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** Un militant palestinian a fost împuşcat mortal de  de militari israelieni aflaţi în patrulare după ce a lovit 
cu o maşină trei cetăţeni israelieni, care au fost răniţi, în zona HaParsa, în apropierea coloniei evreieşti 
Dolev şi a satului palestinian Ein el-Arik, în regiunea Binyamin din Cisiordania. 
** La cea de-a XI-a ediție a Salonului Internațional de Carte Bookfest, care va avea loc la Romexpo între 1 
şi 5 iunie, Israelul este invitatul de onoare al evenimentului.Reuniți sub motto-ul Never Stop Dreaming, 
şase autori, nume de primă mărime ale pieţei de carte din Israel, vin la Bookfest 2016: Zeruya Shalev, 
Fania Oz-Salzberger, Meir Shalev, Dror Mishani, Rony Oren şi Gil Hovav, pentru a se întâlni cu cititorii în 
cadrul celor aproape 30 de evenimente care vor avea loc la standul ţării invitate.  
** NATO va recunoaște o reprezentare oficială a Israelului și va acorda acestei țări un birou permanent la 
sediul din Bruxelles al organizației, a anunțat miercuri Ministerul de Externe izraelian. Premierul israelian 
Benjamin Netanyahu, care deține și portofoliul afacerilor externe, a salutat decizia Alianței Nord-Atlantice 
și a calificat-o drept ”un pas important care contribuie la securitatea Israelului”.În trecut, mai multe state 
membre ale NATO s-au opus unei cooperări mai strânse cu Israelul, susținând că astfel ar fi afectate 
relațiile cu țările musulmane. Circa 40 de state au în prezent statut de țară parteneră a NATO. 
** Doi scafandri din oraşul israelian Ra'anana, Ran Feinstein şi Ofer Ra'anan, au descoperit epava navei pe 
fundul mării, în apropierea portului şi au raportat descoperirea la Autoritatea pentru Antichităţi, care a 
demarat imediat lucrările de cercetare arheologică.Printre obiectele descoperite de specialişti s-au numărat 
fragmente ale unor statui de bronz în mărime naturală, o lampă de bronz înfăţişându-l pe zeul Sol şi o 
figurină întruchipând-o pe zeiţa selenară Luna. Artefactele descoperite au fost datate în secolul al IV-lea 
d.Hr.  
** Armata israeliana a descoperit inca un nou tunel de atac in interiorul fasiei Gaza care se indrepta spre 
Israel.Acesta se afla la o adancime de 28 metrii si a fost gasit in sudul Gazei nu departe de tunelul 
descoperit luna trecuta. 
** O israelianca,Shira Rudnik si-a colorat unghiile cu culorile drapelului Israelului si a purtat cercei cu –
steagul Israelului,pe care i-a primit atunci cand a vizitat lagarul de la Auschwitz impreuna cu scoala.In 
timp ce astepta autobuzul 274 in Tel Aviv,lacrimile i-au inundat ochii si obrajii.Motivul :soferul 
autobuzului nu i-a permis sa urce in vehicul decat daca da jos ,,aceste stele a lui David,, .Socata ,ea a 
refuzat.Fara sa spuna vreun cuvant soferul i-a inchis usa in fata si a demarat.       
**   Trei persoane au fost arestate in Iersualim pentru complicitatea la un atac terorist organizat de 
Muhannad Mohstb . Cele trei persoane au fost acuzate pentru complicitatea la vatamarea corporala a unui 
barbat de 60 de ani.    
 **  Printul de Monaco , Albert al II lea, a primit premiul Prieten al Zionului de la fostul presedinte 
israelian, Shimon Peres.  
  **  India doreste sa consolideze la toate nivelurile cooperarea cu Israelul. Ministrul israelian pentru 
Cercetari si Stiinta, Ofir Akounis, a anuntat pe pagina sa de Facebook ca a raspuns pozitiv la invitatia 
omologului sau indian. 
                                                                                                                                     (   - Agerpres.ro -  ) 
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  Xx     - Clubul Rotary VARANA Focșani și Ateneul Popular ”Maior Gheorghe Pastia” vă invita la 
concertul caritabil GRINGO DE ROMANIA, un deliciu acustic susţinut de inegalabilul AG 
WEINBERGER, Mr. Blues al României, deţinătorul celor 7 selecţii pentru nominalizare la Premiile 
Grammy, cel ce a introdus muzica Blues cântată live în România, decorat cu Ordinul Cultural în grad de 
Cavaler (2011). 

  Xx    - În perioada 26-29 mai 2016, Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea, sub egida 
Consiliului Judeţean Vrancea, organizează cea de-a XI-a a Târgului de Carte, cu tema 100 de ani de la 
intrarea României în Primul Război Mondial. Locul de desfăşurare al Târgului de carte este sediul 
Ansamblului Folcloric „Ţara Vrancei” (Cinema Balada). Invitaţi speciali ai Târgului de Carte sunt istoricul 
şi criticul literar Dan C. Mihăilescu şi realizatoarea T.V. şi scriitoarea Marina Almăjan.  

  Xx    - La Negrileşti, va avea  loc inaugurarea Casei memoriale a poetului Dumitru Pricop (n. 21 mai 
1943, Negrilești, Vrancea — d. 29 iulie 2007), acolo unde camera dedicată memoriei şi promovării 
poetului este amenajată. Casa în care s-a născut şi a copilărit Pricop a fost cumpărată şi a intrat în 
patrimoniul comunei în decembrie 2015 

  Xx   - Casa de Cultură din Odobeşti va inaugura cu ocazia Târgului de carte organizat de Biblioteca 
Judeţeană ”Duiliu Zamfirescu” din Focşani, un Fond de carte religioasă la Biblioteca Publică din 
Odobeşti.Acest fond cuprinde o paletă diversă: de la reviste bisericeşti, cărţi de rugăciune şi de cult, la 
studii de teologie, de istorie bisericească, de istoria religiilor şi volume despre personalităţi care au marcat 
istoria recentă.   

 Xx   - Ateneul Popular găzduieşte expoziţia intitulată “Primăvara copiilor”, componentă a Proiectului de 
parteneriat educaţional interjudeţean cu participare internaţională. Proiectul, coordonat de profesoara Laura 
Dumitru şi educatoarea Paula Căruceru, s-a bucurat de participarea unor preşcolari şi elevi de la 
învăţământul primar din mai multe judeţe, fiind participanţi chiar şi din Turcia, Grecia şi Republica 
Moldova.       

 Xx   - In ambulatoriul Spitalului Militar de Urgenţă din Focşani, vor avea loc consulatţii medicale 
gratuite pentru persoanele cu o situaţie medicală dificil ă. Acţiunea, care se va desfăşura în intervalul 09.00 
– 19.00, va beneficia de prezenţa mai multor  medici specialişti. 

 Xx   - Comuna Negrilești a găzduit  cea de-a XIV-a ediție a Sărbătorii Pastorale Tradiționale Boteitul 
Oilor. Sute de oameni îmbrăcați în costume populare s-au adunat în centrul satului pentru a asista la un 
obicei vechi de sute de ani. Autoritățile organizează, în fiecare an, un spectacol de muzică populară, cu 
artiști din județ și cu invitați speciali. 

 Xx  - Cu ocazia Nopţii Europene a Muzeelor, Muzeul „Trepte de Istorie” din Piaţa Unirii găzduieşte cu 
această ocazie o expoziţie interesantă şi inedită intitulata„KALIGRAPHISM&PORZELLANKUST” 

 , în perimetrul căreia arta caligrafică prezentă în tablourile create de artistul plastic Gheorghiţă Galan se 
alătură fericit cu arta decorativă prezentă prin obiectele din porţelan realizate de Lidia Bucătaru”, după 
cum se arată într-un comunicat de presă al organizatorilor de la Ateneul Popular. Vernisajul se va încheia 
cu un recital al Corului de Cameră „PASTORALA” care va avea loc în aer liber, în faţa Muzeului „Trepte 
de Istorie”. 
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                            STIRI  DIN  LUME                        

�   Un adolescent din India s-a împușcat în cap în timp ce încerca să-și facă un selfie cu pistolul tatălui său. 
Tânărul, în vârstă de 15 ani, a murit.     
�   O femeie din New Jersey a devenit cunoscută datorită modului său inedit de a face masaj, care include 
mai multe… mușcături. Dorothy Stein, în vârstă de 48 de ani, a început să facă acest timp de masaj pe când 
era doar o adolescentă, însă a reușit să facă o carieră din asta.  
�   O femeie a supraviețuit timp de șase zile sub dărâmăturile unei clădiri rezidențiale din Nairobi. Cel 
puţin 33 de oameni au murit, iar peste 80 sunt daţi dispăruţi în continuare în urma incidentului. 
� Jucătorul australian de golf Marc Leishman, numărul 35 mondial, care era să-și piardă soția din cauza 
unei maladii infecțioase, a renunțat la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro (5-21 august) de teama 
virusului Zika și a unui eventual impact asupra sănătății acesteia. 
�  Un diamant, descoperit în Botswana și botezat „Lesedi la Rona”, va fi scos la licitaţie, estimându-se că 
preţul acestuia va ajunge la peste 70 de milioane de dolari. Acesta este un diamant de 1.109 carate, având 
dimensiunea unei mingi de tenis. 
�  Un băieţel din China s-a născut cu 15 degete la mâini şi 16 la picioare. Micuţul are acum patru ani, este 
perfect sănătos, dar părinţii lui vor totuşi să îl opereze, pentru a-l scăpa de această diformitate. Hong Hong 
are patru ani şi s-a născut cu polidactilism, afecţiune destul de comună la oameni, câini şi pisici care se 
transmite, de obicei, pe cale genetică. Micuţul a moştenit această afecţiune de la mama lui, aceasta având 
câte şaşe degete la mâini şi la picioare.  
�  Miliardarul chinez, președintele companiei Tiens, Li Jinyuan, știe cum să-și răsfețe și să-și răsplătească 
angajații, în vacanță de cinci stele în Spania. Omul de afaceri a cheltuit 7 milioane de euro ca să închirieze 
1.650 de camere de hotel și să plătească deplasările celor 2.500 de salariați.  
� Cel puţin 22 de persoane au murit , după ce un autobuz a ieşit de pe carosabil şi a căzut de pe o colină 
într-o zonă montană din estul Nepalului. 
�   O femeie din India a devenit mamă pentru prima dată la vârsta de 72 de ani. Daljinder Kaur a născut un 
băiat, a fost botezat Arman, după doi ani de tratamente într-o clinică specializată în fertilizarea in vitro din 
nordul Indiei. Femeia este căsătorită de aproape cinci decenii cu un bărbat în vârstă de 79 de ani. Daljinder 
Kaur și Mohinder Singh Gill sunt căsătoriți de 46 de ani. 
�  Un adolescent Canadian a făcut o descoperire istorică: a găsit un oraș mayaș necunoscut până în prezent. 
William Gadoury, din Saint-Jean-de-Matha, Quebec, Canada a făcut descoperirea într-un mod inedit: el a 
comparat și a analizat timp de trei ani constelații și mai mulți aștri și le-a asociat cu imaginile din satelit. 
Noul oraș se afla în jungla mexicană și este al patrulea cel mai mare lăcaș mayaș, fiind denumit de 
adolescentul de 15 ani. „Mouth of fire” ( n.r Gura de foc). 
�  - Claudio Vieira de Oliveira, un brazilian în vârstă de 37 de ani, s-a născut cu artrogripoză, o 
afecțiune a articulațiilor care produce malformații la nivelul membrelor și al capului. Medicii nu i-au dat 
multe șanse de supraviețuire la naștere, însă el a reușit imposibilul, a lumii întregi un exemplu de voință. În 
ciuda handicapului său, tânărul care nu poate sta în picioare, a învățat să scrie folosind pixul cu gura, să 
folosească computerul și televizorul, susține cursuri, iar recent și-a lansat prima carte, ”El mundo esta a 
contramano”, la Muzeul de Artă din Sao Paulo,în sud-estul Braziliei.                              ( Mediafax.ro ) 
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                     Schimbarea numelui de familie şi a prenumelui   
Este de principiu că o persoană fizică nu-şi poate schimba numele de familie şi/sau prenumele în mod 
arbitrar şi numai prin voinţa sa.  
Pe de altă parte, legalitatea numelui impune, printre altele, ca schimbarea în orice fel a numelui de familie 
şi/sau a prenumelui să fie posibilă numai în cazurile şi în condiţiile stabilite de lege. În prezent Ordonanta 
Guvernului nr.41/2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor 
fizice, păstrează regula potrivit căreia se obţine schimbarea numelui de familie(şi/sau prenumelui) pentru 
motive temeinice. 
Astfel, potrivit art.4 alin.(2) din preznta ordonanţă, sunt considerate ca intemeiate cererile de schimbare a 
numelui în urmatoarele cazuri: 
a) când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod; 
b) când persoana în cauză a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care doreşte să îl obţină, făcând 
dovada cu privire la aceasta, precum şi asupra faptului că este cunoscută în societate sub acest nume; 
c) când, din neatenţia ofiţerilor de stare civilă ori ca urmare a necunoaşterii reglementărilor legale în 
materie, au fost efectuate menţiuni greşite în registrele de stare civilă ori au fost eliberate certificate de 
stare civilă cu nume eronate, în baza cărora au fost eliberate alte acte; 
d) când persoana în cauză are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regula 
reunite, şi doreşte schimbarea acestuia; 
e) când persoana în cauză poartă un nume de familie de provenienţă străină şi solicită să poarte un nume 
românesc; 
f) când persoana şi-a schimbat numele de origine străină într-un nume românesc, pe cale administrativă, şi 
doreşte să revină la numele dobândit la naştere; 
g) când parinţii şi-au schimbat numele pe cale administrativă, iar copiii solicită să poarte un nume de 
familie comun cu al parinţilor lor; 
h) când persoana în cauză solicită să poarte un nume de familie comun cu al celorlalţi membri ai familiei, 
nume care a fost dobândit ca urmare a adopţiei, a menţinerii numelui la căsătorie, a stabilirii filiaţiei ori a 
unor schimbări de nume aprobate anterior pe cale administrativă; 
i) când soţii au convenit cu ocazia încheierii căsătoriei să poarte numele de familie reunite şi ambii solicită 
schimbarea acestuia pe cale administrativă, optând pentru numele de familie dobândit la naştere de către 
unul dintre ei ori să revină fiecare la numele avut anterior căsătoriei; 
j) când persoana în cauză face dovada că a fost recunoscută de către parinte ulterior înregistrării naşterii, 
însă, întrucat nu a sesizat instanţa pentru încuviinţarea purtării numelui de familie al acestuia in timpul 
vieţii, nu există altă posibilitate de dobândire a numelui parintelui decât pe cale administrativă; 
k) când prenumele purtat este specific sexului opus; 
l) când persoanei i s-a încuviinţat schimbarea sexului prin hotarâre judecătorească rămasă definitivă şi 
irevocabilă şi solicită să poarte un prenume corespunzător, prezentând un act medico-legal din care să 
rezulte sexul acesteia; 
m) alte asemenea cazuri temeinic justificate 
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De asemenea, OG nr. 41/2003 (privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor 
persoanelor fizice), considră justificate şi cererile de schimbare a numelui în cazurile prevăzute de art.4 
alin.(3): 
a) când persoana în cauză a adoptat minori şi doreşte ca aceştia să poarte un alt prenume; 
b) când căsătoria a încetat prin moartea sau prin declararea judecătoreasca a morţii unuia dintre soţi, iar 
şotul supravieţuitor solicita să revină la numele de familie purtat anterior căsătoriei ori la numele de 
familie dobândit la naştere; 
c) când în urma divorţului un fost soţ revine la numele de familie purtat anterior şi care provine dintr-o 
alta căsătorie, de asemenea desfăcută prin divorţ, şi doreşte să poarte numele dobândit la naştere; 
d) când în urma încetării căsătoriei prin moartea sau prin declararea judecătoreasca a morţii unuia dintre 
soţi celalalt soţ se recăsătoreşte şi, ca urmare a desfacerii acestei căsătorii, acesta doreşte să poarte numele 
de familie dobândit la naştere; 
e) când fostul soţ doreşte sa poarte numele de familie pe care l-a avut în căsătoriei, pentru a avea un nume 
comun cu copiii încredinţaţi spre creştere si educare, cu consimţământul fostului soţ, dat in formă 
autentică; 
f) când părinţii au divorţat, iar copiii încredinţaţi spre creştere şi educare unuia dintre părinţi, care a revenit 
la numele de familie avut anterior căsătoriei, solicită să poarte numele de familie al acestuia; 
g) când s-a desfăcut adopţia unei persoane căsătorite care are copii minori şi în urma desfacerii adopţiei 
persoana în cauză revine la numele de familie avut înainte de adopţie; 
h) când unul dintre soţi, la încheierea căsătoriei, a luat numele de familie al celuilalt soţ, nume pe care 
acesta l-a dobândit prin adopţie, iar ulterior încheierii căsătoriei are loc desfacerea adopţiei. 
Persoana interesată să îşi schimbe numele, va depune personal sau prin împutrnicit, o cerere la serviciul 
public comunitar de evidenţă a persoanelor, aflat în subordinea consiliului local al comunei, oraşului, 
municipiului sau al sectorului municipiului Bucureşti, unde îşi are domiciliul. Cererea trebuie să fie 
motivată şi să fie însoţita de următoarele documente: 
- copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui; 
- un exemplar al MONITORULUI OFICIAL AL ROMANIEI, Partea a III-a, în care a fost publicat, pe 
cheltuiala solicitantului, extrasul din cererea de schimbare a numelui, exemplar de la publicarea căruia să 
nu fi trecut mai mult de un an; 
- consimţământul, dat în formă autentică, al celuilalt soţ, în cazul schimbării numelui de familie purtat în 
timpul căsătorite; 
- copia de pe decizia de aprobare a autorităţii tutelare, în cazurile prevăzute de art.7 din O.G. nr.41/2003; 
- cazierul judiciar şi cazierul fiscal ale solicitantului; 
- orice alte acte pe care solicitantul le considera necesare. 
Cererea de schimbare a numelui, împreună cu actele depuse de solicitant se va trimite de către serviciul 
public local către serviciul public judeţean (ori al mun. Bucureşti), care analizând temeinicia cererii, va 
propune motivat preşedintelui consiliului judeţean emiterea dispoziţiei de admitere sau respingere a cererii 
de schimbare a numelui. Această dispoziţie prin care s-a admis schimbarea numelui se comunică 
serviciului public la care a fost înregistrată cererea, care îl va înştiinţa imediat pe solicitant 
 

