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                                                  Tu bi-Shvat (Anul Nou al Arborilor)  
                                           Emma Eftandopolos 
 

Anul Nou al Arborilor,se sarbatoreste in a cincisprezecea zi a lunii ebraice 
Shvat (ianuarie-februarie).Legenda spune ca, vazand ca Dumnezeu a dat 
oamenilor Anul Nou, copacii s-au umplut de invidie si i-au cerut Domnului ca si 
la ei sa fie stabilita o astfel de zi. Conform  Torei, fiecare persoana anual ar 
trebui sa dea a zecea parte din roada preotilor si saracilor. Din aceasta cauza, a 
aparut necesitatea de a defini inceputul Anului Nou pentru copaci. Sarbatoarea a 
fost infiintata de catre inteleptii pentru a separa recolta unui an de celalata. 
Legea interzicea utilizarea fructelor plantei in timpul primilor trei ani, iar pentru 
a cunoaste varsta plantei, ar trebui sa fie strict stabilita ziua ei de nastere. Astfel, 
ziua de nastere a arborilor este Tu bi-Shvat.Dupa distrugerea Templului din 
Ierusalim in anul 70 d. H., multi evrei au fost fortati sa paraseasca pamanturile 
lor ancestrale. In timpul anilor de devastare si razboaie au fost distruse multe 
paduri si, treptat, pamantul -alta data inflorit- s-a transformat in desert. Apoi, cu 
multi ani mai tarziu, copiii lui Israel care au revenit in tara fagaduintei, si-au dat 
seama ca, in primul rand, ar fi fost necesar sa infrunte desertul, sa dreneze 
mlastini, care au fost in cantitati suficiente si sa transforme din nou tara 
parintilor lor in gradina cu flori. In 1890, al cincisprezecea Shvat, directorul 
scolii, scriitor si istoric Zeev Yavits a iesit cu elevii  la natura pentru a planta 
copaci. Astfel, a fost stabilita o noua traditie in tara - plantarea copacilor in Tu 
bi-Shvat. De atunci, aceasta zi este legata, in mod nedespartit, cu natura, cu 
plantarea  arborilor, cu fructe, prin care este faimoasa tara Israel. Sarbatoarea a 
devenit un simbol al renasterii tarii, al prosperitatii prin avansarea deasupra 
desertului. Omul se leaga cu sufletul de pamant, pe care el a plantat un copac, 
desi, nu este intotdeauna destinat sa se bucure de roadele muncii sale. Omul are 
foarte mult in comun cu copacii. La fel ca un copac, un om este puternic prin 
radacinile lui. Anume radacinile, desi nu sunt vizibile, redau forta si putere 
omului si copacilor. Coroana unui pom este viata omului, fructele arborelui sunt 
copiii lui. Sarbatoarea Tu bi-Shvat este destinata de a trezi in oameni, incepand 
din copilarie, dragoste si respect pentru natura. Si aceasta traditie este 
neschimbatoare si se respecta si in ziua de azi. Fiecare imigrant, care vine in 
tara, in ziua de Tu bi-Shvat planteaza un copac! Copacii,  in Israel, sunt pomii 
vietii. Pamantul la sarbatoarea Tu bi-Shvat este imbogatit de ploile de iarna si de 
odihna hibernala,  astfel incat este cel mai bun moment pentru plantarea 
copacilor. In plus, in Israel este, de asemenea, ziua sfarsitului  iernii. Se incepe 
inflorirea copacilor, infloresc migdale, in ciuda ca inca mai sta un frig de iarna. 
In aceste zile, in luna ianuarie este in toi inflorirea unei  plante rare - anemon, 
poienile sunt acoperite de un covor de anemone de un rosu aprins.                                     
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CURIOZITATI ISTORICE  

Biserica Neagra din Brasov este cel mai mare lacas de cult in stil gotic din sud-estul 
Europei.Cu o capacitate de circa 5.000 de persoane, masoara 90 de metri lungime si 
37 de metri inaltime, cu un turn al crucii de 65 de metri. Numele original al Bisericii 
Negre este Biserica Sfanta Maria .Constructia acestei biserici a inceput in anul 1377. 
Lucrarile de constructie au fost finalizate in 1477.  Biserica era prevazuta, initial, cu 
doua turnuri. Din cauza lipsei fondurilor, al doilea turn nu a mai fost construit 
niciodata. Singurul turn al Bisericii Negre a fost finalizat in 1514,cu 37 de ani mai 
tarziu decat restul edificiului.in turnul bisericii se afla trei clopote de dimensiuni 
impresionante. Cel mai masiv cantareste 6.300 Kg si este cel mai mare din Romania 
si unul din cele mai mari din Europa. Incepand cu anul 1542 se introduc slujbele 
religioase de rit evanghelic-luteran. Acestea se tineau in limba germana iar 
modificarea statutului Bisericii Negre, pana atunci catolica, in biserica luterana a avut 
loc la initiativa umanistului Johannes Honterus.Johannes Honterus, este inmormantat 
in Biserica Neagra.Dupa incendiul devastator din anul 1689, cand Biserica Neagra a 
fost partial distrusa, a urmat o perioada de reconstructie de 100 de ani. In acest timp a 
fost extins acoperisul cladirii si a fost renovat interiorul care si-a pierdut astfel din 
influentele gotice capatand o infatisare baroca.Pentru refacerea boltilor bisericii, au 
fost adusi mesteri din strainatate deoarece cei din zona nu aveau cunostintele necesare 
pentru a le reconstrui.Altarul actual al Bisericii Negre, datat din 1866, este construit 
in stil neogotic.Orga mecanica Buchholz care se afla in Biserica Neagra este cea mai 
mare si unica inca functionala din sud-estul Europei.Orga are 3993 de tuburi si 76 de 
registre si mai daruieste inca melomanilor clipe de neuitat in cadrul concertelor 
saptamanale care au loc aici.In Biserica Neagra se afla cea mai importanta colectie de 
covoare orientale din sud-estul Europei. Adunata de-a lungul timpului, aceasta bogata 
zestre de covoare anatolice provenite din Asia Mica este alcatuita, in mare parte, din 
donatiile vizitatorilor. 
Asa-zisul "whipping boy"  era, in secolele XVII si XVIII, un baietas care era 
desemnat pe langa un tanar print, pentru a fi pedepsit in locul acestuia, daca nu-si 
indeplinea indatoririle la scoala sau nu se purta bine. Intrucat se credea ca regii sunt 
de os domnesc, nimeni in afara de rege nu putea sa-l pedepseasca pe fiul sau, asa ca 
pedeapsa ii era aplicata baietasului care avea aceasta misiune. Acestia proveneau din 
aristocratie si erau educati impreuna cu printul inca de la nastere. Datorita faptului ca 
cei doi cresteau impreuna, erau strans legati emotional, asa ca biciuirea celuilalt 
punea presiune pe print sa fie cuminte si sa invete. 
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                            HRANA SANATOASA, PENTRU TINE 

