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Paul Celan – agonia şi extazul limbii materne 
„ Pentru nimic în lume un poet nu ar renunŃa la scris, nici măcar atunci când este 

evreu şi versurile lui sunt în germană.” 
 

Paul Celan – Tangoul MorŃii 
 

Laptele negru din zori îl bem când e seară 
îl bem la amiază îl bem şi la noapte 

îl bem şi îl bem 
săpăm o groapă’n văzduh şi nu va fi strâmtă 
Un om stă în casă se joacă cu şerpii şi scrie 

el scrie’n amurg în Germania, Aurul părului tău Margareta 
scrie şi iese în prag scapără stelele’n cer el îşi fluieră câinii 

evrei-i şi-i fluieră el poruncă le dă ca să sape o 
groapă’n Ńărână poruncă ne dă să cântăm pentru dans 

Laptele negru din zori te bem când e noapte 
la amiază te bem te sorbim dimineaŃa şi seara 

te bem şi te bem 
Un om stă în casă se joacă cu şerpii şi scrie 

el scrie’n amurg în Germania Aurul părului tău Margareta 
Cenuşa părului tău Sulamith o groapă săpăm în văzduh şi nu va fi strâmtă 

 

El strigă săpaŃi mai adânc iar ceilalŃi cântaŃi 
arma o’n şfacă, o flutură, albaştrii i-s ochii 

săpaŃi mai adânc iar ceilalŃi cântaŃi pentru dans mai departe 
 

Laptele negru din zori te bem când e noapte 
te bem la amiază şi seara te bem 

te bem şi te bem 
un om stă în casă, aurul părului tău Margareta 

El strigă cântaŃi mai blajin despre moarte căci moartea-i un meşter german 
el strigă plimbaŃi un arcuş mai ceŃos pe viori veŃi creşte ca fumul atunci 

veŃi zace’n tr’o groapă în nori şi nu va fi strâmtă 
 

Laptele negru din zori te bem când e noapte 
te bem la amiază e moartea un meşter german 

te bem dimineaŃa şi seara te bem şi te bem 
e moartea un meşter german albaştrii i-s ochii 

cu plumbul te împroaşcă din plin şi adânc te loveşte 
un om stă în casă aurul părului tău Margareta 

câinii spre noi şi-i asmute ne dăruie-o groapă’n văzduh 
se joacă cu şerpii visând e moartea un meşter german 

 

aurul părului tău Margareta 
cenuşa părului tău Sulamith 

 
(traducere de Petre Solomon) 
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Carismatica personalitate a Av. Samuel Al. Bacher 
 

Av. Samuel Al. Bacher este întemeietorul lojei „Bnei Brit” – de limba română „Dr. W. Filderman” şi 
a revistei „Semnalul”, pe de altă parte singura revistă de limba română pe plan internaŃional ce apare 
sub egida organizaŃiei Bnei Brit Canada. O scurtă biografie a acestui evreu model, efervescent şi-ntr-o 
continuă dinamică, se impune de la sine. 

Eminentul jurist, av. Samuel Al. Bacher a fost recunoscut până în 1940, când flagelul nazist s-a 
impus şi în România, preluând puterea. Pe toată perioada anilor de război, în vremea aceea, de 
prigonire asupra evreilor de pretutindeni, dar şi de aici din România, av. Samuel Al. Bacher a fost 
preşedinte al ComunităŃii Evreilor din Focşani, un om deosebit, cu un simŃ al responsabilităŃii, dezvoltat 
şi totodată un devotat apărător al dreptăŃii, el a stat în fruntea luptei date împotriva prigoanei rasiale, 
încercând prin toate mijloacele ce-i stăteau în putere să ocrotească semenii săi, evreii. 

Ca o reparaŃie, după 23 august 1944, el este reîncadrat în magistratură, în funcŃia de consilier la 
Curtea de Apel, avea să avanseze, devenind prim procuror la Focşani, iar apoi anchetator principal la 
Cabinetul Crimelor Împotriva UmanităŃii de pe lângă Parchetul CurŃii de Apel din Bucureşti. EvoluŃia sa 
nu se opreşte aici, el devine apoi consilier al Procuraturii generale cu funcŃia de procuror şef delegat la 
Curtea Supremă ca mai apoi să fie preluat de Ministerul de JustiŃie fiind numit inspector general 
judecătoresc pentru InstanŃele din Bucureşti. 

În 1963 face alia, în Israel, unde îl regăsim în fruntea AsociaŃiei juriştilor olimi, fiind unul dintre co-
fondatorii Ulpanului juridic care a permis acestor olimi să se încadreze în aparatul juridic din Ńară. 

łelul său suprem în viaŃă era să păstreze vie amintirea crimelor comise împotriva poporului 
evreu, împărtăşind-o şi generaŃiilor viitoare, lecŃie ce se impune a fii stăvilită pentru a nu mai reînnoii 
vreodată antisemitismul.  

Avea să se stabilească în 1971, în Canada, la Toronto, unde îşi continuă la fel de eficace 
activitatea alături de semenii săi, în organizaŃia „Bnei Brit”. Elanul, însufleŃirea şi magnetismul de care 
dădea dovadă l-au impus în scurt timp, aducându-l în fruntea Lojei „La Fraternite” cea a vorbitorilor de 
limba franceză. 

Pe parcursul decadei anilor ’80, munca şi strădania sa pentru a pune bazele unei lojă a 
vorbitorilor de limba română aveau să mijească, materializându-se în Loja „Dr. W. Filderman” care şi 
astăzi fiinŃează continuându-şi activitatea. 

La 13 septembrie 1993 avea să vadă lumina tiparului primul număr al revistei „Semnalul” sub 
atenta îndrumare a lui Samuel Al. Bacher, alături de el aveau să se ralieze evrei din diasporă alcătuind 
un grup în care fie că erau scriitori sau ziarişti, ei au pus umărul şi devotamentul crezului lor, într-o 
sîrguinciozitate molipsitoare şi motivată la publicarea revistei „Semnalul”; motivaŃia venea din elemente 
precum demascarea şi scoaterea la lumină a faptelor, ca oamenii de bună credinŃă să ia notă de 
acestea şi într-adevăr dreptatea să triumfe. 

Concis în a mă exprima aş spune că Samuel Al. Bacher a fost un jurist eminent, erudit şi totodată 
inteligent, explorator şi pionier, păstrând integritatea sa, motivaŃia fiindu-i realmente adevărul şi 
dreptatea.  

                                               dddde NegoiŃă Teodor Bogdane NegoiŃă Teodor Bogdane NegoiŃă Teodor Bogdane NegoiŃă Teodor Bogdan    



 5 

            MENORA – MINIREVISTA A COMUNITĂłII EVREILOR FOCŞANI 
 

                            
 

● Violonistul american de origine română Sergiu Luca a decedat la vârsta de 67 de ani. 
Artistul, fondator al mai multor festivaluri de muzică de renume, locuia în Houston, 
SUA. Sergiu Luca suferea de cancer la vezica biliară, a declarat reprezentantul său, John 
Gingrich. Sergiu Luca s-a născut la Bucureşti, pe 5 aprilie 1943, şi a intrat la 
Conservatorul din Capitală la vârsta de cinci ani, la un an după ce a început studiul 
viorii. În anii '50, s-a mutat cu familia în Israel şi şi-a făcut debutul solo cu Orchestra 
simfonică din Haifa, la vârsta de nouă ani. Şi-a continuat studiile la Londra, cu Max 
Rostal, şi la Berna, înainte ca Isaac Stern să aranjeze ca el să se mute în SUA, pentru a 
studia cu Ivan Galamian, la Curtis Institute of Music din Philadelphia. 
 

● Leonardo DiCaprio are de gând să treacă de la catolicism la iudaism pentru a se 
căsători cu iubita sa, modelul israelian Bar Refaeli, notează dailymail.co.uk. “Interesul 
subit al lui Leo pentru cultura şi religia israeliană e un semn clar că vrea să se 
căsătorească cu Bar", a declarat o sursă din anturajul actorului.“În ultima perioadă, de 
fiecare dată când a vizitat Israel, a stat cu Bar într-un hotel din Tel Aviv timp de cinci zile 
pentru a-i evita pe paparazzi. Acum vrea să se convertească pentru ea”, a mai adăugat 
sursa. 
 