                                                                      

 

                                                                                           



   MINIREVISTA COMUNITATII EVREILOR FOCSANI 

8 
 
 

 

                                                                                       

                                            EVREII DIN ODOBE ŞTI- FILE DE ISTORIE    
 
                                                         - 12 -                                              Bogdan Constantin Dogaru    

…..  Deşi Congresul Sionist de la Bazel (1897), prezidat de Th. Herzl marca debutul sionismului politic, 
evreii din Odobeşti, din celelalte localităţi din Judeţul Putna şi Vechiul Regat, grupaţi în secţiile Asociaţiei 
„Drepturile”, nu vedeau drept o soluţie a problemelor lor emigrarea în Palestina. Aceştia continuau să 
lupte pentru recunoaşterea drepturilor lor depline ca cetăţeni români : „De câtva timp se agită prin ţară 
ideea unui stat evreiesc după doctrina şi planul d-lui dr. M. Herzl. Asociaţiunea Drepturile, departe de a 
combate această idee, nimerită pentru supuşii străini, crede însă nimerit a declara că evreii cari sunt 
născuţi în ţară şi cari au satisfăcut legea recrutărei, n-au nimic comun cu agitaţia de mai sus, ci declară că 
vor lupta pe toate căile legale pentru căpătarea drepturilor cetăţeneşti. 
Aci ne-am născut, aci voim drepturile noastre, aci să murim”. 
La 20 iulie 1897, în sala Teatrului Lupescu din Focşani a avut loc Congresul naţional al secţiilor 
Asociaţiei „Drepturile” din Vechiul Regat la care şi-au făcut simţită prezenţa nu mai puţin de 500 de 
evrei. Evenimentul s-a bucurat de participarea delegaţilor din Bucureşti, Buzău, Brăila, Tulcea, Galaţi, 
Focşani, Odobeşti şi Panciu. Secţia din Odobeşti a fost reprezentată de 3 delegaţi: Chissim I. Gross, Moise 
Gross şi Marcu Gross, acesta din urmă îndeplinind şi funcţia de secretar al Congresului. 
Prima moţiune adoptată se referea la întreprinderea unor demersuri în vederea fuzionării Asociaţiei 
„Drepturile” cu Asociaţia Evreilor Români. Trebuie spus că în rândurile evreilor pământeni nu exista o 
unitate de păreri în ceea ce priveşte mijloacele şi căile de urmat în vederea dobândirii drepturilor politice. 
Dezbinarea se datora şi rivalităţilor personale dintre membrii diverselor societăţi. Pe lângă cele două 
societăţi menţionate mai sus mai exista şi Asociaţia Generală a Israeliţilor Pământeni, toate având în linii 
mari cam acelaşi profil de activitate. 
Se mai decide ca un Comitet de Acţiune să elaboreze un statut general al Asociaţiei „Drepturile” dar 
secţiile din teritoriu îşi puteau alcătui propriile statute administrative care însă vor intra în vigoare cu 
aprobarea Comitetului de Acţiune. 
Tot Comitetul de Acţiune este însărcinat să organizeze cel puţin 30 de întruniri publice până la 
deschiderea sesiunii parlamentare de toamnă când urma a fi depusă la forul legislativ al României o petiţie 
generală. 
Datorită manifestărilor antisemite, lucrările Congresului s-au mutat pe seară la Odobeşti. Încă de 
dimineaţă, un grup de 30 de tineri reuşiseră să se infiltreze în teatru, ocupând lojile de sus. Fără a fi 
provocaţi, au început să facă scandal şi să fluiere pe oratori. Şedinţa se întrerupe temporar la ora 11, fiind 
reluată mai târziu, la orele 13. Dar şi după masă, un grup de studenţi români antisemiţi au aruncat cu 
pietre şi ouă clocite în clădirea Teatrului Lupescu din Focşani, spărgând ferestrele şi stricând uşile de la 
intrare. Înarmaţi cu ciomege, ei căutau să pătrundă în sală ca să îi linşeze pe congresişti.  
Atunci când M. Botoşeneanu a ieşit pe uşa teatrului, bătăuşii au sărit pe el dar acesta a fost înconjurat 
imediat de un grup de prieteni care i-au asigurat protecţia, între aceştia amintim pe locotenentul Guţă 
Iacob, fraţii Gross din Odobeşti, Pavel Bromberg din Panciu. Trăsura cu care este evacuat Botoşeneanu e 
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urmărită pe străzile Focşaniului de tinerii români care aruncă cu pietre în ea, evreul abia reuşind să ajungă 
la gara din Putna Seacă şi să ia trenul spre Galaţi. 
Într-un târziu, ajung la faţa locului Poliţia, Parchetul şi Pompierii, reuşind oarecum să mai tempereze 
spiritele.Trebuie să precizăm în mod clar că nu toată opinia publică din Focşani era antisemită. Presa 
evreiască relatează fără echivoc că „în sală sunt şi mulţi români care aplaudă pe oratori”. 
Refugiaţi la Odobeşti de teama represaliilor, congresiştii redeschid şedinţa sub preşedinţia lui Moise 
Gross. Se alege Comitetul de Acţiune, compus din 7 persoane (5 din Galaţi şi 2 din Brăila) care urma să 
pună în practică hotărârile Congresului .  
Mase turbulente de tineri români extremişti se vor îndrepta însă şi spre Odobeşti, victime fiind în special 
tinerii evrei. Ziarul Pământeanul  relatează întâmplările nefericite de la Odobeşti prin prisma mărturiilor 
dintr-o epistolă trimisă de un cetăţean rudelor sale din Bucureşti: „Aci după o mică consfătuire între 
membri, se iau în dezbatere mai multe puncte când deodată apare banda vrând să măcelărească în sală. 
Tot în acest timp se sting toate felinarele de pe stradă, astfel că se făcu întuneric beznă. Un poliţaiu se afla 
de faţă.Mai întâiu provoacă scandalul un student, câţiva tineri o iau la fugă. Scandalagiii se iau după 
dânşii; după o fugă de un sfert de oră de-abia au putut scăpa din ghiarele lor, ceilalţi se aflau încă în sală. 
Al ţi câţiva tineri, după o fugă disperată, au intrat la d-l Salter. Scandalagii, văzând că n-au încotro încep a 
insulta pe d-l Salter şi când acesta soseşte afară să ceară cont bătăuşii se năpustesc asupra-i şi-l bat de-i 
sparg capul. Tinerii au stat în casă până la 5 dimineaţa, căci toată garda de bătăuşi era pe acolo.  
Odobeşti(ul) a fost într-o adevărată stare de asediu. Multe familii au plecat în Focşani şi aiurea de teama 
bătăuşilor. Populaţiunea evree auzind că se prepară un nou atac la locuinţele lor în ziua de 22 iulie, s-au 
înarmat fiecare cu arme ca să poată pune resistenţă bandelor de bătăuşi. Astfel, se zice că armurieriu 
Dumitru a vândut în acea zi peste 60 de revolvere şi mai multe sute de cutii cu cartuşe. Populaţiunea din 
Odobeşti e foarte revoltată de purtarea poliţiei în această afacere”. 
Din nefericire, au existat printre agresori, chiar şi unii evrei, ei fiind demascaţi de presa israelită a vremii 
şi supuşi oprobiului coreligionarilor lor: „Între alţi bătăuşi ce avem de semnalat şi pe câţiva evrei mişei. 
Unul care răspunde la numele de Simon Kohn din Odobeşti a luat partea bătăuşilor. Individul Simon 
Kohn e un fost găinar de stradă. Acest individ strângea capete de ţigară pe stradele Buzăului. Un altul e 
individul I. Herman Rosenberg, corespondentul ziarului Egalitatea. Acesta raporta poliţiei tot ce se petrece 
în congres”. 
Spre marea lor cinste, au existat cetăţeni români odobeşteni care au dezavuat şi condamnat în mod public 
acţiunile antisemite. Este cazul lui Ion Vasiliu Odobeşteanu care scria ziarului Pământeanul: „Luni 22 
cor., fiind o şedinţă, bătăuşii din Focşani-veniţi expres-în unire cu poliţia şi câţiva faliţi, au stins lămpile 
din stradă unde se ţinea şedinţa. Publicul, ieşind de la şedinţă este atacat. Au fost bătuţi în mod crunt mai 
mulţi evrei. S-a reclamat prefectului de Putna, dar în zadar. Lumea este indignată. Se vede acuma clar că 
poliţia este aceia care patronează bandele de bătăuşi. În special în Odobeşti, poliţaiul Zăgănescu, stătea şi 
striga bătăuşilor: daţi drepturi jidanilor !  
A ajuns timpul ca evreii să stea înarmaţi, ameninţaţi fiind de a fi omorâţi de bătăuşi sub comanda şi 
patronagiul poliţiei.  
A reclama ministeriului e zadarnic căci se ştie că ministerul recomandă prefectului, prefectul poliţaiului şi, 
ca epilog, poliţaiu şi poliţia patronează pe bătăuşi”. 

