea filialei H.O.R. Dimona,
colaborează Dl. Moise David, preşedintele acesteia.

Filiala Haifa, preşedintă Erna Kretzer, are o activitate foarte variată. Şi aici o
dată pe lună se desfăşoară activitate consulară la sediul filialei. S-au primit la
centrală foarte multe scrisori de mulţumire pentru ajutorul pe care l-au primit
de la preşedintă. Filiala H.O.R. Haifa acordă susţinere cercului literar care
Oraşul Petah Tikva este înfrăţit cu oraşul Bacău
activează în oraş.
În momentul de faţă se organizează o actiune care se numeste “licee gemene”.
La Aşdod, Ioşua Zontag, preşedintele filialei, în colaborare cu Comitetul Prin intermediul primariilor se contactează o scoală şi se transmit adrese de email
Executiv H.O.R şi susţinerea preşedintelui pe ţară, se organizează în fiecare an ale elevilor avind o profesoară care coordonează actiunea. Copiii discută prin
comemorarea vaselor Struma şi Mefkure la care participă delegaţi de la toate internet intre ei, creindu-se relaţii de apropiere. După o perioadă se fac vizite.
filialele din Ţară.
Grupuri de copii din Israel vizitează copii cu care sunt în contact în România şi
invers. Este vorba de primăria oraşelor Bacău primar ing Romeo Stavarache si
Oraşe înfrăţite
primăria din Petah Tikva primar av.Uri Ohad. Liceul din Petah Tikva este liceul
O parte din oraşele israeliene s-au înfrăţit cu oraşe din România. Golda dir.Michal Timen
Corespondenţă primită de la Moni Şanştein preşedintele filialei Petah Tikva.

Sarbatorim Hanuka la sediu din Beer Sheva
Beer Sheva este înfrăţită din anul 1993
cu oraşul transilvănean Cluj-Napoca.
Dimona este înfrăţită cu Sinaia din
anul 2002.
Legăturile dintre oraşele infrăţite se
materializează pe diverse planuri.
O piaţetă din Cluj poartă numele
oraşului Beer Sheva, iar în Beer Sheva
un „kikar” se numeşte Cluj Napoca.

Există vizite oficiale între autorităţile
locale la care participă şi oameni de
afaceri şi directori de şcoli.
Grupe de tineret din liceele din Beer
Sheva au fost oaspeţii liceului „Sincai”
din Cluj în urma vizitei tineretului din
câteva licee din Cluj.
Pe plan economic există multiplele
legături ce s-au inchegat între oameni

de afaceri israelieni şi români, care
s-au materializat prin semnarea
unor contracte comerciale, precum
înţelegeri între guvernul român şi cel
israelian, la Ierusalim, în prezenţa
primului nostru ministru, Netaniahu.
S-au explorat diferite oportunităţi
de colaborare în diverse domenii în
cursul vizitelor reciproce. Pe plan

universitar s-au incheiat protocoale
de colaborare, între universităţile
din România şi cele din ţară. În mod
specific amintim pe cel dintre Univ.
Babeş Bolyai - Cluj şi Univ. Ben Gurion
– Beer Sheva
Materialele conţinând date despre
Beer Sheva şi Dimona au fost trimise
la redacţie de Ştefan Răducanu.

CONFLICT

Ajutoare materiale şi conflictul cu Fundaţia „Caritatea”

În decursul ultimilor ani, 6000 de solicitanţi cu venituri mici au primit ajutoare
nerambursabile pentru medicamente şi aparatură ortopedică, în valoare de 14 milioane
de şekeli, şi 160 de familii, bolnavi, nedeplasabili, fără alt ajutor, au primit prânz cald
zilnic. Din păcate, în ultimii doi ani, am fost nevoiţi să sistăm aceste ajutoare, deoarece
nu am mai primit banii necesari din fondurile fundaţiei „Caritatea”.

Conflictul cu fundaţia „Caritatea” a început în clipa în care Zeev Schwartz a

cerut revizuirea formei de împărţire a banilor proveniţi din vânzările proprietăţilor
recuperate şi din chiri şi mai multă transparenţă în vânzările care se făceau. Federaţia
Comunităţilor Evreieşti din România primeşte
60 %(cca 5 milioane dolari pe an) din fondurile încasate, cu toate că în România trăiesc
doar 6000 de evrei, din care 900 primesc salariu (noi toţi suntem voluntari), iar în Israel
se trimiteau 25%(cca 1milion 200 de mii dolari pe an). Cererea de revizuire a împărţirii
fondurilor este întemeiată, deoarece aici trăiesc peste 90 % din moştenitorii acestor averi
comunitare, care au fost cumpărate din donaţiile părinţilor şi bunicilor noştri. Conform
datelor pe care le avem de la Bituah Leumi 94 de mi de originari din România trăiesc
numai din pensii sociale şi din aceştia 15400 sunt invalizi.
Fundaţia ”Caritatea” s-a înfiinţat printr-un contract încheiat între câteva organizaţii
americane (gioint, bnei brit,etc) şi Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România
condusă de Aurel Vainer care a fost numit şi preşedintele fundaţiei.
Israelul a fost reprezentat de Naftali Levi, polonez şi regretatul general Moşe Nativ,
care la vremea respectivă nu cunoştea uliţa românească. Practic, nimeni nu a susţinut
interesele evreilor de origine română care trăiesc în Israel şi care sunt adevăraţii
moştenitori ai averilor comunitare pe care le manipulează fundaţia.
De exemplu directorul general ILAR, organizaţie care supervizează „Caritatea” primeşte
ca salariu, din fondurile fundaţiei, 441000 sk pe an, directorul general al fundaţiei
primeşte 271000 de sk pe an, maşină cu şofer la dispoziţie, cu toate că în Bucureşti există
tramvai, autobuze, troleibuze, chiar şi taxiuri, şi bilet de avion Bucureşti Lud şi retur
de două ori pe lună şi mai sunt şi alţii.
O altă problemă ridicată de Zeev Schwartz a fost lipsa oricărui control asupra activităţii
financiare a fundaţiei. Vânzări de zeci de milioane de dolari se fac de un singur om,
directorul fundaţiei, fără să existe o comisie de control. S-au primit reclamaţii la sediul
nostru din Tel Aviv legate de acest subiect, printre care una se referă la vânzarea a
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jumătate din terenul aferent cimitirului de la Cluj, pentru construcţia unei staţii de
benzină, mult sub valoarea lui.
Această reclamaţie a fost făcută de vice preşedintele comunităţii evreieşti din Cluj,
care s-a şi opus vânzării. Se pare că toate aceste probleme ridicate de Zeev Schwartz
au deranjat. Cei care au hotărât sistarea banilor pentru Israel au fost Aurel Vainer
preşedintele fundaţiei „Caritatea” în perioada conflictului, vice preşedinte astăzi şi
Menahem Ariav, actualul preşedinte.
Domnul Aurel Vainer a afirmat că până şi cei 94000 de evrei care trăiesc în Israel doar
din pensii sociale, din care 15000 sunt invalizi, o duc mai bine decât evreii care mai
trăiesc în România. Cu toate că domnul Aurel Vainer susţine că din aceşti bani se ocupă
şi de cimitire, vreau să menţionez că toate cimitirele, chiar şi cele din Bucureşti, nu sunt
îngrijite, iar accesul la un mormânt este o adevărată excursie în junglă, unde vegetaţia
este aşa de mare încât trebuie folosit un fierăstrău electric pentru a o înlătura.
În urma zecilor de reclamaţii primite, legate de modul în care sunt trataţi bătrânii la
azilul Amalia Rozen, un alt obiectiv pentru care domnul Vainer primeşte fonduri,
l-am însoţit pe preşedintele HOR, care şi-a exprimat dorinţa de a vizita această casă
de bătrâni, în care domnul Vainer susţine că învesteşte foarte mulţi bani. Am întâlnit
acolo bătrâni amărâţi, care şi-au cedat casa comunităţii în schimbul întreţinerii pe viaţă
(cazare şi mâncare). Este adevărat că primesc 3 mese pe zi, dar în valoare de 15 lei
(echivalentul a 15 sk) în total pentru toate trei. Cu totul altfel stă situaţia cu cei care
pe lângă faptul că au cedat casa mai plătesc o sumă (în jur de 2000 de lei pe lună) care
primesc porţii de mâncare normală. Secţia celor care se află în situaţia de a nu mai fi
conştienţi şi care nu se pot deservi singuri arată groaznic. Lipeşte personalul medical şi
sanitar necesar, şi nu sunt îngrijiţi aşa cum ar trebui.
Nu vom publica numele persoanelor (peste 25) cu care Zeev Schwartz a stat de vorbă,
deoarece acestora le este frică că pot fi repercursiuni asupra lor.
O altă personalitate care a contribuit la sistarea trimiterii de fonduri este Menahem Ariav,
fost primar al Natzeret Elit. Menahem Ariav a fost o perioadă de câţiva ani preşedintele
HOR în Israel. În momentul în care a fost demis din această funcţie a ameninţat că va
face totul ca să distrugă HORul şi se pare că acum încearcă să-şi realizeze visul.
Împreună cu încă 5, 6 persoane din aliaua noastră, care în trecut au ocupat funcţii
importante şi nu s-au preocupat deloc de uliţa românească şi care astăzi au ieşit la pensie
şi brusc şi-au adus aminte că sunt români, a înfinţat o organizaţie AMIR cu scopul de a
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construi un muzeu al evreimi române la Rosh Pina şi mă întreb de ce nu a făcut-o în cei
7 ani în care a funcţionat ca preşedintele HORului. Înfiinţarea acestei organizaţii AMIR
este doar un mod de a avea o ocupaţie la pensie, sau o modalitate de a înghiţi HORul,
adică al desfinţa. Consrtuirea unui muzeu este o acţiune lăudabilă, dar după ce s-a făcut
totul pentru cei care trăiesc astăzi în Israel. Când sunt originari din România care trăiec
de azi pe mâine, care nu au banii necesari pentru medicamente şi pentru mâncare, oare
ne putem gândi la un muzeu, dacă va fi odată şi care de 8 ani înghite doar bani (cca
jumătate milion de dolari pe an), pentru că construcţia nici nu a început. În schimb se
cheltuie pentru alte acţiuni cum ar fi înfinţarea unei catedre pe numele lui Itzah Artzi
unde s-au băgat peste 200 de mi de şekeli. Mă întreb la ce nivel este cunoscută această
catedră. Şi stau şi mă întreb: dacă aceşti oameni vor să construiască, de ce nu fac o casă
de bătrâni, de care concetăţenii noştri cu venituri foarte mici şi care din an în an sunt tot
mai bătrâni şi mai neajutoraţi, ar avea atâta nevoie.
Este foarte dureros că noi am fost obligaţi să sistăm ajutoarele materiale pentru cei
cu venituri foarte mici, că am fost obligaţi să sistăm acordarea unui prânz cald zilnic
celor bolnavi, nedeplasabili şi fără niciun alt ajutor şi foarte trist este că din cei cărora
comisiile publice le aprobaseră ajutoarele 94 au murit. Este vorba de 284000 de şekeli
care li se mai cuveneau şi poate că le-ar fi îmblânzit sfârşitul vieţii.