● Marele incendiu care a devastat la începutul acestei luni, Carmelul a fost într-un final 
stins, dar pagubele materiale sunt considerabile. Drept urmare, companiile de asigurare 
şi statul vor vărsa sinistraŃilor indemnizaŃii extrem de importante în valoare de 250 
milioane şekeli. Aceste sume vor permite reconstruirea locuinŃelor distruse de flăcări şi 
înlocuirii mobilei şi bunurilor. Dar vor trebui de asemenea finanŃate reconstrucŃia 
infrastructurii afectată de incendiul care a distrus nordul Ńării. Acum, după ce incendiul 
de pe muntele Carmel a fost stins, se poate face un prim bilanŃ al acestei drame. Costul 
incendiului cuprinde atât distrugeri materiale cât şi pierderile economice cauzate 
activităŃilor din regiune. În ceea ce priveşte pierderile materiale, bilanŃul provizoriu este 
următorul: - 250 apartamente afectate de flăcări, dintre care 70 distruse în totalitate; - 5 
milioane de arbori arşi; - 5 000 hectare (50 000 dunami) de vegetaŃie, arbori şi tufişuri, 
distruse; - au fost afectate infrastructurile de aprovizionare cu apă, electricitate, precum 
şi reŃelele de telefonie; - zeci de locuinŃe publice au fost distruse: şcoli, grădiniŃe, servicii 
publice, etc. Directorul de cabinet al PreşedenŃiei Consiliului, a estimat pagubele 
materiale cauzate populaŃiei civile la aproximativ 270 milioane şekeli (50 milioane euro). 
Acest prim bilanŃ nu ia în calcul pierderile economice suferite de comercianŃii din 
regiune, hotelieri, agricultori, atracŃiile turistice, etc. Trebuie luate în calcul de asemenea 
zilele de lucru pierdute de salariaŃi şi independenŃi. În plus, trebuie evaluat şi costul 
materialelor folosite pentru învingerea focului, nefiind vorba numai de echipamente 
israeliene ci şi de material cumpărat sau închiriat din străinătate. 
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◊◊◊◊ Celebrul actor american Nicolas Cage, aflat în România pentru filmările la pelicula 
"Ghost Rider 2", a făcut scandal la ieşirea dintr-un club din centrul Capitalei, unde 
participase la o petrecere privată, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Cage s-a luat la 
harŃă cu cineva din anturajul său în plină stradă. Gărzile de corp ale actorului au pus 
capăt scandalului, dar l-au convins cu greu pe Cage să urce în maşină pentru a merge la 
hotelul la care este cazat. Actorul a mai fost implicat într-un scandal în România. Potrivit 
presei, filmările pentru "Ghost Rider 2" au fost întrerupte săptămâna trecută după ce 
unul dintre figuranŃi a chemat PoliŃia. Bărbatul era nemulŃumit că producătorii i-au Ńinut 
în condiŃii inumane toată noaptea, în timp ce Nicolas Cage stătea la căldură, în cabină. 
PoliŃiştii au verificat contractele oamenilor, dar nu au găsit nimic în neregulă. 
 

◊◊◊◊  Actorul american Michael Douglas s-a întors pe platourile de filmare, după o perioadă 
de aproape jumătate de an în care s-a luptat din greu cu cancerul la gât, pentru un 
proiect media lansat de New York Times. Actorul american a filmat un scurtmetraj 
pentru un proiect video lansat de publicaŃia New York Times, intitulat "Fourteen Actors 
Acting", în care au filmat actorii care au definit cinematografia anului 2010, informează 
Mediafax. Acest proiect video reprezintă o galerie video a tipologiilor clasice de actori şi 
conŃine 14 scurtmetraje de câte un minut, filmate în alb-negru de Solve Sundsbo, pe 
muzica lui Owen Pallet. În scurtmetrajul său, Michael Douglas are o expresie gânditoare, 
stând într-un fotoliu din piele. La acest proiect video au mai participat câŃiva actori de 
seamă, precum Javier Bardem, James Franco, Matt Damon şi Natalie Portman. "Michael 
Douglas se simte mai bine. Sănătatea lui continuă să se amelioreze, însă vindecarea sa 
este un proces care va dura mult timp", a declarat agentul de presă al actorului american 
pentru New York Times. Michael Douglas îşi va relua cariera în 2011, când va juca într-
un lungmetraj inspirat din viaŃa şi cariera pianistului Liberace. 
 

◊◊◊◊ În anii a60-'70, actriŃa italiana Claudia Cardinale era visul oricărui bărbat, iar stilul ei 
era copiat de femei din toate colŃurile lumii. Timpul însă şi-a pus amprenta şi pe lookul 
binecunoscutei dive, ajunsă la 72 de ani. Claudia Cardinale a fost prezentă zilele trecute 
la petrecerea companiei Bulgari, care a aniversat 125 de ani de la înfiinŃare, la Paris. În 
ciuda faptului că a avut o atitudine demnă de o adevărată doamnă, cu stil, şi a afişat un 
zâmbet larg şi cuceritor, diva italiană nu mai este ce a fost cândva. Chipul îi este brăzdat 
de riduri, iar silueta sa nu mai este aproape perfectă, ca odinioară, motiv pentru care 
binecunoscuta actriŃă adoptă Ńinute ceva mai lejere, în special costume, renunŃând la 
rochiile strânse pe talie şi cu decolteuri adânci. Claudia Cardinale a fost căsătorită o 
singură dată, cu Franco Cristaldi. Din 1975, ea formează un cuplu cu Pasquale Squitieri, 
cu care are o fiica, Claudia. Mai are un fiu, Patrick, care a venit pe lume in urma unui 
viol, a cărui victima a fost diva italiană pe vremea când avea doar 17 ani. 
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                                                     ŞTIRI DESPRE ISRAEL 
 

@ Şeful Guvernului italian, Silvio Berlusconi, crede că Israelul ar putea lansa un atac 
preventiv asupra Iranului, inclusiv cu arme nucleare, şi că nimic nu poate opri statul 
evreu dacă acesta se simte ameninŃat, potrivit unei note diplomatice americane, 
divulgată de WikiLeaks. Această opinie i-a fost împărtăşită de Berlusconi secretarului 
american al Apărării, Robert Gates, în cursul unei întrevederi la Roma, la 6 februarie, 
relatează săptămânalul german Der Spiegel, citând documente dezvăluite de site-ul 
WikiLeaks. Referitor la Iran, Silvio Berlusconi "speculează că (autorităŃile de la) Tel Aviv 
ar putea ataca, inclusiv cu arme nucleare", potrivit notei diplomatice redactate de 
ambasada Statelor Unite la Roma. În plus, Berlusconi i-a spus lui Robert Gates că 
"nimeni, nici chiar preşedintele (american) Barack Obama, nu poate opri Israelul, dacă 
acesta se simte ameninŃat". Der Spiegel scrie, bazându-se pe această telegramă, că 
secretarul american al Apărării "nu doar a împărtăşit îngrijorarea sa, ci chiar a alimentat-
o", evocând manevre militare aeriene ale Israelului, efectuate în iunie 2008, la o distanŃă 
care, potrivit lui Gates, ar putea corespunde distanŃei dintre baze militare israeliene şi un 
"reactor nuclear iranian". Occidentalii se tem că Iranul, în pofida dezminŃirilor sale, 
încearcă să se doteze cu arma nucleară, sub acoperirea programului său nuclear civil. 
 