Papanasi fierti din brânză de vacă – Ingrediente : 500 g brânză de vaci,2 ouă, 100 g    
griș,40 g făină,50 g unt,50 g pesmet,sare, 150 g smântână. Preparare- Se amestecă bine 
într-un castron brânza cu grișul, ouăle și sarea. Cu o lingură se ia din compozișie și cu 
palmele date cu făină se formează papanași rotunzi. La mijloc se face o adâncitură. Într-o 
cratișă se dă în clocot apă sărată în care se pun papanașii și se lasă până se ridică la 
suprafașă. Se fierb înca 5 minute la foc mic. Când sunt gata se scurg de apă, se opăresc în 
unt și se tăvălesc prin pesmet prăjit. Se servesc fierbinși, simplu sau cu smântână și 
zahăr. 

Chiftele evreieşti de ciuperci –  Ingrediente :1ceapă,500 g ciuperci tocate mărunt,1 
lingură pătrunjel,2 ouă bătute,1 pască fărâmiŃată,1 ceaşcă unt,1 cană praz,lămâi tăiate 
felii. Preparare- Jumătate din unt se încălzeşte într-o cratiŃă. Se toacă prazul şi ceapa şi se 
călesc câteva minute. Se adaugă ciupercile tocate şi se prăjesc cu amestecul de praz. Se 
lasă un sfert de oră la foc mediu ca să se evapore lichidul scurs de la ciuperci. Se bat ouăle 
şi se amestecă cu pătrunjelul tocat, se adaugă pasca fărâmiŃată. Se obŃine un aluat 
consistent care se asezonează cu sare şi piper, după gust. Se ia câte o lingură cu vârf din 
acesta, se apasă cu dosul lingurii de lemn şi se pune în restul de unt încins. Chiftelele 
obŃinute, plate, se prăjesc pe fiecare parte, până se rumenesc. Se lasă pe un prosop de 
hârtie să se scurgă. Se aşază pe un platou şi se servesc cu felii de lămâie. 

Ruladă de carne – Ingrediente : 500 g carne de vită,5 ciuperci,200-300 g spanac,3 frunze 
de rozmarin,zeama de la o portocală,2 linguri ulei de măsline,200 g măsline, zeama de la 
o lămâie,2 linguri miere,2 caise,2 linguri muştar,sare de mare (kosher), piper. Preparare --
Ciupercile, spanacul, frunzele de rozmarin, măslinele, sucul de portocală şi cel de lămâie 
se pun toate în robotul de bucătărie şi se macină până ce din ele rezultă o pastă suficient 
de omogenă.Carnea se pudrează cu sare şi piper, se unge cu pasta abia obŃinută, apoi se 
rulează şi se leagă bine, dar nu prea strâns, cu sfoară, ca să nu iasă umplutura.Separat, se 
încinge ulei de măsline în tigaie, se adaugă carnea şi se prăjeşte, cât mai uniform, pe 
fiecare parte.Mierea se amestecă cu caisele tocate mărunt şi cu muştarul. Ruladele se ung 
cu o parte din acest amestec, apoi se coc, în tavă acoperită, în cuptorul încins în prealabil. 
După o oră, se repetă procedura: carnea unsă cu restul de amestec de miere şi muştar se 
coace încă 15 minute. Când este gata (adică rumenă, dar încă zemoasă şi roz în interior), 
carnea se scoate din cuptor, se lasă 7 minute să se odihnească, se taie felii şi se serveşte, 
eventual, cu o garnitură 

 



   MINIREVISTA COMUNITATII EVREILOR FOCSANI 
 

 
 

6 

 

                                                                                                                        
INFO JURIDIC 

Eliberarea paşaportului românesc pentru cetăŃenii români cu domiciliul                                                
permanent în Israel 

 
Domiciliul este locul permanent şi stabil unde o persoană trăieşte şi 

lucrează în mod obişnuit. Conform legii române, o persoană are un singur domiciliu, 
celelalte locaŃii fiind reşedinŃe.În aceste condiŃii, cetăŃenii români care au domiciliul 
în Israel pot obŃine paşapoarte prin Ambasadă.  Sunt necesare următoarele 
documente:  
- cerere paşaport;certificat de naştere românesc (cu  C.N.P.) copie şi original;certificat 
de căsătorie românesc (dacă e cazul)copie şi original;paşaportul românesc (cu 
C.N.P.)copie şi original;act – "drept de şedere" (TZ sau viza de lucru);-paşaportul 
israelian,copie şi original pentru minori,declaraŃie/ cerere din partea părinŃilor. 
   Actele de mai sus se prezintă numai în original în vederea scanării, iar 
copiile se păstrează la dosar.Pentru fotografia – instant, este recomandată Ńinuta de 
culoare închisă. demersurile necesare pentru primirea CNP-ului (este vorba 
despre persoane care au păstrat cetăŃenia – conform dovezilor eliberate de MAI-DGP 
şi despre persoanele care au redobândit cetăŃenia română prin depunerea jurământului 
de credinŃă). În funcŃie de situaŃia fiecăruia, pot fi necesare – de la caz la caz – şi 
diverse menŃiuni de înscriere de schimbări de nume.  
O precizare foarte importantă: cetăŃenii români cărora nu li s-a atribuit Cod 
Numeric Personal - CNP, nu pot solicita paşaport. Este necesar, în primul rând, să 
efectueze /prenume.Cererea de atribuire a CNP-ului se poate depune, personal sau 
prin mandatar, la Ambasadă sau la Starea Civilă (de la locul naşterii, respectiv la 
Starea Civilă, Bucureşti, Sector 1 pentru persoanele născute în Bucureşti şi în Israel).  
Pentru atribuirea CNP, cetăŃenii români vor prezenta, în original şi fotocopie, 
următoarele: 
- cererea de atribuire a CNP;  
- certificatul de naştere eliberat de autorităŃile române; 
- certificatul de căsătorie eliberat de autorităŃile române (dacă este cazul); 
- paşaport israelian; 
- documentul care face dovada cetăŃeniei române; 
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               NATURA LA  INDEMANA TA  
  

