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            Retete culinare pentru Shavuot 

Prajitura cu visine : ingrediente- 8 oua,16 linguri de zahar,16 linguri de faina,jumatate de ceasca de ulei,coaja 
rasa de lamaie,2 pliculete zahar vanilat,1 pliculet de praf de copt,esenta vanilie,400-500 gr visine  Mod de 
preparare separam galbenusul de albus,se bate puternic albusurile pana se fac spuma. Peste spuma de albus se 
adauga galbenusul de ou. Se amesteca de jos in sus si se adauga treptat zaharul tos, uleiul, coaja de lamaie, 
zaharul vanilinat si faina amestecata cu praful de copt stins. Se toarna compozitia in tava pe care am pus hartie 
de copt. Se pun visinele spalate, curatate de samburi si scurse peste compozitia de pandispan. Se da la cuptor 
aproximativ 20-25 min. Se scoate de la cuptor si se pudreaza cu zahar ; 

Coltuasi cu branza : ingrediente  Pentru aluat: 2 oua,50 ml apa,1/4 lingurita sare, 500 g faina, 100 g unt, 2-3 
lingurite smantana  Pentru umplutura: 200 g branza de vaci,1 galbenus, sare     Mod de preparare    Din oua, 
sare, apa,faina si smantana, faceti un aluat nu prea tare pe care il framnatati bine, apoi intindeti o foaie cam de 
1 mm grosime din care taiati patrate cu latura de 5-6 cm. Amestecati branza de vaci cu galbenusul si puneti 
cate putina umplutura in mijlocul fiecarui patrat.Ungeti pe margini cu apa si lipiti doua colturi opuse in asa fel 
incat sa formeze un triunghi.Presati marginile si puneti coltunasii la fiert intr-o cratita de 3 l cu apa clocotita, 
cu o lingurita de sare.Lasati la foc domol pana cand fierbe bine aluatul, apoi ii scoateti, ii scurgeti si ii puneti 
pe o tava, presarand deasupra bucati de unt.Dati tava la cuptor timp de 10 minute pentru a se usca putin iar 
dupa ce sunt gata, ii scoateti din tava, ii asezati pe un platou si sunt gata pentru a fi serviti la masa ; 

Papanasi cu branza :  ingrediente - 450 g branza de vaci,70 g gris,o lingura mare de zahar,vanilie,putina sare, 
un ou,40-50 g unt,50 g. pesmet  Mod de preparare  Se sfarma branza si se amesteca cu grisul, zaharul, vanilia, 
sarea si oul. Se lasa sa se odihneasca cel putin 1/2 h. Se formeaza apoi, cu mana umeda bile sau bastonase, si 
se pun in apa care a fost pusa la fiert  cu putina sare. Se face focul mic, si se lasa pana cand papanasii se ridica 
singuri la suprafata. Se topeste untul, se adauga pesmetul, zahar daca mai trebuie si se dau papanasii imediat ce 
au fost scosi din apa, prin acest amestec. Se servesc goi, cu smantana, dulceata, sau dupa preferinte ; 

