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** -  Poliția israeliană a anunțat arestarea unui deputat arab din Parlamentul israelian a cărui imunitate 
fusese ridicată și care este bănuit de a le fi dat în secret telefoane mobile la doi deținuți palestinieni 
încarcerați în regim de înaltă securitate. Imediat după vizita sa, mai multe telefoane au fost găsite la doi 
deținuți palestinieni, printre care Walid Daka, recunoscut vinovat în 1984 de participare la uciderea unui 
soldat israelian.
**   -  Șeful serviciului de informații externe al Israelului (Mossad), Yossi Cohen, este în centrul unei 
anchete în urma acuzațiilor că ar fi primit de la miliardarul australian James Packer bilete la spectacolele 
fostei sale logodnice, Mariah Carey.
**  -  Statele Unite ale Americii au livrat Israelului primele două avioane de luptă stealth F-35, o bijuterie a 
tehnologiei în domeniu, menite să ajute statul evreu să-și păstreze avantajul aerian într-o regiune unde are 
mulți inamici, începând cu Iranul. Avioanele F-35 sunt cunoscute că pot să treacă neobservate de sistemul 
de rachete S-300 livrat Teheranului de către Rusia.
**  -  Președintele american ales, Donald Trump, a anunțat numirea ca ambasador în Israel a lui David 
Friedman, un avocat care a afirmat că este nerăbdător să își îndeplinească misiunea "în capitala eternă a 
Israelului, Ierusalim", atingând un punct foarte sensibil în regiune.  
**  -    Festivalul Internațional de Poezie 'Shaar', cel mai important eveniment de profil din Israel, va avea 
loc în perioada 15-17 decembrie 2016 la Mitspe Ramon, în zona de sud a țării. Ediția din acest an va avea 
ca temă 'Imigrația' și va reuni în program atât poeți din Israel, cât și poeți din străinătate.     
**  -    Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că analizează posibilitatea ca unii dintre răniții 
evacuați din fostele cartiere rebele din Alep să fie tratați în spitale din Israel .    
 **  -   Municipalitatea israeliană a Ierusalimului a aprobat construcția unei clădiri de patru etaje pentru 
coloniști într-un cartier palestinian din Ierusalimul de Est, cu puțin timp înainte de un discurs al 
secretarului de stat american John Kerry.
**  - Ministrul israelian al apărării, Avigdor Lieberman, a provocat o polemică după ce a îndemnat evreii 
din Franța să părăsească această țară în semn de protest față de organizarea la Paris pe 15 ianuarie a unei 
conferințe internaționale de pace pentru conflictul israeliano-palestinian, la care sunt invitate circa 70 de 
țări și organizații, fără însă ca părțile direct implicate în conflict să participe.  Oficialul israelian a calificat 
această conferință drept o 'versiune modernă' a 'procesului Dreyfus'. Acest caz care poartă numele unui 
căpitan evreu din armata franceză, judecat în Franța în 1894 pentru spionaj în favoarea germanilor și 
reabilitat în anul 1906, a divizat profund la acea vreme societatea franceză și este considerat și în ziua de 
azi o ilustrare a antisemitismului.
  **  - Zeci de oameni au protestat in fata Parlamentului israelian, cerand ca femeile din Parlament, dar si 
angajatele din cladire sa poata purta fuste de toate lungimile. Printre protestatarii care au pichetat s-au 
numarat nu numai femei care purtau fuste deasupra genunchilor, ci si un barbat care a imbracat o fusta 
peste pantaloni si chiar un parlamentar care a ales sa-si transmita mesajul dezbracandu-se in maiou.

                                                                                                                                ( Mediafax.ro )                                                                          
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- Xx   - Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea a primit,o autospeciala de mare capacitate, 
iar in zilele urmatoare ii va intra in dotare si un microbuz pentru transportul efectivelor la interventii. 
Autospeciala primita, cu o capacitate de 9.000 de litri, va contribui la cresterea calitatii serviciilor in 
misiunile de stingere a incendiilor, precum si aprovizionarea cu apa menajera in zonele afectate de 
inundatii sau seceta. 

- Xx -    Centrul Cultural Judeţean Vrancea a dat startul programelor de sărbători incluse în proiectul „Poem 
de iarnă” începand cu data de 15 decembrie. Focşănenii s-au putut întalni deja cu Caravana lui Moş 
Crăciun şi personajele magice din Ţara lui Moş Crăciun, spre încantarea copiilor. Proiectul „Poem de 
iarnă” se va desfăşura pană pe 28 decembrie.

- Xx -   Primăria Focşani a amplasat în municipiul Focşani 40 de containere din metal, în care localnicii care 
au haine prea multe şi le prisosesc sunt îndemnaţi să de doneze în aceste recipiente, pentru a ajunge mai 
apoi la sărmani. Municipalitatea a denumit programul "Garderoba Socială" şi este o iniţiativă în colaborare 
cu Arhiepiscopia Buzăului şi Vrancei şi compania de  salubritate a oraşului, care va gestiona practic 
întreaga activitate. 

- Xx -  Partida Romilor „Pro-Europa“, Prefectura Vrancea, Inspectoratul Şcolar Judeţean Vrancea în 
parteneriat cu Primăria mun. Focşani vor organiza  în sala mare a Ateneului Popular „Mr. Ghe. Pastia“ un 
spectacol dedicat Zilei Minorităţilor. Spectacolul va fi sustinut de aproximativ 100 de copii de la şcoli din 
Sl. Bradului, Coroteni, Jitia, Dumbrăveni, Focşani şi cuprinde un program de dansuri precum şi cântece şi 
poezie în limbile română, rromani, maghiară şi italiană. 
Xx -  Rotaract Varana Focşani vă invită în perioada 16-18 decembrie 2016 la Focsani Mall – care, sprijină 
în demararea  proiectului  ( “Târg de globuri”, pentru a oferi o şansă unei şcoli din Vrancea de a 
achiziţiona o centrală termică cu care să se încălzească elevii la şcoală ) , pentru a cumpăra un glob, 
contribuind astfel la fericirea tuturor copiilor ce vor urma cursurile Şcolii Generale din comuna Măicăneşti, 
judeţul Vrancea. 
Xx  -  Casa de Cultură din Odobeşti va organiza,vernisajul ediţiei 2016 a Salonului de Grafică Satirică 
MILCOVERITAS. Pentru ediţia din acest an au trimis lucrări ARES din Cuba, Angel Boligan din Mexic, 
Pol Leurs din Luxemburg, Mikhail Zlaykovsky din Rusia şi românii Mihai Boacă, Pavel Botezatu, Doru 
Axinte, Costel Pătrăşcan, Constantin Pavel, Gabriel Rus, Liviu Stănilă şi Cristian Topan.

- Xx -   Festivalul Naţional “Pastorala”, Ediţia a XVI-a, se va desfăşura la Teatrul Pastia şi va reuni  pe 
scenă patru din cele cinci corale invitate,din judeţele limitrofe Vrancei. Din repertoriul invitaţilor nu vor 
lipsi colindele aranjate de compozitorii romani, dar nici cele din repertoriul universal, în limba franceză, 
engleză şi germană. 

- Xx - Vrancea va comemorat, pe eroii Revolutiei din decembrie 1989, care s-au jertfit pentru binele tuturor 
romanilor. Ceremonialul omagial va avea loc la Monumentul Eroilor din centrul municipiului Focsani. 

-                                                                                                                                                ( Ziare.com )
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-                          STIRI  DIN  LUME                                

  -  Biserica Catolică din Norvegia a fost condamnată luni la plata unei amenzi de peste 110.000 de euro şi 
unul din responsabilii săi a fost inculpat pentru că a exagerat numărul de credincioşi în scopul de a primi 
mai mulţi bani de la buget.
 -  Maha Vajiralongkorn a fost proclamat în mod ofical regele al Thailandei, la 50 de zile după moartea 
tatălui său . Prințul Vajiralongkorn va domni sub numele de Regele Maha Vajiralongkorn 
Bodindradebayavarangkun, dar va fi cunoscut și ca Rama X, al zecelea rege al dinastiei Chakri.      
   - Franța a modificat substanțial politica privind donarea de organe și acum fiecare persoană devine 
automat donator de organe.Cei care nu vor să își doneze organele trebuie să își pună numele pe o “listă de 
refuz”, o listă pe care s-au înregistrat 150.000 de oameni până în prezent.Noua lege presupune că organele 
pot fi prelevate, indiferent de dorința familiei.    
  -  Un preot italian este anchetat pentru că ar fi organizat orgii în casa parohială și ar fi acționat ca 
proxenet pentru 15 femei.La adresa preotului au fost formulate mai multe plângeri, iar perchezitia poliției a 
scos la iveală numeroase casete video cu orgiile, în coperți cu numele foștilor Papi.De asemenea, părintele 
Andrea Contin este acuzat că a intermediat relații sexuale ale unor femei din parohie folosind diverse site-
uri de profil.  
   -   Presedintele nigerian Muhammadu Buhari a felicitat conducerea armatei pentru capturarea bazei 
Boko Haram din padurea Sambisa, unul dintre ultimele puncte de rezistenta ale gruparii teroriste. 564 de 
islamisti ai Boko Haram au fost arestati in total in aceeasi perioada si alti 19 s-au predat armatei. Au fost 
arestati de asemenea sapte suspecti de rapire si 37 de straini. Mai multi oameni ai Boko Haram au fost ucisi 
si a fost descoperita o ascunzatoare de arme. 
    -  Cea de-a 39-a ediţie a Raliului auto-moto Dakar va debuta pe 2 ianuarie în oraşul Asuncion, capitala 
Paraguayului, şi se va încheia pe 14 ianuarie în capitala Argentinei, Buenos Aires, după 12 etape şi 8.818 de 
kilometri parcurşi de către piloţiEste pentru prima dată când Raliul Dakar cuprinde atât de multe etape la 
altitudini ridicate, de peste 3.500 de metri, inclusiv o zi în capitala Boliviei, La Paz, situată la cea mai mare 
altitudine din lume (3.600 m).
  -   O fată de 11 ani este noul copil minune al muzicii clasice din Viena. Alma Deutscher cântă la pian de 
la vârsta de doi ani, la vioară de la trei ani și a început să compună primă operă la doar patru ani. La vârsta 
de 10 ani a terminat prima operă completă, care avut premiera la Viena. La finalul spectacolului de două 
ore și jumătate, mulțimea s-a ridicat în picioare și a izbucnit în aplauze. De unde îi vine inspirația fetei al 
cărui talent muzical a fost comparat cu cel al lui Mozart? Alma spune că de la coarda ei magică cu care se 
plimbă prin natură.
  -  Finlanda începe în ianuarie un experiment de doi ani privind asistenţa socială. Potrivit experimentului, 
2.000 de şomeri vor primi un venit minim de 600 de dolari pe lună fără nicio condiţie prealabilă, adică nu 
vor mai fi obligaţi să demonstreze că îşi caută de lucru. 
  -  Iarna a venit în forţă în estul Bulgariei, unde este haos pe autostrăzi din cauza ninsorilor abundente. 
Zeci de maşini au fost implicate în accidente în lanţ pe două autostrăzi din Varna şi Burgas, iar traficul a 
fost blocat ore întregi                                                                                                              (  Ziare.com )



