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                                           RETETE PRAJITURI  VARA 

► Prajitura cu fructe(  capsuni, cirese, visine, caise, prune)                                                                                                            
Pentru aluat  : 6 oua, 300g zahar, 10 linguri de ulei, 300ml lapte sau apa minerala( iese mai pufos),500g faina, 
1/2 plic praf de copt,zahar vanilat-2 plicuri. Pe deasupra cca 900 g capsuni sau alte fructe potrivite(pt. celelalta 
fructe se scot samburii)  
Mod de preparare: separi albusurile de galbenusuri si le bati spuma tare, pui zaharul, bati din nou pana se 
intareste si pui -in ordinea urmatoare:galbenusurile, bati pana se omogenizeaza, uleiul,continui batutul, apa 
minerala sau laptele,zaharul vanilat, faina in care ai pus si praful de copt.Intr-o tava tapetata cu hartie de copt 
torni aluatul.Peste aluat pui capsunile care au fost spalate, scurse si taiate in doua.Acopei aluatul cu fructe si pui 
la copt in cuptorul incalzit pt. cca 45 de minute.Daca vrei pudrezi prajitura cand este gata. Daca iti plac 
prajiturile mai dulci, poti pune 400g zahar.                                                                                                                             
► Prajitura de criza    Ingrediente :1 plic zahar vanilat,1 plic praf de copt,un varf de lingura de amoniac 
pentru prajituri stins cu otet, 2 linguri ulei,1/2 kg faina,budinca de vanilie,2 mere mari,2 linguri cacao,4 linguri 
margarina,scortisoara,100 g zahar tos,fructe din dulceata,zahar pudra.Mod de preparare: Intr-un vas pui 1/2 kg 
faina, 1 praf de copt stins cu otet, un varf de lingura de amoniac pentru prajituri, 4 linguri de zahar, 2 linguri 
margarina, 1 budinca de vanilie si 1 lingura de ulei. Amesteci bine pana iese un aluat bine omogenizat, ca de 
chec. Cureti 2 mere mari, le dai prin razatoarea mica si le amesteci cu 100 g zahar, 2 linguri cacao, 2 linguri 
faina si un varf de lingura de scortisoara. Faci o compozitie ca o crema mai vascoasa. Ungi o tava mare cu ulei, 
o tapetezi cu faina, dupa care torni jumatate din compozitie. Pui apoi crema de mar cu cacao si, deasupra, pui 
cealalta jumatate din compozitie. Dupa ce cuptorul s-a incins bine, introduci tava la cuptor timp de circa 30 de 
minute, pana se rumeneste. Dupa ce se scoate din cuptor, pui deasupra fructe din dulceata si o presari cu zahar 
pudra vanilat. 

 ►  Rulada cu banane   Ingrediente :6 oua, 6 linguri zahar, 5 linguri nuca macinata, 1 lingura faina, 1/2 
pachet bicarbonat de sodiu, 1 budinca vanilie, 250 g unt, 2 banane, frisca.Mod de preparare Din oua, zahar, 
nuca, faina si bicarbonatul stins cu otet se face un blat. Se coace in tava, tapetata cu folie sau hirtie pentru 
prajituri. In timul coaceri se prepara budinca cu 350 g de lapte rece si 7-8 linguri zahar, se incorporeaza si untul 
frecat spuma.Blatul cind este gata se rastoarna peste o folie de aluminiu, se ruleaza. Cind este rece se umple cu 
crema de budinca, se pun bananele la o margina si se ruleaza. 
Se orneaza cu frisca, banane sau cu glazura de ciocolata.  

  ►      Sarlota de ciocolata   Ingrediente: 100 gr ciocolata amaruie, 2 linguri cacao,3linguri lapte, 200 gr de 
unt, 3/4 pahar de zahar, 3 oua, 250 gr branza alba moale 9%, 200 gr piscoturi lunguiete  Mod de preparare: Se 
pune intr-o craticioara 1/2 pahar de zahar cu lapte se amesteca incontinu si se pune la topit pe un foc mic ,se 
adauga cacao, si ciocolata bucatele si se amesteca in continuu. Cind totul s-a topit se adauga untul si se ia de pe 
foc. Se lasa sa se racoreasca dupa care se adauga 3 galbenuse unul dupa altul, brinza moale si se amesteca la o 
compozitie omogena. Albusurile vin batute spuma la care se adauga 1/4 pahar de zahar batindu-se o spuma tare 
care se adauga la crema de ciocolata in miscari usoare. 
O tava rotunda unde peretii se pot desprinde de fund marimea 24 se tapeteaza cu piscoturi muiati in rom sau 
lapte. Se tapeteaza fundul si peretii cu piscoturi. 
Se toarna crema si se da la frezeer pentru citeva ore. Se ambaleaza cu o foaie de aluminium. 
Inainte de a servi se presara putina cacao prin strecuratoare, se pune pe un platou cu picior si se desprind peretii. 
Se taie in portii ca de tort si se serveste. Este minunata usor de pregatit si foarte reusita. Se poate servi aceasta 
prajitura dupa o masa festiva cu o ceasca de cafea.  
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█    Factorii de securitate din Israel,sunt ingrijorate deoarece o noua ,,flotila a pacii,, 15 vase,se va indrepta 
spre Israel, incercand sa ajunga in Gaza. Organizatorii acestei actiuni de provocare inpotriva statului 
Israel,sunt activisti de stanga palestinieni ajutati de guvernul turc. Exista informatii, conform carora asazisii 
activisti vor incerca sa provoace incidente sangeroase, provocandu-i pe soldatii israelieni la riposta in 
momentul cand vasele vor fi oprite sa patrunda in apele internationale teritoriale ; 
█       Orna Barbibay,sefa departametului de resurse umane din  Armata de aparare a Israelului, este prima 
femeie care a fost avansata in gradul de general de brigada.Barbibay va prelua aceasta functie de la generalul 
Avi Zamir care se va elibera din armata. Numirea in aceasta functie a avut loc , cand ministrul apararii Ehud 
Barak a aprobat recomandarea sefului Statului Major,Beni Ganz, in cadrul unei serii de numiri jn conducerea  
Armatei de aparare a Israelului.Ea era considerata candidata cu cele mari sanse din timpul anteriorului sef de 
Stat Major, Gabi Ashkenazy si i-a avut contracandidati pe generalul Yoav Har Even si generalul de brigada 
Uzi Moscovici ; 
█        Serviciul general de securitate, Politia Israel si Armata de aparare a Israelului au descoperit o banda de 
teroristi, in care erau inclusi activisti si colaboratori dintre locuitori ai Ierusalimului rasaritean,posesori ai unor 
buletine de indentitate israeliene.Banda incepuse pregatirile in vederea comiterii unor atentate,actiuni teroriste 
obtinerea unor finantari din partea unor factori din strainatate si fabricarea de explozibil artizanal ;  
 █            Aproximativ 20 de persoane au murit si 277 au fost ranite, dintre care 12 sunt in stare critica, dupa ce 
soldati israelieni au tras asupra protestatarilor care au incercat sa treaca peste gardul de frontiera cu Siria, 
anunta televiziunea de stat siriana. Protestatarii doreau sa marcheze "Naska", sfarsitul razboiului din 1967, 
soldat cu infrangerea arabilor si ocuparea de catre Israel a Inaltimilor Golan.Premierul israelian Benjamin 
Netanyahu a declarat ca fortele de securitate au avut ordin actioneze cu "determinare" ca sa previna astfel 
gesturile radicale ale extremistilor ; 
█         Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, are programate vizite in România si Bulgaria in următoarele 
doua saptamani, in cadrul unei campanii diplomatice impotriva demersurilor de recunoastere la ONU a unui 
stat palestinian, relatează Jerusalem Post. 
█         Dupa aproape sase ani de proteste saptanale in zona palestiniana Bilin si patru ani de cand a fost emisa 
o rezolutie a Curtii supreme israeliene, armata israeliana a inceput in aceasta saptamană sa demonteze o 
portiune a zidului de separare din Cisiordania, transmite EFE. Excavatoarele militare si macaralele israeliene 
au inceput in ultimele zile demontarea mai multor structuri care compun bariera de separare din aceasta zona, 
la patru ani dupa ce Curtea suprema a dispus schimbarea traseului barierei, a informat presa locala ; 
 █ Ca urmare a rapoartelor serviciilor de informatii, care subliniaza miscarea neobisnuita de trupe si rachete, 
Israelul l-a amenintat pe Assad, via Ankara, ca daca incepe un razboi cu statul evreu pentru a distrage atentia 
de la problemele interne ale Siriei, Israelul il va tinti pe el personal, scrie Jerusalem Post.In acest sens, armata 
israeliana si-a sporit nivelul de pregatire la granita nordica, de teama ca gruparea Hezbollah ar putea incerca sa 
puna in practica inca o rapire a soldatilor, de-a lungul granitei cu Libanul.Ca urmare a incercarilor de 
strapungere a granitei siriene cu Israelul, urmate de ciocniri sangeroase, observatorii au acuzat Siria ca se afla 
in spatele protestelor de la granita, cu scopul de a distrage atentia de la revoltele interne care cer demisia 
presedintelui. 
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                      Societatea “Cooperativa Meseriasilor Israeliti din Focsani” – 1910 

