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                                                                                 Retete din Israel 
 
                       Dovlecei cu cartofi in sos de smantana        Ingrediente : 400 gr dovlecei ,400 gr cartofi,75 gr 
unt ,2 cepe verzi tocate fin,1 legatura marar tocat ,300 ml smantana,sare, piper                                                                            
Mod de preparare : Dovleceii se spala si se taie in cubulete mai mari, la fel se procedeaza si cu cartofii;Cartofii 
se pun intr-o cratita, peste ei se toarna apa rece cu putina sare si zahar, se fierb pana se inmoaie; Cartofii se scot 
din apa dupa ce au fiert. Tot in aceasta apa se fierb si dovleceii;Se caleste ceapa cu putin unt, se adauga 
dovleceii, cartofii si mararul;Se ia tigaia de pe foc si se completeaza cu smantana sau iaurt, apoi se pune din nou 
pe foc si se da un clocot; Se mai adauga sare, daca este nevoie. 

                         Snitel de legume       Ingrediente : 2 morcovi,1 patrunjel,4 cartofi,1/4 de varza,100 g 
fasole,100 g mazare,2 oua,2 linguri faina,1 lingura branza rasa,1 lingura pesmet,2 linguri untura,sare si piper 
dupa gust                                                                                                                                                                                                         
Mod de preparare :  Se fierb impreuna sau separat, in apa cu sare morcovii, patrunjelul, cartofii fara coaja, 
varza oparita deja, fasolea verde si mazarea boabe;Se scurg bine din apa si se toaca impreuna, afara de 
mazare, potrivit de marunt;Separat se amesteca o lingura de faina cu doua oua, se adauga zarzavatul, branza 
rasa si sare daca mai trebuie;Se ia cu lingura din compozitie, se fac chiftele rotunde cu mana data prin faina si 
se turtesc apoi in forma de snitel, pe un fund presarat cu pesmet. Se rumenesc in untura si se servesc cu salata. 
Se servesc cu un pic de lamaie stoarsa pe deasupra si verdeata proaspata, patrunjel sau marar, tocata pe 
deasupra, imediat dupa ce snitelele au fost scoase si scurse de grasime 

                             Salata israeliana    Ingrediente : 3 rosii potrivite,1 castravete mare,1 ardei verde 
mare,100g masline negre fara samburi taiate in sferturi,1 ceapa rosie tocata,2 linguri patrunjel verde tocat,5 
linguri ulei de masline,3 linguri suc de rosii,sare, piper                                                                                                       
Mod de preparare Ardeiul se coace , se lasa sa stea cu putina sare apoi se curata si se taie cubulete. Rosiile se 
curata de samburi si se taie cubulete. Castravetele se curata de coaja si de samburi si se taie cubulete. 
Se amesteca toate ingredientele si se adauga uleiul amestecat cu sucul de lamaie. Condimentam cu sare si 
piper si lasam la rece 15 minute apoi servim . 

                               Ficatei de pasare pate Ingrediente: 1 lingura unt, 1 ceapa potrivita, tocata, 1 catel de 
usturoi zdrobit, 250 g ficatei de pasare, 2 oua fierte tari, 1 lingura miez de franzela, sare, piper negru, 
nucsoara.  
Mod de preparare: Se topeste untul intr-o tigaie si se prajesc in ea ceapa si usturoiul, pana ce se inmoaie. Se 
adauga ficateii si se prajesc si ei la foc ceva mai iute.Se lasa sa se raceasca si se amesteca - in robotul de 
bucatarie - cu ouale fierte si miezul de paine alba.Se condimenteaza cu sare, piper si nucsoara pisat 
 
                                Sandwich cu naut si ardei copti   Ingrediente : 400 gr naut fiert,masline negre,1/2 
lamaie,cateva fire patrunjel 
1/2 ceapa rosie,sare, piper,2-3 linguri ulei masline,3 ardei rosii copti,salata verde,5-6 chifle 
Mod de preparare : 1 1/2 ardei copti se taie bucatele mici, iar restul se taie fasii pe care le vom folosi la ornat 
sandwich-urile.  Se amesteca nautul fiert cu maslinele taiate feliute, ardeii taiati, verdeturile si ceapa tocate 
marunt. Stropim cu sucul de la lamaie si condimentam cu sare si piper dupa gust. Adaugam si uleiul si 
amestecam.Taiem chiflele in doua si scoatem miezul de pe ambele parti.Se aseaza cateva frunze de salata 
taiate mare pe o parte a chiflei.Deasupra asezam cam 3 linguri din salata de naut si apoi ornam cu cateva fasii 
de ardei copti.Acoperim cu cealalta jumatate de chifla si servim. 



   MINIREVISTA COMUNITATII EVREILOR FOCSANI 
 

 
 
 
 
 
 

4

                                                                        