Urzica, Urtica dioica,   creşte în colonii de mai multe plante alcătuind adevărate 
bariere   Bogate în vitamina A, C, K, fier, magneziu, potasiu, fosfor, urzicile sunt 
recomandate a fi consumate în anemii deoarece ajută la creşterea vitalităŃii 
organismului.ConŃinutul de vitamina K din frunze recomandă urzica în tratarea 
hemoragiilor uşoare, fiind homeostatică. Având proprietăŃi diuretice, astringente şi 
antialergice, această plantă se poate folosi în tratarea cistitelor, eliminarea apei din 
organism, artrite şi eczeme  Preparatele de urzici sunt foarte gustose şi hrănitoare.Vara 
şi toamna se pot strânge frunzele tinere şi tulpinile cu frunze. Acestea se usucă la 
umbră, în strat subŃire. Rădăcinile se recoltează toamna târziu, iar seminŃele la 
maturarea lor completă. 
 Utilizări terapeutice.  Urzica este recom andată în tratamentul hemoroizilor, diareei, 
dismenoreei, hemoragiilor uterine, bronşite, diabet, în general pentru eliminarea 
toxinelor din corp. Se consumă 2-3 căni de infuzie pe zi sau 2-3 linguriŃe de suc 
proaspat SeminŃele de urzică sunt excelente tonice generale. SeminŃele se mai pot 
utiliza în tratamentul enurezisului, o jumătate de linguriŃă de pulbere de seminŃe 
amestecat cu o lingură de miere de albine, consumate înainte de culcare.În 
tratamentul ulcerului varicos şi reumatismului se pot face băi locale sau aplica 
cataplasme cu infuzie concentrată.Se pot face spălări ale rănilor grăbind cicatrizarea 
lor.În cosmetică urzica tonifiază părul, combate mătreaŃa şi seboreea. Se fac spălări 
ale părului cu infuzie concentrată de plantă sau se prepară decoct din rădăcini, tulpini 
şi frunze, clătindu-se părul cu acest decoct care este un tonic capilar.                                            
         Preparate pe baza de urzica.  Tinctura de iarba de urzica 
Se pun intr-un borcan cu filet 20 de linguri de pulbere de frunze, peste care se adauga 
doua pahare (in total 400 ml) de alcool alimentar de 50 de grade. Se inchide borcanul 
ermetic si se lasa la macerat vreme de 12 zile, dupa care se filtreaza, iar tinctura 
rezultata se pune in sticlute mici, inchise la culoare. Se administreaza din acest 
remediu de 4-6 ori pe zi, cate o lingurita, diluata in putina apa. 

 
Tinctura de radacina de urzica 

 
Intr-o sticla cu dop se pun 15 linguri de pulbere de radacina, peste care se adauga 
doua pahare (400 ml) de alcool alimentar de 60 de grade (deoarece extragerea 
principiilor active din radacina necesita o concentratie alcoolica mai mare). Se 
inchide sticla ermetic si se lasa la macerat vreme de doua saptamani, dupa care se 
filtreaza, iar tinctura rezultata se pune in sticlute mici, inchise la culoare. Se 
administreaza de 4 ori pe zi, cate o lingurita, diluata in putina 
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Remedii naturiste pentru gripa si raceala 
 

Cele mai bune sint infuziile din flori de soc, tei, potbal, busuioc, 
sunatoare, isop, patlagina, menta, barba-popii, coada-soricelului, urzica, luminarica, 
macese si coacaze negre, conuri de hamei si scoarta de salcie. Efectul acestor ceaiuri 
este mai mare daca in ele se adauga putina scortisoara si piper negru (au actiuni 
puternic antivirotice). In debutul starilor gripale, se bea cite o cana de ceai, din ora in 
ora. Toxinele vor fi eliminate prin transpiratie.  
Combinatia de miere, lamiie si tei este un remediu sigur contra gripei. Ceaiul de 
macese proaspete este bun pentru raceala si gripa, prin continutul ridicat de vitamina 
C.Leacuri de mestecat .Pentru guturai, fitoterapia recomanda ceaiuri din flori de tei si 
de soc, infuzie din flori si decoct din radacina de ciubotica cucului (atunci cind apare 
tusea frecventa; se pune o lingurita de planta la o cana cu apa si se beau cite 2-3 
cani/zi), infuzie de isop, decoct din coaja de salcie (2 linguri de coaja uscata si 
maruntita la o cana cu apa; se iau 3-4 linguri/zi), unguras (infuzie dintr-o lingurita 
planta la o cana cu apa, 2-3 cani/zi). Salvia actioneaza ca o aspirina.  
Se mai recomanda o infuzie combinata: se iau 12 linguri de cretisoara, trei de 
musetel, soc si izma creata, se maruntesc si se amesteca bine. Se iau doua lingurite 
din amestec si se adauga la o cana de apa fiarta. Se da deoparte 5 minute. Se beau 2-3 
ceaiuri pe zi, daca se poate, neindulcite. In caz de curgere apoasa a nasului, fara febra, 
un remediu eficient se obtine dintr-o lingurita de busuioc, una de salvie, una de 
scortisoara si 5 cuisoare. Se tin in gura si se mesteca incet. Se iau 2-3 prize pe zi, 
dupa masa. Incercati acest remediu si in 2-3 zile, nu veti mai simti nici urma de 
raceala. 
   Marul, acest fruct atit de cunoscut si consumat, e dusmanul racelilor. Are 
efect revigorant asupra organismului. Tusea si bronsitele cronice, precum si cele 
acute pot fi tratate cu fiertura de mere. Se procedeaza astfel: merele se taie marunt, 
apoi se adauga apa si se lasa sa fiarba la foc incet timp de 10 minute. Lichidul se bea 
cald, cite 1-2 lingurite de 8-10 ori pe zi. Daca bronsita este avansata, atunci este 
indicat ca in fiertura de mere sa se adauge o lingura de ulei de floarea-soarelui si 
putina miere de albine. In cazul tusei seci sint recomandate merele coapte. Se face un 
amestec in proportie de 1:1:2 de mere date pe razatoare, o ceapa rosie si o lingurita de 
miere de albine. Copiilor li se recomanda cite o lingura de 7-8 ori pe zi. Peste un 
amestec din cinci parti de mere, sase de radacina de hrean si o parte morcov date 
marunt pe razatoare, se adauga sare, zahar si smintina dupa gust. Se prepara ca o 
salata. Pentru amigdalita, se ia o lingura de praf de coaja de mar, o lingura de seminte 
de in si 1-2 lingurite de miere, peste care se toarna 0,3 litri de apa fiarta. Se fierbe 
totul intr-un vas inchis timp de 10 minute, apoi se strecoara. Frunzele de mere sint o 
sursa inepuizabila de vitamina C. De aceea este indicat sa se bea infuzie din frunze de 
mere in cazul tuturor afectiunilor cailor respiratorii. 
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Cele mai vechi relicve ale producerii de parfumuri de catre oameni, gasite pana in 
prezent, au aproximativ 4000 de ani? Descoperite recent, sticlutele de parfum si 
vasele de mixare gasite in Pyrgos, Cipru, faceau parte din materialele de lucru ale 
unui laborator de aproximativ 4000 de metri patrati in care se fabricau parfumuri. La 
inceput, parfumurile erau folosite de aristocratia europeana pentru a masca 
miorosurile neplacute emanate de corp in lipsa unei igiene adecvate? Din pacate, 
acest lucru este destul de raspandit si in ziua de astazi, in toate clasele sociale. 
Denumirea apa de “colonie” provine de la numele orasului German in care s-a 
fabricat initial aceasta varietate de parfum? Este vorba de Cologne sau, mult mai 
cunoscut in Romania dupa numele sau german, Koln. Giovanni Maria Farina, un 
celebru parfumier, este numele inventatorului si 1709 este anul lansarii acestui tip de 
produs. 
Un intreprinzator englez, Benjamin Law, a fost primul care a transformat reciclarea 
hainelor care nu mai puteau fi purtate in materii prime pentru noi materiale textile? 
Astfel, el a inventat 2 noi materiale: shoddy si mungo, bazate pe lana recuperata din 
haine vechi, combinata cu lana noua. In 1860, in orasul Batley, Anglia, se produceau 
peste 7000 de tone din acest material.Perioadele cele mai “propice” reciclarii in masa 
erau cele de razboi? Germania Nazista este una dintre tarile in care rationalizarea si 
reciclarea au fost adoptate atat in timpul cat si in perioada pre-razboi. In special se 
reciclau fierul dar si alte metale rare, fibrele textile sau oasele din care se facea apoi 
sapun.Japonia este una dintre tarile in care reciclarea este reglementata prin lege si 
general accepata de catre locuitori, mai mult decat in celelalte tari? In 2007, in 
Japonia s-au colectat pentru reciclare 802.036 tone de plastic, cu 429,5% mai mult 
decat in 2000, adica fiecare locuitor al tarii recicleaza aproximativ 6.4 kg de plastic pe 
an. 
In Anglia pe la 1500, pentru baut rachiu erau folosite cesti din plumb. Combinatia 
alcool-plumb fiind atat de toxica ii scotea pe multi din uz pentru cateva zile. Chefliii 
gasiti intinsi pe marginea drumului erau considerati morti si pregatiti pentru 
inmormintare. Inainte insa de a fi ingropati li se mai dadea o sansa - erau asezati pe 
masa din bucatarie timp de cateva zile. Asteptind ca "mortul" sa-si revina - ceea ce se 
intampla de multe ori - rudele si prietenii mancau si beau in jurul mesei. Asa a aparut 
obiceiul priveghiului.Creierul barbatilor este organizat fie pentru a vorbi, fie pentru a 
asculta. Nu le pot face pe amandoua in acelasi timp. Asta inseamna ca daca un barbat 
vorbeste, el a surzit, nu mai poate auzi nimic. Cand vorbeste, o femeie poate auzi in 
acelasi timp. Deci, atunci cand o femeie vorbeste cu un barbat, trebuie sa-l lase sa 
termine ce are de spus, altfel el nu poate auzi nimic. 
Cuvantul cimitir  vine din grecescul koimetirion, care inseamna "dormitor". 
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          SOCIETĂłI  FILANTROPICE  EVREIE ŞTI  DIN  ODOBE ŞTI 
                     Prof. Bogdan Dogaru – Arhivele NaŃionale Vrancea 
         