Plăcintă cu branza de vaci : ingrediente 500 g faina, 200 g unt sau margarina,200 g zahar, un varf de cuŃit 
praf de copt si putina sare. Umplutura: 500 g branză de vaci, 3-4 ouă, 100 g smantana groasa, 50 g unt, 100 g  
zahar, 30 g griş, 1 plic zahar vanilat, 100 g stafide, coaja de lamaie sau portocala rasa. Se pun intr-un castron 
untul moale, faina, zaharul, praful de copt, sarea si se mesteca bine. Se lasa aluatul la rece 30-40 minute, dupa 
care se imparte in două jumatati. Din prima jumatate, pe o planseta presarata cu faina, se intinde o foaie de 
marimea tavii in care se coace placinta. Se aseaza in tava unsa si presarata cu griş. Deasupra se pune 
umplutura cu branza, presarata cu zahar, galbenusuri, smantana, unt topit, gris, zahar vanilat, coaja de lamaie 
rasa si stafidele oparite. La urma se introduc in aceasta compozitie albusurile batute spuma, amestecand usor 
pana la incorporarea lor totala. Stratul de umplutura se acopera cu foaie preparata de restul de aluat, se unge 
deasupra cu oul batut si se introduce in cuptorul incalzit potrivit. Cand s-a copt, se presara cu zahar pudra, se 
taie bucăti si se aseaza pe un platou.  
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█     Prezent la conferinta „Este posibila o pace în Orientul Mijlociu?”, organizata de FundaŃia Nicolae 
Titulescu pe 15 aprilie la Bucureşti, Shlomo Ben Ami a subliniat ca Israelul si Palestina nu vor ajunge la un 
acord in urma unei negocieri libere, pentru ca orice le-ar propune Israelul palestinienilor nu le va indeplini 
asteptarile. „Acest conflict nu seamană cu niciun alt conflict al Israelului cu un alt stat arab pentru ca acelea 
sunt teritoriale in timp ce, land for peace nu e o solutie in chestiunea arabo-palestiniana. Aici este vorba chiar 
despre legitimitatea morala a statului evreu, despre problema Muntelui Templului”, sustine Ben Ami. 
█    Israelul a aprobat reluarea transferului de fonduri cuvenite Autoritatii NaŃionale Palestiniene, care fusesera 
inghetate după recentul acord de reconciliere intre miscarea islamista Hamas şi Al-Fatah, partidul presedintelui 
Mahmud Abbas, moderat, a anuntat luni ministrul afacerilor strategice israelian Moshe Yaalon, citat de AFP.  
'Am deblocat aceste fonduri dupa ce am putut constata ca acordul Fatah-Hamas nu a produs efecte, iar pe teren 
a continuat cooperarea in domeniul securitatii' Israel-ANP, a explicat pe postul public de radio Moshe Yaalon. 
█     Politia egipteana a facut uz de grenade lacrimogene si a folosit munitie de razboi, pentru a dispersa mii de 
manifestanti, care au protestat în faŃa Ambasadei Israelului la Cairo, aproximativ 240 de persoane fiind ranite, 
au anuntat surse oficiale locale, citate de AP şi AFP.Protestatarii au incendiat drapelul israelian, au cerut 
ruperea relatiilor diplomatice cu Israelul si expulzarea ambasadorului israelian la Cairo. Aceste manifestatii au 
avut loc la cateva ore de la intalnirea pe care a avut-o cu oficialitati egiptene la Cairo un reprezentant al 
Ministerului Apararii israelian, primul la acest de nivel de la demisia fostului presedinte Hosni Mubarak, la 11 
februarie, obligat sa renunte la putere de o ampla miscare sociala. In cele din urma, fortele de ordine egiptene 
au reinstaurat ordinea, in zona, au anuntat surse oficiale de la Cairo. Egiptul este prima tara araba care a 
semnat un acord de pace cu Israelul, in 1979, fiind urmat de Iordania, in 1994.  
 █    Obama a asigurat ca Statele Unite se opun oricarei "tentative de izolare a Israelului" in cadrul ONU. 
Presedintele a afirmat ca pacea nu poate fi "impusa" Israelului de vecinii sai si ca un vot al ONU nu va crea 
niciodată un stat palestinian. "Chiar daca putem fi in dezacord uneori, asa cum pot fi niste prieteni, relatiile 
dintre Statele Unite si Israel sunt stabile, iar angajamentul Statelor Unite fata de securitatea Israelului este de 
nezdruncinat", a declarat Obama in cadrul unui discurs rostit in fata Congresului anual al principalei grupari de 
lobby pro-Israel in Statele Unite, AIPAC, la Washington. El a dat asigurari, de asemenea, ca Washingtonul  va 
acorda Israelului un ajutor militar care merge "dincolo" de un ajutor obisnuit pentru o tara terta si a afirmat ca 
doreste mentinerea, cu ajutorul Statelor Unite, a "superioritatii" fortei militare israeliene asupra potentialilor 
sai adversari in regiune.In plus, presedintele american a cerut Hamasului sa "recunoasca dreptul Israelului de a 
exista", sa "respinga violenta si sa adere la toate acordurile existente".Presedintele a dat asigurari ca "acordul 
recent intre Fatah şi Hamas reprezinta un enorm obstacol in calea pacii. 
█   O persoana a murit si 17 au fost ranite grav in Tel Aviv dupa ce un camion a intrat pe o strada foarte 
aglomerata si a lovit tot ceea ce avea in cale. Autoritatile israeliene iau in calcul varianta unui atac terorist.Mai 
multi pietoni, cateva masini, o motoclicleta si un autobuz au fost lovite, informeaza UPI.Yohanan Danino, 
reprezentant al politiei, a declarat ca incidentul seamana cu un atac terorist. "Incidentul pare a fi similar cu un 
atac teroris nu cu un accident rutier", a declarat acesta.Soferul camionului, in varsta de 22 de ani, a declarat 
politiei ca a pierdut controlul volanului dupa explozia unui pneu. Oficialii au pus insa la indoiala intentiile 
tanarului din Kafr Kassam si cercetate declaratiilor martorilor, care au declarat ca soferul accelera in loc sa 
franeze.   
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                                                 INFO JURIDIC    
Apostilarea documentelor Apostilarea reprezinta o modalitate de simplificare a procedurii de recunoastere 
a documentelor emise de un stat de catre un alt stat fara a necesita supralegalizarea documentelor de catre 
consulatele tarilor in care este dorita recunoasterea Actele se vor prezenta pentru aplicarea apostilei :personal, 
prin mandatar (pe baza de procura notariala sau procura intocmita la o Ambasada ori misiune diplomatica 
romaneasca).In cazul firmelor - persoana care se prezinta in vederea legalizarii documentelor trebuie sa 
prezinte delegatie din partea firmei, alaturi de contractul de prestari servicii incheiat intre firma si titularul 
actului.  
Acte necesare pentru obtinerea apostilei   Cerere tip - care poate fi obtinuta de la Prefectura sau de pe 
pagina de Internet a Institutiei Prefectului,Actul care urmeaza a fi apostilat în original,Buletinul/cartea de 
identitate/ procura notariala,Contractul de prestari servicii însotit de delegatie din partea firmei (original si 
copie) – daca este cazul,Chitanta platita la Trezorerie. Dupa verificarea documentelor depuse, autoritatea va 
proceda la aplicarea apostilei si completarea formularului aferent. Activitatea de aplicarea a apostilei se 
efectueaza de catre Subprefect.  
Pensii pentru romanii cu domiciliul in strainatate    Conform dispozitiilor din noua Lege a pensiilor nr. 
19/2000, drepturile de asigurari sociale cuvenite in sistemul public de pensii din Romania, precum si prestatiile 
de asigurari sociale aferente acestor drepturi se pot transfera in tarile unde asiguratii isi stabilesc domiciliul sau 
resedinta, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte. 
Cetatenilor care au domiciliul pe teritoriul statelor cu care Romania nu a incheiat pana la aceasta data acorduri 
sau conventii si care au drept la pensie in Romania li se aplica legislatia romana in vigoare. 
Pentru cetatenii stabiliti in strainatate exista posibilitatea emiterii unei proceduri speciale, prin care sa fie 
desemnata, in calitate de mandatar, o persoana cu domiciliul in Romania, care urmeaza sa efectueze, in numele 
titularului, toate operatiunile legate de stabilirea dreptului la pensie si incasarea pensiei cuvenite. In cazul 
persoanelor cu domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania nu are incheiat un acord bilateral in materie 
de securitate sociala, care indeplinesc conditiile prevazute in legislatia in vigoare pentru a beneficia de pensie 
din partea statului roman, operatiunile legate de stabilirea si incasarea drepturilor de pensie pot fi indeplinite 
fie in mod direct, de catre titularul drepturilor de pensie, fie prin intermediul unui mandatar desemnat prin 
procura speciala.Procura speciala, fara taxe consulare daca se elibereaza de ambasada sau consulatul 
Romaniei.In cazul in care se opteaza pentru varianta incasarii drepturilor de pensie prin intermediul unui 
mandatar, cetatenii romani, precum si persoanele de origine romana care au cetatenie straina sau statutul de 
apatrid pot solicita emiterea procurii speciale in urmatoarele conditii:- procura speciala poate fi eliberata pe 
teritoriul statului de domiciliu, dupa cum urmeaza: in cazul statelor semnatare ale Conventiei de la Haga, 
procura este valabila numai daca este insotita de apostila eliberata de catre autoritatea competenta potrivit 
legislatiei nationale a statului de la care emana documentul; in cazul statelor cu care Romania are incheiate 
tratate sau conventii de asistenta juridica bilaterala in acest domeniu, procura este valabila fara nici o alta 
formalitate.- procura speciala poate fi eliberata pe teritoriul statului de domiciliu si de catre misiunile 
diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei, in acest caz emiterea procurii fiind scutita de taxa consulara-
procura speciala poate fi emisa si de catre notarii publici de pe teritoriul Romaniei. 
Procura speciala trebuie sa contina urmatoarele elemente:numele, prenumele, cetatenia, data si locul 
nasterii, domiciliul si actul de identitate ale titularului dreptului de pensie (valabil la data eliberarii procurii); 
numele, prenumele, datele de identificare (actul de identitate, domiciliul, data si locul nasterii) ale 
mandatarului;obiectul mandatului (ridicarea carnetului de munca, intocmirea dosarului de pensie, deschiderea 
contului curent personal, incasarea pensiei pentru plati curente si restante, semnarea extrasului de cont); 
precizarea ca mandatarul are obligatiile ce revin titularului, inclusiv pe cea de a anunta in termen casei 
teritoriale de pensii orice schimbare intervenita in situatia titularului de natura sa modifice sau sa inceteze 
dreptul la pensie.Procura speciala care nu este emisa in limba romana, precum si apostila - cand este cazul vor 
fi traduse legalizat. 
Procura speciala este valabila 18 luni. 
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                               Salcamul - Robinia pseudacacia,   
 