  ███           Premierul israelian Benjamin Netanyahu a cedat presiunilor Statelor Unite si, pentru prima 
data, a acceptat ideea ca statul palestinian ar trebui sa respecte, in general, granitele din 1967. Netanyahu a 
anuntat ca este gata sa inceapa negocierile privind granitele, cu palestinienii, fiind o concesie majora din partea 
Israelului, potrivit The Telegraph. Un oficial al guvernului israelian afirmase, saptamana trecuta, ca oferta de 
negociere a granitelor depinde de renuntarea anuntarii statului palestinian la ONU, luna viitoare, si acceptarea, 
de catre palestinieni, a Israelului ca stat evreu. Netanyahu: Israelul vrea sa reia negocierile de pace cu 
palestinienii                                                                                                                                                                         
████            "Armata de aparare a Israelului evalueaza regulat situatia si face tot posibilul pentru a garanta 
securitatea locuitorilor din nordul Israelului", a declarat purtatorul de cuvant.Potrivit oficialului, autoritatile 
israeliene au decis sa procedeze la o a doua operatiune de amplasare de mine antipersonal in Golan, ca urmare a 
evenimentelor din 15 mai, cand cetateni din Siria si Liban au patruns pe teritoriul israelian pentru a comemora 
Nakba, "ziua catastrofei" pentru palestinieni. Incidentul s-a soldat cu 13 morti si aproape 400 de raniti.Golanul, 
vast platou care a apartinut Siriei, a fost ocupat de trupele israeliene in cursul razboiului din 1967.                                     
████             Cel putin sapte persoane au murit si alte cel putin 25 au fost ranite, joi, dupa ce atacatori au 
deschis focul impotriva a doua autobuze care se deplasau in sudul Israelul, in apropiere de orasul Eilat. In 
acelasi timp au fost trase si mortiere dinspre granita cu Egiptul, iar o patrula a fost atacata.Primul atac a avut loc 
impotriva unui autobuz care se deplasa de la Beer Sheva la Eilat, in apropiere de orasul Netafim, scrie Haaretz. 
La scurt timp, soldatii israelieni s-au angajat intr-un schimb de focuri cu barbatii inarmati din apropiere de scena 
incidentului, omorand cativa teroristi.Potrivit rapoartelor initiale, autobuzul a fost atacat cu focuri de arma trase 
dintr-o masina care l-a urmarit pe sosea. In autobuz se aflau multi soldati care se intorceau acasa.Fortele de 
securitate israeliene au cautat vehiculul suspect si au ridicat baricade in zona. Cand a fost identificat vehiculul, 
s-a declansat un schimb de focuri intre ocupanti si soldatii israelieni. Doua elicoptere ale armatei i-au 
transportat pe cei raniti la spitalul din Eilat.La scurt timp, a avut loc un atac similar tot impotriva unui autobuz, 
tot in regiunea unde s-a petrecut si primul incident. Fortele de securitate investigheaza ambele incidente                                                        
███             Dupa multi ani de tergiversare a lucrarilor si perioade de intrerupere efectiva a acestora odata 
demarate, prima linie de metrou din Ierusalim a fost pusa la dispozitia calatorilor, orasul devenind astfel cel de-
al doilea din Israel, dupa Haifa, care ofera aceasta oportunitate. Noua linie din Ierusalim prezinta particularitatea 
calatoriei la suprafata, oarecum asemanatoare celor de tramvai, dar cu un traseu mai lung, care leaga 
principalele puncte ale orasului, punand la dispozitia calatorilor trenuri moderne, de mare viteza.                                                                                    
███             Un palestinian a atacat mai multe persoane dintr-un club din Israel, iar opt dintre acestea au fost 
ranite in urma incidentului.Barbatul din Cisiordania s-a urcat intr-un taxi si a taiat taximetristul cu un cutit, dupa 
care i-a furat autoturismul. Ulterior, acesta a intrat cu masina direct in politistii de frontiera israelieni, 
informeaza publicatia Haaretz.Ulterior, tanarul a oprit in fata unui club unde erau aproape 2.000 de participanti 
la un eveniment si a injunghiat mai multi oameni.Politistii au sosit rapid la fata locului si l-au retinut pe tanarul 
in varsta de 20 de ani.                                                                                                                                                                     
███            Din Ierusalim, reprezentantii politiei au anuntat ca au informatii ca ar putea exista atacuri 
teroriste in capitala israeliana, fiind ridicat nivelul alertei.Astfel, s-a inmultit numarul patrulelor, care verfica 
masinile si persoanele care arata suspicios, relateaza Jerusalem Post. Din cauza acestor verificari, in Ierusalim s-
au raportat mai multe blocaje in trafic. Pe autostrada 443, de exemplu, coada se intindea pe 10 kilometri. 
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                                                           STIRI  VRANCENE     
╪╪╪    Zeci de mostenitori ai unor vranceni care au trecut prin chinurile inchisorilor comuniste au ajuns cu 
dosarele prin care cereau despagubiri Statului pentru neajunsurile suferite in acea perioada, pana la Inalta Curte de 
Casatie si Justitie (ICCJ). In multe dintre cazuri sunt nemultumiti de cuantumul despagubirilor acordate. Potrivit 
Legii 221/2009, persoanele care au suferit condamnari in perioara comunista pot fi despaguibiti de catre Stat. 
Astfel, durerea inchisorilor, foametea, rusinea si frigul ar putea fi platite cu bani pentru ca macar nepotii acestora 
sa o duca mai bine in zilele noastre. 
 ╪╪╪   Autoritatile vrancene au comemorat eroii romani cazuti in Primul Razboi Mondial. Au fost depuse 
coroane de flori la mausoleele din Marasesti, Soveja si la Monumentul Victoriei de la Tisita. Reprezentantii 
Consiliului Judetean, ai institutiilor publice din judet, primari, veterani de razboi, au depus coroane in memoria 
celor care s-au jertfit pentru tara.Manifestarile au debutat la monumentul Victoriei de la Tisita, unde, 
vicepresedintii Consiliului Judetean si sefi ai institutiilor publice au depus coroane de flori  
 ╪╪╪   Primarii vranceni vor sa blocheze E 85 cu persoanele cu handicap si asistatii social lasati fara bani de 
guvernul pedelist. Edilul din Slobozia Bradului, Valerica Zamfirescu, a anuntat, vineri, in cadrul unei conferinte 
de presa, ca sunt trei luni de intarziere la plata drepturilor pentru insotitorii persoanelor cu handicap si nici o 
autoritate a statului nu a ridicat un deget pentru acesti oameni. "Sunt familii cu cate doi orbi si zi de zi trebuie sa 
aiba grija de ei. Trebuie sa ii ingrijeasca, sa ii duca la toaleta, sa le dea sa manance. Avem bolnavi 
netransportabili, sunt ca niste moluste, nu misca nimic. Trebuie sa stea toata ziua cu ei, sa aiba grija si sa lea 
mancare. Din discutiile cu primarii, sunt hotarati sa iasa impreuna cu bolnavii si sa blocheze E 85 ", a afirmat 
primarul din Slobozia Bradului. 
 ╪╪╪   Proiectul "Let's do it Romania" revine in Vrancea, printr-o actiune de mare amploare, menita sa trezeasca 
in randul oamenilor simtul de responsabilate fata de mediu. Potrivit initiatorilor acestui amplu proiect, activitatile 
se vor organiza intr-o singura zi, la fel ca in toata tara. Actiunea de lansare a proiectului va avea loc miercuri, pe 
24 august, incepand cu orele 10.00, in Crangul Petresti, unde va fi organizata o simulare a actiunii de curatenie ce 
va avea loc o luna mai tarziu. Voluntarii sunt invitati asadar, sa se alature echipei de coordonare care va participa 
la acest eveniment. 
 ╪╪╪     Dupa 6 ani de la inundatiile din 2005 sunt finalizate lucrarile la podurile de pe DN 2M Focsani-
Odobesti-Andreiasu. Banii au fost asigurati de Uniu-nea Europeana, printr-o finantare ISPA. Ultimele poduri sunt 
receptionate, de o comisie de la Compania de Drumuri Nationale. Insa podurile reprezinta ultima problema pentru 
locuitorii din zona, care trebuie sa faca slalom printre gropile rasarite prin ceea ce era, odata, asfalt.Situatia 
dezastruoasa a drumului a fost reclamata de localnici si la vizita fostului ministru al Transporturilor, Radu 
Berceanu. 
 ╪╪╪   Parlamentarii PDL de Vrancea Alin Trasculescu si Sorina Placinta au intrat in vizorul presedintelui Traian 
Basescu, nemultumit ca acestia au intrat in parlament "pe usa din spate", profitand de o lege special creata : Legea 
votului uninominal, act legislativ dedicat unei anumite categorii de politicieni, care, trebuia sa ocupe fotoliile de 
parlamentari.  Alin Trasculescu a iesit deputat de pe locul doi, cu doar 32,25 % din voturi, desi aceasta demnitate 
ar fi trebuit sa o obtina candidatul PSD+PC, Catalin Vrabie, care a obtinut 42,73% din voturile valabil exprimate. 
Sorina Placinta a iesit senator de pe locul doi, cu doar 39,02%, din voturi, desi aceasta demnitate ar fi trebuit sa o 
obtina candidatul PSD+PC, Gica Duta, a obtinut 40,07% din voturile valabil exprimate. 
╪╪╪      Deputatul PSD de Vrancea Angel Tilvar a atras din nou atentia asupra legaturilor care exista intre 
plasarea magazinelor care comercializeaza tigari si consumul de tutun in randul elevilor. El a afirmat ca aceste 
produse nocive pentru viitorul tinerilor nu ar trebui comercializate in zona unitatilor scolare. "S-a demonstrat ca 
exista o stransa legatura intre plasarea magazinelor care comercializeaza tigari si consumul de tutun in randul 
elevilor. Acelasi lucru fiind valabil si pentru alcool.                                     - Focsani.Ziare.com- 
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                      Plante la indemana, cu efecte miraculoase  

