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              PURIM – „Povestea unei sărbători iudaice a veseliei”- De ce? 
 

Nu ştiu cum mă pot exprima mai bine dar istoria ultimilor 2300 de ani o 
recomandă aşa, practic sărbătoarea de Purim însuşi istoria sa sunt oglindite în Cartea 
Esterei de altfel ea avea să fie şi principalul personaj din această povestire. Mai exact 
Purim este o sărbătoare iudaică, o sărbătoare a miracolelor şi a veseliei implicit – dar lait 
motivul acestora îl veŃi remarca din cele ce urmează. Purimul – este o sărbătoare a 
începutului de primăvară, în luna ebraică Adar, respectiv martie după calendarul gregorian, 
dar mai exact dacă vrem să facem o scurtă şi concretă descriere a sărbătorii este astfel 
Purim reprezintă „miracolul salvării evreilor din Imperiul Persan, mai precis au scăpat de 
la pieirea complotată de Haman”.  

Istoria ne relatează astfel cele întâmplate : „Regele Ahaşveroş (Xerxes I) în 
timpul unei petreceri organizate la curtea sa, dorind să împărtăşească frumuseŃea reginei 
sale cu cei prezenŃi la petrecere, ia poruncit acesteia să se înfăŃişeze dinaintea acestora. 
Regina Vasti a refuzat vehement, furios pe aceasta Ahaşveroş a hotărât să fie executată 
pentru că a îndrăznit să-i fie deopotrivă. La scurt timp regele avea să-şi aleagă o nouă 
regină – nimeni alta decât Estera. Nepoata lui Mordehai lider marcabil al evreilor din 
Babilon. În tot acest timp primul ministru şi sfetnic al regelui pe nume Haman un personaj 
ce nu facea un secret din ura sa declarată faŃă de evrei, avea să uneltească şi să Ńeasă o 
intrigă ce avea ca scop ca în 13 a lui Adar să îi extermine pe toŃi evrei. Faptul că Mordehai 
unchiul Esterei refuza să i se inchine în nenumărate rânduri vor alimenta ura sa ceea ce îl 
determină să îi spună regelui Ahaşveroş că în regatul său trăieşte un popor ce este răspândit 
printre toate popoarele din toate provinciile regatului său, aceştia au legi diferite de ale lor 
şi binenŃeles nu le respectă pe cele în vigoare, ca atare cum îi poate tolera domnia sa regele 
pentrucă nu se cade. Haman prin aceasta se apropie mai mult de planul său de exterminare 
a evreilor. Mordehai intervine la Estera rugând-o prin accesul pe care îl are şi influenŃa sa 
la rege să facă uz, pentru a încerca să-i salveze pe evrei. Regelui era ştiut că i te puteai 
adresa numai dacă te chema, în caz contrar dacă i te adresai fară o chemare în prealabil 
pedeapsa era moartea. Estera avea să îi reprezinte pe toŃi evreii în faŃa regelui, ea se decide 
să dea curs rugăminŃi lui Mordehai şi să meargă la rege, dar mai întâi avea să postească trei 
zile îndemnându-i şi pe toŃi evreii să facă la fel. Regele avea să o primească şi să o asculte 
ce avea de spus, despre complotul lui Haman şi ce spune acesta despre ea şi poporul ei. 
Regele avea să-l spânzure pe Haman exact pe spânzurătoarea pregătită prentru Mordehai. 

 Decretul regal de exterminare a poporului evreu avea să-l anuleze printr-un altul 
ce îi îndreptăŃea pe evrei să se apere de orice atac la viaŃa lor.” Aşa avea să se nască 
sărbătoarea de Purim – o izbucnire de bucurie a victorie asupra morŃii . În ajun de Purim se 
posteşte aidoma Esterei. La sinagogă se citeşte Menilat Esther – sulul în care stă scrisă 
istoria Esterei, cea care a scăpat de la moarte poporul evreu. 

Dacă istoricul ne relatează astfel, este demn să relatăm cum sărbătoarea de Purim        
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reprezintă oareşcum sărbătoare naŃională mai mult decât una religioasă, deoarece acest 
lucru este dovedit de faptul că abŃinerea de la muncă şi alte activităŃi nu este obligatorie 
(exceptând unele comunităŃi izolate). Atmosfera de Purim şi zilele ce marchează această 
sărbătoare este una de carnaval, în care toată lumea poartă măşti pe timpul ceremoniei 
religioase dar şi cât după acesta, petrecerile organizate din timp şi piesele puse în scenă 
sunt momentele ce marchează sărbătoarea de Purim. 

Întrucât satira nu era un gen potrivit în cadrul sinagogilor în trecut, de cele mai 
multe ori aceste manifestări aveau loc în curŃile acestor lăcaşe de cult, însă astăzi au loc 
adevărate spectacole de carnaval şi festivităŃi ce au diverse locaŃii unde se desfăşoară, în 
orice Ńară, însă cea mai vestită de departe rămâne vestita petrecere ce are loc la Tel Aviv. 

Dacă am privit toate acestea din aceste perspective trebuie însă să aducem aminte 
şi de faptul că sărbătoarea de Purim – tot odată reprezintă în egală măsură porunci şi 
tradiŃii populare fără de care poate că astăzi nu am fii vorbit despre această sărbătoare, 
poate că nu ne-am mai fii adus aminte de ea, fiind pierdută ca multe altele în negura 
vremii. Sărbătoarea de Purim are un puternic caracter şi scop acela de ajutorare a celor 
sărmani, nevoiaşi. Ziua de Purim se desfăşoară sub auspiciul a 4 porunci valabile ce 
persistă şi astăzi : 1) indicat este să se asculte citirea publică a cărŃii Esterei ; 2) să se 
organizeze o masă festivă ; 3) să se ofere daruri şi mancare celor dragii şi apropiaŃii şi nu 
numai ; 4) milostenia făcută faŃă şi către cei nevoiaşi. 

ObligaŃiile acestea socot că fac din sărbătoarea de Purim un moment în care 
bucuria, comuniunea, primează – alăturarea de cei dragi, solidaritatea, uniformizarea 
socială prin comuniune nu fac decât să ofere un prisos de fericire, bucurie şi voie bună. Şi 
aici familia joacă un rol important, ea aici are rolul de împodobii deja cunoscutele “coşuri 
de Purim”, în care regăsim alimente şi diferite cadouri, ce urmează a fi împărŃite fie 
cunoscuŃilor dar şi celor săraci. Însă ziua de Purim înseamnă şi atenŃie acordată copiilor, ei 
primesc din partea părinŃilor daruri, daruri băneşti – aşa numiŃii bani de Purim. 

Bucatele tradiŃionale acstei sărbători ce se prepară numai cu acest prilej printre 
care amintim renumitele Humentaschen – delicatesă cunoscută sub numele de buzunarele 
sau urechile lui Haman. Prăjiturelele acestea triunghiulare umplute cu gem sau seminŃe de 
mac, miere şi nuci, semnifică pălăria cu trei colŃuri a lui Haman.  

Istoria Purimului tradiŃiile şi obiceiurile specifice fac din această sărbătoare un 
moment de bucurie pentru evreii de pretutindeni. Legile ce privesc această sărbătoare sunt 
scrise în tratatul talmudic Meghila – unde aflăm că Purimul este precedat de o zi de post, în 
amintirea postului Ńinut de Estera şi întreg poporul. 

Cuvintele de la sfârşitul cărŃii Esterei sunt deosebit de grăitoare pentru atmosfera 
generată de acest prilej : “zilele lunii lui Adar vor fii prăznuite veşnic cu alai, cu bucurie şi 
veselie dinaintea lui Dumnezeu în poporul Său, Israel!”. 