                         Prof. Bogdan Constantin Dogaru – Arhivele Nationale Vrancea 
 
 
Se cunoaste deja, din numeroase studii istorice, apetitul evreilor din Putna pentru activitatile comerciale si 
industriale. Mai putin cunoscute sunt formele sub care ei se organizau pentru a desfasura asemenea activitati. 
O astfel de forma a fost si Societatea “Cooperativa Meseriasilor Israeliti din Focsani” care a luat nastere in 
anul 19101.Initiativa infiintarii societatii a apartinut catorva meseriasi israeliti din Focsani: F. Mintzer, Aron 
Lempel, Moritz Teller, Pincu Isac, Z. M. Schwartz, Michel P. Brener, D. Rosen, Ch. Rosenzweig, Iosef 
Abramovici, Meer Abramovici, Moritz Mandel, David Lang, D. Leibu, Meer Cursban si Herman Grossman. 
Capitalul social al acesteia era de 10.000 de lei împartiti în 200 de actiuni in valoare de 50 de lei fiecare. 
Pentru început, s – a subscris pentru 30 de actiuni in valoare de 1500 lei. Actiunile erau nominative si nu 
puteau fi schimbate niciodata la purtator. Cand capitalul social atingea suma de 10.000 lei adunarea generala 
putea hotara prin vot simplu marirea acestuia cu inca 10.000 lei.Scopul înfiintarii societatii era acela de a 
sprijini pe membrii ei prin imprumuturi, de a primi de la societari bani spre fructificare, favorizand astfel 
economia, de a stabili unirea si fratia intre membri. Durata societatii era fixata la 10 ani urmand a se prelungi 
automat pe alti inca 10, daca nu se cerea in acest timp dizolvarea ei de cel putin 2/3 din numarul total al 
membrilor.Un membru nou trebuia sa fie propus de 2 membri care urmau a garanta pentru cinstea sa. Taxa de 
inscriere era de 5 lei la care se adauga cotizatia anuala de membru. Excluderea persoanelor din societate se 
facea, la propunerea a 3 membri in urma convocarii de urgenta a Adunarii Generale, pentru comiterea de fapte 
imorale şi pentru fapte impotriva intereselor societatii.Noii membri aveau dreptul la partea din fondul de 
ajutor si de rezerva care se constituia incepand de la data intrarii lor. În caz de deces, toti membrii urmau a 
asista pe defunct. Cei care lipseau nemotivat erau amendati cu 1 lei care intra la fondul de ajutor.Toti 
societarii aveau dreptul la un singur vot fiecare, chiar daca unii detineau mai multe actiuni decat 
ceilalti.Adunarea Generala ordinara era convocata o data pe an in cursul lunii februarie sau martie iar cea 
Extraordinara ori de cate ori o cereau interesele societatii. Adunarea era legal constituita doar daca erau 
prezenti cel putin jumatate din numarul total al membrilor. Dizolvarea societatii, fuziunea cu alta societate, 
cresterea sau reducerea capitalului social se hotara de cel putin 2/3 din membrii prezenti in adunarea legal 
constituita. Cenzorii erau alesi tot de Adunarea Generala.Consiliul de Administratie era compus din 7 – 9 
membri alesi de Adunarea Generala pe timp de 2 ani. Primul Consiliu de Administratie a fost alcatuit din: F. 
Mintzer, A. Lempel, M. Teller, Pincu Isac, Z. M. Schwartz, M. Brener, D. Rosen, Ch. Rosentsweig si I. 
Abramovici. Daca un consilier lipsea nemotivat de la 3 sedinte consecutive era considerat demisionat. In 
fruntea Consiliului se afla un presedinte secondat de un vicepresedinte.Din castigul net al societatii se oprea 
20% pentru fondul de rezerva, restul de 80% fiind impartit dupa cum urmeaza: 10% pentru fondul de 
binefacere, 10% membrilor Consiliului de Administratie, 5% membrilor Consiliului Consultativ, 2% 
presedintelui, 2% casierului, 3% cenzorilor iar restul de 68% era impartit societarilor ca dividende.In cazul in 
care societatea avea pierderi care ajungeau pana la 1/3 din capitalul sau, Consiliul de Administratie urma sa 
convoace Adunarea Generala pentru a analiza posibilitatea dizolvarii acesteia.Fondul de ajutor era compus 
din: taxa de inscriere de 5 lei, 10% din profitul net al fiecarui an, ofrande voluntare, castigurile rezultate de la 
serate sau alte serbari. Doar dupa ce fondul ajugea la suma de 5.000 de lei se puteau acorda ajutoare in caz de 
boala sau moarte. Doar in cazuri extraordinare se putea acorda unui membru un ajutor de maxim 5% din 
valoarea fondului constituit pana atunci.caz de lichidare a societatii, Consiliul de Administratie si casierul vor 
mai functiona o perioada in calitate de lichidatori, 

 
 

                                                 
1 Arhivele Nationale Vrancea, fond Tribunalul Putna – Sectia I – a – acte autentice, ds. 38/1910. Vezi actul autentificat la nr. 
969/7 august 1910.   
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       Visinul  (Prunus cerasus)      