          Anghinarea   Frunzele acestei plante contin cinarina, polifenoli, derivati flavonici, un principiu 
amar, insulina, saruri de potasiu si magneziu. Fitoterapeutii spun ca frunzele de anghinare au efecte sigure 
asupra bolilor de ficat si rinichi, avand proprietatea de a mari secretia biliara si diureza, regland, in acelasi 
timp, procesul de formare a colesterolului. In plus, ceaiul de anghinare are si proprietatea de a diminua 
zaharul din sange, cu bune rezultate in unele forme de diabet. Ca diuretic, ceaiul de anghinare se recomanda in 
nefritele acute si cronice, deoarece mareste volumul de urina si favorizeaza eliminarea ureei si a substantelor 
toxice ce se formeaza la nivelul ficatului si rinichilor. Ceaiul de anghinare da rezultate bune si in bolile tubului 
digestiv - constipatie, varsaturi, enterite, fermentatii intestinale, colite si lipsa poftei de mancare.  
Preparare: se pune intr-un vas o lingura de frunze, uscate si maruntite, care se oparesc cu 500 ml apa clocotita. 
Dupa racire, lichidul se strecoara si se indulceste cu miere. O parte din ceai se bea dimineata, pe stomacul gol, 
dupa care bolnavul va sta culcat o jumatate de ora pe partea dreapta. Restul cantitatii de ceai se bea in cursul 
zilei, inaintea meselor principale. Tratamentul poate dura 20-30 de zile, urmat de o luna de pauza, dupa care 
se poate relua.                                                                                                                                          
Gheara diavolului     Trateaza cu maxima eficienta artroze, spondiloze, artrite, entorse, contuzii, 
tendinite, fracturi, nevralgii, mialgii, dar poate fi folosit si ca adjuvant in tratamentul poliartritei reumatoide si 
al gutei pentru ca favorizeaza eliminarea acidului uric. Planta are o concentratie mare de ingredienti activi cu 
rol antiinflamator, antireumatic si antialergic. De asemenea, poate fi folosita si pentru tratarea lipsei poftei de 
mancare si a dispepsiei (dificultate de a digera alimentele).  
Infuzie - o lingurita la o cana de apa clocotita. Se beau doua-trei cani de ceai pe zi, indulcit cu miere.  
Unguent - exista la plafar unguente pe baza gheara diavolului, cu care se ung partile dureroase de doua ori pe 
zi. Impotriva artrozei Se amesteca 30 g radacina de brusture, 30 g radacina de frag, 30 g ghimpe, 100 g 
radacina de gheara diavolului si 100 g de scoarta de tei. Se pun 20 g din acest amestec intr-un litru de apa si 
lasa la macerat 12 ore. Apoi se pune la fiert pentru 3-4 minute, se strecoara, se indulceste cu miere si se beau 
doua cesti in 24 de ore. Actiunea antiinflamatorie a radacinii de gheara diavolului e accentuata de brusture si 
frag, care au proprietati depurative si diuretice. Ghimpele stimuleaza microcirculatia, iar scoarta de tei 
favorizeaza eliminarea cristalelor de acid uric.                                                                                                                              
Coada soricelului     Un bun tratament pentru tulburarile survenite la menopauza - bufeuri, iritabilitate, 
nervozitate, depresie. Coada soricelului este, in primul rand, o planta recomandata femeilor de orice varsta, fie 
ca este vorba de un ciclu neregulat sau de menopauza, deoarece influenteaza in mod favorabil organele 
genitale. In perioada care precede menopauza, modificarile endocrine nu sunt bruste, dar se produc modificari 
la nivelul ovarelor, exprimate prin cicluri menstruale sporadice si neregulate. De asemenea, apar simptome 
care anunta instalarea menopauzei - bufeuri, tulburari de somn, iritabilitate, palpitatii, fenomene depresive. 
Pentru tratamentul naturist al menopauzei se recomanda plante cu actiune sedativa si cu proprietati 
hemostatice. Infuzia de coada soricelului - se pun la macerat 3-4 linguri maruntite de coada soricelului in 
jumatate de litru de apa, timp de 8-10 ore, dupa care se filtreaza. Preparatul rezultat se pune deoparte, iar 
planta ramasa dupa filtrare se fierbe in jumatate de litru de apa, vreme de cinci minute, dupa care se lasa sa se 
raceasca si se filtreaza. In final, se amesteca cele doua extracte, obtinandu-se aproximativ un litru de infuzie 
combinata de coada soricelului, care se foloseste intern (doua-trei cani pe zi).  
Pulberea de coada soricelului - se obtine prin macinarea cat mai fina cu rasnita electrica de cafea a partilor 
aeriene ale plantei. Depozitarea pulberii se face in borcane de sticla inchise ermetic, in locuri intunecoase si 
reci, pe o perioada de maximum doua saptamani (deoarece substantele volatile se evapora rapid). De regula, 
se administreaza de 4 ori pe zi cate o lingurita rasa, pe stomacul gol. 
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                                         BANCURI AUGUST 2011                  
                 ☺☺Strul, soldat in armata israeliana. intr-o zi, se prezinta la comandant si-i preda un tanc inamic in 
perfecta stare de functionare... Ce mai captura, primeste o saptamana de concediu ca recompensa. Doua zile 
dupa concediu, se prezinta iar la comandant cu un nou tanc in stare si mai buna... Comandantul, mirat, ii zice: 
-Mai Strul, iti dau concediul, dar trebuie sa-mi spui cum ai facut...  
-Pai, simplu. M-am dus la linia de demarcatie si am strigat: 
-Ahmed, vrei concediu? 
-Da. 
-Atunci hai sa facem schimb de tancuri... 
               ☺☺ Un evreu isi lua cu el mancarea sa o manance in parc. S-a asezat pe o banca si a inceput sa 
manance. 
Si din cauza ca evreii nu maninca paine coapta in timpul sarbatorilor, el minca Matzoh, o bucata de coca 
crocanta, cu zeci de perforatii mici. La un moment dat, vine si un batrinel orb si se aseaza chiar langa evreu. 
Acesta, simtindu-se jenat ca mananca de unul singur, ii da o bucata de Matzoh si batranelului. Orbul ia painea 
in mana, sta cateva minute fara sa zica nimic, iar apoi, dintr-odata, cu o fata foarte naucita, izbucneste: 
-Cine a mai scris si timpenia asta? 
                 ☺☺  8 seara. Se formeaza incet, incet coada la carne...la miezul noptii erau sute ... 
Soseste o Dacie neagra. Un tip batos, in haina de piele, coboara si spune multimii: 
-Evreii sa plece acasa, n-avem carne decat pentru romani! 
Pleaca o parte. Pleaca si batosul. Pe la 2 dimineatza, soseste din nou si zice: 
-Pensionarii n-au ce cauta la coada. Vindem carne numa' la oamenii muncii! 
Mai pleaca o parte. Pleaca si batosul. Revine pe la 3 dimineata:  
-Carnea se vinde numai la membrii de partid, pe baza carnetului de partid! 
Mai pleaca o parte. Batosul revine pe la cinci dimineata si zice: 
-Tovarasi, acuma ca suntem intre noi, pot sa va spun adevarul. Plecati cu totii acasa ! Astazi nu baga carne. 
La care, unu', mai indraznet se revolta: 
-Tovarasu' ! Da' pana cand vor fi favorizati evreii in tara asta? 
            ☺☺Un fost nazist, care lucrase in tinerete la crematoriile de la Auschwitz in timpul razboiului si 
scapase necondamnat iar acum era un pensionar respectabil in Germania, viziteaza intr-o zi lagarul (acum 
muzeu) impreuna cu un grup de turisti. Cuprins de melancolie in fata amintirilor "placute" ramane mai in urma 
in fata unui cuptor unde se ardeau evrei si fura un pumn de cenusa pe care o baga in buzunar. Ajuns acasa, se 
duce imediat la un maestru sticlar si ii spune. - Vreau sa-mi faci pe comada o clepsidra de o ora dar inauntru 
vreau sa pui praful asta. Dupa doua zile, clepsidra e gata, nazistul se duce la sticlar, o ia, o piteste sub palton, 
ajunge acasa, inchide usa bine, se aseaza la masa, isi freaca palmele, scoate clepsidra bucuros, o intoarce si 
spune satisfacut: - Ei si-acum, la munca cu voi! 
        ☺☺Un politist opreste o masina. - Actele la control! - Poftiti! - Rosenberg, ai? - Da, Rosenberg. - Evreu, 
ai? - Da, evreu. - Doua sute de mii amenda ca ai farul spart si risti sa faci accident! - Bine, poftim banii. - Ia mai 
da o data actele alea. Rosenberg ,ai? - Da, Rosenberg, am mai spus o data. - Evreu, ai? - Da, dom'le, evreu. - Un 
milion amenda. - De ce, dom'le? - Ai cauciucuri uzate, n-au aderenta si risti sa faci accident. - Bine, poftim 
banii. - Ia mai da o data actele alea. Rosenberg, ai? Evreu, ai? - Da, dom'le, am mai spus o data, scrie si acolo. - 
3 milioane amenda. - De ce, dom'le? Ai ceva cu mine? Te deranjeaza ca sunt evreu? - Adica vrei sa-mi spui tu 
mie ca Aisberg ala care-a scufundat Titanicul nu era evreu? 
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                                                  POVESTI  CU TALC 
    Batranul si nepotul                                                       A fost odata,tare demult,un batran...El locuia cu fiul 
sau, cu nora si nepotul.Intr-o zi sotia fiului ii spuse: 
"Auzi draga, hai sa ii amenajam un loc in grajd tatalui tau ca aici ne incurca... Asa o sa avem mai mult spatiu...", 
sotul initial nu a vrut, dar pana la urma se lasa convins. 
Cu un carlig de lemn il luara pe Batran si il transportasera in grajd. 
Copilul care asistase la toata scena, se duse si lua carligul de lemn si il puse foarte bine in casa. Tatal vazandu-l 
il intreba : 
- La ce iti trebuie acel carlig ? 
- Pai, acum nu imi trebuie dar, si tu vei ajunge ca tataie, si atunci cu siguranta imi va trebui,raspunse copilul... 
In urmatoarea clipa Batranul fuse adus inapoi in casa si trai cele mai frumoase clipe! 
                             Cutia cu piersici                                                                                      Un profesor a dat 
fiecarui student ca tema pentru lectia de saptamana viitoare sa ia o cutie de carton si pentru fiecare persoana 
care ii supara, pe care nu pot sa o sufere si sa o ierte sa puna in cutie cate o piersica, pe care sa fie lipita o 
eticheta cu numele persoanei respective. Timp de o saptamana, studentii au avut obligatia sa poarte permanent 
cutia cu ei: in casa, in masina, la lectii, chiar si noaptea sa si-o puna la capul patului. Studentii au fost amuzati 
de lectie la inceput, si fiecare a scris cu ardoare o multime de nume, ramase in memorie inca din copilarie.Apoi, 
incetul cu incetul, pe masura ce zilele treceau studentii adaugau nume ale oamenilor pe care ii intalneau si care 
considerau ei ca au un comportament de neiertat. Fiecare a inceput sa observe ca devenea cutia din ce in ce mai 
grea. Piersicile asezate in ea la inceputul saptamanii incepusera sa se descompuna intr-o masa lipicioasa, cu 
miros dezgustator, si stricaciunea se intindea foarte repede si la celelalte.O problema dificila mai era si faptul ca 
fiecare era dator sa o poarte permanent, sa aiba grija de ea, sa nu o uite prin magazine, in autobuz, la vreun 
restaurant, la intalnire, la masa, la baie, mai ales ca numele si adresa fiecarui student, ca si tema experimentului, 
erau scrise chiar pe punga. In plus, cartonul cutiei se stricase si ea ajunsese intr-o stare jalnica: cu mare greutate 
mai putea sa faca fata sarcinii sale.Fiecare a inteles foarte repede si clar lectia pe care a incercat sa le-o explice 
profesorul cand s-au revazut dupa o saptamana, si anume ca acea cutie pe care o carasera cu ei o saptamana 
intreaga nu a fost decat expresia greutatii spirituale pe care o purtam cu noi, atunci cand strangem in noi ura, 
invidie, raceala fata de alte persoane.De multe ori credem ca a ierta pe cineva este un favor pe care i-l facem 
acelei persoane. In realitate insa, acesta este cel mai mare favor pe care ni-l putem face chiar noua insine.   In 
cutia ta cate piersici sunt… si ce ai de gand sa faci cu ele?? 
    Povestea vasului crapat                                         O femeie batrana din China avea doua vase mari, pe care 
le atarna de cele doua capete ale unui bat, si le cara pe dupa gat. Un vas era crapat, pe cand celalalt era perfect si 
tot timpul aducea intreaga cantitate de apa. La sfarsitul lungului drum ce ducea de la izvor pana acasa, vasul 
crapat ajungea doar pe jumatate. Timp de doi ani, asta se intampla zilnic: femeia aducea doar un vas si jumatate 
de apa. Bineinteles, vasul bun era mandru de realizarile sale. Dar bietului vas crapat ii era atat de rusine cu 
imperfectiunea sa, si se simtea atat de rau ca nu putea face decat jumatate din munca pentru care fusese menit! 
Dupã 2 ani de asa zisa nereusita, cum credea el, i-a vorbit intr-o zi femeii langa izvor: "Ma simt atat de rusinat, 
pentru ca aceasta crapatura face ca apa sa se scurga pe tot drumul pana acasa!"  
Batrana a zambit, "Ai observat ca pe partea ta a drumului sunt flori, insa pe cealalta nu?" Asta pentru ca am stiut 
defectul tãu si am plantat seminte de flori pe partea ta a potecii, si, in fiecare zi, in timp ce ne intoarcem, tu le 
uzi. De doi ani culeg aceste flori si decorez masa cu ele. Daca nu ai fi fost asa, n-ar mai exista aceste frumuseti 
care improspateaza casa."   Morala      Fiecare dintre noi avem defectul nostru unic. Insa crapaturile si defectele 
ne fac viata impreuna atat de interesanta si ne rasplatesc atat de mult! Trebuie sa luam fiecare persoana asa cum 
este si sa cautam ce este bun in ea. Deci nu uitati sa mirositi florile de pe partea voastr a drumului. 
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                                          Vanata (Solanum melongena)  
 