Concluzie. Analizând toate aceste fapte pe care le-am enumerat şi datorită faptului

că nu am primit răspuns la toate demersurile noastre Comitetul Executiv HOR a dat în
judecată ILARUL şi fundaţia „Caritatea” atât la tribunalul regional din Tel Aviv, cât şi în
România la tribunalul Bucureşti, cerând punerea sub sechestru a sumei de 4 milioane de
dolari din contul Fundaţiei, până la terminarea procesului. Aceşti bani sunt banii care
vi se cuvin dumneavoatră, dragi cititori, care aţi fost înştiinţaţi că vi s-au aprobat de
comisia publică, iar noi, cu mare părere de rău, nu le-am putut onora. Cu mare greutate
am reuşit ca la o parte din dumneavoastră să vă dăm un avans.
Este intersant faptul că Fundaţia „Caritatea” a angajat, pentru a o apăra, 13 avocaţi de
prim rang şi care costă zeci de mi de şekeli. Mă întreb, dacă au cugetul curat de ce a fost
nevoie de un regiment de avocaţi? Şi împotriva cui luptă ei? Împotriva acelora cărora
prin acţiunea lor i-au desmoştenit? Pe noi ne reprezintă juristul HORului, domnul
avocat Haim Ianai care o face în mod benevol.
Deoarece vrem să punem capăt tuturor zvonurilor şi minciunilor răspândite de aşa
zişii „informaţi”, dar în realitate interesaţi din diverse motive să blameze HORul,
invit în numele Comitetului Executiv, pe toţi cei care doresc să primească explicaţii
mai clare, să se programeze la secretariat la următoarele numere de telefon: 03-5466502,
03-5443099, 03-5440260 şi li se va fixa ziua şi ora când pot veni la sediul nostru din Tel
Aviv, unde preşedintele HOR în Israel, Zeev Schwartz le va sta la dispoziţie.
Din fondurile primite de la Fundaţia „Caritatea” s-au acordat celor cu venituri
foarte mici (9385 de cereri), ajutoare materiale nerambursabile, conform criterilor
stabilite de comitetul director, având ca model condiţiile de aprobare a ajutoarelor
la „Keren Harevaka”, în valoare de 12.226.584 sekeli şi prânzuri calde zilnice la 160
de familii, a căror membrii sunt grav bolnavi, nedeplasabili şi fără alt ajutor.
Faţă de sumele aprobate de comisiile publice (20.916.483 sekeli) a rămas un rest
de plată de 8.689.899 şekeli pe care nu i-am mai putut plăti deoarece din motivele
arătate mai sus s-a sistat trimiterea de fonduri în Israel. Din punctul nostru de
vedere vinovaţi sunt Aurel Vainer şi Menahem Ariav, care prin funcţiile pe care
le au în cadrul fundaţiei şi intersele personale pe care le-am arătat când am descris
conflictul cu fundaţia “Caritatea”, aveau puterea de decizie în această problemă.
Dnul Vainer doreşte să rămână mai mulţi bani în România, Menahem Ariav să se

Repartizarea fondurilor primite de fundatia Caritatea

Filiala

Aşdod
Aşchelon

Ber Sheva
Bat Yam
Hertzlia
Hedera
Holon
Haifa

Ierusalim
Cfar Saba
Carmiel
Lud

Număr Sume aprobate de
cereri
comisia publică
639904.00
270
366

394407.00

245497.00

474500.00

345542.00

646086.00

368886.00

321879.00

198430.00

1887134.00

1019903.00

90

191760.00

122535.00

463
249
295

1014972.00
520309.00
621355.00

423722.00

867231.00
69225.00

197633.00

2590

5818461.00

3154333.00

2664128.00

280

605810.00

359141.00

246669.00

162
111
92

277

Natania
Aco

328
125

Pardes Hana

Rest de plată

807

Naharia
Naţeret

820042.00

Sume plătite

372

27

347209.00
217790.00
226498.00
682677.00
822745.00
730358.00
250730.00
55500.00

218248.00
138751.00
184605.00

128961.00
79039.00
41893.00

353087.00

329590.00

433223.00
159525.00

297135.00
91205.00

448246.00

33810.00

374499.00

21690.00

Petah Ticva

509

1113127.00

718745.00

394382.00

Kiriat Gat

135

278025.00

163390.00

114635.00

Rişon le Tzion

653

1490936.00

826200.00

664736.00

Ramle

113

231224.00

138395.00

92829.00

Tzfat

Roş Haain
Rehovot
Ranana
Sderot

Tel Aviv
TOTAL

28
17

193

56170.00
37760.00

370377.00

54

101231.00

751

1697089.00

28

9385

87290.00

20916483.00

30750.00
25100.00

252073.00

25420.00
12660.00

118304.00

64231.00

37000.00

1075449.00

621640.00

46250.00

12226584.00

41040.00

8689899.00

Nedumeriri

Faptul că dl Aurel Vainer a candidat pentru funcţia de deputat al zonei din care făcea
parte Orientul Mijlociu, inclusiv Israelul, şi o parte din Africa, pentru Parlamentul
Românesc, nu ma nedumerit.
Ceea ce nu am înţeles a fost un articol semnat de dnul Tercatin, apărut în acea perioadă
în editorialul „Jurnalul Săptămânii” prin care îşi exprima dragostea pentru candidat
şi convingerea că dnul Vainer nu trebuie să-şi deschidă un birou în Israel, pentru a
putea fi abordat de alegători, deoarece dânsul vine foarte des şi este foarte cunoscut
aici. Mă întreb cine suportă cheltuielile: Comunitatea, fundaţia „Caritatea” şi cine îl
cunoaşte, făcând excepţie prietenii personali, care în niciun caz nu formează masa
de alegători. Deasemenea mă întreb ce a făcut pentru evreii de origine română care
trăiesc în Israel, prin care să fie cunoscut de ei şi în virtutea căror acţiuni se consideră
reprezentantul celor 300000 de evrei din România care trăiesc în Israel. Când, de cine
şi unde a fost ales. Cine l-a împuternicit vreo dată să vorbească în numele originarilor
din România care trăiesc în Israel.
Se pare că cei care au trebuit să-l voteze nu au fost de aceeaşi părere şi nu l-au votat.
Vreau să fiu foarte clară: dnul Vainer îi reprezintă doar pe cei aproximativ 5900 de
evrei care trăiesc încă în România.
Citez din articolul dnului Tercatin „Noi ne mândrim cu acest om” şi, având în vedere
cele expuse mai sus, mă întreb dacă ne putem mândri cu un om care din punctul
nostru de vedere este dator, aici în ţară, şi la vii şi la morţi. Nimeni nu contestă
activitatea lui în calitate de preşedinte al F.C.E.R.
Noi din păcate avem o tristă experienţă cu dnul Vainer în calitatea dânsului de
preşedinte şi apoi de vice preşedinte al fundsţiei „Caritatea”.
De altfel dnul Tercatin a explicat, în articolul despre care vorbesc, de ce îl iubeşte
aşa de mult. Dnul Vainer a făcut o donaţie substanţială, probabil din fondurile
Comunităţii, sau de la fundaţia „Caritatea”, pentru publicarea cărţii dânsului. Foarte
bine şi frumos, dar trebuie să vă mărturisesc că am fost uluită, când, luând cuvântul
la o întrunire cu alegătorii pe care a organizat-o dnul Vainer, la casa scriitorilor, după
ce am trecut în revistă meritele dânsului, am încercat să spun, că o parte din cei
care trebuie să voteze sunt nemulţumiţi de refuzul acestuia de a dialoga în problema
conflictului. Am vorbit foarte civilizat, numai că din prea multă dragoste dnul
Tercatin, ca în piesele lui Caragiale, s-a repezit la mine să mă ia la bătaie, să-mi
smulgă microfonul din mână. Şi asta este marea mea nedumerire: cum un om care
scrie cărţi, care scrie articole în ziar, deci se presupune că este un om de cultură, se
poate purta ca un birjar.
răzbune, pentru că în urmă cu ani a fost demis din funcţia de preşedinte H.O.R. în
Israel, şi dealtfel atunci a promis că va desfinţa H.O.Rul.
Având în vedere calomniile grave, la toate nivelele, care s-au făcut la adresa
H.O.Rului, am lăsat la o parte ceea ce m-a învăţat bunica, că “rufele murdare se spală
în familie” şi am hotărât să fac totul public. Dau mai jos un tabel cu repartizarea
sumelor alocate pe filiale. Pentru fiecare sumă din acest tabel avem situaţii nominale
şi acte justificative. Din cei cărora le datorăm bani, 93 au murit. Suma care li se
cuvenea este de 284000 sekeli, care din păcate nu-i mai poate ajuta.

