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PO{TA
REDAC}IEI
Preºedintele Comunitãþii Evreilor
din Tecuci, dl AIZIC IANCU, ne-a
trimis mai multe articole despre
„marele om care a fost Avram Goldstein Goren“,
decedat la 27 noiembrie 2005, cu rugãmintea de a-i
consacra o paginã a ziarului nostru, þinând cont de
marile sale merite pentru evreii din România ºi din
Israel. Memoria filantropului Goldstein-Goren, originar
din Tecuci, a fost evocatã de revista noastrã ºi o vom
face ºi în viitor. Pânã atunci, vom reproduce din
scrisoare câteva date legate despre
felul în care domnia-sa a ajutat
comunitatea din Tecuci. Aflând de la
profesorul ªtefan Andronache,
directorul Bibliotecii Municipale,
despre ajutorul pe care l-a primit din
partea lui Goldstein-Goren pentru a
scrie o istorie a Tecuciului, semnatarul
scrisorii, dupã ce s-a adresat mai
multor persoane originare din acest
oraº, plecaþi în Israel, l-a contactat pe
Goren, informându-l despre intenþia lui
de a încerca sã refacã sinagoga din
oraº. „La un interval de câteva zile,
acest mare Om m-a sunat personal,
spunându-mi cã se simte deosebit de
emoþionat ºi entuziasmat de ceea ce
i-am solicitat ºi cã, în cel mai scurt
timp, îmi va trimite un avans de 1.000
de dolari pentru a se demara cât mai
rapid frumoasa mea iniþiativã“ - ne-a
relatat Aizic Iancu. Goldstein-Goren
s-a interesat în permanenþã cum
decurg lucrãrile de restaurare ºi „la
intervenþiile noastre, a contribuit
substanþial ºi la procurarea ºi montarea unei noi ºi moderne microcentrale termice la sediul comunitãþii
ºi pentru care - mai ales iarna, când
ne întâmpinã aceea plãcutã cãldurã - nu putem decât
sã mulþumim ºi sã-l pomenim zilnic pe acest mare Om“.
Avram Goldstein-Goren a avut o remarcabilã
activitate culturalã ºi socialã cât a stat la Tecuci, iar
dupã ce a plecat în strãinãtate nu ºi-a uitat urbea ºi a
fãcut numeroase donaþii de cãrþi ºi de bani pentru
Biblioteca Municipalã, ªcoala nr. 6 ºi ªcoala nr. 1 (dupã
ce clãdirea a ars). Cu ajutorul lui, s-au tipãrit trei cãrþi
fundamentale pentru istoria ºi cultura tecuceanã. Cu
prilejul împlinirii venerabilei vârste de 100 de ani, pe
29 iulie 2005, ºi în urma eforturilor depuse de dl Aizic
Iancu ºi de prietenul sãu, prof. Andronache, Consiliul
local Tecuci l-a distins cu titlul de „Cetãþean de Onoare“
al oraºului, iar comunitatea evreiascã i-a acordat o
„Diplomã de Excelenþã“. Din pãcate, la 27 noiembrie
2005, Avram Goldstein-Goren s-a stins din viaþã. A fost
înmormântat, conform dorinþei sale, în Israel. „Pentru
tot ce a fãcut pentru noi, îi mulþumim încã o datã ºi-I
asigurãm de întregul nostru respect. Noi, tecucenii,
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Ne face plãcere sã constatãm cã reluarea unei rubrici mai vechi a
revistei, „Poºta redacþiei“, a fost foarte bine primitã de cititori. Considerãm
- aºa cum am arãtat ºi în numãrul trecut - cã este un alt mijloc de a avea