 ComunităŃile evreieşti din fostul JudeŃ Putna au avut numeroase societăŃi 
filantropice (unele din ele fiind forma juridică sub care activau loji masonice) care au 
devenit parte componentă a ceea ce îndeobşte numim astăzi societate civilă. 
 În cazul de faŃă ne vom opri şi vom analiza două dinte aceste societăŃi din 
Odobeşti: Fraterna şi Blocul Filantropic. 
 FRATERNA a fost înfiinŃată la Odobeşti în anul 1904. La 3 decembrie 1924 
numiŃii Schaim Iancovici, Solomon Schvartz şi Marcu Bergher au depus spre 
autentificare la Judecătoria Odobeşti noul statut al societăŃii. Scopurile societăŃii erau: 
ajutarea membrilor în caz de boală, înmormântarea celor decedaŃi, ajutorarea familiei 
rămase în urma defuncŃilor. Membrii societăŃii trebuiau să fie evrei şi să aibe, la 
înscriere, între 21 şi 50 de ani, să se bucure de o bună reputaŃie în societate, să aibă o 
ocupaŃie onorabilă şi "să nu sufere de nici o boală contagioasă sau sifilitică". Atât 
candidatul cât şi soŃia lui erau examinaŃi de medicul societăŃii şi era înscrişi doar dacă 
primeau certificatul că sunt sănătoşi. Cei trecuŃi de 50 de ani puteau deveni membri 
onorifici, bucurându – se doar de sprijin moral din partea societăŃii. Taxele ce trebuiau 
achitate de membri erau următoarele: pentru înscriere – 50 de lei, pentru statut – 25 de 
lei, pentru diplomă – 25 de lei, cotizaŃia lunară – 10 lei, contribuŃia anuală pentru chiria 
cancelariei societăŃii – 20 de lei, pentru naşteri – 20 de lei, pentru logodnă – 50 de lei, 
pentru cununii – 50 de lei. Cei care achitau toate taxele timp de 20 de ani şi care la un 
moment dat nu le mai puteau plăti puteau fi scutiŃi, bucurându – se în continuare de 
toate drepturile în calitate de membri activi.În caz de boală doi membri urmau  a–l 
vizita pe cel în cauză în fiecare zi. ContravenienŃii erau amendaŃi cu o taxă de până la 
50 de lei. Ajutorul pentru procurarea medicamentelor şi plata vizitelor medicale era de 
200 de lei pe săptămână, timp de 3 săptămâni cu prelungire, în caz de necesitate, pentru 
încă 3 săptămâni. În caz de deces văduva sau orfanii primeau o sumă de 400 de lei. 
Membrii care sufereau "de boli venerice sau sifilitice" nu primeau nici un ajutor. SoŃiile 
membrilor se bucurau de acelaşi tratament din partea societăŃii atât în caz de boală cât 
şi de deces.Comitetul de conducere al Fraternei era compus din 11 membri onorifici (1 
preşedinte, 2 vicepreşedinŃi, 1 secretar, 1 casier şi 6 membri), fiind ales pe o perioadă 
de 2 ani de Adunarea Generală ordinară. Comisia de Control era compusă din 3 cenzori 
aleşi tot de Adunarea Generală care se convoca anual, la 31 decembrie, de către 
Comitet. Pentru a fi ales în comitet candidatul trebuia să aibă cel puŃin 1 an vechime ca 
membru şi vârsta de minim 30 de ani.  