         ……………………………………………………………………….. >>>>>>                            
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Din secretele istoriei 

                    O istorie a portavioanelor americane din cel de-al Doilea Război Mondial  ( III )   
 
                                 Modific ările de proiectare din timpul războiului 
Pe lângă portavioanele construite  în perioada interbelică, în cadrul operaţiunilor desfăşurate de  US Navy 
în Pacific, au mai intrat şi două clase de portavioane uşoare realizate în timpul războiului. Este vorba de 
clasa Essex şi Independence. La mijlocul lui 1942, portavioanele construite în perioada interbelică au 
reuşit să oprească înaintarea forţelor japoneze în Pacific, dar pentru obţinerea victoriei finale US Navy 
avea nevoie de noi portavioane. 
Din cele 24 de portavioane ale clasei Essex, 14 vor participa în război . Clasa Independance va fi prezentă 
în lupte cu toate cele 9 portavioane ale sale. 
Principala caracteristica a clasei Essex a fost capacitatea de a transporta multe avioane. În medie, un 
portavion din clasa Essex avea un deplasament total de 27100 de tone şi putea transporta 90 de avioane.  
Viteza maximă a portavioanelor era de 33 de noduri . 
Prima navă a clasei, USS Essex a fost construită în baza documentului Naval Expasion Act din 1938. În 
iunie 1940, intrarea în vigoare a documentului Two Ocean Navy Act aloca fonduri pentru construcţia a 
încă 3 portavioane din clasa Essex. În urma izbucnirii celui de-al Doilea Război Mondial în Europa, 
construcţia de noi nave de război  a devenit o prioritate pentru US Navy. Alocările de fonduri au crescut în 
repetate rânduri, ajungându-se la 24 de comenzi de portavioane. Dintre aceste comenzi, se vor realiza 17 
până la sfârşitul războiului. Şantierul naval din Newport News(Virginia) şi şantierul Bethlehem 
Quincy(Massachusetts) vor construi cele mai multe 
portavioane. 
Prima navă a clasei Essex, USS Essex,  intră în serviciu 
activ pe 31 decembrie 1942 şi se implică pentru prima 
data în  luptă în timpul raidului de pe insula Marcus 
.Portavionul mai participă în atacul  asupra atolului 
Truk(februarie 1944), Bătălia din Marea Filipinelor(iunie 1944) şi  cea din Golful Leyte. În noiembrie 
1944, portavionul este avariat de un atac kamikaze, dar după o serie de reparaţii revine în luptă. Ca toate 
portavioanele din clasa sa, USS Essex a beneficiat de noul radar SC-2, care mărea considerabil distanţa de 
detectare a avioanelor inamice. 
Următorul portavion intrat în serviciu activ pe  15 mai 1943 este USS Yorktown, numit aşa pentru a 
comemora portavionul scufundat Yorktown. A participat în raidul de pe insula Marcus, la operaţiunile 
militare din atolul Truk şi Bătălia din Marea Filipinelor, apoi în bătălia de la Iwo Jima şi invazia insulei 
Okinawa(aprilie-iunie 1945). Avioanele sale au efectuat de asemenea raiduri aeriene asupra oraşelor 
japoneze. Nava a fost bombardată pe 18 martie 1945, dar a suferit pagube minore.Pe 16 august 1943 este 
introdus în serviciu activ, portavionul USS Intrepid Ajuns la Pearl 

 Harbor pe 10 ianuarie 1944, prima sa intervenţie a fost în raidul 
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din atolul Kwajalein(ianuarie 1944). Fiind torpilat pe 17 februarie 1944, portavionul nu participă în bătălia 
din Marea Filipinelor.USS Intrepid revine în bătălia de la Paleliu(septembrie-noiembrie 1944) şi participă 
apoi şi în bătălia din Golful Leyte. Din clasa Essex, USS Intrepid este portavionul care a suferit cele mai 
multe pagube datorate atacurilor kamikaze din noiembrie 1944 şi aprilie 1945.  Portavionul revine în 
acţiune imediat după terminarea războiului , demonstrând astfel rezistenţa portavioanelor clasei Essex. 
Un alt portavion din clasa Essex este USS Hornet, numit astfel  în cinstea portavionului scufundat Hornet.  
Nava intră în dotarea US Navy pe 29 noiembrie 1943 . USS Hornet a participat în bătălia din Marea 
Filipinelor şi cea din golful Leyte , precum şi în raiduri împotriva  Japoniei. 
Un portavion mai puţin norocos din clasa Essex a fost  USS Franklin introdus în serviciu activ pe 31  
ianuarie 1944. Pe 19 martie este lovit de o bombă de 250 de kilograme care îi penetrează puntea şi 
provoacă o explozie masivă. În urma incidentului 724 de membri ai echipajului au fost ucişi. Nava nu va 
mai reveni niciodată în serviciu activ. 
Clasa Essex este completată de portavionul USS Ticonderoga(în serviciu activ începând cu 8 mai 1944), 
USS Randolph(activ din  9 octombrie 1944), USS Lexington(intrat în dotarea US Navy pe 17 martie 
1943,  portavionul a avut cel mai lung serviciu activ din întreaga clasă Essex), USS Bunker Hill(intrată În 
serviciu activ pe 24 mai 1943), USS Wasp( introdusă în dotarea US Navy pe 24 noiembrie 1943), USS 
Hancock(15 aprilie 1944),USS Bennigton(6 august 1944), USS Bon Homme Richard(26 noiembrie 1944), 
USS Shangri-La(15 septembrie 1944) 
Cu cele 17 nave participante în cel de-al Doilea Război Mondial , clasa Essex a fost cea mai numeroasă 
flotă de portavioane din istorie. 
Cea de a doua clasă ca număr de portavioane construite în timpul războiului a fost clasa Independence. 
Apariţia acestei clase a venit din nevoia urgentă de a dota USS Navy cu noi portavioane, mai ales că 
primul portavion din clasa Essex nu putea fi finalizat prea curând. Cel care a venit cu ideea construiri 
acestor portavioane este chiar preşedintele Roosvelt ,care a propus ca ele se fie obţinute din transformarea 
crucişătoarelor uşoare Cleveland. US Navy a considerat că un portavion uşor se poate obţine din 
transformarea unui crucişător doar în cazul în care s-ar simplifica proiectul. 
Toate cele 9 portavioane uşoare au fost construite la şantierul naval din Camden(New Jersey). Fiecare 
portavion avea în medie un deplasament total de 11000 de tone şi o viteză maximă de 31 de noduri. 
Primul portavion din clasa Independence, USS Independence, este lansat la apă în mai 1941 şi intră în 
serviciu activ în ianurie 1943. A urmat construcţia portavioanelor USS Princeton(intră în serviciu activ în 
ianurie 1943 şi se remarcă negativă prin faptul că va fi singura navă scufundată din clasa sa ), USS 
Belleau Wood(martie 1943), USS Cowpens(martie 1943), USS Monterey(Iunie 1943), USS 
Langley(august 1943), USS Cabot(intrat în serviciu activ în iulie 1943, portavionul va avea cea mai 
îndelungată carieră din clasa Independence ), USS Bataan(noiembrie 1943), USS San Jacinto(decembrie 
1943). 
Creerea rapidă a celor 9 portavioane din clasa Independance a fost un succes. Chiar dacă aveau grupuri 
aeriene mici , cele 9 nave au reprezentat echivalentul a 4 portavioane mari. Intrarea în serviciu a celor 9 
portavioane a fost vitală pentru US Navy, având în vedere că la mijlocul lui 1942 portavioanele construite 
în perioada interbelică au suferit deja  pagube însemnate. 
                                                      …………………………..                                     
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 - Theodor Herzl,Binyamin Zeev Herzl ( n. 2 mai 1860, Pesta - d. 3 iulie 1904, Edlach an der Rax, 
Austria Inferioar ă), a fost un ziarist și dramaturg evreu originar din Ungaria și care a trăit în Austria, care 
a devenit conducător al luptei pentru dreptul la autodeterminare al poporului evreu. El a pus această luptă 
sub semnul ideologiei numite de el „sionism politic” și a fondat Organizația Sionistă destinată să realizeze 
împlinirea aspirațiilor naționale amintite prin renașterea statală a evreilor în Sion, nume geografic care în 
tradiția evreiască simbolizează Ierusalimul și țara strămoșească a evreilor, Eretz Israel (Palestina). 
- Golda Meir ( Golda Mabovici, n. 3 mai 1898 – d. 8 decembrie 1978) a fost politiciană social-
democrată israeliană, al patrulea prim-ministru al statului Israel. Meir a fost aleasă prim ministru al 
Israelului la 17 martie 1969, după ce servise ca ministru de externe. A fost prima femeie din Israel și a 
treia din lume care a ocupat funcția de șefă de guvern. 
- Amos Oz (Amos Klausner,  4 mai 1939) este un scriitor israelian. În 1965 i se publică prima culegere 
de povestiri, Acolo unde țipă șacalii, iar în 1966, romanul Altundeva, poate. În 1967 participă ca soldat 
într-o unitate de tancuri la Războiul de Șase Zile pe frontul din Peninsula Sinai iar în octombrie 1973, în 
Războiul Yom Kippur. 
- Alfred Hermann Fried (11 noiembrie  1864 – 5 mai 1921 )  a fost un evreu pacifist austriac  , 
publicist, jurnalist, co-fondator al mișcării pentru pace din Germania, și câștigător (cu Tobias Asser ) al 
Premiului Nobel pentru Pace în 1911. 
- Moses Rosen ( David Moșe Rozen), (n. 23 iulie 1912, orașul Moinești, județul Bacău - d. 6 mai 
1994, București)  a fost șef-rabinul Cultului Mozaic din România (1948-1994) și președinte al Federației 
Comunităților Evreiești din România (1964-1994). În anul 1957 a devenit deputat în Marea Adunare 
Națională și în 1992 Membru de Onoare al Academiei Române. 
- Albert Abraham Michelson (n. 19 decembrie, 1852 – d. 9 mai, 1931) a fost un fizician evreu-prusac-
american cunoscut pentru lucrările sale în domeniul măsurării vitezei luminii și în primul rând pentru 
experimentul Michelson-Morley. În 1907 a primit Premiul Nobel pentru Fizică, pentru instrumentele sale 
de precizie optică și investigațiile spectroscopice și metrologice efectuate cu ajutorul acestora. A devenit 
primul american care a primit premiul Nobel într-un domeniu științific. 
- Arthur Kreindler (n. 15 mai 1900, București; d. 28 mai 1988, București)  a fost medic neurolog 
român, de origine evreu, academician, profesor de neurologie la Institutul de Medicină și Farmacie din 
București, director al Institutului de Cercetări în Neurologie al Academiei Române. 
- Burschi este numele de artist al graficianului ilustrator Max Emanuel Gruder (n. 16 mai 1928, 
Cernăuți - d. 7 noiembrie 2010). Burschi-Gruder fost membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. 
În 1956 a ilustrat prima sa carte Alarmă în subterană, care s-a bucurat de succes, fiind citată în presă și 
editată apoi și în limba engleză. A fost solicitat să ilustreze și alte cărți, reușind astfel să publice peste 120 
de titluri pentru editurile pentru Tineret, Ion Creangă, Didactică, Stiințifică, Coresi, All, Hasefer. 
- Israel ben Eliezer (n. 25 august 1698 – d. 21 mai 1760), poreclit și Baal Șem Tov sau pe scurt Beșt, a 
fost un rabin evreu, considerat fundatorul Hasidismului. 
- Mihail Sebastian ( Iosif Hechter, n. 18 octombrie 1907, Brăila – d. 29 mai 1945, București)  a fost 
un om de litere român de origine evreiască, care a scris roman, dramaturgie și critică literară. A fost de 
asemenea activ ca publicist, ținând printre altele și cronică muzicală. 
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 �   Soţul se întoarce mai devreme acasă. Amantul fuge la balcon, vrea să sară. Atârnă agăţat de balustradă 
o oră, două, trei, deja nu mai poate, dar de sărit totuşi îi e frică să sară, neştiind la ce etaj e, plus că e 
întuneric beznă şi nu vede nimic jos. Se face dimineaţa, în curtea blocului apare măturătorul: 
- Ei, tu, ce faci acolo? 
- Cum ce fac, stau atârnat. 
- Aaa… bine, stai mai departe, dar ridică te rog picioarele un pic mai sus, să pot mătura şi aici.  
�   În tribunal, judecătorul întreabă hoţul: 
- Acuzat, v-aţi gândit măcar o clipă la mama dumneavoastră bătrână atunci când ati intrat prin efracţie în 
apartamentul reclamantului? 
- M-am gândit, domnule judecător, dar nu am găsit nimic care să i se potrivească! 
�  Un mare general vizitează o unitate militară. Ordine, curăţenie, tot lună. Când, pe aleea spre 
Comandament, un chiştoc. Generalul se învineţeşte la faţă de mânie: 
- Al cui e chiştocul ăsta ? 
Unul din soldaţii din gardă se apleacă spre general: 
- Nu-i a lu’ nimeni, puteţi să-l luaţi. 
� O gramada de pescari, cu scule de mii de dolari, momeala de sute de parai, etc. Apare un tigan cu un bat 
de 1.5 metri, o sfoara si un ac. Pune o boaba de mamaliga in ac, si arunca. Scoate numai crapi de 4, 5, 7, 10 
kile.Se uita la ei, si-i arunca inapoi. Restul pescarilor, innebuniti. 
- Mai tigane, dar de cand te-ai apucat de pescuit sportiv? 
- Adica cum sportiv, mancatzi-as ? 
- Pai prinzi, il arunci, prinzi, il arunci... 
- Aaaaa, nu pescuiesc sportiv, ii arunc pentru ca n-am tigaie asa mare acasa.    
�     La un telefon public unde se formase deja o coadă lungă: 
- Domnule, de un sfert de oră staţi cu receptorul la ureche şi nu vorbiţi nimic! 
- Ba da, sunt la telefon cu soţia mea!    
�      Un reprezentant al Mitsubishi Motors vine în România să testeze eventualitatea deschiderii unei 
fabrici de piese de schimb. Pe coclauri, prin Moldova, i se sparge un colier şi-i fierbe apa de la motor. 
- E un service prin apropiere? 
- Nea Costel tractoristu se mai pricepe …. 
Se uită nea Costel tractoristu’, ia o sârmă din gard, înlocuieşte colieru … Dă-i cheie … Merge. Ajuns la 
Bucureşti, japonezul raportează: 
- Piaţă saturată, piese de Mitsubishi pe toate gardurile… 
� Intr-o rezervă la maternitate o proaspătă mămică alăptează nou născutul. Infirmiera intră şi zice: 
- Fericitul tată e pe coridor cu un imens buchet de flori. Poate să intre? 
- Ferească Dumnezeu, soră! Soţul meu poate veni din clipă in clipă! 
                                                                                                                    (  Bancuri primite pe Email   )   
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EVREI  CARE  AU  LUAT  PREMIUL NOBEL 
                       
  