 Visinul (Prunus cerasus) este un arbore fructifer din familia rozaceelor (Rosaceae),           Visinul este 
recomandat in vindecarea si tratarea afectiunilor urinare : cistita, pielita, pielonefrita, in curele de slabire 
(reprezinta o metoda naturala de a slabi mai ales pentru obezii pletorici, cardiaci, hipertensivi).Coditele de 
visine actioneaza ca remineralizant si energizant fizic si psihic, amplificand reactiile de aparare ale 
organismului. Sunt laxative, trateaza reumatismul si regenereaza tesuturile.Ceaiul din codite de visine ajuta la 
vindecarea bolilor rinichilor si ale vezicii urinare. Pentru rezultate bune se recomanda a se bea din acest 1.5- 2 l 
pe zi. Pulberea din cozi de visine daca se administreaza sub forma de capsule este foarte utila in tratarea 
celulitei, retentiei urinare, artritei, febrei, cistitei.Visinele coapte consumate reprezinta o cura de slabire 
excelenta. In intestin visinele neutralizeaza grasimile, nelasandu-le sa patrunda in sange. Vitaminele si 
mineralele continute de visine curata sangele si intaresc sistemul imunitar. De asemenea visinele coapte 
consumate, fac pielea mai curata si mai catifelata.Compotul si dulceata din visine sunt recomandate pentru 
pacientii care au organismul slabit, remineralizandu-l si dandu-i energie. Uleiul din miezul samburilor de 
visine este folosit in terapeutica naturista pentru tratarea reumatismului, negilor si petelor cutanate.Actiune: 
antiinflamatorie, antianemic prin continutul de vitamine de grup B, fier, magneziu, pigmenti, vitamina C,acidul 
ascorbic tonifica peretele vascular, fluidifica sangele, scade tensiunea arteriala, ofera protectie impotriva 
radiatiilor UV, contine hidrati de carbon –glicozide care au rolul de a scadea frecventa si ritmul batailor 
cardiace, fluidifica secretiile, fiind un bun expectorant, stimuleaza secretia sucului gastric, contine 
anticoagulante fiind recomandate celor care sufera de ateroscleroza, afectiuni venoase ( varice ), reduce nivelul 
colesterolului si a zaharului din sange, cercetatori de la Universitatea din Michigan au sugerat efectul 
antocianului ( un puternic antioxidant ) in reducerea riscului la boli cardio-vasculare si a cancerului printr-o 
dieta bogata in visine, de asemeni efectul antocianinelor si flavonoidelor in a inhiba enzimele Cyclooxigenaza 1 
si 2, prevenind fenomenele inflamatorii in corp ( efecte similare cu ale aspirinei ), contin substante 
anticoagulante fiind recomandate in afectiuni ale sistemului venos ; in cirese exista cel putin 17 compusi cu 
proprietati antioxidante –antioxidantii ajuta la prevenirea sau inlaturarea radicalilor liberi ; un radical liber este 
o molecula cu un electron lipsa iar un antioxidant precum vitamia C.E, beta-caroten,doneaza un electron ; atunci 
cand nu exista suficienti in organism, radicalii liberi isi procura acesti electroni din structura vitala a celulelor 
organismului ducand in final la diverse inbolnaviri .Zaharul din visine, levuloza, are absorbtie lenta, fiind 
indicat diabeticilor. Visinele au actiune anorexigena, fiind indicate in curele de slabire sau cu rol de moderator 
al poftei de mancare in cazul obezilor, supraponderalilor. Datorita compozitie, bogate in mineral are actiune 
tonica, remineralizanta. Indicatii: in stari febrile,faringite, bronsite, astm bronsic, artrite, ateroscleroza, gastrite 
hipoacide, constipatie, colita de fermentatie si putrefactie, hepatite cronice, litiaza biliara, enteropatii, boli 
cardio-vasculare, HTA, combaterea anemiei, tonifierea organismului, stoparea procesului de imbatranire, diabet 
zaharat, cure de detoxifiere. Cura : se poate face cu visine proaspete, suc de visne proaspete ( in medicina 
populara pulpa de visine si sucul se folosesc in constipatie, in stari febrile ,in afectiuni inflamatorii ale cailor 
respiratorii ).Se recomanda consumul a 1- 1,5kg pe zi, curele de fructe se fac consumand in exclusivitate pe 
perioada curei doar a fructului respectiv, lasand sa actioneze in totalitate principiile active ale plantei.  
Sucul de visine cu lapte – in raport 1/1 se foloseste in artrita, stari febrile, bronsite, epilepsie, indispozitii psihice 
; decoctul de frunze de visin in lapte este eficient in icterul de natura infectioasaGuma care iese din scoarta 
visinului, dizolvata in vin alb, poate fi eficienta pentru dizolvarea pietrelor la rinichi sau fiere; are actiune 
diuretica, poate fi utila in afectiuni articulare (artrite). Frunzele de visin daca sunt fierte in lapte pot fi utile 
pentru evacuarea vezicii biliare, vindeca icterul. Din scoarta uscata a ramurilor tinere de visin, se poate prepara 
un ceai cu actiune febrifugaCozile de visin, ca si cele de cirese, combat inflamatia cilor urinare, colicile renale, 
cistita, guta, reumatismul, icterul, etc In uz extern se pot opri hemoragii nazale prin tampoane cu vata imbibate 
in infuzie de frunze proaspete de visine; grabeste vindecarea rfanilor, plagilor, taieturilor, crapaturilor.  
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                  Remedii naturale pentru durerea urechilor 

Urechea este impartita in trei sectiuni: urechea externa, medie si interna. Urechea medie se afla in spatele 
timpanului, aceasta fiind formata din trei oscioare care se numesc: ciocanul, nicovala si scarita, iar acestea 
conecteaza timpanul de urechea interna. Aceste trei oscioare transmit sunetul pana la melcul din urechea 
interna. Melcul transforma sunetul sau vibraţia in impuls nervos si il transmite prin nervul auditiv la creier.        
Inflamatia urechii medii  sau otita poate incepe cu o amigdalita sau o infectie similara, care se extinde asupra 
urechii medii. De obicei este asociata cu febra si poate exista o secretie daca timpanul se sparge. Durerea severa 
de ureche si o senzatie neplacuta de pulsatie pot fi asociate cu infundarea Trompei lui Eustache (care se 
deschide in cavitatea nazala); aceasta afectiune poate fi cauzata de probleme cu sinusurile sau de catar. Excesul 
de catar poate cauza surzenie temporara si o senzatie de ureche infundata la una sau la amandoua urechile. 
Mancarimile sau iritatia urechilor  poate fi cauzata de o infectie localizata in urechea externa; aceasta 
afectiune apare mai ales la persoanele care inoata mult sau practica sporturi nautice. De cele mai multe ori sunt 
de vina micozele contractate in apa            ∏ Remedii naturale:∏ 

