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              EDIłIE SUBSIDIARĂ A MINIREVISTEI MENORA      
                                 PUBLICAłIE A COMUNITĂłII EVREILOR FOCŞANI         
  
Prin amabilitatea d-lui Ing. Norbert Zilberman am primit la redacŃie următorul 
articol de excepŃie pe care spre mândria noastră îl supunem atenŃiei 
dumneavostră în cele ce urmează, el se intitulează « Primul general 
israelian“David Marcus” »  

 

În afară de britanicii care controlau zona, evreii se mai luptau şi cu miliŃiile 
arabe care se opuneau constituirii statului Israel. Sosit în Palestina, Marcus a înfiinŃat 
un centru de comandă şi control, adaptând experienŃa sa de război de la Şcoala de 
pregătire a puşcaşilor marini necesităŃilor speciale ale Armatei Israeliene. În această 
perioadă, a scris şi un manual de antrenament pentru soldaŃii evrei. De asemenea, el 
a identificat punctele slabe ale apărării Israelului în kibbutz-urile din deşert Negev 
(aflat la sud) şi în Ierusalim, ocupat de către Legiunea arabă transiordaniană echipată 
de către Marea Britanie şi comandată de un britanic cu numele de Glubb Paşa.  

La data de 14 mai 1948, Israelul şi-a proclamat independenŃa, fiind invadat de 
către armatele a cinci state arabe. Marcus a reuşit să oprească înaintarea armatei 
egiptene în deşertul Negev. Marcus a fost numit apoi comandant al Frontului de la 
Ierusalim şi a primit din partea lui David Ben Gurion, gradul de Aluf general-maior 
(echivalentul gradului american de general cu 2 stele. Cum nici un grad nu fusese 
acordat comandanŃilor Armatei Israeliene până la acel moment, el a devenit primul 
general din armata israeliană modernă. Generalul evreu anterior a fost Iosua Navi în 
Bătălia de la Ierihon. 

Generalul Marcus a comandat mai multe operaŃii de apărare a Ierusalimului a 
cărei parte evreiască era supusă unui asediu din partea soldaŃilor transiordanieni. 
Drumul principal de intrare în Ierusalim era păzit de către postul de poliŃie de la 
Latroun aflat în mâinile transiordanienilor care l-au preluat de la britanici când aceştia 
au părăsit Palestina. De asemenea, britanicii şi-au lăsat armamentul greu în mâinile 
arabilor. Pentru a sparge blocada militară, Marcus a ordonat construcŃia unui drum 
improvizat prin munŃii care înconjoară Ierusalimul – cunoscut sub denumirea de 
« Drumul Burma » (denumit după drumul omonim construit de 200.000 muncitori 
chinezo-japonezi din perioada 1937-1945 şi folosit de către aliaŃi pentru a transporta 
mărfuri din Burma în China în timpul celui de-al doilea război mondial) aducând 
soldaŃi şi echipament militar suplimentar pentru a sparge asediul arabilor cu doar 
câteva zile înainte ca acordul de încetare a focului negociat anterior cu NaŃiunile 
Unite să înceteze la 9 iunie 1948.  

Ca urmare a Bătăliei de la Latroun s-a permis trecerea camioanelor şi 
eliberarea cartierelor evreieşti din Ierusalim, cu excepŃia Oraşului Vechi. Numeroşi 
voluntari străini au sosit pentru a apăra noul stat Israel, cum ar fi cei din Brigăzile 
InternaŃionale care au apărat Republica spaniolă în anii 1936-1939. MenŃionăm pe 
canadianul Ben Dunkelman care a comandat Brigada a VII-a blindată. Mormântul lui 



 
David Marcus de la West Point, moartea sa a fost de-a dreptul se poate spune 
stupidă. Ca majoritatea evreilor americani, Marcus vorbea fluent limba engleză şi 
conversa cu evreii în principal în dialectul idiş din New York. El cunoştea foarte puŃin 
limba ebraică, nefiind capabil să se exprime fluent.  

 

                                        (Vom continua !) 
                                                                       

D-nul Ing. Norbert Zilberman ne-a trimis următorul articol „Academia Română 
şi evreii” apărut în revista „Cultura” luna mai 1937, redactor şef fiind H. Carp, 
secretar W. Filderman, iar autorul articolului A. Axelrad (originar din Bârlad) 
un scriitor prolific : 
 

Văzând aşa dar, că nu avem nici un dicŃionar român, deşi avem patru, 
m-am adresat şi eu lui La Rousse care ne scoate de multe ori din 
încurcătură. Şi citim : Pervertir = a schimba din punct de vedere moral, 
binele în rău. Aşa dar, Tiktin, dacă era primit, la Academie, ar fi fost în stare 
să schimbe tot binele de acolo în rău ; ar fi « pervertit » adică InstituŃiunea. 
El, Tiktin, « un om aşa de învăŃat, aşa de modest, aşa de bun, cu atâta iubire 
faŃă de acest popor », cum a spus despre el d. N. Iorga la Senat. Tiktin, « a 
cărui gramatică mai e şi astăzi după 46 de ani, cea mai bună gramatică pe 
care o avem ». (T. Pisani în « Universul »). 

Tiktin, « al cărui DicŃionar este până azi şi va rămâne multă vreme de 
aici înainte o operă fundamentală şi un instrument preŃios pentru specialiştii în 
filologia română » (C. Rădulescu Motru). Şi în sfârşit, Tiktin, « ale cărui toate 
operele constituiesc lucrări de bază pentru filologia română ». (Tot d. C. R. 
Motru) acest Tiktin pervertind Academia Română ! 

Dacă aceasta înseamnă a perverti, după vocabularul unei anumite 
mentalităŃi, şi dacă astfel ştiu evreii să pervertească instituŃiunile, noi mai 
cunoaştem şi alŃi pervertitori, cu alte mijloace, dar tot evrei periculoşi. Ei se 
numesc : Daniel, Neuschotz, Arie, Elias. N-au fost cărturari, dar tot au 
“pervertit” Academia cu mijloace pe care le aveau şi ei la îndemână, 
înzestrând-o cu fonduri însemnate. 

Îşi vor fi zis toŃi aceştia : iată, am muncit o viaŃă întreagă, pândiŃi de 
noroc, dar şi de invidie, de patimi, de ură. Luxul nostru a fost adesea pătat 
de batjocură şi răutatea oamenilor, plăcerile noastre au fost adesea udate cu 
lacrimi. 

Deşertăciunea deşertăciunilor, toate sunt deşertăciune ! Bunurile 
adunate în această viaŃă trecătoare !  

                                                                       (SFÂRŞIT) 
 

În ideea că această nouă publicaŃie vă va face o deosebită plăcere, noi cu consideraŃia şi respectul 
cuvenit, aşteptăm din partea tuturor doritorilor noi mesaje, documente şi alte dovezi şi mărturii ale trecerii 
timpului, alături de care amprenta istoriei fiinŃelor noastre a fremătat, freamătă şi va fremăta.  

(Pe adresa rondmircea@yahoo.com  şi pe site-ul www.focsnai.jewish.ro  ne puteŃi contacta şi vizualiza 
rodul muncii noastre ).                
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