Reprezinta o leguma foarte apreciata atat in domeniul culinar, cat si in terapeutica naturista.Efectele 
vindecatoare ale vinetelor au fost cunoscute cu foarte multi ani in urma, cand acestea erau utilizate cu succes 
in tratamentul hemoroizilor (cataplasme cu frunze de vanata).Compozitia vinetelor este cea care ii ofera 
proprietatile si calitatile vindecatoare: peste 90% apa, minerale (calciu, magneziu, fier, zinc, mangan), dar si 
o serie de vitamine (A, B, C, PP). Vanata este o adevarata hrana pentru creier 
Vinetele contin un fitonutrient numit nasunin care protejeaza membranele celulelor impotriva radicalilor liberi. 
In testele efectuate pe animale s-a descoperit ca nasuninul protejeaza lipidele din membranele celulelor 
creierului. Potrivit cercetarilor, vinetele sunt bogate in comsupi fenolici. Acestea actioneaza precum 
antioxidantii, protejand impotriva stresului oxidativ, a infectiilor cauzate de bacterii si ciuperci.Vanata are 
proprietati antimutagenice (anti-cancer), antimicrobiene, anti LDL (colesterol "rau") si antivirale datorita 
continutului de acid clorogenic. 
Rich in Phenolic Antioxidant Compounds.In testele efectuate pe animale s-a demonstrat ca sucul de vanata a 
micsorat colesterolul si a relaxat peretii vaselor de sange, imbunatatind circulatia sangvina. Lucrul acesta a fost 
posibil datorita nasuninului si a fitonutrientilor din vinete.Excesul de fier mareste producerea de radicali liberi 
si este asociat cu riscul aparitiei bolilor de inima si a cancerului. In perioada menstruatiei femeile pierd fier si 
riscul este scazut in cazul lor. Mai expuse sunt in perioada de dupa menopauza. Nasuninul este un chelator de 
fier ceea ce inseamna ca protejeaza impotriva formarii radicalilor liberi, previne distrugerea membranelor 
celulelor, a aparitiei cancerului si a artritei reumatoide.                                                                                                                         
Coacazele si beneficiile lor 
                                                                            Exista mai multe soiuri de coacaze: albe, rosii si negre, acestea 
din urma provenind in principal din specia Ribes nigrum.Coacazele negre sunt printre fructele cele mai bogate 
in vitaminele C şi P. Acestea isi accentueaza culoarea in urmatoarele 2-3 zile dupa ce au fost recoltate, fiind un 
avantaj pentru valorificarea lor. In schimb, coacazele albe si rosii nu-si mai intensifica culoarea pielitei dupa 
recoltare.Coacazele albe si rosii sunt foarte bune a se consuma in stare proaspata, sub forma de suc pur sau de 
suc diluat cu apa, dar si ca jeleu. Acestea au acţiune remineralizantă, laxativ, diuretica, depurativa si 
hemostatica. De asemenea sunt un decongestionant hepatic. Sunt indicate in cazuri de inapetenta, 
demineralizare, dispepsii (insuficienta sucului gastric), inflamatii digestive si urinare, litiaza urinara, 
insuficienta hepatica, icter, artrism, reumatism, guta, constipatie, afectiuni febrile.Coacazele negre se folosesc 
pentru vin, sirop, peltea. Au un continut bogat de mangan, cu rol in reglarea activitatii unor hormoni 
(indeosebi a celor sexuali), ia parte la formarea sangelui si a laptelui si stimuleaza activitatea sistemului nervos 
central. Coacazele au de asemenea o cantitate mare de magneziu, precum si fier si de aici si actiunea lor 
hematopoetica, deci antianemica. Antociantii care se regasesc in coacazele negre maresc acuitatea 
vizuala.Existenta substantelor pectice, a taninurilor si sarurilor de potasiu, fac ca sucul de coacaze negre sa 
aiba actiune antiinflamatorie, de asemenea stimuleaza secretia sucului gastric, micsoreaza procesele de 
putrefactie si mareste diureza, fapt pentru care se recomanda in vindecarea colitelor cronice, gastritelor cronice 
hiperacide, a stomatitelor, a proceselor inflamatorii ale ficatului, a calculozei biliare, a insuficientelor cardio-
respiratorii, a aterosclerozei, a unor boli reumatice care insotesc insuficienta cardiaca, precum si pentru 
stoparea accidentelor vasculare. Actiunea remineralizanta si tonica a coacazelor negre este data de bogatia 
vitaminei C si a elementelor minerale, precum fosfor, magneziu, calciu.Coacazele negre sunt benefice in 
tratarea amigdalitei cronice. Consumul lor se recomanda si in hidropizie, scorbut, etc.Continand foarte putine 
zaharuri, coacazele sunt permise diabeticilor.  
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??  Termenul de diaspora a reprezentat iniţial dispersarea poporului evreu în afara Palestinei, impusă de romani 
dupa revoltele iudeilor si dupa distrugerea Templului si a Ierusalimului. Termenul a fost ulterior aplicat si 
pentru dispersarea armenilor după genocidul savarsit de turci, intre 1894-1918. Astazi diaspora este folosit 
pentru a vorbi despre orice popor care se afla in afara granitelor statului sau ;. 

