
 

 

                                                              

 

                        

                                                                                                

 

 

 

 

 

       

                                               

2011 

 

APARITIE LUNARA 



                          MINIREVISTA COMUNITATII EVREILOR FOCSANI 
 
 

 

 

1.  Retete  de inghetate                     …pag.3 

      2.  Raftul cu stiri…                             ...pag. 4 

      3.   Pagina de istorie…                       …pag. 5 

      4. Natura la indemana ta -                    pag.6 

            Pepenele verde     

      5. Tratamente naturiste pentru       …pag. 7 

      6.  Stiati ca….                                    …pag.8 

       
      7. Umorul pe timo de criza                 ...pag.9 
 
      8.   Vedetisme…                                      pag.10                       
 
      9.  Povesti cu talc                       …      …pag.11 
 
   10.  Cugetari si proverbe evreiesti      …pag.12 
 
   11.  Pagina de poezie                              …pag.13 
 
   12.  Stiri vrancene …                            … pag.14 
 
   13. Misterele marii                         …  … pag. 15 
 
   14.  Evreii din Spania    ….            ….pag.16 
 

             15. Calendarul lunii iulie                 pag. 17 
             16. Info club –Activitati                   pag. 18 
   15  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

COLECTIVUL REDACTIONAL : 

Mircea Rond – Presedintele C.E. Focsani (Vrancea).

Harieta Rond – Responsabil varsta de mijloc. 

Negoita Teodor Bogdan – editor proiect 
                                  
 

ADRESA REDACTIEI:  

STR. OITUZ NR. 4, FOCSANI, 
VRANCEA. 

TEL: 0237/623959 

MOBIL: 0745171287 

E-MAIL:  rondmircea@yahoo.com 

SITE:  www.focsani.jewish.ro 

 



   MINIREVISTA COMUNITATII EVREILOR FOCSANI 
 

 
 
 
 
 
 

3

                                                Retete de inghetata 
 

                            §  Inghetata dietetica   Ingrediente: 1 cutie iaurt degresat; 300 ml suc proaspat de kiwi( 
aici mai pot fi folosite capsunile, zmeura, pepenele galben, fragi); 3-5 picaturi esenta de migdale; cateva frunze 
proaspete de menta tocate marunt.Mod de preparare:  Amestecati intr-un bol incapator iaurtul cu sucul de kiwi 
pana se omogenizeaza.Inainte de a le pune la congelator, adaugati esenta de migdale si menta. Inghetata, scoasa 
din forme, o puteti servi in cupe, decorata cu 2 frunze intregi de menta si cu o lingurita de de frisca dietetica. 

                               §  Inghetata de ciocolata         Ingrediente: 6 galbenusuri,300 g zahar,1 litru lapte,100 g 
ciocolata sau 50 gr.cacao,vanilieMod de preparare: Se fierbe laptele cu vanilia, se acopera si se ia de pe foc. 
Separat se freaca galbenusurile cu zaharul, se adauga ciocolata muiata cu o lingura de apa calduta si se mai 
freaca (in acelasi sens). Apoi se adauga cite putin lapte. Fara sa se inceteze amestecatul, se pune la foc pina 
incepe sa fiarba. Se ia de pe foc si se da la rece.  

                           §  Inghetata de alune cu ciocolata       ingrediente:150 g zahar tos, 3 oua, 1/2 l lapte, 100 g 
alune, 2 batoane (sau o jumatate dintr-o bucata) ciocolata rasa 
Mod de preparare : Ouale intregi, zaharul si laptele, puse intr-un vas, se bat cu telul 3 minute, dupa care se pune 
vasul la bain-marie, amestecind pina cind se ingroasa crema. Se ia de pe foc, se adauga alunele, ciocolata rasa si 
se amesteca pina cind se raceste. Se toarna in caseta si se da la frigider. Se serveste simplu sau cu frisca 

                            §  Inghetata de lamiie sau portocale   Ingrediente:5 lamii sau 3 portocale, 300g zahar, 1 
pahar apa, 1 pahar lapte sau frisca   Preparare:  Se fierbe un sirop mai slab din zahar si apa si se lasa sa se 
raceasca. Se amesteca cu zeama de la lamii sau de la portocale, strecurata, coaja rasa si stoarsa si laptele sau 
frisca. Se asaza in forme si se da la congelator. 
                                 §  Inghetata de cafea cu frisca    Ingrediente:1 kg lapte, 400 gr. zahar, 3 cescute cafea 
concentrata si strecurata, 300 gr. frisca, vanilie    Preparare:Se fierbe laptele cu putina vanilie (baton). Se ia de 
pe foc si se amesteca cu zaharul si cafeaua. Cind s-a racit bine, se adauga frisca si se pune la inghetat  Se 
serveste cu putina frisca batuta 
 
                            §  Inghetata de scortisoara    ingrediente:1 cana zahar,400 g frisca,2 oua batute.1 lingurita 
esenta de vanilie,2 lingurite scortisoara. Mod de preparare:Se bat albusurile spuma, se freaca galbenusurile cu 
zaharul, pana cand se topeste zaharul. Se amesteca totul, se adauga scortisoara si esenta de vanilie. Se toarna 
compozitia in cupe, dupa preferinta si se pun la congelator pentru 4-5 ore. 
  
                                § Inghetata tiramisu        Ingrediente: 250 ml cafea tare rece,60 ml lichior de cafea,2 kg 
inghetata de vanilie,4 batoane de ciocolata faramitata,18 piscoturi. ntr-un bol combina cafeaua cu lichiorul. 
Imparte inghetata in doua boluri. Mod de preparare :Intr-unul din boluri amesteca inghetata cu ciocolata 
faramitata. In celalalt bol amesteca inghetata cu 50 ml din amestecul de cafea. Tapeteaza o tava de chec cu 
hartie de copt. La baza tavii adauga jumatate din cantitatea de inghetata cu ciocolata. Inmoaie piscoturile in 
amestecul de cafea. Asaza piscoturile peste inghetata. Adauga apoi jumatate din inghetata cu cafea. Tapeteaza 
cu un rand de piscoturi. Adauga apoi restul de inghetata cu ciocolata si inca un rand de piscoturi. Peste piscoturi 
adauga restul de inghetata cu cafea. Acopera inghetata cu hartie de copt si da la rece peste noapte 
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                                     Prof. Dr. Nili Peylan-Ramu din Israel, specialist in oncologia pediatrica, a acceptat sa vina o 
data pe luna la Clinica OncoFort din capitala pentru a oferi solutii medicale dedicate copiilor bolnavi de cancer.Dr-ul 
Nili Peylan completeaza lista consultatiilor de “first si second opinion” pe oncologia medicala, inceputa in 2010 de 
renumitii doctori din Austria, Prof. Dr. Christoph Zielinski si Prof. Dr. Thomas Brodowicz. Peste 150 de pacienti 
acceseaza lunar serviciile medicilor straini, scutind astfel cheltuielile suplimentare cu transportul si cazarea in 
strainatate.Experienta profesorului Nili Peylan este una remarcabila, fiind implicat timp de 30 de ani in proiecte de 
cercetare in SUA si Israel, totodata a reusit sa coordoneze organizatii mondiale in oncologia pediatrica iar ca medic a 
activat in cele mai renumite spitale din lume.                                                                             

                                         Circa 50 de calatori au ocupat un terminal al companiei Lufthansa pe aeroportul parizian 
Roissy, dupa ce li s-a refuzat inregistrarea deoarece numele lor figurau pe lista trimisa de Israel cu "persoane 
indezirabile"."Roissy sub blocada, Lufthansa colaboratori!", scandau calatorii la terminalul 1, unde ar fi trebuit sa se 
imbarce. Vom rămane aici atat timp cat compania va refuza să ne dea un document in care sa ne explice acest refuz", a 
explicat Mustapha Houamed, in varsta de 36 de ani.Calatorii, a caror destinatie finala este Betleem, erau invitati de alte 
asociatii si ar fi trebuit sa se imbarce la bordul unui avion al Lufthansa, cu destinatia Tel Aviv prin Frankfurt. Alti 
participanti la această miscare ar fi trebuit sa se imbarce la bordul unui zbor Alitalia prin Roma.Israelul este in alerta 
dupa anuntul sosirii unor militanti propalestinieni pe aeroportul international din Tel Aviv, dupa ce a reusit sa conduca la 
esec o tentativa de fortare simbolica a blocadei maritime din Gaza.             