Scrisoare deschisă dnului Menahem Ariav,

fost primar al oraşului Natzeret Ilit, fost preşedinte al organizaţiei care se ocupă cu
descoperirea şi retrocedarea averilor comunitare evreieşti în Israel (Aşavat Arehuş),
fost preşedinte al fundaţiei „Caritatea”, fundaţie care se ocupă cu redrocedarea
averilor comunitare evreieşti în Româniafost preşedinte al H.O.R.ului, funcţie din
care a fost demis în anul 2000.
Domnule Menahem Ariav săptămâna aceasta mi-a căzut în mână, nu are importanţă
cum, scrisoarea dumitale din 5 decembrie 2012, adresată dnului David Peleg, mancal
ILAR şi trimisă în copie dnlui Miha Hariş. Nu văd nici o legătură logică între cei doi.
Dnule Manahem Ariav, cum nu ţi-e frică de Dumnezeu, când eşti în situaţia în care eşti,
să lupţi împotriva a 94 de morţi, a celor 9000 de originari din România cu venituri mici
şi foarte mici care ne-au cerut ajutorul, din care 370 sunt din oraşul dumitale, Natzeret
Ilit, a celor foarte bolnavi şi nedeplasabili fără nici un alt ajutor (160 de familii din care
33 din Natzeret) cărora le trimiteam zilnic un prânz cald.
Vreau să-ţi comunic că noi am împărţit 14,500,000 şekeli numai la nevoiaşi, 449000,
numai la Natzeret, după criterile stabilite la Keren Harevaha, aşa cum am fost sfătuiţi
să procedăm de regretatul general, Moşe Nativ z.l. şi de Eli Spanitz, care era mancal
în perioada respectivă. Dnule Menahem Ariav cum îţi permiţi să minţi şi să spui că au
primit aceşti bani persoane cărora nu li se cuveneau? Oare familiile din Natzert pe care
îi cunoşti unu, unu nu sunt oameni nevoiaşi? Sunt cumva nişte bogătaşi sau prieteni cu
mine? De ce preşedintele filialei din Natzeret a semnat cererile lor. Noi nu am primit
nici o cerere dacă nu era semnată de preşedintele de filială din oraşul în care locuieşte
solicitantul. Cum îţi permiţi să minţi că noi nu vrem să punem la dispoziţia controlului
actele pe care ni le-a cerut?
Dnule Menahem Ariav pretinzi că ne-ai dat în judecată ca să restituim banii primiţi.
Inexact. Noi am dat în judecată fundaţia pentru că, complect nejustificat, aţi sistat
trimiterea banilor în Israel, şi am cerut să se pună poprire pe 4 milioane de dolari din
conturile fundaţiei, reprezentând banii pe care ar fi trebuit să-i primim şi să-i împărţim
exact acelora care au mare nevoie. Şi aici treuie să menţionez că aţi angajat 13 avocaţi, de
prim rang, ca să vă apere. Pe noi ne reprezintă juristul H.O.Rului, avocatul Haim Ianai,
fără nici o remuneraţie.
Dnule Menahem Ariav, mă doare sufletul că-ţi adresez această scrisoare. După câte mi
s-a spus starea sănătăţii dumitale nu este prea bună, dar şi aşa continui să te răzbuni,
aşa cum ai făcut-o tot timpul de când ai fost demis din toate funcţiile pe care le-ai
avut. Îţi comunic, dnule Menahem Ariav, că în ciuda eforturilor dumitale, H.O.Rul
trăieşte, respiră, are 30 de filiale şi o activitate fructuasă în slujba tribului nostru. Ai
înfiinţat AMIRul ca să construieşti un muzeu. De ce nu ai făcut-o în cei 7 ani cât ai fost
preşedintele H.O.Rului? Te-ai folosit de pretextul cu muzeul ca să înfiinţezi AMIRUul
şi în felul acesta ai crezut că ne poţi desfinţa. În încheiere îţi comunic, dnule Menahem
Ariav, cu toată tristeţea în suflet, că nu avem de ales şi păcat că s-a întâmplat aşa, dar
vom lua cele mai drastice măsuri în apărarea noastră.
Deoarece 16 din cei 30 de preşedinţi de filiale au apelat la mine şi vor să organizeze o
demonstraţie în faţa casei de bătrâni din Tivon, unde vă aflaţi, nu pentru că noi credem
că va ajuta, dar vrem ca cei cu care locuiţi acum să vă cunoască adevarata faţă.
Am luat legătura cu un avocat specializat în probleme de calomnie şi vă voi intenta
proces. Aştept 2 săptămâni. Dacă în acest timp nu voi primi o scrisoare de dezminţire
cu copie la ILAR şi la HOR, voi începe acţiunile cerute de preşedinţii de filiale, pe de o
parte şi pe de altă parte vă voi acţiona în justiţie.
Zeev Schwartz Preşedinte HOR în Israel
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Istoria civilizaţiei şi culturii

Crearea Universului ştiinţă şi legendă.

(Continuare din numărul trecut)

Există două concepţii de a aborda problema creerii universului:
concepţia ştiinţifică şi teoria creaţiei divine.
Teoria creaţiei divine.

Creaționismul este o teorie conform căreia Universul a apărut prin acţiunea unei
forţe divine, sau a unei inteligenţe superioare, abstracte, o acţiune voită a unui zeu
creator. Primii oameni asemuiau stelele cu ochii animalelor şi întunericul nopţii îi
speria. Pentru ei Soarele era un rege care se plimba ziua în caleaşca lui de foc, iar
noaptea se ducea să se culce într-un palat, care se afla undeva, unde ei nu puteau să
ajungă. Luna era zeiţa care îi ferea de pericolele nopţii.
Mai târziu aceşti oameni au început să-şi pună întrebări. Ei vroiau şă ştie de unde
au venit, cine a făcut lumea, apele, pădurile. De ce bate vântul, de ce plouă şi multe,
multe alte întrebări, la care ştiinţa a răspuns după cercetări de zeci de ani. Pentru
tot ce vedeau şi nu înţelegeau oamenii şi-au imaginat poveşti fantastce, cu eroi cu
puteri supranaturale, capabili să facă tot ce ei nu înţelegeau. Aşa au apărut miturile,
nişte legende deosebit de atractive, pe care îţi place să le citeşti.
Cuvântul mit vine de la grecescul „mythos” care înseamnă printre alte înţelesuri
cuvânt, spusă, discurs, poveste, istorisire, scenariu, ficţiune.
Nu se ştie exact când au apărut miturile. Primele culturi arhaice şi le-au însuşit şi
au mai adăugat câte ceva, în funcţie de dezvoltarea la care ajunseseră şi de poziţia
geografică. Foarte multe mituri se regăsesc la cam toate popoarele antice, cu unele
mici modificări. Aşa sunt miturile creaţie, legenda potopului, şi altele. Mult mai
târziu, când civilizaţiile s-au dezvoltat,
au fost scrise şi astfel au ajuns la noi.
Primele civilizaţii superioare s-au format
pe locurile unde se practica agricultura,
situate pe malurile unor fluvii mari cum
ar fi: Tigru şi Eufrat, Nil, Indus, Fluviul
Galben. Cea mai veche civilizaţie a
antichităţii s-a creat în văile fertile ale
Mesopotamiei, între Tigru şi Eufrat,
aproximativ pe teritoriul unde astăzi se
află Irakul. Numele a fost dat de greci şi
înseamnă „Ţara dintre fluvii”.
Zona se întindea pe o lungime de
aproape 1000 de km şi o lăţime maximă
de aproximativ 400 de km.
Pe acest teritoriu au trăt succesiv 3
plopoare:
Sumerienii stabiliţi în jurul anului 3400
î.e.n. în sudul Mesopotamiei, venind
nu se ştie de unde. Practicau agricultura
şi creşterea vitelor. Cunoşteau ţesutul
şi olăritul. Vasele de lut pe care le
făceau erau împodobite cu desene care
reprezentau oameni, animale şi păsări.
Faptul că îşi îngropau morţii cu diverse
obicte pe care le foloseau în viaţă ne face
să credem că ei credeau într-o viaţă după moarte şi exista un cult al morţii.
Au apărut primele construcţii, temple şi construcţii anexe, dintre care cel mai
important este un turn gigantic, în trepte, numit „zigurat” de unde preoţii urmăreau
mersul stelelor, făcând primele observaţii statistice în baza cărora s-a dezvoltat
astrologia şi apoi astronomia. Tot la sumerieni apare prima formă de scriere
cunoscută, pictografia (s-au găsit peste 1500 de pictograme) din care, prin stilizare,
s-a dezvoltat mai târziu scrierea cuneiformă. Ei au întemeiat o societate bazată pe
oraşe-state, fiecare aflat sub patronajul unei anumite divinităţi. Au fost creatorii
celei mai vechi civilizaţii cunoscute din regiune.
Akkadienii, o populaţie semită, s-au instalat în partea centrală a Mesopotamiei
înca de la începutul milieniului al 3lea î.e.n, înr-o regiune care s-a numit Akkadia.
Războaiele cu sumerienii s-au succedat cu victorii alternative, până când regele
Saragon I (2331-2218) cucereşte Sumeria, unifică întreg teritoriul dintre Tigru şi
Eufrat şi întemeiază un stat puternic akkadian-babilonian.
Poporul care s-a format din amestecul sumerienilor cu akkadienii este cunoscut sub
numele de babilonieni. Ei au întemeiat Babilonul, oraş-capitală care se întindea
de-a lungul fluviului Eufrat.
Asirienii, triburi de crescatori de vite ocupau înca din mileniul al 2lea î.e.n. o
regiune nu prea întinsă din nordul Mesopotamiei, cu bogate zăcăminte minerale, a
rămas mult timp sub ocupaţia akkdiană. La începutul mileniului al 2lea î.e.n., sub
domnia lui Hamurabi şi-au cîştigat independenţa, dar a devenit o mare putere abia
in secolul 14 î.e.n., îndeosebi sub Salmansar I (1274-1245), care mîndru de realizarile
lui s-a întitulat "rege al lumii". Istoria acestui popor se caracterizeaza prin multe
râzboaie, jafuri şi cruzime. Capitala era la Ninive, pe malul fluviului Tigru. Pe la
sfârşitul sec 7 î.e.n. babilonenii au recucerit Mesopotamia pe care au stăpânit-o până
în anul 539 î.e.n. când a fost cucerită de perşi. În 562 î.e.n, în timpul domniei lui
Nabucodonosor, Babilonul a devenit unul dintre cele mai frumoase oraşe ale lumii
antice.
Aceasta este o descriere foarte sumară a principalelor popoare care au trăit
în Mesopotamia şi au contribuit la formarea celei mai vechi culturi, cultura
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Mesopotamiană.
Cultura Mesopotamiană a influenţat în mare măsură culturile popoarelor din jur
şi în special cea greacă şi cea romană. Aceastei culturi îi datorăm cunoaşterea unor
frumoase legende despre crearea universului, legende care se regăsesc mai târziu,
cu unele modificări şi cu alte nume de zei în mitologia clasică greacă şi romană.
În 1840, în timpul descoperirii arheologice a bibliotecii regelui Aşurbanipal, care
stăpânise Asiria în sec. 5 î.e.n. au fost găsite 7 tăblţe de lut pe care era scrisă una din
cele mai importante legende ale mitologie mesopotamiană, Enuma Eliş cunoscută şi
sub numele Geneza babiloniană . Tăbliţele, au fost redactate în scriere cuneiformă,
şi cu toate că erau datate în jurul anului 1000 î.e.n, specialiştii consideră că legenda
ar fi putut fi cu aproximativ un mileniu mai veche. Textul a fost publicat pentru
prima oară în 1876 de George Smith sub numele de „Geneza caldeeană”. Unii
istorici consideră că a fost o simplă rescriere a relatării babiloniene.
Am să vă povestesc această legendă şi sper să nu vă plictisiţi. Într-o lume cu războaie
şi zeii se luptau. Într-o lume în care învingea cel mai puternic şi geneza trebuia
să fie violentă. Dintr-o masă amorfă, s-au desprins la inceput masculul Apsu care
stăpânea apele dulci, femela Tiamat care stăpânea apele sărate ale oceanului şi fiul
lor Mummu, probabil aburul care se ridica. Apsu şi Tiamat au avut două perechi de
copii divini. Despre prima pereche nu se cunoaşte prea mult, dar următoarea, Anşar
şi Kişar au avut un fiu numit Anu, care era zeul cerului. Anu a avut mulţi copii,
dar cel mai important a fost Ea. Ea era plin de forţă şi foarte înţelept şi a devenit
zeul apelor dulci subterane şi al magiei. Ea,datorită calităţilor lui, a ajuns stăpânul
tuturor zeilor, chiar şi al părinţilor lui.
Dar să vedem cum.
Generaţile mai vechi de zei doreau să
ducă o viaţă liniştită, să fie neclintiţi şi
să trăiască în pacea lor. Larma continuă
a celor mai tineri îi deranja. Degeaba
bătrânii le-au cerut să înceteze. Nu puteau
fi opriţi. În cele din urmă Apsu nu a mai
rezistat şi susţinut de Mummu, a vrut
să pună capăt vacarmului, omorându-şi
urmaşii, în ciuda protestelor lui Tiamat.
Ea i-a ajutat pe zeii cei tineri, înfricoşaţi
de urletele lui Apsu şi de dorinţa lui
de a-i distrugere, adormindu-l printr-o
vrajă pe aprigul bunic. În timp ce dormea
Ea ia smuls splendoarea şi vigoarea,
i-a luat coroana de pe cap şi şi-a pus-o
pe al său. Apoi l-a ucis pe Apsu şi l-a
întemniţat pe Mummu. Aşa a devenit Ea
stăpânul tuturor zeilor. Ea s-a căsătorit
cu Damkina şi au avut un copil minunat,
Marduk, înzestrat cu multă putere şi
însuşiri divine, pe care zeii îl venerau
încă decând era mic.
Tiamat, însetată de putere, sub pretext
că vrea să răzbune moartea soţului ei,
organizează un complot cu o parte din zeii mai vechi. În vederea războiului pe care
se pregătea să-l declanşeze împotriva zeilor care l-au ajutat pe Ea, naşte 11 feluri de
monştri însetaţi de sânge, şerpi şi dragoni şi se asociază cu Kingu, zeu intrigant,
care răspândea tot felul de zvonuri pentru a-i învrăjbi pe zei între ei, făcând astfel
mult rău. Tiamat i-a dăruit acestuia „tăblţa destinelor”, pe care el şi-a atârnat-o
de gât, devenind astfel stăpânul tuturor zeilor. Zeii cei tineri l-au rugat pe Ea să-i
ajute, dar acesta, cunoscând puterea lui Tiamat şi dându-şi seama că un război cu
ea ar fi însemnat moartea tuturor zeilor, a refuzat. Situaţia era disperată pentru
zeii cei tineri, când Anşu şi-a adus aminte de calităţile nepotului lui, Marduk şi
la rugat să-i ajute pe zeii cei tineri. Acesta a acceptat cu condiţia ca zeii cei tineri
să-i recunoască supremaţia şi să devină liderul lor. Zeii i-au construit un tron lui
Marduk, l-au înzestrat cu puteri depline asupra panteonului şi universului şi i-au
cerut să o nimicească pe Tiamat. Cu ajutorul unui arc cu săgeţi, a vânturilor, a
furtunii, a cicloanelor, şi a tornadelor pe care le-a creat, provocând ploi torenţiale,
Marduk a omorât-o în chinuri groaznice pe Tiamat şi i-a întemniţat pe complicii ei.
Apoi a luat „tăbliţa destnelor” de la gâtul lui Kingu şi şi-a pus-o pe al lui.
Marduc a despicat trupul lui Tiamat în două, dintr-o parte făcând cerul iar din
cealaltă pământul. Apoi a început să creeze restul universului.
A dat funcţii zeilor celor mai puternici, a desemnat 300 de zei în cer şi 300 pe pământ
şi a dat fiecăruia responsabilităţi unice. A aşezat pe cer stelele pentru a putea
organiza calendarul, a înălţat porţile de răsărit şi de apus pentru ca Soarele să poată
intra şi ieşi din lume în fiecare zi şi a făcut Luna ca supraveghetor al nopţii. Pe rebeli
i-a transformat în sclavii biruitorilor.
La rugăminţile lor a acceptat să-i elibereze pe toţi înafară de Kingu. Tatăl lui
Marduk, Ea, l-a ucis pe Kingu, iar din sângele lui a creat omenirea. Odată creaţi,
oamenii aveau obligaţia să-i slujească pe zei în locul zeilor complotişti şi pe care
Marduk i-a iertat. Oamenii au început să-i hrănească pe zei prin ofrande.
Aşa spune povestea că a fost creat universul şi oamenii.
Şi dacă au apărut oamenii au apărut şi eroi. Eroii erau copiii născuţi din împeunările
dintre zei şi pământeni. Cea mai frumoasă legendă despre eroi este epopeea lui
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Ghilgameş, înscripţionată pe tăbliţe, cu cel puţin 1300 de ani înainte ca Homer să fi
scris Odiseea.
Este cea mai veche scriere literară a umanității, păstrată, datând de la începutul
mileniului al III-lea î.e.n. și aparține culturii sumero-babiloniene. Fragmente au
fost găsite, pe 12 tăblițe de lut, în biblioteca de la Ninive a aceluiaşi rege asirian
Assurbanipal și povestește faptele eroice ale lui
Ghilgameş, legendarul rege al Urukului. Arheologii au
găsit însemnări care atestau existenţa lui Ghilgameş,
ca fiind al patrulea rege din Uruk, importantă cetate a
asirienilor, fiul regelui Lugalbanda şi al zeiţei Ninson.
Într-un fragment dintr-un text găsit pe locul unde astăzi
se află oraşul modern Tel Haddad, se spune că după
moartea sa, a fost înmormântat sub apele unui râu. În
aprilie 2003, o expediţie germană a descoperit ceea
ce se consideră a fi fost cetatea Uruk şi zona pe unde
curgea cândva Eufratul, deviat de asirieni, pentru a-şi
înmormânta regele.
Epopeea conține multe elemente mitologice care aveau
să apără în literaturile și tradițiile mitologico-religioase
ale civilizațiilor ulterioare.
Se povesteşte că Ghilgameş îşi tiraniza supuşii şi le
necinstea fetele. Ne mai putând să suporte, locuitorii
Urukului au implorat ajutorul zeilor.
La solicitările lor, zeii au trimis o creatură uriașă, un
sălbatic, pe Enkidu, pentru a-l provoca la luptă corp
la corp pe regele Ghilgameș. Luptele au fost dure şi
nu s-au terminat cu o victorie clară de nici o parte.
Recunoscându-se egali, Ghilgameș și Enkidu au devenit
prieteni nedespărțiți. Cei doi au călătorit până departe,
au avut nenumărate aventuri, și-au dovedit eroismul și