   MINIREVISTA COMUNITATII EVREILOR FOCSANI

6

                                                        
                  Populaţia şi firmele pot plăti taxele către ANAF prin Ghiseul.ro  

In prezent, există şi posibilitatea achitării obligaţiilor fiscale în numerar sau prin card bancar la casieriile 
unităţilor trezoreriei statuluiPersoanele fizice pot plăti online, taxe şi online pe portalul Ghiseul.ro, iar 
Garanti Bank va percepe de la Agenţia Naţională de Administare Fiscală (ANAF) un comision de 0,24% 
din valoarea fiecărei plăţi, dar nu mai mult de 14,4 lei, potrivit unui comunicat publicat de Ministerul 
Finanţelor.  Ministrul Finanţelor, Anca Dragu, a declarat săptămâna trecută că vor putea fi plătite taxele şi 
impozitele prin acest portal, dar aceste operaţiuni pot fi făcute abia începând de miercuri. Această 
întârziere a avut loc din cauza unor operaţiuni de creştere a compatibilităţii între sistemele informatice ale 
Agenţia pentru Agenda Digitală a României (AADR) şi Ministerul Finanţelor. ”Ultimele două zile au fost 
dedicate asigurării funcţionării optime şi compatibilizării sistemelor informatice ale AADR şi MFP – 
ANAF”, se arată în comunicat. Portalul Ghiseul.ro, pe care funcţionează Sistemul Naţional Electronic de 
Plăţi (SNEP), este operat de către AADR. ANAF a încheiat cu BCR, Banca Transilvania şi Garanti Bank 
un acord cadru, valabil 32 de luni, conform căruia periodic este aleasă oferta de comisioane cu preţul cel 
mai mic şi este semnat un contract subsecvent pentru maximum 12 luni. ”Primul contract subsecvent va fi 
semnat cu Garanti Bank, care va percepe ANAF un comision de 0,24%, dar nu mai mult de 14,40 lei, din 
valoarea fiecărei plăţi efectuate electronic de contribuabil”, a precizat ministerul. În prezent, există şi 
posibilitatea achitării obligaţiilor fiscale în numerar sau prin card bancar la casieriile unităţilor trezoreriei 
statului, prin virament (ordin de plată, internet banking etc) sau prin mandat poştal. Interconectarea 
ANAF cu Ghiseul.ro va permite Fiscului să colecteze direct pe internet amenzi, taxe şi impozite de la 
persoane fizice, PFA şi persoane juridice. Până acum, prin Ghiseul.ro s-au putut plăti doar taxele şi 
impozitele locale - pentru clădiri, terenuri, maşini -, şi amenzile gestionate de autorităţile locale.
Impozitul pentru închirierea unei camere se calculează la o normă de 15.000 lei, la care 
se pot aplica reduceri de pană la 30%
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi a aprobat norma anuală de venit, corespunzătoare 
unei camere de închiriat, pentru contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a 
camerelor situate în locuinţe proprietate persoană, cu o capacitate de cazare cuprinsă între una şi cinci 
camere inclusiv. ”Pentru judeţul Vrancea norma anuală de venit aprobată pentru anul 2017 este de 15.000 
lei/cameră/an indiferent de categoria localităţii şi de amplasamentul locuinţei, corespunzătoare unei 
camere de închiriat pentru contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a 
camerelor situate în locuinţe proprietate personală, având o capacitate de cazare cuprinsă între una şi 5 
camere inclusiv”, se arată într-un comunicat de presă al Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice 
Vrancea. Norma anuală de venit, se ajustează cu următorii coeficienţi de corecţie, fără a depăşi, prin 
aplicarea cumulată a acestora,  procentul de 30%: reducerea cu 10% a normelor anuale de venit în situaţia 
în care camerele nu sunt dotate cu instalaţii de apa, canalizare, electrice şi de încălzire proprii sau 
comune; reducerea cu 10% a normelor anuale de venit în situaţia în care camerele nu sunt dotate cu 
instalaţii sanitare proprii puse în exclusivitate la dispoziţia turiştilor;  reducerea cu 10% a normelor anuale 
de venit în situaţia în care camerele au o suprafaţa mai mica de 10 mp; reducerea cu 10% a normelor 
anuale de venit în situaţia în care numărul minim de locuri de cazare într-o cameră este mai mare de 3.
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                                            EVREII DIN ODOBEŞTI- FILE DE ISTORIE   
                                                         - 18 -                                              Bogdan Constantin Dogaru   

  ….   categoria a III-a- formată din cei care nu făceau parte din primele două categorii (respectiv 
majoritatea evreilor din România care fuseseră încetăţeniţi pe baza decretelor-legi din anul 1919). Aceştia 
din urmă puteau practica anumite profesii, dar pe un tărâm limitat.
Obligaţiile militare, fiind considerate de onoare, erau transformate în obligaţii fiscale pentru evreii din 
categoriile I-a şi a III-a iar evreii din categoria a II-a nu puteau fi militari de carieră.
Tot în ziua de 8 august 1940, a intrat în vigoare şi Decretul-Lege nr. 2651 privind oprirea căsătoriilor 
între românii de sânge şi evrei. Această nouă lege, de inspiraţie nazistă (vezi legea de la Nurnberg din 
septembrie 1935, intitulată Protejarea sângelui şi a onoarei germane, care interzicea căsătoriile şi relaţiile 
extraconjugale între germani şi evrei) pornea “de la incompatibilitatea morală, spirituală şi organică între 
românul de sânge şi cel de religie mozaică”. Scopul legiuitorului a fost de a “bara drumul infiltrării în 
graniţele comunităţii naţionale nu numai a celor născuţi în religia mozaică dar chiar şi a celor care au 
căpătat binecuvântarea religiei creştine la naştere şi având doar tatăl de religie mozaică”. De asemenea, 
prin Decretul-Lege nr. 711 din 18 martie 1941 se interzicea convertirea evreilor la creştinism.
Regimul Antonescu a încercat, dar nu a reuşit decât parţial, românizarea vieţii comerciale şi industriale. 
Nu a fost promulgată o lege generală de expropriere a tuturor întreprinderilor industriale şi comerciale 
evreieşti din cauza considerentelor de natură economică şi tehnico-organizatorică. Pentru înfăptuirea 
operei de românizare s-a trecut la: numirea de controlori sau administratori în întreprinderile 
neexpropriate, nominalizarea tuturor acţiunilor la purtător şi trecerea lor în proprietatea românilor etnici, 
încurajarea transferului de proprietate către românii etnici “prin bună învoială”.
Comisarii de românizare, care activau pe lângă întreprinderile rămase în proprietate evreiască, erau 
numiţi, de regulă, dintre legionari chemaţi să se pregătească pentru “rosturile viitoare ale economiei 
naţionale şi să fie succesorii fireşti ai acelora care trebuiau eliminaţi”. Aceştia urmau să asigure 
subordonarea activităţii întreprinderilor respective politicii economice a statului, să împiedice transferul 
acţiunilor, camuflarea vânzărilor, să controleze şi să aprobe toate actele de dispoziţie din întreprinderile 
pe lângă care funcţionau. Mai ales cei recrutaţi din rândul Mişcării Legionare au comis nenumărate 
abuzuri, periclitând chiar desfăşurarea “normală” a românizării. La 18 ianuarie 1941, s-a desfiinţat 
instituţia comisarilor de românizare controlul asupra întreprinderilor evreieşti trecând asupra unei comisii 
centrale din cadrul Ministerului Economiei Naţionale. 
Cu toate eforturile depuse, nici românizarea forţei de muncă, concepută ca o măsură atotcuprinzătoare, nu 
a fost definitivată. Prin Decretul-Lege nr. 3825 din 12 noiembrie 1940 pentru românizarea personalului 
din întreprinderi, se stipula că, exceptând instituţiile evreieşti cu caracter strict religios sau cultural, 
întreprinderile civile sau comerciale, cu sau fără scop lucrativ, precum şi asociaţiile, fundaţiile şi 
stabilimentele de orice fel nu vor putea avea în serviciul lor salariaţi evrei. Cu anumite excepţii, (urmaşii 
direcţi ai voluntarilor, invalizilor şi morţilor din Războiul de Independenţă din 1877, invalizii şi orfanii 
din Războiul pentru Întregirea Neamului-1916-1918 ) întregul personal evreiesc trebuia concediat până la 
31 decembrie 1941. Chiar dacă termenul a fost prelungit de câteva ori, statisticile arată că, la 1 martie 
1943, din cei 28.225 de salariaţi evrei care trebuiau daţi afară tot mai rămăseseră 6.416.
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Necesitatea prezenţei negustorilor evrei în oraşele din Judeţul Putna este subliniată şi în raportul Biroului 
Poliţiei de Siguranţă Focşani, din 17 iunie 1943, trimis Inspectoratului Regional de Poliţie Galaţi: „În 
ceea ce priveşte lichidarea comerţului şi a întreprinderilor evreieşti din Adjud şi Odobeşti aceasta 
întâmpină mari greutăţi din cauză că nu se găsesc persoane creştine care să dispună de capitalul necesar 
pentru preluarea acestor firme evreieşti. S-a mai constatat că evreii, proprietari de firme comerciale 
evreieşti din ambele oraşe, în ultimul timp nu au mai comandat nici un fel de mărfuri în locul celor 
vândute din care cauză începe a se resimţi lipsa de pe piaţă a mai multor feluri de mărfuri”. 
În şedinţa din 21 decembrie 1942 a Comisiei Interministeriale pentru organizarea regimului evreilor s-a 
hotărât ca evreii să îşi procure orice fel de alimente, din pieţe sau magazinele de desfacere, numai după 
orele 10 dimineaţa, „indiferent de faptul că această operaţiune se face direct sau prin interpuşi”. La 
Odobeşti evreii nu aveau acces în piaţă fiind aprovizionaţi de primărie prin doi negustori evrei. În 
rapoarte se arată că implementarea în teritoriu a ordinelor M.A.I. privind restricţiile de aprovizionare şi 
limitarea contactului evreilor cu populaţia rurală românească nu au dat rezultatele scontate din cauza 
lipsei de personal poliţienesc, controalele făcându-se anevoie.
Deşi Ordinele M.A.I. nr. 10.556 şi 10.730/943 nu prevedeau eliberarea autorizaţiilor de călătorie, pentru 
căutare de locuinţe, evreilor ce urmau a fi evacuaţi, totuşi Prefectura Putna a eliberat asemenea acte, 
valabile pe perioade cuprinse între 5 şi 15 zile, unui număr de 33 de evrei din Adjud şi Odobeşti pentru a 
se putea deplasa la Focşani. Prefectul îşi justifica acţiunea respectivă în raportul înaintat M.A.I. la 25 
iunie 1943: „Am înţeles (...) să am libertatea de a aranja în aşa mod evacuarea evreilor din oraşele 
nereşedinţă ale judeţului şi plasarea lor în Focşani, încât această operaţiune foarte dificilă din toate 
punctele de vedere şi mai cu seamă, când are loc într-un oraş dărâmat de cutremur, unde imobilele sunt 
proape imposibil de locuit şi îngrămădeala cetăţenilor destul de mare, să se facă în ordine şi cu omenie. 
În consfătuirea ce am avut cu Şeful Poliţiei Focşani (...) am înţeles să dau posibilitatea evreilor de a-şi 
lichida bunurile şi fondurile de comerţ, transportându-le în mâinile românilor, spre a se creia o 
continuitate în activitatea economică a judeţului.
Am voit să asigur, în mod treptat, o deplasare şi o cazare, luând măsuri ca imobilele să fie predate în bună 
stare şi păzite de a nu fi distruse, după cum s-a întâmplat adeseori în trecut”.  
La neajunsurile suportate de populaţia evreiască se adaugă şi bătăile care au fost administrate membrilor 
acesteia, fie de reprezentanţi ai autorităţilor române fie de legionari. 
Evreii Lupu Moise şi Lupu Herşcu, ambii din Odobeşti, aflându-se cu afaceri comerciale în Comuna 
Jariştea, în data de 11 ianuarie 1941, au fost întâmpinaţi de mai mulţi indivizi care i-au dus în sediul 
Mişcării Legionare din localitate unde au fost bătuţi cu cruzime. Lupu Herşcu a fost şi înjunghiat în 
torace fiind ulterior internat la spitalul judeţean. Printre legionari ei au recunoscut pe comerciantul 
Strătulat din acea comună.
Comisariatul de Poliţie Odobeşti raporta că „în seara zilei de 3.III. 1941, orele 20, soldatul Felciuc 
Teodor, ctg. 1934 din Reg. 53 Inf. Fortificaţii, compania comandă, s-a dus înarmat cu baioneta la armă, la 
ceasornicarul Smil Bren, din acest oraş, unde l-a somat să scoată banii ce îi are pentru că are informaţii că 
are bani falşi, la somaţie au scos suma de 2165 lei pe cari soldatul i-a luat, somându-i să nu facă nici o 
mişcare, (i)eşind în stradă a dispărut”. În cele din urmă, soldatul a fost prins şi dezarmat în timp ce îl 
jefuia şi pe comerciantul Alex. Săvulescu, fiind predat la Comenduirea Focşani.
                               …………………………..



