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În condiþiile în
care majoritatea co-
munitãþilor evreieºti
din zona noastrã au
un numãr relativ mic
de membri, este fi-
reascã preocuparea
de a organiza acþiuni
comune, care sã a-
ducã un plus de vi-
goare vieþii comu-
nitare. În acest con-
text se înscrie ºi vi-
zita efectuatã la Arad
de János Turai, pre-
ºedintele comunitãþii
evreilor din Vácz,

Ungaria, cu care am
elaborat un program

de colaborare pe ter-
men lung, precum ºi

vizita efectuatã de
delegaþia noastrã la
Békéscsaba ºi Buda-
pesta, la finele lunii
februarie. Din partea
comunitãþii din Vácz,
am primit invitaþia de
a participa cu un nu-
mãr de pânã la 15
membri ai comu-
nitãþii noastre la Fes-
tivalul Evreiesc, ce va
avea loc în zilele de
1 ºi 2 septembrie. 
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Un început promiþãtor

În luna ianuarie am avut
deosebita onoare ºi plãcere
sã cunosc o Doamnã, o per-
sonalitate despre care nu
gãsesc de cuviinþã sã spun
altceva decât ceeace rezultã
dintr-o scurtã mãrtu-
risire – o adevãratã
profesiune de credinþã
– fãcutã de dumneaei
cu ocazia întâlnirii noastre.
Iatã conþinutul acesteia: 

Am crescut ca fatã a unui preot

protestant ºi a unei femei de
afaceri. Dupã rãzboi, în anii
50, alimentele în Finlanda
erau încã raþionalizate ºi pot
sã-mi amintesc cã, cu toate
acestea, pãrinþii mei ºi-au

împãrþit porþiile cu cei
nevoiaºi. În mod
deosebit de rãu o
duceau romii fin-

landezi ºi mama
mea i-a invitat la noi în casã, le-a
dat de mâncare ºi le-a dat haine. 
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Eeva-Elisheva Huber-Huber,
o mare conºtiinþã

„Tot ceea ce pot sã le dau lor, este puþin faþã 
de ce primesc eu de la ei”

Elevii claselor XI ºi XII ai
Liceului de Artã „Sabin Drãgoi”,
având în frunte pe Dna. Prof.
Silvia Demian, director al liceu-
lui, au oferit vârstnicilor noºtri o

searã de neuitat. Dând viaþã
prevederilor Protocolului de
Colaborare încheiat între
Comunitatea noastrã ºi Liceu,
elevii, sub îndrumarea doamnei

profesor Dulcica Florea ºi acom-
paniaþi de doamna profesor
Stettner Carmen, au prezentat,
la sediul Cãminului Vârstnicilor
al Comunitãþii noastre, un pro-

gram de înaltã þinutã, constând
din arii din opere ºi operete ºi
muzicã din filme, precum
„Sunetul muzicii”. 
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Un cadou inestimabil Aºa se vede
de afarã

Poate vã amintiþi de bancul cu pricina:
Kohn vine acasã pe neaºteptate, se uitã pe
geam înainte sã intre ºi-o vede pe Raºela în
pat cu prietenul lui, Grün. Furios, intrã, Raºela
singurã. O acuzã, ea riposteazã, el iese, se
uitã iar pe geam-Grün iar în pat cu Raºela. Pe
când intrã, s-o acuze iar, Grün- ia-l de unde
nu-i. Atunci îi spune Kohn Raºelei: „N-am ce-
i face! De afarã, aºa se
vede. Nu mã crezi?
Hai sã vezi ºi tu!”.

De mulþi ani eram
obiºnuiþi sã vedem la
televizor sub titlul
„ªtiri din Orielntul
Mijlociu” bãrbaþi pales-
tinieni cãrând pe umeri
un sicriu, cu un mort
învelit în giulgiu.
Toþi strigã, furioºi,
femeile plâng
disperate. 
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Dr. Walid Phares este un
american descendent din Liban,
expert în probleme ale teroris-
mului global ºi ale Orientului
Mijlociu. El este un activist al
Fundaþiei pentru Apãrarea
Democraþiei din Washington,
D.C., cât ºi al Fundaþiei Europene
pentru Democraþie din Bruxelles.
(Citat din enciclopedia Wiki-
pedia).

În noua sa carte, întitulatã
„Viitorul Jihad” autorul ne
dezvãluie o viziune înfrico-
ºetoare. Având în vedere faptul
cã el a fost educat ºi a lucrat
printre arabi ºi a studiat mentali-
tatea ºi religia lor, el ºtie foarte
bine despre ce vorbeºte. El
detaliazã care este scopul
Islamului ºi cum planificã ei
implementarea acestuia pânã la
deplina sa realizare. 
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O carte terifiantã
Reflecþii în urma lecturãrii cãrþii “Viitorul Jihad” 

de Walid Phares

Uniunea Europeanã-
avertizatã despre

ameninþarea iranianã
La 11 decembrie 2006, Tzipi Livni, Ministrul de

Externe Israelian a adresat seminarului internaþion-
al „Israelul ºi Uniunea Europeanã în vecinãtatea lãr-
gitã” un mesaj din care redãm unele pasaje:
“Acest seminar internaþional… este deosebit de
actual, fiind organizat exact când are loc un proces
de gândire reactualizat în ambele pãrþi-Israelul ºi
Uniunea Europeanã-privind cea mai oportunã for-
mulã pentru relaþiile noastre viitoare.
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Din pãcate, din ce în cer mai rar ni se
oferã ocazia sã

aflãm despre
întâmplãri de
mult trecute de
la cei care le-au

trãit. Douã re-
latãri impresio-

nante ale venera-
bilului George Hi-

llinger, care în
prezent trã-
ieºte în Los
A n g e l e s ,
privind ex-
perienþele
prin care
a trecut

în anii prigoanei, le puteþi citi în 
paginile 6-7.

Un martor
povesteºte
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În luna ianuarie am
avut deosebita onoare ºi
plãcere sã cunosc o
Doamnã, o personalitate
despre care nu gãsesc de
cuviinþã sã spun altceva
decât ceeace rezultã
dintr-o scurtã mãrtu-
risire – o adevãratã
profesiune de
credinþã – fãcutã
de dumneaei
cu ocazia întâl-
nirii noastre.
Iatã conþinutul
acesteia: 

Am cres-
cut ca fatã a
unui preot
protestant ºi a
unei femei de
afaceri. Dupã
rãzboi, în anii
50, ali-

mentele în
Finlanda erau încã raþion-
alizate ºi pot sã-mi a-
mintesc cã, cu toate
acestea, pãrinþii mei ºi-au
împãrþit porþiile cu cei
nevoiaºi. În mod deose-
bit de rãu o duceau romii
finlandezi ºi mama mea
i-a invitat la noi în casã,
le-a dat de mâncare ºi
le-a dat haine. Pãrinþii
mei m-au învãþat sã
donez. Esenþa învãþãturii
lor a fost: „ceeace tu
dãruieºti, þie nu îþi va
lipsi”. În casa mea ºi în
patria mea, despre po-
porul evreu s-a vorbit cu
stimã ºi respect. Am fost
foarte micã, când mama
mea povestea despre
barbaria nazistã, dar ºi
acum vãd în faþa ochilor
imaginea vagoanelor de
vite umplute cu oameni,
aºa cum mi le-a descris
mama. Când am învãþat
sã citesc, am gãsit sin-
gurã literatura despre
Holocaust. Mult mai
târziu, când m-am stabilit
în Austria, m-a durut
nespus de mult cã mã
aflu pe un pãmânt unde
s-au întâmplat grozãviile.
Am fost foarte surprinsã
de faptul cã în societate
nu se vorbeºte nimic
despre toate acestea.
Apoi m-am gândit: toate
câte s-au întâmplat nu se
pot face niciodatã neîn-
tâmplate”. Singurul lucru
ce rãmâne, este sã vor-
bim ºi sã nu uitãm nicio-
datã”. Mie însãmi mi-am
pus întrebarea, dacã în
prezent trãiesc undeva
evrei care suferã ºi dacã
pot eu sã fac ceva.

În curând am fost
confruntatã cu situaþia
deosebit de grea a
evreilor din –atunci - U-
niunea Sovieticã. Am
vrut sã fac ceva, ca sã-i
ajut pe aceºtia. Asta a
fost la începutul anilor
optzeci. Evreii care au
vrut sã emigreze de
acolo nu au putut sã
plece, dar ºi-au pierdut
locul de muncã ºi au trãit
într-o sãrãcie îngrozi-

toare. Le-am dus ali-
mente, bani ºi literaturã
din care sã poatã învãþa
Ebraica. Cu ajutorul pri-
etenilor mei finlandezi,
care mi-au trimis donaþii,

am putut în 1986 sã
deschid un

Centru. La
î n c e p u t

am avut
nevoie
d e

Centru pentru obiectele
pe care  le-am colectat,
dar deja la sfârºitul lui
1986 Gorbaciov a permis
plecarea evreilor. Prin
propagandã oralã au aflat
evreii din Uniunea So-
vieticã, care trebuiau sã
aºtepte în Austria conti-
nuarea cãlãtoriei spre
Israel, despre existenþa
Centrului, unde ei puteau
fi ajutaþi. Veneau zilnic
sute de oameni. Primii
aºteptau deja dimineaþa
la 7 deschiderea uºilor
pentru ei, ultimii plecau
la ora 22. Asiguram
ºcoalã pentru copii,
expuneri pentru adulþi,
asistenþã medicalã, fri-
zerie, mâncare, îmbrã-
cãminte, concerte, seri
cu filme, desfãºurarea
sãrbãtorilor evreieºti. La
început am fost singurã,
dar m-a ajutat familia.
Apoi a venit o prietenã,
urmatã de o a doua. Din
Finlanda s-au prezentat
mereu colaboratori vo-
luntari. Privind înapoi,
sunt surprinsã ºi mã mir
cum am reuºit sã facem
faþã în aceastã perioadã,
care a durat cinci ani.
Centrul nostru a fost vi-
zitat în total de cca.
60000 de persoane, iar
în plus i-am vizitat ºi noi
la locul lor de cazare. De
la bun început am orga-
nizat la centrul „Schüttel”
manifestãri comune pen-
tru creºtini ºi evrei. Cu
toate cã sarcina mea am
vãzt-o în primul rând la
nivel practic, am consi-
derat ca fiind deaseme-
nea important sã con-
tribui la dialogul dintre
creºtini ºi evrei. Când în
perioada alegerilor (lui
Waldheim) am fãcut
cercetãri pentru presa
finlandezã pe strãzile
Vienei, am fost martora
unor scene antisemite.
Am înþeles cã oamenii
trãiesc în necunoaºterea
poporului evreu ºi a
valenþelor sale, cu toate
cã ei înºiºi au profitat
mult din acestea. Am

vrut sã fac ceva, pentru
ca creºtinii sã înveþe sã
înþeleagã ce moºtenire
au primit din partea
iudaismului în religia lor,
ºi cã întrega moralã ves-
ticã are originea în iu-
daism. Eu am vrut ºi
vreau sã fac ceva – chiar
dacã singurã nu pot face
prea mult – ca un
Holocaust sã nu mai fie
posibil niciodatã.

Când evreii din Uni-
unea Sovieticã, la sfâr-
ºitul anilor optzeci ºi în-
ceputul anilor nouãzeci,
au sosit în Israel, situaþia
de început a fost foarte
grea pentru ei. Eu am
organizat cãlãtorii în grup
în Israel, reuºind în ace-
laºi timp, cu autorizaþia

specialã a companiei
aeriene, sã luãm

cu noi sute de
kilograme de
haine. Am
reuºit ca ºi
cu alte gru-
pe de tu-
riºti sã tri-

mit în Israel aju-
toare pentru evreii sovi-
etici aflaþi în nevoie.

Deasemenea, cu mi-
crobusul nostru am fost
ºi la Budapesta, unde în
1990 s-a înfiinþat un lagãr
de tranzit pentru evreii
sovietici. Am reuºit sã
ajutãm ca acest loc, care
se gãsea într-o fostã ca-
zarmã militarã, sã fie
dotat cu paturi ºi lenjerie.
Am reuºit din nou, din
donaþii, sã ducem copi-
ilor haine ºi jucãrii foarte
frumoase. Am distribuit
familiilor pachete cu arti-
cole casnice, constând din
vase de gãtit, lenjerie de
pat ºi articole de igienã,
necesare începuturilor în
Israel. Timp de doi ani au
emigrat în Israel prin
Budapesta 160000 de
evrei sovietici, apoi
lagãrul a fost închis.

Dupã revoluþia din
România am vrut sã ºtiu
dacã în România existã
evrei ºi dacã aceºtia au
nevoie de ajutor. Înce-
pând din anul 1990 am
organizat primul nostru
transport umanitar pen-
tru comunitatea evreilor
din Oradea. Pe drum
erau bãiatul nostru cu
colegii lui de ºcoalã. De
atunci cãlãtorim – la
început odatã pe lunã,
acum de mai multe ori
pe an – în România, du-
cem ajutoare pentru 18
comunitãþi evreieºti ºi

vizitãm mulþi vârstnici la
domiciliul lor. Ducem ali-
mente, medicamente, ma-
teriale medicale, haine, ºi
în plus cumpãrãm la faþa
locului alimente pe care
le distribuim vârstnicilor
care au o pensie foarte
micã.

Din 1992 cãlãtorim
chiar ºi în Ucraina ºi vi-
zitãm comunitatea  e-
vreilor ºi ºcoala evreiascã
din Cernãuþi. La ºcoalã
am întâlnit copii care
acasã nu primesc nimic
de mâncare, deoarece
pãrinþii nu au bani pentru
asta. Am reuºit sã dãm
fiecãrui copil un mare
pachet cu alimente ºi cu
haine. În Ucraina vizitãm
ºi comunitatea evreilor
din Mukacevo. 

Întimpul rãzboiului
din Jugoslavia, am dus
26 de transporturi cu aju-
toare, la început la Bel-
grad, apoi la Split ºi
Sarajevo. Organizþia e-
vreiascã „La Benevo-
lencija” avea o bucãtãrie
de campanie ºi o farma-
cie care ajutau toþi civilii
din oraº, indiferent de

religie. Deseori, în timpul
acestor cãlãtorii am auzit
împuºcãturi, iar odatã
asupra mea a fost îndrep-
tatã o armã automatã.

Obiecte ºi donaþii în
bani obþinem din partea
unor prieteni, câteodatã
din partea bisericilor,
câteodatã întreprind cãlã-
torii în care organizez
expuneri pentru a aduna
donaþii.

Odatã m-a surprins
un bãtrân musulman cu o
mare contribuþie în bani.
El a spus cã a aflat de
transportul nostru uma-
nitar de la centrul Simon

Wiesenthal ºi ne-a dat
banii fiind sigur cã noi
vom cumpãra alimente
pentru Sarajevo. Când
i-am explicat cã noi du-
cem alimentele pentru
evrei, el a spus cã evreii
ºi musulmanii în Sarajevo
au convieþuit întotdeau-
na în bunã înþelegere.
Am trãit acest moment
ca pe o minune: un
musulman dã bani pen-
tru alimente, care printr-o
grupã creºtinã vor fi duse
evreilor. Rugãciunea mea,
atunci, a fost: „Doamne,
dã pacea întregii lumii,
aºa cum ea domneºte
deja între unii oameni”.
ªi astãzi aceastã rugã-
ciune este actualã.

Transporturile umani-
tare se pregãtesc ºi astãzi
la Centrul din Schü-
ttelstrasse. Uneori cãlã-
torim în convoi. Toþi
colaboratorii sunt volun-
tari. Cel mai mare ajutor
ºi susþinerea o primesc
mereu din partea familie
mele.