Excluderile din societate îi vizau pe cei cu fapte sau ocupaŃii imorale şi 
rău famate.În cazul dizolvării SocietăŃii Fraterna (dacă rămâneau numai 19 membri) 
averea acesteia urma să fie donată templului mozaic din Odobeşti dacă acesta avea 



   MINIREVISTA COMUNITATII EVREILOR FOCSANI 
 

 
 

11 

calitatea de a accepta donaŃia. În caz contrar, averea trebuia donată unei societăŃi 
similare din Odobeşti sau din alt oraş al JudeŃului Putna*. 
 BLOCUL FILANTROPIC a fost înfiinŃat la 9 februarie 1925 de către Marcu 
Segall, Casriel Segall şi Froim Iancovinici din Odobeşti. Scopul societăŃii era de a ajuta 
membrii în caz de boală şi înmormântarea lor în caz de deces cu îndeplinirea datinilor 
religioase.Membrii activi erau evreii din Odobeşti cu vârste cuprinse între 21 şi 50 de 
ani. Membrii onorifici erau cei care, deşi plăteau toate taxele la societate, nu beneficiau 
de nici un ajutor din partea acesteia. Taxele plătite de membrii active şi onorifici erau 
următoarele: taxa de înscriere – 60 de lei, taxa pentru statut – 30 de lei, taxa pentru 
diplomă – 25 de lei, cotizaŃia lunară – 10 lei şi contribuŃia pentru chiria cancelariei 
societăŃii – 30 de lei anual. Orice membru condamnat pentru fapte infame, care avea o 
ocupaŃie imorală sau aducea atingere prestigiului societăŃii era exclus.În caz de 
înbolnăvire  a unui membru, membrul sanitar însărcina alŃi doi membri să vegheze la 
căpătâiul acestuia. Cei care nu îşi îndeplineau această sarcină erau amendaŃi în urma 
raportului medicului sanitar. În caz de deces toŃi membrii erau obligaŃi să participe la 
înmormântare şi să însoŃească carul funerar. Cei care lipseau nemotivat erau amendaŃi 
cu o sumă de până la 50 de lei. De asemenea, în fiecare an, în a doua zi de Şevies 
(pomenirea morŃilor), toŃi membrii erau datori a lua parte la serviciul divin care se 
oficia în memoria celor decedaŃi.Ajutoarul în caz de boală era de 150 de lei pe 
săptămână, timp de 4 săptămâni, putând fi prelungit pentru încă alte 4 săptămâni în caz 
de necesitate. Ajutorul pentru înmormântare era de 300 de lei la care se mai adăuga şi o 
sumă de 500 de lei pentru punerea unei pietre funerare cu condiŃia ca pe aceasta să fie 
inscripŃionată şi denumirea societăŃii. Dacă membrii nu îşi plăteau cotizaŃiile timp de 3 
luni nu puteau beneficia de asemenea ajutoare iar dacă nu îşi achitau taxele timp de 6 
luni erau radiaŃi din lista membrilor. Scutirile se acordau doar în cazuri 
excepŃionale.Comitetul de conducere, compus din 9 membri, era ales de Adunarea 
Generală ordinară pe timp de 2 ani (1 preşedinte, 1 vicepreşedinte, 1 secretar, 1 casier şi 
5 membri). Tot Adunarea Generală alegea şi o comisie de cenzori cu 3 membri. 
Membrii comitetului puteau lua cuvântul doar cu aprobarea preşedintelui. Pentru a fi 
ales în comitetul de conducere candidatul trebuia să aibă cel puŃin 30 de ani şi o 
vechime neîntreruptă de cel puŃin 1 an în cadrul Blocului Filantropic. Adunarea 
Generală ordinară se convoca o dată pe an, la data de 3 decembrie. Sistemul de votare 
era prin viu grai, cu bile sau cu buletine. Dizolvarea Blocului Filantropic se făcea doar 
dacă mai rămâneau 19 membri, averea acestuia urmând a intra în patrimonial SocietăŃii 
Fraterna pentru scopuri de binefacere**. 
  
Note: * Arhivele NaŃionale Vrancea, fond Judecătoria Odobeşti, ds. 12/1924. 
                      ** Ibidem, ds. 2/1925. 
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STIRI…  
Ministrul israelian al apărării , Ehud Barak a anunŃat că părăseşte Partidul Muncii 
pe care l-a condus din 2007 şi înfiinŃează o formaŃiune nouă care se va numi Partidul 
IndependenŃei. Noului partid i se alătură patru deputaŃi ai Partidului Muncii, cel de-al 
treilea ca mărime în coaliŃia de guvernare a premierului Benjamin Netanyahu. Radio 
Israel îl citează pe Netanyahu spunând că această evoluŃie va aduce „stabilitate” 
coaliŃiei de guvernare. Membri marcanŃi ai aripei moderate din Partidul Muncii s-au 
pronunŃat pentru ieşirea partidului din coaliŃia lui Netanyahu, a cărui politică 
intransigentă nu a adus progrese în negocierile de pace cu palestinienii. 
 Israelul vrea sa construiasca un zid la frontiera egipteana. Premierul israelian 
Benjamin Netanyahu a anuntat ridicarea unui zid lung 250 de kilometri la frontiera 
egipteana  Zidul, care va costa 250 de milioane de euro va avea drept scop 
descurajarea emigrantilor africani, atrasi de prosperitatea israelienilor. Numarul 
imigrantilor ilegali, in special din Sudan si Eritreea a crescut in Israel cu 300 la suta 
pe parcursul unui singur an . Prezenta imigrantilor africani incepe sa agaseze 
localnicii, in tara aparand miscari de extrema dreapta care actioneaza pentru ca 
"Israelul sa nu devina o tara africana". Statele africane nu au putut fi convinse sa 
accepte repatrierea clandestinilor, desi, in Israel, acestia nu benefiaciaza de statutul de 
refugiat politic, nu au niciun drept, traiesc in saracie si muncesc la negru.  
 Israelul a descoperit rezerve uriase de gaze naturale in Marea Mediterana.  
Guvernul evreu a confirmat existenta unor rezerve uriase de gaze naturale, de 450 de 
miliarde de metri cubi, in apele sale teritoriale din Marea Mediterana .Rezerva se 
afla in depozitul Leviathan, la vest de orasul Haifa . Descoperirea garanteaza tarii nu 
numai independenta fata de importul de gaze, ci si ca va deveni un mare exportator de 
energie  Si asta nu e tot. Se crede ca in respectiva regiune a Marii Mediteranee s-ar 
afla si mai multe rezerve importante de gaze.  
 Israelul a lansat un nou satelit  Israelul, considera Iranul o amenintare majora la 
adresa securitatii sale. Israelul a lansat un nou satelit de spionaj, pentru a monitoriza 
Iranul si alti potential inamici din regiune. Potrivit ministerului, satelitul Ofeq-9 a fost 
lansat de la baza aeriana Palmachim, situata la sud de Tel Aviv. Oficialii israelieni 
spun ca vor putea primi pana la 25 iunie primele fotografii surprinse din satelit.Noul 
satelit va opera impreuna cu satelitii Ofeq-5 si Ofeq-7.                  
Arestarea unui sîrb bosniac învinovățit de crime la SrebrenițaAutorităŃile 
Israelului au arestat un sârb bosniac suspectat de participare la masacrul de la 
SrebreniŃa, din 1995, în care au fost ucişi 8000 de musulmani bosniaci. Ministerul 
israelian al justiŃiei spune că poliŃia l-a arestat pe Aleksander Cvetkovic astăzi, după 
ce guvernul Bosniei a făcut cerere de extrădare. El este bănuit că ar fi făcut parte 
dintr-un pluton de execuŃie, ca soldat în armata sârbilor bosniaci. 
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STIRI PE SCURT 
 