   MINIREVISTA COMUNITATII EVREILOR FOCSANI

9

                                                   Din secretele istoriei
                                        -   Oglinda si istoricul oglinzilor -     

 Inca din epoca bronzului, locuitorii Orientului foloseau in mod curent oglinda, 
aceasta reprezentand pe atunci un mijloc de civilizatie. Primele oglinzi realizate erau metalice si aveau 
forma unui disc slefuit pe o parte si foarte bogat ornate pe cealalta parte.De regula, in antichitate, 
oglinzile erau facute din bronz sau argint si mai rar din obsidian lustruit.
Incepand cu epoca fierului, oglinda a fost folosita si in alte regiuni, in primul rand in zonele limitrofe 
tarilor orientale. La vechii greci si romani, oglinda este destul de raspandita si mult apreciata, in special la 
femei. Considerate opere de arta, prezenta oglinzilor este atestata in cele mai vechi documente ale 
antichitatii grecesti. In operele sale, Homer o mentioneaza destul de des atunci cand aduce vorba de 
obiceiurile femeilor din Troia. Multe oglinzi folosite in timpul lui Homer erau confectionate din aur, cu 
manerul frumos ornat, de cele mai multe ori infatisand o silueta feminina, reprezentata, de obicei, de 
Afrodita, zeita dragostei si a frumusetii. Mai tarziu, grecii au pus oglinda sub inaltul patronaj al acestei 
zeite.Concomitent cu folosirea ca obiect de lux, mintea iscoditoare a unor oameni din antichitate a cautat 
sa dea oglinzilor si o intrebuintare practica, primul care le-a folosit in scopuri tehnico-militare, fiind 
vestitul invatat grec Arhimede (c. 287 – 212 i.e.n.).
Romanii au mostenit de la etrusci mestesugul fabricarii oglinzilor, perfectionandu-le apoi in mod 
considerabil. Oglinda constituia si pentru romani un obiect de stricta necesitate, fiind nelipsita din trusa 
de infrumusetare a femeilor. Poetul latin Ovidiu (43 i.e.n. - c. 17 e.n.), intr-una din elogiile sale face 
referiri la oglinda, considerand-o sincera, deoarece reflecta in mod cinstit adevarata fata a omului. Daca la 
inceput romanii foloseau oglinzile metalice, cu un procedeu de fabricatie simplu, mai tarziu, potrivit 
relatarilor naturalistului latin Pliniu cel Batran (24 - 79), fabricarea oglinzilor din sticla iau o mare 
amploare. Confectionarea acestor oglinzi se facea prin fixarea unei placi de sticla pe un suport de plumb 
sau cositor, procedeu care le asigura o reflexie mai buna. 
In Evul Mediu, arta fabricarii oglinzilor s-a pierdut. Aceasta a renascut abia in secolul al XIII-lea la 
Venetia. In 1291, toate atelierele de sticlarie venetiene au fost mutate in insula Murano, la 2 km de 
Venetia, unde meseria de sticlar era la mare cinste. Nu este mai putin adevarat ca oglinzile venetiene erau 
foarte scumpe si mult cautate, fiind considerate adevarate opere de arta. Asa se face ca la mijlocul 
secolului al XVII-lea o oglinda venetiana cu rama de argint era cam de 20 de ori mai scumpa decat un 
tablou a lui Rafael. Cu toate masurile drastice luate de venetieni pentru pastrarea secretului de fabricare a 
oglinzilor, totusi, Franta a izbutit pentru prima data in 1665 sa fabrice la Paris oglinzi de calitatea celor 
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venetiene. Prin atragerea a 4 sticlari venetieni, Franta a reusit sa afle secretul astrat cu strasnicie timp de 
aproape 5 secole. In scurta vreme, fabricile de oglinzi iau extindere si in alte tari, ca Anglia, Germania, 
etc. Cand arhitectura europeana a trecut de la stilul gotic, auster, la cel baroc, fastuos, oglinzile de mari 
dimensiuni au fost solicitate tot mai mult sa orneze peretii si caminele palatelor si locuintelor princiare, 
deoarece creau efecte optice deosebite. Bineinteles ca tot timpul oglinzile au tinut pasul cu moda vremii, 
mai incarcate sau mai simple, mai mari sau mai mici, in functie de gusturile din epocile respective. Foarte 
multe oglinzi de interior erau incadrate de rame mari, fastuoase. Incepand cu 1754, ramele erau 
confectionate din lemn aurit sau erau turnate in bronz, cu sau fara adaugiri de ghips. Arta sticlarilor s-a 
imbinat cu fantezia creatorilor de frumos, de pe urma caruia au iesit adevarate opere de arta, numeroase 
oglinzi fiind decorate cu pasari, veverite, amorasi, siluete feminine, ghirlande de frunze si flori, etc. Cu 
timpul, au fost folosite si in arta aplicata, fiind pictate de maestri ai penelului.
Oglinda –intre realitate si simbol
Pe cat de indelungata este istoria acestui obiect, pe atat de complicate sunt semnificatiile care i s-au 
atribuit prin traditie, mitologie, filosofie etc. Prin aceste conotatii (adaugiri de sensuri) se explica si 
cuvantul “speculatie” (care vine din latinescul “speculum”-“oglinda”). Initial, “speculatie” insemna “a 
observa cerul si miscarea stelelor, cu ajutorul unei oglinzi”, iar, in prezent, are sensul de “studiu, opinie 
teoretica asupra unei probleme”. Putem sa “speculam”, asadar, si sa observam ca, de la obiect cu 
destinatie practica, oglinda a devenit, treptat, forma de cunoastere, generatoare de superstitii si de practici 
magice, a modificat mentalitati, atitudini si comportamente, incepand, de exemplu, cu  personajul 
mitologiei antice, Narcis, indragostit de propria imagine reflectata in oglinda apei (de unde si termenul 
“narcisism”), pana la teoria microcosmosului (Pamantul), ca imagine reflectata in oglinda a 
macrocosmosului (Universul). In Orient, oglinda curata este simbolul armoniei si al regalitatii, al 
intelepciunii si al cunoasterii, in timp ce oglinda prafuita este semnul spiritului intunecat. In practicile 
magice ale multor popoare, oglinda mediaza cu lumea spiritelor sau face posibila cunoasterea trecutului si 
a viitorului. O oglinda sparta, se crede si in folclorul romanesc, aduce necaz, pentru ca sufletul omului 
este ascuns in oglinda. Singurul remediu in acesta situatie este aruncarea cioburilor intr-o apa curgatoare 
s.a.m.d.
La cealalta extrema, oglinzile se folosesc in aproape toate domeniile bazate pe tehnologiile ultramoderne, 
de la antenele parabolice, care sunt, de fapt, niste uriase oglinzi care capteaza undele emise de sateliti, 
pana la radare, aparate de fotografiat, telescoape, aparatura medicala etc. In oricare dintre aceste situatii, 
un paradox este mereu valabil: imaginea reflectata intr-o oglinda este rasturnata de la stanga la dreapta si 
invers, niciodata de sus in jos.   

           
                                                                                                                                      (   sursa : internet )



   MINIREVISTA COMUNITATII EVREILOR FOCSANI

11

                                         
-  Woody Allen (numele inițial Allen Stewart Konigsberg, numele legal Heywood Allen, n. 1 decembrie 
1935, New York) este unul dintre cei mai importanți regizori de film și comedieni americani.   
- Yotam Reuveni ( Jean Riven, născut la 2 decembrie 1949 la Iași) este un scriitor, poet, traducător, 
publicist și editor israelian, originar din România. Influențat de Proust și de scriitorul israelian Pinhas 
Sadè, Yotam Reuveni este un reprezentant proeminent al scrierii „fluxului conștiinței” în literatura 
ebraică.  
 - Maria Ventura (n. 13 iulie 1886 sau 1888 – d. 3 decembrie 1954, Paris) a fost o actriță română de 
origine evreiască. A jucat în limbile franceză și română. Cunoscută în România și sub numele de 
Mărioara Ventura, iar în Franța ca Marie Ventura. 
-  Eli Wallach (n. 7 decembrie 1915 - d. 24 iunie 2014) a fost un actor evreu-american de film și 
televiziune.
- Jenő Janovics (n. 8 decembrie 1872, Ungvar, Regatul Ungariei, astăzi Ujhorod, Ucraina – d. 16 
noiembrie 1945, Cluj, România) a fost un actor, scenarist, regizor și director de teatru maghiar de 
origine evreiască, pionier al cinematografiei, mentor al regizorilor Alexander Korda și Michael Curtiz. 
-   Fritz Haber (n. 9 decembrie 1868; d. 29 ianuarie 1934) a fost un chimist evreu-german laureat 
al Premiului Nobel pentru chimie (1918). Printre meritele sale se enumără sinteza amoniacului și 
descoperirea elementelor de componență
-  Myriam Bernstein-Cohen, (Maria Iakovlevna Bernstein-Kogan, n. 14 decembrie  1895, 
Chișinău, Imperiul Rus- d. 4 aprilie 1991 Tel Aviv, Israel  ), a fost o actriță, regizoare, scriitoare și 
traducătoare israeliană, evreică din Basarabia, pionieră a teatrului ebraic de repertoriu în Palestina și 
apoi în Statul Israel, fiica lui Jacob Bernstein-Cohen. 
- Rozina (Rosina) Cambos ( n. 17 decembrie 1951, Bacău - d. 4 decembrie 2012 Beit Dagan) a fost 
o actriță română și din 1983, actriță israeliană, de teatru, de cinematograf și televiziune. A jucat în 
limbile ebraică si română. S-a distins ca „actriță de caractere”, atât în roluri comice cât și dramatice. 
-  Steven Allan Spielberg (n. 18 decembrie, 1946, Cincinnati, Ohio) este un regizor, producător și 
scenarist american. Spielberg este de trei ori câștigător al premiului Oscar și este producătorul de film 
cu cel mai bun succes financiar al tuturor timpurilor; filmele sale având încasări de aproape 8 miliarde 
de dolari la nivel mondial.
-  Albert Abraham Michelson (n. 19 decembrie, 1852 – d. 9 mai, 1931) a fost un fizician evreu-
prusac-american cunoscut pentru lucrările sale în domeniul măsurării vitezei luminii și în primul rând 
pentru experimentul Michelson-Morley. În 1907 a primit Premiul Nobel pentru Fizică .
- Paul Dundes Wolfowitz (născut la 22 decembrie1943) este un diplomat și politolog evreu-american. 
A îndeplinit în trecut funcția de adjunct al Secretarului de stat pentru apărare al Statelor Unite,Donald 
Rumsfeld în anii 1975-1976 și 2001-2005, și cea de președinte al Băncii Mondiale în anii 2005-2007. 
Wolfowitz a fost decanul Școlii Paul H.Nitze de Studii Avansate Internaționale SAIS la Universitatea 
Johns Hopkins.       
-  Maxim Maximovici Litvinov (Meir Henoch Mojszewicz Wallach-Finkelstein n.17 iulie 1876, 
Białystok, guvernoratul Grodno, Imperiul Rus (acum în Polonia) – d.31 decembrie 1951, 
Moscova, URSS) a fost un revoluționar rus și diplomat de carieră sovietic de primă importanță.
                                                                                                            Selectie – Andreea Panaite                                                                                                                  
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  Unui batran suporter dinamovist i-a sunat ceasul. Pe patul mortii el isi cheama fiul si-i zice:
- Fiule iti las ca mostenire abonamentul meu la tribuna 0.
- Da, tata...
- Vreau in schimb sa-mi cumperi un abonament la meciurile din Ghencea iar pe ultimul drum sa-mi 
invelesti cosciugul in steagul Stelei.
- Dar, tata, toata viata ai fost devotat lui Dinamo, de ce te schimbi acum, pe patul de moarte?
- Da-i in ma-sa, decat sa moara unul de-ai nostri, mai bine unul de-al lor!
   Un barbat se uita la TV si se trezeste cu o tigaie in cap de la nevasta:
- Asta pentru ce este, draga? 
- Ce e cu numele Laura, scris pe biletul ala?
- A, e numele unui cal pe care am pariat la cursele de cai!
Sotia pleaca linistita... A doua zi, barbatul se trezeste cu o tigaie si mai zdravana in cap.
- Asta pentru ce mai e, draga?
- Te-a sunat calul!
  In un spital de nebuni: Intra doctorul in camera nebunilor si deseneaza o usa pe perete. Nebunii se uita 
curiosi la perete dupa care doctorul spune:
- Baieti, deschideti usa!
Toti nebunii au sarit si au inceput sa traga de perete care mai de care.
Un singur nebun statea pe pat fara nici un interes.
- Doctorul uimit il intreaba:
Tu de ce nu vrei sa deschizi usa?
- Ha, pai eu am cheia. 
    Un tip merge pe autostrada 57 cu masina si asculta radioul. 
La un moment dat, la radio, crainica anunta:
– Pe autostrada 57, un nebun merge pe contrasens.
Tipul foarte enervat:
- Nu unul, sute, sute !
   Auzi Nae, nevasta-mea s-a dus la dentist si de frica i-a zis ca mai bine face un copil, decat sa-si 
scoata o masea.
– Si ce i-a zis dentistul?
– Hotarati-va doamna, ca sa stiu cum aranjez scaunul
Cica un preot zbura cu avionul. Cheama stewardesa si-i zice: un whisky, te rog!