                Julian Seymour Schwinger              
               (12 februarie 1918 , New York, S.U.A.- 16 iulie 1994, Los Angeles, California)  
A fost un fizician teoretician american. A formulat teoria renormalizării și a postulat un fenomen legat 
de perechile electron - pozitron cunoscut ca efectul Schwinger, care constă în generarea de perechi în 
câmp extern electric foarte intens. Această lucrare a stat la baza foarte multor lucrări teoretice, 
începănd de la astrofizocă și terminând cu electrodinamica macroscopică, precum și experimentale din 
electrodinamica tehnică. În ultimul caz ea permite să se facă calcule ale spargerilor de dielectrici. 
Generarea de particule are loc atunci, când lucrul mecanic efectuat de câmp la distanța de o lungime de 
undă Compton depășește de două ori energia de repaos a electronului. A primit Premiul Nobel pentru 
Fizică în 1965 pentru contribuția sa în domeniul electrodinamicii cuantice împreună cu Richard 
Feynman (S.U.A.) și Shinichiro Tomonaga (Japonia), reconciliind , astfel, Mecanica cuantică cu teoria 
restrânsă a relativității. A avut de asemenea contribuții importante în teoria radiației sincrotrone. Julian 
Schwinger a dat o formulare paralelă a teoriei radiației sincrotrone,elaborată anterior și pentru prima 
dată de Isaak Pomeranciuk și Dmitri Ivanenko în anul 1944 în versiune cuantică. În acest domeniu a 
avut de concurat cu discipolii profesorului D.D. Ivanenko Arsenii A. Sokolov și I.M. Ternov, precum 
și cu alți fizicieni din URSS, inclusiv S.P. Kapița. Pe alocuri a recunoscut întâietatea sovieticilor. Este 
autorul cărții "Surse și câmpuri". 
Biografie 
Julian Seymour Schwinger sa născut în New York City, din părinți evrei originari din Polonia, Belle 
(Rosenfeld născută) și Benjamin Schwinger, un producător de îmbrăcăminte,  care au migrat în 
America. Atât tatăl , cât și părinții  mamei lui  au fost producătorii de îmbrăcăminte prosperi, cu toate 
că afacerea de familie a scăzut după Wall Street Crash din 1929 . Fiind un copil dotat, Schwinger și-a 
demonstrat aptitudinile deosebite pentru matematici de la vârstă fragedă. La vârsta de 14 ani a fost 
admis la Colegiul orășenesc din New-York, iar ulterior a fost transferat la Universitatea Columbia. A 
obținut titlul de bacalaureat în arte al Universității Columbia la vârsta de 17 ani (1936), iar la vârsta de 
numai 21 de ani și-a luat doctoratul la aceeași universitate . Între anii 1939 și 1941 a lucrat la 
Universitatea Berkeley din California sub conducerea lui Robert Oppenheimer ca cercetător asociat. În 
anii războiului a lucrat în Laboratorul metalurgic al Universității din Chicago și în Laboratorul de 
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radiații de la MIT. În anul 1945 a Schwinger a trecut la Universitatea Harvard, inițial ca profesor 
asociat de fizică. A fost promovat chiar în anul următor ca profesor univesrsitar, după ce a formulat 
electrodinamica cuantică, independent de Feynman și Shin-Ichiro Tomonaga. Din 1972 și până la 
deces a lucrat la Universitatea Los-Angeles din California. 
Creația științifică 
Contribuția cea mai importantă a lui Julian Schwinger în știință constă în crearea electrodinamicii 
cuantice- știința, care sintetizează la un loc teoria clasică a electromagnetismului, sau electrodinamica 
lui James Maxwell- și Michael Faraday cu mecanica cuantică, cea mai modernă știință la acea vreme, 
bazele căreia au fost formulate la sfârșitul anilor 20 și începutul anilor 30 de Paul Dirac, Werner 
Heisenberg și Wolfgang Pauli. Schwinger și-a însușit perfect opera acestor clasici ai științei. În anii 
războiului Julian Schwinger independent de Richard Feynman, Shin-Ichiro Tomonaga și Freeman 
Dyson au dezvoltat formularea matematică a electrodinamicii cuantice, astfel, ca aceasta să fie 
consistentă cu teoria relativității restrânse, formulată de Albert Einstein. Noua teorie conducea la o 
înțelegere mai bună a interacțiilor particulelor cu sarcină electrică, cum ar fi electronii,sau pozitronii cu 
electromagnetice, cum ar fi undele radio, fotonii, radiația Roentgen sau cuantele gama, dovedindu-se 
utilă la explicarea fenomenelor fizice din lumea atomică și subatomică. Trei dintre acești fizicieni: 
Schwinger la Harvard, Feynman la Institutul de tehnologie din California și Tomonaga- la 
Universitatea de educație din Tokyo au fost decorați în anul 1965 cu Premiul Nobel în domeniul 
fizicii. 

 
 Premiul Nobel pentru fizică nu a fost cu siguranță singura onoare pe care Julian Seymour Schwinger a 
primit . Din contră el a primit multe onoruri, unele dintre care le - am menționat , inclusiv primul 
Einstein Premiul (1951), Medalia Nationala de Stiinte (1964), Doctor Honoris Causa de la 
Universitatea Purdue (1961) si Universitatea Harvard (1962), și natura Premiul Luminii al Academiei 
Naționale de Științe a statelor Unite ale Americii (1949). 

                                            
                                                                α_    
                                                                 2π         este gravat deasupra numelui său pe mormântul său. Aceste 
simboluri se referă la calculul corecției ("anormală") la momentul magnetic al electronului.             
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                        Diferitele uleiuri de gătit şi la ce se folosesc   ( II ) 

Ulei de Alune de Padure 
Uleiul de alune de padure este unul din uleiurile cele mai apreciate de gastronomi si de maestrii bucatari, 
care ii gasesc in permanenta noi si noi combinatii de utilizare in retete. 
Gustul sau suav si usor parfumat poate insoti orice tip de salata. Se utilizeaza pur sau diluat, ca si untul in 
combinatie cu toate tipurile de feculante, paste sau produse de patiserie . Poate fi asociata cu un otet 
dulce sau cu suc de lamaie peste legume sau preparate din peste. Are un gust deosebit in combinatie cu 
rosii confiate sau uscate, dovlecei proaspeti, cochilii St Jacques prajite sau ciuperci. 
Beneficii asupra sanatatii:  Eeste bogat in calciu, in vitamina E si in acizi grasi nesaturati,  este nutritiv, 
energetic, remineralizant si vermifug. Alunele sunt considerate fructele seci cele mai sanatoase, fiind 
recomandatre persoanelor in convalescenta. Utilizat in masaje, uleiul de alune are efect de catifeleare si 
usor astringent. Este recunoscut pentru actiunea contra vergeturilor si cicatricelor, actionand supra 
elasticitaii pielii. Uleiul de alune patrunde rapid in piele fara a lasa o senzatie de gras, ceea ce face din el 
o excelenta crema de zi. 
Ulei de Argan 
Poate asezona o salata de cruditati, diverse salate si bineinteles salatele taboulé, couscous-ul sau 
preparatele tajine. Este mai bun rece, presarat la final peste pestele prajit, carnea de pasare sau legume 
sote. 
Beneficii asupra sanatatii:  In cazul unui consum regulat, uleiul de argan adauga la palmaresul sau o noua 
calitate terapeutica. Cercetatorii au descoperit recent ca un consum regulat de ulei de argan ar reduce cu 
50% riscul de a dezvolta hipertensiune arteriala.Uleiul de argan stabilizeaza hipercolesterolemia 
reducand nivelul de colesterol « rau » si crescand nivelul celui « bun ».reduce hipertensiunea.Are un 
efect anti-obezitate actionand si ca factor de satietate (consumat la mesele de dimineata).Are un efect 
pozitiv asupra functionarii ficatului.Neutralizeaza radicalii libreri si protejeaza tesutul conjunctiv. 
face minuni in ceea ce priveste parul, fata sau unghiile.Actioneaza contra uscarii pielii si imbatranirii 
fiziologice a pielii (anti-rid) restaurand filmul hidro lipidic si crescand aportul nutritiv la nivelul 
celulelor. Interes pentru cantitatea de sotenol continut de uleiul de argan care ar avea proprietati anti-
cancerigene. 
Ulei de Seminte de Pin 
Uleiul de seminte de pin este subtil si usor dulce. Este foarte compatibil cu avocado, combinat cu suc de 
lamaie sau presarat peste pestele la gratar. Este ideal pentru emulsionarea sosurilor de crustacee, pentru 
diverse alte sosuri (si mai ales pentru sosurile cu vin), pentru ciorbe sau minestrone si mai ales pentru 
prepararea de pesto. Si in cele din urma, merge amestecat cu branza de capra pentru a-i aduce o nota de 
paine prajita extraordinara. 
Beneficii asupra sanatatii:  Uleiul de seminte de pin este foarte bogat in acizi grasi polinesaturati, care il 
transforma intr-un ulei sanatos, nutritiv si energetic. Bogat in fosfor, in vitamina B1 si in fier, uleiul de 
seminte de pin constituie un aport esential in efortul intelectual. Are o actiune benefica asupra sistemului 
respirator : tuse, bronsita cronica, astm si ulcer.                                                              (Sursa : Internet) 
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                          Sinuzita ( II )    
   Factori de risc 

Riscul dezvoltarii sinuzitelor creste daca a fost prezenta recent o raceala, alta infectie virala sau bacteriana, 
sau o infectie de cai aeriene superioare. De asemenea, rinitele alergice cronice pot duce la aparitia 
sinuzitelor. 
Uneori un sept deviat, nasul rupt, tumori ca si polipii nazali favorizeaza sinuzitele. Afectiuni ale structurii 
nasului pot impiedica un drenaj corespunzator al mucusului din sinusuri in nas. 
Alti factori care cresc riscul aparitiei sinuzitelor cuprind fumatul, poluarea, utilizarea in exces a spray-
urilor decongestionante, apa rece, schimbarile bruste de presiune (ca de exemplu in timpul zborului sau 
scufundarilor), inotul in apa contaminata. Suplimentar, folosirea presiunii pozitive continue a aerului 
(PPCA) pentru a trata apneea de somn, poate mari riscul sinuzitelor. 
Consultul de specialitate 
Se apeleaza la consultul medical de specialitate daca simptomele sinuzitei nu se imbunatatesc dupa doua 
zile de tratament ambulator si daca sunt prezente simptome ca: 
- durere la nivelul fetei sau incisivilor 
- durere ce se extinde de la piramida nazala la pleoapele inferioare 
- cefalee care nu se amelioreaza dupa administrarea de acetaminophen (paracetamol) sau aspirina. 
Se adreseaza medicului de familie daca dupa 3 sau 4 zile de tratament ambulator mai sunt persista 
simptome ca si: 
- febra peste 101 F (38,3C) sau mai mare 
- secretii nazale care incep sa se reduca cantitativ si mai tarziu devin dense si decolorate (galbui sau 
verzui) 
- epistaxisuri repetate (sangerari nazale). 
Este, de asemenea, necesar consultul medical daca: 
- simptomele racelii persista mai mult de 10 zile sau se agraveaza dupa primele 7 zile 
- daca este prezenta o durere cronica usoara la nivelul fetei, care dureaza mai mult de o luna, care si-a 
modificat caracterul sau nu a fost evaluata de catre un medic. 
Expectativa vigilenta 
Perioada de expectativa vigilenta este potrivita daca sunt prezente simptome de debut ale unei sinuzite (ca 
de exemplu durere si presiune la nivelul capului insotite de senzatia de nas infundat si plin de secretii). O 
sinuzita in stadiul incipient poate fi tratata ambulatoriu daca starea de sanatate este buna. Daca apar 
simptome de sinuzita, se incepe tratamentul ambulatoriu prin consumul unor cantitati mari de fluide si 
efectuarea de aerosoli si se apeleaza la consultul medical cand este necesar. 
Medici specialisti recomandati 
Sinuzita poate fi diagnosticata de oricare dintre urmatorii medici specialisti: 
- medic de familie 
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- medic pediatru 
- medic de medicina interna 
- medic specialist O.R.L. 
Ar trebui consultat medicul specialist O.R.L. care poate efectua o mai buna examinare a pasajului nazal si 
a portiunii superioare a gatului. Adresarea catre un medic specialist O.R.L. este benefica pentru persoanele 
care prezinta polipi nazali sau alte afectiuni, care sunt susceptibile a cauza obstruarea cavitatii nazale. 
Diagnosticul si tratamentul chirurgical al sinuzitei cronice sau al complicatiilor acesteia pot fi realizate de 
catre medicul specialist O.R.L. 
Medicul specialist in boli infectioase ar trebui consultat cand sinuzita este cauzata de catre un agent 
patogen neobisnuit sau apare o complicatie mai rara (ca de exemplu infectia oaselor faciale). Un alergolog 
poate fii consultat cand alergiile sunt incriminate a fi cauza sau acestea contribuie la afectarea sinusurilor. 
          Investigatii 
Diagnosticul sinuzitei este de obicei bazat pe anamneza si pe examenul obiectiv. O anamneza amanuntita a 
bolii, deseori poate fi mai folositoare pentru diagnostic decat examenul obiectiv al pacientului. Daca 
simptomele si semnele gasite sunt tipice pentru sinuzita, alte teste nu sunt necesare in mod obisnuit. 
Teste suplimentare pot fi efectuate daca: 
- diagnosticul nu este elucidat 
- tratamentul antibiotic a esuat in tratarea afectiunii 
- complicatiile (ca de exemplu osteomielita) sunt suspectate 
- tratamentul chirurgical este luat in considerare. 
Testele imagistice pot fi folosite cand simptomele sinuzitei persista sau sunt recurente in ciuda 
tratamentului sau cand se suspecteaza tumori sau alte leziuni proliferative ca si cauza a epistaxisurilor 
frecvente: 
- computer tomografia (CT) capului si gatului: furnizeaza imagini detaliate ale structurii sinusurilor; 
scanarea CT poate ajuta in evaluarea sinuzitei cronice si la identificarea complicatiilor susceptibile ale 
sinuzitei sau la excluderea altor boli; aceasta investigatie nu este folosita pentru diagnosticarea sinuzitei 
acute 
- radiografia de sinus: poate fi efectuata pentru a confirma cazurile suspecte de sinuzita; o examinare Rx 
realizeaza o imagine a tesuturilor dense din interiorul corpului; totusi, o scanare CT furnizeaza informatii 
mai exacte. 
Uneori, alte investigatii pot fi efectuate de catre un medic specialist O.R.L. sau de catre un alergolog. 
Aceste investigatii cuprind: 
- examinarea endoscopica a sinusului (endoscopia nazala): endoscopia nazala utilizeaza un instrument cu 
sursa de lumina, numit endoscop, pentru a vizualiza structurile interioare ale nasului si cavitatile 
sinusurilor; endoscopia nazala este folosita pentru evaluarea sinuzitei cronice 
- o punctie aspirativa cu ac fin a continutului sinusurilor: care va fi urmata de o cultura obtinuta din 
secretiile nazale pentru a depista bacteria sau fungii care cauzeaza afectiunea 
- scanarea prin rezonanta magnetica (RMN): o examinare RMN trebuie efectuata daca exista motive sa se 
suspecteze ca infectia s-a raspandit la distanta de sinusuri; poate fi utila pentru decelarea formatiunilor sau 
tumorilor din interiorul foselor nazale sau a sinusurilor.                     ( sursa : internet )                                                                     

                                         
 



   MINIREVISTA COMUNITATII EVREILOR FOCSANI 

19 
 
 

 
                                             Cele mai importante plante medicinale    

Cel mai bun mod de a folosi spatiul in plus pe care il ai acasa este sa iti 
amenajezi o gradina unde sa plantezi plante medicinale. Chiar daca 
locuiesti intr-un apartament, poti sa construiesti o mini gradina langa 
fereastra pe care sa o umpli cu plante medicinale. 