- Se stoarce suc din frunze de nuca si coada soricelului si se   
amesteca in cantitati egele. inainte de a pune picaturile in urechi, sucul se incalzeste intr-o lingura fierbinte sau 
intr-o sticluta tinuta in apa fierbinte. 
- Un catel de usturoi curatat se introduce in ureche si se tine pana la aparitia unei usoare senzatii de usturime 
(arsura), dupa care usturoiul se scoate si se arunca. Se repeta procedura de 2 ori pe zi. Concomitent, zilnic 
trebuie mestecata coaja de lamaie. 
-  Se amesteca 50 ml de alcool dublu rafinat cu o fiola mica de novocaina (sau un alt antinevralgic), sucul 
dintr-o ceapa mijlocie si se pastreaza la frigider. La nevoie se foloseste inainte de culcare, cate o picatura 
incalzita, zilnic, timp de 3 - 4 zile. 
-  Se folosesc cate 3-5 picaturi de suc de hrean sau sfecla, incalzite. 
- Se introduce in ureche un tampon inmuiat in suc de ceapa. 
- 30 g de foi de dafin maruntite se amesteca cu 200 g de ulei, se macereaza timp de 6 zile, se stoarce si se pun 
cate 3 picaturi. in caz de zgomot in urechi, cu uleiul obtinut se frectioneaza tamplele. 
-  Daca curg urechile, se toarna cateva picaturi de solutie de peroxid de hidrogen si cu vata se sterg bine 
urechile. Apoi se toarna cu pipeta penicilina dizolvata cu apa fiarta si putin calduta. 
-  Ceapa se da prin masina de tocat carne sau prin razatoare pe partea marunta. Se ia o lingura de ceapa si se 
amesteca cu o lingura de miere de albine. Cu faina (de preferinta de secara, dar se poate si de grau) se framanta 
un aluat nu prea moale. Se imparte in doua parti si inainte de culcare se aplica imprejurul urechii bolnave. in 
urechea bolnava se toarna doua picaturi de suc de ceapa, se acopera cu un strat gros de vata incalzita si se leaga 
cu un fular de lana. Procedura se repeta de 10 ori.  
- Unele maladii infectioase provoaca uneori pierderea auzului, mai ales la copii cu imunitatea slaba. Pentru 
restabilirea auzului stramosii foloseau o metoda simpla. O piatra tare, care se foloseste pentru umplerea 
golurilor intre sinele caii ferate, de marimea pumnului copilului, se incinge (incalzeste) bine si se pune intr-un 
castronel de metal. Peste piatra incinsa se toarna lapte fierbinte, se acopera cu o palnie mare in asa fel, ca aburii 
sa iasa pe gaurica palniei. Capul bolnavului se acopera cu o basma calda, urechea se apropie de palnie si se 
incalzeste cu aburi, dar cu atentie, ca sa nu se produca arsuri. Dupa terminarea procedurii se culca cu capul 
invelit intr-o basma groasa. 
- Se folosesc si picaturi de propolis, cate o picatura dimineata si seara. Urechea bolnava se acopera dupa 
procedura cu vata incalzita si un batic sau cu un fes. 
-  Daca aveti in casa picaturi de valeriana (odolean), imbibati o bucatica de vata cu picaturi de valeriana, o 
duceti la nas sau chiar introduceti vata intr-o nara in asa fel, ca aerul sa patrunda prin vata. Metoda aceasta ajuta 
nu numai in caz de dureri la urechi, dar si pentru potolirea durerilor de cap si de dinti. 
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0   Apa calda cantareste mai mult decat cea rece                                                                                                                         
0   Timp de 186 de zile nu se poate vedea soarele la Polul Nord                                                                                                     
0   Ideea de examen de conducere a fost inventata in Franta. In 1893, soferii trebuiau sa dea un test de abilitate 
in conducerea si reparatia masinii Astronautii nu au voie sa manance fasole inainte de o cursa in spatiu, 
deoarece aerul ce se poate forma in costumul spatial poate fi fatal.                                                                                               
0  Liliecii se intorc intotdeuna spre stanga cand ies dintr-o pestera.                                                                                        
0  Primul cuplu care a fost vazut public in pat a fost Fred si Wilma Flintstone.                                                                 
0  Coca Cola avea culoarea verde cand a fost produsa prima data.                                                                                                
0  Fiecare ?rege? din cartile de joc reprezinta un personaj din istorie: spada pe King David, inima rosie 
Charlemagne Clubs-Alexander, inima neagra pe Iulius Caesar.                                                                            0  
0  Prima bomba cazuta in al doilea Razboi Mondial a ucis singurul elefant al gradinii zoologice din Berlin.                                        
0  In fiecare zi se printeaza mai multi bani pentru jocul de Monopoly, decat pentru SUA.                              0  0 
0  Barbatii pot citi mai bine un scris cu font mic decat o femeie, dar femeile aud mai bine decat barbatii.                           
0  In medie, se nasc cam 61.000 de copii in avion in decursul unui an, in SUA.                                                           
0 Bruce Lee era atat de rapid incat producatorii au trebuit sa incetineasca filmul la montaj pentru a decurge totul 
normal.                                                                                                                                                                                    
0  Cei mai tineri parinti din lume aveau 8 si 9 ani si traiau in China, in 1910.                                                                                    
0  Cel mai tanar popa din lume a avut 11 ani.                                                                                                        0 
0  Charlie Chaplin a castigat trei premii in concursuri de sosii ale sale.                                                                                                   
0  Macaitul unei rate nu are ecou. Nimeni nu stie de ce.                                                                                       0     
0  Ratoiul din desenele animate, Donald Duck a fost interzis in Finlanda pentru ca personajul nu purta pantaloni.             
0  Mestecatul unei gume in timp ce cureti ceapa te va opri din lacrimat.                                                                                 
0  Publicatia ?Cartea Recordurilor? este cea mai furata carte din librarii.                                                                                      
0  Daca vei tine un pestisor auriu in intuneric el va deveni alb.                                                                                                  
0 Pielea unui urs polar nu este alba ci neagra.                                                                                                                      
0  Numarul femeilor care orbesc este aproape de doua ori mai mare decat numarul barbatilor.                                                                       
0  Singurul loc din lume ?n care nu se gasesc vietuitoare este Marea Moarta (situată intre Israel şi Iordania), 
datorita salinitatii extrem de ridicate.                                                                                                                                      
0  Cei mai scunzi munti din Romania sunt Muntii Macin din Podisul Dobrogei, atingand o altitudine de 467 
metri.                                                                                                                                                                                                                 
0  Cea mai inalta cascada din lume este Cascada Angel (Cascada ?ngerului), situata pe un afluent al fluviului 
Orinoco din Venezuela, America de Sud. Atinge inaltimea de aproximativ 1000 de metri, mai precis 978 metri. 
0  Lacul Baikal este situat ?n sudul Siberiei (Rusia). Este un lac cu apa dulce (reprezinta cea mai mare rezerva 
de apaa dulce din lume 23000 km?) si este cel mai ad?nc lac de pe glob (1637 m). Desi este greu de imaginat, 
depresiunea lacustra din Siberia de Sud, cu suprafata ceva mai mare dec?t cea a Belgiei, adaposteste 10% din 
rezervele de apa  potabila ale lumii (exceptand ghetarii). Lacul Baikal pe l?nga faptul ca este cel mai adanc lac 
din lume, poate fi considerat si cel mai vechi prin cei circa 20-25 milioane ani de existenta (exclusiv Marea 
Caspica şi Lacul Aral) şi unul dintre "muzeele vii", ?n care trăiesc aproximativ 800 specii de animale şi 245 
specii de plante endemice, proprii lui.Se estimeaza ca oamenii au explorat doar o milionime din suprafata 
adancurilor oceanelor si marilor existente.                                                                                                                 
0  Aspirina a fost descoperita in timp ce se analiza un produs expirat?                                                                                                                    
0  Primul laptop din istorie este Xerox NoteTaker? Acesta a fost produs de Xerox in 1976, prin Xerox PARC, si 
continea o tehnologie foarte avansata pentru acele timpuri: 128 kB RAM si un procesor de 1 MHz. Costurile 
mari de productie, estimate acum la aproximativ 50.000 $, au facut ca acest model sa ramana un prototip produs 
in doar cateva exemplare. 
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UMORUL PE TIMP DE CRIZA               

☺-Cetatene Rabinovici, de unde luati atitia bani? 
    - Din noptiera. 
    - Dar cine-i pune acolo? 
    - Sotia. 
    - Dar ea de unde-i ia? 
    - Ii dau eu. 
    - Dar dumneavoastra de unde-i luaţi? 
    - Domnule anchetator, v-am spus doar: din noptiera.                                                                                        
☺Doua domnisoare, la discoteca. Se apropie un tip aratos si o cere pe una dintre ele la dans. In timp ce 
danseaza, fata intreaba:  
−  Esti cam palid. De ce nu mergi mai des la soare?  
−  Acum am iesit de la inchisoare.  
−  Si de ce ai fost acolo?  
−  Mi-am omorat nevasta, i-am taiat capul si l-am aruncat intr-un rau.  
Dupa dans, fata se intoarce la prietena sa:  
−  Inchipuie-ti, draga, nu e insurat...                                                                                                                                 
☺Doi proaspat arestati discuta in celula: 
- De ce ai fost arestat? 
- Pentru concurenta. 
- Adica?!? 
- Fabricam aceleasi bancnote ca si statul…                                                                                                                       
☺Un evreu se muta intr-un orasel de catolici. In fiecare vineri, in timp ce crestinii tineau post si mancau 
numai peste, evreul facea fripturi dupa fripturi, innebunindu-i cu mirosul. Disperati, catolicii se decid sa-l 
converteasca si, dupa amenintari, rugaminti, promisiuni, reusesc sa il convinga. Il duc cu mare alai la Biserica, 
unde preotul il stropeste de 3 ori cu apa sfintita, intonand "nascut evreu, crescut evreu, acum crestin".  
Vinerea urmatoare, in timp ce toti catolicii tineau post si mancau numai peste, din casa evreului convertit se 
ridica miros imbietor de friptura.cu carne, pe care o stropea de zor cu apa, intonand: "nascuta vaca, crescuta 
vaca, acum peste".                                                                                                                                                            
.☺Un preot ortodox, un preot catolic si un rabin jucau poker. La un moment dat, in toiul jocului, cind 
pariurile erau cu trei zerouri, vine politia si ii prinde in flagrant.  
Politistul il intreaba pe preotul ortodox: 
- De ce joci poker, parinte? 
Preotul ortodox raspunde: 
- Eu, poker!?... Fereasca Dumnezeu si Maica Domnului... 
Politistul trece la preotul catolic: 
- Sfintia voastra juca poker? 
Preotul catolic ridica ochii spre cer, spuse in gind un "Doamne, iarta-ma!" si, apoi, raspunde sec: 
- Nu! 
Politistul se intoarse la rabin si il intreaba si pe el: 
- Rabine, marturiseste macar tu ca jucai poker! 
La care rabinul ridica din umeri si raspunse: 
- Cu cine sa joc?...  
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                                                                                                 VEDETISME  