??  Stiati ca… salutul traditional de bun-venit la evrei se facea printr-un sarut?!      Sarut care nu era necesar o 
expresie a afeciunii; era doar o recunoastere a venirii oaspetelui. Acest sarut putea avea diferite variante, in 
functie de statutul partilor implicate. Dacă persoana invitata era de un rang social egal, gazda il saruta pe obraz. 
Dacă un copil il intâmpina pe parintele sau, sau un student pe un rabbi, era sarutata mana celui mai in varsta 

Marilyn Monroe a avut 11 degete la picioare; 
Hitler si Napoleon aveau fiecare numai cate un testicul; 
Persoanele dreptace, traiesc, in general, cu 7 ani mai mult decat persoanele stangace; 
Cand stranuti, toate functiile corpului se opresc, chiar si inima; 
Brazilia este singura tara care a jucat in fiecare Cupa Mondiala; 
Daca iei orice numar, il dublezi, aduni 10, imparti prin 2, si apoi scazi numarul initial, raspunsul va fi 5; 
Winston Churchill a fost nascut intr-o toaleta a femeilor in timpul unui dans; 
Inima unei femei bate mai repede decat cea a unui barbat... 
In America de Nord creste un copac (pe care bastinasii il numesc "pomul dracului", a carui coaja 
contine foarte mult fosfor, incat noaptea, langa tulpina lui, se poate citi ca in orice sala de lectura. 
Jocul de carti a fost inventat de chinezi in 1120... 
Fructele culese in orele de dimineata sau de seara sunt mult mai gustoase decat cele culese 
la amiaza. 
In padurile tropicale, unde nu se schimba anotimpurile, copacii nu au inele anuale. 
Pensatul sprancenelor devine nedureros daca in prealabil se anesteziaza arcada cu un 
cub de gheata. 
Cateva picaturi de zeama de lamaie puse in nari desfunda nasul, fara sa dea dependenta. 
Tratamentul este cam neplacut dar sigur. 
China reprezinta consumatorul de carne de porc numarul I pe plan mondial; 
Vacile nu au dinti superiori 
La nastere, crevetele este mascul, apoi, pe masura ce creste, devine femela. 
Pestii de apa sarata beau apa, iar cei de apa dulce nu. 
Podul Universitatii din Boston (pe Commonwealth Avenue , Boston , Massachusetts ) este 
singurul loc din lume unde un vapor poate trece pe sub un tren care trece pe sub o masina care trece pe sub un 
avion. 
O singura persoana din doua miliarde traieste 116 ani sau mai mult.                                                                                                 
Deșertul Dasht-e Lut este cel mai fierbinte loc de pe Pamant. Este vorba despre un mare desert salin din sud-
estul Iranului, unde un satelit NASA a inregistrat temperatura la suprafata ca având valoarea de 71 de grade 
Celsius, cel mai ridicat nivel termic de acest fel inregistrat vreodata pe Terra.  
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                                                                                                 VEDETISME  

 ۞۞ Cantareata Rihanna, desemnata recent "Femeia Anului" a tinut sa se faca de rusine, pe ea si titlul primit, 
la un carnaval din Barbados, tara sa natala.Rihanna a dansat aproape goala, a mimat un act sexual si a aprins 
imaginatia participantilor la carnaval.Atat de tare s-a incins atmosfera si imaginatia, incat Rihanna a avut parte 
de inca un contact direct cu fanii: a fost prinsa de sani!Autorul gestului nu a fost un barbat, dupa cum era de 
asteptat, ci o femeie                                                                                                                                                                         
۞۞    După ce zvonurile că Will Smith si sotia sa Jada Pinkett ar pune capat casniciei de 13 ani au făcut 

inconjurul lumii, cei doi au contrazis gurile rele. Mai mult, Will si Jada s-au afisat impreuna, la cumparaturi, cu 
zambetul larg pe buze, pentru prima data de cand presa a scris despre o posibila despartire. Cei doi au fost 
surprinsi de fotografi in timp ce faceau shopping in Malibu si pareau mai uniti ca niciodata, parca dornici sa 
demonstreze ca nu toate casniciile intre celebritati sunt sortite esecului. Asta dupa ce, cuplul a dat publicitatii un 
comunicat in care anuntau ca nici nu se pune problema unui divort ;                                                                                         
۞۞Dianna Agron a dezvaluit ca o fost nevoita sa isi opereze nasul de doua ori, din cauza ca si l-a rupt. Actrita 
din „Glee”, care interpreteaza rolul majoretei Quinn Febray in comedia dramatica muzicala, a marturisit ca si-a 
rupt nasul de doua ori si din acets motiv a fost nevoita sa si-l opereze. Prima data s-a accidentat intrind din 
intamplare in mijlocul unui conflict in timp ce se afla la liceu, iar a doua oara s-a intamplat cativa ani mai tarziu. 
„Prima data nici macar nu am fost la doctor, pentru ca nu vroiam sa ii spun mamei ce se intamplase. Nu m-ar 
mai fi lasat sa ies niciodata din casa. „                                                                                                                        

  ۞۞ Supermodelul Naomi Campbell a fost ceruta in casatorie de catre Vladislav Doronin, iar cei doi au 
sarbatorit logodna cu artificii in valoare de 57.000 de euro, pe insula Creta. Naomi Campbell, in varsta de 41 de 
ani, marturisea in urma cu mai mult timp ca se simte atrasa doar de barbatii care stiu ce vor: "Imi plac barbatii 
puternici. Imi plac barbatii care poarta pantalonii. Imi plac barbatii puternici care stiu ce vor, ce fac si care-mi 
spun mie ce sa fac. Eu nu pot sa-i spun lui Vlad ce să faca", povestea ea.                                                                      
۞۞Actorul Arnold Schwarzenegger a primit doua amenzi pentru ca a fumat trabuc in zone destinate 
pasagerilor nefumatori din aeroporturile austriece Graz si Salzburg.Potrivit presei din Austria, starul de la 
Hollywood a fost amendat in luna iunie, in timpul unei vizite pe care a facut-o in tara sa natala, iar valoare celor 
două sanctiuni este de 200 de euro.                                                                                                              
۞۞Celebrul actor Ben Affleck este in culmea fericirii dupa ce a aflat ca sotia sa, Jennifer Garner este 
insarcinata pentru a treia oara. Cei doi actori formeaza unul dintre cele mai solide cupluri de la Hollywod. Ben 
si Jennifer s-au cunoscut pe platourile de filmare de la 'Daredevil', in 2004. Dupa ce s-au casatorit, in 2005, fara 
martori si fara invitati, pe o plaja pustie, actrita a nascut, la sfarsitul lui 2005, o fetita, botezata Violet. După trei 
ani, cei doi au mai avut o fetita, Seraphina. Acum, celebrul cuplu asteapta al treilea copil, care s-ar putea naste 
la sfarsitul anului sau la inceputul anului viitor.                                                                                                                    
۞۞Cantaretul George Michael a confirmat, in timpul unui concert in Praga din cadrul turneului sau, ca s-a 
despartit de partenerul de viata cu care era impreuna de 15 ani. Michael a mai dezvaluit si ca despartirea s-a 
produs acum doi ani si jumatate si a fost cauzata de dependenta lui Goss de alcool pe care acesta nu a reusit sa o 
invinga ;                                                                                                                                                                                   
۞۞Kelly Brook ar fi incantata sa se marite cu iubitul ei Thom Evans si sa isi intemeieze o familie in viitor. 
Actrita din „Piranha 3D”, care a trecut printr-o tragica pierdere a unei sarcini in martie ar fi fericita sa ajunga la 
altar cu iubitul ei jucator de rugby, insa nu se grabeste si se concetreaza sa fie o „iubita buna” pentru moment ;  
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                     Colectia marilor mistere ale lumii  ( partea I ) 

