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Chiar ºi dupã distrugerea oraºului, în urmã
cu 2000 de ani, legãtura poporului evreu din
Diaspora cu Ierusalimul nu a fost întreruptã,
cãci aceºtia ºi-au fãcut legãmânt: „Dacã te voi uita, o, Ierusalim, fie ca
mâna mea dreaptã sã-ºi uite priceperea. Fie ca limba sã mi se lipeascã
de cerul gurii dacã nu te voi þine minte, dacã nu
voi pune Ierusalimul mai presus de cea mai mare
bucurie“ (Psalmi 137:5-6). Din perioada
distrugerii ºi pânã azi, evreii din toate generaþiile
ºi din toate pãrþile Diasporei nu au încetat
niciodatã sã îºi ridice ochii cãtre Ierusalim, cãtre
care îºi îndreaptã rugãciunile, dând glas dorinþei
lor din inimã de a ajunge la Ierusalim pentru a fi
martori la reconstruirea ºi la splendoarea sa.
Sãrbãtorim azi cea de-a 40-a aniversare a
eliberãrii ºi unificãrii Ierusalimului. Ierusalim a suferit multe
transformãri din momentul distrugerii sale, acum 2000 de ani, ºi pânã
la eliberarea sa, în curajosul rãzboi purtat de infanteriºtii din Forþele
de Apãrare Israeliene, în timpul Rãzboiului de ªase Zile din 1967. Când
s-a auzit sunetul ªofarului ºi s-a aflat vestea eliberãrii Ierusalimului,
emoþiile au cuprins întregul popor evreu, din statul Israel ºi din întreaga

Diasporã. În acea zi glorioasã, de neuitat, am avut privilegiul de a fi
unul dintre luptãtorii pentru eliberarea Ierusalimului, aflându-mã, alãturi
de ceilalþi infanteriºti ºi de stimatul nostru comandant, domnul general
Mota Gur, în faþa Zidului de Vest, ºi luând parte la starea de surescitare,
de înãlþare spiritualã. În acea dimineaþã de miercuri, 28 Yiar 5727 (8
iunie 1967), am putut simþi enormul impact al puterii latente emanate
de aceste pietre direct în inima oamenilor, precum ºi semnificaþia
Zidului de Vest, o rãmãºiþã a Templului, pentru
poporul lui Israel. De-a lungul generaþiilor,
începând cu distrugerea Ierusalimului ºi exilul
poporului evreu de pe pãmântul sãu, evreii
s-au rugat pentru întoarcerea la Ierusalim, dor
exprimat imagistic pe zidurile sinagogilor ºi
tipãrit pe coperþi de carte. Rugãciunile de Iom
Kipur, Sederul de Pesah se încheie cu urarea:
„La anul, în Ierusalimul reconstruit“.
„Aceastã zi de Domnul a fost fãcutã sã ne
bucurãm ºi sã fim mulþumiþi de ea“. Sãrbãtorim ziua eliberãrii ºi
unificãrii Ierusalimului împreunã cu statul Israel ºi cu poporul lui Israel
din toate þãrile în care se gãseºte. În aceastã zi, ne ridicãm privirea în
rugãciune cãtre Cel de Sus: „Întinde un adãpost de pace asupra
noastrã, asupra întregului Tãu popor, Israel, asupra întregii lumi ºi
asupra Ierusalimului, oraºul etern ºi oraºul pãcii“. AMEN.

Adãpost de pace
pentru
întreaga lume

Simpozion ºi solemnitate
la Monumentul militarilor evrei eroi
ROMAN

ªavuot a fost
sãrbãtorit de
numeroºi enoriaºi,
evrei din Israel
ºi din România.
Serviciul religios
a fost oficiat de
Rabinul Naftali
Deutsch, alãturi
de care s-au aflat
Rabinul Ieºaiahu Gorlitzky ºi gabaiul C. Weizman,
în vârstã de 95 de ani. Rabinul Naftali Deutsch a
rostit urãri ºi a relatat pilde hasidice în timpul mesei
festive. (B.M.M.)

{AVUOT 5767
la Sinagoga
„Ie[ua Tova”