  originar din America de Nord, de unde s-a raspandit in toata Europa si Asia. In Romania a fost adus de turci, 
prin anul 1750, mai intai in sudul tarii, de unde s-a răspandit in toata tara.Florile de salcam, cu mirosul lor dulce 
si bland, se recomanda de la sine ca actiune terapeutica.  Efectele vindecătoare ale florilor de salcam se exercita 
la toate persoanele, indiferent de varstă. Actiunile asupra sistemului nervos se manifesta prin capacitatea de a 
linisti, de a calma si de a tonifia organismul aflat in diferite stari nevrotice.  In tratamentul bolilor aparatului 
digestiv, de multa vreme este cunoscuta actiunea benefica a florilor de salcam asupra gastritei hiperacide, mai 
ales cea aparuta pe fond de nervozitate.Bune efecte se constata in combaterea arsurilor de stomac (pirozis), 
aparute mai ales noaptea, cu localizari retrosternale, cauzate de hiperaciditate. De asemenea, sunt atenuate 
durerile in ulcerul gastric şi duodenal, in gastralgii hiperclorhidrice, reflux gastro-esofagian, indigestii dupa 
mese copioase cu alimente grase, in insuficienta hepatica, crampe abdominale. La copii, florile de salcam pot 
avea efecte benefice in diareea acidă sau varsaturi de lapte, precedate de agitatie.Tratamentele acestor boli 
digestive se pot face folosind o infuzie din amestec, in parti egale, cu flori de salcam si frunze de dud bogate în 
carbonat de calciu cu efecte alcalinizante, de reducere a hiperaciditatii gastrice; se ia o lingurita din amestec la 
250 ml apa clocotita, se infuzeaza acoperit 10-15 minute si se beau doua ceaiuri pe zi, dupa mesele principale, 
in cure de lunga durata.In cursul zilei, in locul apei potabile sau a sucurilor, este recomandat sa se consume apa 
din flori de salcam (o mana de flori uscate se macereaza la rece, minim 8 ore, intr-un litru de apa curata de 
izvor).                    Ceaiul din flori de salcam combate tusea convulsiva. In bolile aparatului respirator, florile 
de salcam sunt eficiente in combaterea tusei convulsive si astmatice, a racelii, virozelor, a raguselii, in infectii 
acute ale cailor respiratorii, astm bronşic.Tratamentul acestor afectiuni se face cu ceai din flori de salcam care 
actioneaza asemanator cu supa de pasare ce s-a dovedit a fi un aliment cu mare valoare nutritiva, dar si cu 
deosebita eficienta in reducerea proceselor inflamatorii, calmarea tusei, a stranutului si a secretiilor nazale. Este 
demn de subliniat ca in cazul bolilor pulmonare sa nu se neglijeze consumul ceaiului de salcam, iar ca 
alimentatie sa se consume supe de pasare, cel putin la o masa pe zi. 

Mierea de salcam cu nuci, cel mai bun energizant    Mierea de salcam constituie un deliciu de neegalat, fiind 
mult apreciata pentru savoarea sa, pentru valoarea energetică mare (300 kcal la 100 grame produs) si pentru 
multiplele proprietati terapeutice. Faptul ca este singurul sortiment de miere care nu se zahariseste decat dupa 
foarte mult timp constituie un avantaj luat in consideratie de catre consumatori.Aroma naturala si calitatile 
terapeutice se pastreaza mai bine in mierea din fagure decat in cea centrifugata, intrucat fagurele contine si o 
anumita cantitate de ceara, polen si propolis, constituind un amestec ideal pentru tratarea multor boli de plamani 
si inima, pentru colite si enterocolite, afectiuni de ficat, boli ginecologice, anemie si pentru mentinerea 
functiilor fiziologice active pana la batranete. Nu întamplator s-a constatat ca apicultorii au o durata de viata 
mai mare cu 8 ani decat restul oamenilor, datorita unui consum frecvent de miere (mai ales in fagure) precum si 
altor produse apicole (polen, propolis).S-a dovedit ca mierea de salcam, diluata in putina apa calda si luata 
inainte de mese sau seara inainte de culcare, are efecte deosebite in vindecarea ulcerelor (gastric si 
duodenal).Daca se amesteca cu nuci maruntite se realizeaza un produs delicios, cu efecte imediate in cazuri de 
oboseala fizica si intelectuala, la persoane convalescente, la batrani, la sportivi si la mame care 
alapteaza.Specialistii gastronomi au integrat mierea si florile de salcam in multe preparate culinare cu efecte 
linistitoare, mai ales in produse de patiserie, dulceata, peltea, martipan cu migdale, antreuri, gogosi cu aluat de 
clatite, salate, siropuri si bauturi (hidromel, vin tonic si lichior). 
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      Remedii naturiste pentru afectiunile stomacului 