Dacă toate acestea spun prea puŃin, “ceeia ce se spune despre zilele de Purim că 
nu vor înceta niciodată să existe, chiar dacă celălalte sărbători vor dispărea”. 
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                                                     ŞTIRI PE SCURT 
 
• Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a declarat că AdministraŃia americană 
nu va purta nici un fel de convorbire cu Hizbullah şi Hamas până când 
aceste organizaŃii, nu vor recunoaşte dreptul la existenŃă a statului Israel. 
De asemenea a declarat că preşedintele american Barack Obama este 
direct interesat pentru sprijinirea obŃinerea directă a păcii în Orientul 
Mijlociu, dar “mişcările acestea” vor trebui să întreprindă schimbări 
radicale înainte de orice dialog cu AdministraŃia americană. Cel mai 
important fiind recunoaşterea Israelului şi renunŃarea la terorism. 
• James Otis un realizator de filme documentare şi militant pacifist din 
Los Angeles, spune că este deŃinătorul ochelarilor ce ar fi aparŃinut lui 
Mahatma Gandhi, el menŃionează faptul că a respins o ofertă făcută de 
către guvernul indian. Ochelarii şi alte obiecte personale ce au aparŃinut 
lui Gandhi, printre care un ceas de buzunar şi o pereche de sandale din 
curele de piele, vor fi puse într-o licitaŃie la Antiquorum Auctioneers, la 
New York. Mahatma (semnifică în sanscrită – suflet mare) Gandhi este 
considerat “părintele naŃiunii indiene”, teoretician al revoltei civile de 
natură non-violentă, ce a fost asasinat la data de 30 ianuarie 1948. 
•  La o licitaŃie ce va avea loc în Anglia, urmează a fi vândut un fragment 
dintr-un raport al serviciului de spionaj, ce cuprinde jurnalul unui ofiŃer 
nazist ce a fost alături de Hitler în perioada în care acesta s-a ascuns în 
bunker. De altfel ziarul „The Independent” a scris că acel ofiŃer denumit 
generic în jurnal PW, descria manierele grosolane, bădărăneşti ale 
Führerului în societate. Hitler avea obiceiul de a-şi roade unghiile la masă, 
el cădea adâncit pe gânduri în toiul câte unei discuŃi, conversaŃi cu 
interlocutorii şi nu mai auzea nimic din ceia ce se petrece în jurul său. Un 
alt lucru bine ştiut era faptul că Hitler mânca enorm de multe prăjituri, 
care de cele mai multe ori îi provocau probleme digestive, aceste 
consemnări sunt ale ofiŃerului. Mânca repede şi într-un mod automat, 
Hitler de altfel considera mâncarea nici mai mult nici mai puŃin, decât un 
mod de existenŃă. 
• Senatorul Ted Kennedy, regizorul Steven Spielberg şi fondatorul 
societăŃii Microsoft, Bill Gates, din Statele Unite se pare că vor primi cât 
mai curând titluri de nobleŃe din partea reginei Elizabeth a -II- a a Angliei. 
Guvernul britanic chiar a şi anunŃat că senatorul Kennedy va fi înnobilat, 
în semn de omagiu adus pentru contribuŃia sa la obŃinerea păcii în 
Irlanda de Nord. 
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                               PERIPLU MONDEN 
 
◊ Este de notorietate faptul că renumita actriŃă Angelina Jolie, în vârstă de 33 de ani, a 
rămas pentru scurt timp fără perechea sa de cercei în valoare de 1,5 milioane de eoru. 
Incidentul sa petrecut la Londra unde actriŃa se afla cazată la un hotel de lux împreună cu 
soŃul eu Brad Pitt, pe parcursul desfăşurării galei premiilor Bafta. ActriŃa practic şi-a uitat 
cerceii extrem de valoroşi în cameră, cu puŃin timp înainte de întoarcerea în America. Ea a 
realizat abia la aeroport că şi-a rătăcit preŃioasele bijuterii şi astfel a pus pe jar personalul 
hotelului. Însă după 90 de minute, timp în care angajaŃii hotelului au răscolit camera 
vedetei, cerceii au fost găsiŃi şi predaŃi spre înapoiere vedetei prin curierat la Los Angeles. 
◊ Revista “Cosmopolitan” a realizat de curând un sondaj de opinie pentru a afla atât 
preferinŃele dar şi gusturile cititoarelor în materie de bărbaŃi. Astfel că englezoaicele au 
putut alege dintr-un număr apreciabil de candidaŃi pe cel mai sexy şi mai elegant bărbat. 
Aici însă surpriză, deoarece cândva numărul unu Brad Pitt a fost detronat incontestabil de 
către Johnny Deep find de departe în topul preferinŃelor persoanelor de sex feminin. 
Mărturie stă faptul că reprezentanta revistei „Cosmopolitan” a declarat faptul că „atât 
George Clooney cât şi Johnny Deep arată din ce în ce mai bine odată cu trecerea anilor”. 
◊ Un articol semnat de Berlusconi şi publicat de revista „Kos”, în care acesta scrie că 
intenŃionează să fie activ până la 120 de ani el îşi întemeiază aceste convingeri pe faptul că 
media de viaŃă din ultimele secole a crescut, atât de mult că acum putem cu uşurinŃă spera 
să putem atinge chiar 120 de ani. Statisticele ne facem să credem astfel, ne dau puterea. 
Dacă media sec. XX era undeva la început de 40 de ani şi acum de 80 de ani, nu vede de ce 
nu în curând nu am putea trece la 120 de ani. „Il Cavaliere” cum de altfel este poreclit nu 
crde că vârsta de 60 de ani trebuie să sperie pe cineva, ci să ia această vârstă ca pe un nou 
început chiar provocare. El chiar declară cu seninătate faptul că nu ne putem plânge că 
timpul nu este de partea noastră, Berlusconi fiind la etatea de 72 de ani. Teoria sa o 
întăreşte cu exemple grăitoare precum ar fi Goethe, recunoscut prin faptul că la 72 de ani 
era îndrăgostit, chiar de Tolstoi a amintit că la aceeaşi vârstă învăŃa limbi străine. Toate 
acestea şi modul său arhicunoscut de acum, pentru grija pe care o acordă aspectului său 
fizic şi eforturile depuse pentru a-şi ascunde vârsta reală nu mai sunt o noutate. El este 
frecvent adeptul bronzării, pentru a avea un aspect mai tineresc, Il Cavaliere a suferit 
multiple operaŃii estetice, liftinguri faciale, ba chiar şi implanturi de păr, el Ńine o dietă 
straşnică pentru a-şi menŃine silueta zveltă şi aspectul oareşcum tineresc. 
◊ Motiv de fericire pentru proaspătul bunic, nimeni altul decât Diego Maradona. El a 
devenit pentru prima oară în viaŃă bunic, nepoŃelul pe nume Leonel Benjamin este 
rezultatul relaŃiei dintre fiica Giannina Maradona şi fotbalistul Sergio Aguero. Cei doi 
locuiesc de ceva timp în Spania la Madrid unde Aguero este legitimat la Atletico. 
Bebeluşul a venit pe lume sănătos şi cu 8 zile înainte de data aşa zis preconizată. Diego 
Maradona s-a mutat şi el la Madrid pentru a fi alături de cei dragi mai ales de nepoŃel.    



 7 

            MENORA – MINIREVISTA A COMUNITĂłII EVREILOR FOCŞANI 
 

                                ŞTIRI DESPRE ISRAEL 
 
@ Către tribunalul de pace din Tel Aviv a fost înaintat un act de acuzare contra lui 
Fahmi Shabana, în vârstă de 48 de ani, arab israelian din Ierusalimul răsăritean, care 
în ultimii 6 ani a exercitat diferite funcŃii importante în Serviciul general de informaŃii 
al autorităŃii palestiniene. El este suspectat de asemenea pentru faptul că ar fi încercat 
să obŃină informaŃii despre bănuiŃi de colaborare cu Israelul. Actul de acuzare denotă 
că Shabana a fost consilier juridic al forurilor generale de informaŃii ale autorităŃii 
palestiniene. În anul 2007 el fiind numit şef al forurilor de informaŃii de la Hebron, 
spre finele lui 2008 fiind director al departamentului de securitate internă al 
Serviciului general de informaŃii. În cadrul serviciului, el a recrutat un alt arab 
israelian, pe nume Abu Ganem tot din Ierusalimul de răsărit, spre a lucra cu el, tot ca 
informator pentru serviciile palestiniene de infromaŃii. Abu Ganem de asemenea a fost 
prins şi arestat iar pe numele său fusese deja emis un act de acuzare, ce conŃine mai 
multe învinuiri, printre care aceea că între anii 2000 şi 2008 el a lucrat pentru 
serviciul general de informaŃii al autorităŃilor palestiniene, acesta fiind forul de spionaj 
al unei forŃe înarmate aparŃinând de Consiliul palestinian. Printre aletele menŃionate 
despre Abu Ganem sunt faptul că urmărea civilii şi transmitea informaŃii despre acei 
locuitori care vindeau terenuri evreilor sau plana asupra acestora faptul că ar fi 
colaborat cu Israelul. La rândul său Abu Ganem a racolat un arab israelian din 
Ierusalimul răsăritean pentru a lucra în favoarea serviciului general de informaŃii al 
autorităŃii palestiniene, dar şi acesta din urmă a fost bineneŃeles arestat. 
 