   ₪₪  Justitia americana a decis in favoarea lui Michael Douglas, in procesul intentat de fosta sotie.Diandra 
Luker, fosta sotie a lui Michael Douglas, ii cerea actorului o parte din incasarile primite pentru rolul din filmul 
'Wall Street 2: Banii nu dorm niciodata', lansat in 2010. Tribunalul i-a dat dreptate actorului, scrie site-ul 
20minutes.ch.Povestea este surprinzatoare, tinand seama ca divortul s-a pronuntat in anul 2000. Fosta sotie 
sustinea ca, in conformitate cu prevederile contractului de divort, ea avea dreptul sa primeasca jumatate din 
sumele incasate de actor pentru proiecte incepute in timpul casatoriei. 'Wall Street', filmul dinaintea peliculei 
din 2010, a fost turnat in 1987.Michael Douglas si Diandra Lucker s-au casatorit in 1977. Dupa 23 de ani, la 
divort, fosta sotie a primit o treime din averea actorului. Cei doi au un fiu, Cameron, nascut in 1978. 
 
₪₪  Cantareata Lily Allen s-a casatorit cu iubitul sau, Sam Cooper, ocazie cu care artista a anuntat si ca este 
insarcinata in 12 saptamani. Prietenii lui Allen au declarat ca mireasa este in culmea fericirii, avand in vedere ca 
pana acum a suferit doua avorturi spontane. Mireasa a fost adusa la biserica de tatal sau, actorul Keith Allen, in 
varsta de 58 de ani. Domnisoarele de onoroare au purtat rochii lungi de culoarea piersicii. La biserica, alaturi de 
Lily Allen si de sotul ei, in varsta de 33 de ani, au fost prezente 105 persoane, iar la petrecere au fost peste 300 
de prieteni si rude. Allen si sotul sau nu au semnat un acord pre-nuptial, in ciuda averii ei, care a fost estimata la 
peste sase milioane de lire sterline.  
 
₪₪  Tobey Maguire, care l-a intruchipat pe Spider Men, cunoscut drept un impatimit al jocurilor de noroc, este 
implicat intr-un proces cu privire la organizarea unor partide ilegale de poker. Leonardo DiCaprio, Ben Affleck 
si Matt Damon sunt si ei implicati in astfel de jocuri, dar nu sunt vizati de proces. Se pare ca Maguire, de 35 de 
ani, a castigat peste 300.000 de dolari de la Brad Ruderman, managerul unui fond de investitii, care a delapidat 
milioane de dolari de la investitori pentru a juca, a pierdut banii si apoi a orchestrat o schema Ponzi pentru a-si 
plati datoriile catre Maguire si altii.Maguire a angajat un avocat care sa-l apere si sa demonstreze ca respectivele 
castiguri sunt legitime.O ancheta a FBI a aratat ca Ruderman a pierdut 25 de milioane de dolari la poker. Acesta 
se afla intr-o inchisoare din Texas, unde va sta in urmatorii 7 ani. In dosar mai sunt vizati Nick Cassavetes, 
Gabe Kaplan si Rick Salomon 
 
₪₪  Dupa ce si-a anulat, un spectacol in Sydney si a fost internat in spital, Jerry Lewis, in varsta de 85 de ani, a 
fost externat sambata. Purtatorul de cuvant al actorului, Candi Cazau, a sustinut ca Jerry Lewis a stat in spital 
aproximativ trei ore, timp in care a fost consultat amanuntit de medici. Concluzia acestora a fost: oboseala 
cronica. "Doctorii au fost extrem de atenti cu el, deoarece cu cativa ani in urma, in timpul unei calatorii in 
Australia, s-a imbolnavit de meningita cronica", a declarat Cazau. In varsta de 85 de ani, comediantul Jerry 
Lewis se afla intr-un turneu de strangere de fonduri pentru cercetarea privind distrofia musculara. El este si 
presedintele Asociatiei pentru Distrofie Musculara din SUA. Mai mult, actorul a zburat in ultimele luni intre 
Los Angeles si New York facand parte din distributia spectacolului "Nutty Professor", care va avea premiera in 
ianuarie.Tot din cauza extenuarii, Lewis nu a mai fost prezent luna trecuta la un teledon de Ziua Muncii care ii 
purta numele.  
 
₪₪  Vedeta din telenovela "Betty cea urata", actrita America Ferrera, s-a casatorit cu logodnicul sau, Ryan 
Piers Williamson. Cei doi sunt impreuna de mai multi ani de zile.Perechea si-a legalizat legatura luni seara, in 
casa actritei Vanessa Williams, care, de asemenea, a avut un rol in serialul sus-mentionat.La ceremonie au 
participat doar membrii familiei si prieteni ai cuplului. Cei doi sunt logoditi din iunie, anul trecut.Ryan Piers 
Williamson este regizor, cunoscandu-si actuala sotie la Universitatea South California, unde ea juca intr-un film 
studentesc.  
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                                                                    Castigul nemuncit, niciodata nu te-ai pricopsit.  
 
Demult, traia intr-un sat un brutar renumit pentru painea sa. Dar intr-o zi, brutarului i se paru ca sunt cam usoare 
bucatile de unt pe care tocmai le cumparase de la un taran si le aseza pe cantar si in loc de 1 kg cat trebuia sa 
aiba o bucata, fiecare cantarea doar 800 de grame. Suparat foc, brutarul s-a dus imediat la judecatorie, 
reclamand ca taranul inseala lumea si cerand, bineinteles, pedepsirea lui. 
N-a trecut mult timp si taranul a fost adus in fata judecatorului, care l-a avertizat: 
- Daca este adevarat ce spune brutarul, ca ii inseli pe oameni la cantar, te bag la inchisoare. 
- Sa-mi fie iertat - zise taranul - dar sunt nevinovat. 
- Cum indraznesti sa minti? - sari brutarul. Chiar astazi am cumparat aceste bucati de unt de la tine. Domnule 
judecator, trebuie sa-l inchideti pe acest sarlatan, care a incercat sa ma pacaleasca! 
- Asa este, omule? - intreba judecatorul. Este untul acesta al tau? 
- Al meu este, insa, vedeti dumneavoastra, eu nu am prea multi bani. Mi-am cumprat un cantar, dar nu am avut 
bani si pentru greutati, asa ca pun unt pe un brat al cantarului, iar pe celalalt pun o paine de-a brutarului, care - 
zice el -are 1 kg. Acum, daca painea brutarului n-a avut 1 kg, eu ce vina am? 
Auzind una ca asta, judecatorul a cantarit imediat o paine si, intradevar, aceasta nu avea decat 800 de grame. In 
locul taranului, la inchisoare a ajuns adevaratul vinovat, brutarul, care nu doar ca insela oamenii, dar mai dorea 
si sa fie pedepsit cel care ar fi facut exact ca el. 
Cel ce vrea sa insele, singur se inseala. Chiar daca nu vede nici un om inselatoria sa, Dumnezeu ii vede pacatul, 
iar atunci cand il mai descopera si oamenii, rusinea este cu atat mai mare. 
                                                                                     
                                                                                                         Pune-ti puterile in joc  

                                                                                                                                              
 