 Afectiunile stomacului si ale intestinului, mai frecvente in prezent decat altadata, sunt legate direct de modul de 
viata al fiecaruia, mai mult sau mai putin stresat, cu irascibilitatea caracteristica perioadei in care traim. Bolile 
de stomac mai depind mult de natura si calitatea alimentelor ingerate, adesea incarcate de ingrediente chimice, 
cu actiuni toxice.  Ulcerul gastric si duodenal si gastrita sunt boli ale stomacului care provoaca dureri puternice 
si o stare de disconfort pe care persoanele bolnave o simt zilnic. Iata cateva tratamente naturiste care sunt 
eficiente, dar trebuie insotite de o dieta stricta. Se bea in fiecare zi, inainte de mese cate o cana de suc prospat 
stors de varza cruda(varza se stoarce cu ajutorul storcatorului de fructe) la care adaugati sucul de la un cartof 
crud(tot dat prin storcator). Acest tratament dureaza 1 luna de zile. Urmatoarea luna se incepe un alt tratament 
cu obligeana. In fiecare seara se pune intr-o cana cu apa rece 1 lingurita de obligeana. Dimineata se strecoara 
amestecul, se imparte in trei parti si se bea inaintea meselor principale cu 30 de minute inainte de masa. 
             Tratament pentru ulcer duodenal cu nisa: Se amesteca 1 lingura de ulei de masline extravirgin cu 1 
lingura de zahar brun facut pudra si un albus de ou. Se consuma 7 zile la rand. 
              Un alt tratament pentru dureri de stomac: Se face un amestec in parti egale de galbenele, troscot, 
tataneasa, roinita. Se pune cate o lingurita din fiecare planta si 1l de apa clocotita peste ele. Se acopera si se 
infuzeaza 7 minute. Se beau in fiecare zi 3 cani inaintea meselor cu 30 minute si se indulceste cu miere de 
salcam. Mierea se adauga in ceai, doar atunci cand ceaiul este caldut. Nu se adauga niciodata miere de albine in 
lichide fierbinti. Se mai adauga in fiecare cana 1 lingurita de bitter suedez.. Printre factorii  care duc la iritarea 
mucoasei stomacului se evidentiaza: alcolul, fumatul, condimentele, medicamentele (aspirina, salicilati, 
bromuri, sulfamide, clorura de amoniu, etc), alimentele prea fierbinti sau prea reci, mese copioase, masticatia 
insuficienta, alimente nedigerabile sau insuficient pregatite, alimente infectate cu diversi microbi, orar neregulat 
si distant al meselor, etc. Perioadele dureroase apar de obicei primavara si toamna.  
Durerile de stomac pot varia ca intensitate iar periodicitatea lor este de cele mai multe ori capricioasa 
depinnzand de fiecare organism si de afectiunea in evolutie.  
                Ele pot fi insotite si de alte simptome cum ar fi: varsaturi, eructatii, arsuri, lipsa poftei de mancare, 
gust rau in gura. Uneori datorita durerilor si in urma restrangerii voluntare in alimentatie pot apare scaderi in 
greutate. Durerea reprezinta un semnal al aparitiei si evolutiei unor afectiuni ale stomacului si pentru prevenirea 
ei este necesara evitarea stresului precum si o mare atentie referitoare la alimentatia zilnica. In cazul aparitiei 
repetate ale durerilor de stomac va pot fi de ajutor urmatoarele recomandari: Liniste si calm in timpul meselor 
(evitarea lecturii, evitarea privirii emisiunilor de televiziune, evitarea discutiilor contradictorii, etc) ; Masticarea 
alimentelor trebuie facuta indelungat si suficient (cu o dantura bine ingrijita) ; Mesele trebuie luate mereu la 
aceeasi ora. ;Evitarea meselor copioase care incarca stomacul ;.Sunt necesare 4-5 mese pe zi (mai putin 
abundente) ; Fumatul este contraindicat si daca este posibil se reduce cat mai mult cu putinta. ;Sunt 
contraindicate bauturile alcolice care irita mucoasa stomacului (vin, bere, wiski, tuica, etc ) precum si ceaiul 
concentrat sau cafeaua. ;Sunt contraindicate condimentele (piper, ardei iute, mustar, etc ) ;Evitati alimentele 
prea fierbinti sau prea reci precum si alimentele tari, bogate in celuloza ca: ridichi, fasolea boabe, lintea, 
mazarea boabe, ceapa uscata, castravetii, fructe cu coaje si samburi care pot irita mucoasa stomacului. Astfel 
acizii din anumite fructe nu au un efect benefic asupra mucoasei stomacului. Marul ca si compotul de mere nu 
sunt suportate bine de cei cu gastrita sau de catre cei cu ulcer ;Evitati painea neagra, painea proaspata si painea 
prajita preferand painea alba veche de o zi. ;Este contraindicata carnea provenita din animalele batrane (mai ales 
cea insuficient fiarta sau fripta ) ;Evitati alimentele preparate cu rantasi, sosuri, ceapa prajita, maioneza, 
etc.Evitati carnea grasa sau de vanat, mezelurile, conservele, ouale tari, dulciurile concentrate ;Sunt 
recomandate carnea de vaca, de vitel, de pasare (bine fiarta sau bine fripta ), pestele slab (stiuca, salau, biban), 
taitei cu lapte, gris cu lapte, branza de vaci, urda, cas dulce, telemea desarata, kefir, iaurt, supe crema de 
legume, soteuri, pireuri de legume, compoturi neindulcite de fructe.  
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◙  Vietuitoarelor li s-au dat denumiri latinesti de catre botanistul suedez Carolus Linnaeus (1707-1778), cel 
care a inventat sistemul de clasificare a fiintelor. A fost folosita limba latina deoarece aceasta era limba 
traditionala a invatatorilor. Astfel ca orice fiinta poate fi identificata de oamenii de stiinta din orice tara ;                                             
◙  In Australia si California creste cel mai inalt arbore, eucaliptul, atingand 140-160 metri. Aceasta se 
datoreaza rapiditatii cu care creste, si anume de 7 metri in 2 ani ;                                                                                         
◙  Se pare ca povestile in care unii cresc intr-un an cat altii in zece se pot implini. Doua pastile de ulei de 
peste administrate zilnic pot ajuta creierul copiilor sa se dezvolte in trei luni cat in trei ani ;                                               
◙  Cuptorul cu microunde a fost descoperit din intamplare la fel ca si gravitatia. Trecand pe langa un tub 
radar de masurare a vitezei, respectivul om de stiinta a observat ca i s-a topit ciocolata in buzunar ;                                 
◙  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 ;                                          
◙  In muntii Gara-Taz ( Kazaha), intr-o pestera care se afla la 160 de metri adancime, a fost gasita o 
neobisnuita padurice de brazi. Pestera are o inaltime de 70 de metri. Curios este faptul ca in aceasta padurice 
traiesc si numeroase pasari, printre care si prumbei cu un splendid penaj albastru;                                                                            
◙  Exista un mic pestisor, inarmat cu un ac ascutit, care e unul din dusmanii cei mai primejdiosi ai 
rechinului. Fiind inghitit de acest urias animal rapitor, pestisorul sparge cu acul pantecele rechinului si iese 
in libertate. Ca urmare, rechinul moare ;                                                                                                                      
◙  Americanii au inventat solutia ideala pentru a pune capat conversatiilor telefonice dezagreabile. Este 
vorba de un dispozitiv special atasat telefonului. Acesta e prevazut cu sase butoane, fiecare emitand sunete 
diferite care sa sugereze interlocutorului ca postul e deranjat. Masinaria de "inventat scuze" costa 10 dolari;             
◙  In apele Oceanului Pacific traieste pestisorul Mixima care are 4 inimi, dispuse in organism cu functii 
separate: una pentru partea superioara a corpului si celelalte pentru organele digestive, muschi si 
coada.Poate trai mai multe luni fara hrana si se apara de dusmani, secretand substante "fumigene", in care se 
ascunde ;                                                                                                                                                                             
◙  In pustiurile din Peru creste un cactus care poate sa mearga. In loc de radacini el are niste excrescente 
acoperite cu tepi ascutiti. Cand bate un vant puternic, cactusul se deplaseaza pe distante mari, luandu-si 
umezeala si hrana nu din sol ci din aer ;                                                                                                                              
◙  Un botanist suedez a realizat un ceas cu totul original. Bazandu-se pe faptul ca unele specii de flori se 
trezesc si adorm la ora exacta, el a plantat flori intr-o ordine anumita. In acest fel, el a creat un ceas 
adevarat, florile caruia se trezesc pe rand, indicandu-i ora respectiva;                                                                         
◙  Intregul nume al Los Angeles este: El Pueblo de Nuestra Serona la Reina de Los Angeles de Porciuncula;              
◙  Aproape 65 000 de texte de lege, decrete si amendamente aflate in vigoare in Egipt dateaza de la 
inceputul secolului 19 ;                                                                                                                                               
◙  Numerotarea caselor a fost intalnita prima oara in Paris in anul 1463. In Anglia, numerotarile nu au 
aparut pana in 1708, cand sistemul de numerotare a fost folosit pe o strada in London's Whitechapel;                    
◙  In 1914, firma lui W.C. Coleman a introdus lanterna care a schimbat viata rurala americana si l-a facut pe 
Coleman celebru. Lanterna cu arc Coleman, cu o putere de 300 de lumanari, putea lumina la 300 de metri. 
Fermierii americani au putut sa lucreze pana tarziu in noapte, marind productia de mancare si haine in al 
doilea Razboi Mondial ;                                                                                                                                              
◙  Umbrela a fost inventata de mai mult de 4000 de ani. Au fost dovezi ale existentei umbrelei in arta 
straveche in Asiria, Grecia, Egipt si China. Europenii de mai tarziu au facut umbrele din lemn sau oase de 
balena si acoperite cu vopsea in ulei ;                                                                                                                         
◙  Un pom fructifer rar, avand originea in California, a fost cultivat in sera gradinii botanice londoneze. Prin 
altoire s-au obtinut simultan lamai, mandarina si 2 specii de portocale ;                                       
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                                                 “ Infratirea Mizericordiei si Adeverului” 
  
                                          Prof. Bogdan Constantin Dogaru – Arhivele NaŃionale Vrancea 
 
 
 

 Evreii din judetul Putna s – au unit de – a lungul timpului in asa – zise “societati fraterne”, unele din ele loji 
masonice, altele – societati fraterne discrete cu organizare asemanatoare francmasoneriei. Aceste societati 
functionau cu autorizarea Ministerului de Interne, fiind considerate persoane juridice si morale. 