curajul înfruntând creaturi fantastice periculoase, fapte care
le-au dus faima peste mări și țări. Prietenia dintre Ghilgameș și Enkidu era atât de
strânsă, încât i-a deranjat pe zei.
Într-un târziu cei doi prieteni s-au întors în Uruk. Zeița Iștar, protectoarea Urukului, zeiţă a iubirii şi fertilităţii a fost atrasă de Ghilgameş pe care a vrut să-l ia de
bărbat. Cu toate darurile scumpe pe care aceasta i le-a promis,
Ghilgameş o respinge cu agresivitate și trufie, amintindu-i de
bărbaţii pe care i-a avut şi i-a părăsit. Zeița, jignită, dorind să
se răzbune, trimite Taurul Cerului pentru a-i omorâ pe cei doi
prieteni, dar aceştia îl ucid fără prea mari eforturi. Zeiţa, înebunită
de furie, se răzbună ucigându-l pe Enkidu. Regele se confruntă
pentru întâia oară cu pierderea ireversibilă a celei mai dragi ființe
și realizează că este muritor. Neconsolat, puternicul Ghilgameș
pleacă în căutarea nemuririi, despre care aflase că fusese
acordată de zei, în mod exceptional, unui singur om, înțeleptului
Utanapiștim, supraviețuitorul Marelui Potop, cu care divinitățile
pedepsiseră omenirea. Tradiția despre Utanapiștim se va regăsi
mai târziu în Biblie în relatările despre Noe. Pentru al găsi,
Ghilgameş străbate un drum lung şi este nevoit să treacă multe
obstacole şi face multe greşeli. El nu a trecut nici testul pe care i l-a
dat Utanapiştim să nu doarmă 6 zile şi 6 nopţi, pentru a dovedi
că are tăria unui zeu şi merită nemurirea. El nu-i dă nemurirea,
dar îi dă o plantă fermecată care să-l menţină tânăr cât va trăi. Pe
drumul de întoarcere Ghigameş face un popas pe malul unui lac.
În timp ce se scălda un şarpe a furat planta tinereţii veşnice. Când
a ieşit din apă şarpele îşi schimba pielea într-una tânără şi mai
frumoasă. Din acea zi şerpii îşi schimbă pielea şi se regenerează.
Ghilgameș se întoarce în Uruk, acceptă faptul că este muritor
şi vrea să recupereze timpul pierdut. El şi-a condus poporul cu
înţelepciune şi a îmbătrânit frumos.
(urmare în numărul viitor)

DESPRE CABALA

Ce este Cabala?

Mulţi au fost tentaţi, de-a lungul generaţiilor, să răspundă la întrebările, cam
dureroase, de mai jos. Aceste chestiuni reapar în fiecare generaţie, ceea ce
demonstrează că nu am aflat, pană astăzi, răspunsul satisfăcător.

Cine sunt eu şi pentru ce exist?
De unde suntem, unde mergem şi pentru ce am apărut aici?
E posibil oare să fi fost şi altă dată aici, în lumea asta?
Putem oare să aflăm cine suntem noi şi ce reprezintă întregul univers?
De ce există suferinţă în lume şi, este oare posibil să o evităm?
Cum putem obţine fericirea, perfecţiunea şi satisfacţia?
Studiind Natura, studiind Universul, se descoperă că totul in jurul nostru
există şi se desfăşoară conform unor legi exacte şi specific orientate într-o
direcţie predeterminată.

Deschideţi-mi puţin inima,
Iar eu o să vă dezvălui lumea «Cartea Zohar»
Rabinul Yehuda Leib HaLevi Ashlag (1884 - 1954)
este denumit şi «Baal Hasulam» «Stăpânul scării»
,pentru comentariul scării cu privire la cartea
Zohar. Toată viaţa şi-a dedicat-o Baal Hasulam
interpretărilor şi inovaţiilor în înţelepciunea
cabala şi diseminării acesteia în Israel şi in
întreaga lume El a dezvoltat o metodă unica
de a studia cabala, prin care orice persoana ori cine ar fi ,poate cerceta în
profunzime realitatea în care trăim şi poate dezvălui originile şi scopul
existenţei sale. Baal HaSulam nu sa mulţumit numai cu punerea ideilor sale
pe hârtie ci a acţionat cu fermitate pentru a le promova. El sa întâlnit cu
mulţi lideri a localităţilor din Israel, liderii partidului muncii şi cu multe
personalităţi publice. Printre aceştia se enumeră şi David Ben Gurion,
Zalman Şazar, Moşe Sade, Haim Arlozorov, Dov Sadan şi marele poet Haim
Nahman Bialic.