 
Aloe Vera  
Extractele de A. vera sunt folosite pe scară largă în cosmetică și medicina alternativă, susținându-se că au 
proprietăți de reîntinerire, vindecare sau analgezice. Nu există, însă, dovezi științifice clare ale eficienței 
sau ale siguranței folosirii de extract de A. vera în scopuri cosmetice sau medicale, iar dovezile care apar 
sunt adesea contrazise de alte studii.Există doar câteva dovezi preliminare că extractele de A. vera ar putea 
fi utile în tratamentul diabetului și în cazul nivelului ridicat de lipide în organismul uman.Aceste efecte 
pozitive par a se datora prezenței unor compuși cum ar fi manan, antrachinonă și lectine.În compoziția 
chimică a frunzei de Aloe vera se găsesc 18 aminoacizi din cei 22 necesari organismului (7 din cei 8 
esențiali: valină, leucină, izoleucină, fenilalanină, metionină, lisină și threonină), prin care asigură 
dezvoltarea și refacerea masei musculare. Deasemenea conține vitamine (A, B1, B2, B6, B12, C și E) și 
minerale (fier, calciu, magneziu, cupru, crom, iod, seleniu, mangan, zinc) fiind esențială unei alimentații 
sănătoase, dezvoltarea optimă a organismului și protejarea sănătății. Alte substanțe prezente în frunza de 
Aloe Vera sunt sterolii (colesterină, sitosterol, campesterol, lupeol), hormonii (auxine și gibereline ), 
lignină și saponine , prin care se se adaugă proprităților plantei efectul antibiotic, analgezic, antiviral și 
antiinflamator . Prezența acestor substanțe, împreună în compoziția chimică a plantei, asigură acesteia un 
efect de ameliorare sau chiar vindecare unor boli cum ar fi diabet, artrită, hepatită, cancer, HIV, boli 
cardiovasculare, leucemie, psoriazis, dermatită, fiind numită în diferite studii “planta miracol”. 
Brusturele cu scaieti 
Arctium lappa sau brusturele cu scaieţi, după cum este el cunoscut popular, este una dintre cele mai bune 
plante medicinale utilizate în tratarea diabetului şi a unor forme de cancer. De la această plantă se foloseşte 
rădăcina, care se despică în fâşii, ce vor fi mai uşor de pisat. Pentru uscare întindeţi fâşiile de rădăcină de 
brusture cu scaieţi într-un loc uscat, la temperatura camerei. Este indicat să nu uscaţi pe sobă, întrucât 
proprietăţile curative se pierd. Cele mai des utilizate preparate pe bază de arctium lappa sunt tinctura şi 
pulberea. Infuzia este şi ea folosită, dar într-o măsură mai mică.   Diabetul „capitulează” în faţa brusturelui 
cu scaieţi dacă amestecaţi o linguriţă cu tinctură cu o sută de mililitri de apă. Acest amestec trebuie 
administrat de patru ori pe zi.Colesterolul scade la limite normale dacă timp de trei săptămâni beţi în fiecare 
zi, înainte de mese, o lingură dintr-un amestec de trei tincturi: păpădie, brusture şi urzică. Pentru lupta 
împotriva cancerului de piele pregătiţi un amestec dintr-o linguriţă cu pulbere de brusture, două linguriţe cu 
pulbere de trei-fraţi-pătaţi, două linguriţe cu pulbere de coada-calului, o linguriţă cu rădăcină şi frunză de 
urzică. Se înmoaie acest amestec în jumătate de litru de apă de seara până dimineaţa. Se bea de patru ori pe 
zi câte o jumătate de pahar înainte de masă.  Pentru cancerul la gât: mestecaţi de trei ori pe zi o linguriţă cu 
pulbere de brusture. Înghiţiţi apoi cu un pic de apă călduţă. Reţeta tincturilor: puneţi într-un borcan cu 
capac 100 g pulbere de brusture, 200 ml spirt alb alimentar şi 100 ml apă. Agitaţi bine şi apoi lăsaţi la 
macerat 14 zile. Pulberea se obţine măcinând rădăcina în râşniţa de cafea. 
Galbenele 
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În terapii medicinale, gălbenelele se utilizează sub formă de infuzie, pentru uz intern în primul rând - ținta 
fiind ulcerul și gastritele. Preparatele fitoterapeutice din gălbenele sunt utile în tulburările de ciclu 
menstrual, în afecțiunile hepatice și afecțiunile biliare. Principiile active din gălbenele se pretează pentru 
tratarea locală a plăgilor de diverse origini, a înțepăturilor de insecte, a degeraturilor și arsurilor, a 
infecțiilor localizate ale pielii, a plăgilor care se vindecă greu - plăgile atone -, în terapia acneei precum și 
pentru ameliorarea tenurilor uscate. Extractul din gălbenele este folosit în tratamentul pe cale naturală al 
giardiozei, iar după unii autori este util ca adjuvant în tratamentul ulcerului gastric și ulcerului duodenal.   
 Echinacea   
Persoanele care folosesc preparate ce contin aceasta planta au prezentat o rata a imbolnavirilor respiratorii 
mai scazuta cu aproximativ 50% fata de restul populatiei. De asemenea, simptomele bolii au fost mai putin 
severe, iar durata, mult diminuata, de 1 la 4 zile.Echinacea prezinta in primul rand o actiune 
imunostimulatoare, creste imunitatea nespecifica a organismului, stimuland productia de interferon si 
limfocite.Planta are calitati imunomodulatoare, antiseptice, depurative, este antifebrila, antivirala si 
antibacteriana. Totodata, scurteaza perioada de convalescenta.Echinacea ajuta organismul in lupta cu 
bacteriile, virusurile (in special raceli, gripe si virusul herpetic) si fungile. Este utila in caz de infectii 
respiratorii si genito-urinare, fiind un bun antibiotic natural. De asemenea, aceasta planta este indicata 
pentru sustinerea sistemului imunitar la pacientii care au cancer, dupa chimioterapie. Avand actiune 
antitumorala, poate incetini cresterea si diseminarea tumorilor (prin cresterea activitatii celulelor T 
limfocitare). Un alt avantaj este acela ca ajuta la detoxifierea organismului, stimuland activitatea 
hepatobiliara. Efectul de stimulare a capacitatii de aparare a organismului este potentat de asocierea cu zinc 
si vitamina C.Echinacea poate fi administrata sub forma de tinctura, capsule, ceai si pulbere.  
Doza zilnica recomandata pentru adulti este de 1-1,5 g/zi, repartizate in 2-3 prize, sau 1 lingurita de tinctura 
de 3 ori/zi. Proprietati terapeutice are si ceaiul, infuzia din 1 lingurita la 250 ml apa fiarta, 2-3 cani/zi. Cura 
dureaza intre 21 si 30 de zile, cu pauza 1 luna, dupa care se poate relua. Se pot face cure si de 10 zile, 
urmate 3 luni la rand.Din pulberea de echinacea se ia 1 lingurita rasa, de 3 ori/zi, pe stomacul gol. Se tine 
sub limba timp de 10-15 minute, apoi se inghite cu apa.Sucul de echinacea se administreaza pentru a 
preveni si vindeca infectiile virale sau microbiene, sau in curele pentru detoxifierea organismului. Se 
administreaza cate 1 lingurita de 3 ori pe zi, timp de 3 zile. Dupa o pauza de alte 3 zile, se administreaza 
inca 3, timp de maximum 30 de zile. In afectiunile dermatologice, echinacea este recomandata in caz de 
acnee, herpes, eczeme, psoriazis, in administrare interna sau externa. 
Datorita efectelor antiseptic, antibacterian si cicatrizant, echinacea este indicata in tratarea diverselor rani, 
ulceratii, intepaturi de insecte, plagi infectate si furuncule. In aceste conditii se foloseste sub forma de gel 
sau crema. Unguentul de echinacea este recomandat si persoanelor care sufera de reumatism, pentru 
masarea zonelor cu probleme.Echinacea nu este recomandata copiilor sub 2 ani si persoanelor alergice, 
deoarece pot aparea reactii adverse. Pruritul este una dintre ele, la nivelul ochilor si gatului.  
Contraindicatii in cazul tratamentului cu echinacea 
Echinacea este contraindicata persoanelor care urmeaza tratamente imunosupresoare. De asemenea, in cazul 
bolilor autoimune (lupus eritematos, scleroza in placi, hepatita autoimuna, tiroidita Hashimoto), TBC si 
SIDA, in perioada activa. Contraindicata este si persoanelor cu leucemie, doar pe timpul tratamentului.                  
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>                                                            Selectie de Harieta R.( sursa internet )                                                                                     
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             Cele mai bune sfaturi din lume              ( II )      
      
 Nu te mai mustra pentru greselile vechi. Putem iubi persoanele nepotrivite si putem plange pentru 
lucrurile gresite, insa, indiferent ce intorsatura ia viata, un lucru este sigur: greselile ne ajuta sa gasim 
acele persoane si acele lucruri care sunt potrivite pentru noi. Toti gresim, toti ne zbatem si chiar toti 
regretam anumite lucruri din trecutul nostru. Orice lucru care ti se intampla, bun sau rau, te pregateste 
pentru un moment care urmeaza sa vina. 
Nu mai incerca sa iti cumperi fericirea. Multe dintre lucrurile pe care ni le dorim sunt scumpe. Dar 
adevarul este ca lucrurile care ne aduc cu adevarat fericirea sunt gratuite – dragostea, rasul, prietenia... 
Completati voi lista mai departe. 
Nu mai astepta fericirea de la ceilalti. Daca nu esti multumit cu tine, asa cum esti, nu vei fi fericit nici in 
relatii cu alte persoane. Trebuie sa-ti creezi stabilitate si fericire in propria viata inainte de a o impartasi cu 
altcineva. 
Nu mai trai in gol, gandindu-te si razgandindu-te. Nu mai analiza asa de mult la fiecare situatie caci 
vei crea probleme care nu nici macar nu existau. Evalueaza situatia si actioneaza. Nu poti schimba 
lucrurile cu care refuzi sa te confrunti. Progresul implica riscuri. Punct! Ca sa marchezi un gol, trebuie ca 
intai sa dai drumul la minge. 
Nu te mai gandi ca nu esti pregatit. Nimeni nu se simte niciodata 100% pregatit cand apare o noua 
sansa. Pentru ca cele mai multe oportunitati din viata ne forteaza sa trecem dincolo de zona noastra de 
confort. In orice situatie, ne vom simti intai insufiecient pregatiti. Dar asta tine de procesul de invatare, 
nu-i asa? 
Nu te mai implica in relatii din motive gresite. Relatiile trebuie alese intelept. Este mai bine sa fii 
singur decat intr-o companie neplacuta. Nu trebuie sa te grabesti. Daca trebuie sa se intample, se va 
intampla – la timpul potrivit, cu persoane potrivita si din motivele corecte. Indragosteste-te pentru ca asa 
simti, nu pentru ca te simti singur. 
Nu mai respinge relatii noi doar pentru ca cele vechi nu au mers. Vei invata ca in viata oamenii pe 
care-i intalnesti, ii intalnesti cu un scop. Unii te vor testa, unii se vor folosi de tine, unii te vor invata cate 
ceva. Dar, cel mai important, vor fi si cativa care vor scoate la iveala tot ce-i mai bun din tine. 
Nu mai concura cu toti ceilalti din jurul tau. Nu te mai gandi la ce fac ceilalti mai bine decat tine. 
Concentreaza-te sa iti bati propriile recorduri zilnic. Succesul este pana la urma o lupta doar intre tine si 
propria-ti persoana. 
Nu te mai plange si nu iti mai plange de mila. Surprizele neplacute cu care viata te pune fata in fata nu 
fac decat sa iti netezeasca calea in directia care era menita pentru tine. Poate nu intelegi si nu vezi asta in 
momentul in care lucrurile rele se petrec si poate iti va fi greu. Dar reflecta si la celelalte lucruri negative 
care ti s-au intamplat in trecut. Vei observa destul de des ca fiecare dintre ele te-a condus intr-un loc mai 
bun, catre o persoana mai buna, la o stare de spirit minunata sau o situatie fericita. Asa ca zambeste! Lasa-
i pe toti sa vada ca astazi esti mult mai puternic decat erai ieri. Si astfel vei fi. 