Dar, fiecare drum este
deasemenea o îmbo-
gãþire a propriei vieþi.
Oamenii din România,
care au supravieþuit Ho-
locaustului ºi care în
prezent din mica lor pen-
sie abia îºi pot permite sã
cumpere ceva de mân-
care, sunt cu toate aces-
tea foarte prietenoºi ºi
plini de umor. Ei cred în
Dumnezeu. Sunt foarte
inteligenþi ºi eu pot întot-
deauna sã învãþ multe de
la ei.

Îi vizitez cu plãcere ºi
bucurie ºi zãbovesc în
lumea lor, care nu se
poate înlocui, ci omul
trebuie sã o trãiascã în-
suºi. Ei mi-au îmbogãþit
viaþa cu comorile lor
interioare. Tot ceeace
pot eu sã le dau este
puþin faþã de ce primesc
eu de la ei.

Aceasta este mãrtu-
risirea distinsei doamne
Eeva-Elisheva Huber-
Huber, fãcutã ca urmare a
rugãminþii mele expri-
mate din dorinþa de afla
motivaþia unei activitãþi
dedicate ajutorãrii e-
vreilor aflaþi în nevoie.

Eeva a venit de la Vie-
na la Arad cu un mi-
crobus condus de Adal-
bert, soþul ei, ºi însoþiþi
de doi voluntari din
Olanda, tatã ºi fiu. Mi-
crobusul era plin pânã la

refuz de obiecte aduse
pentru cãminul nostru de
vârstnici: lenjerie de pat,
pãturi, materiale pentru
incontinenþi („pamperºi”),
medicamente, saltele
pneumatice speciale
pentru bolnavii imobi-
lizaþi la pat, materiale
medicale (pe acestea,
plus o mare parte din
medicamente le-am do-
nat ulterior, cu permisi-
unea Eevei, unor spitale
din Arad, care le-au
primit cu mare recu-
noºtinþã). În plus, dupã
golirea microbusului, s-a
fãcut o deplasare la un
supermarket din oraº, de
unde Eeva a cumpãrat o
mare cantitate de bunuri
pentru a face 40 de
pachete ce urma sã le
distribuim noi celor în
nevoie. Aceste pachete
cuprindeau de la zahãr,
ulei, fãinã, pânã la ceaiuri,
ciocolatã, cacao, unt, o
multitudine de articole
de primã necesitate. Am
petrecut apoi cu aceastã
micã „delegaþie” câteva
ore deosebit de plãcute,
timp în care am schimbat
multe opinii, dar pe care
l-au folosit ºi pentru a se
informa despre viaþa
comunitarã ºi despre
nevoile vârstnicilor noºtri.
Am rãmas profund im-
presionat de credinþa
acestor oameni ºi de
dedicarea lor unui scop
atât de nobil. 

Ulterior am aflat cã
activitatea Eevei nu nu-
mai cã a fost remarcatã la
nivel înalt, dar, la 8 mai
2006 ea a primit cea mai
mare distincþie civilã aus-
triacã: Medalia de Aur
Pentru Servicii al Re-
publicii Austria. Înalta
distincþie i-a fost înmâ-
natã de Secretarul de Stat
Franz Morak, iar Laudatio
a fost susþinut de direc-
torul Operei de Stat din
Viena, Ioan Holender.
Printre numeroºii invitaþi
care au felicitat-o s-au
aflat ºi ambasadorii la
Viena ai României, Is-
raelului ºi Finlandei (þara
de origine a Eevei).

Am considerat cã
admiraþia ºi recunoºtinþa
faþã de asemenea oa-
meni nu se poate expri-
ma în cuvinte, tot ce se
cuvine este de a face
cunoscutã publicului larg
credinþa, motivaþia ºi
activitatea lor.

Ionel Schlesinger

Eeva-Elisheva Huberm-Huber, o mare conºtiinþã
„Tot ceea ce pot sã le dau lor, este puþin faþã de ce primesc eu de la ei”

Festivitatea de acordare
a Medaliei de Aur

Pentru Servicii
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În condiþiile în care
majoritatea comunitãþilor
evreieºti din zona noastrã
au un numãr relativ mic de
membri, este fireascã pre-
ocuparea de a organiza acþi-
uni comune, care sã aducã
un plus de vigoare vieþii
comunitare. În acest con-
text se înscrie ºi vizita efec-

tuatã la Arad de János Turai,
preºedintele comunitãþii
evreilor din Vácz, Ungaria,
cu care am elaborat un pro-
gram de colaborare pe ter-
men lung, precum ºi vizita
efectuatã de delegaþia noas-
trã la Békéscsaba ºi Buda-
pesta, la finele lunii februa-
rie. Din partea comunitãþii
din Vácz, am primit invitaþia
de a participa cu un numãr
de pânã la 15 membri ai co-
munitãþii noastre la Festi-
valul Evreiesc, ce va avea
loc în zilele de 1 ºi 2 sep-
tembrie. Comunitatea din
Békéscsaba a organizat la
sfârºitul lunii februarie un
simpozion la casa de culturã
a MAZSIHISZ (federaþia co-
munitãþilor evreieºti din
Ungaria) din Budapesta ºi
ne-au solicitat sã participãm
la acest eveniment. Fiind
prima deplasare în grup

organizat, am decis sã par-
ticipe toþi membri comite-
tului de conducere al comu-
nitãþii noastre. Am plecat
din Arad cu microbusul nos-
tru ºi am petrecut o dupã-
masã la Békéscsaba. Aici
am vizitat cimitirul evreiesc,
declarat monument istoric
ºi care are în faþã un memo-

rial ce aminteºte de vic-
timele Holocaustului. Din
acest oraº au fost deportaþi
peste patru mii de evrei, ºi
dupã rãzboi au revenit mai
puþin de trei sute, iar acum
comunitatea are cca. trei-
zeci de membri. Un mo-
ment emoþionant a fost vi-
zitarea noii sinagogi, aflatã

lângã cimitir. Aceasta este
singura sinagogã din Eu-
ropa de Est construitã inte-
gral dupã rãzboi. Meritul
realizãrii acesteia îi revine în

mare parte inimosului pre-
ºedinte al comunitãþii, Sán-

dor Moskovits.
Noua construc-
þie, care mai ne-
cesitã finalizarea
unor interioare,
are pe lângã mica
sinagogã propri-
uzisã ºi o salã ce
va fi destinatã
unui muzeu evre-
iesc cât ºi o aripã
cu locuinþa îngri-
jitorului ºi ca-
mere de oaspeþi.
Durerea mare a
celor de acolo
este cã nu pot
onora cum se
cuvine noua lor
sinagogã, întru-
cât nu au zece
bãrbaþi valizi
pentru un Mi-
nian. Am con-

venit ca, periodic, sã tri-
mitem câte un grup de
membri ai noºtri, ca împre-
unã sã putem organiza câte
un serviciu divin. A doua zi,
alãturi de un grup de eno-
riaºi din Békéscsaba, cu un
autocar închiriat de ei, ne-
am deplasat la Budapesta.
Centrul comunitar de acolo,

cunoscut sub numele de
„Bálint Ház”, este un com-
plex multifuncþional, dotat
cu sãli de conferinþe, centru
internet, bibliotecã, salã de
mese, etc. Dupã audierea
expunerilor lui Sándor
Moskovits privind istoricul
comunitãþii evreieºti din
Békéscsaba precum ºi a lui
Tamás Suchman, vicepre-
ºedintele MAZSIHISZ, pri-

vind situaþia evreilor din
provincie dupã Holocaust, a
urmat vizitarea sinagogii
din strada Dohány, una din
cele mai mari ºi mai fru-
moase din lume. Aici, am
avut plãcerea sã ascultãm
expunerea lui Tóth Emil,
prim cantorul Institutului
Rabinic din Bu-
dapesta, care ne-a
prezentat istoricul
sinagogii. A urmat
vizitarea muzeului
evreiesc, aflat în
acelaºi corp de
clãdire. ªi aici am
avut ca ghid una
din cele mai avi-
zate persoane, o
distinsã nonage-
narã, supravieþui-
toare a lagãrelor
de exterminare,
care ne-a vorbit
atât despre sem-
nificaþia obiectelor
expuse, cât ºi despre
perioada Holo-
caustului. Muzeul
are patru camere:
în prima se prezin-
tã semnificaþia
zilelor de vineri ºi
sâmbãtã ºi obi-
ceiurile legate de

acestea. Cea de a doua
conþine obiecte utilizate cu
ocazia sãrbãtorilor evreieºti,
iar cea de a treia e legatã de
cotidianul evreiesc. 

În cea de a patra camerã,
într-un ambient întunecat,
sunt redate aspecte din
Budapesta, din perioada
Holocaustului. Sunt afiºe ºi
ziare cu mesaje de urã la
adresa populaþiei evreieºti,
afiºe cu dispoziþii de în-
grãdire a drepturilor, de
marginalizare ºi „pedep-
sire” a evreilor. Dupã aceste
vizite am revenit la centrul

comunitar, pentru a doua
parte a programului. Am

asistat la o interesantã ex-
punere despre Jankai Tibor,
un pictor evreu originar din
Békéscsaba, care a dãruit
cea mai mare parte a averii
sale cât ºi picturile sale
oraºului natal. În continuare,
am urmãrit o expunere,
însoþitã de proiecþii, despre
epopeea costruirii noii sina-
gogi din Békéscsaba. 

În încheierea programu-
lui a avut loc o interesantã
masã rotundã moderatã de
Péter Feldmájer, preºedin-
tele MAZSIHISZ. Am con-
statat cã existã multe pre-

ocupãri comune, proble-
mele noastre sunt asemãnã-
toare, ºi am subliniat nece-
sitatea ºi importanþa pentru
viaþa comunitarã a micilor
comunitãþi a unor asemenea
acþiuni comune. A urmat
drumul cu autocarul înapoi
la Békéscsaba, apoi cu mi-
crobusul nostru pânã la
Arad. Am ajuns obosiþi, dar
îmbogãþiþi cu multe cu-
noºtinþe ºi cu sentimentul
tonic al cunoaºterii faptului
cã nu existã hotare care sã
despartã pe cei de aceiaºi
credinþã. Am înþeles cã,
împreunã, toate micile
comunitãþi, reprezentãm o
forþã capabilã sã îmbunã-
tãþeascã viaþa comunitarã,
prin adãugarea de noi
valenþe, motivând astfel ºi
mai mult pe enoriaºii noºtri
sã se implice în diversele
forme ale activitãþii.

Ionel Schlesinger

Un început promiþãtor

Békéscsaba - Memorialul victimelor Holocaustului

Békéscsaba - În faþa noii sinagogi

Budapesta - în faþa marii sinagogi
din strada Dohány

SSSS iiiinnnnaaaaggggooooggggaaaa    ddddiiiinnnn    ssss tttt rrrraaaaddddaaaa    DDDDoooohhhháánnnnyyyy     --     iiiinnnntttteeeerrrr iiiioooorrrr

Tóth Emil

Ghidul muzeului -
supravieþuitoarea
Holocaustuluui
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Elevii claselor XI
ºi XII ai Liceului de
Artã „Sabin Drãgoi”,

având în frunte pe
Dna. Prof. Silvia
Demian, director al
liceului, au oferit
vârstnicilor noºtri o
searã de neuitat.
Dând viaþã prevede-
rilor Protocolului de
Colaborare încheiat
între Comunitatea
noastrã ºi Liceu, ele-
vii, sub îndrumarea
doamnei profesor
Dulcica Florea ºi a-
companiaþi de doam-
na profesor Stettner
Carmen, au prezen-

tat, la sediul Cã-
minului Vârstnicilor
al Comunitãþii noas-
tre, un program de
înaltã þinutã, con-
stând din arii din
opere ºi operete ºi
muzicã din filme,
precum „Sunetul mu-
zicii”. Tinerii, printre
care ºi cei ai claselor
de actorie, au reuºit
sã creieze o atmos-

ferã caldã, destinsã,
melodiile fiind cu-
noscute ºi apreciat

de cãtre auditoriu.
Unii dintre vârstnici,
cu lacrimi în ochi,
ºi-au amintit anii ti-
nereþii lor, când sa-
vurau aceastã muzicã
alãturi de cei dragi,
care astãzi nu mai
sunt. Tinerii inter-
preþi, într-o regie
foarte inspiratã, au
trecut cântând prin-
tre mese, antrenân-
du-i pe cei din salã sã
participe efectiv la
program, apoi, tot
cântând, au oferit

celor prezenþi flori ºi
fructe.

Liceul de Artã

„Sabin Drãgoi” a fost
înfiinþat în anul 1969,
fiind continuatorul
cunoscutei „ªcoli de
Muzicã ºi Arte
Plastice Arad”. 

Cum deja la anul
1833 Aradul avea o
ºcoalã de instrucþie
muzicalã, nu e de
mirare cã aceastã
tradiþie a instruirii
elevilor în domeniul
artelor sã conducã la
obþinerea unor rezul-
tate remarcabile.
Mulþi elevi ai ºcolii
au obþinut premii
naþionale ºi inter-

naþionale la concursuri,
festivaluri ºi tabere
de creaþie, iar majori-
tatea covârºitoare a
absolvenþilor au fost
admiºi la academii ºi
facultãþi din þarã cât ºi
peste hotare. 

Deºi cadrul insti-
tuþionalizat de cola-
borare dintre Comu-
nitatea nostrã ºi Li-
ceul de Artã existã

doar din anul 2006,
prezenþa liceului în
viaþa comunitãþii este
mult mai veche. De
peste 15 ani, la unele
din sãrbãtorile noas-
tre, cum ar fi Purimul
ºi Hanuca, corul
liceului, condus de
inimoasa doamnã di-
rector Silvia Demian,
este prezent de fie-
care datã, interpre-
tând în limba ebraicã
cântece adecvate e-
venimentului. 

În ultimii ani, la
aceste spectacole,
din partea liceului
performeazã ºi in-
strumentiºti, care, ºi
ei, interpreteazã me-
lodii din repertoriul
evreiesc. Alãturi de
doamna director, la
pregãtirea ºi condu-
cerea acestor specta-

cole au participat ºi
participã o serie de
distinºi profesori ai
liceului, cum ar fi
Laura Manolache ºi
Monica Milichi.

Tuturor acestora
le suntem profund
îndatoraþi.

I. S.

Un cadou inestimabil

Primitã, ca întotdeau-
na, cu bucurie, aceastã
sãrbãtoare a debutat în
ajun, prin citirea, de
cãtre venerabilul Ale-
xandru Schwarz a cãrþii
Esterei. La serbarea din
ziua de Purim, în fru-
moasa salã a restauran-
tului ritual al Comunitãþii

s-au adunat aproape o
sutã de enoriaºi. I-au
aºteptat mesele sãrbã-
toreºti, bogat încãrcate
cu tradiþionalele prãjituri.
În deschidere, în câteva
cuvinte, preºedintele
comunitãþii a sintetizat
semnificaþia sãrbãtorii,
accentuând actualitatea

luptei împotriva tuturor
Hamanilor. În acest con-
text, înainte de a-ºi
încheia scurta alocuþiune
cu „Am Israel Hai!” (po-
porul lui Israel trãieºte!),
a arãtat cã poporul evreu,

aºa cum a reuºit sã treacã
peste toate încercãrile,
va reuºi ºi în continuare
sã-ºi înfrângã duºmanii.
Corul tinerilor ºi-a
început apoi programul
interpretând cântecul

care debuteazã cu ace-
leaºi cuvinte: Am Israel
Hai!, continuând cu o
suitã de cântece adec-
vate sãrbãtorii. O mare
contribuþie la reuºita fes-
tivitãþii l-a adus corul ºi
instrumentiºtii elevilor
din clasele VIII-IX de la
Liceul de Artã „Sabin

Drãgoi”, care au fermecat
auditoriul cu înaltul nivel
artistic al prestaþiei, dar ºi
cu entuziasmul cu care
au performat. Fotografiile
alãturate ilustreazã at-
mosfera de bucurie care
a domnit la aceastã
întrunire a marii familii a
Comunitãþii.

