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S\pt\mâna de Purim la
„LAUDER–REUT”
Un carnaval de Purim
„la concuren]\” cu cel vene]ian
Cine pãºeºte în Grãdiniþa ºi ªcoala
„Lauder-Reut“ în sãptãmâna de Purim pentru cine nu ºtie, Purimul „þine“ o
sãptãmânã aici – înþelege cã existã ºi un
Disney Land purimist. Prichindeii de la
Grãdiniþã – mãscuþele de Purim – se joacã
de-a pantoful Cenuºãresei, participã la
concursul „Cine gãseºte dulciurile
adevãrate“, confecþioneazã ei înºiºi mãºti
pe care le decoreazã cu praf de stele, siluete
de colegi decupate din carton, în culori, cu
numele „modelului“, joacã raþa cu cercuri,
bowling cu raºanim în chip de popice. Sunt
sãli în care se fac humântaºân luaþi acasã
la plecare, coroniþe pentru Ahaºveroº, se
învaþã cântece de Purim, existã sãli de machiaj. Profesoara de ebraicã Moran Daliot îi
învaþã pe copii povestea Purimului. Educatoarele lor, Angela, Cãtãlina, Andreea 1,
Mihaela, Loredana, Lucia, Adi, Andreea 2,
Violeta, Laura le insuflã grija faþã de ceilalþi
ºi bucuria de a face daruri – Miºloah Manot,
spune interlocutoarea mea, directoarea
Complexului ªcolar, prof. Rosa Arsene
Brumfield. Se face balet pe muzicã de Purim
(prof. Svetlana Zotina), se lucreazã pãlãrii
ºi pãpuºi de Purim, sub îndrumarea
Cãtãlinei, profesoara de arte plastice. Sãlile
de clasã sunt împodobite cu personaje din
Meghilat Ester, clovni, humântaºân din
carton colorat. Carnavalul are ºi un punct
culminant: parada costumelor de Purim.
Cum aratã sãptãmâna de Purim la „cei
mari“? Elevii, îmbrãcaþi pe dos – ºosete pe
mâini, tricouri peste pulovere, pantoloni cu
fermoarul la spate – danseazã ºi fac haz la
club, dupã ore, pregãtind „Luna Park“. Ei
înºiºi sunt scenariºti ºi
interpreþi. Mare succes a
avut filmul „Luna de miere
în Hawai“. El ºi ea se cunosc
la restaurant, iau masa
împreunã, apoi merg la
ofiþerul stãrii civile ºi schimbã
inelele. „Proaspeþii însurãþei“
se duc sã-ºi petreacã luna
de miere în Hawai, unde fac
plajã pe „nisipul fierbinte“ ºi
danseazã împodobiþi cu
ghirlande de flori. Alþii, în
curte, împreunã cu musafiri –
elevi de la Liceul „Coºbuc“
din Capitalã ºi de la o ºcoalã
brãileanã – participã la un
party cu hot-dogs, cartofi
prãjiþi, floricele, suc, dulciuri,
fructe. Musafirii, încântaþi,
promit c-or sã mai vinã. Existã
o zi a pãlãriilor, o zi a dansului, se fac repetiþii pentru

serbarea de la T.E.S., unde se organizeazã
o paradã a costumelor de Purim ºi un
consurs de karaoke. Nu ºtiu cine au emoþii
mai mari: copiii, pãrinþii, profesorii? Cred
cã toþi, în felul lor. La urmã, câºtigãtorii aici, toþi sunt câºtigãtori – ºi suporterii lor
se înfruptã, în holul teatrului, cu bunãtãþi
realizate în patiseria ºcolii. Sponsor – ca în
fiecare an – domnul Joseph Hadad. În sala
mare de sport, de Purimul-Purim (20-21
martie), e disco. Punk-erii ºi rock-erii se
întrec la dans. Miºloah Manot, aduse de
acasã de fiecare, sunt trase la sorþi. Sã nege
cineva cã sãlaºul inspiraþiei nu-i copilãria!