Un rege isi puse curtea la incercare pentru un post important. Numerosi oameni puternici si intelepti se aflau in 
jurul lui. 
- Inteleptilor, spuse regele, am o problema si vreau sa vad care dintre voi este in stare sa o rezolve.Ii conduse pe 
oameni la o usa enorma, mai mare decat vazuse cineva vreodata. Regele le replica: 
- Aici vedeti cea mai mare si cea mai grea usa din regatul meu. Care dintre voi poate sa o deschida?                                 
Unii dintre curteni scuturara doar din cap. Altii, care se numarau printre cei intelepti, se uitara la usa mai de 
aproape, dar recunoscura ca nu pot sa o faca. Atunci cand inteleptii spusera asta, restul curtii consimti ca aceasta 
problema era prea dificil de rezolvat.Un singur vizir se duse la usa. O examina cu ochii si cu degetele, incerca 
mai multe modalitati de a o deschide si, in cele din urma, o trase cu o smucitura puternica. Si usa se 
deschise.Fusese lasata intredeschisa numai, nu inchisa complet, si nimic altceva nu fusese necesar, decat 
bunavointa de a realiza ceva si curajul de a actiona cu indrazneala .Regele spuse: 
- Vei primi postul de la curte, pentru ca tu nu te bizui doar pe ceea ce vezi sau auzi; tu iti pui propriile puteri in 
joc si ai riscat o incercare. 
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                                                                              CUGETARI 
 

Doctore, ma chinuie ingrozitor coloana .                    (Constantin Brâncuşi) 
Posteritatea va crede ca am avut un singur ou ...         (Cristofor Columb) 
Prefer rima imbratisata.                (Veronica Micle) 
Femeile cu picioare lungi, sunt cele mai bune la pat. (Procust) 
Duc o viata regulata; ma culc la sapte, ma scol la sapte.(Albă ca Zăpada) 
Femeia model trebuie sa fie tanara. (Corneliu Baba) 
A fost nunta cu dar, dar nu cine stie ce ! (Zamfira) 
N-aveti, cumva, un foc ? (Nero) 
Si totusi, se invarteste ! (Galileo  Galilei .la un  chef) 
Suntem rude, dar foarte indepartate . (Fraţii  Grimm) 
Eu sunt o exceptie: mi-am facut carul vara . (Nicolae  Grigorescu) 
De cand cu politica, am tras poezia pe linie moarta. [A.(carul) Păunescu] 
Justitia noastră este bolnavă. (. un  doctor în  drept) 
Am fost corigent la zoologie si literatura . (La Fontaine) 
Am oscilat intre Scoala Ardeleana si Scoala Militara . (Petru  Maior) 
Aria cercului se bucura de o celebritate nemeritata ... (Giuseppe Verdi) 
Noi vrem pamant ! (un  extraterestru) 
Nu intrati in marile complexe cu sotia ... (Freud) 
Am picat la tanc ! (Aurel  Vlaicu) 
Tabloul lui Repin este lipsit de simboluri. (Mendeleev) 
Intr-un triunghi conjugal, ipotenuza este iubita la patrat. (Pitagora) 
Cand pun mana pe un roman bun, nu-l las pana nu-l termin. (Cleopatra) 
Cartea mea de capatai este "Dupa douazeci de ani"... (Silviu  Brucan) 
Ma duc sa ma caut. (Fiul  rătăcitor) 
  
                                                                              Legi ciudate de prin lume adunate 
 
In California, animalele nu au voie sa se imperecheze langă taverne, scoli sau lacasuri de cult.    
Cuplurile necasatorite din Florida nu au voie sa stea in aceeasi casa si sa faca sex, insa daca au adrese diferite, 
totul este in regula.  
Tot în Florida, barbatii nu au voie sa poarte rochii fara bretele. Si travestitii tot la barbati se incadreaza?  
Legea statului Florida spune că e ilegal sa faci sex cu un porc spinos.   
E o ofensa publica sa faci dus gol/goala in Florida.  
Tot in Florida, e legal sa saruti sanii sotiei tale.   
In statul american Georgia, jucariile sexuale sunt interzise.  
In statul Indiana un barbat de pese 18 ani poate fi arestat sub acuzatia de viol, daca o pasagera a masinii sale nu 
poartă pantofi si sosete!  
In Carolina de Nord, nu ai voie sa porţi ochelari de soare in timp ce faci sex. 
In statul american Oregon nu ai voie sa vorbesti vulgar in timpul actului sexual.  
In New Mexico, SUA, ii este interzis unei femei sa apara neepilata in public.  
In Hong Kong, o femeie inselata are voie sa isi omoare sotul infidel... insa, doar cu mainile goale.  
In anumite zone din Columbia mama-soacra trebuie sas asiste la prima noapte de amor a fiicei sale/fiului sau. In 
Santa Cruz, Bolivia, barbatii nu au voi să facas sex, in acelasi timp, cu o mama si fiica ei. 
 

                                                                                    realizata de Evy Hershkovitz 
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 PEDIATRUL 
 
In cabinet e zarva mare, 
Un pui de om cu disperare 
Plange si tipa cat se poate. 
In marea-i spaima el socoate 
Ca cei de-acolo vor sa-i faca rau, 
Ca medicul este dusmanul sau. 
El a mai fost si crede deci ca stie 
Ce se petrece si e de mirare, 
Cum a-ncaput, inca de la intrare, 
Jntr-un mic trup, atata galagie. 
Puiul de om, examinat, nu stie 
Ca pediatrul are ganduri bune, 
Catand de boala al tamadui, 
Iar in neobosita-I truda pune 
Pricepere, stiinta si pasiune 
Si multa dragoste pentru copii.                  MEDICUL SI MERCENARUL 
 
                                                                                    Pe masa de-operatie asezat, 
                                                                                    Un mercenar, 
                                                                                    Om crud, barbar, 
                                                                                     E operat. 
                                                                                     Pe cand era valid, el, contra plata, 
                                                                                     A omorat si nu numai odata 
                                                                                     Si fara indurare, 
                                                                                      Barbati, femei, copii far-aparare. 
                                                                                      Dar intr-un schimb de focuri infernal 
                                                                                      Fu grav ranit s-acum e in spital. 
                                                                                      Iar medical isi spune cu necaz, 
                                                                                      Ce bestie operez in acest caz. 
                                                                                      Curmat-a multe vieti nevinovate 
                                                                                      Pentru dreptate, 
                                                                                      Ar trebui s-ajunga in pamant, 
                                                                                       Dar al lui Hipocrate juramant 
                                                                                       E mai presus de ceeace gandesc. 
                                                                                       Am datoria sa ma straduiesc 
                                                                                       Si-al medicinei  crez 
                                                                                       Îmi cere să-l salvez. 
                                                                                       Şi, astfel, iată ironia sortii, 
                                                                                       Intr-un spital se poate sa vedeti, 
                                                                                       Cum e salvat un instrument al mortii 
                                                                                       Prin truda unui salvator de vieti. 
 