Purim 5767
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Cine sunt eu ?
De unde vin ?

Sunt urmaºul unei
succesiuni cromo-
zomiale din vremuri
imemoriabile !

Nu ! Totuºi pot sã
precizez un început
posibil ......

Probabil, strã- strã
strãbunul meu a fost
izgonit din EDEN acum
5767 ani.

Tinând cont cã o
generaþie se poate
considera, în medie,
de 20 de ani, EU sunt
produsul generaþiei
numãru 284.                

Punctele nodale

sunt reprezentate de
ABEL, fiul lui ADAM,
apoi de NOE ºi fiul
acestuia SEM. Un
punct nodal important,
la douã milenii înaintea
erei noastre, este
ABRAHAM, ISAC ºi
IACOB (perioada Ca-
naanianã). Urmeazã
IOSIF ºi MOISE –
perioada Egipteanã
(secolul XIII înaintea
erei noastre). Salt în
perioada regilor
DAVID ºi SOLOMON –
cu un mileniu înaintea
erei noastre, apoi în
perioada eroicã a lui
IEHUDA MACABEUL –

cu un secol înaintea
erei noastre ºi ale lui
FLAVIUS IOSEFUS ben
MATATIAHU ºi BAR
KOHBA – în secolul I ºi
II. Un important punct
nodal este MAI-
MONIDE (Moise ben
Maimon –Ramban),
dupã un mileniu, cât ºi
BARUH SPINOZA –
dupã încã jumãtate de
secol. Apoi în contem-
poraneitate – TEODOR
HERZL, iniþiatorul “
J u d e n s t a a t ” - u l u i ,
CHAIM WEIZMAN ºi
DAVID ben GURION –
deacum oameni poli-
tici ai statului Israel, cât

ºi laureaþii premiului
Nobel – ALBERT EIN-
STEIN ºi BERNARD
KATZ.

Dar sã cobor pe
pãmânt, sã pledez “pro
domo”, la strãmoºii mei
direcþi – aºchenazi din
Germania zonei Rinului,
ajunºi în Polonia, apoi în
Slovacia – strãbunicul
RESOWSKY ºi în
Austroungaria ºi
România – bunicul
SCHNEIDER.

Pânã azi au vieþuit
287 generaþii ºi ºtafeta
cromozomialã conti-
nuã.

Francisc Schneider 

GENEALOGIE

Dupã cum am aflat din
“Jerusalem Post”, în decembrie
2006, la un elegant restaurant
francez din apropierea studiourilor
din Hollywood, Issur Danielovitch,
fiul unui imigrant rus sãrac ºi analfa-
bet, ºi-a celebrat cea de a 90-a zi
de naºtere. Interesant pentru noi
este faptul cã acest vârstnic fiu de
imigrant de mult ºi-a schimbat

numele, cam de pe când activeazã
la Hollywood. Pentru publicul larg,
el nu este altul decât faimosul Kirk
Douglas.

În prezenþa a cca. 100 de mem-
bri de familie ºi prieteni apropiaþi,
sãrbãtorirea nonagenarului a fost un
eveniment de excepþie. Au fost
acolo soþia sa, Anne -  care a mar-
cat acum trei ani aniversarea a 50
de ani de cãsãtorie prin convertirea
la iudaism -  alãturi de cei trei fii ºi
familiile acestora (unul din fii este
nu mai puþin vestitul Michael
Douglas, care a venit cu soþia,
Catherine Zeta-Jones). Printre cei
care i-au urat sãnãtate, s-a aflat ºi
Nancy Reagan.

Dupã o lungã perioadã în care a
pãstrat tãcerea asupra originii sale
iudaice, Douglas s-a îndreptat cu
toatã intensitatea spre moºtenirea
religioasã, pe care deºi nu a aban-
donat-o niciodatã, a practicat-o
foarte rar. Chemarea la trezire a
venit în 1991, când elicopterul cu
care cãlãtorea s-a prãbuºit, ucigând

doi tineri ºi lãsându-l pe el cu o
tasare severã a coloanei vertebrale.
Câþiva ani mai târziu el a suferit o
comoþie puternicã, care l-a lãsat fãrã
capacitatea de a vorbi, cel mai rãu
coºmar al unui actor. El reuºit cu
mult chin sã înveþe a vorbi din nou.
În timp ce se lupta cu aceste
nenorociri, se gândea chiar la sinu-
cidere. El a spus autorului articolu-
lui: „Am ajuns sã cred cã am fost
cruþat din cauzã cã încã nu am ajuns
la capãt cu iudaismul meu,
deoarece niciodatã nu am ajuns la
capãt cu conºtiinþa a ce înseamnã sã
fii evreu”. Douglas s-a apucat de un
curs intensiv de studiere a Torei cu
Rabini ortodocºi ºi conservativi, a
scris douã autobiografii ºi o carte
pentru copii despre Holocaust, ºi a
susþinut numeroase acþiuni edu-
caþionale ºi medicale israeliene. El
s-a adresat printr-un manifest
tinerei generaþii, prezentându-se pe
sine ca „supravieþuitor al celui de al
doilea rãzboi mondial, a unei
prãbuºiri cu elicopterul, al unei
comoþii cerebrale ºi a doi genunchi
noi”. El recomandã tinerei generaþii
„sã fie rebeli, sã-ºi spunã pãrerea, sã
scrie, sã voteze ºi sã fie cu grijã faþã
de semenii lor, deoarece lumea se
aflã într-o mare mizerie”. Apoi, în
continuare: „Sunteþi un grup care se
confruntã cu multe probleme: sãrãcie
abjectã, încãlzire globalã, genocid,
SIDA ºi atentatori sinucigaºi. Noi am
fãcut foarte puþin pentru a rezolva
aceste probleme ºi acum vi le lãsãm
vouã. Voi trebuie sã le soluþionaþi,
deoarece situaþia este intolerabilã”

Chiar ºi în zilele lui de mare glo-
rie, când apãrea frecvent ca un erou
de acþiune cu aspect nordic,
ucigând legiuni de romani ºi vikin-
gi, Douglas trãia cu conºtiinþa evre-
itãþii sale. Dupã cum a povestit cu
ocazia celui de al doilea bar mitzva
al sãu, la 83 de ani: „eu întotdeau-
na am sãrbãtorit Yom Kippur. Nu
am încetat lucrul, dar am sãrbãtorit.
ªi credeþi-mã, nu este uºor sã faci
dragoste cu Ava Gardner pe sto-
macul gol”...

Ad meea veesrim…

Puþini oameni ºtiu cã Fred
Lebow, a cãrei statuie amplasatã
în Central Park din New York,
reprezentând un bãrbat îmbrãcat
în trening, concentrat asupra
cronometrului din mîna stângã ,
a fost un evreu nãscut la Arad, la
data de 3 iunie 1932, având
numele de Fischel Lebowitz. El a
emigrat în SUA în anii ’60,
alegând sã locuiascã la New-
York. Plãcându-i foarte mult

tenisul, din dorinþa de a avea o
condiþie fizicã bunã pentru acel
sport, a început sã alerge. I-a
plãcut atât de mult alergatul,
încât a hotãrât sã facã ceva pen-
tru cei care împãrtãºeau noua lui
pasiune. În 1970 a organizat

primul maraton al New-Yorkului.
La start s-au adunat 127 alergã-
tori, care au înconjurat parcul, iar
arãdeanul a terminat cursa pe
locul 45. An de an, maratonul
aduna tot mai mulþi alergãtori,
ajungând în 1976 la numãrul de
2000, iar în 1985 a devenit cea
mai mare competiþie de acest
gen din lume. În timp, ºi circuitul
s-a extins, având astãzi distanþa
totalã de 42 km. La aniversarea a
treizeci de ani, în anul 2000, la
start s-au prezentat în jur de
25.000 de alergãtori, iar în acest
an numãrul s-a apropiat de o
sutã de mii. În afarã de maraton,
Fred Lebow a mai înfiinþat ºi
mini-maratonul femeilor, cursa
de pe Fifth Avenue ºi concursul
de urcare pe scãri pânã la ultimul
etaj al clãdirii Empire State
(1.576 trepte), în 1978. A fost
preºedintele maratonului din
1970 pânã în 1993, cu un an
înainte de a muri. A fost, de
asemenea, timp de 20 de ani,
preºedintele clubului New York
Road Runners, reuºind sã creascã
numãrul de membri de la 270 la
31.000.  

Fred Lebow a participat
mereu la întreceri ºi a reuºit sã
treacã linia de sosire în 69 de
maratonuri, organizate în 30 de
þãri diferite. În onoarea lui, artis-
tul Jesus Ygnacio Dominguez a
creat statuia amplasatã în Central
Park. Cu ocazia fiecãrui nou
maraton, statuia este mutatã la
linia de sosire, pãrând cã el
cronometreazã rezultatele.

Un arãdean 
în Central Park

(text semnalat pe email de Thomas Gordon din Haifa)
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Un martor 
Era în anii 1940-

1941. Dupã ce, în anul
1939, trupele germane
au atacat ºi cucerit
Polonia, a urmat Rusia, a
cãrei parte esticã a fost ºi
ea cuceritã. În timp, au
devenit cunoscute atroc-
itãþile sãvârºite de tru-
pele germane, perse-
cuþia evreilor fiind pe
primul loc. Mulþi tineri
evrei din þãrile vecine
conflictului, respectiv din
Ungaria, ºi Cehoslovacia
au decis sã treacã ilegal
prin România, spre Ma-
rea Neagrã, la Constanþa,
ºi sã caute o posibilitate
de îmbarcare pe va-
poarele ce navigau spre
Sud, în intenþia de a
ajunge în Palestina. Se
nutrea speranþa creierii
unui stat independent,
Israel, care, dupã douã
mii de ani de aºteptare sã
fie iarãºi cãminul poporu-
lui evreu, un cãmin care
sã le ofere un viitor sigur
ºi demn.

Ca mulþi alþi tineri
evrei din Bucureºti, care
în acea perioadã efectuau
diferite munci obligatorii
la fabricile care pro-
duceau pentru front, sau
pentru materiale de con-
strucþie (ciment, cãrã-
mizi, nisip), ºi eu eram la
lucru de dimineaþa pânã
seara. Aveam totuºi voie
ca seara sã dormim la
casele noastre, iar du-
minica eram liberi. În
acea zi mai cãutam
ceva de lucru pentru
a aduce un mic venit
necesar supravieþuirii
familiei. Cu toate
greutãþile personale,
când am aflat de situ-
aþia celor care doreau sã
tranziteze România ºi
care aveau nevoie pentru
aceasta de ajutor materi-
al dar ºi moral, împreunã
cu un grup de tineri
sioniºti (fãceam parte din
organizaþia Betar), am
decis sã trecem la fapte.

Eram conºtienþi de
riscurile pe care ni le
asumam, ºtiind cã prin
aceastã activitate ilegalã
ne periclitãm ºi bruma de
siguranþã care ne-a mai
rãmas. Ne-am ocupat cu
strângerea banilor pentru

cheltuielile inerente, cu
cazarea ºi hrana „tu-
riºtilor”, cu tocmirea va-
selor pescãreºti din Con-
stanþa. Dupã cum am
aflat ulterior, nu toþi cei
îmbarcaþi au reuºit sã
ajungã în Palestina (cazul
nefericiþilor de pe Struma
ºi Mefcure).

Sarcina pe care mi-am
asumat-o, pe lângã cele
de mai sus, a fost sã
verific persoanele care
veneau la adresa noastrã
solicitând ajutor, spre a
elimina pericolul infiltrãrii
unor agenþi ai Siguranþei
în grupul care urma sã
plece spre Palestina, sau
a deconspirãrii celor care
organizau acest proces.
Vorbind mai multe limbi
strãine, printre care
Maghiara ºi Germana,
aveam posibilitatea de a
comunica cu aceºti tineri.
Punând o serie de între-
bãri legate de viaþa ºi de
familiile lor cãutam sã mã
conving de adevãrata lor
identitate. Urma tri-
miterea cu tre-
nul ºi ca-
za rea
l o r

la Constanþa, apoi plata
cãlãtoriei pe mare. Evi-
dent, nu þineam nici un
fel de evidenþe scrise
despre identitatea aces-
tor tineri, spre a evita
orice pericol ulterior.
Faptul cã adresa familiei
noastre era datã ca loc de
întâlnire a acestor „tu-
riºti” reprezenta pentru
noi un pericol în plus, dar
nu aveam nici o altã posi-
bilitate de a avea o dis-
cuþie feritã de alte urechi
ºi alþi ochi, decât într-un
asemenea cadru. Spre
norocul nostru, aceastã
activitate a reuºit sã
decurgã oarecum „nor-
mal”, în sensul cã toþi cei
care se ocupau cu prima
selectare ºi îi îndrumau
pe aceºti tineri la noi,
precum ºi cei din fazele
ulterioare, care lucrau la
Constanþa, au fost cir-

cumspecþi. Din multi-
tudinea de tineri care au
trecut pe la  mine, am
cãutat sã nu memorez
nici un nume, spre a nu fi
obligat sã-i divulg, în caz
cã voi fi descoperit, chiar
dacã aº fi fost supus la
diverse presiuni morale
sau fizice.