@ De data asta comandantul marinei militare Aluf Eli Marom, într-o ipostază mai 
puŃin onorifică a recunoscut, la întrevederea ce a avut cu şeful Marelui Stat Major al 
armatei, Gabi Aşkenazi, că recent a petrecut într-un club de streaptease din Tel Aviv şi 
tot odată el şi-a exprimat regretul căci fapta sa a adus atingere “valorilor łahalului”. 
Acesta a intrat în funcŃie în octombrie 2007 printre multe aletele el a reuşit să 
sporească prestigiul marinei după ce Hizbullah atacase pe parcursul celui de-al doilea 
război din Liban vasul Ahi-Hanit, atac ce se soldase cu multe victime. 
 
@ Pe parcursul vizitei la Ierusalim a secretarei americane de stat, Hillary Clinton, 
aviaŃia łahalului a efectuat bombardamente asupra tunelelor din culoarul Philadelphi, 
în vecinătatea Rafiah-lui. Aceste bombardamente s-au vrut o ripostă la atacurile 
palestiniene continue cu rachete. 
 
@ John Demianiuk a fost achitat în Israel deoarece nu au fost obŃinute probe 
incontestabile că el ar fi “Ivan cel groaznic”, fost gardian la Treblinka, el a fost învinuit 
în Germania de peste 29.000 de delicte şi de complicitate la asasinarea multor evrei în 
lagărul de la Sobibor. Extrădarea lui a fost chiar cerută din Statele Unite. Probabil 
Demianiuk în vârstă de 88 de ani va fi expluzat din Statele Unite în Polonia sau 
Ucraina, pe motiv că a minŃit în ceea ce priveşte asupra trecutului său.  
                                



 8 

               MENORA – MINIREVISTA A COMUNITĂłII EVREILOR FOCŞANI 
 
 BUCĂTĂRIA LA ÎNDEMÂNA TA !! – GĂTEŞTI DECI EXIŞTI !! 
 
Θ Humăntaşen – prăjiturele de Purim – Ingrediente : pentru aluat sunt 
necesare 10 ouă ; 20 de linguri ulei (sau margarină); 15 linguri de zahăr; 1-2 lămîi coajă 
şi zeamă; vanilie; făină cât cuprinde (aprox. 600 gr.). Pentru umplutură : 1 pahar zahăr; 1 
pahar apă; 300 gr. nuci măcinate. Modul de preparare pentru aluat este astfel : albuşurile 
sunt bătute spumă, gălbenuşurile se amestecă cu zahărul, uleiul şi coaja rasă de lămâie. 
Făina se adaugă, cât cuprinde pentru a putea să întindem foaia. Aluatul îl putem pune 
după aceia la crescut 30 de minute. Apoi întindem o foaie groasă de 3-4 mm. Din 
această foaie urmează să decupăm forme rotunde cu o cană eventual  ne putem ajuta. 
În centrul fiecărui cerc urmează să aşezăm câte o linguriŃă de umplutură şi apoi să 
formăm „urechiuşele”. Umplutura o facem astfel : luăm zahărul, apa şi nucile şi le punem 
la fiert pentru 10 minute, timp în care să se omogenizeze. O dată făcute, le punem la 
copt în cuptorul preîncălzit, la 180 grade, pentru 20-25 de minute, până ce ele se auresc. 
 
Θ  SărmăluŃe în foi de viŃă cu orez şi ciuperci – Ne sunt necesare : 250 g 
orez; 4 linguri ulei; 4 cepe; 500 g ciuperci; ½ legătură mărar; 1 legătură pătrunjel; 40-50 
foi de viŃă; 1 lămâie; 2 linguri ulei de măsline; sare şi piper după gustul fiecăruia. Cum 
preparăm : orezul îl alegem şi îl spălăm, ceapa o curăŃim şi o tăiem mărunt după care o 
înnăbuşim cu ulei şi puŃină apă. Ciupercile le curăŃăm, le opărim, le scurgem şi apoi 
tăiem mărunt. Orezul cu ceapa şi ciupercile sunt amestecate şi le fierbem la foc mic, cu 
½ pahar de apă, până când acestea scad. Stingem focul şi le lăsăm la răcit, după aceia 
sărăm şi piperăm amestecul şi adăugăm verdeaŃa tocată mărunt. Începem să 
împachetăm sărmăluŃele, le aşezăm într-o cratiŃă în care am pus un strat de foi de viŃă şi 
le fierbem timp de 30 de minute, pe a cărui durată adăugăm mereu câte puŃină apă. 
Când acestea sunt gata, turnăm peste sarmale zeama de lămâie şi uleiul de măsline. 
Sarmalele le puteŃi servi presărate cu pătrunjel şi ornate cu felii de lămâie alături. 
 
Θ  Ciorbă de spanac cu lapte bătut – Ingrediente : 2kg spanac; 2l lapte prins; 
200g ceapă; 100g făină; 100g smântână; 3 ouă; 1 lingură orez; condiment de tipul 
delikat; sare. Mod de preparare : alegem şi spălăm cu grijă spanacul, după care îl punem 
la fiert în apă clocotită cu sare. Se adaugă ceapa tocată. După 10-15 minute scoatem 
spanacul cu o paletă, îl tăiem mărunt cu un cuŃit de lemn, după care îl punem înapoi în 
apa în care a fiert. Încălzim uleiul într-o tigaie, adăugăm făină, stingem imediat cu puŃină 
zeamă de la spanac şi amestecăm intens pentru a nu se forma cocoloaşe. Punem 
rântaşul peste spanac, adăugăm orezul şi lăsăm să mai clocotească puŃin. Fierbem două 
ouă tari, le tăiem felioare şi le adăugăm în ciorbă împreună cu laptele prins, bătut bine. 
Fierbem până dispare spuma de deasupra. Apoi închidem focul, potrivim gustul cu 
condiment tip delikat şi sare, dacă ne mai este necesar, putem drege ciorba cu 
smântâna bătută cu oul crud păstrat.   
                                              (VĂ URĂM POFTĂ BUNĂ!!) 
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                                 UMOR LA PURTĂTOR 
 