 În colectia Comunitati Evreiesti1 de la Arhivele Nationale din Bucuresti se afla statutul Societatii “Infratirea 
Mizericordiei si Adeverului”, fondata la 1 mai 1880 (redactat in limbile romana si ebraica). Inca de la 
inceputul textului sunt definiti o serie de termeni: infratirea – oricine intra în societate se lega prin juramant; 
mizericordia – caz de nevoie; adeverul – caz de moarte. 

 Pentru a fi primit in societate, candidatul trebuia sa prezinte Comitetului de conducere o cerere redactată in 
romana, ebraica sau germana, sa aiba cel puŃin 20 de ani, dar nu mai mult de 50, si sa se bucure de o buna 
reputatie sociala. Cei ce aveau peste 50 de ani puteau fi doar membri onorifici si nu activi. 

 Taxele platite de membri erau: 20 franci taxa de intrare, 2 franci contributia lunara, 3 franci in caz de 
nevoie, 3 franci in caz de deces al unui frate, 2 franci de sarbatori, 2 franci in caz de nastere a unui copil, 
casatorie, logodna. 

 Toate deciziile importante erau luate în Adunarea Generala care se intrunea anual, Comitetul fiind organ 
executiv. Adunarea hotara in cazul dizolvarii Societatii, modificarii statutului sau excluderii membrilor 
imorali sau care nu respectau statutul. 

 Comitetul de conducere era compus din 12 persoane (presedinte, vicepresedinte, casier, secretar , controlor, 
membri - consilieri) care trebuiau să aiba domiciliul obligatoriu in Focşani. 

 Sedintele Societatii erau saptamanale.  

Din fondul societatii se puteau acorda imprumuturi membrilor pe timp de 3 luni cu o dobândă de 1% pe lună. 

In cazul in care un frate nu isi putea intretine familia i se acorda un ajutor de 6 franci pentru fiecare membru 
al familiei si era ajutat sa isi deschida o mica afacere pentru a putea supravietui. 

In caz de boala grava sau batranete a unui membru, i se acorda o "pensie" saptamanala. La deces, cheltuielile 
de inmormantare erau suportate de Societate care ridica si o piatra funerara. 

In document nu sunt specificati membrii Societatii. Exista totusi menŃionat numele lui Moses Beir Kohn, 
personalitate marcanta a evreimii focsanene din secolul al XIX – lea. 

Sigiliul Societatii avea inscriptia: "Infratirea Mizericordiei si Adeverului. Senhadrinul celor 12 triburi al lui D 
– zeu". 

                                                 
1 Arhivele NaŃionale , colecŃia ComunităŃi Evreieşti, ds. 1/1881. 
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                          UMORUL PE TIMP DE CRIZA               

≈    - Imagineaza-ti! Sotia mea a nascut in autobuz, intr-o aglomeratie infernala!  
 - Asta nu-i nimic. A mea, in aceleasi conditii, a ramas insarcinata!  
≈          Un explorator îl vede pe vraciul satului bătînd ritmic din tobă. 
 - Ce este, prietene 
- Nu mai avem apă. 
- Şi baŃi toba ca să invoci ploaia? 
- Nu, e semnalul pentru instalator.                                                                                                                                            
≈            Două blonde la discotecă. Se apropie un tip arătos şi o cere pe una la dans. În timp ce dansează, 
blonda întreabă:  
- Eşti cam palid. De ce nu mergi mai des la soare?  
- Acum am ieşit de la închisoare.  
- Şi de ce ai fost acolo?  
- Mi-am omorît nevasta, i-am tăiat capul şi l-am aruncat într-un rîu.  
După dans, blonda se întoarce la prietena ei:  
- Închipuie-Ńi, dragă, nu e însurat!  
≈              - Eu am ajuns in sfarsit la o intelegere cu sotia mea. O zi ma duc eu la cumparaturi, o zi ea.  
- Si sunteti multumiti ?  
- Bineinteles! O zi bem, o zi mancam . 
≈              Un fizician îi spune soŃiei sale:  
- Draga mea, eşti din ce în ce mai atrăgătoare!  
- Aiurezi! Tu nu vezi cât m-am îngrăşat?!  
- Păi, tocmai! Cu cât creşte masa, creşte şi forŃa de atracŃie...  
≈                 Doamna Popescu si un domn cu cainele, in statia de autobuz. Cainele se apropie de femeie. Asta, 
nevricoasa, zice:  
- Luati-va cainele de langa mine ca simt cum mi se urca un purice pe picior!  
- Bobi, vino aici, doamna are purici!  
≈                          Soldatii la raport afara. Vine comandantul si spune:  
-Mai misca cineva?  
O voce din spate raspunde:  
-Pamantul, domnule comandant.  
Comandantul:  
-Cine a spus asta?  
Raspunde din nou vocea:  
-Galileo Galilei.  
Comandantul:  
-Galileo Galilei, un pas in fata! 
≈        O blonda îi povesteste alteia indignata:  
- Inchipuieti, ieri in timp ce ma plimbam prin oras, un ciudat, intr-o masina sport, franeaza brusc langa mine si 
ma intreaba daca nu vreau sa fac o tura cu masina lui!   Asa un tampit!   Dar sa stii ca avea o locuinta misto!...  
≈    Calculatorul este ca nevasta: intotdeauna dupa ce il cumperi la scurt timp iti dai seama ca la aceiasi bani iti 
puteai lua ceva mult mai bun daca mai asteptai un pic.  
≈    Cum e viata unui barbat fara nevasta?  
-Mai ieftina!  
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                                                                                     VEDETISME       

 