 Compania americană Apple pregăteşte să lanseze un serviciu mobil de plată, care le 
va permite utilizatorilor să folosească telefonul iPhone şi tableta PC iPad pentru a plăti 
pentru bunurile cumpărate, a declarat Richard Doherty. 
 Paleontologii au descoperit în China o nouă specie de dinozauri, care aveau 
mărimea unui papagal şi erau înzestraŃi cu o singură gheară la capătul membrelor 
superioare, potrivit unui studiu publicat recent în Proceedings of the National 
Academy of Sciences .Noua specie de dinozauri a fost numită "Linhenykus 
monodactylus". Linhenykus vine de la Linhe, localitatea unde a fost făcută 
descoperirea. Acest dinozaur face parte din familia Alvarezsauridae, o ramură a 
teropodelor, un grup de dinozauri carnivori din care făcea parte şi faimosul 
Tyrannosaurus rex (T-rex) şi Velociraptorul. Teropodele sunt strămoşii păsărilor din 
zilele noastre. 
Presedintele chilian Sebastian Pinera a scapat ca prin minune de un posibil accident, 
in timp ce-si pilota propriul elicopter. Aparatul a ramas fara combustibil, insa 
presedintele a reusit sa aterizeze de urgenta pe un drum rural.Conform AFP, acest 
incident i-a incantat pe locuitorii satului Cobquecura, care au ajuns imediat la fata 
locului, au stat de vorba cu presedintele si au facut fotografii cu el. 
Pentagonul a creat un avion-spion, fără pilot la bord și fără combustibil.Conceput 
de compania americană Aero Vironment, acesta funcșionează în baza unui amestec de 
hidrogen cu oxigen, care produce energie electrică, necesară pentru alimentarea celor 
patru motoare electrice. Global Observer este proiectat pentru a zbura la altitudinea de 
17-20 mii metri, având capacitatea de transportare de 172 kg. Pentru că nu utilizează 
combustibil, acesta este totalmente ecologic, putând zbura timp îndelungat, la costuri 
mici.Ridicându-se la altitudini de 20 mii metri, avionul iese din raza de acŃiune a 
oricărui sistem antiaerian şi putând, astfel, să efectueze misiuni de observare pe o rază 
de o mie de kilometri în orice direcŃie, suficient pentru a acoperi suprafaŃa unui stat 
precum Afganistanul. 
O puternică explozie s-a produs  în zona de sosire a zborurilor internaŃionale, pe 
aeroportul Domodedovo din Moscova, a anunŃat agenŃia Interfax.Potrivit unei surse 
din poliŃie, explozia a fost provocată de un atentat sinucigaş.BilanŃul atentatului 
sinucigaş comis luni la aeroportul Domodedovo din Moscova a ajuns la 31 de morŃi şi 
130 de răniŃi, a anunŃat Ministerul rus al SănătăŃii Publice, citat de RIA Novosti în 
pagina electronică. Explozia s-a produs în zona de livrare a bagajelor de la terminalul 
pentru sosirea zborurilor internaŃionale.Atacatorul kamikaze se afla printre persoanele 
care aşteptau călătorii sosiŃi cu zboruri internaŃionale.Puterea exploziei echivalează cu 
cinci kilograme de TNT. 
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BREVIAR  IUDAIC 
 
ALIA LATORA   - Una din dovezile de pretuire acordate enoriasilor din 
sinagoga,chemarea la Tora ( se rosteste numele celui chemat,care spune o 
binecuvamtare ,citeste sau i se citeste un capitol din Tora,dupa ce saruta Tora si 
binecuvanteaza din nou pe Cel ce ne da Tora). 
 
ANUSIM  - Evrei constransi de Inchizitie sa renunte la credinta stramoseasca, 
dar pe care şi-o păstrează în ascuns. Erau denumiŃi ”marani”. 
 
ADAM KADMON  – primul om. Cabala sugereaza ca Dumnezeu a creat la  
inceput un om ceresc sau un „om originar”, ca imagine perfecta a Logosului. 
Ulterior, a fost creat un om din pamant, inzestrat cu insusiri pamantesti. 
 
AHAVA RABA  – Dragoste imensa. Titlu dat de rugaciunea importanta care 
precede ruga de Sema Israel, in cadrul serviciului divin de dimineata. In aceasta 
rugaciune este evocata dragostea care-i leaga pe patriarhi de Dumnezeu, credinta 
nestramutata in invataturile Lui si este formulata speranta ca El va arata aceeasi 
dragoste fata de toti fiii Sai. 
 
HALA  – paine speciala de sambata si sarbatori, de obicei coapta in casa. La 
acea coapta in casa se ia o mana de aluat, se rosteste o binecuvantare si se arde, 
in amintirea daniei obligatorii catre cohanimi din parga aluatului de paine. 
Aluatul se arde, pentru a nu fi eventual profanat dupa binecuvantare. 
 
HAVDALA  – rugaciune ce se rosteste sambata seara, dupa serviciul divin de 
Maariv. La lumina unei lumanari, se binecuvanteaza, pe un pahar cu vin, 
saptamana cea noua si se face apoi urarea: „A ghite Voch”, „Savua tov” – „o 
saptamana buna”. Rugaciunea de hvdala se rosteste si in serile in care se termina 
sarbatorile. 
 
KADIS  – ruga de preamarire a lui Dumnezeu, rostita de indoliat dupa o ruda 
apropiata, timp de 11 luni de la deces. Se rosteste numai in prezenta unui 
minian, adica a zece credinciosi trecuti de 13 ani. 
 