Dupa un moment de gandire o intreaba :
- La ce inaltime zburam acum ?
- La 16.000m alt.
- Hm, prea aproape sunt de sefu ... Adu-mi un ceai!
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                              EVREI  CARE  AU  LUAT  PREMIUL NOBEL  

                  Ferdinand Frederick Henri Moissan                     

Henri Moissan ( 28 septembrie din 1852 , Paris - 20 februarie din 1907 , Paris) a fost un 
farmacist , chimist si profesor universitar francez , Premiul Nobel pentru chimie în 1906

Născut într - o familie de evrei, a studiat la Collège de Meaux , la Institutul Agronomic din Paris și 
la Institutul de Toxicologie. El a obtinut diploma in chimie in 1874 si titlul de doctor în aceeași 
știință în anul 1880 , cu o teză despre cianogen și reacțiile lor pentru a forma cianura . El a lucrat la 
Muzeul de Istorie Naturală din Paris și în laboratoarele Edmond FREMY . El a predat la Școala de 
Farmacie începând cu 1879 , ajungand la a preda chimie si toxicologie in 1886 . Din 1900 a fost 
profesor de chimie la Universitatea din Paris. El a intrat în Academia de Științe în 1891 . Printre 
contribuțiile sale cele mai notabile științifice, în 1886 el a reușit să izoleze fluorului sub sub formă 
de culoare gălbuie - gaz ecologic prin electroliza unei soluții de fluorhidrat de potasiu în acid 
fluorhidric anhidru . Cu privire la existența de fluor a fost cunoscut de ani înainte, dar toate 
încercările au eșuat să-l, și chiar unii cercetători au murit în încercarea.
El a conceput , de asemenea , un cuptor cu arc electric capabil să atingă temperaturi de 4100 ° C, 
ceea ce reduce mineralele anumitor metale , cum ar fi uraniu , crom , wolfram , vanadiu , mangan , 
titan și molibden .
În 1893 el a lansat metoda de preparare mici diamante artificiale de carbon dizolvat în fier topit, 
care a fost un sentiment minunat. Cu toate acestea, atunci când a încercat să recreeze experimentul, 
nici un om de știință și nici Moissan- însuși ar putea obține chiar și urme de diamante. Astăzi se 
crede că unele glumeț pune aceste chipsuri diamante asistent în amestecul de fontă.
A fost una dintre primele de a efectua cercetări cu privire la calciu , descoperit în 1808 de către 
Humphry Davy , obtinerea o puritate de 99% prin electroliza iodură de calciu (CAI 2).
În 1906 a fost distins cu Premiul Nobel în chimie "pentru experimentele sale privind izolarea 
fluor."
Lucrări științifice 
 includ Le Patru électrique (1897, "cuptorul electric"), Le Fluor et ses Compune (1900, "Fluor și 
compușii săi"), și Traité de Chimie MINERALE, 5 voi. (1904-1906; "Treatise pe chimie 
anorganică").
onoruri filatelie Suedia a emis în 1966 o cifră de timbru Henri Moissan în compania altor doi 
laureați ai Premiului Nobel în 1906.



   MINIREVISTA COMUNITATII EVREILOR FOCSANI

14

          
 Franța a emis un timbru în 1986 pentru centenarul izolarea fluor și, în 2006 , o altă ștampilă pentru 
a comemora centenarul Premiului Nobel , Henri Moissan.

 Moissan prepararea de fluor la Facultatea de Farmacie (1888)

 Moissan, profesor la Scoala de Farmacie din Paris. Acest portret este 
în Sala Fapte ale Școlii de Farmacie, 4 Avenue de l'Observatoire din Paris a 6

 Monumentul lui Moissan, prin Aronson (Meaux)
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                        Amigdalita     ( 2 )                       
                       ................. 
Expectativa vigilenta
Expectativa vigilenta este perioada de timp in care pacientul impreuna cu medicul specialist urmaresc 
evolutia bolii fara a institui tratament medicamentos. Aceasta tactica este potrivita daca amigdalita apare 
insotita de simptome de tip gripal, de exemplu catarul (prezenta de secretii la nivelul nasului) nazal, 
congestia nazala, tusea si stranutul. Amigdalitele insotite de aceste simptome sunt cel mai adesea cauzate 
de virusuri. In cazul amigdalitelor de etiologie virala este preferat tratamentul ambulator (la domiciliu) 
cu toate ca lipsa oricarui tratament conduce la vindecare in aproximativ doua saptamani. In general, cu 
cat starea pacientului are mai multe similitudini cu gripa cu atat este mai putin probabil ca etiologia bolii 
sa fie streptococica. 
Atitudinea de expectativa vigilenta nu este potrivita atunci cand amigdalitele se manifesta cu febra de 
38,3 C sau mai inalta sau sunt prezenti nodulii ganglionari inflamati la nivelul gatului (ganglioni 
cervicali). In cazul in care aceste simptome se asociaza, este necesar un consult medical de specialitate si 
instituirea promta a tratamentului antibiotic daca etiologia streptococica este evidentiata.
Investigatii
Diagnosticul amigdalitei este rezultatul unui istoric personal al bolii, alaturi de examenul obiectiv al 
gatului. Un istoric exact al bolii este necesar pentru a determina caracterul recurent al bolii, fapt care 
poate afecta optiunea terapeutica. 
In cazul in care simptomele sunt sugestive pentru angina streptococica, medicul specialist va confirma 
diagnosticul prin efectuarea unei culturi bacteriene. 
Angina streptococica este confirmata in cazul in care sunt prezente trei sau patru din urmatoarele semne 
sau simptome: 
- febra 
- depozite albe sau galbui pe suprafata amigdalelor (exudat amigdalian) sau in jurul lor 
- noduli ganglionari inflamati sau sensibili la nivelul gatului 
- absenta tusei sau stranutului. 
Daca este suspectata infectia streptococica, medicul specialist va confirma diagnosticul prin realizarea 
unui test rapid streptococic si/sau efectuarea unei culturi bacteriene. Ambele teste sunt usor de realizat in 
cadrul cabinetului medical iar avantajele si dezavantajele acestor proceduri sunt discutate impreuna cu 
pacientul, pentru a stabili metoda cea mai potrivita de diagnosticare. 
In functie de rezultatul acestor teste se va initia sau nu tratamentul antibiotic. Rezultatul acestor 
investigatii impreuna cu un istoric personal si precis al bolii vor fi luate in considerare in decizia de 
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indepartare chirurgicala a amigdalelor (amigdalectomie). Prezinta utilitate si testul pentru 
mononucleoza, in cazul in care virusul Ebstein-Barr, responsabil de etiopatogenia mononucleozei 
infectioase, este considerat a fi responsabil si de producerea amigdalitei.
Tratament -
Amigdalitele, au cel mai frecvent o etiologie virala, avand o evolutie favorabila in lipsa tratamentului, 
infectia rezolvandu-se de la sine. In cazul in care etiologia amigdalitelor este streptococica este necesar 
instituirea tratamentului antibiotic. Sunt de remarcat semne si simptome ce evidentiaza aceasta etiologie 
(streptococica) cum ar fi semnele de deshidratare (uscaciunea gurii si a limbii) sau simptome ce indica o 
complicatie (dureri la nivelul urechii).
Amigdalitele de etiologie virala
Amigdalitele de cauza virala au o evolutie spontana, rezolvandu-se de la sine fara a fi necesar instituirea 
tratamentului antibiotic. 
Virusul Ebstain-Barr, responsabil de producerea mononucleozei infectioase, este implicat si in 
etiopatogenia amigdalitelor a caror evolutie, in acest caz, este asemanatoare cu infectia produsa de 
bacterii, perioada de remitere fiind prelungita la cateva saptamani sau mai mult. 
Tratamentul ambulator folosind gargara cu apa sarata, lichide calde si medicamente antialgice la copiii 
peste sase luni ajuta la ameliorarea disconfortului. Antialgicele cum sunt acetaminofenul si ibuprofenul, 
administrate la copii inlocuiesc de obicei aspirina. Nu este recomandata folosirea aspirinei inainte de 
varsta de 20 de ani datorita legaturii acesteia cu inducerea sindromului Reye. Administrarea 
acetaminofenului inaintea varstei de sase luni se va face numai la indicatia medicului specialist. Multe 
dintre medicamentele administrate fara prescriptie medicala cum ar fi antisepticele orale, decongestivele 
nazale sau antihistaminicele, datorita anumitor ingrediente pe care le contin, nu si-au dovedit eficacitatea 
in ameliorarea disconfortului, nefiind recomandate la copiii cu amigdalita acuta.
Amigdalitele de etiologie bacteriana
In cazul amigdalitelor streptococice tratamentul antibiotic este cel recomandat. Cu toate ca si 
amigdalitele bacteriene se vindeca de obicei spontan, tratamentul antibiotic previne aparitia 
complicatiilor poststreptococice care pot aparea dupa o infectie streptococica netratata. In cazul 
instituirii tratamentului antibiotic, acesta trebuie urmat dupa indicatiile directe ale medicului specialist. 
Perioada administrarii antibioticelor este exact cea prescrisa de medic, chiar daca simptomele dispar de 
la inceputul tratamentului. Daca perioada de administrare a antibioticelor nu este respectata, bacteriile 
vor dezvolta rezistenta la medicamentul respectiv si acesta isi va pierde actiunea terapeutica la 
urmatoarea administrare.
Tratament ambulator (la domiciliu)
Scopul tratamentului ambulator pentru amigdalitele de etiologie virala este controlul simptomelor in 
timp ce sistemul imunitar lupta pentru neutralizarea infectiei. Cuprinde masuri de ameliorare a 
disconfortului dat de inflamatia gatului si de simptomele gripale: secretiile nazale, congestia nazala, 
tusea si stranutul. Gargara cu apa sarata (1,2 ml. sare la 118,3 ml. apa calduta) de cateva ori pe zi, 
consumul de lichide calde si administrarea de medicamente antialgice eliberate fara reteta medicala 
(acetaminofenul) amelioreaza disconfortul datorat inflamatiei.        
                                                                                                                                                                               