                                     
                                                                          Selectie de  Harieta R. 
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                       „Baraje din România”               
                                   -7-         

            Lacul si Barajul Pecineagu    
 
Pe cursul superior al raului Dambovita, in bazinul hidrografic al raului Arges si intr-o depresiune 
incadrata de muntii Piatra Craiului si Iezer-Papusa, turistii vor descoperi Lacul si Barajul Pecineagu din 
judetul Arges. Acesta este al VIII-lea baraj de anrocament (ingramadiri de materiale: bolovani, piatra si 
beton care formeaza fundatii, baraje si diguri) din lume, iar din Europa ca si inaltime a fost primul in 
anul 1984, an care a marcat intrarea acestuia in exploatare. Din istoricul construirii acestui baraj trebuie 
mentionat evenimentul in care inginerul Sandu Condeescu, care era si seful de proiect, trece in nefiinta 
in urma unui accident de munca produs de un jet format atunci cand s-au deschis vanele de golire a 
fundului barajului. 
Cu o inaltime de 107 metri, o lungime la coronament de 267 metri, o galerie perimetrala prevazuta cu 50 
de foraje verticale de drenaj (chiar la baza mastii de etansare), acest baraj este executat din anrocamente 
si are o masca amonte din beton armat. Cu un volum de 65 milioane de metri cubi de apa, de la baraj si 
pana la “coada” lacului turistii trebuie sa strabata aproximativ 5 km. Suprafata lacului este de 182 de 
hectare iar cea a bazinului de 103 km patrati, astfel acest lac de acumulare este extrem de important 
pentru aceasta zona (si nu numai) fiind util atat pentru producerea energiei hidroelectrice, cat si pentru 
alimentari cu apa sau irigatii. Terenul de inundatii a fost etansat folosindu-se trei siruri de injectii de 
adancime mica (aproximativ 8-10 metri) si un voal care e format din 2 siruri de injectii de adancime 
mare (intre 40 si 100 de metri). Pe malul stang al lacului s-a construit un deversor palnie, acesta are o 
capacitate de 687 metri cubi pe secunda si este folosit pentru evacuarea apelor mari (rezultate de la ploi 
torentiale sau topiri de zapezi). In continuarea acestui deversor palnie a fost construit un put care atinge 
o inaltime de 81,5 metri, dar si o galerie de evacuare lunga de 389 metri, cu un diametru de 5,8 metri, 
care se termina cu o trambulina. Putul vertical debuseaza si cu o galerie de semiadancime, aceasta 
permitand evacuarea a 105 metri cubi de apa pe secunda. Pe versantul drept al acestui lac se afla situata 
o galerie care permite golirea de fund a acestuia, iar capacitatea atinge 109 metri cubi de apa pe secunda. 
Printr-un put se ajuge in casa vanelor care permite controlarea debitelor evacuate prin golirea de fund, 
tot aici este amplasata si o conducta de bypass cu un diametru de 400 mm care permite evacuarea unui 
debit de 1,3 metri cubi de apa pe secunda. 
Pentru a ajunge la Lacul Pecineagu turistii trebuie sa ajunga in primul rand in localitatea Rucar, pe 
drumul european 574 (sau drumul national 73) care face legatura intre orasele Brasov si Campulung. Din 
localitatea Podu Dambovitei se vireaza la stanga pe drumul care duce spre satul Satic, iar de aici se 
urmeaza indicatoarele sau indicatiile localnicilor. De aici turistii vor putea opta pentru traseul care trece 
prin satul Satic, apoi pe raul Dambovita spre cabana Garofita Pietrei Craiului, care la final ajunge la 
Piscul Manastirii. Turistii care poseda masini de teren se pot aventura catre acest lac de acumulare, 
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deoarece exista foarte multe drumuri forestiere (rezultate din pacate in urma masivelor exploatari 
forestiere), drumuri pe care vor putea admira bogatia florei si a faunei din Carpatii Meridionali. 

  Prin acest deversor pâlnie, se pot evacua 687 mc/s, adică 
vreo trei debite medii ale Siretului, iar în anumite perioade ploioase pe acolo cad și trunchiuri uriașe de 
copaci smulși de viituri. 
 

             
 
 An PIF 1984                                          Suprafaţă lac     182 ha                                                 
Râul Dâmboviţa                                           Folosinţe     alimentare cu apă energie electrică,irigaţii 
Tip baraj Baraj de anrocamente                Suprafaţă bazin 103 kmp 
Tip etanşare  Mască de beton armat              Debit deversor 600 mc/s 
Tip teren fundare Roci stâncoase                Tip deversor Liber şi cu vane 
Înălţime 105 m                                         Deţinător C.N. Apele Române S.A 
Lungime coronament 276 m                    Proiectant AQUAPROIECT S.A. 
Volum lac 69 mil. Mc 

                     
  
                                                                                                                              Selectie Mircea R.   
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                          MOZAIC   STIINTIFIC                             
 - Astronomii NASA au anunţat zilele acestea că au descoperit o nouă lună în sistemul nostru 
solar.Este vorba de un obiect cosmic descoperit în apropierea planetei pitice Makemake, situată în 
Centura Kuiper. Anunţul întăreşte ipoteza conform căreia cele mai multe dintre planetele pitice au sateli ţi 
naturali, o situaţie aparte fiind, însă, Pluto.Centura Kuiper se întinde de la orbita lui Neptun, până la 50 de 
unităţi astronomice (UA) depărtare de Soare. Până în anul 2000, se credea că centura conţine doar planeta 
Pluto, satelitul Charon şi câteva comete, însă, recent, au fost identificate şi alte corpuri cosmice. Au mai 
fost descoperiţi sateliţi de tipul celui reperat acum în apropierea lui Eris, al doilea cel mai mare rezident 
cunoscut al centurii, dar şi în vecinătatea obiectelor de dimensiuni mai mici din centura Kuiper, aşa-
numitele „KBOs”. 
- Cercetătorii Unilever, în colaborare cu Erasmus MC University Medical Centre Rotterdam şi cu 
alţi parteneri, au făcut descoperirea în urma unui amplu studiu asupra îmbătrânirii .În timpul 
studiului, peste 4.000 de persoane au fost evaluate prin prisma fotografiilor feţei, ceea ce a condus la 
peste 100.000 de evaluări ale vârstei percepute (cât de bătrâni păreau). Ulterior, echipa a examinat peste 8 
milioane de variante ale ADN-ului participanţilor la studiu cu scopul de a investiga dacă există o 
diferenţă între cele două categorii: cei care sunt percepuţi ca fiind mai tineri decât sunt de fapt şi cei 
percepuţi ca fiind mai bătrâni.Studiul, o premieră în domeniu, a demonstrat faptul că posesorii unei forme 
a genei numite MC1R arată cu doi ani mai în vârstă decât cei cu o formă diferită a genei. 
- Cercetătorii de la Universitatea Duke din Statele Unite au creat un medicament anti-cancer pe 
baza unui anticorp preluat de la persoanele rezistente la cancer. Acest medicament ucide celulele 
tumorale, lăsându-le pe celelalte neatinse.Ani de zile, medicii specialişti s-au chinuit să arate diferenţa 
între un cancer care ucide rapid pacientul şi unul non-fatal. Conform teoriei, nu cancerul este slab, ci 
sistemul imunitar poate suporta mai bine prezenţa unei tumori.Anticorpul atacă celulele canceroase fără a 
afecta celelalte celule şi fără a avea efecte secundare notabile, susţine coordonatorul cercetării, Edward 
Patz. 
- Recent, fizicienii irlandezi au descoperit o formă de lumină, care nu respectă regulile momentului 
cinetic. Specialiştii susţin că această reuşită ar putea schimba tot ceea ce ştim despre radiaţiile 
electromagnetice şi, mai mult decât atât, ar putea fi folosită pentru a dezvolta noi tehnologii în domeniul 
telecomunicaţiilor. Una dintre modalităţile prin care se estimează lungimea unui fascicul de lumină este 
momentul cinetic - o mărime fizică ce exprimă cantitativ cât timp va continua un corp să se rotească în 
absenţa aplicării unui cuplu exterior. Până acum, se credea că, pentru toate formele de lumină, impulsul 
unghiular este un număr întreg, multiplu al constantei lui Planck - o constantă fizică ce stabileşte 
amploarea efectelor cuantice . 
- Jaak Pankseep, cercetător în neuroştiin ţe la Washington State University, a efectuat diverse studii 
pentru a explora comportamentul uman legat de crearea şi perceperea plăcerii şi susţine că tocmai drumul 
spre fericire, şi nu ajungerea la destinaţie, este ceea face oamenii fericiţi. Acest mecanism de apreciere a 
lucrurilor intangibile a fost denumit de Pankseep: “căutare”. Ceea ce activează acest mecanism de 
“căutare” este neurotransmităţorul dopamină, hormon asociat şi mecanismului de recompensă. 
Cercetătorul susţine că îndeplinirea dorinţelor ar putea să nu ne facă neapărat mai fericiţi pe termen lung. 
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                                                                            Ingenioasele invenţii ale deţinuţilor ( II )                                
Indiferent de contextul în care s-ar consuma acest fapt, condamnarea la închisoare nu poate fi un 
episod facil în viaţa unui om. De aceea, deţinuţii încearcă să se adapteze, pe cât posibil, la un mod de 
viaţă lipsit de confortul tipic vieţii în libertate. Şi, cum nevoia îl învaţă pe om, este deja de notorietate 
inventivitatea adesea surprinzătoare a celor aflaţi în spatele gratiilor: spre exemplu, ambalajul gol al 
unui tub de pastă de dinţi sau băţul unei acadele consumate, lucruri de care oricine s-ar descotorosi pe 
loc, devin „instrumente” valoroase în puşcarie. Cele mai multe asemenea elemente sunt considerate de 
gardieni materiale de contrabandă şi confiscate pe loc, dacă sunt descoperite. Totuşi, asta nu îi 
împiedică pe condamnaţi să recicleze şi să refolosească materialele disponibile pentru a crea, iar şi iar, 
obiecte surprinzătoare. 

 Nu este greu de ghicit sau de înţeles că, în închisoare, plictiseala se 
instalează cu uşurinţă, astfel că deţinuţii improvizează întotdeauna mijloace ingenioase prin care să îşi 
distragă atenţia şi chiar să se distreze. În imaginile alăturate se pot observa zaruri şi chiar un frumos set de 
piese de şah, toate obţinute din hârtie mestecată, sau pastă de hârtie, care, în puşcarie, se fabrică din hârtie 
igienică, apă şi lipici.  

Apoi, această măsuţă, confecţionată din pachete de tăiţei şi bandă adeziva 
de hârtie, este perfectă pentru jucat zaruri sau pentru a savura masa în celulă. E un exemplu perfect al 
felului în care prizonierii reciclează orice e posibil pentru a construi, apoi, obiecte pe care şi le doresc sau 
de care au nevoie. Inventivitatea lor neobosită adaugă, astfel, un mic plus de confort, ordine şi chiar 
frumuseţe unui mediu altfel neplăcut şi dur. 

Lumânările nu sunt nici ele permise într-o închisoare, din simplu motiv că 
ele pot declanşa cu mare uşurinţă un incendiu sau pot fi folosite ca arme. Acest lucru nu înseamnă, în mod 
necesar, că ele nu pot fi, totuşi, găsite într-o instituţie de detenţie. Prizonierii folosesc recipiente goale de 
iaurt sau de alte feluri, ulei pentru bebeluşi şi aţă pentru a încropi lumânări care să le servească pentru 
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iluminat după ora stingerii, pentru a steriliza acele şi pentru a execute diverse alte sarcini care presupun 
folosirea unei flăcări. 

Totuşi, atunci când prizonierul are nevoie să aprindă o lumânare improvizată sau o 
ţigară cu greu obţinută, evident că nu poate scoate, pur şi simplu, o brichetă sau un chibrit din buzunar. De 
aceea, s-au scornit multe mijloace prin care un deţinut poate avea acces la foc, sau măcar la o scânteie. 
Exemplul din imaginea alăturată este unul simplu şi cu un aspect chiar plăcut, din care cu uşurinţă se 
poate deduce cărui scop îi serveşte "dispozitivul": un fir conectat la catodul (polul minus) unei baterii. 
Atunci când utilizatorul doreşte să obţină foc, nu trebuie decât să atingă anodul bateriei cu celălalt capăt al 
firului, iar porţiunea dezizolata din mijlocul firului începe să se încingă. 

 Mulţi deţinuţi folosesc arta ca pe un mijloc de a suportă încarcerarea. Cutiile de 
creioane improvizate din ambalaje de pastă de dinţi servesc cu succes drept medii de stocare a creioanelor 
colorate pe care unii dintre cei aflaţi după gratii le folosesc pentru a se manifesta artistic, desenând diferite 
imagini. 

De asemenea, dacă un deţinut reuşeşte să intre în posesia unei anumite cantităţi de 
"iarbă" (marijuana) în puşcarie, posibilităţile de a o fuma reprezintă deja partea uşoară. Prizonierii au 
inventat pipe din sute de materiale diferite. Cea luată ca exemplu aici, improvizată dintr-un tub de pastă de 
hrean, este cu adevărat ingenioasă, mai ales pentru că, atunci când este rulată, arată complet inocent. 
 

