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În anul 2004 Guvernul 
României a recunoscut 
oficial  Holocaustul din 
România  și a hotărât, 
prin lege, ca ziua de 9 
octombrie să fie  ziua 
comemorării  celor 
350,000  de evrei morți în 
lagărele de concentrare din 
Transnistria, de frig, de 
boli, de epuizare fizică sau 
pur și simplu împușcați de 
soldați români,  victime ale 
pogromurilor, trenurilor 
morții de la Iași, rebeliunii 
legionare din ianuarie 
1941 din București.

În anul 2004 Guvernul României a recunoscut oficial  Holocaustul 
din România  și a hotărât, prin lege, ca ziua de 9 octombrie să fie  ziua 
comemorării  celor 350,000  de evrei morți în lagărele de concentrare din 
Transnistria, de frig, de boli, de epuizare fizică sau pur și simplu împușcați 
de soldați români,  victime ale pogromurilor, trenurilor morții de la Iași, 
rebeliunii legionare din ianuarie 1941 din București. Vreau să menționez că 
au fost deportați în Transnistria 180.000 de evrei și din aceștia 120.000 au 
fost îngropați acolo, în gropi comune. Primăvara când zăpezile s-au topit, 
locuitorii acestor locuri au văzut oase omenești plutind în apele formate. 
Tot atunci a fost  înființat Institutul National de Studiere a Holocaustului 
în România și s-a aprobat legea care pedepsește penal antisemitismul. 
În inima Bucureștiului, lângă Primărie, la intersecția străzilor Anghel 
Saligny, Mihai Vodă, Ion Brezoianu și Lipscani a fost construit un Memorial, 
ca  expresie a datoriei tuturor românilor care trăiesc în prezent, tineri și 
vârstnici de a recunoaşte şi de a-și  asuma crimele comise în timpul celui 
de-Al Doilea Război Mondial împotriva comunităţii evreieşti şi împotriva 
comunităţii rome. 
Programul pentru realizarea unui Memorial al Holocaustului în România 
a fost iniţiat în 2006, ca urmare a recomandărilor Comisiei Internaţionale 
pentru Studierea Holocaustului din România, condusă de laureatul 
premiului Nobel pentru Pace, Elie Wiesel, şi după consultările cu 
personalităţi ale vieţii publice, reprezentanţi ai Federaţiei Comunităţilor 
Evreieşti din România, oameni de cultură şi artă şi supravieţuitori ai 
Holocaustului.  A fost inaugurat pe 8 octombrie 2009.
În sala centrală a Memorialului, de jur împrejur, la înălţimea ochilor sunt 
montate plăci de tablă ruginită în care sunt înscrise, prin decupare, numele 
multora din victimele Holocaustului.
În fiecare an domnul Zeev Schwartz este invitat de guvernul român să 
participe, în numele evreilor care trăiesc în Israel, la acțiunea organizată 
cu ocazia comemorării Holocaustului la Memorial, unde depune o coroană 
de flori și la Parlamentul României unde are onoarea să i-a cuvântul.
Anul acesta domnul Zeev Schwartz a făcut parte din delegația oficială 
Israeliană, condusă de președintele Knesetului, domnul Iuli Edelstein, 

Vizita președintelui H.O.R   
Zeev Schwartz în România

participând la ceremonia de la 
Memorial, la ședința din Parlament 
și la masa festivă de la Hotel Mariot, 
unde a avut ocazia să discute 
cu personalități din guvernul 
României și din Parlament despre 
activitățile pe care le desfășoară 
H.O.R.
Zeev Schwartz și-a prelungit 
șederea în România pentru a 
se întâlni cu reprezentanți ai 
guvernului român.
Deosebit de importantă a fost 
întâlnirea cu doamna Sandra 
Pralong, consilieră prezidențială 
pentru problemele românilor din 
Diaspora.
În cadrul unor discuții, care au durat 
peste două ore, s-au pus bazele unei 
foarte  bune colaborări pe termen 
lung.  În cadrul discuțiilor Zeev  
Schwartz a invitat-o pe doamna 
Sandra Pralong să viziteze Israelul 
pentru a-i cunoaște cu această 
ocazie pe originarii din România 
care trăiesc aici, dar care sunt încă 
foarte legați de locurile în care 
s-au născut. Doamna consilier  a 
acceptat cu bucurie.
Printre alții, Președintele H.O.R  s-a  
întâlnit cu domnul profesor  doctor 

Zeev Schvartz cu Sandra Pralong

continuare in pagina 2

Zeev Schvartz cu primarul 
din Corabia
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Alexandru Florian, directorul  
Institutului Wiesel din România, 
căruia i-a mulțumit pentru 
activitatea fructoasă în cercetarea 
Holocaustulu și pentru colaborarea  
cu H.O.R. 

O altă  întâlnire importantă a 
fost cu doamna deputat avocat 
Luminița Adam.  Deoarece  
doamna deputat îndeplinește și 
funcția de vice președinta a Lojei 
de Relații România Israel, în cadrul 
Departamentului care se ocupă 
cu românii din afara granițelor i-a 
mulțumit acesteia pentru activitatea 
depusă cu scopul întăririi relațiilor 
între cele două state.
O altă acțiune de care s-a ocupat 
Zeev Schwartz cu sprijinul doamnei 
deputat Luminița Adam, este 
stabilirea unei legături cu primarul 

VIZITA - continuare din pagina 1

orașului dunărean Corabia,  în 
vederea înfrățirii acestuia cu orașul 
Așkelon. Orașul Corabia este 
încărcat de istorie. 
”În cartierul „Cartieru Celei” (fostul 
sat Celei, absorbit în sec. al XX-lea 
de către noul oraș) se găsesc ruinele 
cetății dacice Sucidava, capitala 

tribului geto-dacic al Sucilor, unde 
Constantin cel Mare a construit un 
pod, al cărui capăt există și azi. În 
incinta cetății se găsește și intrarea 
într-o fântână secretă cu o adâncime 
de 12 m a cărei apă este potabilă și 
astăzi.”
La întoarcere, Zeev Schwartz  a 
relatat în ședința Comitetului 
Executiv  vizita sa în România, și 
eforturile susținute pentru a obține 
rezultate bune pentru cei pe care îi 
reprezinta.

După căderea comunismului,  legendarul 23 august a fost înlocuit cu 
1 decembrie, zi care marchează un eveniment istoric unic , unirea 
României cu Transilvania, care a avut loc pe data de 1 decembrie 1918 
la  Alba Iulia. În acea zi la Alba Iulia a fost sărbătoare.  Au participat 
1228 de delegați oficiali din 27 de comitate românești, clerici, oameni 
de cultură, elevi, studenți,etc. Erau reprezentate toate păturile sociale și 
toate  ramurile de activitate românească. 
Pe lângă delegații oficiali o mulțime imensă s-a adunat să participe, 
plină de un entuziasm fără margini, la acest eveniment.
Pentru a marca legăturile pe care noi, israelienii de origine romînă, le 
avem cu țara natală, H.O.R. în Israel a înființat Liga de Prietenie Israel 
România.

Se cinta imnul.

Ca în fiecare an, și anul acesta, H.O.R. în Israel, sub egida Ligii de 
Prietenie Israel România, a sărbătorit cu mult fast și multă dragoste Ziua 
Națională a României.
Evenimentul a avut loc pe 9 decembrie, în sala Histadrutului din 
Așkelon, în prezența E.S. doamna Andreea Păstârnac, Ambasadoarea 
României in Israel, a domnului Consul General Adrian Adam și a peste 
300 de participanți de origine română, veniți din întraga țară.
Deoarece  ne aflam în timpul sărbătorii de Hanuca, ceremonia a început 
cu aprinderea lumânărilor. 