@ Israelul pregăteşte o campanie de relaŃii publice ce are menirea de a îmbunătăŃi 
imaginea Ńării în Europa. Ambasadele Israelului de la Londra, Berlin, Roma, Madrid, 
Paris, Haga, Oslo şi Copenhaga au primit deja instrucŃiuni în acest sens, a precizat o 
sursă diplomatică citată de agenŃia de presă. Conform cotidianului israelian Haaretz, 
bugetul Ministerului de Externe pentru relaŃiile publice din cele opt capitale a fost dublat. 
Haaretz scrie că fiecare ambasadă a primit instrucŃiunea de a pregăti o listă de cel puŃin 
1.000 de persoane, în fiecare capitală menŃionată, până la 16 ianuarie, subliniază 
publicaŃia. ReprezentanŃele diplomatice israeliene vor trebui să contacteze aceste 
persoane şi să le Ńină informate în legătură cu recentele evoluŃii politice. Printre 
persoanele vizate se numără membri ai comunităŃii evreieşti, creştini pro-israelieni, 
jurnalişti, cercetători sau oameni politici. DiplomaŃia israeliană intenŃionează de 
asemenea, pentru prima dată, să apeleze la serviciile unor firme de relaŃii publice şi de 
lobby, a mai precizat sursa citată. Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe, Yigal 
Palmor, intervievat de AFP, s-a abŃinut de la a confirma sau nega informaŃia, precizând 
că nu poate face comentarii „asupra unor documente interne” ale ministerului. 
 

@ AviaŃia israeliană sporeşte libidoul crocodililor – da aşa se pare. ÎnmulŃirea avioanelor 
supersonice în aviaŃia israeliană pare că trezeşte senzualitatea crocodililor, care 
hibernează într-o rezervaŃie naturală de pe ÎnălŃimile Gollan. De câte ori asemenea 
avioane depăşesc zidul sonic, survolând parcul Hamat Gader înfiinŃat în zona ocupată 
de Israel de la Siria, în 1967, masculii emit strigăte de împerechere. ”Aceste strigăte sunt 
foarte puternice, seamănă cu zgomotul produs de frânele automobilelor şi pot fi auzite pe 
o rază de sute de metri de rezervaŃie”, a declarat un responsabil al parcului Hamat 
Gader. Sursa a insistat că crocodilii se limitează la sunete, fără a trece la fapte, perioada 
de împerechere a crocodililor fiind la începutul verii. 
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 HAI SĂ BUCĂTĂRIM ! – HRANĂ SĂNĂTOASĂ, PENTRU TINE ! 
 
 

Θ ColŃunaşi din cartofi (Varenichis) – Ingrediente : 1kg de cartofi, 1 ceapă 
mare, 2 ouă, 300 ml apă rece, puţină grăsime de pasăre, sare şi piper. Mod de 
preparare : Se iau cartofii şi se fierb în coajă, apoi se curăţă şi se dau prin maşina 
de tocat împreună cu ceapa care în prealabil a fost înăbuşită (nu prăjită) în ulei 
încins. Este adăugat sare şi piper după gust. Separat pregătiţi un aluat din ouă, o 
jumătate de linguriţă sare, apă rece, care apoi se frământă până ce devine potrivit 
de tare, apoi se împarte în circa 4-5 bucăţi. Se ia şi se întinde din fiecare bucată de 
aluat o foaie potrivit de groasă (3-4 mm). Apoi se decupează rondele cu paharul şi 
pe fiecare rondelă se pune o linguriţă din umplutura de cartofi. Deasupra se aşază 
alte rondele, care mai apoi se presează uşor pe margini cu degetele, ca să se 
lipească. Se pregăteşte un vas cu apă clocotită în care se pune puţină sare. Se fierb 
colţunaşii în apa clocotită, la foc molcom, vreme de 30 de minute. Apoi se scot cu 
supiera, se aştern pe un platou şi se adaugă peste aceştia grăsime de pasăre. 
 

Θ ColŃunaşi cu ficat de gâscă – Ingrediente : 300 g de făină, 2 ouă, 2 linguri 
apă, sare după gust. Umplutura : 250 g ficat de gâscă, 2 cepe, sare şi piper după 
gust, ulei pentru prăjit. Preparare : Se frământă un aluat din făină, ouă, 2 linguri 
de apă şi un praf de sare. Apoi se întinde o foaie groasă şi se taie rondele cu 
paharul. Pe mijlocul fiecărei rondele se aşează o grămăjoară de umplutură, se 
îndoaie la jumătate rondelele şi apoi se lipesc pe margini prin presare şi răsucire 
exercitată uşor. Se pun aceşti colţunaşi la fiert într-o cratiţă cu apă clocotită în care 
s-a adăugat puţină sare şi se acoperă cu un capac. Când sunt gata se scot cu 
spumiera şi se aşează într-o cratiţă în ulei. Se servesc calde. Umplutura necesită 
prăjirea bucăţilor de ficat, iar separat se rumeneşte ceapa în ulei încins. Se dă 
ficatul prin maşina de tocat şi se adaugă ceapa, sarea şi piperul. 
 

Θ Gogoşi de Hanuca – Ingrediente : 500 g făină albă, 2 ouă întregi, 2 cupe de 
chişleag sau iaurt, 2 linguri zahăr, zahăr vanilat – după gust, 1 praf de sare, ulei 
pentru prăjit. Modul de preparare : Se amestecă bine ingredientele menţionate 
mai sus. Apoi într-un vas în care s-a încins ulei se aruncă câte o lingură plină din 
compoziţie. Focul trebuie să menţionăm, să fie reglat la mic, deoarece gogoşile se 
ard repede. Pe măsură ce se rumenesc, ele se scot pe un platou, pe care presăraţi cu 
zahăr sau dulceaţă şi pe care le serviţi calde. 
 
 
 

                                              (VĂ URĂM POFTĂ BUNĂ!!) 
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                           UMORUL PE TIMP DE CRIZĂ                  
 