Într-un singur caz,
însã, m-am abãtut de la
regulã, conºtient cã aº
putea pune în pericol nu
doar propria per-
soanã ci ºi pe
cei cu care
colabo-
r a m .
Î n t r - o
s e a r ã
d i n
v a r a
anului
1 9 4 2 ,
la uºa
noast rã
a sunat un
t â n ã r ,
d e -

clarând cã este evreu din
Miskolc, Ungaria, ºi cã
solicitã ajutorul nostru
spre a ajunge în Pa-
lestina. Era foarte nervos,
fapt pe care l-am atribuit
situaþiei în care era. În
schimb, faptul cã la soli-
citarea mea de a-mi
spune cine l-a trimis, a
refuzat sã dea relaþii,
susþinând cã a promis
acelei persoane cã nu va
destãinui acest lucru, a
ridicat un mare semn de
întrebare, ºi a constituit
pentru mine un motiv
bine întemeiat sã între-
rup discuþia. Am gândit,
cã în aceste condiþii, nu
pot permite acestei per-
soane sã intre în grupul
de tineri care de acum
aºtepta la Constanþa ple-
carea spre Palestina. I-am
spus clar, cã dacã nu
rãspunde la aceastã între-

bare cheie, nu îl pot
ajuta. Tânãrul, care s-a
prezentat cu numele de
Zoltan Weingarten, a
devenit disperat ºi, a-
proape plângând, m-a
implorat sã-l ajut, dar cã
nu poate sã încalce pro-
misiunea pe care a fãcut-o
persoanei care i-a dat
adresa mea. Atitudinea
lui mi s-a pãrut sincerã ºi,
dupã o îndelungatã con-

vorbire, în
care mi-a

dezvãluit
d e t a l i i

d e s p r e
viaþa ºi fami-

lia lui, am decis
sã fac o

excepþie ºi sã-l integrez
în grupul care urma sã se
îmbarce peste douã zile.
Nici astãzi, dupã atâþi ani,
nu pot spune cu certitu-
dine cã am procedat
corect, încãlcând regula,
bazat doar pe simþã-
mintele mele. Riscam de
fapt deconspirarea în-
tregului grup de tineri
care aºteptau la Con-
stanþa. Dupã câteva zile
am primit o scrisoare din
Constanþa de la acel
tânãr, în care îmi relata cã
a ajuns cu bine, dar vasul
pescãresc cu care urma
sã plece grupul a suferit
o avarie pentru înlãtu-
rarea cãreia trebuiau sã
aºtepte douã sãptãmâni,
fãrã a avea însã bani pen-
tru mâncare ºi cazare în
aceastã perioadã. Îmi mai
scria cã el considerã cã
tot grupul a fost ajutat de

mine la un nivel mai mult
decât suficient, ºi cã
acum e dispus sã-mi dea
numele persoanei care
l-a trimis la mine, ºi care,
spre marea mea uimire,
i-a luat pentru asta toþi
banii pe care îi avea. M-a
rugat sã încerc sã recu-
perez banii de la acea
persoanã ºi sã îi trimit la
Constanþa, pentru aco-
perirea cheltuielilor pe-
rioadei de aºteptare a
plecãrii vasului. Spre ma-
rea mea surprizã ºi de-
cepþie, cel a cãrui nume
ºi adresã mi-a dat-o, erau
ale unei persoane ce acti-
va la un templu din cen-
trul Bucureºtiului. Dez-
amãgirea ºi furia mea,
produse de aceastã mâr-
ºãvie erau extreme. Noi
ne riscam libertatea ºi
acopeream ºi cheltuielile
pentru a-i ajuta pe aceºti
tineri oropsiþi de soartã,
iar un om care prin
definiþie ar fi trebuit sã fie
un model de conduitã, îºi
însuºeºte banii. I-am arã-
tat tatãlui meu aceastã
scrisoare, spunându-i cã
mã duc imediat la adresa
primitã spre a cere banii
înapoi. Tatãl meu, cu-
noscând temperamentul
meu, prespunea cã din
partea mea va urma o
explozie nervoasã. S-a
oferit sã mã însoþeascã,
sperând sã împiedice
o altercaþie durã,
oricum nedoritã, dar
cu atât mai mult în
timpurile acelea.
Ajungând cu tatãl
meu la locuinþa
respec t ivu lu i ,
i-am arãtat scri-
soarea trimisã
de Zoltan Wein-

garten, întrebându-l dacã
cele scrise corespund
adevãrului. Se pare cã
atitudinea noastrã a avut
efect, deoarece ne-a
restituit toatã suma. A
cãutat, foarte înfricoºat,
sã se justifice, spunând
cã avea de gând sã dea
banii comunitãþii sale. A
doua zi, dimineaþa,
mama mea a plecat spre
Constanþa ducând lui
Zoltan banii recuperaþi
precum ºi alþi bani nece-
sari pentru alimente
întregului grup. Pânã la
urmã, grupul a plecat ºi a
ajuns cu bine la desti-
naþie. Desigur, în acea
perioadã încã nu am
reuºit sã aflãm despre ei
nici un fel de ºtire, ca de
altfel de la nimeni din cei
mulþi care, ajutaþi de noi,
au urmat aceiaºi cale.

Dupã rãzboi au mai
trecut 20 de ani pânã
când soþia mea, Vera, ºi
cu mine am reuºit sã
aterizãm pe aeroportul
din Los Angeles spre a
începe o viaþã nouã în
SUA. Dupã alþi ani, în
care am reuºit sã ne
creiem o situaþie ºi sã
reîntregim familiile la los
Angeles, în 1972, am
întreprins o cãlãtorie de
afaceri la New York. Fiind
acolo, l-am vizitat pe pri-
etenul meu Emil Rappa-
port, care avea o prãvãlie
de încãlþãminte. El mi-a
relatat, cã un client de-al
lui, cumpãrând o pe-
reche de pantofi, ºi
aflând cã el a emigrat din
Bucureºti, l-a întrebat
dacã nu cumva cunoaºte
o persoanã cu numele de
Gheorghe Hillinger.
Când Emil i-a rãspuns
afirmativ ºi a adãugat cã
„persoana” urmeazã sã
vinã curând la New York
în interes de afaceri,
clientul i-a dat numãrul
de telefon, cu rugãmin-
tea sã fie sunat. Desigur,
am sunat imediat ºi în
scurt timp a apãrut ºi
clientul  lui Emil, care nu
era altul decât  Zoltan
Weingarten! Întâlnirea,
dupã atâþia ani, ºi atâtea
întâmplãri trãite de
fiecare dintre noi, a fost
de neuitat. Mi-a povestit
toatã viaþa lui, de când a
plecat din Constanþa ºi a
ajuns în Palestina, care în
1948 a devenit Statul
Israel. Acum, cãuta dis-
perat un mod spre a-ºi
arãta recunoºtinþa pentru
ce am fãcut, cu ani în
urmã, pentru el. M-a
copleºit cu cadouri, apoi
a venit la Los Angeles
spre a ne întâlni din nou,
i-a cunoscut pe pãrinþii
mei. S-a creat între noi o
prietenie sincerã, care a
durat mulþi ani, pânã la
moartea lui prematurã.
Prin prietenia lui, mi-a
mulþumit din plin pentru
eforturile ºi riscurile asu-
mate cu scopul de a ajuta
pe cei ce apelau la noi în
dorinþa de a scãpa din
infern ºi a ajunge într-un
loc care le-a asigurat o
viaþã liberã ºi demnã. 

Am cedat într-un singur caz...
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povesteºte
Se întâmpla în 1942,

când locuiam la Bucureºti
cu pãrinþii ºi cu sora mea.
Evenimentele din jurul
nostru, al evreilor din
România, se derulau tot
mai accelerat, tot mai
apãsãtor, atât moral cât ºi
material. Plana incerti-
tudinea asupra viitorului
nostru, chiar asupra
supravieþuirii noastre.

România, aliatã cu
Germania nazistã, trim-
itea floarea tineretului
sãu spre câmpurile de
luptã din Rusia. Evreii din
România, excluºi din
armata românã cât ºi din
serviciile de stat erau
folosiþi la „munca obliga-
torie”, ce consta din
prestarea fãrã nici o
remunerare a sãpatului
tranºeelor, excavarea ni-
sipului, curãþirea zãpezii,
lucrul în fabrici de pro-
ducþie a celor necesare
pentru armatã, etc. Nu
numai cã aceste munci
nu erau plãtite, dar nu se
asigurau nici cele mai
elementare mãsuri de
protecþie a muncii,
echipament, ca sã nici nu
amintim de alimente.

Serile, noi, tinerii, ne
adunam în cercuri,
schimbând idei, încer-
când sã ne ajutãm re-
ciproc spre a supravieþui,
nãdãjduind sã ajungem la
un viitor mai bun. Eram
încurajaþi ºi de ajutorul
unor prieteni români,
care au rãmas cu aceleaºi
sentimente faþã de noi
chiar ºi în perioada
alianþei cu Germania, ºi
care erau convinºi de
inevitabilul eºec militar ºi
moral al extremei drepte
din România ºi din
Europa.

În aceastã perioadã se
resimþea tot mai preg-
nant lipsa produselor ali-
mentare, cauzatã de ple-
carea pe frontul rusesc a
tineretului român. A-
ceastã lipsã afecta atât
populaþia civilã cât ºi
armata.

Cum în acea vreme în
Bucureºti erau o mulþime
de terenuri virane, cineva
din conducerea capitalei
s-a gândit sã foloseascã
acele terenuri pentru
producþia de legume ºi
fructe necesare popu-
laþiei oraºului. Evident,
mâna de lucru trebuia sã
fie cea gratuitã, a evreilor
local. Ca mai toate pro-
iectele dâmboviþene, nici
acesta nu a fost gândit
pânã la capãt, în sensul

de a se asigura ºi cele
necesare: scule, materi-
ale, îngrãºãminte, apã,
colectarea ºi transportul
recoltei ºi nu în ultimul
rând, asistenþa de spe-
cialitate. În lipsa oricãrei
organizãri, lucrurile nu au
mers de la sine ºi evi-
dent, rezultatele au fost
sub orice criticã. Unii
angajaþi de la primãrie au
promis un ajutor, dar
neputând lãmuri forurile
lor superioare de necesi-
tatea acestuia, au lãsat
baltã tot proiectul. Pe la
mijlocul lunii august
1942, unul din generalii
care ar fi trebuit sã orga-
nizeze aceastã activitate,
a venit la faþa locului sã
verifice „ogoarele”. Bine-
înþeles cã le-a gãsit tot
goale. Desigur, incom-
petenþa ºi incapacitatea
organizatoricã a condu-
cerii nu se putea invoca,
deci, în mod „logic”,
vinovaþi au fost scoºi tot
cei care nu aveau nici un
drept la replicã, respectiv
evreii repartizaþi la a-
ceastã activitate. Tocmai
în ziua de Yom Kipur, toþi
aceºti evrei, incluzând
toþi membrii familiilor
acestora au fost ridicaþi ºi
închiºi în templul din
Calea Moºilor, urmând ca
în ziua urmãtoare sã fie
exilaþi într-un ghetou la
Golta, capitala Trans-
nistriei din acea pe-
rioadã. În grupul din sin-
agogã se gãsea ºi Esther,
o tânârã de 17 ani, pri-
etenã de a noastrã, ridi-
catã împreunã cu pãrinþii
ei. Tatãl ei, croitor de
meserie, era unul din cei
repartizaþi la programul
falit de agriculturã ur-
banã. Ulterior am aflat cã
acesta a cerut în repetate
rânduri ajutorul necesar
pentru ca terenul la care
a fost repartizat sã pro-
ducã, dar vãzând nepã-
sarea celor cãrora li s-a
adresat, a considerat cã
de fapt era vorba doar de
una din multele proiecte
având doar scop propa-
gandistic, ºi ºi-a vãzut de
meseria lui de croitor.
Esther era veriºoara unui
prieten al meu, Josef, ºi a
venit de câteva ori cu
acesta la unele întruniri
ale noastre, ocazie cu
care ne-am împrietenit.
Josef stãtea într-o clãdire
vecinã cu ei ºi a fost mar-
tor la ridicarea lui Esther
ºi a pãrinþilor ei. A reuºit
sã-i urmãreascã ºi a vãzut
unde au fost duºi. În

aceiaºi searã a venit la
mine, cerându-mi sfatul
privind modul în care am
putea ajuta familia lui.
Eram conºtienþi cã nu
vom putea ajuta pe

pãrinþii Estherei, dar pen-
tru ea am vãzut o ºansã.
Ne-am deplasat imediat
la templu, care era
împrejmuit cu un zid ºi
avea o singurã poartã.
Poarta era pãzitã de un
singur jandarm. Cei din
interior erau atât de tim-
oraþi încât nici nu se gân-
deau la vre-o rezistenþã,
deºi ºtiau deja cã vor fi
trimiºi la Golta, unde vor
trebui sã treacã prin pur-
gatoriul ghetoului. Fiind
arestaþi în grabã de la
domiciliile lor, nu au avut
timp sã-ºi ia nici minimul
de haine necesar pentru
iarna grea care îi aºtepta.

Când am ajuns în faþa
jandarmului care pãzea
poarta, i-am înmânat o
sumã mare de bani,
spunându-i cã înãuntru
se aflã logodnica mea,
care a fost adusã aici din
greºealã ºi pe care
doresc sã o duc acasã.
Faptul cã arestarea per-
soanelor s-a fãcut fãrã
nici un plan sau listã pre-
alabilã era cunoscut de
paznici, deci explicaþia
mea era plauzibilã, aºa
ziºii vinovaþi fiind doar
bãrbaþii care nu au rea-
lizat „planul agricol”.
L-am întrebat pe jandarm
când îi vine schimbul, ca
nu cumva sã nu mai fiu
lãsat sã plec. Mi-a rãs-
puns cã am o orã la dis-
poziþie sã ies cu logodni-
ca mea. I-am promis cã,
dacã reuºesc sã ies cu
„logodnica”, îi mai dau o
sumã de bani. La intrare
în templu mi s-a înfãþiºat

o scenã demnã de
„Infernul” lui Dante.
Fiecare familie era strânsã
în jurul bãrbatului, care
era capul familiei dar ºi –
fãrã voia lui – cauza aces-

tui exod. Plânsetele copi-
ilor, privirea pierdutã a
pãrinþilor, înghesuiala din
interiorul templului,
mi-au rãmas în memoria
pânã în ziua de astãzi.
Mi-au trebuit minute în
ºir pânã s-o descopãr pe
Esther, care stãtea îm-
brãþiºatã cu pãrinþii ei
lângã un perete al tem-
plului. Când m-a vãzut,
Esther a fost foarte sur-
prinsã. În câteva cuvinte
i-am explicat planul meu
de a o scoate de acolo,
cel puþin pe ea. I-am
spus cã va putea sta la
vãrul ei pânã când pãrinþii
ei aveau sã revinã din
Transnistria. ªtiind cã

pãrinþii ei vor fi trimiºi
spre un viitor incert,
Esther nu a cugetat nici o
clipã ºi a refuzat oferta
mea, fãrã a cere pãrerea
pãrinþilor ei. A spus cã

vrea sã rãmânã cu pãrinþii
ei, indiferent de ce soartã
îi aºteaptã. ªtiind cã nu
am prea mult timp la dis-
poziþie, mi-am luat rãmas
bun de la ei ieºind pe
poarta pãzitã de jandar-
mul „meu”, care se uita
mirat cã de ce nu am ieºit
cu logodnica mea. Eram
foarte îndurerat ºi am
cãutat sã gãsesc moda-
litãþi de ajutorare a aces-
tei familii, ºtiind cã au
fost duºi la Golta. M-am
adresat unui bun prieten
român, Ionel Ardeleanu,
care era avocatul dar ºi
sfetnicul nostru în caz de
nevoie. El a gãsit o legã-
turã, printr-un prieten

de-al lui, la generalul
Alexianu, guvernatorul
Transnistriei, care avea o
casã la Bucureºti ºi una la
Golta. Spre norocul meu,
Alexianu se afla atunci la
Bucureºti ºi a fost de
acord sã vin la locuinþa
lui, într-o searã, pentru o
audienþã de câteva
minute. I-am spus cã
„logodnica” mea a fost
deportatã ºi se aflã în
ghetoul din Golta ºi
doresc sã ºtiu cum aº
putea-o ajuta pe ea ºi pe
pãrinþii ei. Alexianu a fost
înþelegãtor, spunându-mi
cã nu poate sã-i aducã
înapoi, dar îi va scoate
din ghetou ºi le va da de
lucru, tatãlui ca ºi croitor
al echipei guvernamen-
tale române, mamei ca
bucãtãreasã, iar lui
Esther ca ajutor la
curãþenie. De asemenea,
a fost dispus sã preia
douã geamantane cu
haine de iarnã ºi niºte
bani pentru familie.
Ulterior a reieºit cã s-a
þinut de cuvânt. Încã
înainte de 23 august
1944, când trupele sovi-
etice înaintau spre
România, Golta a fost
evacuatã de armatã ºi de
conducerea localã, ºi toþi
cei de acolo, inclusiv cei
din ghetou, au revenit la
Bucureºti. Scurt timp
dupã eliberare, Esther ºi
familia ei au plecat în
Israel, unde, în urma
schimbãrii a mai multe
domicilii, am pierdut
legãtura cu ei. 

George Hillinger, Los Angeles, martie 2007

Un Yom Kipur din negura vremilor
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Poate vã amintiþi de
bancul cu pricina: Kohn
vine acasã pe neaºtep-
tate, se uitã pe geam
înainte sã intre ºi-o vede
pe Raºela în pat cu pri-
etenul lui, Grün. Furios,
intrã, Raºela singurã. O
acuzã, ea riposteazã, el
iese, se uitã iar pe geam-
Grün iar în pat cu Raºela.
Pe când intrã, s-o acuze
iar, Grün- ia-l de unde
nu-i. Atunci îi spune
Kohn Raºelei: „N-am ce-i

face! De afarã, aºa se
vede. Nu mã crezi? Hai
sã vezi ºi tu!”.