 
                                                                                                         Prof. Zigmund Tauberg 
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      ↔    Batranii cu varste de peste 60 de ani reprezinta peste 21% din populatia Vrancei si au fost cei mai 
afectati de criza economica si politicile aberante ale guvernarii, ultima dintre acestea fiind desfiintarea 
spitalelor. Situatia este si mai grava in mediul rural, unde numarul de batrani este mai mare iar posibilitatile de 
sprijin a acestora sunt reduse. Situatia alarmanta a batranilor din Vrancea a fost discutata, la sedinta Comitetului 
pentru Persoane Varstnice, unde reprezentantii pensionarilor au cerut ca autoritatile sa fie mai interesate de 
soarta celor de varsta a treia.  
       ↔    Un proiectil neexplodat, datand, cel mai probabil, din cel de-Al Doilea Razboi Mondial, a fost 
descoperit  in centrul orasului Panciu. Descoperirea a fost facuta de muncitorii care executau lucrarile la reteaua 
de apa si canalizare prevazute de proiectul "VranceAqua", la intersectia strazii Eroilor cu Pietei, chiar in fata 
fostei bai comunale.La fata locului s-au deplasat reprezentanti ai Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta 
din Primarie, ai Politiei si ai Companiei de Utilitati Publice, zona fiind imediat securizata, nefiind permis 
accesul trecatorilor, pentru evitarea incidentelor.O echipa specializata de pirotehnisti din cadrul Inspectoratului 
Judetean pentru Situatii de Urgenta a sosit pentru a ridica proiectilul si a-l transporta la depozitul special 
amenajat, pentru a fi distrus. 
      ↔    Directorul Crucii Rosii Vrancea, Rodica Davidean, a propus, la sedinta Comitetului pentru Persoane 
Varstnice, infiintarea unui serviciu de urgenta pentru sesizarea cazurilor sociale. Acest serviciu ar urma sa aiba 
o linie telefonica proprie si sa functioneze pe langa Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului 
Vrancea. De asemenea, directorul Crucii Rosii a facut si un apel pentru a realiza reacreditarea serviciilor sociale 
oferite de organizatie  
         ↔      Instalarea sezonului cald a adus cu sine si cresterea numarului de vranceni care pleaca in vacanta in 
Europa. Chibzuiti din fire, vrancenii se gandesc si la starea lor de sanatate, si la riscul de a se imbolnavi in 
vacante si, tocmai din aceste motive, foarte multi isi fac carduri europene de sanatate. Cardul european se 
elibereaza numai in situatia deplasarii asiguratului pentru sedere temporara intr-un stat membru al Uniunii 
Europene, perioada de valabilitate fiind stabilita astfel incat sa acopere perioada de timp necesara sederii 
temporare, dar nu mai mult de sase luni de la data emiterii. Cardul european poate fi utilizat de catre asiguratii 
din sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania numai pe terito-riul statelor membre ale Uniunii 
Europene. Acesta confera dreptul pentru asigurat de a beneficia de asistenta medicala necesara in cursul unei 
sederi temporare intr-un stat membru al Uniunii Europene 
             ↔    Focsanenii indisciplinati in trafic vor fi sanctionati si li se vor ridica masinile chiar daca 
stationeaza pe un loc unde nu exista semnul aditional "Zona cu ridicari".Prima modificare permite ridicarea 
masinilor din orice loc unde oprirea sau stationarea este interzisa, chiar daca nu este semnul aditional, cea de-a 
doua permite masinilor Politiei Locale sa stationeze sau sa opreasca oriunde fara a fi sanctionati soferii, iar 
ultima prevede ca persoanele care opresc sau stationeaza in locuri nepermise pot fi sanctionate cu amenda, fara 
a fi necesar semnul aditional "Zona cu ridicari". Consilierii locali au aprobat proiectul de hotarare intocmit in 
urma unei adrese a Politiei Locale... 
                ↔     Buldozerele care sparg trotuarul pe Bulevardul Unirii au scos la lumina citeva dintre ramasitele 
Focsaniului de altadata. Pereti mai mult sau mai putin intregi de caramida rosie au iesit la lumina pentru prima 
data dupa sistematizarea comunista din anii ‘70, cind acestia au fost acoperiti de betoane.Horia Dumitrescu, 
directorul de la Muzeul Vrancei.,spune ca deja e ceva obisnuit ca, la fiecare sapatura, sa se descopere beciuri 
sau ramasitele acestora. “A existat si exista si la ora actuala o retea de beciuri in oras pentru ca Focsaniul era 
chiar la granita dintre Moldova si Muntenia. Nu avem nici fonduri, nici aparatura speciala si nici specialisti care 
sa cerceteze in amanunt ce se afla in subteran. Oricum, noi am sperat ca atunci cind se descopera cite un beci, sa 
se gaseasca in ele si diverse obiecte din trecut, dar nu prea s-au gasit.Intr-o vedere mai veche cu imobilul 
Consiliului Judetean Vrancea se poate observa in stinga cladirii o casa amplasata cam unde este acum actualul 
magazin Leonardo. Este posibil ca in zona sa fi fost un intreg rind de case din care unele sa fi avut si beciuri. 
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               Misterele marilor au atras si au infricosat in egala masura pe 
navigatorii din toate timpurile.    

 Bel Amica  

                     Nu mai devreme de 24 august 2006, pe coasta Sardiniei, autoritatile italiene 
semnalau prezenta unui vas esuat, fara nicio urma de echipaj la bord. Misterul era cu atat mai mare cu cat 
ambarcatiunea era de tip medieval, dupa un model care nu a fost construit niciodata in Italia. Corabia nu avea 
pavilion, iar in interiorul sau, carabienierii nu au descoperit decat cateva harti de origine franceza infatisand 
nordul Africii, resturi de alimente de provenienta egipteana si un steag al Luxemburgului.Desi Franc Rouayrux, 
un cetatean luxemburghez, a pretins ulterior ca este proprietarul vasului, acesta nu a putut prezenta nicio 
explicatie a modului in care ambarcatiunea a ajuns sa pluteasca in deriva pana in Sardinia.                                                                                                
Carroll A. Deering                                                                                                                             

         Alaturi de cazul Mary Celeste, Carroll A. Deering este unul dintre cele mai misterioase si 
mai notorii fenomene de disparitie a echipajului unei nave. Urmand ruta comerciala Norfolk – Rio de Janeiro, 
vasul comercial Deering avea sa intre in folclorul marinaresc printr-o intamplare cel putin ciudata. La scurt timp 
dupa ce isi indeplinise misiunea, aceea de a transporta o incarcatura de carbune in Brazilia, ambarcatiunea avea 
sa dispara pe drumul de intoarcere. Impropriu spus „sa dispara”, pentru ca la mai bine de un an de la ultima sa 
aparitie, 31 ianuarie 1921, Carroll A. Deering este gasit plutind in deriva in apropierea coastei americane, in 
zona statului Carolina de Nord. Desi nu poate fi abordat decat in februarie, din cauza vremii potrivnice, vasul se 
dovedeste a fi parasit. Cu atat mai misterios este cazul de disparitie a echipajului, cu cat vesela descoperita in 
bucatarie arata clar ca marinarii urmau sa ia masa, nicio o urma a unei eventuale revolte sau altercatii nefiind 
descoperite. In ciuda numeroaselor teorii emise de specialisti, unele de-a dreptul fanteziste, nicio urma a 
echipajului nu a mai fost vreodata semnalata. Carroll A. Deering a fost dinamitat la 4 martie 1921 pentru a nu 
deveni un pericol pentru celelalte ambarcatiuni.                                                                                 
Baychimo              