☼ La NASA, soseşte un OZN, acoperit complet cu aur. Din el coboară un extraterestru mic, verde, dar cu antenele 
din aur. Este luat la întrebări, cercetat: - De unde vii tu ? - De pe Marte. - Şi toŃi aveŃi acolo farfurii zburătoare din aur? 
- Da. - Şi toŃi aveŃi acolo antene din aur ? La care, extraterestrul: - Numai noi, evreii. 
☼ IŃic, tânăr de 20 de ani, se duce să se roage la Zidul Plângerii: - Dă, Doamne, să câştig la Loz în Plic! Mai 
înaintează evreul nostru în vârstă, îşi face familie, copii, timp în care se tot ruga: - Dă, Doamne, să câştig la Loz în 
Plic! Îmbătrâneşte IŃic, i se albesc sprâncenele, părul, îi tremurau genunchii. El mergea în fiecare zi la Zidul Plângerii 
şi se ruga: - Dă, Doamne, să câştig la Loz în Plic! În acest moment, cerul se întunecă, apar fulgere pe cer, nori groşi 
şi o voce tunătoare îi spune: - IŃic, dă-mi o şansă : JOACĂ! 
☼ Era odată un grec, Onassis îl chema, se spune că era cel mai bogat om din lume. Ajunge el într-o seară la New 
York, ia o cameră la un mare hotel şi adoarme. Se trezeşte la prânz şi, neavând ce face, se duce la bar, ia o cafeluŃă 
şi începe s-o bea. Atunci se apropie de el un evreu: - Domnule Onassis! Dv. mă puteŃi face un om bogat, fără a 
investi nici măcar un singur cent! Onassis nu spune nici da, nici nu, ci continuă să-şi bea cafeluŃa. - Domnule 
Onassis! continuă evreul, eu sunt un mărunt afacerist. Acum trebuie să mă întâlnesc cu un partener de afaceri. Tot 
ceea ce trebuie să faceŃi este să vă adresaŃi mie şi să-mi spuneŃi: Bună ziua! Partenerul meu va vedea că marele 
Onassis mă cunoaşte, aceasta va fi cea mai bună recomandaŃie pentru mine, el va accepta să facă afacerea şi eu voi 
fi un om bogat, fără ca dv. să fi investit nici măcar un singur cent! Onassis nu spune nici da, nici nu, ci continuă să-şi 
bea cafeluŃa. Dar, într-adevăr, vede că vine cineva, începe să vorbească cu evreul... Când trec prin faŃa lui, se 
adresează Onassis evreului şi-i spune: - Bună ziua! La care evreul se întoarce şi spune: - Măi Onassis! De câte ori 
să-Ńi spun să nu mă deranjezi când fac afaceri? 
☼ Un evreu merge la măcelărie: - DaŃi-mi un kg din peştele acela. - Dar acela nu e peşte, e carne de porc. - Eu nu 
te-am întrebat cum se numeşte peştele acela! 
☼ Tatăl lui Ştrul e evreu şi mamă-sa Ńigancă. Într-o zi, vine Ştrul la mamă-sa şi zice: 
- Mamă, eu sunt mai mult evreu sau mai mult Ńigan? - Nu ştiu, Ştrul, zise mama. Du-te şi întreabă-l pe taică-tău! - 
Unde-i tata? - În sufragerie, îşi caută moneda de 100 de lei pe care a pierdut-o ieri! Se duce Ştrul la tată-său şi îl 
întreabă: - Tată, poate poŃi tu să-mi dai un răspuns la întrebarea asta, eu sunt mai mult evreu sau mai mult Ńigan? - 
Nu ştiu, dar de ce întrebi? - Un băiat care locuieşte cu noi pe stradă îşi vinde bicicleta, iar eu nu ştiu ce să fac, să 
încerc să mă tocmesc sau să aştept până la noapte şi să i-o fur... 
☼ Doi tipi la WC-ul public. Unul îl întreabă pe celălalt: - Nu eşti cumva născut în Iaşi? - Ba da, răspunde celălalt. - Şi 
nu cumva ai fost circumcis când aveai trei zile? - Ba da. - Şi nu cumva pe doctor îl chema Vasilescu ? - Ba da. Dar de 
unde cunoşti toate astea? - Păi totdeauna doctorul Vasilescu face o tăietură la 6 grade şi, din cauza asta, te pişi pe 
pantofii mei. 
☼ IŃic Mendelovici, evreu rus, lua mereu cuvântul la adunările de partid, unde se declara mereu de acord cu 
antevorbitorii săi.  - Tovarăşe IŃic, îi spuse secretarul de partid, dar dumneata n-ai niciodată o părere proprie? - Ba da, 
dar Ńin să vă spun că nu sunt de acord cu ea! 
☼ Într-un tren, în America, faŃă în faŃă, un evreu şi un pastor. Mirat, evreul îl întreabă: "De ce purtaŃi gulerul cu 
spatele în faŃă?". "Pentru că sunt Părinte" îl lămureşte pastorul. "Şi eu sunt părinte, am un copil, însă nu port gulerul 
astfel". "Se poate", răspunde pastorul, "însă eu sunt Părinte pentru mii de oameni". "Atunci", răspunde evreul, "poate 
ar fi mai bine să purtaŃi pantalonii cu spatele în faŃă"! 
☼ Profesoara întreabă în clasa lui Bulă ce este TITANICUL. Copiii încep să-şi dea cu presupusul: o marcă de ceas, o 
marcă de blugi, o marcă de parfum, până vine rândul lui Bulă: - To'a’şa, Titanicul a fost un mare transatlantic care în primul 
său drum, într-o noapte, navigând în Atlanticul de Nord la limita cu Oceanul ÎngheŃat s-a lovit de un evreu şi s-a înecat. - 
Bulă! Ńipă profesoara, nu se putea să nu spui şi prostii… aproape eram să-Ńi trec un 10 în catalog când ai dat-o-n bară….. 
De unde evrei în Oceanul ÎngheŃat de Nord? - Dar ce, to'a’şa, vreŃi să spuneŃi că AISBERG este nume românesc? 
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  ŞtiaŃi Că     .........................................................     
 

●  Municipiul Zalău apare menŃionat pentru prima dată în Gesta Hungarorum. 
● Poarta Meseşeană este singura cale de acces, trecătoare de vale, în partea limitei de NV a 
Podişului Transilvaniei spre Câmpia Panonică şi spre cursul mijlociu al Dunării. 
● Personajul Coana ChiriŃa din operele lui Vasile Alecsandri a existat în realitate şi se numea 
Anastasia Greceanu, născută Balş ? 
● Insulina, substanŃă necesară tratării diabetului, a fost descoperită de către medicul român Nicolae 
Paulescu. Cu toate acestea, Premiul Nobel a fost acordat pentru descoperirea insulinei altor 
cercetători, din Occident. 
● Globe-trotterul român Dumitru Dan a cucerit titlul mondial pentru înconjurul pământului pe jos, pe o 
distanŃă de circa 100.000 km, în aproximativ 6 ani, performanŃă neegalată până azi. 
● Inginerul român Ion Ionescu-BizeŃ a întocmit un studiu de deviere spre Prut a apelor Siretului în 
vederea construcŃiei unei centrale hidroelectrice şi a transformării Prutului într-un canal navigabil 
între GalaŃi şi Iaşi. 
● Smaranda Brăescu este una dintre primele femei-paraşutist din lume şi deŃine mai multe recorduri 
mondiale în domeniu. 
● România se află în topul primelor 10 Ńări din Europa care au introdus automobilul în circulaŃia 
rutieră. 
● La nivel mondial, România este a şasea Ńară din lume care a organizat concursuri automobilistice. 
● Claponul a fost un săptămânal umoristic redactat în întregime de Ion Luca Caragiale, fără 
semnătură, la începutul lunii mai 1877. 
● Dumitru Văsescu (1860-1909), inginer şi inventator, a construit în anul 1880 un inovativ automobil 
cu aburi, care i-a purtat numele. 
● Un român, Grigore Briscu (1884-1965), este inventatorul elicopterului şi al motorului rotativ. El a 
inventat un elicopter în anul 1909, iar motorul rotativ şi l-a brevetat la Oficiul Român de InvenŃii sub 
nr. 2323/2046 din 1912. 
● Henri Coandă a inventat în anul 1933 un aparat de zbor asemănător cu o farfurie zburătoare, 
denumit "aerodina lenticulară". 
● Legea Orleanu adoptată în 1910, interzicea dreptul la asociere şi de grevă a tuturor salariaŃilor? 
● Poetul Barbu Paris Mumuleanu este creditat drept cel care a ridicat limba română de la stadiul de 
dialect al Ńăranilor la rangul de limbă literară. 
● Prima ascensiune din România cu un balon a avut loc în anul 1815 la Iaşi. 
● Bucureşti a fost primul oraş din lume iluminat cu petrol, în anul 1858. 
● În anul 1885 medicul român Victor Babeş scrie primul tratat de bacteriologie din lume. 
● Catastrofa de la Ciurea de la 1 ianuarie 1917, a fost cel mai grav accident feroviar din România, cu 
peste 1.000 de morŃi. 
● Cu o lungime de 4.369,5 m, Tunelul Teliu de pe calea ferată Hărman - Întorsura Buzăului, este cel 
mai lung tunel de cale ferată din România. 
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        CCCC    UUUU    RRRR    IIII    OOOO    ZZZZ    IIII    TTTT    ĂĂĂĂ    łłłł    I I I I         IIII    SSSS    TTTT    OOOO    RRRR    IIII    CCCC    EEEE    