                                           O conducta de gaze naturale egipteana care asigura livrari catre Israel si Iordania a fost 
vizata de o explozie puternică,a anuntat agentia egipteana   MENA,  sugerand ca deflagratia este rezultatul unui atentat.   
Explozia a avut loc in apropierea orasului al-Arish, in nordul peninsulei Sinai. MENA reaminteste că explozia este cea 
de-a patra care a vizat conducta in ultimele sase luni.Atentatul nu s-a soldat cu victime, dar a determinat intreruperea 
livrarilor de gaze, la scurt timp dupa ce presa israeliana anuntase reluarea livrarilor dupa o serie de reparatii ale 
instalatiilor.Autoritatile egiptene care au preluat puterea dupa inlaturarea de la putere a presedintelui Hosni Mubarak au 
decis sa revizuiasca acordurile de livrare de gaze naturale si sa ancheteze contractele controversate incheiate cu Israelul. 
Egiptul furnizeaza 43 la suta din gazele naturale consumate in Israel si 80 la suta din necesarul Iordaniei       

                                             Sapaturile realizate de arheologi in zona unor ramasite ale unei metropole antice din 
sudul Israelului pun cap la cap istoria unui popor amintit  adesea in Biblie, filistenii, Au fost descoperite 3.000 de vase 
de lut ale filistenilor. Un fragment de vas are pictat pe el un cadru rosu si o spirala neagra: o decoratie obisnuita in arta 
greaca veche, dar si un indiciu al originilor filistenilor in Marea Egee.Cu aproape trei milenii in urma, Gat s-a aflat la 
frontiera dintre filisteni, care au ocupat campia Marii Mediterane, si copiii lui Israel, care a controlat dealurile din centru. 
Cel mai faimos locuitor al oraşului a fost, conform Carţii lui Samuel, Goliat - razboinic urias, despre care se stie ca a fost 
doborat de un tanar pastor, David, cu prastia. Sapaturile de la Gat au aratat, de asemenea, urme de distrugere a oraşului 
in secolul al noualea î.Hr., inclusiv un sant si o indiguire construita in jurul orasului, inca vizibile ca o linie intunecata 
care traversează dealurile din jur. 
Potrivit lui Seymour Gitin, director al Institutului Albright de Cercetari Arheologice din Ierusalim si expert in filisteni, 
importanta sapaturilor din Gat este data de faptul ca arunca o lumina asupra modului in care filistenii au trait pe acest 
teritoriu in secolele 9 şi 10 î.Hr. "Gat umple un gol foarte important in intelegerea istoriei filistinene", a declarat Gitin. 
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                                                     Evreii pe meleaguri buzoiene... 
Margareta Sterian        Prezenta fascinanta, "cea mai de seama artista din ultimele decenii", s-a nascut la 16 
martie 1897, in orasul Buzau. In anii de liceu, la Bucuresti, l-a avut profesor de limba romana pe Ioan Slavici. 
Face studii de arta la Paris. Participa la campania monografica de la Dragus, condusa de Prof. Dimitrie Gusti 
(1929). In acelasi an, este distinsa cu premiul Ministerului Artelor pentru pictura. Face calatorii de studii peste 
hotare. Participa la prima expozitie a gruparii "Arta noua", alaturi de Militia Patrascu, Marcel Iancu, M.H.Maxy 
si, de-a lungul anilor, la numeroase alte manifestari expozitionale. Concomitent publica volume de poezie si 
alcatuieste antologii in lirica universala. Inceteaza din viata la 9 septembrie 1992, dar pana in anul trecut 
inclusiv, opera sa face obiectul unor ample expozitii.     "Interferentele dintre indeletnicirile mele nu ma 
preocupa: pictez sau scriu, scriu sau pictez atunci cand simt ca, din Necunoscut, un gand, o linie sau un licar de 
culoare cer sa existe prin mine..." Nu cunosc har care sa intreaca splendoarea Creatiunii si binecuvantarea 
Muncii" - (Margareta Sterian - 1987)     Pictura ei este de fapt, expresia unei sinteze complexe. Universul 
straniu, concentrarea imagistica a prozei lui Mateiu Caragiale si transparenta culorii au permis unor comentatori 
sa compare aceasta opera cu pictura lui Chagall si a lui Daufy (...). In pictura Margaretei Sterian (...) ne intalnim 
(...) cu memoria unor lumi originare, pe care arta o pastreza intacta, aparata deoppotriva de candoarea autentica 
si de eruditia unui carturar sensibil. O lume a carei permanenta se cheama poezie" - Dan Grigorescu  

Ion Pribeagu          Cine n-a auzit de Ion Pribeagu si cine nu s-a delectat cu ritmurile si "poanele" versurilor 
sale? A fost un autentic poet popular, sensibil la provocarile si duiosiile vietii, fixate in rame unei psihologii 
sociale intuitive, a experientei de viata nemijlocite. Nascut in 1890, la Buzau, Itic Palicu a debutat la "Facla" lui 
N.D.Cocea. A fost primul scriitor din tara care a citit versuri la radio (decembrie 1927). Redactor si colaborator 
la reviste umoristice - "Caricatura" si "Pardon" - la pagina vesela saptamanala si a ziarului "Dimineata", la 
principalele publicatii romanesti si evreiesti ale vremii, de la "Rampa" , "Ordinea" si "Adevarul literar si 
artistic", la "Curentul Israelit", "Hatikvah" si "Puntea de Fildes". I-au aparut carti, i s-au interpretat texte pe 
pirncipalele scene ale teatrului de revista. Dupa Alia, a desfasurat o sustinuta activitate scriitoriceasca in Israel.  

M. Rudich      Nascut in Buzau, in 1913. Tanar licean, scrie inca dela 15 ani, in majoritatea publicatiilor 
locale. Student la Facultatea de Drept din Bucuresti, isi incepe cariera de ziarist, semnatura fiindu-i intalnita in 
"Zorile" lui Em. Socor. "Timpul" (unde Grigore Gafencu il numeste secretar de redactie), " Cuvantul Liber", ca 
si in presa evreiasca ("Renasterea", "Adam", "Hasmonaea", etc) cu reportaje din "ulita" etniei sale. Unul din 
subiectele sale favorite este ceea ce s-ar numi astazi "protectia sociala" a obiditilor vietii, pentru care revendica 
spitale, cantine gratuite..., dar militeaza prin presa si pentru teatru idis. Sionist convins, solidaritatea cu poporul 
sau este un filon patetic al liricii sale. In Israel, vocatia sa isi gaseste deplina consacrare. In 1995, la Editura 
"Minimum", ii apare postum volumul Poezii.      "Poet al memoriei", "a scris despre pamantul biblic al tarii si 
despre ucigasii din Basarabia, despre Muntele Herzl si despre companionii sai de lupta intru sionism, a scris cu 
durere despre durere, a suferit necontenit din cauza suferintei " - Al. Mirodan   
 
S.Pelatti (Sigmund Silberman)      Nascut in Buzau, in 1905, dupa studii sporadice de medicina, 
farmacologie si drept, urmeaza din indemnul parintilor (tatal tau - funcionar C.F.R), o scoala te telegrafie, 
angajandu-se mai tarziu ca radiotelegrafist pe bordul vasului "Har-Zion" al primei Companii evreiesti de 
navigatie maritima, cu care colinda Orientul. In 1937, in plina campanie antisemita, revine in tara si editeaza 
ziarul "Apararea", in scopul combaterii acestei campanii, cu concursul unor intelectuali de notorietate romani 
(Anton Dumitriu, Petre Bellu, Neagu Radulescu, George Dem. Pan) si evrei (Oscar Lemnaru, Ury Benador, 
Bogdan Varvara, S. Semilian etc)  
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                                                             Pepenele verde  