Televiziunea Românã
a organizat,
în perioada
19-21 martie 2007,
concursul
„Noi, voi, ei“, la care,
prin intermediul
Sectorului Culturã, Artã ºi ªtinþã al F.C.E.R., condus
de dr. ing. José Blum, a participat un grup de ºase
tineri - Mihaela Zadoina, Andrei Stamate, Silvian Horn,
Adrian Urseanu ºi Eduard Ustinescu. Concursul constând în cunoaºterea unor specialitãþi gastronomice, un careu buclucaº, un puzzle, umor-bancuri,
karaoke ºi dansuri specifice celorlalte etnii - se
desfãºoarã în sistem piramidal, în fiecare etapã
participând reprezentanþii a trei etnii ºi câºtigãtorii
fiecãrei etape concurând ulterior între ei, pânã în faza
finalã. În prima etapã, au concurat albanezi, armeni ºi
evrei. Din juriu, F.C.E.R. a desemnat sã facã parte
Alexandra Nemþoiu. Echipa noastrã a ocupat locul întâi
al etapei ºi s-a calificat pentru semifinalã. Concursul a
prilejuit închegarea unor relaþii prieteneºti între
participanþi ºi a condus la invitarea comunitãþii armene
la Oneg ªabat-ul din 20 aprilie, lucru materializat,
urmând invitarea albanezilor. Înregistrarea concursului
a fost difuzatã de Tv.R. 2, în cadrul emisiunii
„Autostrada“, în zilele de 26 martie, 2 ºi 9 aprilie a.c.

Tineri evrei,
la Tv.R.

Ec. SILVIAN HORN

La Muzeul de Istorie a fost organizat simpozionul „130 de ani de la proclamarea
independenþei României“, în cadrul cãruia preºedintele comunitãþii, prof. Iancu Wexler, a
vorbit despre personalitatea lui Mauriciu Brociner, erou al rãzboiului de la 1877. De
asemenea, în faþa Monumentului din Cimitirul Evreiesc, dedicat memoriei militarilor eroi
evrei cãzuþi în rãzboaiele de independenþã ºi de reîntregire a României, a avut loc o
solemnitate, la care au rostit alocuþiuni general (r) Traian Popescu, preºedintele Asociaþiei
Veteranilor de Rãzboi, ºi prof. Iancu Wexler, care au subliniat buna convieþuire între românii
ºi evreii romaºcani. Printre participanþi s-a numãrat ºi primarul oraºului, ing. Dan Ioan
Cãrpuºor, care, în numele Municipalitãþii, a depus o coroanã de flori.

TÂRGOVIªTE

În ziua de 17 mai
2007 - Ziua Eroilor -,
numeroºi elevi de la
ªcoala „Smaranda Gheorghiu“ din Târgoviºte au organizat, în Cimitirul Evreiesc din localitate,
un ceremonial de aducere aminte, la monumentul eroului evreu Herman Kornhauzer. Acesta
s-a jertfit pentru apãrarea vieþii prizonierilor români aflaþi într-un lagãr nemþesc ºi a fost
executat de autoritãþile germane ocupante, în piaþa oraºului. La aceastã manifestare au
participat elevii claselor a VI-a A ºi a IV-a B, însoþiþi de profesorii Cornelia Vâlcea, Rodica
Popescu, Elena Mosor, Mihai Iordãnescu ºi Georgeta Roºca, directoarea ºcolii. Dupã
intonarea imnului naþional al României ºi a imnului naþional al Israelului, s-au depus flori ºi
s-a pãstrat un moment de reculegere. Florile au constituit un omagiu închinat eroului naþional,
dar ºi o amintire pentru memoria lui Samuel Iosef (z.l.), comerciant ºi industriaº evreu,
cetãþean al oraºului, cel care a donat municipalitãþii ºcoala respectivã. Acþiunea a fost iniþiatã
de doamna Ileana Ghenciulescu, preºedinta filialei A.C.P.R.I. din Târgoviºte, cãreia i-au stat
alãturi conducerea ºcolii ºi elevii sãi. (I.G.)

Dona]ii pentru conservarea
patrimoniului iudaic
din România
În perioada 31 decembrie 2006 - 21 mai
2007, au mai contribuit, prin donaþii, la
conservarea patrimoniului iudaic din
România (98 de sinagogi ºi 802 cimitire): în
Lei - Oberschi Mihaela (50), Botescu Mircea
Maricica (200), Galambos Eva (20), Croitoru
Lazãr (20), Uscher Bernard (50); în USD dr. Sorin Vainer, Atlanta, S.U.A. (500).

Scriitor-martor ºi cronicar al veacului
XX, Marcel Marcian z.l. a debutat în 1939,
în revista „Adam“. În ‘42-‘43, publicã în
oraºul natal, Bacãu, cu riscuri enorme,
fãrã aprobare - sunt anii legislaþiei
rasiale -, „Pagini din Avadichi“. Timp de
20 de ani (1950-1970), a fost secretar
MARCEL
literar al Uniunii Scriitorilor. Suferinþa,
MARCIAN z.l.
îndoiala, regretul nu l-au ocolit, dar, în
acelaºi timp, încrederea în forþa
Cuvântului ºi datoria de a-l sluji, l-au ajutat sã-ºi împlineascã opera.
Mãrturia zbaterilor sale lãuntrice sunt volumele de prozã: Povestinduvã; Petreceri; Cum vã spuneam; Avadicã-Abãdicã; Cu Dumnezeu înainte
ºi îndãrãt pe strada Peca. Aplecându-se asupra operei lui, Felix Aderca
îi sesizeazã „structura dramaticã“, Matei Cãlinescu - simbolismul, Leon
Volovici - „expresionismul“. Dincolo de numitorul comun - întrebãrile
legate de dubla apartenenþã evreo-românã -, ceea ce îi conferã rezistenþã
este ideea cã omul este mai important decât etnia, solidaritatea cu
suferinþa umanã - mai importantã decât propria suferinþã. Din LumeaDe-Dincolo, Marcel Marcian ne transmite credinþa în Cuvântul
imperisabil, spre a o continua, din generaþie în generaþie. (I.D.)