                                                   ▓ Actorul american Charlie Sheen va lansa un nou dispozitiv anti-
fumat, in parteneriat cu E-Cigarette, o companie ce produce tigarete electronice. Actorul din filmul "Two and a 
Half Men" (Doi barbati si jumatate) va fi imaginea tigarii electronice, care se va numi NicoSheen si se va 
vinde cu sloganul "The Winning E-Cigarette Sheen Safe Smoke". Desi este un fumator inrait, Sheen a mers cu 
dispozitivul in cauza si pe scena, la una dintre spectacolele sale din Toronto, in ideea de a-l promova.                                                                            
▓Daniel Radcliffe, cel care l-a interpretat pe Harry Potter, a facut 28,5 milioane de lire sterline in perioada 
2009 - 2010, devenind cel mai bogat actor britanic ce nu a implinit inca 30 de ani, reiese dintr-un clasament 
intocmit de The Sunday Times. Averea sa a ajuns, astfel, la 48 de milioane de lire sterline.In acelasi clasament 
apar si colegii sai de platou, Emma Watson si Rupert Grint Nepoata lui Charlie Chaplin, Kiera Chaplin (29 de 
ani), producatoare si actrita, ocupa locul 4 in clasament.                                                                         
▓Actrita   Alicia Silverstone, in varsta de 34 de ani, a nascut un baietel, informatia fiind confirmata luni de 
purtatorul ei de cuvant pentru revista People. Tatal nou-nascutului este solistul trupei S.T.U.N., acesta 
devenindu-i sot Aliciei in 2005, in cadrul unei ceremonii ce a avut loc la granita dintre statele California si 
Nevada. Cei doi s-au cunoscut in 1997, intalnindu-se timp de 8 ani inainte de a face marele pas. Alicia, a ales 
un nume neobisnuit pentru fiul ei, Bear Blu. Acesta a venit pe lume cu putin peste 3 kilograme.In timpul 
sarcinii, Alicia a promovat o carte scrisa de ea, The Kind Diet, care promoveaza alimentatia vegetariana. 
▓Legendarul playboy german si fost sot al actritei Brigitte Bardot, Gunter Sachs, s-a sinucis in vila sa din 
Elvetia, a anuntat fosta sa sotie.Gunter Sachs avea 78 de ani. Moartea lui a fost confirmata si de fiul sau, Rolf 
Sachs. Conform unor rapoarte neconfirmate inca, Gunter Sachs s-a impuscat, scrie Agence France 
Presse.Brigitte Bardot este devastata de vestea mortii fostului sau sot, cu care a pastrat o legatura apropiata. 
Filantrop, miliardar si colectionar de arta, Sachs era nepotul fondatorului Opel si al treilea sot al lui Bardot. 
▓Actorul Matthew Perry, cunoscut mai ales din Friends, unde il interpreta pe Chandler, se va interna, timp de 
o luna, la dezintoxicare. Actorul de 41 de ani (a fost intai dependent de calmante, in urma unui accident suferit 
la schi, ajungand la 20 - 30 de pilule pe zi, motiv pentru care s-a si internat in 1997. Dupa ce a fost tratat 
pentru dependenta de calmante, a fost spitalizat cu pancreatita, in 2000, din cauza consumului excesiv de 
alcool, motiv pentru care s-a internat din nou intr-o clinica, in 2001), , sustine ca nu mai are probleme, insa 
vrea sa stea departe de tot pentru o perioada, pentru a se concentra doar asupra propriei persoane si deciziei de 
a se tine la distanta de ispite, relateaza  FemaleFirst.                                                                         
▓Cantaretul Pete Doherty a fost condamnat la sase luni de inchisoare, pentru posesie de cocaina. Artistul, in 
varsta de 32 de ani, a fost acuzat in urma unei anchete ce a inceput dupa moartea regizoarei Robin Whitehead, 
in ianuarie 2010, arata BBC.                                                                                                  
 ▓Judecatorul David Radford a declarat ca Pete i-a furnizat lui Robin cocaina, dar ca nu aceasta a fost cauza 
mortii. In urma analizelor, s-a demonstrat ca Whitehead a murit din cauza unei supradoze de heroina, iar 
moartea sa nu a fost considerata una suspecta.                                                                                                      
▓Avocatul lui Doherty a incercat sa il scape de inchisoare, spunand ca artistul trebuie sa duca la bun sfarsit un 
turneu, ca joaca intr-un film si ca scoate propria linie de imbracaminte, insa judecatorul a fost de parere ca 
artistul detine un "record ingrozitor" in privinta comiterii de infractiuni, avand in vedere ca a fost prezentat de 
13 ori in fata instantei si condamnat de doua ori pentru posesie de droguri si furt. Judecatorul a mentionant ca 
nu se indoieste ca Pete este "un muzician talentat si de succes", dar ca trebuie sa primeasca "pedeapsa 
corspunzatoare" pentru ceea ce a facut. 
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                  DRAGOSTE 

Canta luna la fereastra,                                                                                                                                                
Dorm, cuminte, fratii mei,                                                                                                                                 
Liniste-i in casa noastra –                                                                                                                                                    
Liniste si flori de tei. 

Ma iubesc parintii dragi, 
Imi saruta-n somn, discret, 
Obrajorii – doua fragi; 
Fac din asta un secret. 
 
Imi saruta fratiorii, 
Ne iubesc pe toti la fel; 
Se aude roata morii 
Cernand apa-ncetinel. 
 
Doarme satul, dormim noi 
In culcusul dragastos, 
Iar in perinele moi 
Visam tot ce e frumos.                   Eftandopolos Hriseis – Edmee  Clasa a V-a C 
                                                       Liceul Teoretic “Duiliu Zamfirescu” Odobesti 
 