Preg\tiri pentru concursul
„Lauder Top 2008”
Liceul „Lauder-Reut“, în parteneriat cu
Primãria Sectorului 3 – Direcþia Generalã de
Asistenþã Socialã ºi Protecþie a Copilului –
ºi Inspectoratul ªcolar al Municipiului
Bucureºti, , organizeazã, la 11 aprilie a.c.,
Concursul „Lauder Top 2008“. Participanþi
– elevi de la ºcolile gimnaziale, de stat ºi
particulare, din Sectorul 3 al Capitalei. Prima
etapã va consta în redactarea unui eseu de
250 de cuvinte. Din cele mai bune zece
eseuri, ºase vor primi premii ºi menþiuni. A
doua etapã va fi un concurs de culturã
generalã cu public. Vor intra în concurs 12
echipe, în trei runde. La fiecare rundã,
câºtigã echipa cu cel mai mare punctaj. Anul
acesta, un set de întrebãri va fi axat pe tema
„Israel – 60“. Juriul va fi format din
reprezentanþi ai organizatorilor ºi directori
ai ºcolilor participante. Premiile vor fi
acordate de Fundaþia „Ronald S. Lauder“ ºi
Primãria Sectorului 3. Toþi concurenþii vor
primi diplome de participare.

Israel – realit\]i [i aspira]ii
În recreaþia mare, stau de vorbã cu câþiva
elevi de liceu – Cati Bonder, Dor Hadad,
Daniel Radu, Alin Segal, toþi din clasa a IX-a,
ºi cu profesorul de ebraicã la clasele VIII-X
ºi club, Felix Goldstein. Subiectul este modul
în care fiecare percepe Israelul modern, în
curând sexagenar. Dor s-a nãscut la
Ierusalim. Daniel – la Tel Aviv. „Israelul e casa
mea“, spune Daniel. „Israelul înseamnã
familia, prietenii, credinþa“, rãspunde Dor.
Cati a învãþat o mulþime de lucruri despre
Israel, dintr-a-ntâia pânã azi. Visul ei e sã le
ºi vadã: „în primul rând – Ierusalimul, Tel
Avivul, Haifa“. Alin are înclinaþie spre mistica
iudaicã. „Aº vrea sã vizitez comunitãþile de
rabini care practicã studiul Cabalei“,
mãrturiseºte. „De ce?“. „Fiindcã existã în
Cabala o înþelegere mult mai liberã ºi mai
profundã a Bibliei, dincolo de elementul
epic“, argumenteazã. „De Iom Haaþmaut
voi sta acasã ºi voi medita la pacea globalã“,
îºi propune. Felix Goldstein vrea sã
popularizeze o carte despre design ºi mari
companii israeliene. Îmi dã ca exemplu
evoluþia vizualului în istoria ziarului „Haareþ“.
„Doresc sã-i fac pe copii sã înþeleagã ce
înseamnã cultura vizualã israelianã: modã,
strãzi, cinematografe, publicisticã, traduceri
etc“. Sunetul clopoþelului ne întrerupe
discuþia. „Acum mai bine de zece ani nu
exista nimic din tot ce trãim azi, aici ºi totul
se datoreazã îndrãznelii de gând ºi faptã a
preºedintelui Fundaþiei Lauder pentru
România, Tova Ben Nun Cherbis“, spune
doamna Rosa, în timp ce mã conduce spre
ieºirea din ºcoalã. Nu e frazã de protocol, e
adevãrul-adevãrat. Îl simt din tonul vocii ºi-l
ºtiu ca reporter.
IULIA DELEANU

Întrunirea Forumului B’nai B’rith, la J.C.C.,
în 28 februarie a.c., s-a remarcat prin
substanþialitate, dialog, diversitate. Un moment
de emoþie a fost primirea de noi membri în
Forum: reprezentanþi ai generaþiei de mijloc
(Sidy Lãzãrescu) ºi ai tinerilor (Andrei Glangher,
Alexandru Brucãr), cãlduros recomandaþi de directorul
D.A.S.M., ing. Nilu Aronovici, preºedintele C.E.B., ing. Osy
Lazãr, Jerome Moses, Iulia Deleanu, George Wiener, Silvian
Horn, Boris Marian Mehr, Erwin ªimºensohn.
Reprezentantul JOINT în România, Israel Sabag, a fãcut o
succintã expunere privind fondurile alocate de JOINT în acest
an, din care a reieºit cã, în 2008, ajutorul acordat este mai mare
comparativ cu 2007, cu douã amendamente: scãderea dolarului
ºi procesul inflaþionist. Domnia-sa ºi-a exprimat speranþa cã
situaþia rezidenþilor de la Cãminul „Rosen“ se va îmbunãtãþi,
dat fiindcã, în prezent, Cãminul are un nou director cu o experienþã de aproape 20 de ani în conducerea cãminelor de bãtrâni.
Invitatul de onoare al Forumului a evidenþiat activitatea dnei
Franca Oprescu Aronovici în domeniul asistenþei sociale, a
apreciat modalitãþile în care Forumul ajutã neasistaþi în suferinþã
ºi atrage spre viaþa comunitarã evrei, pânã acum, îndepãrtaþi de
ea. La discuþiile pe marginea informãrii prezentate de Israel
Sabag, au luat parte preºedintele C.E.B., ing. Osy Lazãr, prof.
Veronica Bârlãdeanu, Boris Marian Mehr, Erwin ªimºensohn.