informaþii directe de la comunitãþi, de a cunoaºte pãrerile, dorinþele,
interesele celor care ne citesc. De aceea, vã rugãm din nou sã ne scrieþi.
Vã vom publica. O singurã menþiune: deoarece se pune problema spaþiului,
redacþia îºi asumã dreptul de a reda pãrþi sau fragmente, mai mari sau
mai mici din materialele dvs. Aceasta este uzanþa la toate redacþiile în
cazul unei astfel de rubrici. Vã mulþumim pentru înþelegere. (R.E.)
nu-I vom da uitãrii. Faptul cã, la intrarea în sinagoga
restauratã prin gestul sãu, se aflã - aºa cum a dorit
dânsul - o placã de marmurã albã pe care scrie:
«Sinagoga a fost restauratã prin aportul substanþial
al domnului Avram Goldstein-Goren, în memoria
pãrinþilor» - cred cã spune totul“, se aratã în
corespondenþa trimisã din Tecuci.
Profesorul {TEFAN ANDRONACHE, ajutat în
munca sa de Goldstein-Goren, ne-a trimis o prezentare
a personalitãþii acestuia:
„Avram Goldstein-Goren s-a
nãscut la 28 iulie 1905… în modestul
târg Podu Turcului, situat în partea
nordicã a judeþului Tecuci. Pãrintele
sãu, Itzac Moºe Goldstein, era un
mare promotor al iudaismului ºi s-a
numãrat printre cei mai importanþi
comercianþi ai þinutului din sudul
Moldovei“. Dupã terminarea studiilor
universitare de ºtiinþe economice ºi
drept ºi începutul carierei sale ca
director al Bãncii Comerciale din
Tecuci, se aratã în continuare, „Avram
Goldstein-Goren a militat pentru
cauza poporului evreu întemeind
Societatea «Habima», prima organizaþie sionistã din România, Asociaþia
Sportivã «Maccabi» ºi Societatea
Culturalã «Amicii Teatrului», care a
scos ºi o publicaþie, «Habima». Plecat
în Palestina, el a fondat prima fabricã
de cerneluri din Palestina, o þesãtorie
ºi o fabricã de textile la Dimona, a
condus Palestinian British Bank ºi a
fost reprezentantul concernului italian
«Fiat» pentru întreaga zonã a
Orientului Mijlociu. Deºi ºi-a petrecut
ultimii ani de viaþã la Milano, el nu a
uitat România, sufletul fiindu-i în
Israel“. Autorul articolului aratã cã, în perioada 19391944, „fiind obligat sã rãmânã în România, s-a implicat
în acþiunile de ajutorare a deportaþilor evrei din
Transnistria, încercând, pe cât posibil, sã le uºureze
traiul lor de acolo“. A sprijinit plecarea în Israel a 124
de copii rãmaºi orfani în urma deportãrilor în
Transnistria, precum ºi a 200 de haluþimi în Palestina.
Avram Goldstein-Goren a fost un adevãrat Mecena al
evreimii române. El a contribuit la construirea uneia
dintre clãdirile Universitãþii din Beer Sheva, a mai
multor centre culturale ºi sportive din Tel Aviv, a ctitorit
sinagogi, parcuri ºi case de odihnã în Dimona,
Ierusalim ºi Tel Aviv - a mai menþionat semnatarul
articolului. De numele lui Avram Goldstein-Goren se
leagã ºi crearea Centrului de Studii Ebraice al
Universitãþii Bucureºti. La ceremonia de înhumare,
care a avut loc în urmã cu o lunã în Israel, numeroase
personalitãþi au evocat generozitatea care l-a
caracterizat, precum ºi bunãtatea lui sufleteascã.