Am sărbătorit 
Ziua Națională 
a României

în sala Histradutului din Așkelon

Zeev Schwartz și Hanan 
Abramovici când 
îi înmânează diploma

Aprinderea lumânărilor
Moni Șanștein, Nathan Cohen, Raul Aronovici, Zeev Schwartz

În numele Comitetului Executiv: 
Sanda Feller, 
Purtătoare de cuvânt H.O.R.
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Au fost invitați pentru aceasta Zeev 
Schwartz, președinte H.O.R în 
Israel, Șlomo Abramovici  locțiitor 
și președintele filialei Lod, dr. 
Nathan Choen vice președinte 
și președintele filialei Beer 
Șheva și Neghev,  Moni Șanștein 
președintele comisiei de control 
și președintele filialei Petah Tikva 
și Raul  Aronovici, președintele 
filialei Hod Hasharon.
Au fost intonate imnurile celor 

”Urez bun venit E.S doamna Ambasador Andreea Păstârnac, domnului Andrian Adam, consulul 
României în Israel, Colegilor mei vice președinți și președinți de filiale, membrii comtetelor  locale.

Stimați oaspeți
Fiți bine veniți la această festivitate organizată de Liga de prietenie Israel România, ligă creată de cea 
mai mare organizație a evreilor de origine română care trăiesc în Israel, H.O.R.,care are 30 de filiale în 
toată țara și slujește cca 280.000 de suflete din aliaua noastră, de peste 60 de ani.
Vreau să subliniez colaborarea foarte bună pe care o avem cu E.S. doamna Ambasador Andreea Păstârnac. 
Majoritatea dintre noi, care suntem în această sală,  am trecut ororile Holocaustului, unde ne-am lăsat 
morţi dragi împuşcaţi de soldaţi români sau morţi de foame, frig, boli. În lagărele din Transnistria au 
fost deportați 180.000 de evrei și din aceștia 120.000 au rămas în pământul Ucrainei, în gropi comune, 
printre ei si tatăl și unul din frații mei. 
Cu toate acestea noi iubim România. Acolo am crescut, am învăţat, ne-am format ca oameni şi mulţi 
dintre noi ca profesie. Se poate spune că am venit oameni gata făcuţi şi cunoştinţele dobândite în România 
ne-au ajutat să ne încadrăm în viaţa israeliană.
Cu toate acestea există ceva care ne nelinişteşte: răbufnirile antisemite.
În anul 2004 guvernul României a recunoscut oficial Holocaustul din România, a stabilit prin lege ziua 
de 9 octombrie, ca ziua comemorării victimelor Holocaustului şi în inima Bucureştiului s-a construit un 
memorial în amintirea acelor victime. 
Anul acesta a apărut legea 217 din 2015, ca ordonanță de urgență.
Doamnă Ambasador, legea împotriva răbufnirilor antisemite a apărut în 2002, a fost modificată în 2013, 
republicată în 2014 și complectată în 2015.
Noi ne întrebăm ce rost au aceste legi, dacă nu se pun în aplicare. Am să dau doar un singur exemplu: 
în inima Bucureștiului, pe str Negruzzi nr 1, funcționează biroul cuibului legionarilor, repet cuibul 
legionarilor. Steagul lor  flutură lângă drapelul României. Am fotografiat clădirea cu firmă și steaguri.
Eu personal sunt invitat, în fiecare an, de guvernul Român la comemorarea celor 350 de mii de evrei 
uciși de soldați români și nu de nemți.
Anul trecut, când, ca în fiecare an, am protestat în camera deputaților  am împărțit 60 din aceste fotografii, 
pentru a convinge deputații de adevărul spuselor mele. 
 Cu toate nemulțumirile noastre legate de înmulțirea actelor antisemite, Doamnă Ambasador,  vă asigur  
că HOR, prin cele 30 de filiale din ţară, activează în permanenţă cu scopul de a întări prietenia dintre 
ţările noastre. 
În virtutea bunelor relații pe care le avem cu dumneavoastră vă rog ca în numele nostru al evreilor din 
Israel, care s-au născut în România, supraviețuitori ai Holocaustului și urmași ai acestora, oameni care 
au trăit iadul nazist, să transmiteți mesajul nostru guvernului țării dumneavoastră de a lua măsuri reale 
împotriva acțiunilor antisemite. 
Profit de ocazie că sunt aici de fata reprezentanți din toată țara, pentru a sublinia numai câteva din 
multele noastre acțiuni pe care le desfășurăm pentru a vă deservi pe dumneavoastră:
Deoarece ne-a preocupat nedreptatea, că zecile de mii de evrei veniți după anul 1953 nu primesc aceleași 
drepturi și compensații ca cei veniți înaite de acest an, am acționat la tribunalul suprem, lucru pe care nu 
l-au făcut miniștri sau deputați de origine română timp de peste 60 de ani.
Am început în urmă cu 2 ani un recensământ al originarilor din România, care iar trebuie să subliniez, că 
de 60 de ani nimei nu a întreprins așa o acțiune. Fac apel la toți cetățenii de origine română să completeze 
formularele necesare pe care le găsiți la președinții de filiale sau pe atarul nostru :www.hor.org.il
Noi am luptat în urmă cu 12 ani și am reușit ca cei care beneficiază de pensii din România să le primească 
la Bank Post fără să trebuiască să facă procuri unui cetățean român și să plătească taxe consulare. Acum 
acționăm ca aceste pensii să intre direct în conturile personale ale celor care primesc aceste pensii, pentru 
a evita cozile interminabile de la oficiile poștale, deoarece marea majoritate depășesc 80 de ani și nu mai 
au putere fizică.
Guvernul român a hotărât să acorde despăgubiri, sub forma unei indemnizații lunare, evreilor care 
au fost deportați în lagăre, cu condiția că au cetățenie română. Noi cerem insistent să se acorde aceste 
indemnizații și acelora care nu au cetățenie română. Vreau să precizez că sunt mii de persoane care 
trăiesc în Israel și nu pot primi această indemnizație, cu toate că au fost în lagăre, deoarece nu mai au 
cetățenia română. Este știut faptul că majoritatea acestor persoane au în jur de 80 de ani, nu pot plăti 
taxe consulare iar  primirea cetățeniei durează între 2 și 3 ani, timp în care unii nu vor mai fi în viață. Am 
apelat la doamna Ambasador să se ocupe de aceste două probleme și am toată încrederea că o va face. 
Doamna Ambasdador reprezintă România în Israel, cred că dumneaiei trebuie să ne reprezinte și pe noi 
în fața guvernului României. 
Fiind în București anul acesta la comemorarea Holocaustului, printre alte întâlniri cu oficialități din 
guvernul român am avut onoarea să fiu primit de doamna Consilier de Stat  Sandra Pralong, responsabilă 
cu Relațiile cu Românii din afara Granițelor și am hotărât de comun acord să colaborăm în viitor. 
Vreau să mulțumesc celor care au organizat această seară: Cohi, secretara HOR,  Rina Katz, președinta 
filialei Bat Yam, ing. Eliahu Sahter, președintele comisiei de oganizare,  Șlomo Abramovici, locțiitorul 
meu, dr. Nathan Cohen, vice președinte cu organizarea, tuturor președinților de filiale, tuturor 
participanților la această festivitate și în mod special Sandei Feller pentru efortul depus ca să ne simțim 
bine și să sărbătorim cum se cuvine Ziua Națională a României.
Mulțumesc deasemenea sponsorului nostru domnul Hanan Abramovici, căruia Comitetul Executiv a 
hotărât să-i înmâneze o diplomă de onoare pentru sponsorizarea an de an cu vinul și șampania, cu care 
noi încheiem această festivitate. 
Daţi-mi voie să urez din inimă poporului romîn prosperitate şi pace. 
La mulţi ani România.”       