Pepenele rosu a fost cultivat pentru prima data in Egipt. Unele hieroglife sugereaza ca era pus in mormintele 
unor faraoni. Se crede ca pepenele era atat de ravnit de egipteni datorita continutului ridicat de apa. Hidratarea 
oferita de pepene este probabil motivul pentru care era privit atat de bine, in conditiile unei temperaturi foarte 
ridicate, lipsei apei si desertului. Multi oameni depindeau de pepeni ca sursa primara de apa. Pentru ca, 
pepenele este de fapt 92% apa.O felie de pepene este cea mai buna metoda de a-ti potoli setea intr-o zi torida. 
Insa, dincolo de efectul de hidratare, acest fruct este o sursa ideala de antioxidanti, substante care ne apara de 
boli severe: cancer, afectiuni cardiace sau renale. Continutul mare de apa il recomanda ca diuretic pentru 
tratamentul rinichilor si aparatului urinar; Enzimele si acizii organici au efecte de dezintoxicare puternica, ceea 
ce recomanda pepenele rosu pentru cei cu o alimentatie incarcata de toxine; Licopina, substanta cu efect 
antioxidant si reglator imunitar, recomanda pepenele rosu in mod special persoanelor cu un grad mai ridicat de 
uzura a organismului, batranilor. Pepenele rosu este  bogat in potasiu, element care regleaza valorile tensiunii 
arteriale, previne accidentele vasculare cerebrale si pierderea de masa osoasa, reduce riscul formarii de calculi 
(pietre) la rinichi. Daca suferiti de astm, osteoartrita sau artrita reumatoida, pepenele este „tratamentul“ ideal pe 
timpul verii, datorita continutului bogat in vitaminele C si A. Acest fruct dulce si zemos este bogat si in licopen 
(pigment natural, care da culoarea rosie si care este un puternic antioxidant). Din moment ce pepenele are un 
continut ridicat de apa (96%) si putine calorii, el poate fi inclus in dieta noastra zilnica, mai ales daca dorim sa 
scapam de kilogramele in plus sau de celulita. Nutritionistii spun ca cine mananca peste trei felii de pepene pe zi 
(o felie de pepene cantareste, in medie, 300 de grame) isi va imbunatati vizibil starea de sanatate.  

                                                                      Vitamine si minerale 
 Vitamina A  intalnita in pepenele rosu prezinta o importanta deosebita pentru sanatatea ochilor. 
Vitamina B6 continuta de pepenele rosu este folosita de organism pentru a produce substante chimice la nivelul 
creierului, precum serotonina, melatonina si dopamina, care ajuta corpul in combaterea anxietatii si panicii. 
Vitamina C ajuta la intarirea sistemului imunitar si il ajuta sa ne protejeze impotriva infectiilor si virusilor si 
este cunoscuta pentru stimularea acestuia si protectia impotriva radicalilor liberi.Potasiu O portie cat doua cesti 
furnizeaza si potasiu, un mineral imperios necesar pentru mentinerea echilibrului de apa din corp si interiorul 
celulelor.Persoanele care au un nivel scazut de potasiu pot experimenta carcei sau crampe musculare. Doua 
cesti de pepene au putin sub 10 procente din doza zilnica recomandata de potasiu. Semintele sunt o sursa 
excelenta de proteine si minerale: 100 de grame de seminte contin magneziu - 139 mg, calciu - 6 mg, potasiu - 
20 mg, fier - 44 mg, fosfor - 82 mg si zinc - 74 mg. Coaja este bogata in siliciu (asigura buna functionare a 
pancreasului si fortifica sistemul osos) si clorofila (are proprietati detoxifiante, antibactericide si antifungicide). 
Daca aveti probleme cu digestia, evitati sa combinati in cadrul aceleiasi mese pepenele cu alimente prajite, oua 
sau mezeluri, deoarece ati putea avea greata, varsaturi sau diaree.  
Efectele benefice ale dietei cu pepene verde asupra siluetei              Se datoreaza faptului ca: Pepenele este 
usor de digerat, datorita proportiei mari de apa;  Valoarea nutritiva a pepenelui rosu este aproape nula, dat fiind 
cantitatea mica de glucoza pe care o contine, fata de volumul lui, asa incat nu tine de foame; Cantitatea de apa 
consumata si trecuta prin rinichi in combinatie cu glucoza face din consumarea pepenelui rosu un minunat 
mijloc de spalare a rinichilor.             Restrictii  In cura de tratament cu pepene verde: Contraindicat persoanelor 
cu insuficienta renala, datorita excesului de lichid din organism; Contraindicat la persoanele cu digestie dificila 
asocierea la aceeasi masa de pepene verde cu prajeli, fripturi, conserve.. pentru ca se poate produce indigestie;  
•  Contraindicat persoanelor care sufera de hipertensiune arteriala, deoarece abuzul de lichide poate face sa 
scada tensiunea, primejduind starea bolnavului. 
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                                 Leacuri care stimulează pancreasul şi înlătur ă diabetul zaharat 