.....>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>       ( sursa : internet )                                                                                           
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  În sezonul rece organismul este expus la numeroase boli care pot provoca o serie de complicaţii nedorite, 
mai spun specialiştii. 
Gripa este o infecţie respiratorie contagioasă, cu potenţial mic de ameninţare dacă este tratată la timp, spun 
medicii. Simptomele gripei apar la aproximativ trei zile după expunerea la virus, şi includ: febră, frisoane, 
tuse, durere în gât, nas înfundat, durere de spate, braţe şi picioare. Deşi manifestările sunt asemănătoare cu 
cele cauzate de răceală, în cazul gripei sunt totuşi mai severe şi durează mai mult timp. Medicii spun că 
vaccinul antigripal reprezintă cea mai sigură metodă de a ţine la distanţă această boală. Vaccinul are rolul 
de a reduce severitatea simptomelor şi de a proteja organismul împotriva complicaţiilor care ar putea să 
apară. În plus, adoptarea unui mod de viaţă igienic, asigurarea unui aport constant de vitamine şi minerale 
din fructe şi legume, hidratare şi somn suficient contribuie la ţinerea sub control a virusului.
Pneumonia este o boală ce se manifestă prin inflamaţia căilor pulmonare sau a ţesutului pulmonar, în 
termeni populari fiind cunoscută şi drept “aprindere de plămâni”. Potrivit medicilor, cauzele acestei 
afecţiuni pot fi virale, bacteriene, micotice sau toxice, agenţii patogeni responsabili de boala circulând fie 
pe calea aerului, fie pe cale limfatică sau transportaţi din alte focare infecţioase ale organismului. 
“Manifestările se pot recunoaşte prin febră, frisoare, tuse, respiraţie defectuoasă şi durere la nivelul cutiei 
toracice, iar pentru a preveni, sunt indicate următoarele acţiuni: vaccinuri antigripale, respectarea strictă a 
regulilor de igienă, evitarea contactului cu persoane care au deja afecţiuni ale tractului respirator, dar şi 
ocolirea aglomeraţiilor în perioade de apariţie a epidemiilor”.
Laringita reprezintă o inflamaţie ce se produce la nivelul laringelui. Cauzele pot fi: infecţia virală a 
laringelui sau infectiile bacteriene, întâlnite, ce-i drept, în cazuri mai rare. Expunerea la praf, fum de ţigară 
şi alte substanţe iritante, boli de reflux gastro-esofagian, leziuni precanceroase, toate acestea pot provoca 
modificări ale structurii mucoasei, cauzând disconfort. “Măsurile de prevenire a formelor de laringita sunt 
în general măsurile de prevenire a infecţiilor acute de căi respiratorii superioare, în cazul în care laringita 
survine pe un organism sănătos, însoţind una din formele de îmbolnăvire ale sezonului rece - răceală 
simplă, guturai, viroză respiratorie sau gripă. Ca măsuri generale de prevenire amintim: îmbrăcămintea şi 
încălţămintea adecvată pentru sezonul rece, şi evitarea băuturilor reci de la frigider”, precizează dr. Teofil 
Roşu.
Infecţia urinară este o afecţiune a tractului urinar, prezentă la nivelul uretrei sau vezicii urinare, cu 
extindere spre rinichi. Aceasta este anunţată de o durere lombară unilaterală sau bilaterală, urinat des însoţit 
de durere, hematurie (urinarea cu sânge) şi miros particular al urinei. Pentru a ne feri de această afecţiune, 
prezentă preponderant în rândul femeilor, este recomandată urinarea cu regularitate, consumul frecvent de 
apă, purtarea lenjeriei din bumbac, evitarea băilor cu spumă şi consumarea vitaminei C.
Degerăturile sunt leziuni ale ţesuturilor, provocate de frig, în urma situaţiilor de expunere la temperaturi 
scăzute. Părţile corpului cel mai des afectate de degerături sunt: zona feţei, urechile, încheieturile, mâinile, 
picioarele. Pielea degerată este albicioasă, rigidă şi mai degrabă se manifestă amorţeala decât durerea. 
Medicii spun că degerăturile nu apar doar la temperaturi extreme. Pielea începe să sufere atunci când 
temeperatura ajunge la 5 grade Celsius, dacă nu este protejată adecvat. „Lipsa de adăpost, oboseala, 
deshidratarea, îmbrăcămintea nepotrivită la mare altitudine sunt principalii factor de risc, care pot fi însă 
atenuaţi prin: purtarea hainelor adecvate, cu stratul exterior rezistent la apă, consumul mare de calorii, dar şi 
tratarea încă de la primele indicii ale degerăturii: roşeaţă, furnicături, amorţeală, înţepături şi durere
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                                                     Topul florilor toxice                        
Rhododendron
Rhododendronul, cu florile sale in forma de clopotel, arata grozav in gradina primavara, dar invelisul si 
substanta produsa de nectarul florilor este toxica. Daca mananci asa ceva poti avea senzatie de foc in 
gura si probabil vei experimenta o salivare intensa, varsaturi, diaree si o senzatie de mancarime pe corp. 
Dureri de cap, slabirea fortei si dificultatile de vedere pot aparea mai tarziu. Ritmul cardiac scade si poti 
intra in coma, iar in cel mai rau caz poate surveni decesul. Doctorii vor incerca sa-ti inlocuiasca fluidele 
si te vor ajuta sa respiri usor, dupa care vor administra medicamente pentru a stabiliza ritmul cardiac.
Narcisa
Acest vestitor al primaverii colorat in galben sau alb, poate deveni toxic in cazul consumarii bulbilor de 
catre om. Unii oameni ii confunda cu ceapa. Cei intoxicati au raportat greata, varsaturi, crampe si diaree. 
Doctorul ar putea recomanda tratament intravenos si pastile pentru tratarea starii de rau, in cazul 
simptomelor puternice sau in cazul copiilor.
Ficusul
Toate speciile de ficus au acel lapte pe care il secreta, de care se stie ca este toxic. Sunt aproximativ 800 
de specii de ficus, multe dintre ele fiind crescute in casa. Cel mai rau lucru pe care il poate produce 
intoxicarea cu toxinele ficusului, ar fi iritarea pielii si micile inflamatii, sau, in unele cazuri, alergie.
Leandrul
Spre deosebire de florile de mai sus, care aveau ori seva, ori frunzele, ori florile toxice, fiecare particica 
a Leandrului este otravitoare.Chiar si inhalarea accidentala a fumului produs de un leandru ars este o 
problema. Pana si daca apa in care a stat este bauta, simptomele apar imediat si includ palpitatii sau 
incetinirea pulsului si ridicarea nivelului de potasiu. Tratamentul include medicamente pentru 
restabilirea ritmului cardiac, provocarea varsaturii sau inghitirea unui carbune care sa absoarba toxinele.
Crizantema
Exista circa 150 de specii de crizanteme, ele fiind plantate in gradinile caselor pentru a tine iepurii 
departe. Bulbii acestora sunt toxici si pentru oameni, insa nu in foarte mare masura. Ele pot provoca 
mancarimi si inflamatii minore daca sunt mancate.
Anthurium
Tulpinile si frunzele acestor bizare plante sunt toxice. Cunoscute si drept 'florile flamingo', consumarea 
lor pot da o senzatie puternica de arsura in gura si pot provoca basici. Vocea devine ragusita si inghititul 
dificil. Majoritatea simptomelor se pierd in timp, insa anumite pastile de gat, siropuri sau plante 
medicinale pot rezolva problema mai repede.
Hortensia
Aceste flori sunt plantate in gradini in special pe post de ornamente, deoarece pot creste pana la 4,5 
metri. Bujorii acestora pot insa induce o durere de stomac foarte puternica, la cateva ore dupa ce au fost 
mancati. De obicei simptomele pot varia de la piele iritata si varsaturi, la slabirea organismului si 
transpiratie excesiva. Unele rapoarte indica faptul ca anumiti pacienti pot intra in coma si au convulsii. 
Din fericire exista un antidot special pentru intoxicarea cu hortensie.    

                                                                                                       Selectie de Harieta R.( sursa internet )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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                   Mituri despre casatorie    ( I )`                                                    
Cum aproape jumatate dintre casnicii se sfarsesc cu un divort (conform statisticilor), multe cupluri 
au inceput sa-si reanalizeze relatia pe care fiecare o are cu partenerul de viata. Dar inainte de a 
incepe orice analiza rationala, este important sa cunosti cateva lucruri care au devenit deja mituri 
despre casatorie. 
Mit: barbatii au beneficii mai mari in urma casatoriei decat femeile.
Realitate: contrar studiilor ample care au fost date publicitatii cu multi ani in urma, expertii zilelor noastre 
au descoperit ca barbatii si femeile beneficiaza in mod egal de pe urma casatoriei, dar poate in modalitati 
diferite. Atat barbatii cat si femeile traiesc mai mult, mai fericiti, mai sanatosi si mult mai bine atunci cand 
sunt casatoriti. Sotii castiga in mod normal mai multa sanatate, in timp ce sotiile au mai mari avantaje 
financiare. 
Mit: de obicei, copiii contribuie la imbunatatirea starii de fericire a cuplului si ii apropie pe cei doi 
parteneri.
Realitate: multe studii au demonstrat ca venirea primului copil intr-un cuplu ii indeparteaza pe cei doi 
parteneri si aduce un oarecare stres in viata de cuplu. In orice caz, cuplurile care au copii sunt mai putin 
predispuse divortului decat cele fara. 
Mit: cheia succesului unei casnicii de durata este norocul si dragostea adevarata.
Realitate: mai mult decat norocul si dragostea, motivul cel mai bun care sta la baza unei relatii de succes 
si de lunga durata este intelegerea si prietenia. Acestea definesc casnicia ca fiind o creatie care a cerut 
multa munca, dedicare si intelegere (a unuia fata de celalalt si fata de institutia casatoriei). Cele mai 
fericite cupluri sunt prietenii care si-au impartit viata si sunt compatibili in ceea ce priveste interesele si 
valorile. 
Mit: cu cat o femeie este mai instruita, cu atat sansele de a se casatori scad.
Realitate: un studiu recent care are la baza rata casatoriilor la mijlocul anilor '90, a concluzionat ca femeia 
moderna, absolventa de studii superioare, are sanse mai mare de a se casatori decat colegele sale din liceu 
care nu au mers mai departe, in ciuda varstei inaintate la care cele din prima categorie se casatoresc. Acest 
lucru aduce o schimbare fata de trecut cand femeilor cu mai multa educatie le era greu sa-si gaseasca un 
partener pe masura. 
Mit: cuplurile care locuiesc impreuna inainte de casatorie si astfel au posibilitatea de a testa cat de mult se 
potrivesc unul cu celalalt, au sansa sa intemeieze casnicii mult mai durabile si fericite decat ceilalti.
Realitate: multe studii au demonstrat faptul ca cei care locuiesc impreuna inainte de casatorie au casnicii 
putin multumitoare si au mari sanse de a se desparti. Unul dintre motive ar fi ca persoanele care stau 
impreuna sunt mai putin intelegatoare una fata de cealalta si deci mai predispuse la despartiri atunci cand 
intervin anumite probleme. Mai mult decat atat, simplul act al convietuirii poate conduce la un 
comportament care sa faca dificila fericirea casniciei.
Descoperirile unui studiu recent, de exemplu, sugereaza ca "s-ar putea sa existe mai putina motivatie 
pentru cei doi parteneri sa-si dezvolte capacitatea de a rezolva un conflict sau de a oferi sprijin 
partenerului".                                                                             Selectie de  Harieta R. ( Sursa : Internet )
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                                      Muzee din Romania    
                                               - Muzeul Unirii din Alba Iulia -     ( 1 )    