     

E.S. Dn. Ambasdor Andreea 
Păstârnac cu Sara Ben Iosef 
președinta filialei Așkelon
două țări.
Au luat cuvântul E.S. doamna 
Ambasadoare, domnul Consul 
General și domnul Zeev Schwartz.
E.S. doamna Ambasadoare a 
menționat numărul mare de evrei 
care au participat în armata romînă, 
în Primul Război Mondial și au 
căzut în lupte.
În timp ce Excelența Sa  îi enumera 
pe cei morți mi-am amintit de 
profanarea mormintelor din 
cimitirul de la Botoșani. Acolo era 
o piatră spartă pe care se mai putea 
citi ”Aici zace soldatul Solomon (al 
doilea nume nu se vedea) care și-a 
dat viața pentru patrie”.
Domnul Consul General a făcut o 
paralelă între unitatea poporului 
evreu și unitatea românilor care au 
înfăptuit Unirea.
Programul a fost susținut de Monica 
Vardimon, cunoscuta actriță și 
cântăreață de la Teatrul Idiș și de 
Leon, amândoi foarte îndragiți de 
noi toți și nu ne-au dezamăgit.
 

Voi reda în continuare discursul președintelui H.O.R. în Israel, domnul Zeev Schwartz, deoarece 
dumnealui a subliniat probleme legate de activitatea H.O.R. care ne interesează pe noi toți.

continuare in pagina 4 În numele Comitetului Executiv; Sanda Feller; Purtătoare de cuvânt H.O.R.

Discursul doamnului
Zeev Schvartz



4 Ziarul Nostru - ziarul oficial al ORGANIZAȚIEI REPREZENTATIVE A EVREILOR ORIGINARI DIN ROMANIA - 2015 numărul 6    

Publicul i-a răsplătit cu 
îndelungi aplauze.
Un bufet bogat și bine asortat 
i-a întâmpinat pe participanți. 
Seara s-a încheiat intr-o 
atmosferă veselă și cu un 
pahar de vin românesc donat 
de domnul Hanan Abramovici.

continuare din pagina 3

E.S. Dn. Ambasdor Andreea 
Păstârnac cu Raul Aronovici 
președintele filialei Hod  
Hasharon  Monica Vardimon

Zeev Schvartz, E.S. Dn. 
Ambasdor Andreea Păstârnac 
si Fani Mendelovici președinta 
filialei Raanana

Fotografii 
cu participanții 

la Ziua Națională 
a României
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?FA C E B O O K

Facebook este o rețea de socializare, unde se creează legături între oameni 
cunoscuți și necunoscuți. Fiecare scrie despre el sau despre diverse 
subiecte care îl interesează. Se scriu fel de fel. Cunosc mulți oameni care 
intră pe Facebook pentru că aici găsesc rețete culinare. Facebook devine 
periculos când se leagă relații periculoase, care pot provoca catastrofe, 
cum ar fi răpiri sau alt gen de relații care pot provoca necazuri.
O altă față negativă a acestei rețele de socializare este faptul că se găsesc 
diverși care împrăștie zvonuri, despre care afirmă că le știu din surse 
sigure,  sau împroșcă cu noroi în dreapta și  in stânga.
Am atins acest subiect deoarece pe rețeaua de socializare ”Șorașim 
Romanim” au apărut diverse atacuri la adresa H.O.R.
Nu voi da nume pentru că nu sunt importante. Sunt oameni, care fie ca 
servesc anumite interese, fie ca habar nu au pe ce lume trăiesc și sunt fericiți 
atunci când pot jigni oameni pe care nu-i cunosc. Asta este distracția lor și 
pe noi nu ne deranjază absolut deloc.
Noi nu putem închide gura lumii și nici nu  merită să ne ostenim.
Ceeace vreau eu să spun este că H.O.R este o organizație.
Mai sunt și alte organizații ale israelienilor de origine română, dar H.O.R. 
este singura cu o vechime de peste 60 de ani și care a avut și are ca scop 
să îi deservească pe toți evreii din Israel veniți din țara noastră natală, 
indiferent dacă sunt membri H.O.R sau nu, daca acestia ne solicită ajutorul.
 În prerioada de început când exista o emigrare masivă, la H.O.R. au găsit, 
cei nou veniți, un sprijin și informații utile pentru a se încadra în viața 
israeliană. Erau voluntari care mergeau cu ei la bancă, la cupat holim, îi 
ajutau să se pregătească pentru interviuri în scopul de a-și găsi de lucru.
În anii din urmă președintele H.O.R, Zeev Schwartz, împreună cu membrii 
Comitetului Executiv au reușit să obțină o serie de facilități pentru 
originarii din România:
 Pensiile, pe care mulți dintre noi le primim pentru perioada în care am 
lucrat în România, să fie transmise prin Bank Post în Israel pentru ca fiecare 
dintre noi sa le poata ridica la oricare oficiu poștal. Deoarece, în prezent 
sunt cozi interminabile la poștă, Zeev Schwartz a început demersurile 
pentru ca pensiile să le primim direct în conturile noastre bancare.
 Deoarece ne-a preocupat nedreptatea că zecile de mii de evrei veniți din 
România după anul 1953 nu primesc aceleași drepturi și compensații ca 
cei veniți înaite de acest an, am acționat la tribunalul suprem, lucru pe care 
nu l-au făcut niciunul dintre miniștrii sau deputații de origine română și 
nici una din celelalte organizații românești. 
Am început în urmă cu 2 ani un recensământ al originarilor din România 
și trebuie să subliniez că de 60 de ani nimei nu a întreprins așa o acțiune. 
Fac pe aceasta cale apel la toți cetățenii de origine română să completeze 
formularele necesare pe care le găsiți la președinții de filiale sau pe atarul 
nostru: www.hor.org.il. Atenție! Acest recensământ ne poate furniza 
numărul celor veniți după 1953, date care ne-ar pute fi utile la procesul 
pe care l-am intentat Ministerului de Finanțe. 
Începând din 2008 până în 2011 am oferit ajutoare nerambursabile la 
originarii din România cu venituri mici (peste 9000 de oameni ne-au 
solicitat ajutorul) și masă caldă zilnică la 160 de persoane netransportabile 
și fără niciun alt ajutor, din fondurile (12.226.584.00 sekeli) primite de 
la Fundația ”Caritatea”. Banii proveneau din gestionarea fondurilor 
provenite din retrocedarea bunurilor publice evreiești naționalizate în 
perioada comunistă. Din păcate,  am fost obligați să sistăm aceste ajutoare 
deoarece în urma unor intrigi murdare și diferite interese, nu am mai primit 
banii necesari. Nu voi motiva aici această situație. Cei interesați pot intra 
pe situl nostru www.hor.org.il unde la rubrica ”ziare” în ziarul ”Ziarul 
Nostru” numărul 5, la pagina 3 am dat toate explicațiile cu documentele 
aferente. Vreau doar să menționez că noi suntem în proces cu fundația. 
Din partea fundației s-au prezentat 9 avocați. Vă întreb pe dumneavoastră: 
cineva care este sigur că va câștiga pentru că are dreptate, și are acte cu 
care să se justifice, angajază cele mai mari firme din țară reprezentate prin 
9 avocați?   Este important să știți că acești avocați au fost plătiți cu sume 
uriașe din banii care ar trebui să ajungă la dumneavoastră, adevărații 
moștenitori ai averilor din fondul fundației ”Caritatea”, care după cum 
am specificat provin din retrocedările bunurilor publice naționalizate de 
regimul comunist, la care părinții sau bunicii noștri au contribuit cu bani 
mai mulți sau mai puțini, după cum au putut. 
Noi avem un singur avocat plătit simbolic și dovezile necesare   pentru a 
ne doivedi dreptatea.
Încercăm să-i ajutăm și moral pe cei care au ajuns la vârsta a treia. 
Organizăm excursii și spectacole la nivel de centrală și la nivel de filiale.
Mă întreb dacă toți cei care aruncă cu pietre în H.O.R au făcut ceva pentru 
aliaua noastră. Domnule avocat specializat în ”analiza rapoartelor”, 