KIDUS  – inainte de a incepe masa de Sabat, in seara de vineri, se rosteste 
aceasta rugaciune, care e afirmarea crezului in Creator si opera sa si o 
binecuvantare a zilei de odihna. Se face de obicei pe un pahar de vin, iar daca nu 
este vin caser, se face pe doua paini intregi. De asemenea, se face Kidus si 
inaintea inceperii mesei in serile de sarbatori. 
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UMORUL PE TIMP DECRIZA 
 

O tipa se plimba pe plaja, cand deodata dadu peste lampa fermecata. O ridica, o 
freca si aparu Duhul. Tipa, incantata, il intreba daca ii poate indeplini trei 
dorinte. Duhul zise: "Nu. Datorita inflatiei, datorita veniturilor reduse in tarile 
lumii a treia, datorita competitiei globale, nu-ti pot indeplini decat o singura 
dorinta. Deci, care ar fi aceea ?" Tipa, fara ezitare, spuse "Vreau sa fie pace in 
Orientul Mijlociu! Vezi harta asta ? Vreau ca toate tarile astea sa inceteze sa se 
razboiasca!" . Duhul se uita la harta si exclama: "Doamne Isuse, femeie ! Aceste 
tari sunt in razboi de mii de ani ! Sunt eu meserias, dar nu chiar atat de meserias 
! Nu cred ca asta se poate face, asa ca pune-ti alta dorinta !" Tipa se gandi un 
minut si spuse : " Ei bine, niciodata n-am fost in stare sa gasesc barbatul potrivit. 
Stii tu, un barbat care sa fie atent si amuzant. Caruia sa-i placa sa gateasca si sa 
ajute la curatenia casei, care sa fie bun la pat, caruia sa-i placa parintii mei, care 
nu se uita la emisiuni sportive si care sa fie credincios. Asta imi doresc... un 
partener de suflet !" Duhul privi lung, ofta adanc si spuse : "Mai da-mi sa vad, 
dracului, inca o data, harta aia !!!" 
 

 
Soacra, pe patul de moarte catre ginere:  
- Sa repari (tuseste, sleita de puteri) pendula aia de pe (tuseste iar)  perete...  
- O repar mama soacra, o repar; dumneata concentreaza-te acolo. 
 

 
Casierul sinagogii ramasese fara nici un banut cu care sa ajute patura saraca. 
Nici in cutia de ajutorare a saracilor nu se mai introdusesera de mult banuti. A 
doua zi dimineata pe usa sinagogii a aparut o instiintare: Un barbat casatorit din 
cartier are legatura cu o femeie necasatorita. Daca pana maine dimineata nu 
apare o bancnota de 200 Sekeli in cutia saracilor, voi fi nevoit sa-i dezvalui 
numele.  
A doua zi a gasit in cutia saracilor 25 de bancnote de 200 Sekeli, una de 100 de 
Sekeli si un bilet:  
"Amana pana maine ca sa fac rost de bani". 
 

 
Dintr-un turn de paza al unui fort din vestul salbatic, santinela 
striga: - Domnule capitan, vin indienii!!! 
- Prieteni sau dusmani? intreaba capitanul. 
- Cred ca-s prieteni, ca vin impreuna! 
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VEDETISME 