            Visul 
 
visand un vis 
cu flori de papadie deasupra zidurilor 
voiam sa strang amintiri si n/am reusit 
sa strang decat tarana peste tarana 
candva undeva demult te/am vazut  
stramos coborand din sudul poloniei 
cu douzeci de galbeni 
cu care /ai reusit sa cumperi istoria 
si morminte multe morminte pentru noi 
pentru voi si pentru mine                             Martha Itzak 
                                                                  Targu -Mures     
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I. Salom Haverim = Buna Ziua Prieteni, Sa fiti in Pace, Aveti Pace, Salut. Ca sa arati doar cateva sensuri ale 
cuvantului ebraic Salom = Pace, simplu,  ai nevoie de cateva carti,d ar e mai decat crede  publicul larg, in 
special cel din Romania care a fost invatat inexact in epoca moderna sa considere Ivrit-ul (ebraica) ca o limba 
grea, doar consoane  greoaie , ce deranjeaza sensibila si muzicala ureche ariana...romaneasca...uitand ca 
limba romana e plina de C,H,G,CHE,GHE...mult mai mult decat orice limba de origine  cica Latina. Vezi 
italiana, spaniola, portugheza, dialectele din Italia, Provence, Aromana, Istro-Romana...si alte dilecte ce 
seamana izbitor cu Romana...daca o stii mai mult decat ..bine. De ce aceasta lunga deschidere?? Simplu:. 
1.Menora pt publicul larg  e poate doar un candelabru care azi e prezentat ca un obiect de cult fara sa te 
referi la semnificatia cuvantului ivrit in sine. Ori in cuvantul ebraic rezida toata  cunostinta, secretul de fapt la 
vedere al cuvantuli ebraic in general. Semnificatia cuvantului = Cu ce vrea sa insemne obiectul care-l poarta. 
MENORA(citit) = MNVRE(scris) conf dict sos ebr p.388 = instrument pt lumina = MAOR(cit)) = 
MAVR(scr = Lumina, Sursa de Lumina, Iluminare...ceva ce ne lumineaza drumul Conform dict Sos.conc. 
680 in 42 de locuri in Tanah, Tora, Cartea  Teoriei Ebraice (inexact Biblia Ebraica). 
2.Menoraמנורה din Templu =Beit Amiqdas  בית המקדש  din Ierusalim era cu ulei superpur de masline, iar o 
Menora un candelabru  poate fii si cu lumanari...romanesti. Asa scrie in dict.  ebraice.   
3.Nura(cit)aramit.dict.296 = Nvra(scr) = Foc = Nura(cit)ebr = רהנו, נורא  Bec, umina...azi.                           
4.NAOR(cit) ebr נאור = Luminat, om luminat, erudit, honorabil.Toate in micutul titlu al Revistei din Focsani. 
5.Curios este ca MENORA, candelabru care este o sursa de lumina MAOR folosea si lumanari NER singular 
–OT  plural  suna a ..LUMANARE  care anagramata  inseamna   LA  MENORA. = LA  CANDELABRU. Cu 
alte cuvinte ce ar trebui sa contina o revista ce vorbeste despre o comunitate ce-si trage originile din Teoria 
Ebraica, a Cartii Cartilor  si la care  cautam explicatii. Aceasta Carte Ebraica a spus cu multe mii de ani 
inaintea Democratiei Ateniene…Veaavta  Lereieha  Camoha = ואהבת לרעך כמוך Sa-ti iubesti Aproapele Ca pe 
Tine.                                                                                                                                                                         
1.Maghen(scr) David =MGN  DVD(scr) גן דוד מ  = Cel ce-l apara pe David, Scutul lui David...care in armata 
Regatului Ieuda Ierusalim...era triunghiular. N-a fost niciodata ..Stea, categoric nu o rusine, infamie. Magen 
Slomeha ebrמגן שלמך  = Scutul Pacii Tale = Domnul Ebraic., Adonaiאדני  te apara. In ivrit totul e simplu,  in 
putine litere, trebuie sa cauti pe internet in ivrit si nu in alte limbi.                                                                         
2.Talit =Tales ( idis T=S accent aramit) = TLIT  (scr.Tet,Tav)טלית . Nu e sal, fular…desi arata, nu-i pelerina. 
Are la capete ciucuri  numite Titit , Tzitzit citציצית .( N-am program roman, ebr,e ngl, fr). Conf Dict Sos 
p.253 acoperamant, piesa de vesmant cu care te acoperi in timpul rugaciunii ebraice, vesmant superior ca o 
toga romana in perioada Talmud-ului din  Babel (Babilon inexat)בבל.Azi ar fii o Gealabia araba,sau o tunica 
taraneasca alba lunga ca vechile camasi de noapte de alta data. Toate popoarele agricole le aveau odata, se 
vad in filmele cu cow –boy..Ca Talit Thelet = Ca un vesmant imaculat, fara prihana, alb ca neaua, innocent. 
Nota: In dct. aram p.159 avem TLI(scr)טלי = TLEI(cit) = Vesmant de in, sau de lana fina dupa caz cu fir de 
argint .sau aur. Nota:In Tora Talit nu apare dar avem in sos. conc.dct p.415 cuvintele din Tora תןרה (Biblie) 
familia de cuvinte TLA(scr) = Tala, Talo טלא, טלה  = Pete pe haine, ca azi camuflaj, tigrat, sau petice = patch 
englez gen  vestimentar. Concluzie: Acum mii de ani un popor cica nomad, de pastori are haine de in fin ,lana 
fina tesuta cu filigran de aur sau argint, face aplicatii cu Patchwork ca la o mare casa de moda din Londra si 
ulterior  Am Israel adica Evreii din Romania, Europa..sunt ciudati. Incercati  voi cei ce cititi  aceste  randuri 
sa faceti asmenea  tesaturi azi !! Azi in Israel fabricarea de “Saluri” de rugaciuni necesita un program 
sofisticat de calculator, masini speciale.De unde stiu??A m vazut in Tel-Aviv ,unde am avut si eu o casa de 
moda.. P.S.:Curiozitate romana consta in cuvantul..Tol, Tol festiv. Cum e posibil?? Cazut din cer. Se poate 
demonstra dar ia 10 minute cu multe citate din zeci de dict ce nu-s pe piata romaneasca.  

                                                                                                                      Tony Daccre Barat. 
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∆   1 Mai  1928, s-a nascut Baruch Tercatin  intr-o familie de evrei sionisti si religiosi traditionalisti din Iaşi. 
In anul 1950 face Alia: se repatriaza în Israel. in anul 2004,cetatean de onoare al orasului Tel Aviv. Este 
autorul lucrarilor: Prezente rabinice in perimetrul romanesc sec. XVI-XXI, Din intelepciunea Torei si a 
hasidismului, Dictionar de personaje biblice si reprezentarea lor an arte, Sulul Esterei. Meghilat Ester;                        
∆    3 Mai 1898,s-a nascut  Golda Meir ((nascuta Golda Mabovici),a fost al patrulea prim-ministru al statului 
Israel. Meir a fost aleasa prim ministrul Israelului pe 17 martie 1969, dupa ce servise ca ministru de externe. 
A fost prima femeie din Israel si a treia din lume ce a ocupat o astfel de functie importanta;                                           
∆      6 Mai 1994, a incetat din viata Rabinul Dr. Moses David Rosen, a fost sef-rabinul Cultului Mozaic din 
Romania (1948-1994) si presedinte al Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania (1964-1994). In anul 
1957 a devenit deputat in Marea Adunare Natională si în 1992 Membru de Onoare al Academiei Române. 
Şef-Rabinul Dr. Moses Rosen este autorul mai multor lucrari de eseuri biblice, dintre care: In lumina Torei 
(Bucureşti, 1971); Invataturi biblice (Federatia Comunitatilor Evreieşti din RSR, Bucureşti, 1981); Primejdii, 
incercari, miracole,Povestea vietii sef rabinului Dr. Moses Rosen (Ed. Hasefer, Bucureşti, 1990); Evreii din 
Romania intre anii 1940-1944 (in colaborare, Bucureşti, 1993);                                                                                        
∆     La 10 mai 1933, in piaaa Operei din Berlin au fost arse 20.000 de carti.In toate centrele universitare din 
Germania nazista au fost arse cartile unor autori considerati adversari politici sau daunatori culturii oficiale si 
ideologiei naziste ;                                                                                                                                                                
∆   14 mai 1923, a incetat din viata Jacques Menachem Elias.A fost un important om de afaceri, proprietar de 
fabrici de zahar, bancher (fiind presedintele si actionarul Bancii Generale Romane),industriaş  roman de 
origine evreiască, ales post-mortem (1993) membru al Academiei Romane. Prin testamentul sau,a desemnat 
ca legatar universal Academia Romană, careia ii lasa toata averea mobilă si imobila „oriunde s-ar afla aceasta 
avere, in tara si in strainătate”. Conform dorintei sale, Academia Romana a infiintat o fundatie de cultura 
nationala si de asistenta publica numita «Fundatia Familiei Menachem H. Elias»”, intreaga avere urmand sa 
fie consacrata promovarii culturii din Romania, alinarii boalelor saracilor nostri, incurajarii elementelor 
valoroase, sprijinirii cauzelor nobile. Si aceasta fara deosebire de origine, pentru toti cei care merita sa fie 
ajutati ;                                                                                                                                                       ∆    18 
∆   mai 1852,s-a nascut Isaac Leib Peretz, a fost un scriitor de limba idis, evreu polonez, unul din clasicii 
literaturii in limba idis ;                                                                                                                                                                                    
∆   27 mai 1923, s-a nascut Heinz Alfred Kissinger, intr-o familie de evrei din orasul german Fürth. Fortat de 
persecutiile regimului nazist, in 1938, ajunge in New York, impreuna cu familia sa, obtinand cetatenia 
americana la 19 Iunie 1943,fost Secretar de Stat al Administratiei Americane in timpul lui Richard Nixon si 
al lui Gerald Ford, a jucat un rol cheie in diplomatia mondiala intre 1969 si 1977. In anul 1973 i-a fost 
acordat, alaturi de generalul vietnamez  Lê Ðức Thọ, Premiul Nobel pentru Pace pentru contributia sa 
decisiva la incetarea devastatorului conflict din Vietnam. Henry Kissinger a devenit un oficial de rang inalt al 
organizatiei masonice evreiesti B’nai B’rith si, de asemenea, membru al grupului Bildeberg si al Comisiei 
Trilaterale, AparŃine Marii Loji ElveŃiene Alpina ;                                                                                                                                
∆   3o mai 19o1, s-a nascut la Cernauti ,Itic Manger.In preajma razboiului, familia se muta la Iasi. Aici se 
formeaza viitorul scriitor, cultura sa avand surse diverse, traditia iudaica, multiculturalismul orasului, 
literatura germana asimilata cu usurinta ( datorita si cernautenilor veniti la Iasi), folclorul romanesc, literatura 
culta,, ș.a. Debutul si-l face în 1921, la revista „ Cultur”, fondata de Eliezer Steinbarg, in limba idis. Poemul 
se numea „ Portret de fata . La 2o februarie 1969, intr-un sanatoriu din Tel Aviv , marele pot de limbă idis, 
Ițic Manger se despărtea de această lume „cenusie” spre a se muta in lumea vesnic-albastră, cum o vedea el 
intr-una din celebrele sale balade.   
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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 impreuna cu elevii Colegiului National,, Alexandru Vlahuta  
au pregatit  un Simpozion –Istorie,Cultura si Traditie- la sinagoga ,,Avrum Sechter’’din Ramnicul Sarat ; 