Ce este Facebook?

dumneavoastră ați făcut ceva pentru aliaua română?
Poate veniți să lucrați voluntar, pentru că noi toți suntem voluntari, la 
H.O.R,  sau vă petreceți tot timpul liber pe facebook?
Vă așteptăm la sediul nostru din Tel Aviv, str. Alexander Ianai nr. 3, telefon 
03-5466502, pentru a vă alătura celor 3 avocați, care în mod gratuit acordă 
asistență juridică celor interesați.
În legătură cu rapoartele ar trbui să știți că H.O.R.,  fiind amuta, le puteți 
găsi pe atarul deschis de ”Rașam Haamutot”.
Este prima și ultima reacție a H.O.R. la ineptiile care se scriu pe Facebook.  
Noi avem lucruri mai importante de făcut. Ceea ce am scris nu este o 
justificare, ci o precizare. În rest e o vorbă românească:”Apa trece pietrele 
rămăn”. Bârfiți fraților!

În numele Comitetului Executiv, 
Sanda Feller, 

Purtătoare de cuvânt H.O.R.

preluat din presa in limba romana
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în primul rând Eliahu Sahter, av. Haim Ianai,  dr. Nathan Cohen

Nathan Cohen, E.S. Dn. Ambasdor Andreea Păstârnac  și un grup de 
membrii ai filialei

Aprinderea lumânărilor de Hanuka la clubul filialei Beer Sheva Ștefan Răducanu redactor la iarul Orizonturi care apare la Beer Sheva

Filiala H.O.R. din Beer Șheva este una din cele mai mari filiale cu oameni 
inimoși. Filiala are o activitate permanentă, desfășurată fie în cadrul 
clubului din localitate, fie participând la acțiunile organizate la nivel de 
centrală. 
Un rol important  în buna desfășurare a acțiunilor noastre îl are Comitetul 
Local format din: ing. Eliahu Sahter vice președinte, Lipa Mahalo, 
responsabil cu organizarea, Hermina Ioel, Răducanu Stefan  redactorul 
ziarului local ”Orizonturi”, ziar care apare o dată la 3 luni, Janina 
Petrescu, președinta comisei sociale, ing Solo Hainberg, Calman Segal, și 
nu în ultimul rând Țila Daniel, cea mai bună secretară din regiune, foarte 
apreciată de toată lumea pentru seriozitatea și munca pe care o depune. 
Desigur mai sunt și alți membrii ai filialei noastre care ne ajută și nu sunt 
mai puțin importanți.
Am serbat Hanuka  atât la clubul nostru unde au fost invitați olimi și 

vatichimi, cât și la un restaurant din localitate unde au participat 150 
de persoane. S-au aprins lumânările de Hanuka în prezența invitaților 
doamna  avocat Mina Calman, consilier la Primăria orașului Beer 
Șheva, căreia îi adresez pe această cale multe mulțumiri pentru ajutorul 
permanent pe care ni-l oferă și Avi Heller, prefectul regiunii de sud în 
cadrul Ministerului de Interne.
Printre activitățile noastre din acest an voi aminti:
S-au împărțit ajutoare prin alimente și sume de bani celor cu venituri 
foarte mici, ajutoare primite de la Centrala H.O.R pe țară.
S-a organizat o excursie la Marea Moartă cu participarea conducerii și a 
activiștiolr filialei H.O.R. Beer Șheva.
A avut loc o conferință pentru pregătirea profesională a activiștilor în 
vederea ajutorării supraviețuitorilor Holocaustului. 

Ziua Națională a României 
la filiala H.O.R. Beer Șheva și Neghev

Anul acesta, noi am sărbătorit Ziua Națională a României pe data de 5 
decembrie, în prezența E.S. doamna Ambasador Andreea Păstârnac, 
deputatul în Kneset domnul Elie Elalouf, conducerea filialei H.O.R. Beer 
Șheva și un numeros public. A fost prezentată piesa cunoscutului scriitor 
Ion Luca Caragiale ”Conu Leonida față cu reacțiunea”, interpretată de 
un colectiv al teatrului Ariel din Râmnicu Vâlcea, venit în turneu în țara 
noastră. 

Doresc să mulțumesc tuturor celor care au grijă ca filiala noastră să aibă o 
bogată activitate să ne păstrăm locul printre cele mai active filiale. 
În mod deosebit îi mulțumesc inginerului Eliahu Sahter, vice președinte și 
omul care activeaza alături de mulți ani.
Dr. Nathan Choen 
Președinte filiala H.O.R Beer Șheva  ;Vice președinte H.O.R. în Israel
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LA INCEPUTUL LUNII DECEMBRIE 
2015, S-A PUBLICAT OFICIAL, CA S-A 
REZOLVAT PROBLEMA PENSIILOR 
DE NIŢOLEI  SHOA, CELOR VENIŢI 
DIN ROMÂNIA DUPĂ 1953.
DNA. COLLETTE AVITAL , 
PREŞEDINTA ORGANIZAȚIEI 
„MERKAZ HAIRGUNIM SHEL 
NIŢOLEI HASHOA,” A MULŢUMIT 
ÎN PAGINILE ACESTUI ZIAR, DLUI. 
MINISTRU DE FINANŢE, ÎN NUMELE 
ALIALEI ROMÂNE.
CU REGRET TREBUIE SĂ O CORECTEZ 
PE DNA. COLLETTE AVITAL ŞI 