IN MEMORIAM

AVRAM
GOLDSTEINGOREN

La 15 decembrie 2005,
emisiunea în limba românã
a Radioului România
Internaþional, destinatã
ascultãrilor israelieni,
originari de pe meleagurile
dintre Dunãre ºi Carpaþi,
împlinea 15 ani.
În 1990, pornea la drum
o experimentatã echipã
de jurnaliºti de radio, Marilena Gheciu, Ioana Niþescu, Nicoleta Dandu, Carmen
Sãndulescu, echipã imbatabilã prin tot ceea ce a realizat: emisiuni despre viaþa
socialã, spiritualã, culturalã ºi politicã a evreilor din România ºi a israelienilor,
deopotrivã. Lor li s-a adãugat o echipã tânãrã, ambiþioasã, care a „crescut“ în
acelaºi spirit: Mihaela Dincã, Rãzvan Emilescu, Simona Constantin. Ambiþiile ei
au dat rod. Un exemplu numai: Simona Constantin „face“ un masterat în cultura
ºi civilizaþia ebraicã la Universitatea din Bucureºti.
La emisiunea festivã au fost „în direct“ pentru ascultãtorii israelieni:
E.S. Rodica Radian Gordon, ambasadorul Israelului în România, preºedintele
Camerei de Comerþ ºi Industrie România-Israel, care a accentuat asupra rolului
R.R.I. pentru israelienii originari din România ec. José Iacobescu - din iniþiativa
cãruia, tot acum 15 ani, lua fiinþã aceastã importantã instituþie de promovare a
relaþiilor economice bilaterale România-Israel -, care a mulþumit R.R.I. pentru
promptitudinea reflectãrii evenimentelor din aceastã zonã de activitate cunoscutul publicist israelian Noam Iaffe, directorul emisiunilor în limba românã de la
„Kol Israel“, care a rememorat prima Hanukiadã, organizatã imediat dupã inaugurarea R.R.I. corespondentul în Israel al Societãþii Române de Radiodifuziune,
Dragoº Ciocârlan, care, prin telefon, a mulþumit R.R.I. pentru tot ce a fãcut ºi face,
rezumând tot ceea ce, personal, îi datoreazã: „Dacã, acum, sunt corespondentul
S.R.R. în Israel, asta este pentru cã am învãþat ºi de la voi!“.
În fiecare dintre cele opt zile de Hanuca 5766, care au urmat aniversãrii,
R.R.I. s-a „deschis“ cu un mesaj de Hanuca, rostit de preºedintele F.C.E.R.,
deputat dr. Aurel Vainer, de preºedinþi de comunitãþi evreieºti din România, de
personalitãþi israeliene originare din România, prieteni ºi colaboratori ai postului,
adãugând noi valenþe prieteniei româno-israeliene. (I.D.)
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Domnul IOSIF POPA, din
Oradea, ne-a relatat, într-o
corespondenþã, despre o importantã personalitate orãdeanã, inginerul VARADI
ERNEST, de la a cãrui naºtere s-au împlinit, în
februarie anul trecut, 95 de ani. „Ernest - se aratã
în scrisoare - s-a dovedit deosebit de studios încã
din primele clase ale Liceului Evreiesc din Oradea.
Deºi pãrinþii ar fi vrut sã devinã economist, el a
fost pasionat de chimie, astfel cã a urmat cursurile
renumitei Politehnici de la Dresda pe care le-a
absolvit ca inginer chimist ºi mineralog. În primii
ani de carierã, îl gãsim la Exploatarea minierã din
Bãiþa Bihor. Aici a fãcut primele cercetãri vizând
cunoaºterea ºi valorificarea potenþialului ce-l
oferea molibdenul, dar ºi a radioactivitãþii zonei
cu zãcãminte de uraniu, Varadi extinzându-ºi
colaborarea cu specialiºti care lucrau la laboratoarele de profil din Germania ºi Elveþia
La unitatea din Derna, unde s-a transferat în
toamna lui 1940, a rãmas pânã dupã pensionare.
Aici ºi-a amenajat un laborator, prin mijloace
proprii, pentru a cunoaºte ºi a pune în valoare
ºisturile bituminoase - zãcãmânt deosebit de
rãspândit în zonã. Din iniþiativa sa au fost
construite aici secþii de producþie pentru punerea în practicã a cercetãrilor, produsele
astfel obþinute constituind marfã de export într-o serie de þãri dezvoltate. Dupã opinia
unanimã a contemporanilor, principala invenþie a lui Varadi a rãmas «uleiul polar».
Este vorba despre un ulei, realizat din ºisturi bituminoase, care rezistã (rãmâne fluid)
pânã la minus 60° Celsius, faþã de cel mult minus 20° Celsius, performanþã realizatã
pânã la acea datã de americani. Uleiul polar ºi-a gãsit o largã întrebuinþare, în primul
rând în aviaþie, Rusia realizând la numai câteva luni de la apariþia invenþiei, mai exact
în 1952, în premierã mondialã, primul, zbor peste Polul Nord. Aceastã invenþie i-a
adus titlul de Laureat al Premiului de Stat ºi Ordinul Muncii Clasa a III-a. A fost propus
pentru funcþii înalte în ministerul de resort, dar el a refuzat, considerând cã Derna îi
poate aduce satisfacþii profesionale mult mai mari. Nu se va ºti niciodatã totul sau
absolut totul despre activitatea lui, deoarece inventatorul avea o fire închisã ºi retrasã,
comunica greu, mai ales dupã 1944 când ºi-a pierdut în Holocaust, la Auschwitz,
ambii pãrinþi, soþia ºi cei doi bãieþi.
Soarta multor altor invenþii aparþinând lui Varadi a rãmas incertã. Documente de
o importanþã deosebitã care ar fi atestat valoarea realizãrilor lui au ars într-un incendiu
devastator, în 1993, incendiu caracterizat de inventator, drept „provocat de o mânã
criminalã“, cu scopul de a se ºterge toate mãrturiile despre activitatea sa. Varadi a
lãsat cu limbã de moarte ca de o bunã parte din averea sa sã beneficieze cei nevoiaºi,
copiii dotaþi ºi bãtrânii.
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VARADI
ERNEST –
un renumit
inventator