   este situat în clădirea „Babilon”, faţă în faţă cu Sala Unirii. 
Edificiul a fost construit în spiritul arhitecturii romantice între anii 1851 şi 1853, cu destinaţie militară. 
Cele două etaje cu peste 100 de încăperi ale clădirii au fost folosite ca pavilion de locuinţe pentru ofiţeri, 
apoi reamenajate ca spaţiu muzeal în perioada 1967-1968. Sala Unirii se află în incita fostei Case a 
Armatei, ridicată între anii 1898 şi 1900, şi reprezintă încăperea în care la 1 Decembrie 1918 s-au întrunit 
cei 1228 de delegaţi care au votat unireaTransilvaniei, Banatului, Maramureşului şi părţilor ungureşti cu 
România.
Colecţiile muzeului numără circa 200.000 de obiecte de patrimoniu, iar biblioteca sa deţine în jur de 
70.000 de volume. Muzeul editează anual publicaţia „Apvlvm. Acta Musei Apulensis”, iar din 1994 a 
început publicarea seriei de specialitate „Bibliotecha Musei Apulensis”.
ISTORIC
În 1887, la iniţiativa profesorului Sigismund Reiner, a fost înfiinţată „Societatea de istorie, arheologie şi 
ştiinţe naturale din comitatul Alba”, care avea drept scop adunarea şi expunerea vestigiilor istorice ale 
zonei într-un viitor muzeu. Inaugurarea acestuia a avut loc în 1888, în clădirea actuală a Şcolii generale 
nr. 3, unde în două încăperi erau adăpostite 662 de piese arheologice şi circa 1000 numismatice, laolaltă 
cu sute de cărţi donate de Sigismund Reiner. Primul custode şi mai apoi director al muzeului a fost 
arheologul şi profesorul ceh Adalbert Cserny (1842-1916), care a contribuit la sporirea colecţiei şi la 
editarea primelor ediţii ale publicaţiei muzeului. Încă din 1889 a început săpăturile arheologice în oraş, la 
thermele romane, în paralel cu o susţinută acţiune de strângere a pieselor de interes istoric de la diferiţi 
locuitori din Alba Iulia şi din comitat. În 1897 Cserny a descoperit un fragment din zidul castrului 
Legiunii a XIII-a Gemina în interiorul cazărmii pionierilor din cetate, iar în anii următori şi alte vestigii 
antice pe Dealul Furcilor şi în cartierul Partoş. Rezultatele cercetărilor sale au fost expuse în mai multe 
studii care au apărut în cele 18 fascicule ale publicaţiei muzeului editate între 1888 şi 1916. În 1901 
Adalbert Cserny a publicat o amplă sinteză referitoare la cetatea romană Apulum şi la celelalte fortificaţii 
antice ale comitatului Alba. La moartea sa, în 1916, a lăsat muzeul mult îmbogăţit cu rezultatele muncii 
sale: 5865 piese preistorice, 6544 romane, 679 medievale, 3937 monede, 7267 obiecte de ştiinţe naturale 
şi 4634 volume de carte[3].
     În timpul Primului Război Mondial o parte a colecţiei muzeului a fost furată sau risipită. După Unirea 
Transilvaniei cu Româniadin 1918, datorită dificultăţilor de funcţionare şi administrare pe care le avea 
Societatea, muzeul a intrat sub egida asociaţieiAstra, fiind mutat în aripa nord-estică a complexului 
Catedralei Reîntregirii Neamului. Inaugurarea a avut loc la 20 mai 1929 sub numele de Muzeul Unirii, 
colecţia sporind cu numeroase piese legate de revoluţia din 1848 şi de actul Marii Uniri din 1918. Dintre 
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cele mai importante sunt de menţionat obiectele personale şi scrisorile lui Avram Iancu, adresele 
colective de aderenţă la mişcarea memorandistă din 1894, cele 6 volume în piele tricoloră conţinând 
Documentele Unirii de la 1 Decembrie 1918, manuscrisul original al cuvântării susţinute de Vasile Goldiş 
în Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia precum şi drapelele şi eşarfele tricolore purtate de către 
delegaţi şi participanţi la adunarea populară de pe Platoul Romanilor.
     În anii 1921-1922 a fost reamenajată şi Sala Unirii. La intrare a fost construit un portal în formă de arc 
de triumf deasupra căruia se află dăltuită în marmură inscripţia „În anul Domnului 1918, la 1 Decembrie, 
în acest loc s-a proclamat pentru totdeauna şi în mod irevocabil, prin votul solemn şi unanim al poporului, 
Unirea Transilvaniei întregi cu Daco-Romania. Eternă fie aducerea aminte a acestui act”. Pe latura de est 
a Sălii a fost construită o terasă, iar în interior s-au realizat prefaceri majore prin adăugarea unui vestibul 
şi a unor nişe laterale în extremităţile de nord şi de sud. Încăperea a mai fost prevăzută cu o boltă 
semicirculară susţinută de pilaştri şi a fost îmbogăţită cu o serie de coloane şi console decorate cu motive 
vegetale. Arcadele din laterale şi lunetele nişelor au fost prevăzute cu picturi pe pânză ale francezului 
Pierre Bellet reprezentând portrete ale domnitorilor şi personalităţilor culturale româneşti.
    După inaugurarea noului muzeu, acesta a intrat treptat în declin, din cauza lipsei fondurilor necesare 
întreţinerii. Instituţia a supravieţuit totuşi prin efortul voluntar al unor intelectuali locali, care au lucrat în 
cadrul muzeului cu toate că nu erau remuneraţi. În 1938, la intervenţia lui Nicolae Iorga, preşedintele 
Comisiei Monumentelor Istorice din România, la conducerea muzeului a ajuns profesorul Ion Berciu. 
Acesta a avut la dispoziţie sprijinul ştiinţific al Institutului de Studii Clasice din Cluj, precum şi pe cel 
material, prin includerea muzeului în bugetul ţinutului Mureş. Instituţia a fost redenumită „Muzeul 
Regional Alba Iulia”, iar din 22 august 1939 a început editarea primului număr al buletinului „Apvlvm. 
Acta Musei Apulensis”. În 1939 şi mai apoi în 1942 au fost realizate săpături sistematice la cetatea dacică 
de la Căpâlna, iar între anii 1942 şi 1944 la aşezarea neolitică din cartierul „Lumea Nouă”, la cele 
preistorice din Ţelna, Ighiel, Cetea şi Petreşti, a vestigiilor daco-romane de la Ighiu şi a celor romane din 
Alba Iulia. În paralel au avut loc acţiuni de îmbogăţire a colecţiilor prin intermediul achiziţiilor şi al 
donaţiilor, în această perioadă intrând în patrimoniul muzeului două tezaure monetare romane şi mai 
multe mărturii documentare privind pregătirea şi realizarea Marii Uniri din 1918.

                          

                SALA UNIRII din Alba Iulia poate fi comparată, prin simbolurile ei, cu Capitoliul SUA
                                 Un abecedar unicat, tipărit în 1792, expus la Muzeul Naţional al Unirii din Alba Iulia
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                         MOZAIC   STIINTIFIC         

-  Cercetătorii din cadrul Universităţii din Manchester au dezvoltat un nou tratament care ar putea 
limita leziunile de pe creier produse de accidentele vasculare cerebrale. Medicamentul a trecut testele 
clinice. Cercetătorii au dezvoltat tratamentul utilizând rase de şoareci care pot  dezvolta accidente 
vasculare cerebrale ischemice, cea mai comună formă de accident vascular cerebral. Afecţiunea se 
produce atunci când o arteră care alimentează creierul cu oxigen este blocată.La scurt timp după ce 
şoarecii au avut un accident vascular cerebral, cercetătorii i-au tratat cu blocantul interleukin-1, un 
medicament antiinflamator care este utilizat în prezent pentru tratarea artritei reumatoidă. Experţii au 
observat o reducere a deteriorărilor din creier care apar în urma unui accident vascular, de asemenea 
medicamentul a produs amplificarea neurogenezei (producerea de noi neuroni) în zona în care au fost 
produse leziunile. În urma medicamentului, şoarecii au reuşit să-şi recapete mobilitatea motorie. 
Momentan nu există un tratament pentru a preveni sau inversa leziunile din creier provocate de 
accidentele vasculare cerebrale.

- Savanţii au descoperit în Canada un rezervor de apă care are o vechime de 2 miliarde de ani. Această 
descoperire a urmat alteia, de acum trei ani, în care au găsit în aceeaşi zonă apă veche de 1,5 miliarde de 
ani.Descoperirea iniţială s-a găsit la o adâncime de 2,4 km, într-o mină, ceea ce a oferit cercetătorilor 
avantajul de a explora mai adânc. Astfel, la 3 km adâncime s-a găsit această sursă care este cea mai veche 
apă cunoscută până în prezent.De asemenea, nu este nicidecum apă prinsă în roci, ci este un curent care 
curge cu o viteză de aproximativ doi litri pe minut.Cercetătorii au reuşit să stabilească vârsta prin 
analizarea gazelor dizolvate, precum heliu, neon, argon şi xenon.Studiul a fost prezentat la American 
Geophysical Union Fall Meeting din San Francisco. Un alt lucru interesant descoperit de cercetători a fost 
că sulfaţii se produceau in situ, într-o reacţie chimică dintre apă şi rocă, fără să provină din exterior de la 
apa de suprafaţă. Acest lucru înseamnă că un astfel de mediu este capabil să susţină viaţa, cel puţin sub o 
formă de microorganisme.Descoperirea poate schimba şi modul în care căutăm viaţă pe alte planete. Spre 
exemplu, dacă Marte are apă lichidă în subsol, această posibilitate merită cercetată în eventualitatea în 
care mediul poate oferi un sistem închis capabil să producă viaţă.

- Fizicienii au descoperit un cvasicristal foarte rar, ascuns într-o bucată a meteoritului care a lovit 
teritoriul rusesc pe data de 8 decembrie 2016 şi este doar a treia oară când a fost descoperit un asemenea 
exemplar.Originar din spaţiul cosmic, unicitatea acestui cristal nu derivă doar din faptul că este extrem de 
rar, ci şi din specificitatea structurii sale atomice, iar de-a lungul timpului existenţa sa a fost chiar 
infirmată, căci nu se credea că un asemenea exemplar ar putea fi real.Acest cvasicristal a fost descoperit 
de o echipă condusă de geologul Luca Bindi de la Universitatea din Florenţa, Italia. Acesta are o 
compoziţie care nu a mai fost regăsită în cadrul unui cristal, dar este posbil ca mai multe alte astfel de 
exemplare urmează să fie descoperite. Când cercetătorii au analizat compoziţia acestuia, şi-au dat seama 
că este alcătuit din aluminiu, cupru şi din atomi de fier, toate aranjate sub formă pentagonală. Este prima 
oară când această compoziţie a fost descoperită în natură, ceea ce denotă că procesul de înţelegere şi de 
analizare al acestuia este încă în formă iniţială.
                                                                                                                            ( Sursa : Descopera.ro )



   MINIREVISTA COMUNITATII EVREILOR FOCSANI

23

                                                                                      
- Principatul Sealand este un stat suveran, aflat pe o insulă artificială (platformă), construită în timpul 

celui de-al doilea Război Mondial de către forţele militare britanice, în largul coastelor Marii Britanii, în 
partea de sud a Mării Nordului, la mică distanţă în largul coastelor - dar în afara apelor teritoriale 
britanice, cu scopul de a proteja Londra şi teritoriul adiacent în faţa forţelor atacatoare aeriene şi navale 
germane. După ce insula a fost părăsită de forţele britanice, iar insula parţial dezafectată, dar nu 
demolată, a fost ocupată pe data de 2 septembrie 1967 de un fost militar britanic, maiorul Paddy Roy 
Bates, care şi-a instalat aici familia şi după ce s-a consultat cu avocaţi pricepuţi, a declarat insula 
teritoriu independent, şi anume, statul său propriu, Principality of Sealand (în traducere liberă, 
Principatul Pământul Mării). 

- Cea mai mica pasare din lume face parte din familia pasarilor colibri si este denumita "pasarea albina" 
(stiintific "mellisuga helenae"). Numele "colibri" provine din limba unui trib amerindian, Tainos, si se 
traduce prin "pasarea zeilor". Colibri-albina este putin mai mare decat un bondar. Ea masoara doar 5,7 
centimetri si cantareste 1,6 grame.

- Aeroporturile situate la înaltă altitudine au nevoie de piste de decolare / aterizare mai lungi decât în 
mod normal, din cauza densităţii mai scăzute a aerului.

- Cel mai rece loc permanent locuit este localitatea Oimeacov (Rusia), pe valea fluviului Indighirka, 
unde s-a inregistrat, in februarie 1964, temperatura minima absoluta de -71.10

- Soarele face ca vârful Turnului Eiffel să se încline şi cu aproximativ 20 de centimetri în sens opus. 
Motivul? Metalul de pe faţa turnului, încălzită puternic de soare, se dilată, în timp ce faţa opusă, fiind 
mai la umbră, nu se dilată la fel de mult. Rezultă o înclinare a vârfului turnului, după cum se mişcă 
soarele.

- Google a inceput ca un proiect de cercetare al lui Larry Page si al lui Sergey Brin, cand acestia aveau 
24 si respectiv 23 de ani. Site-ul Google isi propune sa organizeze informatiile din toata lumea si sa le 
faca accesibile si folositoare. Primul birou al companiei a fost intr-un garaj, in Menlo Park, California. 
Primul angajat a fost Craig Silverstein, acum Director Tehnologie.

- Biblioteca Universitatii din Indiana, Statele Unite, se scufunda in fiecare an cu aproximativ 2.5 
centimetri. Atunci cand s-a realizat constructia, nu s-a luat in calcul si greutatea imensa a cartilor care 
urmau sa fie depozitate aici.

- Atunci când cimitirul "Les Innocents", din Paris, Franţa, a fost mutat din centrul oraşului în suburbii, 
în 1786, după mai bine de o mie de ani în folosinţă, autorităţile au descoperit că multe schelete erau cu 
faţa în jos sau în poziţii nefireşti pentru un decedat, lucru ce a confirmat faptul că multe persoane 
fuseseră înmormântate prematur, când încă mai trăiau, doar pentru a se trezi într-un sicriu, la câţiva 
metri sub pământ.

- Cea mai scurta strada din lume este Ebenezer Place, din localitatea Wick, in nordul Scotiei, noteaza 
elsemanaldigital.com. Aceasta masoara doar doi metri si sase centimetri, si a fost construita in anul 
1883.