SUSŢIN CĂ PROBLEMA NU A FOST PE DEPLIN REZOLVATĂ.
PRINTR-O DECIZIE ADMINISTRATIVĂ ŞI NU UNA JURIDICĂ, 
MINISTRUL DE FINANŢE A HOTĂRÂT CA CEI PERSECUTAŢI 
PROVENIND DIN TĂRI CA MAROCO, ALGERIA ŞI IRAQ, AU 
DREPTUL LA PLATA A 3600 SHEKELI PE AN, NEIMPOZABILI 
ŞI LA SCUTIRE DE PLATĂ PENTRU MEDICAMENTELE DIN 
„SAL HATRUFOT”, NE-CONTÂND DACĂ ACEŞTI AU VENIT ÎN 
ISRAEL ÎNAINTE SAU DUPĂ 1953.
ÎN CE ÎI PRIVESTE PE ORIGINARII DIN ROMÂNIA, SE SPUNE 
ÎN ACEEAŞI DECIZIE:”ORIGINARII DIN ROMÂNIA, CARE 
AU EXECUTAT MUNCA OBLIGATORI ÎN BAZA DECRETULUI 
OFICIAL EMIS CONTRA EVREILOR, ÎN MOD CONSECUTIV 
PE O PERIOADĂ  DE TIMP SEMNIFICATIVĂ, FIIND SUPUŞI 
LA PEDEPSE ÎN CAZ CĂ SE ESCHIVAU DE LA ACEASTA, VOR 
AVEA DREPTUL SĂ BENEFICIEZE DE LEGEA „INVALIDITĂŢII 
PROVOCATE DE PERSECUŢIILE NAZISTE – 1957” CHIAR DACĂ 
AU VENIT DUPĂ DATA DE 1.10.1953.
De menţionat că toţi acei persecutaţi, AMINTIŢI MAI SUS, primesc 
SAU POT PRIMI suma de 300 euro pe lună, plătibilă odată la trei 
luni, DE LA CLAIMS CONFERENCE, conform acordului  DINTRE 
VEIDAT HATVIOT ŞI STATUL GERMAN.
DACĂ EI SE VOR ADRESA LA OŢAR, CONFORM ACESTEI 
DECIZII NOI, VOR PRIMI NUMAI DIFERENŢE PÂNĂ LA 
ACEASTĂ SUMĂ, SAU STATUL ISRAEL v-A PRELUA ACEASTĂ 
SUMĂ  ÎN LOCUL LOR ŞI LE VA PLĂTI  PENSIA DUPĂ LEGE.
DIN PĂCATE, ÎN DECIZIA MINISTRULUI DE FINANŢE, NU SUNT 
LUAŢI ÎN CONSIDERAŢIE MIILE DE BĂTRÂNI, FEMEI, COPII, 
BOLNAVI, VENIŢI DIN ROMÂNIA DUPĂ 1953  ŞI CARE NU AU 
FOST LUAŢI LA MUNCA OBLIGATORIE, DAR CARE TRĂIND CA 
evrei sub regimul nazist din românia, au trecut nenumărate suferinţe 
fizice şi morale degradante, lipsuri  şi îngrădirea dreptului de liberă 
circulaţie. 
în acest fel, această decizie NU REZOLVĂ PROBLEMA ALIALEI 
ROMÂNE  şi poate fi modificată numai pe cale legală, aşa cum se 
încearcă prin procesul aflat pe rol la curtea supremă din israel, proces 
intentat de către ken la zaken şi h.o.r., contra ministrului de finanţa şi 
a knessetului, prin care se cere emiterea unui ordin juridic prin care 
pârâţii să fie obligaţi să modifice această lege discriminatorie.
ORGANIZAŢIA H.O.R. ÎMPREUNĂ CU ALTE 5 PERSOANE FIZICE, 
CA RECLAMANŢI ÎN ACEST PROCES, SUNT REPREZENTAŢI 
DE BIROUL AVOCAŢIAL HAIM IANAI  IANCULOVICI DIN 
HERZLIYA.
ÎI SFĂTUIM PE TOŢI CEI VENIŢI DIN ROMÂNIA DUPĂ 
1953, SĂ SE PREZINTE LA FILIALELE H.O.R. ÎN CADRUL 
RECENSĂMÂNTULUI INIŢIAT DE ACESTA, PENTRU A PUTEA 
AJUNGE LA O EVALUARE FINANCIARĂ REALĂ  ASUPRA 
COSTULUI  MODIFICĂRII ACESTEI LEGI, CĂ SĂ ÎL PUTEM 
COMUNICA TRIBUNALULUI SUPREM PENTRU EMITEREA 
ORDINULUI DE MODIFICARE A LEGII.

HAIM IANAI  IANCULOVICI, AV.
    CONSILIER JURIDIC AL H.O.R.

Scrisoare deschisa
J U R I T I C

DIN NOU DESPRE PENSII 
PENTRU CEI VENITI IN ISRAEL 

DUPA ANUL 1953
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In autobuz în drum spre Așkelon

La ziua Romaniei 2015

Grupul de elevi din România în Yafo Atika

Grupul de elevi din România la Cotel

O colaborare perfectă

Filiala pe care o conduc are o bogată activitate. Un rol important în 
desfășurarea programelor noastre îl are colaborarea pe care o avem cu 
primăria  și în mod special cu domnul av. Ițhak Braverman,  primarul 
orașului și despre această colaborare vreau să vorbesc.
Pe data de 19 noiembrie a avut loc o conferință legată de drepturile 
supraviețuitorilor Holocaustului, organizată de Centrala Organizațiilor 
Supraviețuitorilor Holcaustului în colaborare cu filiala noastră și sub 
auspicile primăriei orașului Petah Tikva.
Problemele legate de organizarea acestei acțiuni au fost coordonate de 
doamna Michal Așer de la primărie. Cel care a aprobat acțiunea a fost 
domnul primar av. Ițhak Braverman.
Conferința a fost foarte importantă pentru participanți, deoarece au 
fost discutate și probleme specifice originarilor din România, cum ar fi 
problemele de pensie pentru cei veniți după  1953, pensiile de vechime, 
etc. 
O altă acțiune pe care am organizat-o cu susținerea domnului primar, av. 
Ițhak Braverman a fost participarea unui grup de 40 de oameni la Ziua 
Națională a României, organizată pe țară, pe 9 decembrie la Așkelon.

Nu numai că ne-a pus la dispoziție un autobuz, dar domnul primar av. 
Ițhak Braverman a venit personal la plecare să ureze originalilor din 
România din Petah Tikva și din întreaga țară, Hag Sameah și ne-a asigurat 
că vom găsi la dânsul în permanență o ușe deschisă.  
A devenit o tradiție în filiala noastră  să organizăm schimburi de grupuri 
de tineri. Tineri israelieni de la liceele din Petah Tikva pleacă în România și 
tineri români vin în vizită la noi. Aceste vizite au fost incluse în programa 
de învățământ a liceelor din Petah Tikva, la științe sociale și pot folosi 
elevilor la examenul de bacalaoreat.
O astfel de vizită a avut loc între 28 noiembrie și 5 decembrie, când un 

grup de elevi din Bacău, oraș cu care Petah Tikva este oraș înfrățit, au fost 
oaspeții noștri.
Filmul acestei vizite îl veți putea vedea după 10 ianuarie pe situl H.O.R.
www.hor.org.il.
Coordonatoarea acestor activități este doamna Monica Cohen, directoarea 
secției de relații externe de la primăria orașului Petah Tikva. 
Domnul primar av. Ițhak Braverman ne-a promis sprijinul să organizăm 
tabere de vară pentru tinerii români care vor dori să ne viziteze țara. 

Mă numesc Moni Șanștein și sunt președintele filialei H.O.R. din orașul Petah Tikva.
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Visul meu este să construim 3 cămine pentru israelienii de origine română  care 
trăiesc în Israel și nu au posibilități materiale pentru a ajunge la un alt cămin.
Vreau să subliniez că multe comunități ale originalilor din alte țări mult mai 
mici numeric decât originarii din România au reușit să construiască și astfel de  
cămine de bătrâni, care și funcționează.
În privința cheltuielilor necesare pentru construcție și întreținere, am avut 
multe discuții, în trecut, cu generalul Moșe Nativ (ז״ל), când noi am susținut 
că este preferabil ca în momentul de față să ne ocupăm cu îmbunătățirea vieții 
celor care încă trăiesc înainte de a ne gândi la păstrarea tradiției iudaismului 
românesc.  Din păcate Moșe Nativ a dispărut dintre noi și nu am mai avut cu 
cine să pornim la drum.
Noi nu suntem contra păstrării culturii iudaice și a tradițiilor din România,  
dar am putea îmbina cele două. În cadrul caselor de bătrâni la parter putem să 
facem o sală de conferințe și de expoziții și bineînțeles muzee pe care toți cei 
veniți din România să le  poată vizita.