☼ Lângă localitatea Sighetu Silvaniei, pe unde se presupune că a trecut 
armata lui Mihai Viteazul, mai există şi azi un gorun denumit „Gorunul lui 
Mihai Viteazul”? Legenda spune că s-ar fi odihnit la umbra acestui gorun 
secular. 
☼ Dacii considerau că aurul aduce ghinion şi, din acest motiv, purtau 
doar podoabe din argint. 
☼ Numele staŃiunii Costineşti vine de la politicianul Emil Costinescu, fost 
ministru de FinanŃe, care a înfiinŃat-o prin colonizarea cu germani pe 
moşia sa. 
☼ Singurul exemplar cunoscut din Ceasoslovul de Bucureşti (1760), 
căruia i se mai păstrează foaia de titlu, se află în colecŃiile Muzeului 
JudeŃean de Istorie şi Artă din Zalău. 
☼ Braga este varianta românească a unei băuturi orientale care s-a 
răspândit în Ńările cu influenŃă otomană. 
☼ În anul 1827 Petrache Poenaru, membru al Academiei Române şi unul 
dintre organizatorii învăŃământului naŃional inventează predecesorul 
stiloului modern, numit “condei portăreŃ, fără sfârşit, alimentându–se 
singur cu cerneală”. 
☼ Românul Emil RacoviŃă este fondatorul biospeologiei, în anul 1904. 
☼ Regiunea Stalin a fost o diviziune administrativ-teritorială situată în 
centrul Republicii Populare Române, între 1950, când au fost desfiinŃate 
judeŃele, şi 1960. 
☼ łăranul autodidact Badea CârŃan a călătorit pe jos până la Roma 
pentru a vedea cu ochii lui Columna lui Traian şi alte mărturii despre 
originea latină a poporului român. 
☼ Cea mai veche tipăritură din colecŃiile Bibliotecii Documentare din 
Zalău este un exemplar din Platynnae et Volaterrani Vitae Pontif[icorum], 
carte apărută la VeneŃia, în 1513 (exceptând incunabulul). 
☼ Desenele rupestre, din peştera de la Cuciulat - judeŃul Sălaj (10000 -
7000 î.e.n.), sunt unice pe teritoriul României şi sunt primele manifestări 
de acest gen, din sud-estul Europei. 
☼ Complexul monastic Hurezi din satul Romanii de Jos, judeŃul Vâlcea, 
este cel mai mare ansamblu de arhitectură medievală păstrat în łara 
Românească, ctitorie a domnitorului Constantin Brâncoveanu. 



 12 

               MENORA – MINIREVISTA A COMUNITĂłII EVREILOR FOCŞANI 
 
 

                                   
  HALEIL – Nume comun acordat de Talmud capitolelr 113-118 din Psalmi, care se spun cu solemnitate în 
zilele de sărbătoare câteodată toate, câteodată în parte. Haleil întreg se spune: în cele 8 zile de Sucot, opt zile 
de Hanuca, în prima zi de Pesah, (şi în unele comunităŃi şi în seara de ajun), la Seider şi de Şavuot. Jumătate 
de Haleil se spune în restul zilelor de Pesah şi de Roş-Hodeş. 
  HANUCHIA – Candelabru special pentru aprinderea lumânărelelor de Hanuca. A servit din timpuri străvechi 
ca obiect de preocupare artiştilor evrei care i-a dat diferite forme, de la cea de candelă de argilă şi până la 
splendoarea celor opt braŃe din aur sau argint. După datină trebuie să conŃină opt orificii pentru lumânărele sau 
fitiluri, în cazul când aprinderea se face cu ulei (cei pioşi preferă uleiul în amintirea candelabrului din Templu). 
Cele opt orificii trebuie să aibe aceeaşi înălŃime şi doar un al nouălea se situează pe alt plan. El este destinat 
Şamaş-ului, cu ajutorul căruia se aprind lumânărelele, căci nu e voie să fie aprinse una dela flacăra celeilalte, 
ele servind numai ca simbol vizual al luminii aduse de victoria celor credincioşi asupra păgânilor. Lumânărelele 
se fixează zilnic de la dreapta la stânga şi aprinderea lor se face de la stânga la dreapta. În prima zi se aprinde 
doar o singură lumânărică, adăugându-se în fiecare zi câte una în plus, până când în a opta zi se aprind toate 
opt. 
  HAŞMONAIM – Haşmonaeii. Numele unei familii de preoŃi = Cohanim din Modiin, care s-a situat în fruntea 
răscoalei împotriva lui Antiochus IV Epifanus, în perioada celui de al doilea Templu. Matatiahu, împreună cu cei 
cinci fii ai săi, Iohanan, Şimeon, Iehuda, Elazar şi Ionatan, a început organizarea răscoalei în anul 166 î.e.n. La 
moartea bătrânului Matatiahu, fiul său Iehuda denumit ha-Macabi, a înfrânt trupele siriene, a eliberat Ierusalimul, 
a purificat Templul şi a redat poporului libertatea şi independenŃa. FraŃii şi apoi urmaşii lor au domnit până în anul 
67 î.e.n. lărgind hotarele Ńării. Luptele fraticide au dus la cucerirea Ńării de către romani în anul 63 î.e.n. în 
memoria purificării Templului de către Haşmonaim serbăm Hanuca. 
  MENORA – Candelabru cu şapte braŃe, construit pentru prima oară în timpul rătăcirii triburilor seminŃiei lui 
Israel în pustiul Sinai, după ieşirea din Egipt, cu scopul de a lumina Tabernacolul, care era un templu mobil. 
Ulterior, Menora a luminat Tabernacolul din Şilo şi mai târziu Templul de la Ierusalim. După distrugerea 
Templului, au fost luate la Roma obiecte de cult. Pe arcul de triumf al lui Titus din Roma, se vede procesiunea 
purtătorilor pradei de război, unde apare şi Menora. Astăzi simbolul statului Israel. 
  HANUCA – Sărbătoarea reînnoirii Templului. Se serbează timp de 8 zile începând cu 25 a lunii Chislew. 
Când Antiochus a îndrăznit să profaneze Templul, a izbucnit revolta Macabeilor, care a alungat pe cotropitori, a 
eliberat Ierusalimul, a purificat Templul şi a reînoit serviciul sacru. Legenda povesteşte că lipsa untdelemnului 
sfinŃit a făcut imposibilă aprinderea candelabrului sfât şi iată minunea s-a întâmplat: s-a găsit o mică candelă de 
untdelemn, care deobicei era destul pentru o singură zi, dar care a ars 8 zile. După altă versiune care nu infirmă 
minunea descrisă, Hanuca a fost serbată de Macabei, având în vedere că în acel an nu a fost sărbătorit Sucot – 
sărbătoarea corturilor, din cauza războiului. De Hanuca se spune rugăciunea solemnă Haleil şi ruga specială Al 
ha-Nisim = despre minuni, care nu aminteşte minunea candelei de untdelemn, în schimb descrie luptele 
crâncene în care cei puŃini au învins pe cei mulŃi, văzând prin asta o minune care se cere serbată de către toate 
generaŃiile viitoare ale neamului. În fiecare casă evreiască (din întreaga lume) se aprind în fiecare zi de Hanuca 
lumânărele în memoria aprinderii candelabrului purificat. Aprindere se face în candelă special amenajată, care 
se numeşte Hanuchia. Solemnitatea aprinderii lumânărelelor care se face în prezenŃa întregei familii, într-o 
atmosferă de cântece şi veselie, cuprinde binecuvântarea aprinderii şi a minunilor; (în prima zi şi Şeheheianu). 
Oda „ha-neirot ha-lalu” şi marşul „Maoz łur”. Hanuca este un prilej de serbări, atât copiilor din grădiniŃe şi şcoli, 
cât şi în cadrul familiar şi social. 
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                                   REMEDII   NATURISTE   
 

SSSSffffaturi utile:aturi utile:aturi utile:aturi utile:    

cum ne putecum ne putecum ne putecum ne putem menŃine sănătoşi pe timpul sezonului recem menŃine sănătoşi pe timpul sezonului recem menŃine sănătoşi pe timpul sezonului recem menŃine sănătoşi pe timpul sezonului rece    