 Diabetul este o tulburare a metabolismului glucidic (hiperglicemie), care duce la cresterea zaharului in sange, 
peste 1,2 g la mie si eliminarea lui prin urina. Aceasta se datoreaza nu numai pancreasului, ci si disfunctiei 
hipoflzei, suprarenalelor, tiroidei, glandelor sexuale - fie scade secretia de insulina a pancreasului, fie creste 
secretia celorlalte glande. Bolnavii urineaza des, au sete mare, slabesc in forta si mai rar si in greutate, desi 
mananca mult. Dar 80-90% dintre pacientii bolnavi de diabet sunt supraponderali si nu fac miscare. La baza 
surplusului de greutate se afla in primul rand alcoolul consumat zilnic timp indelungat, chiar si in cantitati 
normale. Mai ales obezitatea abdominala duce la diabet, infarct, hipertensiune etc. Primul organ suprasolicitat 
de consumul de alcool este ficatul, apoi pancreasul.La diabetici, din cauza lipsei de glucoza, grasimile sunt arse 
incomplet, rezultand substante toxice (corpi cetonici, acetona). Pentru a procura glucoza organismul arde 
grasimile, dar si proteinele corpului, crescand astfel deseurile ca: acidul uric, ureea si creatinina. Sangele 
diabeticilor contine grasimi si colesterol. La diabetici urina contine glucoza care irita rinichii si care lipseste din 
urina omului sanatos. Se produce alterarea filtrului renal care lasa sa treaca albumina din sange in urina 
(albuminurie). Simptome: oboseala, uscaciune si mancarimi ale pielii, cicatrizare dificila a ranilor etc.  Marele 
medic naturist elvetian Kunzle spunea ca "diabetul zaharat se  poate indeparta destul de rapid cu un amestec 
din: cerentel  (Geum alpina, 3 parti), frunze de mur si de afin (1 p), sclipeti (Potehtilla aurea, 3 p) si coji uscate 
de fasole verde (2 p). Se pune o lingurita cu virf din acest amestec la 1/4 l de apa, se opareste si se lasa sa stea 3 
minute; se beau 1,5-2 l/zi". Efectul curativ al frunzelor de afin depinde de colectarea lor corecta. Ele se culeg 
numai inainte de coacerea fructelor.  Este  dovedit că mirtilina continuta de frunza de afin inainte de coacerea 
fructelor nu numai ca scade glicemia, ci poate sa inlature boala complet. Mirtilina frunzelor de afin mai este 
numită si "insulina vegetala". Totuşi, tratamentul curativ cu acest ceai nu se face decat sub control si 
supraveghere medicala. Un alt remediu din frunze de afin este din 4 linguri de frunze, care se lasa la macerat in 
2 l de apa rece, apoi se fierbe pană scade la jumatate; se bea cate o cească, de 3 ori/zi. Macerat la rece din frunze 
si ramuri de visc  Si viscul are o influenta dintre cele mai bune asupra pancreasului, asa incat diabetul isi pierde 
cauza aparitiei printr-un consum continuu de macerat la rece din aceasta planta. Viscul (3 linguriţe de planta 
maruntita la o ceasca) se lasa in apa rece peste noapte.La  inceput se iau 3 ceşti de macerat, zilnic, iar dupa 
cateva saptamani se scade la 2 cesti si iarasi, ceva mai tirziu, la o ceasca. O perioadă de timp cura se intrerupe 
complet, si anume primavara, cand se gasesc alte plante si legume proaspete pentru diabetici.Viscul are putere 
de leac de la inceputul lui octombrie pana in decembrie si in lunile martie si aprilie, deci trebuie cules in aceste 
intervale. Forta cea mai curativa o au plantele de pe stejari, dar si cele de pe brazi si pomi fructiferi. Tulpinile si 
frunzele se taie marunt. Bobitele albe se arunca. Cura cu tulpini de papadie La inceputul primaverii, cand apare 
papadia, trebuie taiata pana la radacina, spalata bine si folosita la prima salata. Atunci se vede ca exista unele cu 
tulpina verde ca iarba si altele cu ea galbui-laptoasa. Cea galbuie este mai putin amara, mai gustoasa si mai 
frageda. Diabeticii ar trebui sa manance, primavara, zilnic aceasta salata de papadie, la pranz si seara. La sfarsit 
de aprilie si inceput de mai, cand papadia este in plina floare, vine vremea ca orice diabetic sa-si reduca 
glicemia printr-o cură de 4 saptamani. Se culeg tulpinile cu flori cu tot si se spala, abia apoi se arunca florile. 
Cate 10-15 tulpini pe zi pot produce o scadere totala a nivelului zaharului in sange. Tulpinile au la inceput un 
gust amarui, care dispare mai tîrziu. O reteta foarte indicata diabeticilor este urmatoarea: o lingura de spini de 
brusture (recoltati cand sunt in verde, apoi uscati) se pune intr-un ceainic emailat impreuna cu 400 ml apa 
fierbinte; se infuzeaza 30 minute si se bea in 3 doze, pe parcursul zilei. De asemenea, se poate amesteca o 
lingura spini de brusture, cu o lingura frunze de afin si o lingura teci de fasole. Se pun intr-un ceainic la 1 l de 
apa fierbinte, se acopera vasul si se lasa la infuzat o ora. Dupa aceea, se strecoara, se storc plantele, iar infuzia 
se pastreaza la rece si intuneric, nu mai mult de 2 zile. Se bea cate un pahar de infuzie 
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-   Hitler si Napoleon aveau fiecare numai cate un testicul; 
-   Persoanele dreptace, traiesc, in general, cu 7 ani mai mult decat persoanele stangace; 
-   Cand stranuti, toate functiile corpului se opresc, chiar si inima; 
-   Brazilia este singura tara care a jucat in fiecare Cupa Mondiala; 
-   Daca iei orice numar, il dublezi, aduni 10, imparti prin 2, si apoi scazi numarul initial, raspunsul va fi 5; 
-   Winston Churchill a fost nascut intr-o toaleta a femeilor in timpul unui dans; 
-   Inima unei femei bate mai repede decat cea a unui barbat... 
-   In America de Nord creste un copac (pe care bastinasii il numesc "pomul dracului", a carui coaja 
contine foarte mult fosfor, incat noaptea, langa tulpina lui, se poate citi ca in orice sala de lectura. 
-   Jocul de carti a fost inventat de chinezi in 1120... 
-  Fructele culese in orele de dimineata sau de seara sunt mult mai gustoase decat cele culese 
la amiaza. 
-  In padurile tropicale, unde nu se schimba anotimpurile, copacii nu au inele anuale. 
-  Pensatul sprancenelor devine nedureros daca in prealabil se anesteziaza arcada cu un 
cub de gheata. 
-  Cateva picaturi de zeama de lamaie puse in nari desfunda nasul, fara sa dea dependenta. 
Tratamentul este cam neplacut dar sigur. 
-  China reprezinta consumatorul de carne de porc numarul I pe plan mondial; 
-  Vacile nu au dinti superiori 
-  La nastere, crevetele este mascul, apoi, pe masura ce creste, devine femela. 
-  Pestii de apa sarata beau apa, iar cei de apa dulce nu. 
-  Podul Universitatii din Boston (pe Commonwealth Avenue , Boston , Massachusetts ) este 
singurul loc din lume unde un vapor poate trece pe sub un tren care trece pe sub o masina care trece pe sub un 
avion. 
-  O singura persoana din doua miliarde traieste 116 ani sau mai mult. - Singurul aliment ce nu se deterioriaza 
este mierea. 
-   In parlamentul britanic, care numara 650 de membri, sunt doar 400 de locuri. Cine intarzie trebuie sa stea in 
picioare... 
-   Un melc poate dormi trei ani. 
-   Greutatea tuturor furnicilor de pe Terra este mai mare decat greutatea tuturor oamenilor. 
-   Crocodilul nou-nascut este de trei ori mai mare decat oul din care a iesit. 
-   Ursii polari sunt stangaci. 
-   Creierul barbatilor este organizat fie pentru a vorbi, fie pentru a asculta. Nu le pot face pe amandoua in 
acelasi timp. Asta inseamna ca daca un barbat vorbeste, el a surzit, nu mai poate auzi nimic. Cand vorbeste, o 
femeie poate auzi in acelasi timp. Deci, atunci cand o femeie vorbeste cu un barbat, trebuie sa-l lase sa termine 
ce are de spus, altfel el nu poate auzi nimic.  
-   Un stranut iese din gura cu o viteza de peste 965 km/h. 
-   Propozitia: "The quick brown fox jumps over the lazy dog" foloseste fiecare litera a alfabetului. 
-   Cuvantul cimitir vine din grecescul koimetirion, care inseamna "dormitor".Un studiu asupra 200 000 struti, 
timp  de mai bine de 80 ani, nu arata 
nici un caz unde s-ar fi vazut vreun strut ascuns cu capul in nisip.    
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                                                                          UMORUL PE TIMP DE CRIZA 

  ☺☺      Dimineata,in drum spre serviciu, un evreu vede in statia de tramvai, un domn bine facut si foarte 
bine imbracat. Prezenta lui il intriga. Un domn astfel imbracat nu se duce la serviciu la aceasta ora a diminetii; 
daca nu se duce, inseamna ca vine; de unde poate veni in zori de zi un domn astfel imbracat dect de la o dama; 
un domn bine vine de la o dama bine; la noi in cartier sunt trei dame bine: Natasa, care-i insa plecata la 
Leningrad, Rashela, dar de la ea vin chiar eu, si sotia mea. Sotia mea are trei amanti: directorul ei (firesc), 
directorul meu (normal), si pe un oarecare domn Abramovici. 
- Buna dimineata, domnule Abramovici!  
- Buna dimineata. Dar de unde ma cunoasteti?  
- Simpla deductie. 

☺☺      Intr-un tren, în America, fata in fata, un evreu si un pastor. Mirat, evreul il întreaba:  
- De ce purtati gulerul cu spatele in fata?  
- Pentru ca sunt Parinte, il lamureste pastorul.  
- Si eu sunt parinte, am un copil, insa nu port gulerul astfel.  
- Se poate, raspunde pastorul, insa eu sunt Parinte pentru mii de oameni.  
- Atunci, raspunde evreul, poate ar fi mai bine sa purtati pantalonii cu spatele in fata!             

  ☺☺     Cica Itzic si Rashela aveau 10 copii. Nu mai aveau destula mancare sa dea la toti puradeii asa ca s-a 
gandit Itzic sa faca economie in familie. Intr-o seara si-a adunat plozii si le-a zis:  
- Bai, care nu mananca asta-seara primeste 5000 de shekeli.  
Aia urla de fericire, si sar sa-si primeasca banii. Se culca nemancati si asteapta cu infrigurare dejunul de a doua 
zi dimineata. A doua zi puradeii fug la Itzic sa ceara de mincare. Itzic sta un pic, se gandeste si zice:  
- Eh, acum cine vrea sa manance, da cei 5000 de shekeli inapoi.                                                                                               
☺☺    Itic se duce la vecinul sau, Strul, si-l intreaba:  
- Mai Strul, iti plac femeile care au burta mare cat un butoi?  
- Nu! vine raspunsul prompt.  
- Iti plac femeile care au dintii stricati?  
- Nu! Ce dracu', Itic!?  
- Iti plac, poate, cele care au fundul mare, gras si plin de celulita?  
- Nu! Cum naiba sa-mi placa? spune Strul oripilat.  
- Dar cele cu varice?  
- Itic, deja ma enervezi!  
- Atunci, spune-mi si mie de ce dracu' te culci cu nevasta-mea, Rasela?       