Un vis care sper să devină realitate

În raport cu soluția găsită de A.M.I.R. de a  construi un muzeu  la Roș Pina mi 
se pare ”fata morgana”. Nu văd când va fi construit, dacă de 8 ani nu s-a pus 
nici măcar o cărămidă, și dacă se va termina cândva, câtă populație de origina   
română va ajunge acolo. Noi, generația supraviețuitorilor Holocaustului, nu 
vom mai fi - asta îmi este foarte clar. 
Noi suntem idealiști și sperăm că noua conducere a fundației ”Caritatea” va 
înțelege și va găsi de cuviință să schimbe destinația fondurilor și să ne ajute să 
îndeplinim acest plan.
Încă în urmă cu 4 - 5 ani au fost primării care au fost de acord să doneze teren în 
acest scop și în momentul de față suntem în legătură cu 3 primării.
Slomo Abramovici
Locțiitor al Președintelui H.O.R. în Israel

Filiala H.O.R. Bat Yam este filiala cea mai 
apropiată de sufletul meu.
Iubesc această filială pentru că mă leagă de ea 
multe amintiri.

Tita (Rina Katz), președinta filialei, este prietena 
mea de-o viață.
Meir Grinștein, cel mai in virsta membru al 
filialei este vechiul meu colaborator.  Când, de 
Rosh Hashana mi-a telefonat să-mi ureze un an 
bun si mi-a spus ”Sănduca, eu te urmăresc și mă 
bucur pentru toate succesele tale”, m-au năpădit 
amintirile. Cei mai frumoși ani din viața mea 
i-am petrecut atunci, când cu mulți ani în urmă, 
făceam și eu parte din acest snif.
  
Astăzi sunt oameni noi. Unii proaspăt ieșiți la 
pensie, alții cu ștate vechi în meseria de vîrsta a 
treia. Îmi place că toți sunt dornici să afle lucruri 
noi. La clubul filialei din Bat Yam este activitate.

 În general, în fiecare duminică, la ora 4, se 
întâlnesc, fie pentru a asculta o conferință, 
fie pentru a audia un mini concert. Pleacă în 
excursi, serbează împreună toate sărbătorile.

O filială de suflet

Îmi pare bine pentru Tita că are 
două ajutoare de nădejde.
Mela Anghelovici și Clara Avram 
sunt sufletul acestei filiale.
Vă doresc din suflet mult succes 
și să faceti astfel ca toată lumea să 
vorbească cu admirație de filiala 
H.O.R. Bat Yam.

Sanda Feller   



P O R T R E T  

10
Ziarul Nostru - ziarul oficial al ORGANIZAȚIEI REPREZENTATIVE A EVREILOR ORIGINARI DIN ROMANIA - 2015 numărul 6    

Orașul Carmiel este așezat în 
centrul văii Beit Kerem, avînd la 
nord munții Galileiei Superioare și 
la sud munții Galileiei Inferioare. 
Orașul se găsește la o altitudine 
de 250 metri peste nivelul mării. 
Primii emigranți din România, cca 
30 de familii s-au stabilit în Carmiel 
în anul 1964. 
Anul acesta orașul a împlinit 50 de 
ani de la înfințare. În cadrul unei 
grandioase festivități, organizată  
de primăria orașului, domnul 
Moșe Flitman a primit Diploma 
de Onoare pentru contribuția 
sa la construirea și dezvoltarea 
Carmielului.

L-am cunoscut pe Moşe Flitman în 
urmă cu peste 20 de ani când, absolut din întâmplare, am asistat la un 
spectacol organizat de H.O.R Carmiel în colaborare cu primăria oraşului, 
cu ocazia unui  eveniment. Nu-mi amintesc despre ce eveniment era 
vorba, dar îmi amintesc impresia pe care mi-a făcut-o acest om, pe care 
toţi cei peste 500 de participanţi îl salutau. Mai târziu, când cineva pe care 
l-am cunoscut foarte bine a trecut printr-o periodă foarte grea, am văzut 
că este un om drept şi un adevărat prieten. Acest lucru eu nu l-am uitat. Îl 
respect pentru felul lui de a fi şi pentru  ceea ce a făcut şi continuă să facă 
pentru românii din Carmiel.

Carmiel jumătate de veac 
Portret  Moșe Flitman

La festivitatea când a primit diploma de onoare a orașului carmiel

 Flitman cu E.S. Dn. Ambasdor Andreea Păstârnac

S-a născut la 24 noiembrie 1932 la Roman. Copil fiind a fost marcat de 
comportamentul faţă de evrei, de faptul că aveau voie să părăsească casa 
numai între 10 şi 12, două ore, că trebuiau să poarte steaua galbenă de 
tristă amintire, că ceilalţi dacă nu-i jigneau, îi ocoleau.
După război a terminat liceul. A emigrat împreună cu soţia în 1964 şi din 
portul Haifa a ajuns direct în Carmiel. La vremea respectivă, Carmielul 
era o mică aşezare. Moşe Flitman a fost unul din cei care au construit acest 
oraş. Prin firea lui deschisă şi muncitoare a fost foarte repede remarcat şi 
cooptat în conducerea Carmielului. Numărul locuitorilor a crescut şi în 
1973 Carmielul devine oraş, iar Moşe Flitman primeşte funcţia de director 
administrativ al primăriei Carmiel, post pe care îl opcupă până în anul 
2004, când iese la pensie. În anul 1969 a înfiinţat filiala H.O.R Carmiel, 
filială care număra peste 4800 de români. Astăzi trăiesc în Carmiel în jur 
de 2000 de români şi majoritatea îl cunosc şi îl apreciază pe Moşe Flitman, 
pe care îl numesc „preşedintele nostru”.
La începutul lunii iulie, membrii filialei au sărbătorit redeschiderea 
clubului, după ce, cu ajutorul primăriei orașului, a fost renovat. Clubul 
arată minunat. Draperiile de culoarea vișinei putrede, care acoperă pereții 
în întregime, îi dau un aspect deosebit și poate rivaliza cu cea mai cochetă 
sală de evenimente.  
Au participat E.S. doamna Andreea Păstârnac Ambasadoarea României 
acreditată în Israel, domnul Adi Eldad  primarul orașului, doamna Rina 
Grimberg vice primar și din partea H.O.R.: domnul Zeev Schwartz, 

președinte H.O.R. pe țară, Șlomo Abramovici, vice președinte și locțiitorul 
președintelui, precum și președinți de filiale din țară.
Luând cuvântul domnul Adi Eldad a subliniat rolul lui Moșe Flitman, 
președintele H.O.R. din Carmiel și al românilor în dezvoltarea orașului.
Despre istoria orașului Carmiel și rolul celor veniți din România  în 
construirea orașului a vorbit pe larg E.S. doamna Ambasador Andreea 
Păstârnac, care a demonstrat încă odată nu numai că vorbește perfect 
ebraica, dar este și o bună cunoscătoare a istoriei țării noastre.

Domnul Zeev Schwartz a subliniat importanța filialei din Carmiel și a 
menționat rolul lui Moșe Flitman în activitatea H.O.R. pe țară, în calitatea 
sa de vice președinte.
Am vizitat de mai multe ori clubul filialei Carmiel și schimbarea 
aspectului  după renovare m-a impresionat. M-au impresionat oamenii pe 
care îi cunoșteam și pe care îi simțeam că se bucură, că evenimentul este 
important pentru ei. 

Adi Eldad - Primarul Carmielului cu E.S. Dn. Ambasdor Andreea Păstârnac
Am revăzut-o pe doamna Ileana Sitron, secretara filialei de zeci de ani 
și care îți spune din memorie toate acțiunile, toate datele de naștere ale 
membrilor filialei și care și astăzi este respectată de toți. Cel care se plimba 
printre mese și avea câte un cuvânt bun pentru fiecare era Moșe Flitman, 
președintele iubit de toți locuitorii din Carmiel.
Sanda Feller
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Când apari, señorita, în parc pe-nserat 
Curg în juru-ți petale de crin. 
Ai în ochi patimi dulci și luciri de păcat, 
Și ai trupul de șarpe felin. 
Gura ta e-un poem de nebune dorinți, 
Sânii tăi un tezaur sublim. 
Ești un demon din vis, care tulburi și minți, 
Dar ai zâmbetul de heruvim.