De mulþi ani eram
obiºnuiþi sã vedem la
televizor sub titlul „ªtiri
din Orielntul Mijlociu”
bãrbaþi palestinieni cã-
rând pe umeri un sicriu,
cu un mort învelit în
giulgiu. Toþi strigã,
furioºi, femeile plâng dis-
perate. Comentariu: tru-
pele isaraeliene au îm-
puºcat/omorât un tânãr

palestinian, în cursul con-
flictului... Presa euro-
peanã comenteazã, mai
ales cea francezã con-
damnã Israelul ºi-ºi
exprimã simpatia  faþã de
palestinieni.

A venit momentul
cedãrii Fâºiei Gaza... vã
amintiþi de israelienii dis-
peraþi, cedându-ºi cu
greu casele, sinagoga,
trebuind sã fie târâþi ca sã
evacueze locul unde
urma sã ia naºtere, dupã
o jumãtate de secol de
aºteptare, un început de
stat palestinian.

Occidentul a asistat
cu încântare la primele
alegeri, care, iarãºi, de
afarã se vedeau a fi fost
democratice. ªi iatã, un
preºedinte Fattah ºi un
guvern Hamas. Ce putea
ieºi de aici? Colaborare,
spirit constructiv? Sigur,

nimeni din afara Gazei n-
a vãzut vreun motiv sã-i
finanþeze. Vor sã fie stat
independent? Asta în-
seamnã sã se întreþinã!
Israelul se întreþine? De
afarã, aºa se vede. Deºi
parcã am tot auzit de
banii donaþi de diaspora
evreiascã americanã pen-
tru ca Israelul sã su-
pravieþuiascã. Insã pales-
tinienii au ºi ei diaspora
lor. Probabil cã n-o fi la
fel de generoasã, în acest
caz.. Drept care imagini
foarte asemãnãtoare cu
cele cu care ne-am
obiºnuit - bãrbaþi arabi
cãrând pe umeri un
sicriu, strigând furioºi, în
timp ce femei disperate,
plâng - au acum comen-
tarii puþin diferite: pales-
tinienii se împuºcã între
ei. Se rãpesc unii pe alþii.
Îºi pun bombe unii altora.

Când ºi când mai pun
câte una ºi în Israel, sã
nu-ºi iasã din mânã. Pe
urmã continuã sã se
mãcelãreascã unii pe
ceilalþi.

Pe moment pare cã
regizorul divin s-a
hotãrât sã ofere un spec-
tacol de umor negru, pe
cât de macabru, pe atât
de comic. Îmi aminteºte
de vorba vechii mele pri-
etene, Kati: „Cea mai
bunã bucurie e cea pro-
dusã de necazul altuia”.

Nu mã bucur. Cum
spunea regina Victoria:
„We are not amused”.
Neam de neamul meu,
suntem bruneþi, cu ochii
negri ºi pielea mãslinie.
Aºa era ºi soþul meu.
Hannan Ashrawi
seamãnã, bucãþicã
ruptã, cu maicã-
mea. Oricât de

duºmani ne considerã ei,
oricât de duºmãnos se
poartã cu ai mei,
adãugând zi de zi feþe
noi pe panoul victimelor
terorii, eu mã simt, pe
undeva, foarte adânc,
apropiatã ºi de ei. ªi ei
sunt, pe undeva, ai mei.
ªi ei sunt „aproapele”. Ei
sunt „Thy neighbour/my
neighbour”. E adevãrat

cã eu, acum,
sunt afarã. Iar

de afarã, aºa
se vede.

EVA
BUCUR

Aºa se vede de afarã

Barry Shaw, împre-
unã cu familia sa, a
fãcut alia din Man-
chester, Anglia. La în-
ceput a crezut în pro-
cesul de la Oslo, avut
o orientare de stânga
ºi a crezut cu fermitate
în necesitatea acor-
dãrii unor concesii,
chiar dureroase, de
cãtre Israel palestinie-
nilor, de dragul rea-
lizãrii pãcii. Asta nu a
durat mult, deoarece
palestinienii au de-
monstrat lumii ce tip
de stat vor sã înfi-
inþeze. El ºi-a dat
seama cã nu se mai
poate accepta crearea
a încã unei entitãþi
islamice radicale ºi
violente, mai ales ca
vecin al Israelului.
Redãm mai jos, în tra-
ducere, unul din arti-
colele lui, scris ca
reacþie la poziþia faþã
de poltica Israelului
unor þãri „politic
corecte”, ºi apãrut în
publicaþia „The Daily
Sport”:

Dacã v-aþi hotãrât sã
boicotaþi Israelul, faceþi-
o temeic! Înþeleg cã
v-aþi sãturat de Israel ºi
iubiþi pe palestinieni.
Este OK, atâta timp cât
aþi cântãrit bine toate
faptele. Deci, vreþi sã
boicotaþi Israelul? Daþi-
mi voie sã vã ajut:
Verificaþi-vã toatã medi-
caþia. Asiguraþi-vã cã nu
aveþi tablete, picãturi,
loþiuni, etc. fabricate de
Abic sau Teva. Asta
poate însemna sã sufe-
riþi de rãcealã ºi gripã,
dar, asta e un preþ mic
de dat în campania con-

tra Israelului, nu? De-
oarece vorbim de boi-
cotarea Israelului, ºi
despre contribuþia pen-
tru lume a medicilor ºi
savanþilor israelieni, ce
pãrere aveþi despre
încercarea de a boicota
urmãtoarele... O com-
panie Israelianã a elabo-
rat un simplu test de
sânge care distinge
între formele blânde ºi
cele severe ale sclerozei
multiple. Deci, dacã
cunoaºteþi pe cineva
care suferã de aceastã
boalã, spuneþi-i sã
ignore faptul cã paten-
tul israelian poate sã
diagnosticheze cu mult
mai mare acurateþe
simptomele lor. Un dis-
pozitiv produs în Israel
ajutã la reabilitarea
mâinilor paralizate. A-
cesta stimuleazã electric
muºchii mâinii ºi dã
speranþã milioanelor de
oameni care au suferit
comoþii sau au fost vic-
time ale unor vãtãmãri
ale coloanei vertebrale.
Dacã doriþi sã anulaþi
aceastã speranþã a celor
în cauzã pentru o mai
bunã calitate a vieþii,
daþi-i drumul, boicotaþi
Israelul. Copiii cu pro-
bleme respiratorii vor
putea curând dormi
buºtean, mulþumitã u-
nui nou dispozitiv
israelian, numit „Child
Hood”. Aceastã ino-
vaþie înlocuieºte masca
de inhalaþii cu un sistem
îmbunãtãþit de ali-
mentare cu substanþe
curative. Vã rog sã
spuneþi mamelor îngri-
jorate cã nu vor mai
putea folosi dispozitivul
din cauza pasiunii voas-

tre. Acestea sunt doar
puþine exemple privind
modul în care oamenii
au beneficiat de know-
howul israelian pe care
doriþi sã-l blocaþi. Dar
puteþi bloca ºi cer-
cetarea! Un centru de
cercetãri din Israel este
pe cale de a face luminã
în afecþiunile creierului,
cum ar fi depresiile ºi
boala Alzheimer. Cen-
trul de Neurologie
Joseph Sangol, de la
Sheba Medical Center
tinde sã ajute mii de
cercetãtori ºi medici în

cercetãri asupra creieru-
lui. Un cercetãtor de la
Universitatea Ben Gu-
rion din Israel a reuºit sã
creieze anticorpi umani
monoclonali, care pot
neutraliza viruºi înalt
contagioºi fãrã a induce
efectele secundare ale
vaccinurilor existente.
Doi Israelieni au obþinut
în 2004 Premiul Nobel
pentru chimie. Cer-
cetãrile ºi descoperirea
unuia din cele mai
importante procese
ciclice ale celulelor
umane, fãcute de doc-
torii Ciechanover ºi
Hershko, vor conduce
la repararea ADNului, la

controlul proteinelor
nou produse ºi a sis-
temelor de apãrare imu-
nitare. Programul chi-
rurgical de dizabilitãþi
motrice de la Centrul
Medical Hadassa din
Israel a eliminat cu suc-
ces manifestãrile fizice
ale bolii Parkinson la un
grup de pacienþi, printr-o
tehnicã de stimulare
profundã a creierului.
Pentru femeile care sunt
supuse anual histerec-
tomiei pentru tratarea
fibromului uterin, elabo-
rarea în Israel a sistemu-
lui Ex Ablate 2000 este
o uºurare, oferind o
alternativã neinvazivã
chirurgiei. Israelul a
eleborat picãturi nazale
care asigurã o vaccinare
antigripalã de cinci ani.
Acestea sunt doar câte-
va din proiectele a cãror
aplicare o puteþi îm-
piedica prin boicotarea
Israelului. Dar sunt ºi
alte cãi, în care puteþi sã
faceþi un sacrificiu per-
sonal cu boicotul antiis-
raelian.

Cele mai multe sis-
teme de operare Win-
dows au fost elaborate
de cãtre Microsoft-
Israel. Aºa cã, daþi un
exemplu personal:
aruncaþi-vã afarã com-
puterele! Computerele
pot avea o etichetã cu
textul „Israel Inside”.
Tehnologia Chip Pen-
tium NMX a fost proiec-
tatã în Israel. Micro-
procesoarele Pentium 4
ºi Centrum au fost inte-
gral proiectate, dez-
voltate ºi produse în
Israel. Tehnologia de
poºtã vocalã a fost dez-
voltatã în Israel. Teh-

nologia pentru AOL
Instant Messenger ICQ
a fost elaboratã în 1996
în Israel de cãtre patru
tineri ultradotaþi. Atât
Microsoft cât ºi Cisco
dezvoltã capacitãþile de
cercetare-dezvoltare
din afara Statelor Unite
doar în Israel. Astfel,
datoritã boicotului tãu,
acum ai o sãnãtate
ºubredã ºi nici un com-
puter. Dar veºtile
proaste nu se terminã
aici. Aruncã-þi telefonul
mobil! Tehnologia tele-
foniei celulare a fost
elaboratã în Israel de
cãtre MOTOROLA, care
are cel mai mare centru
de dezvoltare în Israel.
Cea mai mare parte din
tehnologia de ultimã
orã din telefonul tãu
mobil a fost elaboratã
de savanþii israelieni. Te
simþi în nesiguranþã? Ar
trebui sã fii. O bunã
parte din securitatea ta
personalã stã în inven-
tivitatea israelianã, nãs-
cutã din necesitatea
noastrã de a ne proteja
ºi apãra viaþa de tero-
riºtii pe care îi susþii. Un
telefon poate activa de
la distanþã o bombã, sau
poate fi utilizat pentru
comunicãri tactice de
cãtre teroriºti, jefuitori
de bãnci sau rãpitori de
oameni. Este vital ca
autoritãþile de securitate
sã aibe acces la soluþii
de bruiaj ºi detectare a
celularelor. Lupta anti-
teroristã e sprijinitã în
acest domeniu de Net
Line Communications
Technologies din Israel.

Nu stricã sã ºtii cã
Israelul are cel mai mare
procent din lume pri-

vind numãrul celor cu
studii universitare. Is-
raelul produce mai
multe publicaþii ºtiinþi-
fice pe cap de locuitor
(109 la 10.000) decât
oricare altã þarã. În va-
loare absolutã, dupã
Statele Unite, Israelul
are cel mai mare numãr
de patente înregistrate.
Israelul are cea mai
mare concentraþie de
companii hi-tech în
afarã de Silicon Valey.
Israelul are cele mai
multe muzee ºi cele
mai multe cãrþi noi pu-
blicate pe cap de
locuitor. Raportat la
numãrul de locuitori,
Israelul absoarbe cel
mai mare numãr de imi-
granþi. Aceºti imigranþi
vin cãutând democraþie,
libertate religioasã,
oportunitãþi economice
ºi calitate a vieþii.
Credeþi sau nu, Israelul
este singura þarã din
lume care are un câºtig
net în numãrul de pomi. 

Deci, voi puteþi
calomnia ºi demoniza
Statul Israel. Puteþi con-
tinua, dacã vreþi, stu-
pidul vostru boicot.
Doresc doar sã aveþi în
vedere consecinþele ºi
adevãrul. Gândiþi-vã la
contribuþia masivã pe
care Israelul a dat-o
lumii, inclusiv pales-
tinienilor-ºi vouã- în
ºtiinþã, medicinã, comu-
nicaþii, securitate. Pro-
centual faþã de popu-
laþia noastrã, noi adu-
cem o mai mare con-
tribuþie decât oricare
altã naþiune pe pãmânt.

Nu putem fi cu toþii
rãi...

Dacã vreþi sã boicotaþi Israelul…
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La 11 decembrie
2006, Tzipi Livni,
Ministrul de Externe
Israelian a adresat
seminarului interna-
þional „Israelul ºi
Uniunea Europeanã în
vecinãtatea lãrgitã” un
mesaj din care redãm
unele pasaje:

“Acest seminar
internaþ ional…este
deosebit de actual,
fiind organizat exact
când are loc un proces
de gândire reactualizat
în ambele pãrþi-Israelul
ºi Uniunea Europeanã-
privind cea mai opor-
tunã formulã pentru
relaþiile noastre vii-
toare. Israelul ºi UE
împãrtãºesc aceleaºi
principii morale, moº-
tenire, tradiþii, valori
ale democraþiei, res-
pect al drepturilor o-
mului, ºi pentru dom-
nia legii. UE a exprimat
aceastã relaþie specialã
în declaraþia sa, adop-
tatã în concluziile
Consiliului Europei de
la Essen, în decmbrie
1994, stipulând urmã-
toarele: Consiliul Eu-
ropei considerã cã
Israelul, prin nivelul
sãu ridicat de dez-
voltare economicã,
poate sã se bucure de
un statut privilegiat în
relaþiile sale cu UE, pe
bazã de reciprocitate.
Israelul, din primele
zile ale existenþei sale,
a recunoscut impor-
tanþa integrãrii euro-
pene, bazat pe valorile
comune ºi în credinþa
cã aceastã colaborare
strânsã între statele
democratice este cea
mai bunã garanþie  a
pãcii, stabilitãþii, pros-
peritãþii economice ºi
sociale ºi a pluralismu-
lui cultural. UE a de-
venit cel mai mare
partener comercial al
Israelului. Am asistat la
adâncirea relaþiilor în
domeniul ºtiinþific ºi al
cercetãrilor tehnolo-
gice. Alte împliniri au
fost asocierea Israe-
lului, ca prima þarã
neeuropeanã, la pro-
gramul cadru de cer-

cetare-dezvoltare ºi
acordul de participare
a Israelului la elabo-
rarea programului eu-
ropean de sistem
global de navigaþie
prin satelit-Galileo.
Provocãrile strategice
comune ne-au adus

chiar mai aproape.
Dialogul nostru politic
s-a dezvoltat în ultimii
ani în mod semnifica-
tiv, ºi noi putem vedea
roadele acestui dialog
în cooperarea ºi coor-
donarea noastrã strate-
gicã tot mai accentu-
atã. Progresul în dia-
logul strategic între
Israel ºi EU au condus
la implicarea cres-
cândã a EU în pro-
blemele politice re-
gionale, incluzând
eforturile de stabilizare
a situaþiei din sudul
Libanului ºi din Gaza ºi
de a înfrunta ame-
ninþarea nuclearã irani-
anã. Aceastã implicare
europeanã sporitã în
problemele regionale
a poziþionat Israelul ºi
EU ca parteneri strate-
gici apropiaþi, coo-
perând ºi luând poziþie
comunã în înfruntarea
ameninþãrilor comune
care ne ameninþã pe
noi, ca ºi comunitate
democraticã. În Liban,
ca parte a eforturilor
noastre de a duce la
îndeplinire rezoluþia

consiliului de Secu-
ritate 1701, Israelul nu
numai cã a agreat, dar
chiar a indus ideia unei
implicãri europene
sporite. Aceasta a con-
dus la desfãºurarea de
trupe europene pe te-
ritoriul Libanului. Tre-

buie subliniat cã aceste
forþe nu sunt acolo ca
sã apere Israelul sau sã
promoveze interese
isreliene, ci ca sã stabi-
lizeze Libanul ºi sã
ajute guvernul libanez
sã-ºi exercite controlul
ºi autoritatea pe tot
teritoriul libanez. A-
cestea sunt interese
comune ale Israelului,
UE ºi a guvernului
libanez. Rãzboiul re-
cent în Liban nu a fost
un conflict între Israel
ºi Liban. Cu toate cã
rãzboiul a avut loc în
Liban, acesta a fost
cauza unui stat sãlba-
tic, Iran, ºi a man-
datarului sãu bine înar-
mat, Hezbollah, care
au profitat de un stat
slab, Libanul, în încer-
carea de a impune
agenda lor în regiune.
În aceastã provocare a
forþelor extremismului,
Israelul, UE ºi întreaga
comunitate moderatã
au luat poziþie co-
munã. Libanul este în
continuare în situaþie
de crizã. Forþele extre-
mismului, conduse de