Dacă ne considerăm treapta cea mai înaltă a creaţiei Naturii, observandune, descoperim, că oamenii se comportă în mod nearmonios faţă de sistemul dintre noi să ajungă la ele. O carte de Cabala este ca un ghid turistic. Dacă
vrei să călătoreşti într-un oraş nou, vei dori probabil să foloseşti un ghid care
acestor legi ale naturii, nesupunându-li-se.
să te îndrume către cele mai interesante locuri, cele mai bune cafenele sau
De exemplu, observând perfecţiunea fiecărui organ al corpului, orientarea cluburi, dar, îţi va spune şi unde nu vrei să mergi pentru că nu îţi va plăcea
exactă într-o direcţie specifică a funcţiei fiecărei celule vii, n-avem răspuns la ceea ce găseşti.
întrebarea: pentru ce scop există de fapt acest organism?
La fel, cărţile de Cabala îţi spun cum sunt construite Lumile Spirituale, care
Totul în jurul nostru este dominat de legea cauză-efect. Totul este creat cu un «locuri» sunt mai interesante şi care nu. Bineînteles, acestea nu sunt locuri
anumit scop? Întrebarea întrebărilor: care este scopul existenţei ? - a rămas fizice, ci sunt stări spirituale pe care le experimentează (simte) orice cabalist.
fără un răspuns satisfăcător.
Oare a existat vreodată un om pe care să nu-l fi frământat întrebarea aceasta?
Teoriile ştiinţifice contemporane atestă că universul e controlat de legi fizice,
stabile, pe care nu le putem schimba. Rolul nostru constă în a le folosi într-un
mod inteligent în cei 70-120 de ani care ne sunt daţi şi în a pregăti fundamentul
pentru generaţiile care vor urma… pentru ce?... Oare lumea să fi evoluat din
anumite forme primitive, sau să fi fost Omul adus de pe alte planete? Nu are
nicio importanţă.

Cine poate studia Cabala ?

Când Rav Kook - mare cabalist al secolului 20 şi primul Rabin Şef al Israelului
- a fost întrebat cine poate studia Cabala, răspunsul său a fost fără echivoc:
«Oricine vrea.» În ultimul secol, toţi cabaliştii, fără excepţie, au afirmat cu
tărie şi în multe ocazii, că astăzi Cabala este deschisă pentru toţi. Mai mult, ei
au spus că este un instrument necesar în rezolvarea crizei globale, pe care au
prezis-o şi pe care noi o simţim azi.

Toţi cabaliştii susţin că perioada de ascundere a Cabalei s-a încheiat.
Există doar două noţiuni: naşterea şi moartea, iar ceea ce se petrece între ele, Înţelepciunea Cabala a fost ascunsă în trecut, deoarece cabaliştii se temeau
este irevocabil, ireversibil, şi astfel, de nepreţuită valoare. Sau invers: viaţa că va fi folosită greşit şi prost înţeleasă. Şi, într-adevar, puţinul care a
nu înseamnă nimic dacă la sfârşitul ei nu este decât întuneric.
fost «descoperit» (destăinuit) a dat naştere la numeroase neînţelegeri şi
interpretări. Tocmai pentru că, susţin cabaliştii, generaţia noastră este
Ce ne învaţă cărţile de Cabala
pregătită să înţeleagă adevăratul sens al Cabalei, şi să şteargă neînţelegerile
Cărţile de Cabala ne învaţă structura lumilor spirituale şi cum poate fiecare trecutului, această ştiinţă este deschisă acum tuturor celor care doresc să o
înveţe.
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J U R N A L D E C A L AT O R I E

Impresii din Berlin.

Un mic balcon plin cu flori, cu o singură masă. În faţa mea o cafea aburindă.
Mirosul atât de drag mie de cafea proaspătă se împleteşte cu parfumul florilor.
Încerc să-mi pun ordine în gânduri. Sunt ultimele ore pe care le petrec în acest
hotel, pe care eu l-am numit „Hotelul alb”, pentru că aici totul străluceşte de
un alb orbitor. În contrast, mesele şi scaunele de epocă, din salonul unde se
serveşte micul dejun, îi dau un aer deosebit de vechi şi nou, împletire pe care
am simţit-o, pretutindeni, aici la Berlin.
Familia mea îşi pregăteşte bagajele. Peste câteva ore vom pleca la aeroport
şi seara vom fi acasă. În cei aproape 30 de ani petrecuţi în Israel am învăţat
foarte multe despre Holocaust şi despre ororile săvârşite de nazişti şi am
venit cu inima strânsă în oraşul din care Hitler a dat acele cumplite ordine,
care au transformat neamul meu în morţi şi victime. Acum, după 10 zile
petrecute aici, cred că fiecare dintre noi trebuie să vadă măcar odată în viaţă
acest oraş, pentru că este foarte frumos şi pentru că la fiecare pas întâlneşti
amintiri despre ce a fost, care exprimă în mod cert regretul acestui popor că
în istoria lui a existat această pagină neagră.
Lângă hotel se află gara Wittnbergplatz. De aici plecau evreii berlinezi spre
lagăre. La intrarea în gară se află un panou comemorativ pe care sunt înscrise
toate lagărele de destinaţie ale acestor victime ale regimului nazist.

Gara Wittnbergplatz
Am să încep prin a reaminti câteva date
din istoria acestui oraş, pe care le-am citit
înainte de plecare şi pe care am considerat că fiecare turist, care ajunge aici e
bine să le ştie.
Berlinul are o istorie interesantă şi foarte zbuciumată.
În urmă cu peste 800 de ani, pe malul râului Spree, se aflau două aşezări:
Berlin şi Coelln, menţionate în documente scrise pentru prima dată în 1237
Coelln şi în 1244 Berlin, dar se presupune că erau mult mai vechi.
Ele se unesc în 1307 devenind Berlin, o aşezare prosperă de pescari din
districtul Brandemburg cu centrul în cartierul care astăzi se cheamă Mitte
(centru). În 1618 a început Războiul de 30 de ani, dintre catolici şi protestanţi,
care a durat până în 1648. Războiul a antrenat marile puteri ale vremii, Franţa
condusă de cardinalul Richelieu şi Imperiul Roman, care luptau pentru
supremaţie. Au fost pagube economice uriaşe. Berlinul a fost distrus aproape
complect şi populaţia înjumătăţită. A fost necesar un secol pentru a se reface.
După terminarea războiului, protestanţi francezi, persecutaţi in ţara lor, şi
care căutau libertate religioasă, s-au refugiat la Berlin. Influenţa lor se poate
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vedea astăzi in zona din jurul lui Franzosischer Dom (Catedrala Franceza) sau
in dialectul berlinez, ai carui vorbitori incă numesc zona pietonală trottoir.
Aici se află astăzi poate cea mai frumoasă piaţă din Berlin, Gendarmenmarkt.
În secolul al 15lea a început domnia familiei Hohenzollern. Dintre aceştia mi
s-au părut mai importanţi doi.
Cel care a a transformat Berlinul în capitală a regatului Prusac a fost, Frederick
Wilhelm I, care şi-a început domnia în 1713 şi a rămas în istorie cunoscut sub
numele de regele soldat.
Adevărata înflorire a cunoscut-o Berlinul după 1740 pe vremea lui Frederick
cel Mare. Este perioada iluminismului, a dezvoltării arhitecturii clasice, a
artelor.
În 1806 Napoleon ocupă Berlinul. Influenţa revoluţiei franceze se extinde
şi în Prusia, care în urma mişcărilor revoluţionare devine monarhie
constituţională. În 1861 Otto von Bismarkc devine guvernatorul Prusiei. El
unifică toate statele germane, înlesnind astfel, 10 ani mai târziu transformarea
Prusiei în imperiu şi Wilhem I, devine primul împărat al acestui imperiu, cu
capitala la Berlin.
Sfârşitul secolului 19 este o perioadă de dezvoltare a Berlinul în toate
domeniile. Toate progresele au fost oprite de Primul Razboi Mondial. În
urma războiului se instaurează Republica Weimar, cu capitala la Berlin, cu
o democraţie foarte fragilă şi fără stabilitate politică. Apar dese confruntări
cu reprezentanţii curentelor comuniste şi fasciste, manifestate prin acte
violente. Populaţia se confrunta cu o criză economică grea. Cu toate acestea,
sau poate tocmai din acest motiv, Berlinul a devenit un centru exuberant al
artelor si divertismentului, cu o puternică viaţă de noapte, fiind in acelasi
timp si motorul industrial al ţării. In acea perioadă s-au remarcat artisti ca
dramaturgul Bertolt Brecht, arhitectul Walter Gropius şi pictorul Lyonel
Feininger care au influenţat multă vreme cultura pe întregul continent
european. Berlinul a rămas capitala Germaniei şi în perioada celui de al 2lea
război mondial, cu toate că Hitler nu l-a iubit. Trăiau în el prea mulţi evrei
şi prea mulţi intelectuali care i se impotriveau. Visul lui era să îl dărâme şi
să construiască ceva grandios, care să fie capitala lumii pe care o va cuceri.
Megalomanismul lui şi-a pus amprenta în arhitectura şi infrastructura
oraşului. La sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial, oraşul Berlin nu era
nimic mai mult decât o grămadă de dărâmături, iar populaţia sa era decimată.
Acordul de la Potsdam a împărţit oraşul in două părti, fiecare fiind guvernată
de aliaţi – Statele Unite, Marea Britanie, Franta şi U.R.S.S. În 1961 s-a ridicat
în Berlin zidul care despărţea cele două Germanii de Est şi de Vest. Zidul a
căzut la sfârşitul anului 1989. Astăzi Berlinul este refăcut. Zone moderne,
construcţii istorice, clădiri monument, peste o sută de teatre şi muzee, străzi
ticsite de magazine şi branduri celebre, toate aşezate într-o armonie aproape
perfectă. Şi multe cafenele. Aproape pe fiecare stradă cafenelele sunt una
lângă alta.
Dacă am exprima Berlinul în cifre, ar arăta cam aşa:
30 % parcuri şi păduri, 400.000 de copaci, 3 opere de stat, 150 de teatre şi săli
de spectacole, peste 170 de muzee, printre care există şi Muzeul Crenvurştilor.
Râul Spree traversează Berlinul de la est spre vest. O plimbare cu vaporul pe
acest râu este deosebit de interesantă. Peisajul este superb. Clădiri moderne,
administrative, vile luxoase, pădure şi câte un debarcader în fiecare loc. Pe
malul estic al râului este Marx-Engels-Forum şi Nikolaiviertel, zone ce au
aparţinut Germaniei de Est. Râul se desparte în două braţe, între care s-a
format insula Spree. Cea mai nordică parte a acesteia este cunoscută sub
numele de Museuminsel (Insula Muzeelor), care din 1999 figurează pe lista
patrimoniului mondial UNESCO. Aici se află 5 muzee care constitue cea
mai importantă comoară culturală a capitalei germane. Trecerea spre Insula
Muzeelor se face prin câteva poduri, care au fost distruse în timpul războiului
şi refăcute ulterior.
Între Liebknechtbrücke şi Friedrichsbrücke, pe malul drept al râului Spree
este o faleză “Spreepromenade” în trepte cu terase, cafenele, restaurante
şi o privelişte splendidă. Tot aici est un grup de 4 statui, numit “Trei fete
şi un băiat” sculptat de Wilfried Fitzenreiter. Din Insula Muzeelor trecând
pe Schlossbrücke se poate ajunge pe celebrul bulevard Unter den Linden,
considerat Champs Elyseesul Berlinului şi care a fost cel mai mare bulevard
al Germaniei de Est. Are peste 1,6 km şi se întinde intre Schlossplatz si Poarta
Brandenburg. A fost construit ca un drum care să facă legătura între palatul
Berliner Schloss şi terenurile regale de vânătoare din Tiergarten. Regii Prusiei
din secolul 18 l-au transformat într-un splendid bulevard regal. În traducere
“Calea teilor” după copacii de tei care sunt aliniati pe centru, bulevardul trece
pe langă multe constructii principale din Berlin, precum Poarta Brandenburg,
vechiul Arsenal, palatul prinţului moştenitor, opera de stat si universitatea
Humboldt.
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Poarta Brandemburg este poate cel mai important simbol al Berlinului.
Comandată de împăratul Wilhelm al 2lea şi proiectată de Carl Gotthard, are
o lăţime de 65 de metri şi 26 de metri inaltime şi a fost inspirată de poarta de
la Acropole din Atena.