FORUMUL B’NAI B’RITH
ROMÂNIA

Provoc\ri [i
perspective
Irina Cajal a prezentat o succintã ºi densã expunere asupra
vizitei unei delegaþii guvernamentale în Israel, condusã de
ministrul Afacerilor Externe, Adrian Cioroianu, din componenþa
cãreia a fãcut parte. Membrii delegaþiei au avut întrevederi cu
oficialitãþi la vârf ale vieþii politice israeliene. Printre temele
discutate au fost menþionate poziþia României în problema
Kosovo ºi relansarea relaþiilor diplomatice între România ºi þãrile
din zona Orientului Apropiat. Premierul israelian Ehud Olmert
ºi-a exprimat deplina încredere în mãsurile de pãstrare a
patrimoniului sacru evreiesc din România iniþiate de conducerea
F.C.E.R. ºi a dezavuat proiectul avansat în Parlamentul României
de David Kahan, susþinut de P.R.M., de înstrãinare a dreptului
F.C.E.R. de proprietate asupra acestui patrimoniu.
În ciclul „Mari personalitãþi ale evreimii române, lideri ai
B’nai B’rith“, dr. Hary Kuller a realizat un medalion „ªef Rabin
dr. Iacob Niemirower“, caracterizându-l drept „om-orchestrã“
în epoca sa: rabin modern ºi cãrturar de mare anvergurã,
terapeut social, animator cultural, militant pentru ideea sionistã.
Lui i se datoreazã abolirea jurãmântului „More iudaica“,
accelerarea procesului de emancipare a evreilor români. Dr.
Niemirower a fost ºi primul senator de drept reprezentant al
etniei noastre în Parlamentul României. Pe marginea „serialului
de excepþie“, pus în operã de dr. Hary Kuller, au vorbit
preºedintele Forumului, ing. José Iacobescu, Irina Cajal, prof.
Veronica Bârlãdeanu, Gabriel Chiriac, arh. Aristide Streja, dr.
Alexandru Elias, Boris Marian Mehr.
Ecumenismul ºi riposta anti-antisemitã au fost alte puncte
de discuþie pe agenda întrunirii.
Preºedintele José Iacobescu a abordat tema Convenþiei
B’nai B’rith Europa, a cãrei gazdã suntem, temã care va deveni
o constantã a întrunirilor Forumului pânã la începerea lucrãrilor,
în 11-14 mai a.c.
E. SUHOR

Un scriitor care
nu merit\ uitarea

În ºirul unor fertile manifestãri, programul
cultural al F.C.E.R. a inclus, pe 9 martie a.c., o
evocare a scriitorului Felix Aderca (Froim-Zelig
Aderca) datoratã istoricului literar Henri Zalis. În
deschidere, preºedintele F.C.E.R., dr. Aurel
Vainer, a relatat pe scurt despre personalitatea
lui Aderca, a prezentat activitatea laborioasã a
istoricului Henri Zalis ºi a salutat prezenþa unor
prieteni ai obºtii noastre: E.S. Ambasador Andrei
Magheru, scriitorii D.R. Popescu, George Bãlãiþã,
Radu Cârneci (felicitându-l pe poet cu ocazia împlinirii a 80 de ani de viaþã). În expunerea sa,
Henri Zalis a jalonat etapele ºi realizãrile unuia dintre scriitorii români importanþi, care a fost
F. Aderca (1891-1962) ºi cãruia i-au fost „naºi“ în literaturã venerabilul Ignat Samitca din
Craiova ºi criticul Eugen Lovinescu. În creaþia lui Aderca se detaºeazã valoric romanul „1916“
(superior, dupã afirmaþia lui H. Zalis, romanului „Întunecare“, de Cezar Petrescu), dar ºi
„Revolte“. Aderca s-a fãcut cunoscut ºi ca poet, publicist, combatant în favoarea umanismului.
În continuare a vorbit scriitorul ªtefan Iureº, directorul Ed. Hasefer, unde au apãrut romane ale
lui Felix Aderca, precum ºi „Problema evreiascã“, de Marcel Aderca (despre tatãl sãu), ºi
„Valorizãri“, de Henri Zalis. ªtefan Iureº a relatat întâlnirea cu Aderca ºi cu soþia acestuia,
Sanda Movilã, la sediul Uniunii Scriitorilor, în anii ‘50. Criticul Adrian Mihalache a þinut o prelegere
reuºitã despre scriitorul Aderca, marginalizat pe nedrept, de mulþi ani. Nepotul lui F. Aderca,
sosit din Israel, Uri Adar (plecat din România, în 1948), ºi-a depãnat amintirile despre „unchiul
Froike“, cum îl numea pe Aderca, despre familia scriitorului, care mai avea patru fraþi ºi surori.
În cadrul „simpozionului“ au intervenit dr. Lya Benjamin (despre o scrisoare de reproº a lui
Zissu cãtre Aderca), scriitorul Dorel Dorian, redactor-ºef la R.E. (regretabila uitare a unor mari
scriitori de origine evreiascã, dezinteresul generaþiei tinere pentru valorile culturale create de
înaintaºi), B. Mehr (meritul lui H. Zalis ca istoric literar, relaþiile dintre Sebastian ºi Aderca º.a.)
scriitorul T.G. Maiorescu (despre colaborarea lui Aderca cu presa evreiascã), dr. Hary Kuller
(evreitatea lui Aderca). A fost o manifestare interesantã, utilã, dintre acelea la care, din pãcate,
repetãm, tinerii noºtri din comunitate nu prea vin.