Siria ºi Iran, doresc sã
rãstoarne guvernul
Siniora, dar ºi sã evite
implementarea de-
plinã a rezoluþiei sus-
amintite a Consiliului
de Securitate, cu sco-
pul de a putea contin-
ua sã introducã arme ºi

sã destabilizeze întrea-
ga regiune. Noi ne
confruntãm cu o Au-
toritate Palestinianã
condusã de Hamas,
care refuzã sã adopte
cele trei condiþii funda-
mentale: renunþarea la
teroare, recunoaºterea
dreptului la existenþã
al Israelului ºi accep-
tarea acordurilor is-
raeliano-palestiniene
anterioare. Acestea nu
pot fi nici negociate,
nici nu se pot înlocui
cu formulãri ambigue.
Israelul ºi UE, ca ºi
palestinienii moderaþi,
împãrtãºesc viziunea a
douã state, Israelul ºi
Palestina, trãind alãturi
în pace ºi securitate. În
acelaºi timp, Israelul ºi
UE împãrãºesc înþele-
gerea faptului cã nu
putem accepta o situ-
aþie în care o organiza-
þie teroristã, parte a
guvernului acelei þãri,
e privitã ca un partener
politic legitim, în timp
ce ea continuã sã fie
implicatã în acþiuni
teroriste. Recent de-
clarata încetare a focu-

lui este încã o încer-
care de stabilizare a
situaþiei, ºi formeazã
baza altor cooperãri în
viitor. Cu toate cã au
avut loc multe violãri
ale încetãrii focului de
cãtre palestinieni, Is-
raelul continuã sã
acþioneze cu reþinere,
cu scopul de a promo-
va în regiune speranþa.
Existã speranþã, dato-
ritã mesajului ferm
transmis de UE ºi de
comunitatea interna-
þionalã, insistând pen-
tru implementarea ce-
lor trei cerinþe nece-
sare pentru a se ajunge
la înþelegere cu Is-
raelul. Datoritã acestei
poziþii ferme ºi fãrã
compromis, existã
speranþa pentru o
schimbare pozitivã. UE
este un jucãtor cheie în
confruntarea cu provo-
carea pusã de aspiraþi-
ile nucleare ale Ira-
nului, în împiedicarea
proliferãrii armelor
neconvenþionale ºi a
armelor de distrugere
în masã. Actualul re-
gim iranian este o clarã
ameninþare strategicã
pentru Israel, dar nu
mai puþin ºi pentru va-
lorile UE, ale comu-
nitãþii internaþionale,
pentru securitatea re-
giunii ºi a întregii lumi.
În întregul sãu, UE ia
aceastã ameninþare în
serios. Timpul este
scurt: schimbarea în
capacitatea lor tehno-
logicã se poate pro-
duce mai curând decât
se crede. Se pot auzi
încã-din unele capi-
tale-ezitãri ºi dubii. Se
aude despre convor-
biri privind posibilul
efect al preþului pe-
trolului, sau de necesi-
tatea acordãrii a mai
mult timp Iranului,
ceeace, desigur, re-
gimul iranian foloseºte
doar pentru a ajunge
mai aproape de arma
ºi know-howul nucle-
ar. Sunt câþiva care
percep perspectiva
unui Iran nuclear ca pe
o problemã singularã,
izolatã, controlabilã.

Aceºtia greºesc pro-
fund ºi periculos. Dacã
devine clar cã lumea
nu e hotãrâtã sã con-
frunte serios aceastã
ameninþare, aceasta
poate duce la un efect
de domino. Unele þãri
pot cãuta protecþie în
propriile arme nucle-
are. Altele pot sã se
simtã obligaþi sã se
supunã regimului irani-
an. În oricare din
cazuri, noi vom fi con-
fruntaþi cu o situaþie
inacceptabil de pericu-
loasã ºi volatilã. A
devenit vital ca UE, ca
jucãtor cheie în aceastã
problemã, sã-ºi mã-
reascã eforturile în a
împiedica întârzieri în
continuare ºi sã treacã
imediat la imple-
mentarea de sancþiu-
ni eficiente, în plus
faþã de alte mãsuri
care sã împiedice un
Iran nuclear. A
început deja o lucrare
importantã, în sensul
implementãrii unui
program de acþiune.
Pe plan politic, coop-
erarea a demarat în
domeniul contratero-
rismului ºi al combat-
erii antisemitismului.
La fel, este nevoie de
îmbunãtãþirea dia-
logului politic, cu
scopul ameliorãrii
înþelegerii reciproce,
a depãºirii percepþi-
ilor greºite, a dez-
voltãrii mijloacelor co-
mune necesare pen-
tru a înfrunta pro-
vocãrile politice ºi de
securitate. A sosit
timpul pentru imple-
mentarea Declaraþiei
de la Essen ºi pentru
accelerarea discuþiilor
privind elaborarea unui
nou model strategic
pentru o relaþie vii-
toare mai bunã între
Israel ºi UE. Aceasta
trebuie sã fie bazatã
pe cunoaºterea faptu-
lui cã o relaþie mai
strânsã este în folosul
ambelor pãrþi ºi poate
contribui la per-
fecþionarea înþelegerii
ºi încrederii reci-
proce”.

Uniunea Europeanã-
avertizatã despre

ameninþarea iranianã
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Dr. Walid Phares
este un american
descendent din Li-
ban, expert în pro-
bleme ale teroris-
mului global ºi ale
Orientului Mijlociu.
El este un activist al
Fundaþiei pentru
Apãrarea Demo-
craþiei din Wa-
shington, D.C., cât
ºi al Fundaþiei Euro-
pene pentru Demo-
craþie din Bruxelles.
(Citat din enciclo-
pedia Wikipedia).

În noua sa carte,
întitulatã „Viitorul
Jihad” autorul ne
dezvãluie o viziune
înfricoºetoare. Având
în vedere faptul cã
el a fost educat ºi a
lucrat printre arabi
ºi a studiat mentali-
tatea ºi religia lor, el
ºtie foarte bine
despre ce vorbeºte.
El detaliazã care
este scopul Isla-
mului ºi cum plani-
ficã ei implemen-
tarea acestuia pânã
la deplina sa rea-
lizare. 

Iatã reflecþiile unui
ziarist american care
a lecturat cartea:
„Planul lor nu este o
ideie recentã - a fost
planul lui Mahomed
de la întemeierea
religiei pe care a
creat-o în secolul VII,
ºi toþi musulmanii

cred cã este þelul lor
de a realiza acest
plan, indiferent de
cât timp sau ce nece-
sitã aceasta – ºi el
constã în distrugerea
tuturor nemusul-
manilor ºi a þãrilor
nemusulmane. Ei au
invadat ºi au preluat
atâtea regiuni ºi
popoare câte au
putut din vremurile
lui Mahomed, fiind
opriþi temporar de
cãtre Franci în secolul
VIII, ºi încetiniþi de
numeroase Cruciade,
incluzând în ultima
cruciadã pe Richard
Inimã de Leu
(cca.1190). În acele
vremuri la Jerusalim
au fost mulþi creºtini,
dar aceºtia au plecat
când Cruciadele nu
au mai avut succes.
Jewrusalimul a fost
preluat de musul-
mani ºi creºtinii care
au trãit acolo nu s-au
mai întors niciodatã.
Musulmanii au con-
tinuat expansiunea,
ºi în 1529 au reuºit
sã ajungã la Viena,
când câþiva principi
europeni au strâns o
armatã ºi i-au oprit.
Ulterior, ei au contin-
uat politica lor de
invadare, pânã la
finele primului rãzboi
mondial, care a avut
ca rezultat divizarea
Imperiului Otoman
în mai multe þãri

diferite. De la cel de
al doilea rãzboi mon-
dial, ei ºi-au continu-
at planul: infiltrarea
guvernelor, a sis-

temului educaþional
ºi afacerilor din multe
alte þãri, care acum
întâmpinã multe
probleme din partea

musulmanilor. Ei fac
asta de multe
decenii, ºi acest
autor (Walid Phares)
cât ºi mulþi alþii au

încercat sã
spunã asta
guvernelor
ºi opiniei
publice, dar
nimeni nu
le-a dat a-
tenþie. Mu-
s u l m a n i i
spun cã nu
vor sã fie
opriþi, de-
oarece ei
cons ide rã
aceasta o
chemare de
la Allah. Ei
u r m ã r e s c
unirea tutu-
ror þãrilor a-
rabe cu sco-
pul dis-
trugerii Americii ºi a
Europei de Vest. Ei
nu ezitã sã se ucidã
între ei sau sã se sin-
ucidã sau sã ucidã pe
oricine, deoarece ei
cred cã vor avea rec-
ompensa în rai pen-
tru toþi cei pe care îi
ucid, incluzându-se
pe sine înºiºi. Un
musulman i-a relatat
autorului cãrþii, cã ei
au un alt Calif care
aºteaptã sã dom-
neascã ºi cã acesta
este în Afganistan!
Autorul ne spune cã
singura cale de a-i
opri este de a realiza
democraþii stabile în
Orientul Mijlociu, de
a elimina toate ºcol-
ile religioase care îi
învaþã pe musulmani
din fragedã copilãrie
cã voia lui Allah este
de a ucide pe nemu-

sulmani, ºi ei sã fie
învãþaþi începând de
la naºtere cã planul
lor este greºit.
Aceasta va necesita
ani ºi ani, dar noi nu
avem dreptul sã ne
îngropãm capul în
nisip ºi sã pretindem
cã nimic rãu nu se va
întâmpla, deoarece
deja se întâmplã. Nu
ºtim cum sã-i con-
vingem pe politi-
cieni, pe cei orbi
politic ºi pe adepþii
acestora în ce mare
pericol ne aflãm, dar
dacã noi nu îi oprim,
civilizaþia noastrã
vesticã va înceta sã
existe. Nimeni nu e
aºa de orb ca cel care
nu vrea sã vadã! Dacã
noi, vreodatã, a tre-
buit sã ne rugãm dar
sã ºi acþionãm, acest
moment este acum!”  

Un interesant articol, sem-
nat de Jonathan Tobin ºi apãrut
pe siteul Jewish Word Rewiew,
concluzioneazã cã douã eveni-
mente, aparent fãrã nici o legã-
turã între ele, însumeazã tot ce
trebuie ºtiut deapre conflictul
arabo-israelian. Aceste eveni-
mente sunt: ultimele cuvinte
ale lui Saddam Hussein ºi pu-
blicarea, dupã 33 de ani de

secretizare, a unei telegrame
privind implicarea lui Yasser
Arafat în elaborarea ºi des-
fãºurarea terorismului mondial.
Semnificaþia acestora poate fi
caracterizatã simplu: obsesia
lumii arabe privind eradicarea
statului Israel cât ºi dorinþa
vestului de a se autoamãgi
privind caracterul ºi intenþiile
liderilor arabi, sunt bazate pe
minciuni. 

Cel mai faimos din cele
douã evenimente a fost exe-
cuþia lui Saddam Hussein. În
ultimele sale momente, el a

jucat încã odatã cartea pe care
el cât ºi alþi despoþi arabi au
folosit-o fãrã a fi sancþionaþi:
Israelul. Astfel, printre ultimele
sale cuvinte a declarat:
„Palestina este arabã!”. Dece a
invocat aceastã cauzã cu ulti-
ma sa suflare? Deoarece chiar
ºi în acel moment el încã cre-
dea cã meritã sã abatã discuþia
de la vinovãþia sa spre scuza
bunã la toate: conflictul cu
Israelul. Lumea arabã a folosit
„lupta contra sionismului” ca o
scuzã pentru toate problemele
existente în cadrul societãþilor
lor. Fie cã e vorba de domnia
unor tirani ca Saddam, sau
lipsa oricãrui progres econo-
mic ºi a restului standardelor
prin care au rãmas cu mult în
urma Vestului, rãspunsul este
mereu acelaºi: ar fi fost altfel,
dacã în zonã nu ar fi existat
Israelul. Faptul cã aceastã tezã
este lipsitã de sens nu a fost o
piedicã în frecventa sa folosire.
Aceastã tacticã diversionistã
este atât de adânc însãmânþatã
în cultura lumii arabe deoarece
este repetatã cu rutinã nu doar
de cãtre oficialii regimului care
domneºte peste propriul po-
por dar ºi de intelectualii lor
care ar fi trebuit sã cunoascã
adevãrul. Concentându-se
asupra unui inamic extern-ºi în
special asupra unui stat condus
de „minoritatea” dispreþuitã a
evreilor „dhimmi”-arabii ºi-au
acordat sieºi ca ºi conducãto-

rilor lor o scuzã bunã la toate
pentru toate eºecurile lor. Cu
toate cã ºi-a marcat cariera
terorizând propriul sãu popor,
Saddam a fost întotdeauna
atent sã pozeze ca un pan-arab
antisionist. Când, în 1991, sol-
daþii sãi au fost izgoniþi din
Kuwait opunând o foarte micã
rezistenþã, nu a constituit o
surprizã faptul cã el a folosit
rachetele sale SCUD pentru a
ataca Israelul. Cu toate cã
Israelul nu a avut nimic cu jaful
lui Saddam în Kuwait ºi a fost
exclus din coaliþia internaþio-
nalã organizatã de cãtre primul
preºedinte Bush, pentru
Saddam a fost foarte important
sã facã astfel încât sã parã cã
Israelul a fost parte beligerantã
în acel rãzboi. Aceasta i-a adus
ovaþiile palestinienilor, care au
urcat pe acoperiºurile caselor
lor spre a aclama rachetele ce
se îndreptau spre Tel Aviv. El a
întãrit aceastã impresie prin
plãþile acordate familiilor
teroriºtilor sinucigaºi. Desigur,
ca ºi toate altele câte le-a
fãcut, aceasta a fost o min-
ciunã. Ca ºi restul lumii arabe,
Irakul nu a fãcut nimic altceva
pentru palestinieni decât de a-
i încuraja sã continue o luptã
fãrã sens. Dar, procedând ast-
fel, el a deturnat criticile
musulmanilor care în conti-
nuare preferã sã accepte ºtiri
false despre evrei decât sã-ºi
recunoascã propriile greºeli.