                                        Harta lui Piri Reis este unul dintre misterele putin promovate, dar intelegerea 
fenomenului pe care documentul il ilustreaza, este de natura sa propulseze chestiunea in randul celor mai 
nelinistitoare preocupari. Piri Reis, autorul hartii care avea sa arunce lumea in consternare la secole dupa 
aparitie, se naste in anul 1465 in orasul Gallipoli, din Turcia, intr-o familie de marinari. Pe numele sau real Piri 
Ibn Haji Mehmet, fiul lui Haji Mehmet pastreaza traditia familiei si, sub aripa unchiului amiral Kemal Reis, 
imbratiseaza cariera de “om al marii”. Este inca tanar cand devine capitan de vas, in slujba sultanului.In 1511, 
cand unchiul sau, Kemal, moare, Piri se retrage in orasul de bastina, Gallipoli, unde, pasionat de cartografie, se 
refugiaza in realizarea unei culegeri de harti, cunoscuta sub numele “Kitab-I Bahriye”. Datorita rangului inalt 
in marina imperiului, poate accesa impresionanta biblioteca a Constantinopolului, unde gaseste numeroase 
documente, din care se inspira pentru realizarea propriului manuscris de navigatie. Tot atunci se foloseste din 
harti antice, unele datand chiar din secolul IV i.Hr. – cum singur inseamneaza pe document - pentru a desena 
misterioasa harta care va starni mai tarziu curiozitatea unei lumi intregi si va ramane cunoscuta drept “Harta lui 
Piri Reis”. In 1547, Piri este ridicat la rangul de Reis (amiral) si numit comandant al flotei otomane din 
Oceanul Indian. Isi gaseste sfarsitul 7 ani mai tarziu, in anul 1554, cand refuza sa-l sustina pe guvernatorul 
otoman Kuban Pasha, intr-o noua campanie militara. Este decapitat public, iar harta, oferita sultanului cu ani in 
urma, ramane in colectia acestuia si este data uitarii.Dupa aproape patru secole, in anul 1929, un grup de istorici 
descopera, intamplator, in Palatul Topkapi, din Istanbul, o bucata de piele de gazela, care parea sa reprezinte o 
harta. Peticul ilustra coasta de vest a Africii, coasta estica a Americii de Sud si coasta nordica a Antarcticii, iar 
printre insemnarile facute, pe ea statea imprimat, in limba araba: “Aceasta harta a fost scrisa de Piri Ibn Haji 
Mehmet, nepotul lui Kemal Reis, din Gallipoli, in luna lui muhharem din anul 919”. Data corespundea 
perioadei 9 martie – 7 aprilie 1513. Era aceeasi harta pe care amiralul turc o realizase cu mai bine de 400 de ani 
in urma. Punctele geografice de pe harta erau localizate cu ajutorul unei serii de cercuri cu linii radiale si nu cu 
ajutorul latitudinii si al longitudinii. Astfel de harti portulane, perfectionate de cartograful Dulcert Portolano, 
erau adesea folosite in Evul Mediu. Pe langa conturarea coastelor celor trei continente, harta comporta si 
numeroase reprezentari menite sa furnizeze informatii privitoare la caracteristicile regionale. Apar portrete ale 
suveranilor, animale, vase pe ocean, rauri, stanci, dar si note care indica particularitati si date despre starea 
demografica, faunistica, sau geografica a teritoriilor cuprinse pe harta.Datand de la inceputul secolului XVI, 
cand parti de lume le erau inca straine chiar si celor mai ilustri cartografi si navigatori, harta este 
surprinzatoare prin exactitatea ei, desi nu unica de acest fel a epocii sale. Reproduce cu fidelitate nu doar liniile 
de coasta continentale, dar si dimensiunile acestora, precum si distantele dintre ele si relief. Exista unele 
inadvertente in zona Caraibelor si in sudul Americii de sud, dar harta ramane in ansamblu, foarte precisa. 
Totusi, pana in anul 1953, cand facsimilul hartii este dat spre cercetare cartografului american Arlington H. 
Mallery, fost capitan de marina al SUA, harta este depozitata intr-un muzeu si nu se fac semnalari deosebite cu 
privire la continutul ei. Veteranul este primul care supune documentul unui studiu amanuntit.Mallery 
proiecteaza harta pe un planiglob si constata cu surprindere ca documentul este atat de exact pe alocuri, incat 
poate aduce unele rectificari chiar hartilor contemporane. Ce il va intriga initial este ilustrarea in profunzime a 
coastei estice a Americii de Sud. Maniera in care harta prezinta aceasta regiune este mult prea detaliata pentru a 
se fi putut realiza, la numai 20 de ani de la descoperirea continentului, in 1492, de catre Columb. Documentul 
prezinta informatii precise referitoare la relief, la cursurile raurilor si la amplasarea muntilor acestei regiuni, 
cunostinte inaccesibile intr-o perioada atat de scurta.Avansand cercetarile, lui Mallery nu ii ramane insa prea 
mult loc de indignare, pentru ca descopera ceva si mai naucitor, prezenta Continentului Alb in “peisaj”.     
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                     4 spre 5 august 1944, 67 de ani de la scufundarea vasului “Mefkure” in apele Marii Negre.Pe vas 
se aflau circa 300 pasageri (numarul  exact este necunoscut), evrei din Romania precum si refugiati evrei din 
alte tari europene aflati in Romania, care decisesera sa plece in Palestina. Din portul Constanta plecase un grup 
de trei vase turcesti, cu echipaj turcesc, dar navigand cu pavilionul Crucii Rosii Internationale; vasele nu mai 
puteau naviga cu pavilion turcesc deoarece Turcia neutra intrase in razboi de partea Puterilor Aliate impotriva 
Germaniei naziste si a aliatilor acesteia, printre care era si Romania. Cele trei vase erau “Morina”, “Mefkure” si 
“Bulbul”, plecate din Constanta în seara zilei de 3 august 1944. Unul dintre cele trei vase, “Mefkure”, a fost 
bombardat si scufundat ;  
                           I (Isac) Peltz (n. 12 februarie 1899, Bucureşti - d. 10 august 1980, Bucureşti) a fost un scriitor 
si jurnalist evreu-roman, membru al Uniunii Scriitorilor din Romania. A scris numeroase romane si nuvele, intre 
care mai cunoscute sunt: „Calea Vacaresti”, „Foc in hanul cu tei”, „Moartea tineretilor”. In timpul 
Holocaustului a aparut pe lista de Scriitori evrei ostateci. Intre anii 1951 si 1954 a fost arestat de catre Securitate 
si trimis la o serie de inchisori politice si lagare de munca fortata. A fost tatal pictoritei Tia Peltz. Majoritatea 
cartilor lui Isac Peltz au fost ilustrate de fiica sa, artista Tia Peltz. 
                            Janusz Korczak (numele adevarat: Henryk Goldszmit, 22 iulie 1878 Varsovia - 6 august 
1942 lagarul de exterminare Treblinka) a fost un pedagog, ganditor umanist si scriitor polonez evreu, de 
profesie medic pediatru. Prin metodele pedagogice pe care le-a aplicat in orfelinatul pe care l-a condus la 
Varsovia, a fost un precursor al „invatamantului democratic”. S-a distins prin conduita sa morală si 
devotamentul in cresterea si educarea copiilor orfani. In ciuda mai multor ocazii de a se salva din ghetou, a 
preferat (impreuna cu Stefa Wilczynska) sa nu se desparta de copiii de care a avut grija si sa le impartaseasca 
soarta in lagarul de exterminare, unde au murit prin gazare ; 
                     Roman Raymond Polanski (n. 18 august 1933, Paris) este un regizor, producator de filme, actor 
si scenarist cu cetatenie dubla poloneza si franceza. In 1937 familia sa se intoarce in Polonia, la Cracovia, unde 
raman pana la inceputul celui de al doilea razboi mondial. Din cauza originilor evreiesti, familia sa este inchisa 
in Ghetoul de la Cracovia. Tatal sau va supravietuii, dar mama sa este ucisa in lagarul de la Auschwitz-
Birkenau. Roman reuseste sa scape din ghetou si traieste ascuns pe tot parcursul razboiului. Primele filme le 
realizeaza în Polonia, in anii 1960 emigreaza in Franta  A regizat mai multe filme dintre care si Pianistul pentru 
care a luat si Premiul Oscar pentru cel mai bun regizor, în 2002 ; 
                       29/31  august 1897, in sala de congrese Stadtcasino din orasul Basel,  sau intalnit intre 200 şi 250 
de delegati din 24 de tari  pentru a participa la  primul Congres Sionist de la Basel, Elvetia. Creat de Theodor 
Herzl, fondatorul sionismului moderne, organizatia devine forta motrice spre crearea unui stat evreiesc in 
Palestina.Noţiunea de "acasa" sau "gospodarie" pentru poporul evreu din Palestina este adoptat ca principiu de 
baza al organizatiei sioniste In cele din urmă se decide să nu folosească cuvintele "statul evreiesc", pentru a nu 
antagoniza Turcia, Rusia si puterile europene. Herzl scrie in jurnalul sau : La Basel am fondat statul evreiesc .... 
Poate ca in cinci ani, si cu siguranta in 50 de ani, toata lumea va sti aceasta.  (Israel a declarat existenta acesteia 
in anul 1948). 
                          Ilia Grigorievici Ehrenburg (n. 15 ianuarie 1891 în Kiev - d. 31 august 1967 in Moscova) a 
fost un scriitor si jurnalist rus. El a scris circa o suta de carti din care majoritatea sunt romane, fiind unul dintre 
scriitorii cei mai productivi sovietici.Articolele sale de propaganda au declansat prin anii 1960 controverse 
intense in Europa Occidentala si mai ales in Germania de Vest.O opera importanta a lui Erenburg este Cartea 
neagra, care relateaza uciderea in masa a evreilor sovietici. 
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                                                    Citate celebre ale lui Einstein: 