FELIX ADERCA

BORIS MARIAN

„Enigmele somnului” [i dezlegarea lor –
provocare pentru prezent [i viitor
îndemânãrii manuale însuºite în
timpul stãrii de veghe. Într-o
epocã în care educaþia chirurgicalã se bazeazã din ce
în ce mai mult pe mãsurarea performanþelor manuale
ale rezidenþilor, o astfel de informaþie poate fi deosebit
de utilã unui instructor. De-a lungul monografiei, ne
întâlnim destul de des nu numai cu neurologul, dar ºi
cu omul de culturã Askenasy, care face interesante
incursiuni istorice, artistice ºi religioase, multe dintre
ele însoþite de remarcabile ilustraþii, pentru care Editura
Viaþa Medicalã Româneascã ºi directorul ei, domnul dr.
Mihai Mihailide, meritã toate felicitãrile, ceea ce sporeºte
valoarea lucrãrii ºi o face mult mai plãcutã cititorului.
Ca orice om de ºtiinþã veritabil, „ºtiu cã nu ºtiu nimic ºi
nici mãcar asta nu ºtiu“, ca sã-l citez pe Socrate.
Profesorul Askenasy îºi începe concluziile lucrãrii cu
afirmaþia dupã care neuroºtiinþele nu au descoperit încã
funcþia principalã a somnului. Trebuie sã înþelegem de
aici cã, dacã o parte dintre enigmele somnului au fost
dezlegate, altele, multe desigur, persistã. Dezlegarea
lor rãmâne în sarcina noilor generaþii de neurologi, care
au la dispoziþie pentru asta metode din ce în ce mai
sofisticate, dar ºi din ce în ce mai eficiente, unele dintre
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ele prezentate pe larg în lucrare. Profesorul Askenasy
ne-a condus de o manierã plãcutã ºi foarte atractivã
pânã la momentul actual al cunoºtinþelor. Pentru orice
medic ºi om de culturã, consider obligatorie lectura
cãrþii pe care ne-o oferã. Sunt cunoºtinþe de care avem
nevoie, oferite de un mare savant, care ºi-a dedicat
întreaga carierã ºtiinþificã acestei probleme ºi cãruia
trebuie sã-i fim recunoscãtori pentru darul pe care
ni-l face. Mi-aº permite sã mai remarc o serie de lucruri
ºi anume: faptul cã, deºi plecat de multã vreme din
România, profesorul Askenasy a pãstrat legãturile cu
þara ºi a scris aceastã carte în limba românã, o limbã
românã elegantã ºi expresivã, pe care ne-am dori s-o
posedãm mulþi dintre noi. Al doilea, respectul pentru
maestrul sãu, Maestrul Oscar Sager, al cãrui nume îl
poartã Institutul din Israel, în care profesorul Askenasy
ºi-a desfãºurat o mare parte a activitãþii sale. Ni se
relevã, încã o datã, importanþa noþiunii de ºcoalã în
medicinã: un specialist se formeazã pe lângã un
maestru ºi formeazã apoi alþi specialiºti la rândul sãu.
ªi o ultimã observaþie. Deºi posedã domeniul ca nimeni
altul, profesorul Askenasy a adãugat aproape o sutã
de surse bibliografice lucrãrii [...].