 ☺☺        Un evreu era in avion intre doi arabi.  Isi da acesta jos pantofii, se intinde confortabil si unul din cei 
doi arabi  ii zice: 
- Du-te si adune doua sucuri... 
Evreul era singur, aia doi, s-a dus. Cat a fost acesta plecat, cei doi i-au scuipat in pantofi. S-a intors cu sucurile, 
s-a intins la loc, mai departe linişte. Cand a ajuns la destinaţie, isi baga picioarele in pantofii si descopera ce-au 
facut cei doi arabi si le zice:                                                                                                                                                             
-O să fie pace in Estul Mijlociu cand arabii n-or să mai scuipe in pantofii evreilor si evreii n-or sa se mai pise 
in sucurile arabilor.                                                                                                                                                                           
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                                                                                                 VEDETISME  

                           Ж         Ashton Kutcher ii ia locul lui Charlie Sheen in noul sezon al serialului "Doi barbati si jumatate". 
Unul dintre cele mai iubite seriale de comedie din SUA iși ia adio de la Charlie Cheen.Producătorii au schimbat deja 
celebra fotografie cu Charlie Sheen, Jon Cryer si Angus T. Jone cântând in fata microfonului. Iar in locul lui Charlie a 
intrat Ashton Kutcher.Iubitul lui Demi Moore va fi plătit cu 1 milion de dolari per episod 

                         
                        Ж       Actorul din Terminator vrea să se vada cu Mildred Patricia Baena, fosta sa amanta, deoarece isi 
doreste sa-si construiasca o relatie cu ea si cu fiul lor Joseph, in varsta de 13 ani."Arnold vrea sa petreaca mai mult timp 
cu Joseph si sa ia parte la cat mai multe activitati din viaaa lui. Intr-un fel este usurat ca nu trebuie sa mai ascunda ca el 
este tatal lui Joseph",  a declarat o sursa apropiata actorului.Sotia sa Maria Shriver, alaturi de care Arnold are patru copii, 
Katherine (21 ani), Christina (19), Patrick (17) si Christopher (13 ), a inaintat divortul si se asteapta sa castige de la fostul 
sau sot aproximativ 700 milioane de dolari 
 
                       Ж      Fotbalistul formatiei Los Angeles Galaxy, David Beckham, a devenit tata pentru a patra oara, dupa ce 
soţia sa, Victoria, a nascut o fetita, duminica dimineata, la Los Angeles.Fetita a cantarit 3.45 kilograme si s-a nascut la 
spitalul Cedars Sinai, informeaza people.com.Cuplul mai are trei baieţt Brooklyn, in varsta de 12 ani, Romeo, opt ani si 
jumatate, si Cruz, sase ani si jumătate.Deocamdata, David si Victoria Beckham nu au anuntat numele fetitei. 
                      Ж      Una dintre cele mai fotografiate femei din lume si castiga milioane de dolari din pictorialele pentru 
reviste celebre,Kim Kardashian este ingrozita dupa ce a aflat ca sufera de psoriazis. Dezvaluirea a fost facuta in reality-
show-ul "Keeping Up with the Kardashians".Starului i-au aparut pete mari si rosii pe picioare, abdomen si ar putea, in 
curand, sa se raspandeasca pe intreg corpul. "Cariera mea este distrusa." a exclamat Kim in timpul emisiunii, panicata ca 
intreg corpul i-ar putea fi acoperit de pete. 
                        
                      ♫      Cantareata britanica Amy Winehouse a murit in apartamentul ei din Londra. Ea a fost gasita in jurul 
orei 15:54  (ora locală), iar momentan nu se cunosc cauzele decesului. Mai multe televiziuni spun, insa, ca ea ar fi decedat 
in urma unei supradoze. Cauzele mortii artistei de 27 de ani sunt inca necunoscute, dar presa britanica scrie ca ar fi vorba 
despre o supradoza de droguri.Amy Winehouse isi anulase intregul turneu european din aceasta vara, din cauza 
problemelor cu drogurile. Ar fi trebuit sa cante inclusiv la Bucureşti.Amy Winehouse a avut o viata agitata, fiind internata 
de mai multe ori in clinicile de reabilitare pentru depedenta de droguri si de alcool.In urma cu doua luni, Amy Winehouse, 
internata intr-o clinica de reabilitare din Londra pentru a scapa de patima alcoolului, a primit un ultim avertisment din 
partea medicilor care o aveau in grija: "Te lasi de bautura sau mori". Clinica era considerata una a "ultimei şanse". 
 
                    Ж     Jennifer Lopez si Marc Anthony divortează dupa sapte de ani de relatie.Cei doi, care au gemeni de 3 ani, 
Max si Emme, au facut anuntul care a socat pe toata lumea, cu ajutorul unui comunicat."Am hotarat sa punem capat 
casatoriei. A fost o decizie foarte grea. Este un moment dureros pentru noi si apreciem daca ne respectati intimitatea", au 
mai spus cei doi.Despartirea i-a luat prin surprindere pe fanii lui Jennifer Lopez, mai ales ca la ultimele aparitii publice cei 
doi pareau foarte indragostiti, iar gesturile lor nu aratau că ar avea probleme grave in casnicie. 
 
                     Ж   Nu mai demult de un an, actrita Kirstie Alley isi ingrijora apropiatii atingand o greutate de peste 113 
kilograme.Acum, insa, vedeta in varsta de 60 de ani afiseaza o silueta mult mai slaba si mai ferma, asta si datorita celor 10 
saptamani de antrenamente pentru concursul „Dancing with The Stars“.Repetitiile epuizante au ajutat-o pe vedeta care s-a 
confruntat mai mereu cu probleme de greutate sa ajunga de la mărimea 44 la un neverosimil 38. Sa speram insa ca, de 
data aceasta, Kirstie se va mentine la aceasta greutate aproape ideala. 
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                                                                    Un copil de 10 ani statea in fata unei vitrine a unui magazin de pantofi pe 
strada, descult, privind prin fereastra si tremurand de frig. O doamna se apropie de copil si ii spuse 

                                                                                                                    - -- 

-Micutul meu prieten, la ce te uiti cu atata interes prin fereastra asta? 
- Ii ceream lui Dumnezeu sa-mi dea o pereche de pantofi, a raspuns copilul. 
Doamna l-a luat de mana si au intrat in magazin. Ceru vanzatorului o jumatate de duzina de sosete pentru copil. Intreba 
daca i-ar putea da un vas cu apa si un prosop. Vanzatorul ii aduse ceea ce i-a cerut. Ea lua copilul in spatele magazinului, 
ii spala picioarele si i le-a sters. Atunci vanzatorul sosi cu sosetele. Doamna ii puse o pereche copilului si ii cumpara o 
pereche de pantofi. Restul de sosete i le dadu copilului. L-a mangaiat pe cap si i-a zis: 
- Nu este nici o indoiala ca acum te simti mai bine micutule! 
Cand ea se intoarse ca sa plece, copilul o prinse de mana si, privind-o cu lacrimi in ochi, o intreba: 
- Dumneavoastra sunteti sotia lui Dumnezeu? 

                                                         Un om calatorea pe un drum de tara, impreuna cu sotia sa. Obositi de atata mers si 
vazand ca ii prinde noaptea pe drum, cei doi calatori au vrut sa traga la un han. Dar hangiul, om rau, a refuzat sa-i 
primeasca, spunandu-le ca nu mai are camere libere. Nevasta omului s-a aratat nemultumita.      

                                                                                                                  

-Ei, lasa, femeie – a incercat sa o linisteasca omul – lasa, ca stie Dumnezeu ce e mai bine! 
- Mai, omule – zise atunci femeia sa – da’ ce poate fi bine cand – uite! – nu avem unde sta peste noapte?!                                
In sfarsit, au plecat mai departe si  spre bucuria lor, au intalnit un taran, om sarac, dar bun la suflet. Vazand ca i-a prins 
noaptea pe drum, taranul i-a primit cu drag in casuta lui. Dar a doua zi dimineata, cand au vrut sa plece mai departe, 
taranul le-a dat o veste uluitoare celor doi calatori: peste noapte, hanul fusese atacat de hoti, care ii jefuisera pe toti 
calatorii.    - Vezi, i-a mai spus omul femeii – trebuie sa avem incredere in felul in care Dumnezeu le randuieste pe toate. 
Tii minte ce ti-am spus aseara? “Lasa, stie Dumnezeu ce e mai bine.”  
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  CUGETARI SI PROVRBE EVREIESTI 

 

 

               Pe tron si prostul este  imparat. 
 