Credinþa
în Cuvântul
imperisabil

Omagiu eroului naþional
Herman Kornhauzer

F.C.E.R. ºi C.E.B. regretã profund încetarea
din viaþã, în ziua de
9 mai 2007, a scriitorului MARCEL MARCIAN
(Moritz Marcus) z.l.,
membru al comunitãþii
noastre, membru al
Uniunii Scriitorilor. Fie
ca Atotputernicul sã-i
pãstreze sufletul în
Împãrãþia Cereascã,
spre odihnã ºi pace
veºnice!
Deputat
dr. AUREL VAINER,
preºedintele F.C.E.R.
Prof. ing. OSY LAZÃR,
preºedintele C.E.B.

În iunie
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VANDA
CONDURACHE z.l.

N-am cunoscut-o. N-am ºtiut cã face parte
din comunitatea noastrã, cã e nepoata soþilor
Aronovici. Mã doare cã în locul unui
binemeritat portret literar Vanda Condurache,
a trebuit sã scriu un necrolog. Pe 2 august,
Vanda ar fi împlinit 52 de ani. Cum sã-i încep
biografia (profesionalã) la trecut? Fondator al
Tv.R. Iaºi, în 1991, realizator ºi moderator de
emisiuni, numãrând printre personalitãþile
intervievate pe fostul preºedinte al Franþei,
François Mitterrand, laureatã a Marelui Premiu
al Comisiei Europene pentru Coproducþii, la
Salonic, în 1998 (Programul Internaþional
ALICE), Vanda Condurache este - nu pot scrie
a fost - singura jurnalistã din România cãreia
i s-a decernat, în 2003, distincþia „Cavaler al Ordinului
Palmes Académiques“. Nu e uºor sã deþii, în acelaºi
timp, Catedra Canale de Comunicare - Televiziune,
secþia Jurnalism a Facultãþii de Litere (este vorba de
Universitatea „Al. I. Cuza“), sã fii director de Programe
al Tv.R. Iaºi, sã reprezinþi Tv.R. în programul de
coproducþii europene al Organizaþiei Televiziunilor
Regionale Publice din Europa (CIRCOM), membru al
CIRCOM la cele mai recente ediþii, instructor al
Fundaþiei „Thompson“ din Marea Britanie. Realizez
retroactiv de câtã energie, capacitate intelectualã,
talent jurnalistic, pedagogic, organizatoric dispunea!
ªi totul avea sã fie curmat într-o fracþiune de secundã,
într-un accident rutier. Vanda Condurache se îndrepta
într-un taxi spre aeroport, de unde urma sã decoleze
spre Bucureºti, pentru a pleca mai departe cãtre Bilbao,
la conferinþa ediþiei din 2007 a CIRCOM. Încã nu se
cunosc cauzele care l-au determinat pe taximetristul
pirat (n-avea autorizaþie pe anul în curs) sã facã o
manevrã greºitã ºi maºina sã se rãstoarne în lacul Ciric,
curmând viaþa lui ºi a clientei sale. Directorul D.A.S.M.,
ing. Nilu Aronovici, unchiul Vandei, care a fost la
înmormântare, la Cimitirul Evreiesc din Iaºi, vorbea de
marea de oameni veniþi sã-i cinsteascã memoria, de
marea de flori pentru „omul deosebit, prietenul
deosebit“ (prof. univ. dr. Vasile Astãrãstoae), pentru
„strãlucitoarea valoare“ (primarul Gheorghe Nichita).
Teleaºti, colegi ºi prieteni ai Vandei, universitari de la
Facultatea de Automatizãri ºi Calculatoare a
Politehnicii, unde este profesor soþul ei, toþi au fãcut
dovada solidaritãþii umane, acolo unde nimic altceva
nu se mai poate face. „Perla cea mai preþioasã, când
se pierde, e pierdutã numai pentru posesorul ei, cãci
oriunde se aflã ea, tot perlã rãmâne“ (Meghila 15).
Opera publicisticã a Vandei Condurache z.l., iubirea
profesiunii, transmisã studenþilor, sunt moºtenirea sa
spiritualã, „perla“ de care aminteºte Midraºul strãvechi.
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IULIA DELEANU