- Cel mai înalt carusel cu lanţuri din lume se află la Viena şi are o înălţime de 117 metri!
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Xxx  -  Al Bano, in varsta de 73 de ani, a fost operat dupa ce a suferit doua atacuri de cord foarte 
puternice, intr-un interval de doua ore, in timp ce facea repetitii pentru concertul de Craciun, la 
Auditorium Conciliazione din Roma.  
Xxx  - Stephanie Del Valle, din Puerto Rico, a fost incoronata, duminica, Miss World 2016. Aceasta a 
primit coroana de la Mireia Lalaguna, din Spania, desemnata Miss World anul trecut. Del Valle, o bruneta 
cu ochi negri, este studenta, are 19 ani si vorbeste trei limbi straine: spaniola, engleza si franceza. Isi 
doreste ca pe viitor sa lucreze in industria divertismentului. 
Xxx  -  Actorul Matthew Lewis,cunoscut pentru rolul lui Neville Longbottom din seria filmelor "Harry 
Potter", s-a logodit. Cuplul s-a cunoscut în cadrul unei petreceri ce sărbătorea filmul Harry Potter, de la 
Universal Studios, în Olranda, Florida, în luna ianuarie 2016, unde Angela fusese organizatorul 
evenimentului.Este prima căsătorie a lui Matthew şi a doua pentru logodnica sa, care şi-a finalizat divorţul 
de primul său soţ în iulie acest an.
Xxx   -  Marc Anthony şi de soţia sa, Sannon de Lima, au luat decizia de a divorţa, după doi ani de 
căsnicie. Zvonuri despre despărţire au fost răspândite după ce artistul a sărutat-o pe fosta sa soţie, Jennifer 
Lopez pe scenă, în timp ce ofereau un recital la Premiile Latin Grammy.
Xxx    -  Actorul Arnold Schwarzenegger, fostul guvernator al statului California, îi va lua locul lui 
Donald Trump în cadrul show-ului "The New Celebrity Apprentice", difuzat pe postul NBC, din 2 
ianuarie. Arnold Schwarzenegger, promite că va da o notă de umor show-ului "The New Celebrity 
Apprentice",cu o nouă pleiadă de staruri care vor primi provocările legate de domeniul afacerilor.
Xxx  - Simone Roussel, cunoscută sub numele de scena Michèle Morgan, a murit la vârsta de 96 de ani. 
A fost laureată la prima ediţie a Festivalului de la Cannes, în anul 1946, primind distincţia de Cea mai 
bună actriţă, pentru interpretarea rolului Gertrude, din filmul Simfonia Pastorală (1945). 
Xxx    - Martin Freeman şi Amanda Abbington s-au despărțit, după o căsnicie de 15 ani. Cei doi au 
împreună un băiețel în vârstă de 10 ani și o fetiță de 8 ani. Cei doi au lucrat împreună la mai multe 
proiecte.
Xxx   - Actriţa americană Scarlett Johansson (32 de ani) a fost desemnată actrița ale cărei filme au generat 
cele mai mari încasări din 2016, datorită prestației ei în filmul cu supereroi ”Captain America: Civil War” 
şi din satira hollywoodiană ”Hail Caesar”. 
Xxx    - Victoria Beckham va fi decorată de Regina Elisabeta a II-a. Numele fostei cântărețe apare pe Lista 
Onorurilor Reginei, o listă anuală de personalități care vor fi recompensate de suverana britanică. Victoria 
Beckham va primi în 2017 Ordinul Imperiului Britanic în rang de Ofiţer pentru servicii deosebite aduse 
industriei modei şi pentru implicarea sa în diverse programe şi acţiuni de caritate.  
Xxx  - Elton John va cânta la funeraliile regretatului artist George Michael, o variantă emoționantă a 
cântecului „Don’t Let The Sun Go Down On Me”, un duet înregistrat de cei doi artişti britanici în anul 
1992.  
Xxx  - Ellen Pompeo şi soţul său, producătorul muzical Chris Ivery, au devenit părinţii unui băiețel, pe 
nume  Eli Christopher. Frumoasa actriţă, cunoscută mai ales datorită rolului ei din Anatomia lui Grey și 
Chris mai au împreună două fete, Stela Luna, născută pe cale naturală în 2009, și Sienna May, care a venit 
pe lume în 2014 cu ajutorul unei mame surogat .                                                        Selectie - Andreea P. 
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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.     

    „Ziua Internaţională a Persoanelor cu Handicap“, serbată prin evenimente in sediul 
Filialei Vrancea a Asociatiei Nevazatorilor. Membrii Comunitatii Evreiesti la o cafea cu prajituri, in 
sediul Filialei Vrancea a Asociatiei Nevazatorilor 3 Decembrie 2016

   Reuniunea a VIII-a a responsabililor cu activitatea financiar contabila Cristian -2016 

   Spectacol de muzica si lumina Asociaţia Nevăzătorilor din România - Filiala 
Vrancea Focsani Decembrie 2016

   Vizite ale asistatilor din provincie la activitatile din comunitatea Focsani  

    Comunitatea Evreilor Focsani HANUCA 2016 

  Comunitatea Evreilor din Focsani au organizat la Rm.Sarat – HANUCA 2016

     . Comunitatea Evreilor Focsani- Obstea Buzau -HANUCA 2016

    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.         
                              r_mircea67@yahoo.com     ce_focsani@yahoo.com

               Parte din informatii sunt preluate din diverse 
surse ,   reviste,website-uri sau mijloace media  !!!!                                               

mailto:r_mircea67@yahoo.com
mailto:ce_focsani@yahoo.com
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                                         Sub Steaua lui David,cu Dumnezeu  ( 10 )              Boris Druţă  
     ….. Evreii şi comunismul, evreii şi mişcările de protest şi revoluţionare                
Statutul inferior impus evreilor din Europa, discriminarea lor economică şi prigonirea religioasă au 
întreţinut la evrei sentimente de nemulţumire, în mod asemănător cu alte minorităţi aflate vreodată în 
situaţii similare. În aceste împrejurări, după ieşirea din ghetouri, deseori tineri evrei au fost tentaţi să se
alăture unor mişcări revoluţionare din rândul popoarelor lângă care trăiau, şi să participe la încercările de 
schimbare a regimurilor politice şi sociale cu speranţa că un nou tip de societate şi de guvernare le vor 
oferi o viaţă mai bună şi mai onorabilă. Din aceste motive au fost mulţi evrei care au privit cu simpatie
Marea Revoluţie Franceză şi revoluţiile de la 1848, însufleţite de lozincile de „Libertate, Egalitate, 
Fraternitate”. Din aceleaşi motive au fost mulţi evrei şi printre primii revoluţionari liberali, socialişti, 
socialdemocraţi, comunişti şi anarhişti, printre activiştii sindicalişti, feminişti, şi pentru drepturi civile ale
minorităţilor etnice, rasiale, sexuale şi ale altor pături oprimate.În acelaşi timp, marea masă de evrei a fost 
atrasă cu timpul de mişcăripolitice devenite mai conformiste, convenţionale sau „main stream” (liberale,
conservatoare, social democrate, etc), în măsura în care acestea li s-au adresat, în mod asemănător cu 
majoritatea locuitorilor ţărilor în care trăiau.
Sionismul
Sionismul [de la Muntele Sion (Ţion), nucleul aşezării davidice în Ierusalim] este mişcarea de emancipare 
naţională a evreilor cu scopul readunării din împrăştiere (în ebraică galut) şi revenirii în ţara strămoşească, 
în Ţara Israel (în ebraică Ereţ Israel), pentru restabilirea unei vieţi evreieşti independente şi, în continuare,
recrearea şi consolidarea unui stat evreiesc,Cuvântul sionism provine de la numele propriu ebraic Tzion 
transliterat şi Sion. Acesta este unul din numele sub care e menţionat în Biblie oraşul Ierusalim,) ןויצ)
şi una din colinele pe care este clădit - muntele Sion. Numele sionism a fost folosit prima dată în 1890 de 
austriacul Nathan Birnbaum, de profesie editor, cel care a fondat prima mişcare studenţească naţionalistă
evreiască, Kadimah. (În cele din urmă Birnbaum avea să se întoarcă împotriva sionismului, devenind 
secretar general al mişcării haredite anti-sioniste Agudat Israel).De la fondarea Statului Israel, termenul 
„sionist” are şi conotaţia de susţinător al Israelului ca stat naţional evreiesc. În cadrul sionismului,ca şi în 
cadrul poporului evreu, coexistă diverse curente politice , uneori contradictorii, care toate
susţin tânărul stat Israel şi care sunt grupate sub numele de sionism, de exemplu sionismul religios, 
sionismul revizionist, sau sionismul muncitoresc. Astfel termenul se mai foloseşte şi pentru programe 
specifice ale acestor ideologii, cum ar fi încurajarea emigrării şi a integrării evreilor în Israel (vezi şi 
aliyah).Termenul „sionist” este folosit şi în mod peiorativ în atacuri la adresa evreilor şi a Israelului. 
Apologeţii antisemitismului, din dreapta şi din stânga hărţii politice, folosesc deseori mai ales după 
Holocaust cuvântul „sionist” în locul celui de „evreu”, pentru a nu fi acuzaţi de antisemitism. O tradiţie în 
acest sens s-a creat încă dinainte şi în cercurile comuniste staliniste şi troţkiste, şi cele anarhiste, precum şi 
în propaganda antisemită promovată de anumite cercuri conducătoare şi intelectuale din lumea arabă şi 
musulmană, şi de simpatizanţii acestora. Drept critică la adresa antisemitismului camuflat ca antisionism se 
poate argumenta că de fapt duşmănia gratuită faţă de ţara unui popor nu poate fi separată de duşmănia
gratuită faţă de acel popor. Această observaţie nu delegitimizează însă critica constructivă,
chiar aspră, de pe poziţii echilibrate, faţă de politica unei ţări.
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Context istoric
Dorinţa evreilor de a se reîntoarce în ţara strămoşească a rămas o temă universală în tradiţia evreiască din 
timpul marii revolte evreieşti şi a distrugerii Ierusalimului de către romani în anul 70, al revoltei lui Bar-
Kohba din 135, şi al începutului diasporei evreilor imediat după aceea. Cele două revolte eşuate, precum
şi alte iniţiative cu rezultat similar, au slăbit încrederea evreilor că visul lor se va împlini ca urmare a unei 
acţiuni umane, speranţele lor punîndu-se din ce în ce mai mult în Providenţa divină. Evreii au continuat să 
locuiască în Palestina şi după revolta lui Bar-Kohba;comunităţi evreieşti vibrante au existat acolo 
neîntrerupt în ultimele două milenii. Talmudul de la Ierusalim este un exemplu al continuităţii culturii 
evreieşti în Palestina. Declinul evreilor palestinieni a fost treptat şi s-a întins de-a lungul mai multor secole, 
sub influenţa dominatiei bizantine, a cuceririlor arabilor (anii 600),cruciaţilor (sec. XI), şi a ineficientei 
administraţii a Imperiului Otoman (sec. XV- XX). Spre sfîrşitul acestei epoci, fertilitatea pămînturilor în 
Palestina scăzuse dramatic, iar economia ţării era multă vreme foarte înapoiată.În ciuda acestui declin, au 
existat mai multe mişcări proto-sioniste, ce au avut ca rezultat revitalizarea anumitor comunităţi evreieşti, 
cum ar fi cea din Safed. Populaţia acesteia se compunea din evrei care au fugit de persecuţiile din partea
regatelor catolice , ce au urmat Reconquistei Peninsulei Iberice. În acea perioadă, de exemplu, în Portu-
galia, din ordinul regelui Manuel I, evreii au fost forţaţi fie să se convertească la creştinism, fie să plece. În 
urma acestei politici au apărutevreii „marrano”(conversos).Aliyah, imigrarea în Israel, a fost considerată 
dintotdeauna ca o faptă de laudă printre evrei, fiind prevăzută şi în cele 613 porunci (miţvot). Aparent, 
conform scrierilor sale, şi Maimonides considera reîntoarcerea în Israel ca pe o chestiune de importanţă 
extremă pentru evrei. Începînd din Evul Mediu, mai mulţi evrei celebri, împreună cu discipolii lor, au 
emigrat în Ţara Israel, printre ei Nahmanides, Iehiel din Paris cu mai mulţi studenţi ai săi, Iosef Karo, 
Menahem Mendel din Vitebsk cu 300 de discipoli, precum şi peste 500 de perushim (discipoli) ai rabinului 
Elia ben Solomon Zalman din Vilnius. Dorinţa de repatriere izvorâşte din străvechea tradiţie evreiască: atât 
în cele trei rugăciuni zilnice cât şi de sărbători evreii, se roagă pentru revenirea în Ţara Sfântă, în care şi-au 
cristalizat în antichitate existenţa statală şi specificul cultural-religios,îşi urează să sărbătorească Paştele 
viitor în Ierusalimul reclădit, iar la nunţi mirele sparge un pahar reînoind jurământul de 2.500 de ani al 
străbunilor trimişi în robie de urgia babiloneană :
Dacă te voi uita, Ierusalime, să-şi uite dreapta mea destoinicia ei!
Să mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu voi face din Ierusalim 
culmea bucuriei mele!  
Spontan şi neorganizat, evrei singuri, sau familii, plecau spre Ţara Israelului,în pofida condiţiilor grele de 
viaţă din patria săracă şi nedezvoltată şi a ostilităţii autorităţilor.Au fost şi încercări organizate de revenire 
în Ţara Promisă, care s-au soldat cu tragedii şi dezamăgiri.
Sionismul modern
Termenul sionism a fost folosit pentru prima oară de Nathan Birnbaum (1864–1937, jurnalist evreu-
austriac - la Primul congres sionist din 1897 a fost ales secretar general al Organizaţiei sioniste mondiale) 
în 1890 pentru mişcarea pre-sionistă Hovevei Ţion şi adoptat apoi de dr. Theodor Herzl la Primul Congres
Sionist, ţinut în 1897 la Basel. Acest congres avea ca obiectiv soluţionarea problemei evreieşti, prin 
crearea (reînfiinţarea) statului evreiesc în Palestina, ca ununic răspuns rezonabil faţă de ampificarea anti-
semitismului central-european
şi francez.             ………………………….. ......................>>>>>>>>>>>>>>>>>>                                                      
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                                             Savanti romani    ( XVIII )   
 