 Să fii închis pentru perioade lungi de timp te face să duci dorul multor 
lucruri, dintre care sexul nu se află deloc spre capătul de jos al listei. Ca bărbat, atunci când nu ai mai 
văzut o femeie reală timp de luni sau ani de zile, un prosop împăturit, cu o pungă de plastic în interior şi o 
cantitate generoasă de ulei de corp tind să arate destul de tentant. Vorbim aici despre un areal în care 
prizonierii, atât bărbaţi, cât şi femei, par să dispună de o rezervă nesecată de creativitate; jucăriile sexuale 
din închisoare au fost, mai devreme sau mai târziu, scornite din aproape orice obiect sau material accesibil 
într-un asemenea loc.                                                                                                 ( Selectie de  Gaby S. ) 
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                                           Poveste cu talc despre ambitie                    
Trei iepurași se plimbau prin padure. La un moment dat unul dintre ei cade într-o groapă destul de adâncă. 
Cei doi iepurași de pe margine au inceput să strige: 
– Vai, acolo o să rămâi, nu o să reușești niciodată! 
Iepurașul căzut în groapă începu să se căznească să iasă. Începu să se zbată și să se agațe de margini în 
dorința disperată de a ieși din groapă. Cei doi iepurași rămași la suprafață, niciodată nu mai vazuseră un 
asemenea necaz și erau siguri că iepurașul căzut nu o să reușească niciodată, astfel că au început să-i spună 
iepurașului: 
– Nu o să reușești niciodată! 
Pe măsură ce iepurașul încerca mai mult, ei repetau același lucru, ei se agitau și mai tare și îi spuneau că nu 
o sa reușească niciodată! 
După zeci de minute în șir de strigături și încercări, iepurașul reuși să iasă. 
O așa grozăvie iepurașii nu mai văzuseră până atunci și-l întrebară: 
– Vai iepurașule, dar cum ai reușit?ambitie so perseverenta poveste cu talc 
– Am reușit! 
– Ai reușit, dar cum? 
– Am reușit! 
– Măi iepurașule tu nu ințelegi ce spunem? 
– Am reușit și vă mulțumesc pentru încurajări, fără voi nu aș fi reușit niciodată! 
Iepurașul nostru cel căzut în groapă era surd. El nu auzise cuvintele nici o clipă și a interepretat strigătele și 
agitația de pe marginea gropii drept încurajări. Iepurașul nostru nu ar fi reușit niciodată dacă ar fi auzit 
descurajările de pe margine 
Morala: 
Trebuie să fi surd atunci când ceilalți te descurajează și să interepretezi orice gest ca pe o incurajare și să 
continui să perseverezi în a-ți atinge obiectivele. Aceasta se numeste ambitie. 
                                                                          Trandafirul din interior 
Un om a plantat un trandafir, plin de speranţă a început să-l ude, şi înainte ca acesta să înflorească l-a 
examinat. A observat mugurul care avea să iasă curând, dar a observat şi spinii de pe tulpină şi s-a gândit: 
„Cum poate o floare atât de frumoasă să provină dintr-o plantă atât de plină cu spini ascuţiţi?” Întristat de 
acest gând, a uitat să mai ude trandafirul, şi chiar înainte să înflorească, trandafirul a murit. 
Aşa se întâmplă şi cu multi oameni. În fiecare suflet există un trandafir. Calităţile pozitive plantate în noi la 
naştere, se dezvoltă pe pământul cu spinii greşelilor noastre. Mulţi dintre noi când ne uităm la noi înşine, 
vedem doar spinii, defectele. Devenim disperaţi de gândul că nimic bun nu este în noi. Neglijăm să udăm 
binele din noi, şi este posibil ca acesta să moară. Nu suntem conştienţi de potenţialul nostru. 
Unii oameni nu văd trandafirul din interior şi au nevoie de alţii ca să le arate. Una din cele mai frumoase 
calităţi de care poate dispune o persoană, este aceea de a trece peste spinii celuilalt şi de a găsi trandafirul. 
Aceasta este una din caracteristicile iubirii…să priveşti o persoană, să cunoşti defectele sale şi s-o accepţi în 
viaţa ta…în tot acest timp recunoscând nobleţea sufletului său. Ajută-i pe ceilalţi să-şi învingă defectele. 
Dacă le arătăm „trandafirul” din ei, îşi vor învinge spinii. Numai atunci vor reuşi să înflorească de mai 
multe ori.                                                                                                                           (sursa : internet )   
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Xxx    - Eddie Murphy și Paige Butcher au devenit marți părinți. Fotomodelul a născut o fetiță perfect 
sănăatoasă pe nume, Ozzy Oona Murphy. Celebrul star de la Hollywood, și Paige (36 de ani), model și 
actriță, au început să formeze un cupluy din 2012, iar anul trecut în noiembrie cei doi au anunțat că vor 
deveni părinți. Acesta este primul copil al lui Butcher și cel de-al nouălea pentru Murphy(55 de ani). 
Xxx   - Kate Upton, considerată femeia cu cei mai frumoși sâni naturali din lume, se pregătește să meargă 
la altar. Aceasta a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Justin Verlander, care i-a oferit un inel superb cu un 
diamant uriaș de opt carate, al cărui preț a fost estimat la 1.500.000 de dolari. Kate și jucătorul de baseball, 
Justin Verlander (33 de ani), de la Detroit Tigers, formează un cuplu de trei ani.     
Xxx   - Anul acesta Festivalul Cannes vine cu nenumărate surprize. Printre acestea, prezenţa actorului 
Robert De Niro, care va fi prezent pentru o proiecție specială a filmului „Hands of stone”, al regizorului 
venezuelean Jonathan Jakubowicz. Acesta joacă rolul antrenorului legendarului boxer Roberto 
Duran,considerat unul dintre cei mai mari boxeri ai tuturor timpurilor, interpretat de Edgar Ramirez 
(„Carlos”, „Zero Dark Thirty”).  
Xxx   - Legendarul inotător american Michael Phelps a devenit tată pentru prima oară. Partenera sa de 
viață, fostul model Nicole Jonson, a născut un băiețel. Cei doi sunt împreună din 2009. 
Xxx    - Celebrul actor de comedie Russell Brand va deveni tată pentru prima dată, la 40 de ani. Iubita 
comedianului, Laura Gallacher,  o tânără de 27 de ani, este însărcinată în patru luni.Celebrul actor este 
cunoscut la Hollywood pentru mariajul cu Katty Perry, încheiat în anul 2012, dar şi pentru relaţii cu alte 
celebrităţi precum Kate Moss, Courtney Love sau Geri Halliwell.     
Xxx    - Fiica Tamarei Ecclestone este fără nici o îndoială cel mai răsfățat copil din lume. În timp ce unele 
fetițe abia visează la o casă mică de păpuși, Sophia a primit un palat în miniatură, ce depășește 1. 70 metri, 
replica a vilei în care locuiește, în care să se joace cu păpușile. 
Xxx    - Eva Longoria a spus “da” pentru a treia oară. Actrița cunoscută pentru rolul său din “Neveste 
disperate” s-a căsătorit cu partenerul său, mogulul media José Antonio Baston. Nunta a avut loc în aer 
liber într-un loc pitoresc din apropierea lacului,  la Valle de Bravo .În jur de 200 de invitaţi au participat la 
eveniment, iar ziua cea mare s-a încheiat cu un spectacol de artificii. 
Xxx    - Cântărețul canadian Michael Buble va fi supus unei intervenții chirurgicale, motiv pentru care a 
fost nevoit să își amâne concertele din Statele Unite și Canada.Artistul va fi operat la corzile vocale. 
Acesta și-a cerut scuze fanilor de pe contul de socializare, pentru această întâmplare neprevăzută. 
Xxx   - Un celebru model din Taiwan s-a înecat în timpul unei şedinţe foto sub apă. Olivia Ku realiza o 
şedinţă foto subacvatică, iar la un moment dat a făcut o criză de astm şi nu s-a mai mişcat. Tânăra de 25 de 
ani a fost scoasă imediat din apă, dar nu a mai putut fi salvată.    
 Xxx  -  Actorii James McAvoy şi Anne-Marie au divorţat, după 10 ani de mariaj. Cei doi nu au vorbit 
despre motivele separării, dar presa de la Hollywood speculează faptul că actorul ar fi atras de o altă 
femeie.James McAvoy şi Anne-Marie au decis să rămână în relaţii bune după divorţ, de dragul băieţelului 
lor, în vârstă de şase ani, pe care îl vor creşte împreună. 
Xxx  - Anthony Kiedis, solistul trupei Red Hot Chili Peppers, a fost dus de urgență la spital sâmbătă 
noapte după ce a acuzat dureri puternice de stomac, formația fiind nevoită să-și anuleze din concerte. 
                                                                                                                              Selectie  Andreea P.         
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 Comunitatea Evreilor din Focsani pune la dispozitia celor interesati o bogata bibliografie despre 
cultura, istoria si traditia poporului evreu.  La cublul comunitatii pot fi imprumutate carti, reviste, 
ziare, pot fi vizionate filme sau se poate asculta muzica pentru toate gusturile.   
 
�     Membrii Comunitatii au fost prezenti la  Festivalul de muzică classică “RINASCIMENTO 
MUSICI”.  Recitalurile din cadrul evenimentului au avut loc pe asplanada din faţa Muzeului "Trepte de 
Istorie",   
�     Membrii Comunitatii au fost prezenti la - Vernisajul expoziţiei “M ărturii dintr-o istorie trăită 
de trei generaţii”care a avut loc în cadrul Secţiei de Istorie a Muzeului Vrancei, din municipiul 
Focşani. Colecţia expusă de Daniel Ungureanu cuprinde acte, documente oficiale, fotografii, cărţi 
poştale, ziare, obiecte etc., toate exponatele fiind din perioada 1944 -1989.   .  
�    Membrii Comunitatii au fost prezenti la  - Muzeul Trepte de Istorie care o expoziţie interesantă 
şi inedită, intitulată „KALIGRAPHISM&PORZELLANKUST”, în perimetrul căreia arta caligrafică 
prezentă în tablourile create de artistul plastic Gheorghiţă Galan se alătură fericit cu arta decorativă 
prezentă prin obiectele din porţelan realizate de Lidia Bucătaru. 
�   POVESTI DE FAMILIE   Activitate realizata de Membrii Comunitatii Evreilor la Focsani si 
Buzau – MAI 2016 
�  Comunitatea Evreilor Focsani - MAI 2016 
Aniversare 68 ANI de INDEPENDENTA 1948 – 2016   ( Realizat cu sprijinul membrilor la Focsani ). 
�   Remember – Mihail Sebastian -71 de ani  / Spicuiri din cartea / Oraşul cu salcâmi (povestea 
trecerii de la copilărie la maturitate a unei fete din provincie, de la schimbări fiziologice la cele de 
ordin sentimental). 
�   Remember – Nicolae Stroe  /  Momente comice din Fonoteca de aur a Orei Vesele cu  Nicolae 
Stroe si Vasile Vasilache. 

Asteptam sa ne contactati in vederea unor sugestii, articole, 
fotografii si alte documentatii   ce fac rostul a fi publicate 
pentru cei ce vor sa fie informati sa citeasca.                     

r_mircea67@yahoo.com     ce_focsani@yahoo.com 

   Parte din informatii sunt preluate din diverse surse , 

reviste,website-uri sau mijloace media  !!!!                                                        
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                                                 Sub Steaua lui David,cu Dumnezeu       
                                                                       ( 4 )                                                                Boris Druţă    
                                                 Evreii (studii cognitive) 
    
Aş dori să trec în revistă cîte ceva din literatura ştiinţifi că despre această entitate descendenţii căreia sunt şi 
în Moldova. Materialul propus este cognitiv, extras din diferite izvoare informaţionale, la care nu pretind 
să am vreun drept de autor. Consider că este folositor pentru cititorii basarabeni de a cunoaşte mai multe 
despre poporul evreu.Evreu (învechit: israelit) este un termen care denumeşte, în limba română, adepţii 
religiei iudaice sau mozaice şi apartenenţei la poporul evreu. Potrivit mitologiei evreieşti, din punct de 
vedere etnic, evreii sunt descedenţii neamului care îi are printre strămoşi pe patriarhul biblic Iacob, numit 
şi Israel, fiul lui Isac, dar şi fiii altor popoare care s-au convertit la iudaism şi s-au alipit de poporul evreu. 
Etnia evreiască îi include astăzi atât pe „evreii practicanţi”, cei care observă legile biblice şi rabinice, 
cunoscute ca miţvot, cât şi pe evreii nepracticanţi sau practi-canţi  în  parte  ai  cultului,  pe  evreii 
agnostici şi atei, dar care se conside-ră evrei în sensul cultural sau naţio-nal, fiind numiţi „evrei laici”. 

 
Cuvântul  evreu  (există  în  lim-ba  română  şi  varianta  azi  arhaică „ovreu”) provine din limba ebraică. 
Cuvântul ebraic עברי (ivrí) este în-rudit cu verbul עבר „a trece”. Mitologia evreiască leagă acest nume de 
Eber (ebr.’Ever), un strămoş al lui Avraam  (Abraham,  ebr.Avraham), urmaş  al  lui  Sem (ebr.Şem)  sau  
de faptul  că  vechii  evrei  au  venit  în Canaan  „de  dincolo  (ever)  de  rîu (Iordan sau poate Eufrat). 
Denumirea  veche  Israelit  (în  varianta  de pronunţare slavă şi germană -„izraelit”)  provine  din  
etnonimul  ebraic, בני ישראל  , „fiii lui  Israel”,unde Israel are semnificaţia de „a  luptat cu  Dumnezeu”  
(aluzie  la  lupta  lui Iacob cu îngerul) sau poate „Luptătorul lui Dumnezeu”. Variantele etnonimice 
româneşti vechi ori regionale, devenite azi mai mult peiorative, bazate pe rădăcina slavizată jid şi sufixate 
cu -ov (jidov) şi -an (jidan) provin din numele propriu ebraic devenit etnonim, יהודה , Iehuda (Mulţumire 
lui Iahu, sau Iahve, adică lui Dumnezeu) ( iehudí fiind cuvântul cu care evreii se denumesc pe ei înşişi în 
ebraică).(Variantele din urmă „jidov”, şi mai ales „jidan” au ajuns să fie preferate în trecut de literatura de 
propagandă antisemită în limba română). Nume asemănătoare, dar fără conotaţie peiorativă , s-au păstrat în 
numeroase limbi - polonă (Żyd), maghiară (zsidó), germană (Jude), engleză (Jew), franceză (Juif sau juif), 
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spaniolă (judio), ladino (djudio), arabă (yahud) sau idiş (Id sau Yid). Varianta iudeu (astăzi preponderentă 
în limbaj liturgic creştin şi în textele despre evreii antici) are aceeaşi origine, dar a intrat în limba română 
prin intermediul latinei şi elinei.Denumirea “evreu” care a intrat în uz în limba română modernă e asemă-
nătoare cu denumirea folosită astăzi în limbile italiană (ebreo), rusă (yevrey), sârbă, bulgară şi greacă 
(evréos).Denumirea „israelian” desemnează pe cetăţenii statului evreiesc modern Israel, majoritatea evrei, 
dar şi de alte naţionalităţi minoritare - arabi, cerkezi, armeni etc. 
                                                                 Originea poporului evreu 

                                                           
                                       Un fragment din anul 1213 î.e.c. din Egipt cu menţionarea poporului evreu 
 
 Poporul evreu este originar din Orientul Apropiat, îndeosebi din regiunea numită în antichitate Ţara lui 
Israel. Poporul evreu e numit în limba ebraică ישראל עם , „poporul (lui) Israel”, cu atestări arheologice din 
perioade antice (cea mai veche a fost găsită în Egipt şi e datată în jurul anului 1213 î.e.c.)În Scrisorile de la 
Amarna este amintit un popor cu numele de habiru/api-ru. Există teorii care, pe baza unor date şi a 
similitudinii etnonimice, consideră că evreii preistorici şi antici ar fi fost identici cu acesta sau poate unul 
dintre triburile poporului habiru.Potrivit tradiţiei sale, poporul evreu ar avea la bază 13 triburi, cu legături 
de  familie  din  antichitate,  cu  aceeaşi  limbă  şi  religie.  Străinii  convertiţi  în 18 trecut la religia 
evreilor, religia mozaică, s-au asimilat. Religia mozaică sau iudaică, aşa cum s-a cristalizat ea după 
distrugerea celui de-al doilea Templu, nu a practicat misionariatul printre alte popoare şi grupuri 
confesionale. În istoria evreilor sunt câteva perioade în care populaţii au fost asimilate ca urmare a 
adoptării religiei iudaice. Prima a fost iudaizarea amoriţilor, un popor canaanit, care era înrudit cu evreii. 
Familia regală a ţării Adiabene (ce coincidea în mare parte cu Asiria de altădată şi cu o parte din 
Kurdistanul de astăzi) s-a convertit la iudaism în prima jumătate a secolului I, şi, împreună cu ea, s-au 
convertit şi o parte din supuşii ei. Noii evrei din Adiabene i-au ajutat pe evreii din Iudeea în timpul 
războaielor cu romanii, iar membrii familiei regale amin-tite au fost înmormântaţi la Ierusalim.În diaspora, 
evreii şi-au păstrat tradiţiile, limba şi religia. Cultul religios s-a dezvoltat cuprinzând şi tradiţii care nu 
făcuseră parte din ritualul religios din epoci mai vechi. Ritualul religios a păstrat şi limba ebraică, (asociată 
cu sora ei, limba arameică, ce devenise în vremea perşilor ahemenizi „lingua franca” a Orientului 
Apropiat), utilizată mereu ca limbă a cultului, chiar şi în lungile perioade istorice în care în viaţa de zi cu zi 
limba uzuală era alta. Din limba ebraică provin un număr de împrumuturi lexicale în alte limbi, cuvinte şi 
expresii mai ales religioase (ex. sâmbătă, mană, aleluia, amin, jubileu, heruvim, serafim, serafic, osana 
etc.). La aceasta au contribuit prezenţa comunităţilor evreieşti în diaspora, dar mai ales răspândirea 
creştinismului şi scrierilor sale sacre, Vechiul si Noul Testament (comunităţile creştine primordiale au fost 
evreieşti).  
  