☼ Psihiatrii afirmă ca una din patru persoane are o deficienŃă mintală.  
Daca eşti cu încă trei prieteni şi nu ai observat nimic ciudat la ei,  
atunci ...cel Ńicnit eşti tu ! 
☼ Dacă ai voinŃă, poŃi să muŃi şi munŃii din loc. Dacă ai creier, ii laşi  
acolo, că nu te deranjează. 
☼  "Băiat cuminte, mă culc la  22:00, mă trezesc la 06:00, nu beau, nu fumez, 
nu mă droghez, nu-mi înşel gagica, nu mă duc la discotecă... dar şi când o-i  
ieşi de la pârnaie....." 
☼   La un restaurant cineva comandă pui de Focşani la ceaun. Se duce ospătarul 
şi transmite comanda. La bucătărie i se face un pui luat la întâmplare.  
Când este servit, clientul ia puiul, îi baga un deget în fund după care 
cheama ospătarul. - Dom'le ăsta e pui de la Brăila, nu de la Focşani. 
Ospătarul ia puiul şi-l duce înapoi. La bucătărie se prepară un alt pui la  
ceaun. I se serveşte clientului, clientul îl ia, îi bagă un deget în fund. 
- Dom'le ăsta-i din Vaslui. Etc, etc. Un beŃiv care a văzut toată faza se 
duce la respectivul client, şi-i zice. - Dom'le sunt atât de beat încât am  
uitat unde stau. Nu vrei să mă ajuŃi ? 
☼ Doi poliŃişti intră într-o librărie. După un moment de ezitare, vânzătoarea 
îi întreabă : - Ce-i băieŃi, plouă afară? 
☼ SoŃia: Iubitule...Ce faci? SoŃul: Nimic. SoŃia: Nimic?.. Păi de-o oră tot studiezi 
certificatul nostru de căsătorie. SoŃul: Căutam data expirării! 
☼  Medicul mi-a recomandat insistent să încetez chefurile. - Care medic? - Cel de 
deasupra noastră! 
☼ SoŃia se pregăteşte să prăjească un ou ochi, când tocmai se întoarce soŃul 
acasă şi începe să Ńipe: -"ATENłIE!!! ATENłIE!!! MAI MULT ULEI!!! AVEM 
NEVOIE DE MAI MULT ULEI!!! O SĂ SE ARDĂ!!! ATENłIE!!! ÎNTOARCE-L, 
ÎNTOARCE-L, ÎNTOARCE-L!!! HAI!!! ATENłIE!!! AI ÎNNEBUNIT? ULEIUL O SĂ 
SE TERMINE!!! O, DOAMNE DUMNEZEULE, SAREA!!! NU UITA SAREA!!!" 
SoŃia, deja enervată la culme de Ńipetele soŃului, îl întreaba: -"De ce Ńipi aşa? Crezi 
că nu sunt în stare să prăjesc un ou???" Bărbatul răspunde foarte calm: -"Asta ca 
să-Ńi faci o idee de cum mă simt eu când conduc maşina şi tu stai lângă mine..." 
☼ Un bãrbat merge cu liftul. La un moment dat, intrã o femeie. Dupã douã etaje, 
femeia opreşte liftul, se uitã cochet la el, îşi dezbracã bluza şi sutienul şi le aruncã 
pe jos. - Hai, fã-mã ca sã mã simt ca o femeie. Bãrbatul se gândeşte puŃin, îşi 
dezbracã cãmaşa, o aruncã pe jos şi spune: - Hai, spal-o şi calc-o. 
☼ Bin Laden se uită la turnul din Pisa, trage două fumuri de Ńigară şi spune 
în scârbă: "Amatori!" 
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ŞtiaŃi Că     .........................................................     
 

•  Până în vârful Turnului Eiffel sunt 1.792 de trepte. 
•  Crocodilul nou-născut e de trei ori mai mare decât oul din care abia a ieşit. 
•  Al 2-lea fluviu al Europei (dupa Volga) şi al 26-lea din lume, Dunărea 

izvorăşte din MunŃii Pădurea Neagră (Germania) şi se varsă în Marea Neagră 
în apropierea pădurii Caraorman, care în limba turcă însemna tot Pădurea 
Neagră. 

• Oamenii şi delfinii sunt singurele specii care fac sex de plăcere. 
• În munŃii Gara-Taz ( Kazaha), într-o peşteră care se află la 160 de metri 

adâncime, a fost găsită o neobişnuită pădurice de brazi. Peştera are o 
înălŃime de 70 de metri. Curios este faptul că în această pădurice trăiesc şi 
numeroase păsări, printre care şi porumbei cu un splendid penaj albastru. 

• Un om se naşte cu 300 de oase, dar când devine adult nu mai are decât 206 
oase. 

• Pe insula Kildim din nordul Uniunii Sovietice, se află un lac neobişnuit. El este 
alcătuit din 5 straturi de apă : apă dulce, apă puŃin sărata, apă sărata, apă de 
culoare roşie şi apă saturată cu hidrogen sulfurat. Corespunzător fiecărui 
strat de apă, în acest lac trăiesc cele mai felurite vietăŃi : peşti de apă dulce, 
meduze, crustacee, peşti marini pitici, stele de mare etc. 

• Cea mai răspândită limbă este chineza, vorbită de peste 1,1 miliarde de 
oameni. Abia următoarea este engleza, vorbită de aproximativ 800 de 
milioane de persoane. Pentru 330 din aceştia, engleza este limba materna : 
circa 270 de milioane în SUA şi 60 de milioane în Marea Britanie. 

• Cea mai mare perioadă de gestaŃie o deŃine elefantul asiatic: 600-760 de zile. 
• Cea mai ridicată temperatură a corpului, este a caprei domestice : 40 grade 

C. 
• Un om face într-un an aproximativ 2,5 milioane de paşi. 
• Cea mai rece temperatură din istorie de pe pământ a fost înregistrată în 

Antartica pe 24 August 1960. Temperatura măsura atunci -127 de grade C. 
• Există un mic peştişor, înarmat cu un ac ascuŃit, care e unul din duşmanii cei 

mai primejdioşi ai rechinului. Fiind înghiŃit de acest uriaş animal răpitor, 
peştişorul sparge cu acul pântecele rechinului şi iese în libertate. Ca urmare, 
rechinul moare. 

• ElefanŃii sunt singurele mamifere care nu pot sări. 
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                               CURIOZITĂłI ISTORICE 

   ☼ În Anglia, pe la 1500, bogătaşii îşi făceau podeaua casei 
din dale de piatră, care deveneau alunecoase pe vreme umedă. Pentru 
mărirea aderenŃei în timpul mersului, se presăra prin casă pleavă. 
Reîmprospătate succesiv, straturile de pleavă amestecată cu apă atingeau 
uneori grosimi apreciabile. La deschiderea uşii de la intrare, exista 
pericolul ca amestecul de pleavă cu apă să curgă afară din casă. Problema 
a fost rezolvată prin inventarea pragului. 
☼ Bicicleta cu motor, botezată Motocyclette de către inventatorii săi, 
francezii Eugene şi Michel Werner, a fost expusă prima dată la Salonul de 
la Paris din anul 1897. 
☼ Inventatorul pianului este italianul Bartolomeo Cristofori, care în 1698 
a creat un prim "cembalo a martelletti" (clavecin cu ciocănele ), apoi, spre 
1710, primul său pianoforte, din care şi azi se mai păstrează un exemplar 
datând din 1720, la Metropolitan Museum din New York. 
☼ Primul ascensor cunoscut a fost construit sub domnia lui Ludovic XVI, 
la Versailles, în 1703 şi era folosit doar de rege personal. 
☼ Faxul a fost inventat în 1843 de Alexander Bain şi a început să fie 
utilizat de abia în 1964. În prezent, odată cu dezvoltarea internetului, cea 
mai folosită metodă de transmitere a informaŃiilor scrise este poşta 
electronică (e-mail). 
☼ Elicopterul a fost inventat în anul 1907 de francezul Paul Cornu. Primul 
zbor a durat doar câteva secunde. 
☼ ŞerveŃelele nazale au fost iniŃial făcute ca bandaje în Primul Război 
Mondial. 
☼ Prima locomotivă cu abur avea marea viteză de 8 km/ora (trenurile 
moderne călătoresc şi cu viteza de 500 km/ora). 
☼ Diapazonul a fost inventat în 1711 de către englezul John Shore. 
☼ Robert Timm şi John Cooke au zburat 64 de zile, 22 de ore 19 minute 5 
secunde cu avionul lor Cessna 172 Hacienda, de pe 4 decembrie 1958 
până pe 7 februarie 1959. Au decolat şi au aterizat în acelaşi loc, după ce 
au acoperit o distanŃă echivalentă cu înconjurul lumii de şase ori, 
alimentându-se cu combustibil în aer. 
☼ În 1959 Hawaii a devenit cel de-al 50-lea stat federal al SUA. 