Poarta Brandemburg
Deasupra porţii este o statuie din bronz, executată în 1793 de Johann Gottfried
Schadow, care reprezintă carul victoriei, o caleaşcă trasă de 4 cai condusă de
Zeita Păcii. In 1806, in timpul ocupatiei franceze, Napoleon a ordonat ca acel
car de luptă să fie dus la Paris. După bătălia de la Waterloo, carul a fost adus
inapoi la Berlin, intr-un cadru triumfal, devenind un simbol al victoriei. Tot
atunci, piaţa din faţa porţii a fost numită Pariser Platz.
Distrusă in timpul războiului, poarta a fost refăcută în 1958.
După construirea Zidului, in anul 1961, Pariser Platz a devenit un loc dezolant.
Poarta simboliza divizarea Germaniei. La căderea Zidului in 1989, oamenii
s-au strâns langa Poarta Brandenburg ce fusese redeschisă pentru a se bucura
de reunificarea Berlinului si a Germaniei. Monumentul a fost renovat in 2001
si redeschis pe 3 octombrie 2002.
Astăzi Pariser Platz este înconjurată de clădiri noi deosebit de lucsoase. Se
află aici centrul de informaţii pentru turişti, banca comercială, care găzdueşte
şi o expoziţie numismatică, sediul academiei de artă, ambasada americană,
hotelul Adlon,unde se poate bea cea mai scumpă cafea din Berlin, muzeul
Kennedy. Tot aici este casa, recondiţionată, în care a locuit pictorul evreu
Max Liberman, unul din reprezentanţii curentului impresionist, rectorul
Academiei de Arte înainte de război. S-a retras în ajunul venirii naziştilor la
putere. Astăzi casa găzduieşte importante expoziţii şi evenimente culturale.

o parte din zidul Berlinului
Zidul Berlinului, înalt de 3,6 metri, a fost construit în 1961, în scopul de
a despărţi orasul in două părţi, estică si vestică pentru a-i împiedica pe
germanii din est să fugă în vest. El a reprezentat pînă în 1989, când a fost
demolat, simbolul războiului rece. 302 turnuri de pază si 20 de buncăre au
fost construite de-a lungul frontierei de 155 de km. Gardienii aveau ordin să
tragă în toţi cei care incercau să fugă din lagărul comunist. 192 de oameni
au fost omorâţi când au încercat să fugă în Vest. După demolare unele părţi
din zid au rămas in picioare. Cea mai lungă de 1316 metri este cunoscută
sub numele de Galeria estică. Aceasta se găseste intre Warschauer Strasse si
Ostbahnhof si conţine 106 picturi. Alte părţi mai mici ale zidului pot fi găsite
în diverse muzee memoriale.

Checkpoint Charlie (Punctul de
control Charlie), unul dintre ultimele
simboluri ale Razboiului Rece, este
locul prin care se putea trece dintr-o
Germanie în cealaltă, şi reprezintă
cel mai semnificativ separarea dintre
dintre est si vest, separare care a
durat aproximativ 30 de ani.
A a fost desfinţat in iunie 1990. Astăzi,
turiştii pot vedea o reproducere a
cabinei punctului de control şi un
fel de spectacol, destul de desuet,
care vrea să imite trecerea frontierei.
Figuranţi în uniforme ale armatei
americane ştampilează nişte imitaţii
de paşapoarte. În schimb o plimbare
cu balonul, nu departe de acest loc,
oferă o panoramă destul de mare
a Berlinului pe care este bine să o
vedeţi.
Nu departe de Poarta Brandemburg Checkpoint Charlie
este clădirea Parlamentului German.
Reichstag-ul, sediul Parlamentului German este unul dintre cele mai
importante obiective turistice si istorice din Berlin.
Prusia a câştigat războiul cu Franţa în 1871. Clădirea Reichstag-ului a fost
construită între 1884 şi 1894, în mare parte din banii primiţi din Franţa ca
despăgubiri de război, iar literele din bronz au fost făcute din tunuri capturate
de la francezi. În jurul anilor 30 în Prusia situaţia economică se înrăutăţise
foarte mult. Aveau loc mişcări violente conduse de comunişti pe de o parte
şi de fascişti pe de altă parte. In anul 1933 a izbucnit un incendiu in clădire,
distrugînd mare parte din Reichstag. Nici astăzi nu se ştie cine a provocat
incendiul. Cu toate acestea au fost învinuiţi comuniştii, fapt care a contribuit
la creşterea popularităţii partidului nazist a lui Hitler, care a ajuns la puţin
timp după aceea la putere. Este de remarcat faptul că Hitler nu a intrat nici o
dată în Reichstag.
Clădirea a suferit şi mai multe daune la sfârşitul razboiului, atunci când
trupele sovietice au intrat in Berlin. Poza unui soldat al Armatei Roşii, ridicând
un steag sovietic pe Reichstag, este una dintre cele mai celebre imagini ale
secolului 20 şi simbolizează înfrângerea Germaniei Naziste. A fost reconstruit
intre 1958 si 1972. O parte a cladirii Reichstag-ului este deschisă publicului.

Reichstag-ul
Geamurile mari şi cupola din sticlă, precum şi un sistem de oglinzi foarte
elaborat, dau posibilitatea ca lumina solară să pătrundă şi să se amplifice în
clădire, producând un iluminat natural şi foarte ecologic. Un traseu în spirală
conduce turiştii până în vârful cupolei, oferind o panoramă vastă a Berlinului.
De sus se poate vedea sala de şedinţe a Parlamentului care este deschisă,
singurul acoperiş fiind cupola de sticlă, simbol al transparenţei dezbaterilor.
Pe întreg traseul spiralat un sistem electronic permite posibilitatea de a asculta
prin căşti explicaţi. Ceea ce este uimitor este această legătură. Indiferent unde
eşti şi viteza cu care te deplasezi auzi explicaţia panoramei pe care o ai în
faţa ochilor.
În apropiere se află o aleie care poartă numele Itzach Rabin.

va urma in numărul 3
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Patriarhii
I s t o r i a

Descoperirile arheologice au convins
şi pe cei mai sceptici, că Biblia este
istoria poporului evreu.
În felul acesta multe evenimente
petrecute cu mii de ani în urmă,
specificate în Biblie devin realitate
istorică, îmbrăcată într-o mantie de
legendă.

p o p o r u l u i

Tara de răsărit şi fii lui Sem(1930-1640î.e.n)

Patriarhii, Tara de răsărit şi fii lui
Sem(1930-1640î.e.n)
(fragment din Istoria Universală
a Poporului Evreu de dr. Alfred
Hârlăoanu)
Fii lui Sem (semiţii) au dat naştere la
neamuri care cu mii de ani în urmă
au trait în regiunile Asiei învecinate
cu Marea Mediterană.
Popoare nomade, ei au pornit
din Arabia ajungând pâna în
Mesopotamia numită în vremea
aceea Aram Naharaim, între râurile
Hidekel şi Prat ,cunoscute astăzi sub
numele de Tigru şi Eufrat şi de acolo
până la Marea Mediterană şi în Egipt.
Unii din fii lui Sem s-au stabilit în
Mesopotamia unde au întemeiat
primele două regate ale orientului:
Bavel şi Asur (Babilonul şi Asiria).
Continuându-şi drumul alţi fii ai lui
Sem au ajuns în Aram(Siria) şi în
Cannan. O altă parte din triburile
urmaşe ale lui Sem au ajuns pe ţărmul
Mării Mediterane şi până în Egipt, al
treilea mare regat al orientului. Fii lui
Sem au rămas în Egipt timp de 400
de ani, ca locuitori stabili ai acestei
ţări, fiind cunoscuţi sub numele de
„hicsim” (regi păstori).
Printre fiii lui Şem au existat şi
neamuri nomade. Ei se ocupau cu
păscutul turmelor în jurul oraşelor şi
se mutau din loc în loc, spre deosebire de triburile semite sedentare care s-au
stabilit în oraşe şi s-au amestecat şi cu alte popoare. Triburile nomade trăiau
izolate şi nu au suferit niciun fel de influenţe străine. Printre aceştia se afla şi
famila lui Avram.
Ei veneau din Ur Kasdim (Babilon) şi înainte de a ajunge în Canaan s-au
stabilit în Aram. Deoarece veneau de dincolo de râul Prat( eufrat) li s-a spus
„ivrim” de la verbul „avor” în traducere „a trece” sau „de dincolo”.