               In trei locuri nu se da prioritate: in puscarie, toaleta si sauna.   
 
               Cine n-are copil n-are lumina in ochi. 
 
               Caminul omului este femeia omului. 
 
               Erou este cel care isi invinge pasiunile. 
 
               Minciuni nu e voie sa spui la fel ca unele adevaruri. 
 
               Prostanacul daca asculta, invata mai mult ca desteptul care vorbeste. 
 
               Dacă o cetate se daramă devine ruina, pe cand o movila de gunoi ramane gunoi. 
 
               Dragostea si ura depasesc toate limitele. 
 
               Cine se grabeste in dragoste se grabeste si in ura. 
 
               Daca ai o bata, gasesti intotdeauna un caine care merita o bataie 
               
               Secretul mangaierii este amintirea. 
 
               Daca nu vrei sa faci ceva, este o scuza la fel de buna ca si cealalta varianta. 
 
               De la bucurie la bucurie sunt numai cativa pasi, de la nenorocire la nenorocire mai multe poste. 
 
               Pomul tanar se îndoaie, cel batran se frange. 
 
               Omul trebuie să existe ca vietate, macar din curiozitate. 
 
                Sunt un ghinionist cu renume, daca as vinde lumanari, soarele n-ar mai apune. 
    
                Din doua posibilitati de alegere, alege-o pe a treia. 
 
               Cand inteleleptul devine furios, intelepciunea e de prisos. 
 

 Ce-mi foloseste intelepciunea, cand domneste prostia. 
 
  Trei lucruri nu sunt bune in exces, drojdia, sarea si refuzul. 
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LIBERTATE          Tu libertate, pasare maiastra, 
Ce-aduci mereu sperante vii sub soare, 
Sa porti fara ragaz deasupra noastra 
Aripa-ți calda şi ocrotitoare. 
Nenumarate griji avem în viata, 
S-avem putere să le facem fata.  
Sa facem ca-n a omului natura 
Sa fie intelegere, nu ura. 
Pareri diverse altii ne pot spune, 
Dar nu admitem a ni le impune 
Cu forta, ci cu argumente clare, 
Nu vrem dictat si nu vrem impilare. 
La incercarea robi de a ne face, 
Ne-om apara temeinic si tenace 
Si ne-om opune fara incetare. 
Vom spune nu, celor ce-au sa proclame 
C-au libertatea sa ne asupreasca, 

De ce iubim mai mult, sa ne lipsească                              NU,    Libertatii de-a muri de foame, 
                                                                                           Sau in razboi, sau acte de teroare, 
                                                                                           Sau untr-un lagar de exterminare. 
                                                                                           Cei  ce ne harazesc acestea toate, 
                                                                                           Sa fie, ei, lipsiti de libertate. 
                                                                                           In lumea noastra fie, cu temei, 
                                                                                           Admis numai razboiul de idei. 
                                                                                           Insa pe cei ce vor sa indrazneasca 
                                                                                           Si libertatea sa ne-o ingradeasca, 
                                                                                           Prin dictatura, crima si teroare 
                                                                                           I-avertzam ca pentru libertate, 
                                                                                           Cu toata indarjirea ne vom bate, 
                                                                                           Chiar pana si la ultima suflare 
 

                                                           NIMFA --  Cu-atentie, cu rabdare 
                                                                Si ravna ciocaneste 
                                                                Iar dalta lui ciopleste 
                                                                In marmura cea tare 
                                                                Cu ochii mintii crede, 
                                                                Neabatut, ca vede 
                                                                Un trup ce-i prins in piatra 
                                                                O forma minunata. 
                                                                Inlatura, ciopleste 
                                                                Roca ce prisoseste.  
                                                                Ca s-o elibereze 
                                                                Mult timp o sa lucreze. 
                                                                Si-astfel cu maiestrie  
                                                                Va scoate la iveala 
                                                                Frumoasa nimfă goala 

                                                                Din piatra sidefie.            Prof.ZigmundTauber  
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                       ► ► Zilele Municipiului Focsani   va incepe la ora 17.00, in sala de festivitati a Colegiului National 
"Unirea". La ora 20.00, la Teatrul Municipal "Mr. Gh. Pastia", se va juca piesa "Hamlet" de W. Shakespeare, in premiera, 
si tot la ora 20.00, in fiecare dintre cele cinci zile cat tin Zilele Municipiului Focsani, Ansamblul Folcloric "Tara Vrancei" 
va sustine un program de muzica si dansuri populare in toate cartierele. 
                         ► ► Ieri, toate unitatile spitalicesti, dar si Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) au trimis catre Directia 
de Sanatate Publica (DSP) Vrancea, liste cu numarul de medici rezidenti de care au nevoie. Astfel, Spitalul Judetean din 
Focsani are nevoie de opt medici rezidenti, Spitalul din Adjud de patru medici, Spitalul din Panciu de doi, Spitalul din 
Dumbraveni, Vidra si SAJ de un medic, iar DSP are nevoie de doi medici rezidenti. Listele cu medici au fost trimise ieri 
de reprezentantii DSP catre Ministerul Sanatatii, pentru a fi aprobate.  
                         ►► Iubitorii traditiilor populare autentice sunt asteptati sambata si duminica in Crangul Petresti pentru a 
admira arta mesterilor populari vranceni. Consiliul Judetean Vrancea, Muzeul Vrancei, Centrul Judetean pentru 
Promovarea Culturii Traditionale, Artelor si Meseriilor Vrancea in parteneriat cu Universitatea Nationala de Arte din 
Bucuresti si Universitatea Bucuresti, organizeaza, sambata si duminică de la ora 10.00, in Crangul Petresti, « Atelierele de 
Mestesuguri Traditionale » editia a III- a. La acest eveniment vor participa elevii claselor externe ale Şcolii Populare de 
Artă Vrancea si mesteri populari din localitatile: Campineanca, Mera, Nistoresti, Nereju, Câmpuri, Soveja, Bîrsesti. In 
cadrul atelierelor se vor desfasura demonstratii practice ale tehnicilor de lucru traditionale precum si vopsitul cu plante 
tinctoriale. 
                        ►► Consiliul Judetean Vrancea continua programul de reabilitare si modernizare a drumurilor judetene 
chiar si in conditiile blocajului financiar impus de Guvernul Boc. In ciuda problemelor financiare cauzate de criza 
economica, dar si de blocarea proiectelor de Guvernul falimentar Boc, administratia judeteana a reusit ca, din resurse 
proprii, sa continue reabilitarea unor drumuri judetene. Este vorba de drumurile judetene Satu Nou-Tifesti-Bolotesti-
Jaristea-Odobesti si DN 2-Bizighesti-Batinesti-Tifesti-Iresti-Vidra, Vidra-Vizantea-Cimpuri. 
Din cei peste 730 de kilometri de drumuri judetene, aproximativ 250 kilometri au fost reabilitati sau se afla in curs de 
reabilitare. 
                       ►►Consultatiile acordate la cabinete sau clinici private sunt o sursa suplimentara de venit  pentru medici. 
Nemultumiti de proasta organizare din sistemul medical de stat, unii medici vranceni au luat decizia de a lucra doar in 
mediul privat, unde conditiile sunt la cele mai inalte standarde.Salariile mici din sistemul sanitar de stat, dar si dotarile 
care lasa de dorit i-a determinat pe o parte din medicii vranceni sa se orienteze si catre mediul privat, prin deschiderea 
propriilor cabinete sau colaborarea cu centre medicale de renume. Astfel, isi rotunjesc substanţial veniturile si, totodata, 
oferă consultatii folosindu-se de aparatura performanta. Desi   nu putini sunt medicii care aleg sa lucreze pe două 
„fronturi", sunt si unii specialisti care au luat decizia de a renunta la sistemul sanitar stat, nemultumiti in primul rand de 
haosul general care a pus stapanire pe unitatile spitalicesti. 
                       ►►La Consiliul Judetean, va avea loc semnarea contractului de lucrari la proiectul "Reabi-litarea si 
extinderea retelei de alimentare cu apa si canalizare in comuna Cimpineanca, aglomerarea Focsani". Lucrarile au o 
valoare de peste 13 milioane de lei si vor fi realizate de asocierea Vega 93 SRL Galati si Atlas SA Galati. Conform 
proiectului, sistemul de canalizare va fi introdus in satele Cimpineanca si Pietroasele.Tot astazi va avea loc si o conferinta 
de presa organizata cu prilejul lansarii contractelor de lucrari la proiectele de reabilitare si extindere retele de apa si 
canalizare a munici-piului Focsani-loturile 1, 2 si 3. Reamintim ca proiectul VranceaAqua a fost initiat de presedintele 
Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan. La sfarsitul lunii martie 2010, Marian Oprisan a semnat contractul de 
finantare pentru proiectul "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Vrancea". 
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Misterele marilor au atras si au infricosat in egala masura pe 
                                                    navigatorii din toate timpurile. 
 