Profesorul Florin Stan
din Constanþa este cercetãtor în cadrul Muzeului
Marinei Române. Tema
lucrãrii sale de doctorat
este „Situaþia evreilor din
România între anii 19401944“ ºi, aºa cum mãrturiseºte, este un apropiat al comunitãþii evreilor din oraº. Domnul Stan se oferã sã
ne trimitã, pentru a fi publicate în revista noastrã, „materiale, articole, legate de
viaþa ºi cultura evreiascã de la Pont, din Dobrogea ºi Constanþa“. Îi rãspundem,
prin intermediul acestei pagini, cã aºteptãm cu bucurie contribuþia domniei-sale.

Un constãnþean
vrea sã devinã
corespondent R.E.

Un excep]ional gest de omenie
Am fost obiºnuiþi în ultima vreme sã auzim ºi sã relatãm despre profanarea,
vandalizarea cimitirelor evreieºti (ºi nu numai), ai cãror autori rareori sunt gãsiþi de
organele de ordine. Dar, spre bucuria noastrã, aflãm ºi despre gesturi contrare, ale
unor oameni cu suflet, care, dintr-un sentiment de solidaritate sau recunoºtinþã, îºi
asumã de bunãvoie sarcina de a avea grijã de cimitire evreieºti pãrãsite. ªtim de
multã vreme cã la Jibou, unde nu mai trãieºte nici un evreu, elevii unui liceu din
localitate se îngrijesc de cimitir ºi, în fiecare an, de Ziua Holocaustului, depun coroane
de flori la Monumentul evreilor morþi în lagãrele de exterminare naziste. Acum am
aflat de o altã faptã care ne emoþioneazã. Cu ajutorul domnului Gheorghe Tare,
român creºtin care trãieºte la Cluj, dar s-a nãscut în satul Aruncata, a fost identificat
un cimitir evreiesc din aceastã localitate care nu era cuprins în evidenþa Comunitãþii
din Cluj. Mai mult decât atât, ca semn de
recunoºtinþã faþã de familiile evreieºti din
comunã, la care a lucrat mama domnieisale, familii cu care a avut relaþii
excelente, ºi ºtiind cã aici au fost
înmormântaþi evrei, Gheorghe Tare, din
proprie iniþiativã, a reuºit sã localizeze
acest cimitir ºi, din resurse proprii ºi cu
ajutorul sãtenilor din zonã, l-a împrejmuit
cu un gard de sârmã ghimpatã ºi cu un
gard viu din puieþi de brad. De asemenea,
în memoria evreilor înhumaþi aici,
domnia-sa a ridicat în mijlocul cimitirului,
un mic monument compus dintr-un stâlp
de metal în vârful cãruia a fixat o stea a
lui David.
Este un gest inegalabil, care ne
emoþioneazã profund ca evrei, ºi pentru
care nu putem decât sã transmitem
domnului Gheorghe Tare întreaga
noastrã gratitudine. (E.G.)

Cimitirul Evreiesc
din satul Aruncata
(jud. Cluj),
refãcut de
GHEORGHE TARE,
un român,
fiu al satului