Dacă ai contactat o răceală uşoară de iarnă şi ai ? Nas înfundat, gat roşu 
si dureri de cap? Probabil manifeşti simptomele unei răceli banale. AtenŃie 
insă ! Nu te lăsa dus de val, mergi la doctor! Abia după un consult 
specialist, care să infirme orice alŃi potenŃiali viruşi, poŃi declara că ai doar 
o formă uşoară de răceala şi te poŃi trata acasă. 
De multe ori simŃim ca ne-am săturat să înghiŃim atâtea pastile zilnic, 
care ne inhibă pofta de mâncare sau induc somnolenŃa. În cazul răcelilor 
uşoare, există o mulŃime de remedii aflate la îndemâna noastră, mult mai 
plăcute ca activitate. 
Ceaiuri & lichide 
Consumul de ceaiuri călduŃe şi fierbinŃi este mai mult decât indicat. 
CompletaŃi cu o serie de alte lichide, evitând sucul acidulat şi alcoolul. Un 
pahar cu suc de fructe proaspăt nu poate fi decât binevenit, aducându-şi 
aportul de vitamine. 
Supe & ciorbe  
Nimic nu se compară c-o supă cu găluşte făcută de mama. Dacă mama n-
are cum să ne gătească, atunci poŃi apela la o rudă sau amică, sau poŃi 
încerca tu singur. Nimic nu se compară cu o supă fierbinte, aburindă, 
care să-Ńi ofere aport de vitamine şi de sănătate. 
Lămâie & miere 
Lămâia este o sursă excelentă de vitamina C, iar mierea naturală îŃi 
conferă o serie de alte vitamine necesare refacerii sistemului tău imunitar. 
Încearcă să le combini pe ambele într-un ceai, o să ai parte de-o cană de 
delectare. 
Baie fierbinte 
Înainte de culcare, fă o baie fierbinte. Chiar dacă simŃi că apa îŃi arde 
pielea, suportă cu stoicism, pentru că te va ajuta să scapi rapid de 
răceală. Bagă-te apoi sub plapumă, bea un ceai fierbinte şi-o să dormi ca 
un prunc până dimineaŃa. 
 

De NegoiŃă Teodor Bogdan 
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                    NATURA LA ÎNDEMÂNA TA !!                

ALIMENTA łIE ADECVAT Ă TOAMNEI 

            Articol trimis prin amabilitatea doamnei  ELECTRA   EFTANDOPOLOS 

13. Merele conŃin flavonoids, unii dintre cei mai puternici 
antioxidanŃi. Studiile au demonstrat că oamenii care au o dietă 
bogată în flavonoids sunt predispuşi unui risc mai redus de boli de 
inimă, atac de cord şi cancer. Şi se pot folosi în multe tipuri de reŃete, 
de la aperitive, salate, garnituri, până la multe tipuri de desert. 

14. Perele  sunt bogate în fibre, majoritatea solubile care ajută la 
scăderea nivelului colesterolului din sânge şi îmbunătăŃesc controlul 
glicemiei. Şi se pot folosi în numeroase reŃete dând un gust special 
mâncărurilor.  

15. Merişorul, nu numai că este un fruct sănătos şi cu puŃine 
calorii, dar are un rol foarte important în reducerea riscului apariŃiei 
ulcerului, cancerului şi bolilor de inimă. ConŃine aceiaşi antioxidanŃi 
benefici pentru inimă care se găsesc şi în ceai şi în vinul roşu. Doar 
între lunile septembrie şi octombrie îl puteŃi găsi proaspăt. În restul 
anului se poate găsi sub formă de suc, în pacheŃele de fructe uscate 
sau ca dulceaŃă. Merişorul se poate folosi în orice reŃetă de desert 
care conŃine şi alte fructe, dând un gust special dulce-amărui.  

 
 

 

ELECTRA   EFTANDOPOLOS 
 
 
 
 
 

SFÂRŞIT 
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● La 1 decembrie 1935 s-a născut la New York - WOODY ALLEN cu numele iniŃial Allen Stewart 
Konigsberg, apoi având numele legal Heywood Allen. Este unul dintre cei mai importanŃi regizori de film şi 
comedie american. Cu o activitate prodigioasă, încă din primele clipe ale debutului său promitea noi şi iarăşi 
noi articole, piese, scheciuri. S-a axat foarte pe comedie şi o înfierează ori de câte ori are ocazia în filmele 
sale. 
● ROMAIN GARY, sau ÉMILE AJAR au fost pseudonimele scriitorului, regizorului, cineastului, aviatorului în 
cel de-al Doilea Razboi Mondial şi diplomatului francez. Roman Kacew (ebraică בצק, Măcelarul, rusă 
Кацев) n. 8 mai 1914 la Vilnius Lituania (atunci aparŃinea de Imperiul Rus), d. 2 decembrie 1980 la Paris). 
De două ori laureat al premiului Goncourt pentru literatură (Prix Goncourt), în 1956 şi în 1975. 
● La 7 decembrie 1947 a murit PAUL BERNARD născut în 7 septembrie 1866. A fost un romancier francez 
şi excelent dramaturg, el a publicat sub pseudonimul Tristan Bernard. 
● DUMITRU SOLOMON (n. 14 decembrie 1932, GalaŃi - d. 10 februarie 2003, Bucureşti) a fost un 
dramaturg român, de asemenea eseist, cronicar dramatic, profesor de dramaturgie la ATF , de origine 
evreiască. Prietenii săi îl alintau Dolfi Solomon. A scris eseuri, romane, şi cronici teatrale. 
● La 18 decembrie 1943 s-a născut HANOCH LEVIN – decedat la 18 august 1999 la Tel Aviv. A fost un 
dramaturg, poet şi regizor de teatru, prozator izraelian – unul din principalii reprezentanŃi ai dramaturgiei 
ebraice din a doua jumătate a secolului al XX-lea. 
● La 20 decembrie 1982 a trecut în nefiinŃă ARTHUR (ARTUR) RUBINSTEIN la Geneva în ElveŃia. El s-a 
născut în 28 inaurie 1887 la Lodz – Polonia şi a fost un pianist polonez de origine evreiască, considerat de 
altfel cel mai mare pianist al secolului al XX-lea. 
● MAX BROD  (n. 27 mai 1884 - d. 20 decembrie 1968) a fost un scriitor, compozitor, traducător şi jurnalist 
evreu-ceh de limbă germană, celebru mai ales pentru relaŃia de prietenie cu Franz Kafka. Datorită 
persecuŃilor naziste, în 1939 se mută în Israel. 
● CARL EDWARD SAGAN (9 noiembrie 1934 – 20 decembrie 1996), cunoscut astronom şi astrofizician 
american, şi-a adus o mare contribuŃie la promovarea şi popularizarea ştiinŃei. A fost pionier al exobiologiei 
şi fondator al programului de căutare a inteligenŃei artificiale (SETI - Search for Extra-Terrestrial 
Intelligence). Este cunoscut în lumea întreagă datorită cărŃilor sale cu temă ştiinŃifică, dar mai ales datorită 
serialului de televiziune Cosmos: Călătorie în Univers, cel mai vizionat program al televiziunii PBS înainte de 
1990. Odată cu acest serial a fost publicată şi o carte cu acelaşi nume. Sagan a scris şi romanul Contact 
care a fost ecranizat în 1997, având-o în rolul principal pe actriŃa Jodie Foster. A fost de asemenea autor, 
coautor sau editor a peste 20 de cărŃi, şi a publicat peste 600 de lucrări ştiinŃifice şi articole. 
● LION FEUCHTWANGER, având pseudonimul literar de J.L. WETCHEEK (n. 7 iulie 1884 - d. 21 
decembrie 1958) a fost un romancier şi dramaturg german. Deoarece era de origine evreiască, în 1933, o 
dată cu ascensiunea nazismului, este nevoit să se expatrieze şi ulterior se stabileşte în SUA. Romanele sale 
istorice, cu aluzii critice la problemele contemporane (cum ar fi rasismul şi antisemitismul), au o puternică 
pătrundere psihologică. 
● NADEJDA IAKOVLEVNA MANDELŞTAM născută în 18 octombrie 1899 la Saratov, d. 29 decembrie, 
1980 la Moscova) a fost o scriitoare evreică rusă, soŃia poetului Osip Mandelştam. 
● ILARIE VORONCA (n. Eduard Marcus, 31 decembrie 1903, Brăila - d.8 aprilie 1946, Paris) a fost un poet 
evreu român de avangardă, promotorul revistelor 75 HP şi Integral şi al mişcării integraliste. A mai semnat 
sub pseudonimele Alex Cernat şi Roneiro Valcia. 
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Străbunii 
 