 

                                                                                           Un echipaj disparut fară urma 

 
In 1850, fermierii si pescarii care locuiau intr-un satuc de pe Plaja Easton, langa  Newport, Rhode Island, au vazut un vas 
ciudat indreptandu-se spre tarm. Cu toate panzele sus si cu toate steagurile falfaind in vantul aspru, acesta se indrepta 
direct spre plaja. Se adunase deja o mare mulţime de oameni care astepta tensionata producerea dezastrului, cand vasul s-a 
izbit intr-adevar de fundul marii.Dar vasul s-a lovit atat de usor de tarm, incat nu s-a avariat absolut deloc. Multimea a 
urcat imediat la bord. Corabia se numea „Seabird”, se afla sub comanda capitanului John Huxman si era asteptata in acea 
zi la Newport, in urma unei călătorii în Honduras.Cei catarati pe vas au gasit cafeaua fierband pe soba, micul dejun aşezat 
pentru echipaj, hartile marine si instrumentele de navigaţie in perfecta ordine. Singura fiinta gasita in viata la bord era un 
caine, ce statea tacut pe punte. Cercetarile minutioase intreprinse apoi nu au putut descoperi nici cel mai vag indiciu 
despre ceea ce s-a petrecut cu capitanul sau cu echipajul. De ce, cum si unde au disparut ei de pe o corabie perfect solida, 
pe o vreme linistită, numai Dumnezeu si acel caine corcitura stiau. 
                                                                                                        
                                                                                                     
 O apariţie fantomatică 
 

 
 
Unul dintre martorii urmatorului fenomen fantomatic a fost insusi regele George al 4-lea al Angliei.In anul 1881 Prinţul 
George al Ţării Galilor calatorea pe vasul Majestăţii Sale, „Inconstant”, insotit de fratele sau, printul Albert Victor.La ora 
4 a.m. pe data de 11 iulie, cand vasul se indrepta de la Melbourne spre Sidney, a fost vazută o lumina rosie necunoscuta in 
apropierea portului.Ceea ce a urmat e descris cu patos in jurnalul printului, care a fost publicat mai tarziu in lucrarea mai 
extinsa intitulată „Croaziera Bacantelor”.„In mijlocul luminii rosii se vedeau catargele si velele unui bric aflat la o distanta 
de 200 de metri, vas ce ne aparea conturat intr-un mod ciudat. Atat ofiterul aflat in far cat si cel care asigura paza portului 
l-au văzut clar, langa port.L-a vazut si marinarul de garda de pe punte, care a fost trimis imediat la far; dar trecand cu o 
barca prin locul acela a verificat ca nu era nicio urma de corabie materiala. Noaptea era clara iar marea era linistită. 13 
persoane l-au vazut. Echipajul de pe alte 2 vase „Tourtaline” si „Cleopatra”, care navigau la tribordul vasului nostru, ne-a 
intrebat daca am vazut „lumina rosie ciudata”. 
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                                                                   EVREII DIN SPANIA 