Desigur ați recunoscut prima strofă din celebrul cântec ”Zaraza”.  
Cântecul a fost interpretat prima dată în Bucureștiul interbelic de 
un cântăreț celebru în acele vremuri, Cristian Vasile. Muzica este un 
vechi tangou argentinean compus de Benjamin Tagle Lara pe versuri 
de Ion Pribeagu.  A existat o a doua variantă, pe versuri de Nicolae 
Kirițescu, cântată de Manole Stroici. 
Cântecul în interpretarea lui Cristian Vasile pe versuri de Pribeagu a 
căpătat în timp valoare de simbol în zona muzicii ușoare românești. 
Textul cântecului sugerează existența unei femei cu acest nume, 
imagine trecută treptat în imaginarul colectiv românesc.
Acest cântec combinat cu povestirile unor scriitori cum ar fi Mircea 
Cărtăresc, au creat legenda Zarazei. Conform acestei legende, Zaraza 
era o prostituată de lux, deosebit de frumoasă, moartă tânără, ucisă 
de un admirator gelos.

Cei care au cunoscut legenda s-au împărțit în două tabere: uni cred 
că Zaraza este 100% ficțiune și alții care cred că a existat o femeie care 
a servit de model acestei frumoase legende. 
Mircea Cărtărescu a aflat de această legendă de la Nicolae Manolescu 
și într-o dimineață, la o ceașcă de cafea, scrie o povestire  imaginară 
”Zaraza”, pe care o publica în cartea sa ”De ce iubim femeile”.
Zaraza era de o frumusețe dumnezeiască. Avea buze senzuale și 
părul negru lung și lucios. Purta, deobicei,  o rochie verde praz, cercei 
baroc și pantofi împodobiți cu ștrasuri. Emana un exotism aparte și 
era imposibil să treacă neobservată.
 
În 1944 Zaraza întâlnește iubirea vieții ei. Într-o seară, însoțită de un 
om foarte  bogat, frumoasa țigancă intră în localul ”Vulpea roșie”, 
unde cânta celebrul Cristian Vasile. Publicul era în extaz. 
”Cei din public, îmbogăţiţii şi colaboraţioniştii oraşului, putred de 
corupţi, păreau să fi uitat până şi ei Sodoma josnică şi monotonă 
a vieţii lor. Unii tăceau, privind sticlos în faţa ochilor. Alţii duceau 

paharul alungit de şampanie la gură şi beau din el mult mai 
mult decât de obicei. Femeile, multe dintre ele târfe trecute 
prin ciur şi dârmon, plângeau ca şcolăriţele. Se surprinse şi 
Zaraza lăcrimând, şi nu-şi amintea s-o mai fi făcut vreodată”, 
scrie Cărtărescu în “De ce iubim femeile”.
Intre cei doi are loc o dragoste la prima vedere.

Iubirea lor a durat 2 ani. Alături de Zaraza a cărei frumusețe 
atrage toate privirile, cântărețul este invidiat de toți bărbații.
istoricii vorbesc, chiar, despre o rivalitate între el şi Zavaidoc care 
își propune să îl ucidă pe cântăreţ , dar renunță de frică că ar 
putea fi prins. Vasile era foarte celebru şi risca să se afle repede 
cine-i autorul. Nu acelaşi noroc l-a avut Zaraza, omorâta fiind de 
Borilă, un ţigan din anturajul lui Zavaidoc, “antrenat” să ucidă.
„A fost omorâtă de un ţigan gelos, pe malul Dâmboviţei, în timp ce 
mergea să cumpere tutun. Cristian Vasile a fost devastat. Pentru că 
o iubea atât de mult,  se zice că, după ce a fost incinerată, lăutarul ar fi 
furat din crematoriu urna cu cenuşa ei şi ar mâncat-o cu linguriţa”, 
spune istoricul Dan Falcan.

Alții spun că această poveste este în întrgime o ficțiune.
“Cărtărescu a aflat de povestea asta prin intermediul lui 
Nicolae Manolescu şi a creat o legendă imaginară a Zarazei în 
cartea sa, “De ce iubim femeile”. Dovadă că această poveste 
este ficţiune îl reprezintă faptul că istoria ne spune că pe Vasile 
nu terebentina l-a scos din circuit, ci faptul că a făcut nodule 
pe coardele vocale, o boală banală de altfel la cântăreţi. Mai 
mult, o sinucidere mergea mai bine la o asemenea poveste. 
Nemaivorbind de faptul că dacă Zaraza ar fi fost de origine 
romă, potrivit tradiţiei ea trebuia îngropată, şi nu incinerată”,  
explică scriitorul şi istoricul Stelian Tănase.

Cristian Vasile a murit în 1974 la Sibiu. Au fost mulți care pentru a 
susține veridicitatea acestei legende au susținut că l-au cunoscut 
personal pe celebrul cântăreț, dar nimeni nu știe cu adevărat dacă 
Zaraza a existat.

Este, însă, sigur că legenda ei va dăinui prin vocea multor 
cântăreți.
Acest superb cântec ne poartă, undeva, în trecut, când  pentru 
o frumoasă femeie, îmbrăcată într-o rochie verde praz, cu cercei 
baroc, se cântau serenade, bărbați se sinucideau, sau omorau din 
gelozie, undeva între adevăr și legendă.

Filiala Hedera este o filială veche, 
cu o bogată activitate, cu care ne-am 
mândrit și dorim să ne mândrim în 
continuare.
Președinta, Nadia Kurtz, este o 
femeie deosebită, cu mult talent 
organizatoric  și foarte iubită de 

membrii filialei. Nadia a reușit să 
transforme clubul filialei într-un loc 
plăcut, în care oamenii se simțeau 
bine și așteptau cu plăcere să se 
întâlnească.
Din păcate, datorită măririi chiriei, 

O problemă care trebuie rezolvată

Nadia a fost obligată să închidă 
clubul. 
Acest lucru a necăjit-o foarte mult 
pe președinta inimoasă. Și pentru 
ea, clubul era o a doua casă.
Cu toată energia care o 
caracterizează, Nadia se luptă să 
păstreze legătura cu membrii filialei, 
de acasă, să le organizeze diverse 
activități și din câte o cunosc eu, ea 

va reuși să pătreze unitatea filialei. 
Nadia nu este genul de om care să 
se lase înfrânt de greutăți. Pe lângă 
munca la filiala pe care o conduce, 
Nadia, la nivel de centrală, se ocupă 
de organizarea de excursii pe țară și 
reușește foarte bine.
În prezent, H.O.R. pe țară 
organizează o festivitate cu 
ocazia anului nou calendaristic, la 

Tveria, 4 zile și 3 nopți și cea care 
coordonează această acțiune este 
Nadia Kurtz. 
În numele Comitetului Executiv 
îi doresc Nadiei să continue 
activitatea ei fructuasă, pentru că 
nu este singură. Comitetul Executiv 
a început demersurile pe lângă 
primărie, pentru a primi un nou 
club.

Între legendă și realitate
Sanda Feller   
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P A G I N A  D E  S A T I R A  S I  U M O R

HAZ DE NECAZ

 Soțul către soție 
 - Hai să sărim un pic, ca vecinii noștri să creadă 
că facem dragoste. 
 Au sărit, după care s-au culcat. A doua zi la 
dejun, soția pune în fața soțului o farfurie goală: 
 - Mănâncă dragule. 
 - Dar farfuria e goală… 
 - Lovește cu lingura-n farfurie, lasă să creadă 
vecinii că tu mănânci. 
 