Spunând în ultimele sale clipe
„Palestina”, Saddam a furnizat
arabilor o altã scuzã pentru
ignorarea adevãrului despre
campania dusã pentru înde-
pãrtarea regimului sãu. Toate
astea alimenteazã deaseme-
nea aberaþia – încã larg crezutã
în Vest – cã sursa tuturor con-
flictelor din regiune este con-
flictul israeliano-arab. Dar,
dupã cum viaþa ºi moartea lui
Saddam a dovedit-o, conflictul
intra-arab are puþin de a face
cu evreii.

Cel de al doilea eveniment,
care a fost primit cu mult mai
puþinã mediatizare decât
moartea lui Saddam, a fost
publicarea telegramei ascunse
timp de 33 de ani de cãtre

Departamentul de Stat al SUA,
care confirmã faptul cã Yasser
Arafat, conducãtorul OEP, a
ordonat personal uciderea
celor doi diplomaþi americani
rãpiþi în 1973 (vezi articolul
„Minciunile lui Arafat” de la
pag...). Departamentul de Stat
a ascuns aceastã crimã din
motive politice. A fost impor-
tant pentru generaþiile de
diplomaþi americani ºi pentru
ºefii lor ca sã nu se facã public
adevãrul despre Arafat, de-
oarece ei credeau cã a trata cu
el e mai important decât a
combate terorismul. ªi în
numele acestei iluzii, o lungã
listã de conducãtori ai SUA au
ignorat în mod voit nu numai
minciunile pe care Arafat le-a
spus în timpul convorbirilor de
pace, dar au abandonat obli-
gaþia lor de a aresta ºi pedepsi
un terorist.

Ultimele cuvinte ale lui
Hussein ºi documentul despre
crimele lui Arafat ilustreazã
modul în care minciunile spuse
de despoþii arabi au fost sus-
þinute de minciunile autoa-
mãgitoare. Cei doritori sã
accepte decepþii viitoare, fie
din partea „moderaþilor” ca
Mahmoud Abbas, fie din
partea rivalilor sãi „extremiºti”
(Hamas), ar face bine sã
studieze aceste douã cazuri ºi
sã înþeleagã cã niciodatã pacea
nu va fi construitã pe minciunã.

O carte terifiantã
Reflecþii în urma lecturãrii cãrþii “Viitorul Jihad” de Walid Phares

Minciunile vechi nu pot fundamenta politica



„Jewish World
Review” publicã un
interesant material
referitor la o tele-
gramã a Departa-
mentului de Stat, datã
în vileag dupã 33 de
ani de pãstrare. Con-
þinutul acesteia a dis-
trus o mare parte a
edificiului uneia din
cele mai longevive
minciuni. Sub semnã-
tura lui Caroline B.
Glick, titlul materialu-
lui este: „Este vremea
ca lumea sã admitã cã
a fost trasã pe sfoarã
cu miliarde de dolari”

Iatã câteva idei din
articol: Laureatul Pre-
miului Nobel pentru
Pace, Yasser Arafat, a
fost un maestru a mar-
ilor minciuni. De când
a inventat terorismul
global cu înfiinþarea
organizaþiei teroriste
Fatah în 1959, Arafat a
pozat cu succes în
postura de luptãtor
pentru libertate, în
timp ce iniþia deturnãri
de avioane de pasa-
geri, masacre în ºcoli
ºi ocupãri de amba-
sade.

Spre a cultiva mi-
tul inocenþei sale,
Arafat ordona celu-
lelor sale teroriste
Fatah sã opereze sub
pseudonime. La în-
ceputul anilor 70 el a
redenumit o sumede-
nie de escadroane
ucigaºe „Organizaþia
Septembrie Negru”,
în timp ce public
clama cã acestea sunt
unitãþi aparte, fãrã nici
o legãturã cu Hamasul
sau cu el însuºi. În
anul 2000 când el a
lansat un nou jihad
palestinian, el a re-
petat acest proces,
redenumind celulele
teroriste Fatah „Bri-
gãzile Martirilor Aksa”,
susþinând cã acestea,
la rândul lor, nu au
nici o legãturã cu

Fatahul sau cu per-
soana sa. Aceastã
ficþiune a avut succes,
în ciuda faptului  cã
teroriºtii Aksa erau
membri Fatah ºi mulþi
erau chiar membri al
miliþiilor oficiale ale
Autoritãþii Palestinie-
ne, care primeau sa-
lariile, armele ºi
ordinele de luptã din
partea Fatahului.

Din telegrama pãs-
tratã la secret 33 de
ani ºi datã acum în
vileag, rezultã cã la 1
martie 1973, opt te-
roriºti Fatah, operând
sub drapelul lui Sep-
tembrie Negru, au
asediat ambasada
Arabiei Saudite din
Khartoum, Sudan, în

timpul unei recepþii
de rãmas bun a însãr-
cinatului cu afaceri al
Statelor Unite, George
Curtis Moore. Tero-
riºtii au luat ca ostatici
pe Moore, pe amba-
sadorul Statelor Unite,
pe însãrcinatul cu
afaceri al Belgiei cât ºi
pe doi diplomaþi arabi.
Ei au solicitat ca în
schimbul acestora,
Statele Unite, Israel,
Jordania ºi Germania
sã elibereze teroriºtii

bandei Baader-Mein-
hof, inclusiv pe Sirhan
Sirhan, asasinul lui
Robert Kennedy, cât ºi
pe Muhammed Awadh
(Abu Dauf), coman-
dantul lui Septembrie
Negru. În dimineaþa
urmãtoare, palesti-
nienii i-au ucis în mod
brutal pe cei trei occi-
dentali. Arafat a negat
orice amestec în acest
atac. Statele Unite au
acceptat oficial a-
ceastã negare. Însã,
dupã cum s-a aflat
ulterior, James Welsh,
care servea pe timpul
atacului ca analist la
Agenþia Naþionalã de
Securitate, a intercep-
tat o comunicare din
partea lui Arafat, care

avea cartierul general
la Beirut, cãtre tero-
riºtii lui, ordonând
atacul. În 1986, când
implicarea lui Arafat în
acea operaþiune a
devenit mult mai bine
cunoscutã, tot mai
multe voci au început
sã cearã investigarea
lui Arafat pentru cri-
mã. O scrisoare tri-
misã  de 44 senatori
cãtre judecãtorul gen-
eral Edwin Meese,
urgenta acuzarea lui

Arafat de conspiraþie
pentru uciderea,  în
1973, a diplomaþilor
americani. Dar, diplo-
maþii Departamentului
de Stat, îngrijoraþi cã
acuzarea lui Arafat
pentru crime va su-
pãra pe prietenii Sta-
telor Unite din lumea
Arabã, au solicitat
Departamentului de
Stat sã înceteze inves-
tigaþiile. Astfel, timp
de 33 de ani, sub
ºapte administraþii
prezidenþiale, Depar-
tamentul de Stat a
continuat sã nege cã
are cunoºtinþã despre
implicarea lui Arafat
sau a Fatah în execuþia
respectivã. Dar, tele-
grama recent lansata
de cãtre istoricii De-
partamentului de Stat
spune clar: „Operaþia
Khartoum a fost plani-
ficatã ºi executatã cu
completa cunoaºtere
ºi aprobare a lui Ya-
sser Arafat, ºeful Or-
ganizaþiei pentru
Eliberarea Palestinei
(OEP) ºi conducãtor al
Fatahului. Reprezen-
tanþi ai Fatah rezidenþi
în Khartoum au parti-
cipat la atac, folosind
un vehicol Fatah pen-
tru a-i transporta pe
teroriºti la ambasada
Arabiei Saudite”. Deºi
în mod clar talentat în
arta înºelãtoriei, Arafat
nu ar fi reuºit niciodatã
sã realizeze ºi sã pre-
lungeascã ficþiunea sa,
ºi odatã cu ea crimele
sale, fãrã colaborarea
guvernului Statelor

Unite ºi a organelor
media. În acest con-
text, transmiterea de
cãtre Departamentul
de Stat a telegramei
ridicã întrebãri îngri-
jorãtoare. Una din ele:
cum e posibil cã re-
cunoaºterea întârziatã
a acoperirii timp de
33 de ani a uciderii
diplomaþilor ameri-
cani a fost ignoratã de
media din Statele
Unite? Telegrama pu-
blicatã, care pune sub
semnul întrebãrii chiar
baza politicii Statelor
Unite în Orientul
Mijlociu, pentru gen-
eraþia trecutã este
uluitoare. Telegrama
concluzioneazã: 

„Operaþiunea Khar-
toum a demonstrat
din nou abilitatea lui
Septembrie Negru de
a lovi unde este de
aºteptat mai puþin.
Participarea deschisã a
reprezentanþilor Fatah
la atacul din Khartoum
aduce dovezi în plus
privind parteneriatul
F a t ah -Sep tembr i e
Negru. Statutul SUA
de primã þintã a
fedainilor indicã o
serioasã ameninþare
privind viitoare inci-
dente similare cu cel
din Khartoum”. Prin
faptul cã timp de 33
de ani nu a ajutat pu-
blicul american sã ºtie
cã Fatahul ºi OEP-ul
þinteºte pe americani
în mod special, media
a lipsit poporul ameri-
can de cunoaºterea
elementarã a lumii în

care acesta trãieºte. 
Oare cum ar fi arã-

tat politica Statelor
Unite ºi care ar fi fost
rezultatele pentru A-
merica ºi pentru secu-
ritatea mondialã în
întregul ei, dacã, în loc
sã se practice o po-
liticã care l-a fãcut pe
Arafat cel mai frecvent
vizitator al Casei Albe
în timpul adminis-
traþiei Clinton, SUA ar
fi cerut extrãdarea ºi
judecarea lui pentru
crimã? Câte vieþi ar fi
fost salvate dacã SUA
nu ar fi susþinut marea
minciunã a lui Arafat?
Ce impact ar fi avut o
astfel de politicã a
Statelor Unite asupra
dezvoltãrii organizaþi-
ilor teroriste surori ca
Hezbollah, al-Qaida ºi
Hamas, toate acestea
fiind înfiinþate de mem-
brii industriei terorii,
create de Arafat?

Din pãcate, publi-
carea telegramei nu a
dus la o schimbare în
politica USA de „înãl-
bire” a Fatahului. În
loc sã recunoascã fap-
tul cã Fatah ºi OEP

sunt organizaþii tero-
riste, Departamentul
de Stat le finanþeazã
activ cu dolarii plãtito-
rilor de taxe ameri-
cani. Astfel se întã-
reºte Fatah, prin înar-
marea, antrenarea ºi
finanþarea milþiei te-
roriste „Forþa 17”.

Sã ne imaginãm
cum ar fi arãtat lumea
dacã, în loc sã se spele
marea minciunã a lui
Arafat cum cã el ºi
organizaþia Fatah ar fi
componenta princi-
palã a pãcii în Orientul
Mijlociu, SUA l-ar fi
capturat ºi judecat pe
Arafat pentru uciderea
diplomaþilor sãi ºi ar fi
lucrat consecvent pen-
tru a distruge Fatahul.

Sã ne imaginãm
cum va arãta viitorul
nostru dacã, în loc de
a admite în secret
adevãrul ºi a încuraja
media sã tacã, guver-
nul SUA ºi-ar baza
politica curentã pe
adevãr, iar media ar
dezvãlui acest adevãr
lumii întregi.
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Într-o analizã a motivaþiilor
antiisraelismului, Ratna Pelle,
într-un articol din „ZioNation” redã
la început extrase dintr-un inter-
viu efectuat de jurnalistul elve-
þian Pierre Heumann cu editorul
ºef al postului de televiziune Al
Jazzera, Ahmed Seikh:

Ahmed Sheikh: În multe
state arabe, clasa mijlocie dis-
pare. Bogaþii devin mai bogaþi,
iar sãracii devin tot mai sãraci.
Priviþi ºcolile din Jordania, Egipt
sau Maroc: sunt peste 70 de
tineri înghesuiþi într-o clasã.
Cum sã-ºi facã profesorii meseria
în asemenea condiþii? Spitalele
publice sunt deasemenea în
condiþii fãrã speranþã. Acestea
sunt doar exemple. Ele aratã cât
de fãrã speranþã este pentru noi
situaþia din Orientul Mijlociu.

Pierre Heumann: cine e res-
ponsabil pentru aceastã situaþie?

A.S.: Conflictul israeliano-
palestinian este unul din mo-
tivele cele mai importante pen-
tru care crizele ºi problemele
continuã sã „fiarbã”. Ziua în care
s-a înfiinþat Israelul a creat baza
pentru problemele noastre.
Vestul va trebui în final sã înþe-
leagã aceasta. Toate vor fi mult
mai calme dacã palestinienii
ºi-ar primi drepturile lor.

P.H.: Susþineþi cã dacã Is-
raelul nu ar fi existat, ar fi fost

brusc democraþie în Egipt, ºco-
lile din Maroc ar fi fost mai bune
ºi clinicile publice din Jordania ar
fi funcþionat mai bine?

A.S.: Aºa cred
P.H.: Puteþi explica modul în

care conflictul israeliano-pales-
tinian influenþeazã aceste pro-
bleme?

A.S.: Cauza palestinianã este
centralã pentru modul de
gândire arab.

P.H.: La urma urmelor, e
vorba de sentimentul de autoa-
preciere?

A.S.: Exact. Este din cauzã cã
noi întotdeauna pierdem în faþa
Israelului. Asta îi roade pe
oamenii din Orientul Mijlociu, cã
o þarã atât de micã, cum este
Israelul, cu mai puþin de 7 mili-
oane de locuitori, poate sã
învingã naþiunea arabã cu cele
350 milioane ale sale. Asta
rãneºte egoul nostru colectiv.
Problema palestinianã este în
genele fiecãrui arab. Problema
Vestului este cã nu poate sã înþe-
leagã aceasta.