                                              Evreii subiect al politicii 
 Evreii din Spania au avut din totdeauna un statut aparte : de la domniile lui Iacob I de Aragon, fire prietenoasa 
care avea in serviciul curtii sale numerosi evrei si pana la Ferdinand si Izabela, care au declansat adevarate 
prigoane antisemite. 
        Catre sfarsitul secolului al XIII – lea, regii crestini din Aragon au inceput sa fie reclamati la Roma, de 
episcopii lor, pentru ca ii favorizau pe evrei. Un exemplu in acest oras ar fi printul mostenitor Infante Saucho 
care in anul 1212 se revolta impotriva tatalui sau, mizand pe cartea antisemita de a atrage de partea sa un cler 
din ce in ce mai antisemit.   
    Astfel se deschidea calea excluderii evreilor din viatacsociala- culturala a Spaniei. Au contribuit la aceasta si 
diferitele acuzatii de omor ritual sau de provocare a epidemiei de ciuma. Ca urmare a acestor evenimente, 
revoltele antisemite au capatat un accent mai pronuntat. De exemplu in Sevilia anul 1578 si anul 1591. 
     Un om carea jucat un rol deosebit de important a fost predicatorul dominican Vincente Ferrer ( c. 1350- 1419 
fiind canonizat ulterior. El este vomul carea schimbat fata antisemitismului spaniol . prin intermediul slujbei 
sale, era formator de opinie si astfel, prin intermediul predicilor sale, a condamnat revoltele populare antisemite, 
considerand un pacat si o nelegiuire ca multimea sa rezolve singura ,, problema evreiasca”  asa cum o denumea 
el. Astfel a aparut ideea de ,, problema evreiasca” problema pe care statul era chemat s-o rezolve. De fapt sa 
urmarit oficializarea problemei in cauza, fapt care a avut consecinte extrem de nefaste pentru populatia 
evreiasca.. Mai mult decat atat Ferrer a fost considerat responsabil pentru initierea unei politici antisemite dar si 
pentru inlesnirea ajungerii la tron a lui Ferdinand, care a trecut imediat la aplicarea ei. 
      O data oficializata ,,problema evreiasca ‘ s-a trecut la masuri drastice contra evreilor.Una din ele si poate 
cea mai importanta a fost convertirii fortate a evreilor. Desi aparent convertirea evreilor avea menirea de a le 
rezolva problemele, de fapt le-a amplificat. Daca inainte de convertire evreul era cunoscut de societatea in care 
traia, dupa religia sa acum era mult mai greu de indentificat, fapt care a dus la amplificarea suspiciunilor care 
care veneau din partea societatii. 
    Se punea la indoiala de fapt sinceritatea lor in ce privea optiunea lor religioasa. Astfel o simpla scrisoare de 
denunt putea  sa-i trimita in fata inchizitiei, pe motiv ca inca isi practicau pe ascuns religia. Problema evreilor a 
devinit si mai mare odata cu casatoria dintre regele Ferdinand de Aragon si Izabela de Castilia  in anul 1469. Ei 
au dezvoltat o inchizitie care sa se ocupe de depistarea celor care- si practicau pe ascuns religia. 
    Aceasta companie extrem de distrugatoare impotriva evreilor a avut desigur oponentii ei dar desigur fara 
succes. Un opunent important a fost populatia. Desigur aceasta opozitie avea un pronuntat substrat politic 
deoarece Papa vedea in Inchizitia Spaniola o buna modalitate de a se sustrage autoritatilor papale. De asemenea 
a propus acuzatilor sa li se spuna numele martorilor ostili si ca dusmanii sau fostii servitori ai acuzatilor, sa nu 
fie admisi in instanta. Aceste propuneri nu au fost luate niciodata in seama. 
    In incercarea de a analiza cauzele acestei campanii la nivel contra evreilor, trebuie sa privim contextul social 
–politic in care a avut loc. Nu trebuie uitat faptul ca prin casatoria celor doi regi  se crease un mare stat. Acest 
fapt pune multe probleme celui care ar incerca sa conduca un astfel de stat. Cum urmau sa se considere 
locuitorii celor doua state ?. In cel dupa unire isi mai puteau pastra indentitatea nationala ?  Acestea erau 
intrebarile la care nu se putea gasi un raspuns simplu. Astfel s–a inventat imaginea unui dusman comun, in 
cazul de fata evreii, care sa actioneze ca un liant socio- emotional intre locuitori celor doua regate . 
     Vedem astfel cum soarta evreilor din Spania a fost decisa de o conjunctura politica.       
                                                                                                        Articol de    Balaci Ciprian 
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     ۞۞Theodor Herzl (n. 2 mai 1860, Pesta - d. 3 iulie 1904, Edlach an der Rach, Austria), a fost un ziarist si dramaturg 
evreu care a devenit un luptator pentru dreptul la autodeterminare al poporului evreu, a lansat notiunea de sionism politic 
si a fondat Organizaţia Sionistă. Numele lui in ebraica era Binyamin Ze'ev Herzl  si e supranumit vizionarul statului Israel, 
deoarece a crezut cu tarie ca se poate crea din nou un stat pentru poporul evreu si a pregatit conditii concrete pentru 
realizarea acestei viziuni. 
     ۞۞Amos (Sternbach), Elon ( n 4 iulie 1926 –d  25 mai  2009) sa nascut in Viena. a fost un jurnalist israelian si 
autor.A emigrat in Palestina in 1933. A studiat dreptul si istorie in Israel si Anglia. El a fost casatorit cu Beth Elon, in 
New York , cu care a avut o fiica, Danae. in anii 1990, Elon a inceput sa-si petreaca o mare parte din timpul sau in Italia. 
Elon a servit ca un corespondent in domeniul afacerilor europene si americane pentru ziarul Haaretz.Elon a murit pe 25 
mai 2009 in Toscana, Italia, in varsta de 82 ani 
      ۞۞ La 13 iulie 1992, Yitzhak Rabin si-a  prezentat Cabinetul. El ocupa functia de Prim Ministru.In declaratia sa de 
guvernare, Rabin a adresat un apel personal palestinienilor, un apel la care nimeni nu s-ar fi asteptat din partea lui. El a 
produs astfel o mutatie decisiva, oferind palestinienilor posibilitatea incheierii unui acord de autonomie, care urma sa 
puna capat luptelor dintre cele doua popoare. 
      ۞۞ La 21 iulie 1864 a fost pusa piatra de temelie  la Templul Coral din Bucureşti,, lucrarile fiind aproape finalizate 
la inceputul anului 1866, cand s-au comandat la Budapesta sulurile Torei si alte lucruri necesare serviciului divin. 
      ۞۞Moses Rosen, avand numele ebraic de David Moshé Rozén (n. 23 iulie 1912, oraşul Moineşti, judeţul Bacău - d. 
6 mai 1994, Bucureşti) a fost şef-rabinul Cultului Mozaic din Romania (1948-1994) si presedinte al Federaţiei 
Comunităţilor Evreieşti din România (1964-1994). In anul 1957 a devenit deputat in Marea Adunare Naţională si in 1992 
Membru de Onoare al Academiei Române. In ultimii ani ai regimului ceausist a continuat sa militeze impotriva 
manifestarilor xenofobe, de ura interetnica, chiar si atunci cand a trebuit sa-si ridice vocea contra unor protejaţi ai 
regimului ca poetul Corneliu Vadim Tudor, scriitorul Eugen Barbu sau istoricul literar Dumitru Vatamaniuc. Numeroase 
distinctii in tara si peste hotare (printre care şi israeliene) i-au rasplatit activitatea. Rabinul Dr. Moses David Rosen a fost 
inmormantat la Ierusalim (Israel). In prezent, o piata publica din Ierusalim a primit numele rabinului Moses Rosen si a 
sotiei sale Amalia.Fratele mai mare al lui Moses Rosen (fiu din prima căsătorie a tatălui său), Eliyahu Rosen, a fost rabin 
al evreilor din oraşul polonez Oświęcim (în germană Auschwitz) din Galitia de vest si a pierit în Holocaust,impartasind 
soarta comunitatii pe care a pastorit-o. Sora lui Moses Rosen, Braha (Betty), s-a maritat cu rabinul dr. Zeev Wolf Gottlieb, 
care a devenit mai tarziu Şef-Rabinul evreilor din Scotia.  
     ۞۞ Abraham Goldfaden (in limba idis; nascut cu numele de Avrum Goldnfoden; cunoscut si ca Avram (sau 
Avraham) Goldfaden) (n. 24 iulie 1840 – la Starokostiantîniv - d. 9 ianuarie 1908 la New York) a fost un poet, dramaturg, 
regizor si actor evreu de limba idis si ebraica, originar din Ucraina, autor a 40 de piese de teatru. Este considerat parintele 
teatrului evreiesc modern.In anul 1876 a fondat in oraşul Iasi primul teatru profesionist in limba idis din intreaga lume. De 
asemenea, el este autorul primei piese in limba ebraica jucata in Statele Unite ale Americii. Festivalul Avram Goldfaden 
din Iasi este infiintat si denumit in onoare lui; 
    ۞۞Milton Friedman (n. 31 iulie 1912 - d. 16 noiembrie 2006, San Francisco) a fost un evreu-american, profesor de 
economie la Universitatea Chicago. In 1976 a primit Premiul Nobel pentru Economie. El este considerat reprezentantul 
principal al scolii din Chicago, al economiei de dreapta, de piata libera. A fost elevul lui Frank Knight. Fiul sau este David 
D. Friedman.Milton Friedman a adus nenumarate contributii la dezvoltarea microeconomiei si a macroeconomiei precum 
si la dezvoltarea teoriile cu privire la piata şi la minimalizarea rolului statului in coordonarea economiei. Intreaga sa 
actvitate a fost cel mai bine descrisa chiar de Milton Friedman in persoana prin urmatoarele cuvinte:„As vrea ca lumea sa 
isi aminteasca de mine ca de un prieten al libertatii. Daca analizezi istoria, vezi ca, oriunde exista crestere economica si 
unde capitalismul infloreste, oamenii traiesc mai mult si mai bine”  
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 Comunitatea Evreilor din Focsani pune la dispozitia celor interesati o bogata bibliografie despre 
cultura, istoria si traditia poporului evreu.  La cublul comunitatii pot fi imprumutate carti, reviste, 
ziare, pot fi vizionate filme sau se poate asculta muzica pentru toate gusturile. De altfel, sa nu omitem 
faptul ca, in fiecare zi de joi intre orele 9-11 medicul comunitatii noastre acorda consultatii medicale 
persoanelor asistate de F.C.E.R. si membrilor ce apartin comunitatii noastre. 
 
 

 

                      
 
 
                           

 █               Membrii Comunitatii Evreilor din Focsani au fost invitati  la Teatrul Municipal Focsani la un 
spectacol de teatru  -Hamlet - ; 

█                  Humorul  clasic evreiesc  Initiativa a tinerilor din comunitate care au pregatit o seara de neuitat 
plina de povesti si bancuri evreiesti. Toate acestea servite cu dulciri, sucuri si prajituri pregatite cu placere 
de membrii comunitatii ;  

█               Prietenii muzeului  Membrii comunitatii prieteni si colegi au vizitat impreuna muzee din orasul 
Focsani, precum si micul muzeu al comunitatii unde au aflat cateva despre obiectelele de cult si cultura 
evreiasca ;   

█                  Remember Haralamb Zinca s-a nascut la Roman, in 1923, 4 iulie. Au fost lecturate cateva 
capitole din cateva carti ale scriitorului  Moartea vine pe banda de magnetofon (1947), Si a fost ora H 
(1971), Marea confruntare,( 1987),Revelion '45 (1989), "Spion" prin arhive secrete (1993), Moarta mirosea 
a Christian Dior (1997). 

█                  Colocviu : Personalitati evreiesti nascute in luna iulie : Alexandru Graur, Norman Manea, Dr. 
Moses Rosen, Elias Canetti   subiectele au fost  prezentate de elevi ai liceelor din Focsani . Intalnirea a avut 
loc la sediul comunitatii unde au participat un numar mare de enoriasi si prieteni ai comunitatii ; 

             

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