 12 

               MENORA – MINIREVISTA A COMUNITĂłII EVREILOR FOCŞANI 
 

                          DICłIONAR IUDAIC             
 
( AD MEA VEESRIM – În traducere – până la 120. Este o urare tradiŃională pe care 
o facem cuiva căruia îi dorim o viaŃă îndelungată. Urarea se bazează, în special, pe 
vârsta atinsă de Moşe Rabeinu, de Hillel Hazaken ş.a. 
( NEIDER – promisiunea făcută de credincios, după ce a fost chemat la Tora, de a 
face o danie pentru un scop obştesc sau de ajutorare. 
( BAAL TEŞUVA – Cel care se căieşte pentru păcatele sale şi respectă cu stricteŃe 
legile. Talmudul spune că un „baal teşuva” (un om care s-a îndreptat) este chiar mai 
presus de un „Ńadik gamur”, adică de un om care nu a păcătuit niciodată. Este 
admirată puterea unui asemenea Baal Teşuva de a se abŃine total de la faptele rele ca 
acele pe care le făcea cândva. 
( NEIROT-ŞABAT – aprinderea a două lumânări cu o oră înainte de ivirea stelelor, 
vineri spre seară. Se face de către stăpâna casei şi constituie începutul solemn al 
Şabatului. Acelaşi ceremonial se face şi-n serile sărbătorilor. 
( ASERET HAŞVATIM – Cele zece triburi care au format Regatul din Nord după 
scindarea Regatului lui David. În secolul al VIII-lea înaintea erei actuale, acest regat a 
fost cucerit de către asirieni şi o mare parte a populaŃiei a fost exilată. 
( PESAH – 15-22 Nisan inclusiv. Începând din ziua de 14 Nisan ora 9 dimineaŃa şi 
până în seara de 22 Nisan e interzisă consumarea pâinii şi a oricăror preparate 
făinoase (HameŃ) precum şi a oricărui aliment care nu e pregătit în condiŃii rituale 
speciale de Pesah. Nici o firimitură de aluat dospit, sub nici o formă, nu trebuie să se 
găsească în acest interval în căminul credincioşilor. Se mănâncă maŃot-azime. Primele 
două zile şi ultimele două zile sunt sărbători, cele din mijloc hol-hamoed – 
semisărbători. E sărbătoarea primăverii – hag haaviv – şi se prăznuieşte ieşirea din 
robie din MiŃraim. Ultimele zile (Şvii şel Pesah şi Ahron şel Pesah) evocă trecerea Mării 
Roşii. În ultima zi se rosteşte Izkor – ruga de pomenire a morŃilor. 
( NETILAT – IADAIM – Spălarea pe mâini înaintea fiecărei mese, însoŃită de o 
rugăciune pentru puritatea mâinilor, căci pâinea pe care ele au câştigat-o trebuie să fie 
curată şi nepătată de lacrimile şi sudoarea altuia. 
( RABI – ÎnvăŃător, maestru, rabin. În idiş acest cuvânt se citeşte şi „rebe” cu 
următoarele trei sensuri : 

a) titlu învăŃătorului la şcolile rituale (heder) ; 
b) titlu acordat rabinilor, conducătorilor spirituali ai obştilor. Aceştia au atribuŃii 

religioase, judecătoreşti şi de îndrumare în chestiuni de învăŃământ religios şi 
aplicarea preceptelor prescrise de legea mozaică. La naşteri, căsătorii, divorŃuri 
etc., au atribuŃiii sacerdotare. În trecut îndeplineau şi funcŃia de ofiŃeri de stare 
civilă. 

c) Titlu acordat personalităŃilor religioase, considerate de adepŃii lor (hasidimi), ca 
oameni învăŃaŃi, foarte pioşi şi milostivi. Li se atribuiau puteri aproape divine, 
din care cauză erau denumiŃi „rabini făcători de minuni”. 
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                             ☼ REMEDII   NATURISTE  ☼ 

# Prevenirea şi combaterea balonărilor 

Balonarea se caracterizează prin dilatarea abdomenului ca urmare a acumulării de gaze 
în stomac şi intestin. Acest aspect inestetic al abdomenului ne creează deseori disconfort, 
respiraŃie greoaie, stare de indispoziŃie şi ne-am dori să rezolvam cât mai rapid această 
problemă. Balonarea se datorează unor tulburări ale procesului de digestie şi ea reprezintă de 
cele mai multe ori un simptom al unor afecŃiuni cum ar fi : gastrite, colecistite, dischinezii biliare 
sau duodenale, enterocolite, viermi intesinali, etc. Evident, tratamentul acestor afecŃiuni va 
determina în timp dispariŃia balonărilor. Există totuşi şi situaŃii în care balonările apar fără a 
suferi de o anumită boală şi atunci ele se datorează de cele mai multe ori greşelilor noastre. 
Uneori aerul este introdus în stomac prin înghiŃire în special de către fumători sau de către 
persoanele nevrotice determinând balonarea. Deasemeni consumul unor maricantităŃi de apă 
gazoasă, sifon, bere, etc, produce umflarea abdomenului. Există şi alimente bogate în zaharuri 
şi celuloză care prin fermentaŃie degajă mari cantităŃi de gaze care se acumulează în intestinul 
subŃire şi în cel gros, presând asupra peretelui abdominal. Cantitatea de gaze poate apăsa spre 
plămâni şi inimă producând tulburări de respiraŃie şi dureri toracice. Consumul de fructe, imediat 
dupa consumul de carne determină apariŃia de balonări datorită faptului că timpul de fermentaŃie 
al cărnii este mult mai mare decât cel al fructelor. Mesele copioase cu un mare amestec de 
carne, legume, prăjituri şi fructe determină apariŃia balonărilor şi a senzaŃiei de plenitudine.  

Remedii pentru prevenirea şi combaterea balon ărilor  

Se recomandă în primul rând un regim alimentar lejer, mâncând în linişte fără stres şi într-
un climat armonios. Grijile şi conflictele nu trebuie comentate în timpul mesei iar mâncarea 
trebuie îndelung mestecată. În timpul mesei trebuie să domine buna dispoziŃie pntru a mânca cu 
plăcere. 

Evita Ńi laptele dulce, ceapa, ridichile, b ăuturile carbogazoase, fumatul.   

Este bine ca fructele crude să le consumaŃi numai între mese şi nu în amestec cu alte 
alimente. Sunt recomandate gutui, ananas, portocale, lămâi şi orice alte citrice. În situaŃia în 
care nu aŃi putut evita toate acestea şi balonarea s-a produs puteŃi folosi cărbunele medicinal 
sau infuzii de plante cu efect benefic. Este bine să fie folosite plante care inhibă procesele de 
fermentaŃie cum ar fi : chimion, anason, fenicul, coriandru, busuioc, izma, maghiran, salvie, 
muşeŃel, coada soricelului. Infuzia se face cu oricare dintre aceste plante punând o linguriŃă de 
plantă la o cana de apă clocotită. Se beau una-doua căni de infuzie pe zi. De asemeni infuzia de 
lămâie este excelentă pentru digestii anevoioase, meteorism sau aerofagie. 

Persoanele care nu au timp să pregătească aceste infuzii pot folosi capsule de una dintre 
plantele: ananas, busuioc, mentă, lucernă, lemn dulce, salvie sau sunătoare. Se iau 1-3 capsule 
pe zi. 
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                           NATURA LA ÎNDEMÂNA TA !! 