P.H.: Cred cã e corectã
remarca finalã. Noi nu putem
realiza destul cât de mult arabii
sunt motivaþi de umilire ºi de
orgoliu rãnit. Vedeþi reacþiile
extreme la caricaturile daneze ºi
la discursul din Regensburg al
Papei, precum ºi crima politicã ºi

multe ameninþãri din cauza fil-
mului „Supunere” din Olanda.
Dar, cel mai rãu dintre toate este
Israelul, care a apãrut din nimic
ºi în câteva decade a crescut la
statutul de cel mai prosper, put-
ernic ºi democratic stat din
regiune. ªi care a crescut din
mijlocul lor, în timp ce ei au
fãcut totul ca sã nu permitã asta
(Liga Arabã a fost creatã în mare
parte pentru asta). Israelul a arã-
tat cel mai clar eºecul statelor
arabe, lipsa lor de unitate ºi
superioritatea civilizaþiei vestice.
Diferenþa dintre lumea arabã ºi
Vest e vizibilã între Fâºia Gaza ºi
Ashkelon, depãrtate la 20 km,
sau între Ariel ºi taberele de
refugiaþi din apropiere. Pales-
tinienii lucreazã în aºezãrile is-
raeliene pentru mai puþin decât
salariul israelienilor, dar multi-
plul a ceeace ar câºtiga în teri-
toriile palestiniene. Problema
Palestinei nu este „centralã pen-
tru modul de gândire arab” pen-
tru cã palestinienii sunt mai opri-
maþi decât în altã parte în
Orientul Mijlociu, sau în Cecenia
sau în Iran, ci deoarece umilinþa
e perceputã mult mai rãu: „Aºa
o þarã micã poate sã învingã
naþiunea arabã. Asta rãneºte
egoul colectiv”. Restul este,
scuzaþi-mã, nonsens. – Sfârºitul
extrasului din interviu – 

Mai departe comentariile lui
Ratna Pelle: 

Chiar fãrã Israel, nici o ºcoalã
sau spital din lumea arabã nu va
avea profesori mai buni sau mai
multe medicamente, femeile ºi
dizidenþii nu vor avea mai multe
drepturi ºi Sirienii ºi Egiptenii nu
vor fi naþiuni mai prospere.
Problemele în Orientul Mijlociu
au existat înaintea înfiinþãrii sta-
tului Israel ºi nu vor fi mai puþine
în eventuala sa dispariþie.
Israelul le-a pus sub lupã, le-a
fãcut mult mai vizibile, aºa cum
un elev bun într-o clasã de
mediocri face ca eºecul celor din
urmã sã fie în mod penibil de
evident ºi contrazice toate
scuzele cum cã lecþiile sunt grele
ori profesorii nu sunt buni.
Frustrarea din cauza lipsei de
dezvoltare în lumea arabã
gãseºte supapã de scãpare în ura
faþã de Israel. Remarcile lui
Ahmed Sheik aratã deasemenea
cã nu e vorba atât de „ocupaþie”,
ci de Israelul însuºi, de faptul cã
existã ºi cã statele arabe nu sunt
capabile sã-l nimiceascã. În dis-
trugerea Israelului, lumea arabã
ºi-a propus un scop ce nu-l
poate atinge, ºi considerã cã
doar învingând Israelul îºi poate
recâºtiga demnitatea ºi mândria.
Victorii mici sau parþiale (sau
chiar faptul de a nu fi complet

învinºi) sunt exacerbate, cum ar
fi „victoria” egipteanã din 1973,
sau „victoria” Hezbollahului în
recentul rãzboi din Liban. Cu
toate cã asta poate fi cheia ter-
minãrii „punctului mort” între
Israel ºi statele arabe (de exem-
plu, Egiptul a fost capabil sã facã
pace cu Israelul doar dupã ce a
simþit cã ºi-a refãcut onoarea),
recentele „victorii” ale Hezbollah
ºi Hamas (despre care pales-
tinienii în general cred cã au reuºit
sã determine Israelul sã pãrãseascã
fâºia Gaza) nu au condus spre nici
o moderaþie sau atitudine recon-
ciliatoare, ci au crescut substanþial
dorinþa de noi victorii ºi credinþa
cã acestea vor fi posibile.

În loc sã tindã la reabilitarea
onoarei lor continuând sã lupte,
ei ar trebui mai bine sã fie sfãtu-
iþi sã-ºi reabiliteze onoarea
arãtând lumii cã sunt capabili sã
construiascã propria lor socie-
tate, sã asigure propriilor ce-
tãþeni educaþie ºi asistenþã me-
dicalã corespunzãtoare, sã
creieze locuri de muncã. 

În încheiere, Ratna Pelle în-
trebã retoric:  Nu ar fi cea mai
mare victorie asupra Israelului
dacã Palestinienii ar fi capabili sã
depãºeascã Israelul în creºtere
economicã ºi nivel de educaþie?
Sau dacã ar fi mai mulþi câºtigãtori
de premii Nobel arabi decât evrei?

Motivele: mândrie ºi umilire

Minciunile lui Arafat, ascunse…
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Când te-ai nãscut, tu ai plâns ºi toþi cei din jurul tãu au zâmbit. 
Trãieºte-þi viaþa astfel, încât, atunci când vei muri, tu sã fii singurul 

care va zâmbi ºi toþi cei din jurul tãu sã plângã.

Nu lua viaþa prea în serios, oricum nu vei ieºi viu din ea!
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Legea e lege!
Doi astronauþi ajung pe

Marte. Misiunea lor etste sã
verifice dacã pe planetã este
oxigen. „Dã-mi o cutie de
chibrite” spuse unul. „Dacã
ard, înseamnã cã este oxigen”.
Când era pregãtit sã aprindã un
chibrit, apare un marþian
agitându-ºi toate braþele...”Nu,
nu, nu aprinde!” Cei doi se
privirã îngrijoraþi. Poate fi oare
un gaz explosiv pe Marte?
Dar, au scos un alt chibrit.
Acum, o mulþime de marþieni

isterizaþi apãrurã, agitându-ºi
braþele: „Nu, nu, nu fã asta!”
Cei doi vãzurã cã pate a fi ceva
serios, dar ei aveau de
îndeplinit o misiune...Aºa cã
primul aprinse un chibrit, care
a ars complet ºi...nimic nu s-a
întâmplat. „De ce ne-aþi aver-
tizãm sã nu aprindem chibri-
turile?”. ªeful marþienilor
spuse: „Astãzi e Shabbat!”.

Perseverenþã
Microsoft dã un anunþ pen-

tru un post de Senior Project
Manager. Se prezintã 2000 de

candidaþi ºi Bill Gates e cel
care îi intervieweazã. Printre ei
si Moritz Cohen.

- Cine n-are experienþã de
15 ani în conducere de
proiecte, poate sa plece! zice
Bill Gates. 

1000 de persoane se ridicã
ºi pleacã. Moritz Cohen n-are
15 ani experienþã dar îºi zice
„Fie ce-o fi!“ ºi rãmâne.

- Cine n-a condus proiecte
în valoare de 10 milioane de
dolari, poate sã plece! zice iar
Bill Gates.

500 de persoane se ridica
si pleaca. Moritz Cohen n-a
condus proiecte atât de mari
dar îºi zice „Fie ce-o fi!“ si
rãmâne.

- Pentru postul acesta can-
didatul trebuie sã aibe expe-
rienþã de lucru in Coreea ºi sã
ºtie sârbo-croata! zice iar Bill
Gates.

Pleacã iar o droaie, rãmâne
Moritz Cohen ºi încã unul.

- Vorbiþi între voi sârbo-
croata! le zice Bill Gates.

- Baruch ata Adonai.....
începe Moritz Cohen

- Eloheinu melech hao-
lam....  continuã al doilea.

Putea fi mai rãu…
Frank privea întotdeauna

partea bunã a lucrurilor. El îi
irita pe prietenii lui cu eternul
sãu optimism. Indiferent de

circumstanþe, el spunea întot-
deauna : “putea fi mai rãu”.

Pentru a-l vindeca de acest
obicei, prietenii lui au hotãrât

sã inventeze o situaþie atât de
teribilã, încât chiar ºi Frank sã
nu poatã vedea vre-o speranþã.
Într-o zi, l-au întrebat: „Frank,
ai auzit de Tom? S-a dus acasã
în noaptea trecutã, a gãsit-o pe
nevastã-sa în pat cu un altul,
i-a împuºcat pe ambii, apoi s-a
sinucis”. „Asta e groaznic”,
spuse Frank, „dar, putea fi mai
rãu”.  Prietenii, uluiþi, l-au
întrebat: „putea fi mai rãu?”
„Pãi bine”, rãspunse Frank,
„dacã asta s-ar fi întâmplat
noaptea trecutã, eu aº fimort
acum!”

Chestii penibile
Bãrbatul vine acasã ºi îºi

gãseºte soþia în pat cu cel mai
bun prieten al sãu. Îºi ia arma ºi
îl împuºcã. Soþia, revoltatã:
“Dacã te porþi aºa, îþi vei
pierde toþi prietenii!”.

Un bãieþel îi scrie
Moºului: “Trimite-mi

un frãþior”. Moºul
r ã s p u n d e :

„Trimiþemi-o pe
maicã-ta”.

Care e diferenþa între stres,
tensiune ºi panicã? Stres este
când soþia e însãrcinatã, tensi-
une e când e însãrcinatã aman-
ta ºi panicã e când sunt însãrci-
nate amândouã.

Când insultele 
au clasã

“El are toate virtuþile pe
care le detest ºi nici unul din
viciile pe care le admir”-
Winston Churchill   

“Nu am ucis niciodatã un
om, dar am citit cu mare
plãcere multe ferpare”
–Clarence Darrow

“El nu a fost cunoscut nicio-
datã ca folosid cuvinte care ar
fi trimis cititorul la dicþionar”-
William Faulkner

“El poate comprima cele
mai multe cuvinte în cea mai
micã idee cunoscutã de vre-un
om”- Abraham Lincoln

“El nu are inamici, dar e
intens detestat de prietenii sãi”
– Oscar Wilde

“El are pentru muzicã ure-
chea lui Van Gogh” –Billy
Wilder

“El iubeºte natura cu toate
cele ce aceasta a fãcut cu el” –
Forrest Tucker

Dialoguri
-Domnule Itzik, dupã 20 de

ani de cãsnicie se mai întâmplã
sã aveþi pãreri diferite de ale
soþiei?

-Da, dar ea nu stie....

-Curaj, zice doctorul, ºi eu
sufãr de aceeaºi boalã.

-Da,dar dumneavoastrã
aveþi alt doctor.

- Nenorocito ce eºti !
Bãrbatu-meu iar a dormit la
tine în  noaptea asta ! 

- Poate la tine doarme ! La
mine stã treaz !

-Draga mea, am ajuns aºa
târziu deoarece am avut de
lucru...

- Esti atât de infidel incât
mã îndoiesc cã ai fi tatãl copi-
ilor noºtri !

- Ce mai este nou, Gigi ?
- Sunt supãrat, Vasile. Am

aflat cã nevastã-mea mã inºalã. 
- Bine, dar eu te-am între-

bat ce mai e nou .....

Soþia:
- Îþi promit cã te fac cel mai

fericit  bãrbat de pe lume.
Soþul:
- Serios? Când pleci?

Alinuþa ºi cu prietenul ei,
amândoi timizi, stãteau pe o
bancã în parc,

pe înserat. La un moment
dat el îi spune:

- Alinuþa, vrei sã facem
dragoste?

La care ea rãspunde:
- ªtii... n-aº fi vrut... dar m-

ai convins!

Ei despre ele
Intuiþia femininã este rezul-

tatul a milioane de ani în care
femeile nu au gândit.

Rupert Hughes
Chiar dacã bãrbaþii ar putea

sã înþeleagã femeile, tot nu le-
ar veni sã creadã.

AW Brown
Un misogin este un bãrbat

care urãºte femeile la fel de
mult pe cât se urãsc ele între
ele.

HL Mencken
Nu am mai vorbit cu nevas-

ta mea de ani de zile. Nu am
vrut sã o întrerup.  Rodney
Dangerfield. Unul dintre cele
mai dificile lucruri este sã
convingi o femeie cã pânã ºi
chilipirurile costã.

Edgar Watson Howe

Proverbe evreieºti
Ceea ce nu vezi cu ochii tãi,

nu inventa cu gura.
Un erou e cel care îºi poate

þine gura când are dreptate.

Un prieten vechi e mai bun
decât doi prieteni noi.

Prietenii vechi, ca ºi vinurile
vechi, nu îºi pierd aroma.

Unul din marile mistere ale
vieþii este faptul cã bãiatul care
nu a fost suficient de bun sã o
ia pe fata ta, poate fi tatãl celui
mai deºtept nepot din lume.

Un om înþelept aude o
vorbã ºi înþelege douã.

Nu poþi controla vântul, dar
poþi sã-þi potriveºti pânzele.

Spuse nespuse
* Nu putem trãi numai din

amintiri. (Ion Creangã)
* Doctore, mã chinuie

îngrozitor coloana. (Constantin
Brâncuºi)

* Posteritatea va crede cã
am avut un singur ou.
(Columb)

* Prefer rima imbrãþiºatã.
(Veronica Micle)

* Femeile cu picioare lungi,
sunt cele mai bune la pat.
(Procust)

* Duc o viaþã regulatã; mã
culc la ºapte, mã scol la ºapte.
(Albã ca Zãpada)

* Femeia model trebuie sã
fie tânãrã. (Corneliu Baba)

* A fost nuntã cu dar, dar
nu cine ºtie ce! (Zamfira)

* N-aveþi, cumva, un foc?
(Nero)

* ªi totuºi, se învârteºte!
(Galileo Galilei la un chef)

* Suntem rude, dar foarte
îndepãrtate (Fraþii Grimm)

* Eu sunt o excepþie: mi-
am fãcut carul vara. (Nicolae
Grigorescu)

* Aria cercului se bucurã de
o celebritate nemeritatã.
(GiuseppeVerdi)

* Noi vrem pãmânt! (un
extraterestru)

* Nu intraþi în marile com-
plexe cu soþia. (Freud)

* Am picat la þanc! (Aurel
Vlaicu)

* Tabloul lui Repin este lip-
sit de simboluri. (Mendeleev)

* Când pun mâna pe un
roman bun, nu-l las pânã nu-l
termin.(Cleopatra)

* Ce micã-i lumea! (Gulliver
în þara piticilor)

* Nu-mi fac planuri de
viitor. (Nostradamus)

* Toþi oamenii de valoare
au zburat din România. (Henri
Coandã)

* De fapt, la þarã eu n-am
varã, ci un vãr. (George
Topârceanu)

* Ca orice om, am fost ºi eu
la strâmtoare. (Magellan)

* Marile cuceriri le-am fãcut
in moteluri. (Gingis-Han)

* Eu stau, tu stai, el sta.
(Imnul de stat)

* Oºtenii mei, astãzi avem
exerciþii de tragere. (Vlad Þepeº)

* Americanii s-au obiºnuit cu
insula în coastã. (Fidel Castro)

* Am ajuns în America pen-
tru cã m-a trimis nevasta dupã
cartofi. (Cristofor Columb)

* Forma mea de protest
este demonstraþia. (Pitagora)

* Nu sunt de acord cu
femeile care îºi spioneazã bãr-
baþii. (Mata-Hari)

Scandalagiul
Pe mãsurã ce un elegant

pachebot se apropia de o
insulã, un tip cu barbã, în
zdrenþe, desculþ, devenea din

ce în ce mai agitat pe insulã,
aprindea focuri, sãrea de colo
colo, urla...

- Ce-i cu ãsta? intreabã unul
dintre pasageri.

- Habar n-am, zice cãpitan-
ul. Da de fiecare datã când tre-
cem p-aici parcã înnebuneºte!“ 

Puncte de vedere
Un student plin de sine, la un

meci de fotbal, încerca sã
explice unui vârstnic, ce ºedea
lângã el, dece a fost imposibil ca
vechea generaþie sã înþeleagã
generaþia sa. „Voi aþi crescut
într-o lume diferitã, dr fapt într-
una aproape primitivã. Tinerii de
astãzi au crescut cu televiziunea,
avioanele cu reacþie, cãlãtoria
spaþialã, cu omul umblând pe
lunã, iar navele noastre spaþiale
au vizitat Marte. Noi avem
energie nuclearã, maºini elec-
trice ºi cu hidrogen, computere
cu procesoare rapide ºi”... aici a
fãcut o pauzã ca sã mai tragã din
bere...Profitând de întreruperea
în litania studentului, vârstnicul a
replicat: „Ai dreptate, fiule. Noi
nu am avut aceste lucruri când
am fost tineri...aºa cã le-am
inventat. ªi acum, micule c...t
arogant, ce faceþi voi pentru
generaþia urmãtoare?”

ULTIMA ORÃ:
Franþa a ridicat nivelul de

alertã teroristã de la „Ascun-
deþi-vã” la „Fugiþi”. Ultimele
douã nivele care au rãmas sunt
„Predaþi-vã” ºi „Colaboraþi”.
Situaþia a fost agravatã de fap-
tul cã un recent incendiu a dis-
trus fabrica de steaguri albe,
paralizând efectiv capabilitatea
militarã a þãrii.

Dialog

George Bernard Shaw, cãtre Winston Churchill: “Vã trimit
douã bilete la premiera noii mele piese, luaþi un prieten…dacã
aveþi unul”.

Winston Churchill, cãtre Bernard Shaw: “Nu pot sã particip
la premierã, dar voi veni la al doilea spectacol… dacã va mai fi
unul”.