Avraham, strămoşul evreilor.
Terah, tatăl lui Avraham a plecat din Ur Kasdim cu familia sa spre Canaan.
Ei au ajuns până la Haran, teritoriu ocupat pe vremea aceea de aramei. În
Haran, Terah se ocupa de comerţ iar fii săi păzeau turmele care păşteau
pe bogatele câmpii din împrjurimi. Locuitorii Haranului îl adorau pe zeul
Soarelui Sin. Incet, încet în nopţile petrecute în jurul focului, în sufletul lui
Avram s-a strecurat îndoiala în credinţa sa în zeul luminii şi a prins contur
ideea unui singur creator al lumii, al soarelui, al lunii şi al stelelor, un creator
puternic, omniprezent, nevăzut, blând dar şi neîndurător. I s-au alaturat
în această credinţă Sara soţia lui, nepotul lui Lot, fiul lui Nahor, fratele lui
Avram şi o parte din slugile lui. Ei au continuat să locuiască în Haran, unde
erau consideraţi eretici şi badjocoriţi, până la moartea lui Terah.
Avram avea 75 de ani, când împreună cu cei care credeau la fel cu el au
plecat din Haran, spre Canaan reluându-şi viaţa nomadă.
În biblie se spune că Dumnezeu i-a poruncit lui Avraham „Ieşi din ţara ta ,
din rudenia ta şi din casa tatălui tău, şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. Voi
face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta”.
Ca să deosebească perioada păgână de cea monoteistă, Avram şi-a adăugat
numelui o literă din numele Dumnezeului unic, litera ebraică „hei” devenind
Avraham.
În Canaan evreii s-au ocupat cu creşterea oilor şi vitelor, rătăcind prin ţară
mutându-si corturile dintr-un loc în altul. Când teritoriul devenea prea mic
pentru toţi membrii tribului, se despărţeau şi fiecare familie îsi alegea alt loc.
Aşa s-a despărţit casa lui Lot de cea a unchiului lui.
Lot a pornit spre depresiunea Mării Moarte, urcând până la Sdom (Sodoma),
iar Avraham şi-a stabilit corturile lângă Hevron, în Elonei Mamre (Stejarii
din Mamre), unde a făcut un legământ de pace cu conducătorii ammoniţilor,
stăpânii regiunii.
Fiind o mare foamete in Canaan, Avraham a plecat cu familia s-a în Egipt.
Legenda spune că Sara, nevasta lui Avraham era foarte frumoasă. Fiindu-i
teamă că Faraonul îl va omorî, pentru a i-o lua, Avraham a prezentat-o ca pe
sora lui. Slujbaşii cei mai de cinste ai Faraonului au văzut-o, şi i-au povestit
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acestuia despre frumoasa soră a lui Avraham. Faraonul a luat-o în casa lui, iar
pe Avraham „l-a primit bine din pricina ei; şi Avram a căpătat oi, boi măgari,
robi şi roabe, măgăriţe şi cămile” dar „Domnul a lovit cu mari urgii pe Faraon
şi casa lui, din pricina nevestei lui Avram”. Faraonul i-a dat nevasta înapoi şi
a poruncit oamenilor lui să-l conducă pe Avraham cu soţia lui şi tot ce avea
până la hotarele Egiptului. Avraham s-a întors în Canaan. Cam în această
perioadă regele din Sodoma şi regii a încă patru oraşe canaanite de pe malul
Marii Moarte supuşi regilor din Şinar şi Eilam s-au răsculat. Regii din Şinam
şi Eilam i-au înfrânt şi l-au luat în robie pe Lot confiscându-i averea. Aflând ce
s-a întâmplat cu Lot, Avraham împreună cu 300 dintre slujitorii săi a pornit în
urmărirea regilor Şinar şi Eilam, pe care i-a ajuns în apropierea Damascului,
i-a înfrânt, luând înapoi robii şi averile lor. Avraham nu a vrut să ia pradă de
război pentru ca regele Sodomei să nu poată spune :”Eu l-am îmbogăţit pe
Avraham”.
După un timp Sodoma împreună cu celelalte oraşe din depresiune au fost
distruse de un cutremur provocat de o erupţie vulcanică cu foc şi pucioasă.
Lot s-a stabilit într-o mică cetate numită Ţoar şi acolo fiicele sale au nascut
doi fii Moav şi Ammon.
Legenda spune că văzând răutatea şi nelegiuirile pe care le făceau oamenii
din Sodoma şi Gomora, Dumnezeu a hotărât să le distrugă cu tot ce exista în
ele. Dumnezeu a trimis doi îngeri care l-au scos pe Lot din Sodoma împreună
cu soţia şi fiicele sale, spunându-le să plece spre acea mică cetate fără să
privească înapoi. Dumnezeu a făcut să plouă cu foc şi pucioasă nimicind cu
desăvârşire „cetăţile acelea , toată Câmpia şi pe toţi locuitorii cetăţilor, şi tot
ce creştea pe pământ”. Soţia lui Lot a privit înapoi şi s-a prefăcut într-un stâlp
de sare.
Avraham a avut doi fii: Işmael născu de slujnica Sarei, Hagar şi Iţhak, băiatul
Sarei, soţia lui Avraham. Cei doi fraţi au crescut împreună, până ce Sara, geloasă
pe Hagar la convins pe Avraham să o izgonească pe aceasta.
Işmail s-a stabilit în pustiul Paran şi a devenit vânător cu arcul. Fiii lui Işmail
au locuit în pustiul Arav, în sudul ţării Canaan, s-au asimilat cu locuitorii acelei
ţări devenind arabi. Işmail este considerat părintele unuia dintre triburile arabe.
Avraham a locuit în Grar, lângă Hermon şi nu şi-a trădat credinţa în Dumnezeul
lui unic nici când a trăit printre triburi care se închinau zeilor. În Biblie se
povesteşte că Dumnezeu, pentru a-i pune la încercare credinţa, i-a poruncit
să-l sacrifice pe fiul lui Iţhak, pe care el îl iubea foarte mult. În momentul în
care Avraham a ridicat cuţitul pentru a-şi jertfi fiul Dumnezeu l-a oprit. Pentru
credinţa lui, Dumnezeu l-a binecuvântat şi i-a făgăduit că fiii lui vor moşteni ţara
Canaan.

Ziarul Nostru - ziarul oficial al ORGANIZAȚIEI REPREZENTATIVE A EVREILOR ORIGINARI DIN ROMANIA - 2013 numărul 2

N O U TAT I M E D I C A L E

Realitatea farmaceutică

Aciditatea stomacală şi arsurile sint simptome foarte des intilnite şi foarte
neplăcute prin manifestările lor şi care se manifestă cam la 20% din populaţia
matură. Aceasta se datorează slăbirii sfincterului esofagian inferior (cel care
este răspunzător de refularea conţinutului gastric in esofag ) care permite
acidului gastric din stomac să urce inapoi, producând acele arsuri dureroase,
gust acru şi neplăcut în gură prin refluxul alimentelor consumate. Simptomele
se pot ameliora simţitor prin mese regulate şi inghiţituri mici fară grabă,
prin reducerea fumatului, a consumului de băuturi alcoolice si a cofeinei(ceai
sau cafea), prin a se bea zilnic o cantitate suficientă de apă, care diminuează
aciditatea gastrică, prin reducerea alimentelor grase, prajite sau condimentate,
prin evitarea stărilor de stress, a efortului fizic si a pozitiei orizontale imediat
după mese. Se recomandă ridicarea pernei cu 15- 20 cm. Se poate diminua
aciditatea gastrică si prin administrarea de medicamente antiacide, care sunt
protectoare ale mucoasei eso-gastro-duodenale şi parte din ele se eliberează
din farmaci fară prescripţie medicală.
Desigur că înainte de administrare este recomandat şi consultul medicului sau
farmacistului , mai ales la pacienţii care primesc si o altă medicaţie sau suferă
de afecţiuni renale sau hepatice.
Medicamentele antiacide nu se asociază cu consumul de sucuri acide,
citrice sau băuturi gazoase, acestea scăzând eficienţa lor. Se pot administra
atât înainte cât şi după masă(dacă nu este o altă indicaţie). De asemeni se
recomandă ca toate medicamentele antiacide să se administreze după 2 ore de
la administrarea altor medicamente.
Societăţile de medicamente produc multe produse antiacide, avînd in vedere
cerinţa lor,dar cele mai recomandate şi care se găsesc in farmaciile din Israel
sunt:
TUMS--medicament care conţine carbonat de calciu ca neutralizant al
acidităţii gastrice, care reprezintă totodată şi o sursă de calciu atît de necesară
organismului. TUMS are efect imediat.
Se prezintă sub formă de comprimate care trebuie mestecate, şi care au diferite
gusturi şi arome cum ar fi: mentă, portocale şi fructe de pădure. Există şi
comprimate fară zahăr. Comprimatul care se topeşte in gură, ajungând
astfel repede in stomac, neutralizează hiperaciditatea în câteva minute. Este
recomandat şi în arsurile de sarcină.
RENNIE-se găseşte tot sub formă de comprimate masticabile , cu aromă de
mentă sau portocale. Este un medicament antiacid pe bază de carbonat de
calciu şi magneziu. Se pot lua până la 12 comprimate pe zi, şi este indicat şi
pentru copiii de peste 6 ani. Pentru că acest comprimat nu conţine sodiu se

poate administra şi la persoanele supuse unui regim fără sare.
MAALOX--combate deasemenea efectele neplăcute cauzate de hiperaciditatea
gastrică, calmând pentru mai multe ore durerile tractului digestiv superior.
Se găseşte în farmacii sub formă de comprimate masticabile şi sub formă de
suspensie. Este indicată administrarea lui până la o oră după masă şi înainte
de culcare.
GAVISCON---se prezintă sub formă de suspensie cu aromă de mentă. Conţine
acid alginic, carbonat de calciu si sodiubicarbonic. Reduce rapid atât aciditatea
gastrică cât şi alte probleme de digestie, calmând durerile stomacale. Sunt
cunoscute şi recomandate pentru reducerea acidităţii stomacale.
Cele mai cunoscute şi întrebuinţate remedii “tipulim safta” sunt un pahar de
lapte sau ceai de muşeţel , de mestecat o felie de pâine, sau 4-5 migdale.
Din gama foarte bogată de produse medicamentoase antiacide, în farmacii,
se găsesc şi multe alte medicamente destinate acestei afecţiuni, dar care se
eliberează pe bază de reţetă.
Pentru că această afecţiune, prin simtomele ei atât de neplăcute, afectează în
mod real modul de viaţă şi starea de sănătate a pacienţilor este recomandat să se
dea atenţia cuvenită simptomelor şi să se urmeze tratamentul adecvat la timpul
potrivit.
Adriana Egher, farmacist Kupat Holim Clalit