█                    Concurs organizat impreuna cu elevii Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva,,Elena 
Doamna din Focsani,cu tema –Israelul ieri si azi. Elevii centrului scolar au avut si posibilitatea de a petrece 
cateva momente admirand peste 30 tablouri cu  realizarile  Statului Israel ;  

█                  Evreii prezenta memorabila in istoria orasului Focsani – Cu aceasta tema,elevii Scolii 
Postliceale Sanitare,, Hipperion si Comunitatea Evreilor Focsani,au organizat un concurs ; 

█                  Israel -63 ani  Ziua Independentei Israelului,marcheaza proclamarea statului independent 
Israel,la 14 Mai 1948. .Cu acest prilej Comunitatea Evreilor din Focsani a organizat o mica festivitate; 

█        Simpozion – Istorie,Cultura si Civilizatie iudaica- eveniment organizat cu ocazia Zilei Statului Israel 
la Galeriile din Focsani 

█        Israel – Intre vis si realitate- Elevi  si profesori ai Liceului Tehnologic ,,AL.I.Cuza din Panciu,  au 
prezentat membrilor comunitatii evreilor din Focsani,cateva referate despre istoria Israelului,personalitati 
din lumea evreiasca,miscarea sionista din Romania si realizarile Israelului de azi;   

 

 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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≡  Sectia pentru Copii si Tineret a Bibliotecii Judetene „Duiliu Zamfirescu" Vrancea organizeaza, cu ocazia 
Zilei Europei, o actiune cu si pentru copiii din Centrul Educational de Zi din cadrul DGASPC Vrancea. 
bibliotecarii vor calatori alaturi de copii prin Europa, prin intermediul lecturii, expozitiilor de carte, desenelor 
ii prezentarilor multimedia.                                                                                                                                                            

≡   Biblioteca Judeteană Vrancea si-a aratat disponibilitatea si interesul de a participa cu o donatie de carte 
pentru a sprijini comunitatea de romani din Nurnberg, la invitaŃia Lilianei Moldovan, directorul onorific al 
Bibliotecii Romanesti „Ion Minulescu" din Nurnberg, Germania. Pentru acest proiect Biblioteca Judeteana 
"Duiliu Zamfirescu" Vrancea, prin Centrul de limbi straine, coordonat de bibliotecar Ana Maria Cătănoiu a 
cooptat parteneri locali, care au donat peste 100 de exemplare de carte, din domeniile solicitate: Comunitatea 
evreiasca din Focsani - coordonata de presedintele Mircea Rond, Biblioteca de weekend Serbesti Vidra - 
coordonata de Doina Stratton-Andrieş, Scoala Bordeasca Veche prin elevii indrumati de prof. SteluŃa Bătrînu, 
Asociatia Culturală „Duiliu Zamfirescu", director Gheorghe Neagu, si Biblioteca Judeteana "Duiliu 
Zamfirescu" Vrancea.                                                                                                                           

 ≡     Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vrancea au inceput demersurile pentru amenajarea 
unor centre medicale de permanenta in incinta fostelor spitale din Marasesti şi Odobesti. Noile centre vor 
functiona incepand cu data de intai iulie. Saptamana viitoare vor avea loc intalniri intre reprezentantii DSP şi 
medicii de familie din judet intrucat astfel de centre vor fi infiinaate si in alte localitati din judet. Ministerul 
Sanatatii a suplimentat deja bugetul pentru medicii de familie                                                                                          

≡     Ca in fiecare an, in comuna Negrilesti are loc „Boteitul Oilor", un obicei vechi de sute de ani, ce are o 
insemnatate cu totul aparte. In aceasta zi, oile satului pleaca in transhumanta , ocazie cu care locuitorii imbraca 
vesminte traditionale si se aduna in centrul comunei, unde are loc si o slujba de sfintire a mioarelor, urmata de 
o „targuiala" demonstrativa intre doi ciobani si proprietarii animalelor. Dupa minute bune de negociere, la care 
sunt prezente si bositele, nevestele ciobanilor, aceştia reusesc sa obtina un salariu, in schimbul caruia sunt 
obligati sa dea proprietarilor cateva kilograme de cas si urda.                                                            

≡  Evrei si simpatizanti ai acestei comunitati au participat la Galeriile de Arta la un simpozion ce a avut ca 
tema istoria, cultura si civilizatia ebraica. Printre conferentiari s-au numarat presedintele comunitatii evreilor 
din Focsani, Mircea Rond, profesorul Stefan Neagu si Bogdan Dogaru, arhivist in cadrul Arhivelor Nationale 
Vrancea. Fiecare dintre cei care au luat cuvintul in fata invitatilor le-au povestit acestora despre cultura 
evreiasca la nivelul Focsaniului, dar si la nivelul fostului judet Putna. Pe peretii Galeriilor de Arta au fost 
expuse documente de arhiva privind viata, cultura si educatia evreilor. Simpozionul a fost organizat cu ocazia 
zilei statului Israel ce are loc pe 14 mai.                                                                                                                  

≡ Directia Judeteana Vrancea a Arhivelor Nationale nu mai poate prelua nici un document cu valoare 
arhivistica din cauza lipsei de spatiu. Institutia se confrunta cu aceasta problema critica de citiva ani.  Construit 
in 1881, imobilul a fost pe rind scoala, apoi sediu al Securitatii, in anii ’50, si ulterior al Militiei. Din 1977 a 
devenit sediul Arhivelor Nationale, aici fiind aduse pentru pastrare documentele de la anul 1500 pina in anul 
1992, unele adevarate raritati. Arhiva din ultimii 500 de ani a acestui judet este pastrata in conditiile in care 
„aerisirea se face prin deschiderea ferestrelor, pentru ca nu exista un sistem automatizat de aerisire. 
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