Nimeni nu v-a aşteptat 
cu pâine şi sare 

obosiŃii mei străbuni 
născuŃi sub acelaşi soare 

pe care l-au adulat 
faraoni imperturbabili 
N-aŃi intrat niciodată 

în cetăŃile lumii 
sub arcuri de triumf 
împodobite cu eroi 

şi ghirlande 
înghiontiŃi mereu 
de balaurii istoriei 
purtând pe umeri 

o himeră 
un Dumnezeu pe care 

deşi nu l-aŃi văzut 
niciodată 

a venit la voi 
să vă spună că sunteŃi aleşii lui 

în iubire 
v-aŃi crezut poate 

cei mai cuminŃi fii ai pământului 
poate că a fost aşa 
poate că n-a fost 

totuşi 
cei ce v-au strivit 

cu ghiarele 
cu barda 

cu pumnalul 
s-au întors cu toŃii 
în grotele scârboase 
din care-au apărut 
spre veşnică uitare 

 

autor : Martha Izsak 
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Pentru potenŃialii interesaŃi, Comunitatea Evreilor din Focşani – situată în Str. Oituz Nr.4, pune la dispoziŃia  
fiecăruia o bogată bibliografie despre cultura, istoria şi tradiŃia poporului evreu. La biblioteca clubului se pot 
procura noi cărŃi apărute la editura Hassefer şi nu numai, sau pot fi înprumutate cărŃi, reviste, ziare sau se 
poate asculta muzica anilor 1970-1990. Tot la clubul comunităŃii se pot urmări filme, pelicule şi ecranizări 
celebre despre Israel sau despre viaŃa evreilor în contextul social, politic şi istoric totodată de-a lungul 
vremii. Se pot organiza concursuri şi competiŃii pe tematica jocurilor de table, remi sau şah. De altfel să nu 
omitem faptul că, în fiecare zi de marŃi şi joi între orele 9-11 medicul comunităŃii noastre acordă consultaŃii 
medicale persoanelor asistate de F.C.E.R. şi membrilor ce aparŃin comunităŃi noastre. 
 
                                                                                

Agenda activităŃilor din luna decembrie a ComunităŃii Evreilor din Focşani a avut un conŃinut bogat şi variat 
cum bine v-am obişnuit, de acum ceva vreme. 

Pentru noi luna decembrie a însemnat noi activităŃi cu teme mai vechi sau mai noi, dar care îşi găsesc de 
fiecare dată o altă prefaŃare şi un nou aspect, chiar dacă contextele sunt altele, acestea nu ne pot oprii spre a ne 
dezvolta şi înbogăŃii patrimoniul cultural, la care facem parte fără de tăgadă. Aşadar să purcedem înspre a vă 
enumera câteva din evenimentele care s-au consumat în această lună şi cu care ne mândrim atât cât să nu cădem în 
latura celor fără de modestie : 
- În data de 2 decembrie, odată cu debutul sărbătorii de Hanuca, am fost invitaŃi la mai multe şcoli şi licee, unde 

elevii acestora ne-au arătat percepŃia lor despre simbolistica sărbătorii şi obiceiurile ce incumbă din această 
celebrare a luminii. Dintre licee amintim Colegiul NaŃional Unirea cu elevii atenŃi îndrumaŃi de către d-na prof. 
Carmen Atarcicov şi pe de altă parte elevii liceului de arte „Gheorghe Tătărăscu” îndrumaŃi de profesoarele d-na 
Viorica Drăcea şi respectiv d-na Diana TăicuŃu. Aceştia din urmă ne-au impresionat plăcut cu desenele şi 
picturile, creaŃiile cu tematica sărbătorii de Hanuca, acestea fiind aşezate într-un cadru expozant în incinta 
liceului, aşadar nu putem decât să-i felicităm şi să le urăm mult succes în continuare. 

- În ziua de 3 decembrie, Sinagoga ComunităŃii Evreilor din Focşani s-a dovedit a fi aproape neîncăpătoare pentru 
evenimentul atât de amplu, ce avea să se desfăşoare, afirmăm aceasta deoarece am fost gazdele delegaŃiei 
conduse de d-nul dr. preşedinte Aurel Vainer şi soŃia dumnealui însoŃit de excelenŃa sa d-nul ambasador Dan 
Ben Eliezer şi soŃia acestuia, alături de aceştia a mai fost şi d-nul rabin Sorin Rosen. Pe lângă plenitudinea 
acestei vizite, a acestei delegaŃii ne-a încântat şi mai mult faptul că, ni s-au alăturat activ elevii mai multor licee şi 
şcoli din Focşani şi nu numai, dar nu în ultimul rând ca de fiecare dată a enoriaşilor, membrilor comunităŃii, 
colaboratorilor şi prietenilor noştri dragi. (Şcoala Generală Nr.9 „Ştefan cel Mare” Focşani ;Centrul Şcolar Pentru 
EducaŃie Incluzivă „Elena Doamna” Focşani ; Liceul Tehnologic „Al. I.Cuza” Panciu). 

- Am dat curs invitaŃiei lansate în data de 10 decembrie de către cei de la Centrul Şcolar Pentru EducaŃie Incluzivă 
„Elena Doamna” Focşani spre a luat parte la o expoziŃie de pictură cu tematica „FrumuseŃea Sărbătorii de 
Hanuca”. 

- De asemenea am organzat la Sinagogă o „Excursie virtuală prin locaŃii din Israel” – practic am călătorit într-un 
periplu cu elevii şi ajutorul calculatorului prin mai multe locaŃii (oraşe, aşezări istorice) din Israel, unde elevii şi-au 
etalat cunoştinŃele, ba chair putem spune şi le-au îmbogăŃit. 

- Într-o altă zi am fost gazda, organizatorul unei „DiscuŃii despre plantele medicinale şi sfaturile pentru folosirea 
acestora” – unde alături de o cană de ceai fierbinte pentru fiecare participant, am enumerat şi făcut schimb de 
impresii legate de însemnătatea, aportul benefic al plantelor medicinale dezbătute în dialogul nostru. 

 

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. MulŃumim anticipat!! SHALOM!! 
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MINCIUNA ÎŞI IA PARTENER 
 

Cu mult timp în urmă, Dumnezeu i-a poruncit lui Noe să construiască o arcă. 
„Curând”, a spus Dumnezeu, „voi trimite un potop pentru a spăla tot răul de pe lume. Dar, 
pentru că tu eşti un om bun, te-am ales pe tine şi pe familia ta să luaţi viaţa de la început, 
după ce potopul se va fi terminat.” 

„Du-te şi construieşte o arcă, după care adu câte o pereche din tot ce există – masculin 
şi feminin – pentru ca fiecare din ei să poată începe o familie atunci când pământul va fi 
uscat din nou.” Noe a făcut aşa cum i-a spus Dumnezeu. În fiecare zi, cerul se înnegrea şi 
norii de furtună se înmulţeau, Noe a încărcat arca. Leii răgeau. Câinii lătrau. Vacile mugeau. 
Girafele îşi lăsau capul mai jos pentru a putea trece de intrare. A venit şi Adevărul, împreună 
cu Sfântul bun. A venit Dragostea, împreună cu Fapta bună. Toţi veneau în perechi, aşa cum 
spusese Dumnezeu. A început să plouă. 

Într-o zi, pe când apele începeau să crească, a venit un personaj mic şi şters, acoperit 
complet de o manta lungă şi neagră, şi a încercat să se strecoare în arcă fără ştirea lui Noe. 
„Stai!” a strigat Noe. „Ştiu cine eşti!” „Tu eşti Minciuna, şi nu ai voie să intri dacă eşti 
singură, pentru că Dumnezeu mi-a poruncit ca fiecare creatură să aibă un partener.” 

„Dar eu chiar am un partener!” a minţit Minciuna. „Vine mai târziu.” 
„Îţi ştiu eu şmecheriile”, a răspuns Noe. „Pe mine nu mă păcăleşti. Pleacă şi să nu te mai 
întorci dacă nu îţi găseşti un însoţitor.” Minciuna ştia că nu mai avea timp de pierdut. A 
început să alerge disperată prin ţară, întrebând pe toţi cei care îi întâlnea dacă nu doresc să îi 
fie partener. Dar Minciuna era aşa de urâtă încât nimeni nu vroia. 