NE SCRIU CITITORII

Bătrâneţea ne surprinde !
Fiindcă constat acet fenomen pe „pielea” mea, sunt tentată să fiu mai radicală,
mai neîndurătoare şi să spun că „bătrâneţea este o hoaţă”. Poţi să motivezi
această constatare făcând haz de necaz.
Mereu se întâmplă aşa: revezi un prieten şi rămâi perplex. S-a schimbat.
Parcă l-a machiat nepotrivit cineva. Alţi ochi, alte sprâncene, alte culori. A
îmbătrânit. De ce? Numai pentru că de la ultima întâlnire cu el au trecut 25-30
de ani? Mulţi de vârsta lui nu ţin seama de anumite pericole, avertizate în mod
constant, şi în ultimul sfert de veac, au mâncat gras, au fumat, au băut. Cei ce
fug asfel de bătrâneţe au, cel puţin, o mică şansă de a nu fi prinşi de ea.
Se spune că bătrânii sunt mai înţelepţi şi mai informaţi decât tinerii. Poate
mai inţelepţi („Dacă nu ai un bătrân să-ţi cumperi”) dar ce ştiu mulţi dintre
bătrânii de azi despre You Tube ,despre Google, Facebook şi câte altele. Ei nu
ştiu nici cât ştiu strănepoţii lor.
Bătrâneţea este perfidă. Se infiltrează fără să simţi, chiar şi când Casa de
Pensii nu ţi-a scos încă dosarul din dulap.
Dacă nu eşti atent, ea te fură, te jefuieşte. Îţi fură la început memoria, pe urmă
vederea şi puterea.
Încă nu ai apucat să-ţi faci toţi nepoţii, încă nu ţi-ai terminat lucrările la birou
şi te pomeneşti catalogat drept „bătrân”. Ce faci cu bluzele colorate, cu pantofii
sport, cu excursiile visate? În sinea ta eşti ocupat, nu ai timp de bătrâneţe.
Unii ar putea să scape de această pacoste numai dacă ar intra în politică. La
70 de ani chiar, poţi să speri la un scaun de deputat. Chiar şi la 80 de ani, de pe
acest scaun, poţi să promiţi poporului un viitor roz.
Revenind însă, dacă te laşi, dacă nu eşti prudent, te pomeneşti deodată
bătrân. Nu-i bine să fi astăzi bătrân. Parcă e nevoie numai de tineri. Dacă ai
peste 40 de ani, cu greu găseşti un job.
Deşi scrie în „Psalmi”: „să nu mă arunci la bătrâneţe”, eşti aruncat în multe
cazuri de nu te vezi, uneori doar teoretic.
Suntem afectaţi pe bună dreptate când în Media auzi sau scrie frecvent: un

batrân de 60 de ani a fost găsit... Cine are dreptul să facă aceste remarcii, rănind
colateral nişte oameni încă în puterea vârstei?
Concluzia este clară: poţi să trăieşti cât mai mult, dar să te fereşti de bătrâneţe.
Cum? Nu s-a descoperit încă reţeta salvatoare iar sintagma „speranţa moare
ultima”, parcă e fără excepţii de data asta.
După acest haz de necaz, totuşi ne întrebăm de ce îmbătrânim. Foarte puţin
mă voi referi la partea ştiinţifică a fenomenului.
Bătrâneţea şi nemurirea au constituit o preocupare pentru oameni încă din
antichitate. Îmbătrânirea fiziologică (biologică) a preocupat studiile medicale.
Aşa s-a născut Gerontologia (1903, ştiinţa imbătrânirii – Mecinikov) şi Geriatria
(1909, patologia şi terapia imbătrânirii, inclusiv studiul bolilor care parazitează
această stare regresivă – Nasher). În acest capitol vast al ştiinţelor mesdicale, o
contribuţie deosebită au adus cercetătorii români, în frunte cu C.I.Parhon şi Ana
Aslan.
Azi medicina socoteşte fenomenul de îmbătrânire ca o stare de involuţie
a fenomenului progresiv în viaţa individului. Fenomenul de îmbătrânire
nu este o boală, este un proces complex care cumulează alături de zestrea
genetică a individului, influenţa factorilor ecologici, stările de morbiditate
care se supraadaugă în cursul vieţii şi o serie de alţi factori pe care medicina îi
aprofundează.
Şi în cazul fenomenului de îmbătrânire, medicina de prevenţie (Anti-Aging)
a căpătat o amploare deosebită pe plan mondial, în ultimii 8-9 ani. Aceasta este
medicina viitorului.
Deaceia nu voi incheia aceste rânduri într-o manieră pesimistă. Oricum
imbătrânim, dar să o facem frumos, aceasta însemnând ca alături de trup să nu
uităm să ne ingrijim şi sufletul.

Liliana Sîrbu – farmacistă
Bârlad – 14.02.2012
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Şchioapa
- Căsătoreşte-te cu ea, Rosenfeld. este o partidă minunată. Este fiica
vânzătorului de mobilă Edelbaum.
Are o zestre de trei milioane.
- Nu zic nu. Dar o cunoşti bine? Zilele trecute am văzut-o pe stradă şi parcă
şchiopăta.
Nu ştii, era o chestie întâmplătoare, sau aşa şchiopăta ea totdeauna?
- Aş, numai când umblă.
5 puncte comune, şi totuşi.
Moşe şi Mohamed, buni amici, locuiesc la Ierusalim. Mănâncă humus şi fac
politică.
- Noi, evreii, avem un singur Dumnezeu, spune Moşe.
- Şi noi, arabii, la fel.
- Noi, evreii, suntem cu toţii circumcişi.
- Şi noi!
- Nu mâncăm carne de porc.
- Nici noi!
- Scrierea noastră, ebraica, e de la dreapta spre stânga.
- Şi araba se scrie la fel.
- Ierusalimul e capitala noastră.
- Şi-a noastră.
La ghicitoare
Soţia lui Moişe vine de la ghicitoare.
- Moişe, ghicitoarea mi-a spus că nu mă mai iubeşti.
- De ce dai bani pe lucruri inutile, eu ţi-aş fi spus asta pe gratis.
Schimbări-în-căsnicie
D-nul şi d-na Primămcoilici stau la masă. D-na oftează:
- Cât te-ai schimbat. La începutul căsătoriei renunţai la toată mâncarea şi
stăteai de vorbă cu mine. Iar acum.
- Dar şi tu te-ai schimbat, ai devenit o bucătăreasă perfectă.
Accidente
Şmil: Săptămâna trecută neveste-mi i-a intrat în ochi un fir de nisip şi a
trebuit să meargă la doctor.
M-a costat două sute de şekeli.
Haim: Asta nu-i nimic. Săptămâna trecută neveste-mi i-a trecut prin faţa
ochilor o vitrină cu o haină de blană şi
m-a costat două mii de şekeli.

Epitaf pe o piatră de mormânt
- Raşela, acum crezi că eram bolnav?
Între prietene
- Pentru vârsta lui, soţul tău face impresia unui bărbat viguros.
- Pentru vârsta lui, poate, dar nu pentru a mea.
S-a măritat
Raşela telefonează acasă, cu respiraţia tăiată, ca să anunţe vestea cea mare:
- Mamă, m-am măritat.
- Mazal tov!
- Dar să ştii, mamă, că el e goi.
- Ei şi! Eu n-am prejudecăţi!
- Să ştii, însă mamă, că e şi negru.
- Nu-i nimic. Eu am spus întotdeauna că omul trebuie să fie tolerant.
- Eu, ţie, nu pot să-ţi ascund nimic, mamă. E şomer.
- Înseamnă că ai să-l întreţii tu. O nevastă trebuie să-şi ajute soţul.
- Dar, mamă, dar după toate astea, n-avem nici locuinţă.
- Nu-ţi face probleme, dragă. O să staţi la noi.
- Da, dar voi n-aveţi decât un singur dormitor.
- Tu şi cu noul tău soţ o să dormiţi în pat, iar tata o să doarmă pe canapea în
sufragerie.
- Şi tu, mamă, unde o să dormi?
- În privinţa mea nu trebuie să-ţi faci griji. Eu, oricum, în clipa când o să
închid telefonul o să cad jos moartă.
Pe o alee intre blocuri, intr-un cartier, o doamna striga:
                  - Madam Popescu!
La un geam isi face aparitia o doamna.
                  - Da draga, ce vrei?
                  - Madam Popescu, sotul meu este cumva la dumneata ?
                  - Nu, draga !
                  - Madam Ionescu, striga atunci tipa.
Isi face aparitia o alta doamna.
                  - Ce-i draga?
                  - Sotul meu este cumva la dumneata?
                  - Nu draga ! Dar ce s-a intamplat?
Pai, ne-am certat un pic, si a plecat furios. Am fugit dupa el si cand l-am
intrebat unde se duce, a raspuns:         
- La curve!

Bula mergea pasiv pe strada, cand vede scris pe un gard “Papagal rau!”.
Curios, intra in curte sa vada nazdravania. Se apropie de o colivie in care
O fi ştiind doamna ceva?
era un papagal.
Doamna Şmilovici îşi atârna rufele pe frânghie, când clevetitoare ei vecină
Cand il vede, papagalul striga: “Rex, sho pe el!”
s-a apropiat de ea şi i-a spus:
            
- Îmi pare rău că trebuie să ţi-o spun, dar gurile rele susţin că soţul dumitale
- Chelner, ce vin ne recomanzi astazi la aniversarea casatoriei?
se ţine după fete. La vârsta lui!
- Depinde D-le, vreti sa sarbatoriti sau vreti sa uitati...   
Are şaizeci şi cinci de ani, nu-i aşa?
- Da, are şaizeci şi cinci de ani. Ei şi ce dacă aleargă după fete? Şi câinii
Parinte, mi-e rusine, am pacatuit...  
aleargă după maşini.
- Spune, fata mea, Dumnezeu iarta.      
Şi când prind câte una, parcă pot să şofeze?
- A venit aseara Ion la mine, mama era plecata... Spune, spune, taica.    
Si
Ion m-a luat in brate...  Si, si ?   - Si mi-a spus sa ma dezbrac..   
Deosebirea
Si?   
Si m-a trantit pe pat...    Spune, si?       - Si mi-a dat chilotii jos.. - Si, si,
Un rabin înţelept a fost rugat să explice care este diferenţa dintre un om
mai
departe?
- Si-a venit mama..                                                     
cinstit şi unul ticălos. Înţeleptul a răspuns:
Fi-ti-ar
ma-ta
a dracului!
- Adevărul este că atât omul cinstit, cât şi cel ticălos săvârşesc tot timpul
                                   
păcate, însă cu o deosebire: omul cinstit ştie că păcătuieşte
Mitica, un barbat plapand, n-a prea avut noroc in casatorie. Prima lui sotie,
cât trăieşte, iar ticălosul ştie că trăieşte cât timp păcătuieşte.
presedinta de sindicat, noaptea in pat, ii tot  spunea:  “Mai mult si mai bine,
Mitica!»                                 
Datoria
Iossel şi Smil sunt la bancă tocmai în momentul în care o bandă irupe în sala    A doua, era profesoara: “Repeta, Mitica!, repeta”, ii tot spunea. A treia,
de aşteptare şi îi pune pe toţi să stea cu mâinile sus şi încep să adune banii. farmacista, il innebunise: “Mitica, de trei ori pe zi: dimineata, la pranz si
seara ¡” Dar acum, cu a patra, a avut noroc: experta in finante, aceasta este
După ce termină cu casele de bani, încep să scoată banii din buzunarele
foarte intelegatoare: “Mitica, numai cand poti; pentru restul, chem studentii
clienţilor.
si pe altii!”
Iossel i se adresează celui ce pare să fie şeful bandiţilor:
-Aş putea să-mi las jos mâna? Ştiţi, eu am reumatism..
Banditul, care îşi dă seama că Iossel nu e periculos, şi - la urma urmelor
este şi el om, îi permite.
- Cum s-a terminat cearta intre voi?                            
După care Iossel îşi băgă repede mâna în buzunar, scoate de acolo o mie de - Ea a venit dupa mine in genunchi.                             
franci şi îi întinde lui Smil:
- Si ce ti-a spus?                                              
- Iesi de sub pat, lasule          
- Ţine-i, ţi-i datoram, şi mă gândeam că era cazul să ţi-i restitui. -
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