♥ Sucuri de fructe 
Suc de ananas 
Fruct bogat deopotriva in vitamine, oligoelemente si saruri minerale, ananasul contine, in plus, un ferment digestiv 
foarte puternic. Sucul lui este indicat in cazurile de insuficiente digestive, de crestere, in convalescente. Diuretic, si cu 
proprietati detoxifiante. 
Suc de coacaze negre 
Celor care il prefera sucul le va aduce servicii prin proprietatile sale antireumatismale, antiartriti ce, antigutoase si 
datorita actiunii lui stimulante hepatice. 
Suc de cirese 
Este remineralizant, depurativ, antireumatismal si indicat arterioscleroticilor, pletoricilor, gutosil or, artriticilor. 
Energetic, este deopotriva un factor de prevenire a imbatrinirii prin actiunea lui regeneratoare si eliminatoare a 
deseurilor si a toxinelor. 
Artriticii, obezii, constipatii vor lua, cu folos, sucul rezultat dintr-un kg de fructe pe zi. 
Suc de lamiie 
Ca si portocala, grepfrutul, morcovul, marul si strugurele, sucul de lamiie beneficiaza de o reputatie bine stabilita. Sucul 
de lamiie se consuma in caz de ulcer gastric, iar proprietatile lui depurative sanguine il recomanda consumului zilnic, 
pur sau amestecat cu alte sucuri. 
Suc de fragi 
Este vorba, in cazul acesta, de un suc remineralizant, antireumatismal si antigutos prin actiunea eliminatorie a acidului 
uric. Este folosit deopotriva in arterioscleroza, autointoxicatie, litiaze urinare. Poseda, pe linga acestea, proprietati 
bactericide vadite mai ales impotriva bacilului tifoidei, care tocmai se face prezent la noi in tara. 
Suc de zmeura 
Bautura catalogata printre cele mai placute, indicata pura sau diluata cu apa, in reumatisme, guta, dermatoze si in stari 
febrile. Amestecul de suc de zmeura si de suc de coacaze, foarte racoritor, diluat cu apa, constituie o bautura 
recomandata in febrele eruptive, in afectiunile febrile in genere, in inflamatiile urinare. 
Suc de coacaze rosii 
Suc aperitiv si digestiv, diuretic si depurativ. Actiunea lui se manifesta asupra circulatiei singelui (stari pletorice), 
asupra ficatului (insuficienta si congestie hepatica), asupra inflamatiilor tubului digestiv si ale cailor urinare, asupra 
reumatismelor si gutei. Diluat cu apa este o excelenta bautura pentru cei cu stari febrile. 
Suc de dude 
Diluat de apa este un racoritor si un laxativ. Se poate folosi in gargara contra anghinelor, aftelor si stomatitelor. 
Suc de afine 
Este indicat in mod special in tratamentul infectiilor intestinale: enterite, colite, diarei, dizenterii amibiene sau altele, 
putrefactii intestinale, colibaciloza. Are o actiune selectiva asupra unui anumit numar de agenti patogeni intestinali ca 
bacilul lui Eberth (tifoida), colibacili. Este, de altfel, un dizolvant al acidului uric. In sfirsit, stimuleaza vederea 
nocturna. 
Suc de grepfrut 
Aperitiv, digestiv, depurativ, grepfrutul este deopotriva un stimulent hepatic si un excelent drenor al veziculei biliare. 
Ca si sucul precedent, este un fluidifiant sanguin si un protector vascular. 
Suc de pere 
Depurativ, diuretic, eliminator al acidului uric, sucul de pere este, de asemenea, remineralizant, indicat in anemii, 
surmenaj, tuberculoza. Astringent, lecuieste durerile. 
Suc de struguri 
Gratie calitatilor sale, a fost supranumit lapte vegetal. Valoarea lui calorica este importanta: peste 900 de calorii la 1 kg. 
Constituie un stimulent, un remineralizant, un puternic factor de dezintoxicare, indicat in cazul pletorelor, al 
artritismului, al reumatismului, al gutei, al litia zelor, al excesului de uree sanguina, al tulburarilor de hipertensiune, al 
enteritei si al congestiei hepatice. 
O cura de 1.000-1.200 g de suc de struguri timp de citeva zile va folosi obezilor si surmenatilor. 
Dupa gradul de intoxicare, cura va putea sa se extinda la 15 zile-trei saptamini, cu o medie de 1.200-1.400 g. 
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● La 1 martie 1922, s-a născut YIłHAK RABIN eminent om politic şi comandant 
militar, ce a fost şi prim ministru al Israelului. În 1994 el avea să fie distins cu premiul 
Nobel pentru Pace, pentru eforturile sale depuse în direcŃia instaurări păci în Orientul 
Mijlociu. ViaŃa sa a fost curmată de un extremist evreu în 1995, într-un mod tragic. 
● În 4 martie 2009 s-au împlinit 32 de ani de la cutremurul din 1977. Printre victime 
au fost şi personalităŃi ale obştilor evreieşti, ce prin contribuŃia lor au adus un prisos 
la dezvoltarea literaturii şi a ştiinŃei literare româneşti, aceştia au fost : criticul şi 
istoricul literar MIHAI PETROVEANU, poeta VERONICA PORUMBACU şi istoricul 
literar SAVIN BRATU. 
● La 6 martie 1952, a murit la Tel Aviv, scriitorul SAMMY GRONEMANN. Una din 
temele sale predilecte a fost viaŃa evreilor din ştetl-ul de odinioară. Un succes este 
romanul său Tohuvavohu. 
● În 6 martie 1910 – a murit, în luptele pentru apărarea coloniei Tel Hai din EreŃ 
Israel, militantul sionist JOSEF TRUMPELDOR, născut în 1880, la Piatigorsk (Rusia). 
El a depus eforturi pentru constituirea unor organizaŃii ale tineretului evreu din Rusia, 
ca apoi să se implice şi în crearea de noi aşezări în EreŃ Israel. 
● 8 martie 1992 – a încetat din viaŃă la Tel Aviv, omul politic MENAHEM BEGIN, 
născut în 1913 la Brest-Litovsk. A făcut Alia în 1942. Participant alături de 
organizaŃiile evreieşti care militau pentru crearea unui stat evreiesc. După proclamarea 
independenŃei statului Israel el a creat partidul Herut. A fost deputat în Knesset. Între 
1977 – 1983 a fost prim-ministru al Israelului. A contribuit decisiv la realizarea 
acordurilor de la Camp David, fiind distins şi cu Premiul Nobel pentru Pace. 
● 11 martie 1812 – a fost adoptat în Prusia, edictul de emancipare care recunoştea 
dreptul evreilor la cetăŃenie. Ulterior însă, prevederile din edict au fost limitate. 
● La 16 martie 1925 – a murit la Berlin, bacteriologul şi imunologul AUGUST VON 
WASSERMANN. El a fost asistentul lui Robert Koch. În 1906, el a elaborat metoda de 
diagnosticare a sifilisului, cunoscută şi sub denumirea „ReacŃia Wassermann”. 
● În 28 martie 1985 – a murit la Saint Paul-Vence (FranŃa), renumitul pictor MARC 
CHAGALL. Operele sale de artă şi creaŃia sa în sine au avut ca principală sursă de 
inspiraŃie folclorul evreiesc. Dintre marile sale realizări vă amintim vitraliile pentru 
Spitalul Hadassa din Ierusalim, goblenurile pentru Knesset, plafonul Operei din Paris, 
ferestrele de la Vatican şi multe altele. 
● La 30 martie 1492 – marele inchizitor THOMAS DE TORQUEMADA a emis un edict 
prin care evreii din Spania erau siliŃi fie să se convertească la creştinism, fie ca aceştia 
să părăsească Ńara. În urma acestui edict, un număr de aproximativ 100.000 de evrei 
au ales drumul pribegiei. 
● În 31 martie 1885 – s-a născut la Paris, pictorul JULES PASCIN. El a copilărit la 
Brăila şi Bucureşti. În 1910 el dobândeşte cetăŃenia americană. 
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La 2 martie 1859 se naşte ca Sholem Rabinovici (alternativ: Sholom, Shulem, Rabinovitz, 
Rabinovich, etc.), în târgul Periaslav, astăzi oraşul Pereiaslav-HmelniŃki, la est de Kiev, în gubernia 
Poltava din Ucraina, viitorul scriitor idiş. Este al treilea din cei doisprezece copii ai negustorului de grâne 
şi cherestea Menahem Nuhem Rabinovici, om cultivat, admirator al curentului laic ebraic Haskala, şi ai 
Haiei Ester, născută GamarniŃka. La câŃiva ani după naşterea viitorului prozator, familia sa se mută la 
Voronka sau Voronkov, un mic târguşor din aceeaşi gubernie, care i-a servit drept model pentru 
„Kasrilifka” din scrierile sale. În urma falimentului tatălui său cauzată de un partener de afaceri necinstit, 
toată familia e nevoită să se înapoieze la Pereiaslav unde părinŃii iau în administrare un han. Sholem 
Rabinovici stă acolo până la vârsta de 13 ani, când mama lui moare de holeră. Este apoi trimis la Boguslav 
(id.Boslov) unde locuiau bunicii din partea mamei, până ce tatăl său se recăsătoreşte cu o femeie 
certăreaŃă, mamă vitregă cu care copilul Sholem nu se va împăca prea bine. Bunicul Moishe Iose 
GamarniŃki sau Gamarnik hasid Habad, a însufleŃit imaginaŃia copilului cu poveştile sale despre sfere 
cereşti şi Cabala. Scriitorul îşi va povesti copilăria şi tinereŃea mai târziu în „Întoarcerea de la iarmaroc - 
Povestiri din viaŃă” .  