Daca am stii ceea ce facem nu s-ar mai numi cercetare...asa e?                                                                                               
Toate religiile sunt ramurile aceluiasi copac.                                                                                                                   
Ceea ce ma intereseaza cu adevarat este daca Dumnezeu a avut de ales cand a creat lumea.                                                                     
Nu am un talent deosebit. Sunt doar pasionat de curiozitati.                                                                                                          
A devenit emotionant de clar ca tehnologia a depasit umanitatea.                                                                                                    
Nu ma gandesc niciodata la viitor, vine curand.                                                                                                               
Cand stai cu o fata draguta două ore e ca si cum ar fi două minute, iar cand stai deasupra unui cuptor incins 
doua minute, e ca si cum ar fi două ore. Asta este relativitatea.                                                                                           
Exista doar două moduri in care sa iti traiesti viata. Unul, ca si cum nimic nu este un miracol. Celalalt, ca si cum 
totul este un miracol.                                                                                                                                                  
Cel mai important lucru este sa nu te opresti din a-ti pune intrebari.                                                                                       
Educatia este ceea ce ramane dupa ce ai uitat ceea ce ai invatat la scoala.                                                                                         
Cel mai dificil lucru de inteles din lume este taxa pe venit.                                                                                           
Imaginaţia este totul. Este avanpremiera atracţiilor care vor veni în viaţă.                                                                                  
Lui Albert Eistein i s-a oferit posibilitatea de a deveni presedintele Israelului dupa ce a descoperit teoria 
relativitatii: E=mc². A refuzat spunand: "Poltica este pentru prezent, dar o ecuatie este pentru eternitate.                       
Inainte sa moara, Einstein a rostit ultimele cuvinte, dar asistenta care il ingrijea nu cunostea limba germana.                             
Personalitatile mari intotdeauna au intampinat opozitie din partea mintilor mediocre.                                                   
Cand ni se ofera, invatatura trebuie perceputa ca un cadou valoros, nu ca o sarcina grea, in asta consta diferenta 
transcendentului                                                                                                                                                                    
Imaginatia este la fel de importanta ca si cunoasterea.                                                                                                            
E posibil ca totul sa fie scris stiintific, dar nu ar avea sens, e ca si cum ai descrie o simfonie de Beethoven ca o 
variatie intre presiunile de unda. Cum s-ar descrie senzatia unui sarut sau “te iubesc” al unui copil?                                                   
Exista doar doua lucruri infinite, universul si prostia umana, dar nu sunt prea sigur de prima, de a doua se poate 
observa cum ne distrugem singuri doar pentru a demonstra cine poate mai mult.                                                
Exista 2 feluri in care viata poate fi traita: Prima este a gandi ca nimic nu este o minune.A doua este a gandi ca 
totul este o minune.De ceea ce sunt sigur este ca Dumnezeu exista.                                                                               
Daca A inseamna fericire, atunci formula este: A=X+Y+Z unde: X este munca,Y este joaca si Z inseamna a-ti 
tine… gura inchisa.                                                                                                                                                        
Secretul creativitatii sta in a dormi bine si a deschide mintea posibilitatilor infinite                                                              
Nu ma gandesc la viitor, va veni el oricum.                                                                                                                            
Sper sa nu fim un vis al lui Dumnezeu, sau viitorul nostru va fi foarte relativ.                                                                        
Cand petreci 2 ore langa o fata frumoasa, ti se par 2 minute.  Cand petreci 2 minute in caldura mare, iti par 2 
ore. Asta este relativitatea!                                                                                                                                                     
Sunt doua feluri de a-ti trai viata: unul, de a crede ca nimic nu este un miracol; al doilea, ca si cand totul este un 
miracol. Un om destept rezolva problema, un om si mai destept o evită.                                                                                            
Cea mai frumoasa si mai profunda traire omenească este misterul.                                                                                                 
In veacul nostru materialist, singurii oameni de stiinta seriosi sunt oamenii profund religiosi. 
Doar viata ce o trăim pentru altii este o viata ce merita sa fie traita. 
 Nu stiu cu ce arme va fi luptat cel de-al treilea razboi mondial, dar cu sigurata cel de-al patrulea va fi luptat cu 
bete si pietre. 
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 Comunitatea Evreilor din Focsani pune la dispozitia celor interesati o bogata bibliografie despre 
cultura, istoria si traditia poporului evreu.  La cublul comunitatii pot fi imprumutate carti, reviste, 
ziare, pot fi vizionate filme sau se poate asculta muzica pentru toate gusturile. De altfel, sa nu omitem 
faptul ca, in fiecare zi de joi intre orele 9-11 medicul comunitatii noastre acorda consultatii medicale 
persoanelor asistate de F.C.E.R. si membrilor ce apartin comunitatii noastre. 
 