       Supranumit si „Vasul fantoma al marilor arctice”, Baychimo reprezinta unul dintre cele 
mai notorii cazuri de disparitie din istoria cunoscuta.Cargoul suedez de 70 de metri lungime si 1322 tone 
greutate, era folosit in general pentru comertul cu alimente si blanuri, intreprins de armatorii suedezi cu 
populatia inuita din nordul Canadei. Misterul vasului incepe in octombrie 1931, atunci cand echipajul este 
surprins in aproprierea coastelor canadiene de o furtuna caracterizata drept „bizara”. Prinsi intre gheturi de 
urganul pornit din senin, marinarii abandoneaza temporar nava pentru a cauta adapost in prima asezare inuita. 
Nu mica avea sa le fie mirarea atunci cand, la intoarcere, acestia nu aveau sa mai gaseasca nicio urma din 
ambarcatiune. Desi a fost considerat scufundat, Baychimo avea sa fie regasit un mai tarziu, de catre un grup de 
inuiti din Alaska. Vasul parea sa pluteasca in deriva si, dupa spusele martorilor, era puternic avariat. Prezenta sa 
avea sa devina legendara, mai ales ca numeroase rapoarte semnalau ambarcatiunea in nordul continentului 
american. Aceasta parea fie sa pluteasca necontrolat, fie sa fie prinsa intre gheturi. Baychimo avea sa fie vazut 
timp de 38 de ani, pana in 1968, moment din care avea sa dispara in totalitate. Cu toate acestea, autoritatile din 
Alaska au pornit in anul 2006 un amplu program de identificare a epavei, indiferent daca aceasta era scufundata 
sau daca inca isi croia drum printre gheturile vesnice ale nordului. Pana in prezent, misterul navei fantoma nu a 
fost dezlegat, nicio urma a acesteia nefiind localizata. 
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      Tony Curtis ( la 3 iunie 1925 – d. 29 septembrie 2010) a fost un actor evreu-american de film. 
Adevaratul sau nume era Bernard Schwartz. S-a nascut in Bronx, intr-o familie evreiasca de origine maghiara. 
Curtis a avut o viata tumultuoasa, cu sase sotii. A debutat in cinematografie in rolul unui balerin. In anii '50 a 
aparut in roluri mai lejere in care si-a speculat fizicul prezentabil. Este cunoscuta relatia sa sentimentală cu 
Marilyn Monroe si intr-o carte de memorii se spune chiar ca aceasta ar fi fost insarcinata si a pierdut copilul. Din 
casatoria cu actrita Janet Leigh s-au nascut Jamie Lee Curtis, apreciata actrita, si Kelly Curtis. Cu a doua sotie, 
austriaca Christine Kaufmann, a avut două fete, Alexandra si Allegra, iar impreuna cu Leslie Allen a avut inca doi 
fii. Ultimii ani ai vietii si i-a petrecut alaturi de Jill Vandenbergh, cu 42 de ani mai tanara decat el, cu care se 
casatorise in 1998. 
         Anatol Vieru (n. 8 iunie 1926, Iaşi - d. 15 octombrie 1998, Bucureşti) a fost un compozitor roman de 
origine evreiasca, pedagog si teoretician al muzicii romanesti clasice a secolului 20. Vieru studiază muzicologia si 
compozitia la Conservatorul de Muzică din Bucuresti,a fost cadru didactic la catedra de orchestratie a 
Conservatorului din Bucuresti. Anatol Vieru a compus peste 120 de lucrari de toate genurile, intre care sase 
simfonii, opt cvartete pentru coarde, numeroase concerte si piese de muzica, cu sau fara orchestra.A compus, de 
asemenea, operele Iona,Praznicul calicilor,Ultimele zile, ultimele ore, şi Telegrame - teme şi variaţiuni, după I.L. 
Caragiale şi un Cântec pentru Stalin. 
         Saul Bellow (10 iunie 1915 – 5 aprilie 2005) a fost unul dintre cei mai cunoscuti prozatori evrei americani, 
laureat al Premiului Nobel pentru Literatură ( anul 1976). S-a nascut in Lachine, Québec (Canada) intr-o familie 
de evrei, emigranti din Sankt Petersburg, Rusia. Cand avea 9 ani familia s-a mutat în Chicago, Illinois (SUA), 
unde Bellow urmeaza cursurile Universitatii din Chicago, dar renunta si isi ia un B.A. in sociologie si 
antropologie la Universitatea Northwestern.  Chicago este si locul unde se desfasoara actiunea multora din 
scrierile sale. S-a decis sa devina scriitor dupa ce a citit romanul clasic al lui Harriet Becher Stowe "Coliba 
unchiului Tom". Bellow se muta in 1993 din Chicago la Brookline, Massachusetts, unde moare la 5 aprilie 2005, 
la varsta de 89 ani. A fost ingropat in cimitirul evreiesc "Shir he-harim" din Brattleboro, Vermont. Opera sa se 
defineşte prin efortul de a descifra sensul existenţei umane, ilustrată in mod pregnant de condiţia intelectualului. 
            Annelies Marie Anne Frank  (n. 12 iunie 1929, Frankfurt am Main d. martie 1945, Bergen-Belsen, 
Germania) a fost o fata evreica germana, care si-a pierdut cetatenia germana in exilul olandez, si care a căzut 
victima genocidului nazist din al Doilea Război Mondial. Este cunoscuta datorita jurnalului pe care l-a tinut in 
ascunzatoarea din Amsterdam, inainte de a fi arestata.Jurnalul, publicat dupa razboi de catre tatal ei, care 
supravietuise, este considerat un document istoric al holocaustului, autoarea devenind o figura-simbol a 
victimelor nazistilor. 
              Saul Steinberg (15 iunie, 1914 – 12 mai, 1999) a fost un desenator si grafician american de origine 
romana.Steinberg s-a nascut intr-o familie de evrei la Ramnicu Sarat, dar a crescut apoi in Bucuresti.A studiat 
filozofia la Universitatea Bucuresti, dupa care s-a inscris la Politehnica din Milano, unde a studiat arhitectura, 
absolvind in 1940. In timpul sederii la Milano a contribuit in mod activ in cadrul publicatiei satirice 
Bertoldo.Dupa terminarea studiilor si in imprejurarile create de introducerea legilor anti-semite in Italia de catre 
guvernul fascist, Steinberg a parasit tara. A contribuit cu desene la numeroase publicatii straine. In 1942, revista 
The New Yorker i-a sponsorizat intrarea in Statele Unite, astfel incepand o legatura fructuoasa dintre Steinberg si 
aceasta publicatie. Pentru restul vietii sale, Steinberg va contribui cu aproape 90 desene de coperta si peste 1200 
de alte desene pentru New Yorker. 

              Nicolae Stroe (Stroe Nacht, n. 5 mai 1905,[1] comuna Racaciuni, judeţul Bacau; d. 24 iunie 1990, Tel 
Aviv, Israel) a fost un regizor si actor roman, de nationalitate evreu. In perioada interbelica a facut parte, 
impreuna cu Vasile Vasilache, din cuplul umoristic Stroe şi Vasilache. A fost casatorit cu actrita Nora Piacentini 
si cu artista Rolanda Camin, cu care a avut un fiu, pedagogul de teatru Eugen Nacht, si o fiica, Dana, psiholoaga. 
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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. 

 

                       
                           

 █              Comunitatea Evreilor din Focsani au pregatit  cu ocazia zilei de 1 Iunie o expozitie de pictura si 
un concurs de povesti ; 

█                 Israelul ieri si azi.  Expozitie de tablouri,realizate in Israel si expuse la Comunitatea Evreilor din 
Focsani.Prieteni,elevi si simpatizanti au avut ocazia de a vedea multe din realizarile poporului evreu;  

█               Membrii Comunitatii Evrelor din Focsani,au participat la /Sala de lectura a Bibliotecii Judetene-
Duiliu Zamfirescu/Vrancea incepand cu data de 15 iunie 2011, la expozitia –Eminescu bibliotecar- realizata 

cu prilejul comemorarii a 122 de ani, de la moartea marelui poet roman      

█        Comunitatea Evreilor in Focsani impreuna cu profesoara Tatu Emilena Irinela de la C.N.,,Alexandru 
Vlahuta'' din Rm-Sarat, au pregatit un Simpozion  la Sinagoga din R.Sarat. Au participat elevi din clasele a 
XI-a a Colegiului National care invata la istorie optional cursul ,,Istoria eveilor.Holocaustul''.Elevii au 
pregatit  proiecte de final de an scolar. 

█           Lectie de istorie – Elevii scolii nr.3 din Focsani,au avut ocazia unei ore deschise cu prof.Oren I.din 
Israel.Elevii au ascultat cu mare atentie din povestile si amintirile doamnei profesoare.Asa au aflat despre 
profesori,doctori,poeti,artisti evrei care au adus orasului Focsani un mare renume. 

█             Memoriam Traian Popovici   65 de ani (n. 17 octombrie 1892, satul Ruşii M ănăstioarei, Ducatul 
Bucovinei, Austro-Ungaria - d. 4 iunie 1946, satul Colacu, comuna Fundu Moldovei, judeţul Suceava) 
avocat român şi primar al oraşului Cernăuţi în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, cunoscut pentru că 
a salvat de la deportare 20.000 de evrei din Bucovina. 

 

 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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             pravalii  R.Sarat                                                                           R.Sarat 

            

                                

         Teatrul comunal                                                                         Strada Victoriei 

                                         

Scoala de baieti nr.3  R.Sarat                                                                Vedere parc  