Talentat observator şi imitator al oamenilor şi înzestrat cu darul de povestitor din fragedă vârstă, 
micul Sholem se familiarizează deja la 12 ani cu literatura contemporană în limba ebraică, gustată în mod 
deosebit de tatăl său, şi se exersează în a compune scrieri în această limbă, în spiritul lui Avraham Mapu şi 
a altor scriitori care foloseau o ebraică exclusiv biblică. Inspirat de limbajul idiş pestriŃ al mamei sale 
vitrege, tânărul Sholem redactează şi un dicŃionar alfabetic al înjurăturilor acesteia ("Lexiconul limbajului 
mamei vitrege") spre mai marele haz al tatălui. La 15 ani scrie tot în idiş povestirea „Un Robinson Crusoe 
evreu”, inspirată de celebrul roman al lui Daniel Defoe. Când în 1873 termină şcoala tradiŃională 
evreiască, tatăl său se hotărăşte să-l înscrie la un liceu rus de stat din Periaslav, pentru a căpăta şi o 
educaŃie generală laică adecvată. Se distinge la învăŃătură, capătând şi o bună stăpânire a limbilor rusă şi 
germană. În timpul liber frecventează pe cantorii şi pe muzicienii găzduiŃi în hanul administrat de tatăl 
său, care îi vor sluji mai târziu drept surse de inspiraŃie personajelor a două din primele sale romane în 
limba idiş „Iosele Solovei” şi „Stempeniu”.  

La 16 ani suferă o criză sufletească trecătoare când se îndrăgosteşte de fata unui cantor, care în 
cele din urmă fuge cu un tânăr rus. După ce în 1876 îşi termină cu studiile liceale şi se înzdrăveneşte din 
criza amintită, nu are posibilitatea materiala de a studia mai departe, cum ar fi dorit, la Seminarul 
pedagogic din Jitomir şi pentru a se întreŃine dă câtva timp lecŃii de limba rusă la Periaslav şi apoi în târgul 
vecin, Rjişcev. În 1877 soseşte la Sofievka (gubernia Kiev) pe moşia viitorului său socru, bogatul arendaş 
Elimeleh Loev, care îl poftise să dea lecŃii fiicei sale Udl (Olga Golda). În casa acestuia are prilejul de se 
familiariza cu operele clasicilor literaturii ruse şi universale, şi cu încurajarea amfitrionului, de a persevera 
în arta scrisului. Când, după trei ani zugrăviŃi de scriitor ca idilici, Loev descoperă „romanul”, apreciat ca 
nelalocul său, dintre tânărul profesor şi elevă, este însă concediat şi silit să plece să-şi caute norocul la 
Kiev. Risipindu-şi acolo toate economiile, Sholem Rabinovici revine în localitatea natală, iar in anii 1880 
- 1883 lucrează ca rabin de stare civilă, investit de guvern („rav mi'taam”), în târgul Lubno, aflat tot în 
gubernia Poltava. 

                              (CONTINUAREA ACESTEI BIOGRAFII IN NUMĂRUL VIITOR)    SURSA : WIKIPEDIA 
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Pentru cei care sunt interesaŃi, Comunitatea din Focşani pune la dispoziŃia  fiecăruia o bogată 
bibliografie despre cultura, istoria şi tradiŃia poporului evreu. La biblioteca clubului se pot procura 
noi cărŃi apărute în editura Hasefer, sau pot fi înprumutate cărŃi, reviste, ziare sau se  poate  
asculta muzica anilor 1970-1990.Tot la clubul comunităŃii se pot urmări filme despre Israel sau 
se pot organiza concursuri de table, remi sau şah. În fiecare zi de marŃi şi joi între orele 9-11 
medicul comunităŃii acordă consultaŃii medicale persoanelor asistate de FCER şi membrilor ce 
aparŃin comunităŃi. 
 
                                                                                 
 
         ActivităŃile pe care Comunitea Focşani le-a desfăşurat în luna martie fie în calitate de 
organizator şi co-partener, au avut rolul de a spori interactivitatea şi relaŃionarea cu un spectru 
larg de oameni din diferite medii culturale si tipuri de pregătire, o preponderenŃă sporită au 
deŃinut-o însă elevii. 

- În perioada 1-10 martie alături de cei de la Căminul Jariştea unde se află persoane 
internate cu dizabilităŃi a fost organizată Ziua Femeii şi un concurs de mărŃişoare. Tot în 
această perioadă la Căminul Odobeşti (C.I.T.O.) a fost sărbătorită Ziua Femeii 8 martie, 
ce a prilejuit momentul organizării unui concurs de desene şi confecŃinarea unor 
mărŃişoare. 

- 5 martie Vernisaj – Biblioteca JudeŃeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea – ExpoziŃie de 
pictură organizată de elevii Colegiului Economic.  

- Pe 11 martie tot în cadrul Căminului Odobeşti (C.I.T.O.) a fost organizat un spectacol 
„PURIM – GELD” unde muzica şi dansul, alături de concursul de măşti au fost premiate 
cu surprize dulci. 

- 14 martie a prilejuit celebrarea Purimului la Sinagoga Focşani, de data aceasta avândui 
alături de noi pe elevii Liceului Pedagogic sub atenta îndrumare a profesoarei Corina 
Mihail. Elevii au pus în scenă povestea „ESTERA”. Ne-au onorat cu un spectacol de 
carnaval unde măştile şi costumaŃia a fost aidoma celei unui carnaval veritabil, pentru 
iscusinŃa lor ei au fost răsplătiŃi cu dulciuri şi premii. După aceia elevii Colegiului Unirea 
Focşani ne-au însoŃit la vizionarea filmului „ESTERA” (1960). 

- 18 martie a prilejuit găzduirea întâlniri cu profesorul universitar doctor Liviu Rotman cu 
elevii Liceului Pedagogic aflaŃi sub îndrumarea profesoarei lor Corina Mihail. Tema 
acestei întâlniri – „Evreii şi românii – Istorii şi civilizaŃii”. 

- 21 martie – „Concurs de pictură” cu tema „TradiŃii şi Purim” găzduit de elevii de la Şcoala 
Nr.2 Focşani şi profesoara lor Mihaela D. 

- InvitaŃie la Galele Teatrale – organizator Teatrul Mr. Gh. Pastia Focşani.     
 
ÎN ATENłIA CITITORILOR!!!! 
Pe adresa de mail rondmircea@yahoo.com , aşteptăm să ne contactaŃi în vederea 
unor sugestii, articole, fotografii şi alte documentaŃii ce fac rostul a fi publicate pentru 
cei ce vor să fie informaŃi să citească. Mul Ńumim anticipat!! SHALOM!! 
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                      ISTORIA VREMURILOR PE CARE LE TRĂIM !! 
 

Dacă în aceste vremuri tulburi pe care le trăim astăzi suntem înconjuraŃi la tot 
pasul de fapte şi acŃiuni care mai de care menite să ne treacă de la milă, compasiune, 
oripilare întreg spectrul groazei şi să vedem şi să asistăm mereu la noi atrocităŃi fie sau 
nu la adăpostul legilor în baza cărora guvernăm şi pe care noi le-am creiat. Firesc este 
să ne întrebăm cu majuscule fiecare  

„UNDE NE ÎNDREPTĂM ? CARE NE E SCOPUL .... łELUL .... MENIREA  ??”  
Ce vom lăsa după noi, ce putem face sincer pentru a lăsa nepoŃilor noştri o 

moştenire curată, cum vom putea spune acestora că am făcut totul spre a le lasă 
acestora o soartă curată a evreilor, cum noi am influenŃat-o, cum am avut prilejul şi noi l-
am valorificat spre a ne uşura viaŃa şi a le aşterne lor un viitor luminos.  

Un lucru vreau să precizez clar şi răspicat, fie că te-ai născut evreu sau te-ai 
născut ne-evreu în faŃa lui Dumnezeu acest lucru nu are căutare căci toŃi îi suntem copiii, 
dar cel mai important este faptul fie apartenenŃa, naŃia cultura, religia – noi avem cu  toŃii 
concepŃi şi valori comune, precum pacea, dreptatea şi adevărul. Pentru ele milităm în 
marea noastră majoritate, pentru ele tindem să facem o societate modernă cât mai 
corectă, unde să funcŃioneze buna înŃelegere şi convieŃuire.  

Asta apărăm în cele din urmă, asta am moştenit am dezvoltat şi vom lăsa în 
cele din urmă celor ce vor veni după noi. Trebuie să conştientizăm faptul că noi toŃi 
trebuie să veghem asupra acestor percepte şi să apărăm valorile până la urmă care ne 
identifică.  