Oferte bogate de programe ale Centrului
Comunitar Evreiesc (JJC) din Bucure[ti

O gamã largã de
programe pentru
toate vârstele este
oferta JJC. Astfel, cu ocazia Zilei copilului, în seara zilei de 1 iunie, la sediul JCC din Popa Soare, se
organizeazã un Oneg ªabat pentru copii. Pe 2 iunie, seara, va avea loc, tot în sediul JCC, o Mesiba
pentru adolescenþi (cu dans, muzicã, cocteiluri exotice ºi mâncare israelianã). În aceeaºi searã, la
„Music Club“ (în spatele magazinului „Cocor“) sunt invitaþi la dans participanþi de toate vârstele. Pe
7 iunie, la Clubul „Downstairs“, din Calea Moºilor, se va desfãºura „Karaoke Night“. Pe 9 iunie, se
organizeazã, la Baza Voinþa, campionatul JCC de paintball, în care se oferã libertatea de a te murdãri
ºi de a murdãri ºi pe alþii. Copiii ºi tinerii sunt invitaþi, la 10 iunie, fie într-o excursie la „Aventura
Parc“, la 15 km de Bucureºti, fie la Muzeul Satului. Nici sportul nu este uitat. Amatorii pot participa,
pe 3 ºi 10 iunie, la meciuri de fotbal (sunt invitate ºi fetele). Relaþii despre toate aceste activitãþi se
pot obþine de la cele trei organizatoare inimoase: Dalia Golda (dalia@jewish.ro), Karolina Jakab
(karolina.klein@yahoo.com) ºi Dana Vereanu (danaver2000@yahoo.com). Tot cele trei pot da informaþii
ºi despre programele pentru tineret... ºi pentru vârstnici, de la Cristianul nou, construit ºi reconstruit.

Franca ºi Nilu Aronovici, suntem
profund îndureraþi de dispariþia
fulgerãtoare - în ziua de 9 mai 2007 (21
Yiar 5767) - a nepoatei noastre, VANDA
CONDURACHE, director de Programe la
Tv.R. Iaºi, profesor universitar la Catedra
de Jurnalisticã, Universitatea din Iaºi. A
fost iubitã ºi adoratã de familie, precum
ºi de toþi cei cu care a colaborat timp de
25 de ani. Zihrono Livraha!
Comitetul Director al F.C.E.R. îºi
exprimã profunde regrete în legãturã cu
dispariþia profesorului universitar
VANDA CONDURACHE, director de
Programe la Tv.R. Iaºi. Jurnalismul
românesc a pierdut un reprezentant care
ar fi mai avut multe de fãcut ºi de spus.
Dumnezeu s-o odihneascã în pace!

Cu nemãrginitã durere, anunþãm încetarea din viaþã a iubitului nostru
soþ ºi tatã, prieten de-o viaþã, MARCEL MORITZ MARCUS, om de o înaltã
probitate ºi de o mare profunzime sufleteascã. A murit în noaptea de
9 mai, dupã o grea suferinþã. Neconsolaþi, Mara ºi Emil Marcus.
Comemorãm, cu mare durere în suflet, plecarea dintre noi a bunilor
noºtri prieteni, IACOB ºi GINA ARON, EMIL ºi ROZICA HERESCU,
LEOPOLD PACH ºi MAX SMILOVICI. Dumnezeu sã-i odihneascã în pace.
Familia Miron Roca.
Cu aceeaºi durere ºi tristeþe în suflet, fiica ºi nepoþii evocã amintirea
minunatului om dr. RAUCH IACOB, de la al cãrui deces se împlinesc zece
ani.
Cu dragoste, Þilica - soþie, anunþã scurgerea a 11 ani de dor ºi jale (2
Tamuz) de la dispariþia fulgerãtoare a adoratului soþ, SIGFRIED GROPPER,
din Botoºani, om de mare nobleþe sufleteascã. Fie-i memoria
binecuvântatã!
În luna aprilie 2007, au fost înhumaþi în cimitirele C.E.B.: SCHWARTZ
MINA (100 de ani), HARTMAN IDA (92), MIHEL REBEICA (86), CÃLINESCU
ANA (87) - Cãminul „Amalia ºi dr. Moses Rosen“; MARCUS IGNATZ (98),
str. ªtefan Mihãilescu nr. 28 B; ELIAS SURICA (87), str. ªtirbei Vodã nr. 2;
BEINISCH MAXIM (53), str. Gh. Petrescu nr. 51; HECHT HARIETTE (86), Calea
Griviþei nr. 39; KROCHMALNIK NARCIS (85), Piaþa Naþiunile Unite nr. 3-5.