        Ionel Solomon                        

 Ionel Solomon (n. 1929, Iași, România – d. 29 iunie 2015, Boulogne-Billancourt) a fost un fizician 
româno-francez, membru al Academiei Franceze de Știință, șef de cercetare al CNRS și profesor la 
Institutul Politehnic (l'E'cole Polytechnique) din Paris. Cercetătorul Ionel Solomon și-a dat doctoratul în 
știință în 1951 la École Polytechnique din Paris, după care a făcut studii postdoctorale timp de un an de 
zile în cercetare la Universitatea din Liverpool din Regatul Unit. A continuat studiile postdoctorale la 
Universitatea Harvard, în SUA, în anii 1955 și 1956, fiind angajat din 1953 în grupul de cercetări de 
rezonanță magnetică nucleară (RMN) de la Institutul de Energie Atomică de la Saclay (Commissariat 
Energie Atomique), din Franța.
În anul 1962, Ionel Solomon devine Director al Laboratorului de Fizica Solidului/Stării Solide 
(Laboratoire de Physique de la Matiére Condensée), de la École Polytechnique din Paris. În același an 
devine șef de cercetare al CNRS unde continuă pe această poziție până în 1973, când devine Șeful Catedrei 
de Fizică de la École Polytechnique din Paris. În anii 1973–1974 este ales președinte al Societății Franceze 
de Fizică. Continuă să predea la École Polytechnique până în anul 1979.
În 1988 este ales pe 22 iunie membru al Instituitului de Fizică al Academiei Franceze de Știință. 
Ionel Solomon este recunoscut pe plan mondial de fizicieni pentru contribuțiile sale în domeniile de 
rezonanță magnetică nucleară (RMN), fizica solidului, semiconductori, și sisteme foltovoltaice pentru 
transformarea energiei solare în energie electrică. Ionel Solomon a dedus ecuațiile de spin nuclear care-i 
poartă numele și a dezvoltat teoria interacțiilor dipolare magnetice nucleare în solide.  
În 1958 i s-a acordat (împreună cu profesorii Anatole Abragam și J. Combrisson) Marele Premiu pentru 
Cercetare (Grand Prix de la Recherche, împreună cu A. Abragam și J.Combrisson) în Franța, și în 1963 i s-
a acordat Medalia de Argint de către CNRS. În 1969 primește premiul Robin al Societății Franceze de 
Fizică, 1972 Prix HOLWECK (Institute of Physics și S.F.P.), iar în 1981 i se acordă premiul Y. Peyches al 
Academiei Franceze de Știință.
În anul 1981 fundează ca Director științific compania SOLEMS, iar în 1987 devine președinte al 
consiliului științific al companiei franco-germane Phototronics pentru producerea de panouri solare 
fotovoltaice.
Continuă să lucreze din 1988 și în Laboratorul de Fizica Solidului de la AEC din Franța.     
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 Cheile Tatarului, rezervatia minune din Maramures 
Maramuresul este unul din cele mai binecuvantate locuri din tara noastra, plin de frumusete si cu oameni 
gospodari, care isi pastreaza cu sfintenie datinile din mosi-stramosi. Daca ajungeti pe plaiurile sale, nu 
ocoliti Cheile Tatarului, o minunata rezervatie naturala din, aflata pe raza administrativa a satului Mara din 
comuna Desesti. Cheile au fost incluse in categoria a III-a a Uniunii Internationale de Conservare a 
Naturii.
Rezervatia naturala din care fac parte Cheile Tatarului se desfasoara pe o suprafata de 15 hectare, in timp 
ce cheile propriu-zise au 700 de metri. Cheile sunt un defileu fierastruit, format de Ignis-Mara in andezite 
piroxenice. Versantul vestic este aproape vertical si stancos, cu surplomb, in timp ce versantul din est este 
alcatuit din paduri si grohotisuri.
Cheile Tatarului au drenat depresiunea vulcanica Tataru, care se remarca printr-o retea hidrografica 
deosebit de importanta. Apele au sculptat in rocile vulcanice, practic, un defileu. Vegetatia de aici este 
alcatuita mai ales de muschi si licheni, printre speciile cele mai des intalnite numarandu-se Bacomyces 
corneus FLK. si Dicranum scoporium. O parte din aceasta rezervatie va fi inundata in curand, acesta fiind 
motivul pentru care se construieste un baraj pentru lacul de acumulare Runcu – Firiza.
In ultimii ani, Cheile Tatarului au devenit si mai cunoscute dupa ce aici a fost descoperit “Sfinxul din 
Maramures”, o formatiune care se aseamana foarte mult cu Sfinxul din Bucegi. Acest obiect facut de 
natura seamana mult cu un cap de dac potrivit celor care l-au studiat, si este alcatuit din roci de andezit 
foarte dur. Din pacate, aceasta noua descoperire va disparea din cauza apelor barajului ce se afla in curs de 
construire.
Cheile Tatarului sunt singurele chei din andezit de la noi din tara si apartin Directiei Silvice Baia Mare. 
Sunt incluse in obiectivele turistice din Romania si sunt accesibile, doritorii putand ajunge la ele ori prin 
satul Mara, ori de pe drumul care trece prin Statiunea Izvoarele.

        
                      
                                                                                                                 (  Selectie Mircea R.- Internet )
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                              Cele cinci legi ale prostiei umane  ( 1 )                          
Cunoscutul si talentatul istoric si economist italian Carlo Maria Cipolla a publicat in anul 1988 un ingenios 
pamflet “Allegro ma non troppo”, una dintre cele mai amuzante si mai inteligente carti care s-au scris 
vreodata. In aceasta parodie de secol XVIII, autorul jongleaza cu paradoxul si absurdul ca sa construiasca 
o autentica metodologie a ridicolului.In prima parte a cartii, “Rolul condimentelor (si al piperului, in 
special) in dezvoltarea economica a Evului Mediu”, foloseste cu aparenta seriozitate formule kilometrice, 
delicios de absurde, pentru a ajunge la bizare legaturi intre cauza si efect. In a doua parte, ”Legile 
fundamentale ale prostiei omenesti”, foloseste un model matematic asemenator celor din sociologie, cu 
grafice de dispersare incluse pentru a enunta aceste legi prin care ne informeaza de ce prostii sunt 
periculosi si cum sa luptam impotriva lor.Ani intregi de cercetare l-au ajutat pe autor sa formuleze “legile 
fundamentale ale prostiei omenesti” care sunt valabile in orice societate. Rezulta ca prostia in sine este 
mult mai periculoasa decat ni se pare.
Prima lege a prostiei  O persoana subestimeaza numarul de prosti care o inconjoara.Suna precum statusul 
pe Facebook al unei fetite alintate, dar viata ne-a demonstrat ca acesta este adevarul. Fara sa conteze 
parerea pe care o ai despre lume, mereu te vei intalni cu urmatoarele situatii:
Persoana care mereu a stralucit prin inteligenta si rationament se dovedeste a fi un adevarat prost.
Prostii apar mereu in cele mai neasteptate momente si in cele mai nepotrivite locuri pentru a-ti narui 
planurile.
A doua lege a prostiei    Probabilitatea ca o persoana sa fie proasta nu depinde de celelalte calitati ale 
ei.Anii de cercetari au confirmat ca oamenii nu sunt egali, unii sunt prosti, iar altii nu.Aceasta este o 
caracteristica impusa de natura si nu influentata de factori culturali. A fi prost e o particularitate pe care o 
ai sau nu, la fel ca si grupa de sange, culoarea pielii sau a parului.Nivelul educatiei nu are nimic de-a face 
cu probabilitatea de a gasi prosti intr-un cerc social determinat. S-a confirmat prin numeroase experimente 
duse la bun sfarsit in universitati si asupra a cinci grupuri de persoane: studenti, functionari, personal 
angajat in diferite servicii, conducatori de institutii si profesori. Dupa ce a analizat functionarii cu un 
scazut nivel de educatie, numarul de prosti s-a dovedit a fi mai mare decat se astepta autorul (prima lege), 
apoi a procedat la clasificare in functie de conditiile sociale: saracie, segregatie, educatie insuficienta. Dar 
urcand pe scara sociala, a intalnit aceeasi proportie de oameni inteligenti si prosti ca intre functionari si 
studenti. Ceea ce l-a impresionat mai mult a fost faptul ca in cazul profesorilor (era vorba despre o 
institutie locala sau o mare universitate) aceeasi proportie de dascali s-au dovedit a fi prosti. Era atat de 
surprins de rezultate, incat s-a hotarat sa duca la bun sfarsit experimentul intr-o elita de intelectuali: 
castigatori ai premiului Nobel. Asta a confirmat forta absoluta a naturii: rezultatul a fost ca aceeasi 
proportie de laureati s-au dovedit a fi prosti.Pentru multa lume premisa celei de-a doua legi este greu de 
acceptat, dar numeroase experimente confirma ca este un adevar incontestabil. Feministele vor fi de acord 
cu ea, doar afirma ca numarul de femei proaste nu e mai mare decat cel al barbatilor prosti, precum 
locuitorii unei tari din lumea a treia care se consoleaza spunand ca tarile dezvolate nu sunt chiar atat de 
dezvoltate. Concluziile celei de-a Doua legi ne sperie: e totuna, fie ca te bati pe burta cu crema societatii 
britanice (de exemplu), fie ca te muti in Polinezia, cu scopul de a te face prieten cu vanatorii locali, fie ca 
te inchizi intr-o manastire sau iti petreci restul vietii intr-un cazinou inconjurat de dame de consumatie, va 
trebui sa suporti acelasi numar de prosti (cum se mentioneaza in Prima lege) care iti va depasi mereu 
asteptarile.  ……                                                                     ( Articol primit de la - Avram Faibis )    
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                 E cumpăna dintre ani ! 
Să privim înapoi cu iertare, înainte cu speranţă, 
în jos cu înţelegere şi în sus cu recunoştinţă ! 
Speranţa să vă deschidă poarta spre un An Nou 
plin de bucurii şi împliniri. Fie ca toate visele pe 
care le făuriţi în aceste zile să se împlinescă şi 
drumul străbătut pentru realizarea lor să vă 
aducă bucurie în inimi, iar în case fericire şi 
belşug. La mulţi ani 2017  

        