Până la urmă, în mijlocul unei păduri întunecate, Minciuna a văzut un boşorog fără 
dinţi. Faţa sa era plină de zbârcituri, părul său era lung şi încâlcit. Ce făcea? Ei bine, rupea 
aripioarele unor fluturaşi şi râdea când aceştia se târau neajutoraţi pe pământ. Cine eşti tu?, 
a întrebat Minciuna. Eu sunt Răul, a spus el. Te iubesc, a spus Minciuna. Căsătoreşte-te cu 
mine şi vino la arca lui Noe. Vine un potop groaznic, iar Domnul a poruncit că nimeni nu 
poate fi salvat dacă nu are partener! Tu eşti Minciuna, a spus Răul. De unde să ştiu eu dacă 
tu spui adevărul? Îţi jur, a spus Minciuna. De data asta nu mint. Şi, pentru a demonstra acest 
lucru, voi face orice îmi ceri”. Răul s-a gândit o bună bucată de timp. După care s-a întors la 
Minciună şi i-a zâmbit fără dinţi. Îţi propun o înţelegere, a spus el. „Voi fi partenerul tău pe 
arcă. Dar, doresc în schimb, să îmi dai mie tot ce câştigi prin minciună, de acum înainte şi 
pentru vecie. Îmi ceri foarte mult, a răspuns Minciuna. Dar nu am de ales. Hai repede, să 
ajungem la timp în arcă. Mă tem că Noe nu ne va mai primi şi ne va face necazuri.  

În seara aceea, când începuse deja să tune şi să fulgere, iar animalele tremurau de 
frică, Răul şi Minciuna au intrat în arcă. Noe s-a încruntat când i-a văzut. Dar Minciuna avea 
un partener şi li s-a permis să vină la bord. Şi aşa sa întâmplat că Răul şi Minciuna au rămas 
pe lume, chiar şi după ce potopul a trecut, iar cerul era de un albastru pur. De atunci, Răul a 
obligat-o pe Minciună să respecte înţelegerea lor, în aşa fel încât tot ce a câştigat prin 
Minciună l-a ajutat pe Răul să crească mare şi puternic. 

Parteneriatul lor continuă şi astăzi. 
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Hanuca Hanuca Hanuca Hanuca ----    „Hag Urim Sameah !Hag Urim Sameah !Hag Urim Sameah !Hag Urim Sameah !” 

 
 
 Colectivul ComunităŃii Evreilor din Focşani, cel redacŃional şi membrii Colectivul ComunităŃii Evreilor din Focşani, cel redacŃional şi membrii Colectivul ComunităŃii Evreilor din Focşani, cel redacŃional şi membrii Colectivul ComunităŃii Evreilor din Focşani, cel redacŃional şi membrii 

enoriaşi vă transmit un călduros “La mulŃi ani !” fericire, împliniri, enoriaşi vă transmit un călduros “La mulŃi ani !” fericire, împliniri, enoriaşi vă transmit un călduros “La mulŃi ani !” fericire, împliniri, enoriaşi vă transmit un călduros “La mulŃi ani !” fericire, împliniri, belşug şi belşug şi belşug şi belşug şi 
putere de muncă întrputere de muncă întrputere de muncă întrputere de muncă într----un an nou ce se prefigurează.un an nou ce se prefigurează.un an nou ce se prefigurează.un an nou ce se prefigurează.    

Aşa să ne ajute Bunul Dumnezeu !Aşa să ne ajute Bunul Dumnezeu !Aşa să ne ajute Bunul Dumnezeu !Aşa să ne ajute Bunul Dumnezeu !    
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A G E N D A  A C T I V I T Ă ł I L O R  din  L U N A  D E C E M B R I EA G E N D A  A C T I V I T Ă ł I L O R  din  L U N A  D E C E M B R I EA G E N D A  A C T I V I T Ă ł I L O R  din  L U N A  D E C E M B R I EA G E N D A  A C T I V I T Ă ł I L O R  din  L U N A  D E C E M B R I E    
 

 

Ziua InternaŃională a Persoanelor cu Handicap - InvitaŃie                  Hanuca la Sinagoga ComunităŃii Evreilor Focşani 
 

  
 

           Rabinul Sorin Rosen – discurs Hanuca                    D-nul Ambasador – discurs Hanuca   
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Zilele trecute am primit în mail-ul meu un articol care sincer mi-a 

surescitat atenŃia, cel puŃin mie zic, adica cel ce vă oboseşte mai mereu cu 

această revistă, aŃi ghicit NegoiŃă Teodor Bogdan. Dar să revin la articolul care 

mi-a creiat o temă de reflecŃie şi în acelaşi timp de introspecŃie în meandrele 

existenŃei noastre efemere. Aşadar să purcedem din această ediŃie spre a vă 

supune atenŃiei articolul care m-a frapat pe mine, el se intituleză “Cocălarul şi 

vinul sfinŃit”. 
Am fost întâi la NeamŃ, iar după ce am primit numele Varnufie am venit pustnic aici. M-am 

mutat în chilia pustnicului Visarion, care murise recent – o peşteră săpată în stâncă lângă mare. Într-
o noapte marea a devenit dintr-o dată agitată, iar o lumină mare ieşea din ea până la cer. Am fugit la 
Ńărm şi am văzut că lumina însoŃea o icoană care se îndrepta spre mine. Am înnotat până la ea fără 
să mă tem de marea agitată şi am adus-o în chilia mea. A doua zi am pus-o în schitul Prodromu dar 
când am ajuns la mine în chilie ea era agăŃată deasupra patului. De-atunci o port mereu cu mine şi 
ea m-ajută să văd în oameni bolile şi nefericirile lor, minciunile şi greşelile vieŃii lor. 

Am stat ore întregi ascultându-l. Analfabetul de altă dată devenise acum un cucernic studios. 
Vorbea despre scrierile SfinŃilor PărinŃi cu o siguranŃă pe care n-am întâlnit-o nici la cei mai docŃi 
profesori. Limbajul elevat, cuvintele alese cu grijă, smerenia şi bunătatea luase locul argoului de 
cartier, aroganŃei şi violenŃei din trecut. O schimbare atât de profundă nu am întâlnit până acum la 
nici un alt om. 

La despărŃire m-a rugat să duc ceva acasă. Mi-a dat 7 sticle de vin şi mi-a spus să dau câte 
una fiecărui membru al bandei lui : Jean Haiosu, lui NeluŃu Şchiopu, lui Fane de la etajul 4, lui Sile 
Şmenaru, lui Vasea de la parter, lui Gigi Bale Lungi şi lui AdiŃă Frumuşelu. 

Ajuns în Bucureşti am mers direct în vechiul meu cartier la cocălarii din fosta lui bandă, 
lăsându-le câte o sticlă de vin cu rugămintea să o bea în prima zi de Paşti. M-au primit cu bucurie şi 
mi-au cerut mai multe informaŃii despre vechiul lor camarad. Le-am povestit despre întâlnirea cu el şi 
despre schimbarea constatată, după care ne-am despărŃit. 

Ieri însă sora lui Sile Şmenaru m-a sunat să-mi spună că toŃi 7 au plecat spre Athos. Dacă şi 
ei se vor călugări mă gândesc foarte serios să aduc câteva tone de vin de pe Muntele Sfânt şi să 
dau câte o sticlă fiecărui cocălar din România. Aş face Ńara mai frumoasă, infracŃionalitatea s-ar 
reduce, iar manelele ar dispărea. I-am spus acest plan unui important lider politic, apropriat al 
Preşedintelui Traian Băsescu. 

Eşti nebun? – m-a întrebat el. Tu vrei să rămânem fără electorat? ScoateŃi ideea asta din cap. 
 

Bruno Ştefan, Lector – Universitatea Politehnică Bucureşti (12 aprilie 2010) 
                                                                  SFÂRŞIT !! 
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EleganŃa Chiorăitului de MaŃe sau LecŃii de Bune Maniere în Timp de Criză ! 
 

 