În cele ce urmează vreau să vă prezint o mostră a ceia ce se petrece în 
această lume şi cum istoria punctează fiecare moment şi cum noi fie ne implicăm sau nu. 
NaŃionalitatea şi Ierusalimul ??  

a) Israelul a fost recunoscut ca Ńară în anul 1312 Î.C. , cu două mii de ani înainte de 
apariŃia unui stat Islamic. 

b) Acei refugiaŃi arabi din Israel au sfârşit prin a se indentifica ca „Palestinieni” după 
înfrângerea avută în „Războiul de şapte zile” din anul 1967, la distanŃă de 20 de 
ani după ce statul Israel modern luase fiinŃă. 

c) După cotropirea Ńării din 1272 Î.C., evreii au fost suverani o mie de ani, iar pe o 
perioadă de 3300 de ani înregistrând o prezenŃă consecutivă. 

d) Unica suveranitate de sorginte arabă a fost după cotropirea din anul 635 Î.C., dar 
aceasta a avut o durată de 22 de ani. 

e) Timp de mai mult de 3300 de ani, Ierusalimul a fost capitala evreilor. Ierusalimul 
nu a fost capitala vreunui arab sau musulman. Nici iordanenii când au cucerit 
Ierusalimul, nu au transformat oraşul în capitala lor, iar conducătorii lor arabi nu l-
au vizitat măcar. 

f) Biblia menŃionează despre Ierusalim de peste 700 de ori, dar nici măcar o singură 
dată nu aminteşte de Coran. 
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g) Bazele oraşului Ierusalim au fost puse de regele David, pe când piciorul lui 
Mohamed nu a păşit nici o dată în el. 

h) Evrei se roagă cu faŃa spre Ierusalim, dar musulmanii se roagă cu faŃa spre Meca. 
PoziŃionaŃi astfel între Meca şi Ierusalim, ei se roagă cu faŃa spre Meca şi cu dosul 
spre Ierusalim. 

i) RefugiaŃii arabi şi cei evrei? În anul 1948, conducătorii arabi au încurajat refugiaŃii 
arabi să părăsească Israelul, promiŃându-le că ei vor „purifica” Ńara de evrei. Astfel 
68% din ei au fugit în exil, fără să vadă nici unul din ei un soldat israelian. 

j) RefugiaŃii evrei au fost nevoiŃi să se exileze din Ńările arabe, din motive precum 
violenŃele, represiunile şi a progromurilor făcute asupra lor de localnicii arabi. 

k) Arabii ce au părăsit Israelul în 1948 este aproximativ cam 630.000, fiind apropiat 
de numărul refugiaŃiilor evrei ce au părăsit Ńările arabe. 

l) RefugiaŃii arabi nici astăzi în mod intenŃionat nu sau aclimatizat în Ńările arabe deşi 
au o suprafaŃă vastă. Din o sută de milioane de refugiaŃi mondiali ce au precedat 
cel deal „Doilea Război Mondial”, ei reprezintă masa refugiaŃilor ce nu s-au integrat 
în propriile Ńări cu propriul popor. RefugiaŃii evrei s-au integrat, încorporându-se în 
Israel, o Ńară ce nu depăşeşte suprafaŃa statului New Jersey din Statele Unite. 

m) Conflictul israeliano-arab? Arabii deŃin opt Ńări, exceptând „Palestina”. Evrei au o 
singură Ńară. Arabii au provocat toate cele 5 războaie şi au fost învinşi. Israelul de 
fiecare dată s-a apărat şi a ieşit învingător. 

n) Doctrina ideologică a organizaŃiilor teroriste arabe precum : El-Fatach, Hezbollah, 
Hamass şi altele cer nimicirea statului Israel. Israel a redat palestinienilor Fâşia 
Gaza şi o porŃiune insemnată a Ńărmului vestic al Iordanului, cu autonomia de 
suveraneitate a unei organizaŃii palestiniene, pe care de altfel au şi aprovizionat-o 
cu armament. 

o) În timpul suveraneităŃi iordaneinene, sfintele monumente iudaice au fost devastate, 
ruinate, evreii nu au avut acces la ele. Pe când suveraneitatea israeliană respectă 
toate monumentele islamice şi creştine, ele sunt păstrate şi întreŃinute, fiind 
deschise publicului larg, indiferent de religia fiecărui vizitator etc. 

p) Israel şi arabii la O.N.U.? 175 de decizii emise de Comisia de Securitate până în 
1990, din care 97 sunt anti-israeliene. 

q) 690 de decizii luate de Adunarea Generală până în 1990, 429 au fost anti-
israeliene. 

r) O.N.U. nu a reacŃionat când 58 de sinagogi din Ierusalim au fost distruse de 
iordanieni. La fel când palestinieni au ars şi năruit sinagogile moderne lăsate de 
israelienii care au părăsit Fâşia Gaza, ca act de favoare pentru înaintarea păcii. 
Nimeni dintre cei ne-evrei nu a sărit, nu s-a revoltat sau supărat atunci. 

s) Devastarea sistematică a cimitirului vechi de pe Muntele Măslinilor de către 
iordanieni la fel de impasibil a lăsat O.N.U.. 

t) La fel O.N.U. a tăcut când iordanieni au luat o politică antisemită, rasistă de tip 
Apartheidul african, ne lăsând accesul evreilor să meargă la Muntele Templului şi 
la Zidul Plângerii (cele mai sfinte locuri de religie iudaică). 

                            CugetaŃi la cele amintite! Ca să nu mai comitem greşeli!!         (N.T.B.) 
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                          “S ărbătoarea de Purim la Sinagoga Foc şani ” 
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                                     # POŞTA  REDACłIEI #                  
Prin intermediul poştei electronice am primit următorul mail de la domnul 
Dr. G. Mănescu – din Bat Yam (Israel). 
 

« În vara lui 1998, după dimineŃi petrecute pe plaja care nu era departe de mine, am 
pus pe hârtie ce am văzut şi simŃit, iar revista „Semnalul” din Toronto a scos la 
lumină această poezie de mai jos. » 
 
                                           PLAJA 

 
Cu dragoste ne-a şteapt ă plaja                  Lâng ă mal şi mai încoace                        Ş-aşa vine înserarea,       
Şi cu nisipul ei fierbinte,                            Doi, cu paletele bat mingi.                       ToŃi sunt la odihn ă dreapt ă, 
Marea îşi întinde vraja                               Şti Ńi ce zgomot jocul face?                       Plaja -i singur ă cu marea 
Şi tu stai şi eşti cuminte.                            Ei spun c ă-i sport şi tu te-ncingi.           Şi a doua zi, ne-a şteaptă. 
 
Când pe burt ă, când pe spate,                  Unul pe un tabure t, 
Doar cu capu-acoperit                               Pe care l-a adus de-acas ă, 
Bronz s ă fii, unde se poate                        Î şi cur ăŃă încet, un m ăr 
Şi să nu ajungi pr ăjit.                                 Şi cojile, pe jos le las ă. 
 
Când te ridici şi capu-ntorci,                      Nici cei ce se delecteaz ă 
Vezi fe Ńe vechi şi cunoscute,                     Cu porumb, banane moi, 
La altele, mintea Ńi-o întorci.                      Deloc nu se deran jează 
Cine sunt? Vremuri trecute                        P ân-la co şul de gunoi. 
 
Deodat-a n ăvălit                                         C ă nisipul e t ăcut 
O familie numeroas ă,                                 Şi toate poate-acoperi 
Tot din mân ă au trântit                               C ă nu trebuie a şa făcut 
Şi s-au preg ătit de mas ă.                           Orişicine poate şti. 
 
Cu chiftele şi cu pite,                                  Dintr-u n turn, cel de salvare 
Roşii şi salam şi brânz ă.                            Că-i pericol, unul Ńipă, 
Apoi fructe diferite,                                     Pentru cei din dep ărtare, 
Scoase dintr-un sac de pânz ă.                  Să se-ntoarc ă într-o clip ă. 
 
Dintr-un radio-n dep ărtare                         Unii pleac ă, alŃii r ămân, 
S-aud diverse melodii,                               Dar mai vin, domol pe scar ă 
Dar e pus atât de tare                                Apoi soarele st ăpân 
Că-Ńi vine de cap s ă te Ńii.                          Spre apus încet coboar ă. 
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                                   ALIMENTAłIE FĂRĂ COLESTEROL !!!! 
 
 

 