Intr-un nou interviu acordat publicatiei Ynet , David Draiman (Disturbed) a 
discutat despre Israel si poporul evreu.Israel este cel mai sigur loc pentru a fi evreu, 
asta iubesc cel mai mult la tara asta. Singurul loc unde te poti simti mandru, unde nu 
traiesti cu frica, unde oamenii sunt alaturi de tine. Este foarte diferit fata de restul 
lumii.Iubesc valorile culturale ale tarii mele. Imi place cum poti sa mergi la ski pe 
Hermon si apoi la scufundari in Eliat. Este Ibizia Orientului Mijlociu.Exista o 
puternica legatura spirituala in tara mea. 
Actorul american, Lorenzo Lamas a confirmat zvonurile conform cărora se va 
căsători anul viitor cu logodnica sa, Shawna Craig, în staŃiunea mexicană Cabo San 
Lucas.Starul de 52 de ani, cunoscut rolul principal din serialele "Renegatul" şi 
"Dragoste şi putere", se va duce la altar, la 30 aprilie 2011, pentru a cincea oară. El a 
ales-o de această dată pe Shawna Craig, care este cu 30 de ani mai tânără decât el.  Va 
fi o ceremonie mică, nu vom invita prea multe persoane. Vor participa doar rudele şi 
câŃiva prieteni", a explicat Lamas.Aceasta va fi a cincea căsătorie pentru Lorenzo 
Lamas, care a divorŃat de ultima lui soŃie, Shauna Sand, fostă fotomodel Playboy, în 
anul 2002. 
Cu sau fără voie, nepotul lui Francis Ford Coppola face reclamă României peste 
hotare. Sosit pe meleaguri mioritice în octombrie, pentru a filma o noua serie a 
lungmetrajului "Ghost Rider", Cage a atras atenŃia opiniei publice internaŃionale. Toate 
locurile vizitate de celebrul actor au devenit adevărate obiective turistice, prin care se 
perindă tot mai mulŃi fani ai săi de peste hotare.   Şi restaurantul din Cluj unde actorul 
a luat cina împreună cu familia a devenit "obiectiv turistic". La o simplă căutare pe 
internet, prezenŃa lui Nicolas Cage în România este menŃionată în peste trei milioane 
de ştiri şi site-uri din străinătate, iar accesele sale de furie de la mijlocul lunii 
decembrie, de la Bucureşti, au făcut înconjurul lumii, ştirea fiind preluată de cele mai 
mari agenŃii de presă. PrezenŃa lui Cage în România nu a scăpat neanunŃată de presa 
europeană, "Daily Mail" fiind printre ziarele care au relatat pe larg scenele pe care 
actorul le-a făcut în public. Una peste alta, prezenŃa lui Cage în România a adus un 
plus de publicitate "łării lui Dracula", nefiind exclus ca, în curând, actorul să fie numit 
şi cetăŃean de onoare al vreunui oraş autohton. 
Hulk Hogan s-a casatorit in Clearwater, California. Chiar daca n-a fost implicat 
personal,s-a lasat cu bataie si cu aparitia politiei.Actorul şi Jennifer McDaniels, actuala 
sa parteneră, îşi spuneau jurămintele în cadrul unei ceremonii foarte restrânse, în 
curtea casei sale. BineînŃeles că paparazzii au vrut să surprindă câteva cadre unice. Din 
păcate pentru ei, au dat nas în nas cu bodyguarzii lui Hogan. Cel puŃin unul dintre ei a 
ieşit şifonat din altercaŃie şi, cu toate că nimeni n-a fost arestat la apariŃia oamenilor 
legii, o plângere a fost depusă împotriva "gorilelor".După ce a divorŃat de Linda, Hulk 
n-a stat prea mult timp singur, fapt evidenŃiat, de mai multe ori, şi în cartea fostei soŃii. 
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La 1 ianuarie 1837 s-a născut MENDELE MOIHER SFORIM . Primul clasic 
al noii literaturi idiş şi primul maestru al cuvântului evreiesc.  
La 1 ianuarie 1880 s-a născut scriitorul ŞALOM AŞ. Născut la Kutno, în 
Polonia şi decedat la Londra, la 10 iulie 1957. Este unul dintre cei mai de seamă 
scriitori de limbă idiş.  
7 ianuarie 1908 - a murit, la Iaşi, scriitorul RONETTI-ROMAN (Aron 
Blumenfeld). A colaborat la diferite publicaŃii ale vremii. În 1898, publică 
broşura Două măsuri, unde abordează situaŃia evreilor din România.  
8 ianuarie 1923 - s-a născut, în Germania, JOSEPH WEIZENBAUM, unul 
dintre pionierii dezvoltării computerelor.  
La 9 ianuarie 1873 s-a născut poetul HAIM NAHMAN BIALIK . Cel mai de 
seamă poet al literaturii ebraice moderne. Câteva dintre poemele sale cele mai 
de seamă : „Oraşul măcelului", „Cuvântul din urmă. 
10 ianuarie 1932 - s-a născut, în oraşul Ştefăneşti Judetul Botoşani Dr. AUREL 
VAINER. Doctor în economie, din 1965. Autor a zeci de articole, studii şi 
interviuri publicate în reviste de specialitate din România şi străinătate, a unor 
cărŃi pe teme de marketing, referate şi comunicări ştiinŃifice în 
macroeconomie, economia comerŃului şi marketing. Este cadru didactic asociat 
la Academia de Studii Economice şi Centrul de PerfecŃionare a cadrelor din 
economie. De asemenea este deputat şi Preşedintele ComunităŃilor Evreieşti 
din România.  
12 ianuarie 1917 - s-a născut, în comuna Ceica, Prim Rabin Dr. ERNEST 
NEUMANN. Este unul dintre promotorii mişcării ecumenice din Timişoara.  
În 12 ianuarie 1925 s-a născut la Bucuresti - LAURENłIU PROFETA. Este 
laureat al Premiului "George Enescu", 1946. 
La 14 ianuarie 1811 s-a născut poetul şi scriitorul AVRAM BER GOTLOBER, 
unul din iniŃiatorii curentului înnoitor al Haşkalei.  
15 ianuarie 1909 - s-a născut, la Focşani istoricul liberal EMIL BOLDAN . A 
fost professor la Facultatea de Filologie din Bucureşti şi o perioadă, decan al 
acesteia. A debutat în 1928, la "Bilete de papagal". Este autorul monografiei 
Alecu Russo, omul, opera (1948).  
17 ianuarie 1943 - a avut loc prima confruntare militară dintre membrii  
organizatiei de luptă din Ghetoul Varşoviei şi trupele naziste.  
S-a născut la 28 ianuarie 1927 s-a născut, în Focşani - FELICIA ANTIP . Din 
1950 până în 1963, a fost redactor la Agerpress, între 1963-1971 - la "Lumea", 
între 1971-1984 - la Radio, la "Tribuna României".                        
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Comunitatea Evreilor din Focsani pune la dispozitia celor interesati o 
bogata bibliografie despre cultura, istoria si traditia poporului evreu.  La cublul 
comunitatii pot fi imprumutate carti, reviste, ziare, pot fi vizionate filme sau se 
poate asculta muzica pentru toate gusturile. De altfel, sa nu omitem faptul ca, in 
fiecare zi de marti si joi intre orele 9-11 medicul comunitatii noastre acorda 
consultatii medicale persoanelor asistate de F.C.E.R. si membrilor ce apartin 
comunitatii noastre. 
 
 

 
 
 
Cu ocazia implinirii a 161 de ani de la nasterea poetului Mihai Eminescu, 
Comunitatea Evreilor Focşani – Vrancea a gazduit si organizat un moment 
poetic cu participarea unor elevi.  

* 
In luna ianuarie la comunitatea evreilor din focsani au fost omagiati doua 
personalitati ale lumii evreiesti : istoricul literar Emil Boldan nascut la Focsani 
si compozitorul Laurentiu Profeta(1925-2006) nascut la Bucuresti. 

* 
Moment de discutii si vizionare film documentar despre 70 de ani de la 
savarsirea Pogromului de la Bucuresti(21-23 ianuarie 1941). 

* 
Comemorarea a 68 de ani de la prima confruntare militara dintre membrii 
organizatiei de lupta din Ghetoul Varsoviei si trupele naziste(17 ianuarie 1943) 
– masa rotunda. 

* 
Au trecut 66 de ani de cand lagarul de la Auschwitz a fost eliberat de catre 
Armata Rosie, iar comunitatea evreilor din focsani nu a uitat acest moment 
important din istoria evreilor. 

* 
 Cu prilejul sarbatorii de « Tu BiSvat « la Sinagoga a avut loc un vernisaj si 
enoriasii s-au putut delecta cu fructe, prajituri si cantece evreiesti. 
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Prin amabilitatea domnului Sapatoru Viorel care ne-a trimis la redactia 
revistei noastre o poezie pe care v-o oferim spre lectura : 
 

TRANSFER 
 
O inima-n incandescenta,     Dur poate fi durere, 
Un suflet in dilema,     Dur poate fi cere. 
O dragoste-n prezenta,     Dur poate fi suplu. 
O viata in extrema,      Dur poate fi cuplu. 
 
O simpla generozitate,     Atunci eul din mine 
Sarutul in extaz.      Este eul din tine, 
O simpla superficialitate,     Iar eul din noi, 
Ca de la caz la caz.      Este timpul : viata in doi, 
 
Un astru-ndragostit,     Ce poate fi puritate 
Di-un fir de iarba,      Poate fi greu. 
Ceva la infinit.      Ce poate fi eternitate 
Privire oarba.      Poate fi rateu 
 
Focul aprins cu apa,     Totusi exista ceva 
Pare ceva normal.      Specific nascut 
Iubirea stearpa,      Acel ceva 
E cadru natural.      E absolut 
 
Exist si incerc,      Este indistructibil, 
Sa gatesc ceva pur.      Nu este vizibil. 
Exist si incerc.      Exista in permanenta. 
Ceva dur.       Acest absolut. Existenta. 
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