 Am intrat pentru prima oară în Palatul 
Parlamentului şi am exclamat: 
 – Vai, dar ce frumos miroase aici!… 
 La care un deputat, auzindu-mă, îmi spune: 
 – Normal , tu nu vezi câţi sunt care freacă 
menta? 
 
 Doctorul: 
 – Nu-mi place deloc cum  arătaţi. 
 Pacienta: 
 – Ei, doctore, nici dumneata nu eşti vreo 
frumuseţe. 
 
 Pentru obezitatea dumneavoastră e nevoie  
doar de o ușoară gimnastică. 
 - Vă referiti la genoflexiuni, domnule doctor? 
 - Nu! E suficient să dati negativ din cap când vi 
se aduce mâncare… 
 
 Sunteţi noua secretară a soţului meu? 
 – Da. 
 – Sper să nu aveţi acelaşi apetit sexual ca şi 
predecesoarea. 
 – Dar cine a fost predecesoarea mea? 
 – Eu. 
  
 Franţa. Un magazin. O doamnă, timp de mai 
bine de o oră, îşi alege o pălărie. 
Vânzătorul îi aduce pălării tot mai multe şi mai 
multe. În sfârşit doamna se hotărăşte şi spune: 
 - Cred că o iau pe aceasta. Vă rog să o 
împachetaţi. 
 Vânzătorul, tăcut, pune pălăria într-o cutie. 
 - Cât trebuie să achit? 
 - Nimic, doamnă. Aţi venit cu ea. 
 
 Soţia se plânge soţului : 
 - Cred că s-a întâmplat ceva cu telefonul nostru: 
am vorbit astăzi cu prietena mea şi nu reuşeam 
să ne înţelegem deloc! 
 Soţul : 
 - Dar aţi încercat să vorbiţi pe rând? 
 
 Două doamne tinere, de mult timp prietene, dar 
de ceva timp căsătorite se hotărăsc să iasă fără 
soţi în oraş. 
 După câteva ore petrecute la un bar pe înserate 
se întorc pe jos acasă. 
 La un moment dat una zice: 
 - Fată ce mă fac? Fac pe mine! Nu mai pot să ţin 
până acasă. 
 Cealaltă răspunde: 
 - Şi eu la fel! Hai să intrăm aici în cimitirul ăsta 
că e întuneric şi nu ne vede nimeni… 
 - Bine dar cu ce ne ştergem? 
 - Eu cu chiloţii şi apoi îi arunc. 

Consolare
Două lucruri mai alină 
Al meu chin şi a mea boală: 
Damigeana când e plină 
Şi femeia când e goală.
 
Unui antialcoolic 
Oare nu-ţi mai aminteşti,
Vorba din bătrâni lăsată? 
Din beţie te trezeşti, 
Din prostie niciodată.
  
Pentru o călăreaţă de circ, premiată, care 
în cuvântul de mulţumire 
a declarat că “a fost profund atinsă” (!?!)
  (E vorba de doamna Krateyl, sotia 
directorului de circ)
Stimată doamnă, 
Şi distinsă, 
Când aţi fost profund atinsă,  
Eraţi călare sau întinsă? 
 
Când înjoseşti ... 
Când înjoseşti şi sucul ei şi via
Şi cu sifon spurci vinul pe care va să-l bei, 
Nu te gândeşti tu oare, mişel între mişei,  
Că pângăreşti natura şi compromiţi beţia?
 
Epigramă pentru Marx,
Engels, Lenin - Stalin - Ana Pauker 
Două bărbi, o ţăcălie,  
O mustaţă fumurie  
Şi o “gaură” pustie  
- Vai de biata Românie!

Sosesc....
Invitat fiind la cramă  
Am răspuns, ca bun creştin, 
Printr-o scurtă telegramă: 
‘‘Vin!’’

Curtezanului de pe linia tramvaiului 5 
Credincios într-una,
Bunelor lozinci: 
A plecat cu una  
Şi s-a-ntors cu 5.

Cât mai e pe lume vin 
Cât mai e pe lume vin
Nu ne pierdem firea;  
Banii n-aduc fericirea 
Însă o susţin. 
 
Ce e femeia? 
Vă fac şi eu o mărturie  
(De-aude mama, mă despică): 
Femeia-i ca o jucărie  
- De umbli mult la ea ... se strică ! 
 
Lui Minulescu 
Minulescu, om hazliu, 
A scris cu pana-i inspirată,
“Romanţe pentru mai târziu” 
Şi piese pentru niciodată. 

Epigrame 
de Păstorel Teodoreanu

P a g i n a  r e a l i z a t a  d e  R a u l  A r o n o v i c i

G l u m e

 - Eu nu renunţ la chiloţi, dar găsesc eu o soluţie. 
 A doua zi se întâlnesc bărbaţii. 
 - Oare unde au fost nevestele noastre aseară? A 
mea a venit acasă fără chiloţi. 
 - Tu stai bine. A mea a venit cu o panglică în 
fund pe scare scria: „Nu te vom uita niciodată. 
Fraţii Ionescu” 
 
 O tipă intră într-unul dintre cele mai şic 
magazine de încălţăminte: 
 - Vreau trei perechi de pantofi. Cei mai scumpi. 
Clasici. Nu mă interesează forma sau culoarea. Să 
fie cu tocuri foarte joase. 
 - La ce să se asorteze? 
 - La un miliardar gras, chel şi scund! 
 
 Profesorul de psihologie explică: 
 - Cel mai bun mod de a salva o femeie de la 
depresie este sexul. 
 Un student întreabă: 
 - D-le profesor, şi cum poţi aduce o femeie la 
depresie? 

 După ce termină spovedania, preotul îi spune în 
punei tinere: 
 - Mergi cu Domnul!! 
 Privind derutată în jur, aceasta întreabă: 
 - Cu care din ei? 
 
 Două prietene înghesuite în ultimul vagon de 
la tramvai, îngrămădite de mulţimea de călători 
ajung până la urmă să stea faţă-n faţă, fără 
posibilitate de răsucire. Una din ele îi spune 
celeilalte: 
- Cum e tipul din spatele meu? 
- Tânăr! 
- Asta o simt! Dar cum arată? 

 
Bunica o întreabă pe nepoata sa, Alinuța: 
-Alinuța ai văzut vreodată un cerb? 
 -Da, la televizor. 
 -Eu te întreb dacă ai văzut în natură. 
 -Nu, pentru că tata nu-mi dă voie să scot 
televizorul în curte. 

 
 Soţul intră în cameră şi-i spune soţiei: 
 - Mă duc la bar, ia-ţi geaca pe tine! 
 Soţia, nespus de fericită că e băgată în seamă: 
 - Asta înseamnă că mă iei cu tine iubitule? 
 - Nu, opresc căldura. 

 - D-le doctor, îmi tremură mâinile tot timpul. 
 - Bei mult? 
 - Nu, mai mult dau pe jos....

 
 Un marinar, naufragiat de ani de zile pe o insulă 
pustie, vede cu mare încântare într-o zi o navă în 
depărtare şi o barcă apropiindu-se de ţărm. Nu 
după mult timp, barca ajunge la ţărm, iar unul 
din ofiţeri îi înmânează bietului naufragiat un 
teanc mare de ziare şi-i spune:
 – Căpitanul vrea să citeşti toate ziarele astea şi 
apoi să ne anunţi dacă mai vrei să fii salvat… 