 

 

                                  
                           

 █                Sinagoga,scoala,mikva,cimitirul –institutii definitorii ale vietii evreiesti .Lectie deschisa cu 
participarea elevilor,membrilor si afiliati ai comunitatii evreilor din Focsani ;     

█                    In Memoriam –Mefkure 4 August 1944- Tragedia de neuitat a scufundarii in anul 1944,a 
vasului Mefkure cu emigranti din Romania in drum spre Tara Sfanta .Au participat un numar mare de  elevi 
si membrii ai comunitatii ;   

█                  Remember  Raoul Wallenberg / diplomatul suedez care a salvat peste 100000 de vieti in timpul 
celui de al doilea razboi mondial.Dupa ce a salvat mii de evrei sortiti lagarelor de exterminare prin acordare 
de pasapoarte false suedeze,a impedicat si bombardarea ghetoului din Budapesta .Raoul Wallenberg a murit 
in inchisoare in anul 1947, in URSS; 

█                   Evreii  plaiurilor mioritice – Intalnire cu poezia,pictura si muzica a evreilor care au trait pe 
plaiurile moldave,de a lungul anilor. Au participat tineri din orasele R.Sarat si Focsani. Muzica si poezia au 
incantat pe tinerii prezenti la acest frumos eveniment, indulcit de prajituri si sucuri;   

             

 IN ATENTIA CITITORILOR !!!!!!!!!                  PE ADRESA DE  MAIL  rondmircea@yahoo.com,      
asteptam sa ne contactati in vederea unor sugestii,articole,fotografii si alte   documentatii ce fac rostul a fi publicate 
pentru cei ce vor sa fie informati sa citeasca.         Multumim anticipat ! 
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                                   Obiectivele culturale din judeţul Vrancea 

Banca Nationala, Focsani,                         Situata fata în fata cu Teatrul „Mr.Gh.Pastia”, 
cladirea Bancii Nationale, monument istoric este una reprezentativa pentru perioada inceputului de secol XX, facand 
parte dintr-un ansamblu de cladiri monumentale, construite in stil arhitectonic neoclasic. 
          Interiorul este structurat corespunzator unor activitati financiar-bancare; zidurile groase, ghiseul, sala pentru public 
sau usile mari si impunatoare fac din acest imobil sediu ideal, care aminteste de viata economica a Focsanilor de 
odinioara. 
          Documentele existente vorbesc despre terenul pe care s-a construit acest imobil si care a intrat in posesia BNR prin 
anul 1914.Constructia a inceput mai tarziu, cladirea fiind data in functiune in anul 1923. 
          Finantele nationale pentru tinutul Putna si mai apoi pentru tinutul Vrancei au fost administrate in si din aceasta 
cladire pana in anul 2000, cand Regia Autonoma ”Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” a inchiriat-o Bancii 
Transilvania si SC Transfond. 
          In anul 2003, imobilul a trecut in posesia Camerei de Conturi. 
  

Casă, Focsani,                    Casa, monument istoric, dateaza de la inceputul 
secolului al XX-lea fiind construita in stil arhitectural românesc, caracterizat prin elemente 
decorative simple reprezentate de ancadramente la ferestre. 
     Casa a functionat ca Baie Publica sub denumirea de ”Baia Aslan”, contribuind la imbunatatirea 
conditiilor igienico-sanitare ale orasului, oferind elevilor saptamânal o baie corporala gratuita.  
      In anul 1970, imobilul a fost transformat intr-un atelier de pielarie, iar dupa anul 1990 casa a fost 
cumparata de Mardare Costica, actualul proprietar care i-a dat destinatia de restaurant 
 

Casa, Focsani                            Casa, monument istoric a fost construita la 
inceputul secolului XX si a apartinut initial unei familii de medici de origine evreiasca cu numele de 
Cazan. 
           Aceasta constructie incheie lista unor case din aceasta zona si care fac o trecere in revista a 
evolutiei arhitecturii din Focsani, pe o perioada de aproximativ o suta de ani.  
           Casa reprezinta stilul modern al unui curent de arhitectura in care liniile si curbele geometrice 
au prioritate. 
           Este vorba de arhitectura secolului XX, simpla, pragmatica, eleganta prin forma liniara si 
proportiile unor calcule matematice bine stapanite. 
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      LEGENDA  DESPRE  KAMŢA ŞI BAR-KAMŢA,  
 
Pintre legendele talmudice care vin să explice distrugerea celui de al doilea Templu de la Ierusalim este cea a 
lui Kamţa şi Bar-Kamţa. In Ierusalim erau un număr de oameni bogati, printre ei doi ale căror nume erau Kamţa 
şi Bar-Kamţa. Unul dintre ei era prietenul altui bogatas ierusalmitean, iar celalalt era duşmanul lui. Acest al 
treilea bogatas ierusalmitean si-a maritat fiica  si a trimis un mesager pentru a invita prietenii la nunta. Dar 
mesagerul a gresit intr-un caz si, in loc sa-l invite pe Kamţa, prietenul stapanului lui, l-a invitat pe Bar-Kamţa, 
dusmanul lui. Atunci cand tatal miresei a constatat greseala, la nunta, era prea tarziu: Bar-Kamţa era prezent. 
Nici mai mult, nici mai putin, el ii cere lui Bar-Kamţa sa plece, nesuportand prezenta lui. Acesta nu putea 
accepta sa fie dat afara si se ofera sa-i platească toate cheltuielile de nunta tatalui miresei, numai sa nu ii fie 
facuta rusinea de a fi alungat. Ocazie care ar fi putut fi fericita: cei doi s-ar fi impacat, ar fi putut deveni 
prieteni. Dar tatal miresei persista si il izgoneste. Nici oaspetele nedorit nu s-a dovedit a fi un om drept: in afara 
de onoare nu il interesa nimic si pleca blestemand mirii si nuntasii. Ura s-a dovedit mai puternică decat 
respectul fata de om si decat omenia. Cei doi nu erau oameni invatatii si morali, preocupati de spiritualitate si 
credinta, ci oameni preocupati numai si numai de castiguri materiale si onoruri. Nuntasii erau oameni din 
aceeasi categorie, prieteni ai socrului mare, care s-ar putea sa fi fost chiar stapan al lor sau asociat al lor in 
afaceri. Ei nu au intervenit  pentru stingerea conflictului, ci au tolerat ura, ambitia, concurenta exacerbata intre 
cei doi oameni de afaceri (in sensul de atunci) care se invrajbeau intre ei. Concurenta bazata pe gelozie, din care 
se naste ura, poate chiar ura gratuita. Spre deosebire de invatatii in Tora, care inţelegeau ca gelozia unui invatat 
fata de altul conduce la aprofundarea studiului, cei doi devenind prieteni. Deci, Ierusalimul si Templul din 
Ierusalim au fost distruse din cauza urii gratuite, ca pedeapsa.   Morala este: iubire gratuita in loc de ura gratuita 
pe de o parte – si studiu, care implica cunoasterea cat mai profunda a Torei, respect fata de oameni si 
credinciosie, pe de alta parte. Indreptarea va veni prin morala. 
  
                                         O LEGENDĂ OPTIMISTĂ 
Dar legendele exprima si speranta. Dupa distrugerea Templului de la Ierusalim, fiii lui Israel ar fi venit la locul 
unde se aflase Templul si ar fi binecuvantat pe Dumnezeu: “Binecuvântat Fii Tu Doamne, Atotputernicul 
nostru, Rege al universului, care Ţi-ai revărsat mânia asupra pietrei şi asupra lemnului, iar poporul lui Israel 
trăieşte şi există”. Deci, poporul lui Israel a fost pedepsit, dar nu a fost distrus. Pentru a-l pedepsi, Dumnezeu a 
distrus Templul, care desi era Casa Lui, era totusi piatra si lemn. Este ideea supravietuirii si a refacerii, sperata 
in viitor. 
                                         O LEGENDĂ HASIDICĂ 
Aceasta legenda povesteste despre intrarea imparatului Napoleon intr-un targusor evreiesc din Polonia in 
fruntea armatei lui, in seara de ajun de 9 Av. Conform traditiei calendaristice iudaice, ziua incepe in seara din 
ajun, atunci cand apar trei stele pe cer. Ajunsi in targusorul evreiesc, soldaţii francezi, cu imparatul Napoleon in 
fruntea lor, au constatat ca toate casele erau intunecate, numai sinagoga era luminata si de acolo se auzeau 
bocete si vaiete. Napoleon ar fi trimis un om de incredere sa vada ce s-a intamplat. Acesta s-a intors si i-a spus 
că evreii plang distrugerea Templului lor de la Ierusalim, din urma cu peste 1700 de ani. Napoleon si-ar fi 
exprimat respectul fata de evrei, fata de devotamentul lor pentru Dumnezeu si Ierusalim, fata de un popor care 
isi respecta propria lui istorie. 