                               ....    ......................>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>                                               
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Savanti romani    ( XII ) 
  

           Virgil Vătășianu 
      Unul dintre cei mai importanţi specialişti în istoria artei din Europa secolului al XX-lea. 
 Cunoscutul istoric de artă s-a născut în ziua de 21 martie 1902 la Sibiu. A urmat ciclul primar în oraşul 
natal, apoi Liceul „Gheorghe Lazăr” din aceiaşi localitate pentru ca, între anii 1920-1924, să fie acceptat 
la cursurile Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii Bucureşti. Conform documentelor de epocă 
păstrate în Arhiva Universităţii din Cluj-Napoca, diploma de licenţă în drept i-a fost conferită pe data de 
28 noiembrie 1924, fiind semnată de către D. Burilleanu, Ministru Secretar de Stat la Departamentul 
Instrucţiunii şi Rectorul E.A. Pangrati. 
Pasionat fiind de istoria artei, Virgil Vătăşianu a început să studieze acest domeniu la universităţile din 
Cluj, Praga şi Viena, dobândind Titlul de Doctor la Universitatea din Viena cu o lucrare consacrată 
vechilor biserici de piatră româneşti din judeţul Hunedoara. 
După terminarea studiilor a activat în diverse posturi: impiegat cl. I (1mai 1925- 30 sept. 1925), 
subbibliotecar in cadrul Bibliotecii Universitare din Cluj (1 oct. 1925-15 august 1928), bibliotecar III (16 
august 1928-30 noiembrie 1933), bibliotecar I (1 decembrie 1933 – 31 august 1934).  
Cariera didactică a demarat-o începând cu data de 1 aprilie 1948, fiind numit profesor universitar, prin 
decret oficial, în ziua de 1 noiembrie 1958. Între anii 1930-1931, 1934-1936 şi 1938-1946 a primit funcţia 
de secretar al Şcolii Române din Roma. 
Aceasta fusese creată, la propunerea lui Nicolae Iorga, în anul 1920 cu rolul de a contribui la întărirea 
raporturilor culturale dintre România şi Italia, dar mai ales pentru a oferi posibilităţi de studiu, cercetare şi 
perfecţionare în domenii precum: limbă şi literatură clasică, istorie, arheologie şi arte plastice. 
Printre numele mari din cultura românească ce au condus această instituţie de prestigiu sunt demni de a fi 
amintiţi: Vasile Pârvan, George Mateescu şi Emil Panaitescu. 
Misiunea lui Virgil Vătăşianu la Academia di Romania s-a dovedit a fi una extrem de fructuoasă, el 
numărându-se printre artizanii suitei de conferinţe, de înaltă ţinută ştiinţifică, la care au participat 
personalităţi de marcă precum: B. Biagetti, A. Munoz, Ramiro Ortiz, Alexandru Tzigara-Samurcaş etc.   
Chiar dacă domeniul său de cercetare favorit a fost istoria artei medievale, cunoscutul savant detaşat în 
Cetatea Eternă a avut o contribuţie semnificativă şi la coordonarea lucrărilor de arheologie clasică şi 
preistorică, de istorie antică şi filologie clasică, la publicarea de studii şi documente referitoare la trecutul 
românilor şi relaţia lor cu Occidentul.  
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Printre lucrările sale cele mai importante ar fi demne de amintit următoarele volume: Vechile biserici de 
piatră româneşti din judeţul Hunedoara (Cluj, 1930), Pictorul Octavian Smigelschi (Sibiu, 1936), Istoria 
Artei Feudale în Ţările Române (Bucureşti, 1959), Istoria Artei Europene (Bucureşti, 1972). 
În paralel cu efortul administrativ-ştiinţific reclamat de funcţia sa oficială, Virgil Vătăşianu a mai avut în 
vedere un ciclu de conferinţe de popularizare consacrat problematicii istoriei artei româneşti şi medievale, 
apoi restaurarea bibliotecii de profil, dar şi tipărirea publicaţiilor proprii ale instituţiei: Diplomatarium 
Italicum şi Ephemeris Dacoromana. 
A mai colaborat concomitent şi la tomurile publicate în colecţia Enciclopediei Italiene pe aceleaşi direcţii 
care l-au şi consacrat în comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională: istoria artei şi topografia artei 
româneşti . 
Revenit în ţară în anul 1946, lui Virgil Vătăşianu i s-a încredinţat Catedra de Istoria Artei din cadrul 
Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Ca recunoaştere a meritelor sale deosebite, a fost 
recompensat cu o serie de titluri academice care i-au adus cinste şi preţuire în comunitatea savanţilor de 
atunci: 
„Laureat al Premiului de Stat” pentru lucrarea „Istoria artei feudale în Ţările Române” (1963), 
„Ordinul Muncii clasa a III-a” – pentru merite deosebite şi rodnică activitate (1963), 
„Titlul de Profesor Emerit” – pentru activitate deosebită în domeniul cercetării ştiinţifice şi contribuţia 
adusă la dezvoltarea învăţământului superior (1964), 
„Ordinul Meritul Cultural clasa a II-a” (1966) – pentru contribuţia deosebită la răspândirea artei şi a 
culturii naţionale, 
„Premiul Herder” acordat de Universitatea din Viena (1972). 
În anul 1974 a devenit Membru Titular al Academiei Române. S-a stins din viaţă la Cluj-Napoca în ziua 
de 15 noiembrie 1993. Referindu-se la personalitatea sa, cunoscutul critic de artă Raoul Şorban menţiona 
următoarele: 
„Virgil V ătăşianu nu este doar un profesor, un dascăl, istoricul de artă scris cu majuscule. El este o 
INSTITUȚIE...” 
 

         Bustul lui Virgil Vătăşianu din "Parcul Memoriei Universitare" în curtea Universităţii 
Babeş-Bolyai Cluj-Napoca   

                                                                                                     (prof. Vasile Buruiana ) 
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               Castelul Iulia Hasdeu      
 Castelul Iulia Hasdeu din Campina, Judetul Prahova, este cunoscut sub denumirea de "Templul 
Spiritului". La 97 de kilometri spre nord de Bucuresti, in orasul Campina, scriitorul si istoricul roman 
Bogdan Petriceicu Hasdeu a construit intre anii 1893 si 1896 palatul pe care l-a dedicat memoriei fiicei 
sale. In anul 1888, la varsta de numai 19 ani, Iulia a murit din cauza tuberculozei. Legendele spun ca 
Hasdeu se retragea adeseori la resedinta sa din Campina pentru a comunica, prin intermediul 
spiritismului, cu fiica sa.Templul este orientat catre rasarit, baza avand forma unei cruci, iar axa 
principala cazand perpendicular pe meridian. Are doua corpuri cu cate un etaj si un donjon central, 
sugerand prin aceasta conceptul Trinitatii. Pe usa masiva de la intrare, fixata pe un ax de fier, era 
incrustat blazonul familiei Hasdeu – Pro fide et patria- si dictonul lui Galilei - E pur si muove.     

     Castelul Iulia Hasdeu a fost inaugurat la data de 2 iulie 1897, in timpul vietii lui 
Hasdeu. Dupa moartea sa, conform testamentului acestuia de a deschide un muzeu aici, mostenitorii nu 
au reusit sa determine autoritatile sa realizeze acest lucru. Abia dupa primul razboi mondial muzeul a 
fost deschis pentru vizitare de catre publicul larg, cand a fost angajat personal de specialitate din 1932 si 
abandonat in anul 1947.   

   Numele Iuliei Hasdeu este gravat pe fiecare dintre cele doua scaune din piatra din 
fata castelului, iar in mijlocul cladirii se afla o sculptura din lemn pictat a lui Isus Hristos, realizata de 
artistul francez Casciani, in spatele careia, sta asezat bustul Iuliei Hasdeu. Cladirea este monument de 
arhitectura, construit intre 1893 - 1896 dupa planurile lui Hasdeu, fiind ulterior restaurata in perioada 
1962 - 1965, 1980 si dupa 1990. 
Expozitia muzeului prezinta documente din istoria culturii legate de viata si opera marelui carturar, 
precum fotografii de familie, documente, manuscrise, mobilier si obiecte personale care au apartinut lui 
Hasdeu si fiicei sale, Iulia (aproximativ 300 de exponate), carte veche, tablouri infatisandu-i pe Bogdan 
Petriceicu Hasdeu si Iulia Hasdeu; arhiva lui Bogdan Petriceicu Hasdeu; schitele lui pentru Castelul Iulia 
Hasdeu; primele editii ale operelor lui Bogdan Petriceicu Hasdeu din perioada 1838 - 1907 si ale Iuliei 
Hasdeu, anii 1869 - 1888. 

    Dupa cutremurul din 1977, Castelul Iulia Hasdeu intra intr-un proces de restaurare 
si consolidare, prin eforturile comune ale Inspectoratului pentru Cultura Prahova, Consiliului Municipal 
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Campina, Muzeului de Istorie si Arheologie si ale Fundatiei Hasdeu. Astfel, la data de 17 iunie 1994, 
Muzeul Memorial B. P. Hasdeu este deschis partial si la 25 februarie 1995, el este pus in intregime la 
dispozitia publicului vizitator. 

   In castelul - muzeu pot fi vazute astazi biroul lui Hasdeu, unde se afla si masa de 
corespondenta a Iuliei, adusa de la Paris. Se patrunde apoi in dormitorul lui Hasdeu, incapere zugravita 
cu cale - floarea preferata a Iuliei. Privirea vizitatorilor se opreste pe un tablou al Iuliei Hasdeu in ziua 
mortii - o copie dupa originalul in ulei al profesorului ei de pictura de la Paris, D. Maillart. Revenind in 
birou, cea ce uimeste publicul vizitator este prezenta unei gauri in perete, pe unde se spune ca pe acolo 
patrundea in castel, din camera de spiritism, duhul Iuliei. 
Sălile castelului : 
Sala 1 - Salonul de primire al doamnei Iulia Hasdeu, soția scriitorului, unde se află bustul de marmură al 
soției scriitorului; 
Sala 2 - Sufrageria, cu portretele familiei pictate în medalioane, pe pereții camerei; 
Sala 3 – Templul Castelului, cel mai înalt turn, care are un pronaos cu oglinzi paralele și un altar. În 
mijlocul turnului, unde se urcă pe trepte metalice, se află o statuie a lui Iisus, sculptată de Raphael 
Casciani. Războiul, cutremurele și ignoranța umană au afectat de multe ori castelul, dar statuia lui Iisus 
nu a fost niciodată atinsă. În această sală se pot observa și cele trei camere, cea albastră, cea roșie și cea 
verde, culori date de vitralii. 
Sala 4 - Biroul de lucru al lui B.P.Hasdeu, în care se află portretele savantului, al soției și al fiicei lor 
Iuliei. 
Sala 5 - Camera cu cale, dedicată Iuliei Hasdeu, unde se află păpușa Iuliei, o sculptură, bustul Iuliei 
Hasdeu, de Ioan Georgescu, din marmură de Carrara, realizat în 1890. De asemenea, aici se afla jurnalul 
și caietul de matematică al Iuliei. 
Sala 6 - Camera obscură, unde aveau loc ședințele de spiritism, care are un porumbel de piatră, o lunetă 
astronomică, un sfeșnic și o statuetă a lui Iisus. 
Foarte multe legende circula despre castelul si locul de veci al Iuliei Hasdeu.Se spune ca spiritul ei inca 
bantuie zidurile castelului, iar noaptea  canta la pian o melodie sinistra , aceeasi pe care o canta tatal ei 
pentru a o invoca. Zvonuri se mai aud si despre o fata care a mers la cavoul Iuliei si a vrut sa copieze 
versurile de pe pereti , dar a ramas prinsa in cavou.Fata a fost gasita mai tarziu moarta, cu urme pe gat ca 
si cum ar fi fost strangulate . 

  Bustul lui B.P.Hasdeu                                     Selectie Mircea R.        
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Rolul Mi şcării Sioniste din Focşani în (re)nașterea Statului Israel 
 
                                         arhivist Bogdan C. Dogaru-Arhivele Naţionale Vrancea 
 
 La 1862, ca urmare a desăvârşirii unirii Moldovei cu Valahia, Comunitatea Evreilor din Focşanii 
Moldovei s-a unificat cu cea din Focşanii Valahiei, formând o singură organizaţie. Rabinul din Focşanii 
Moldovei, Moshe Aron Goldring a devenit şef rabin al tuturor evreilor din urbea unificată, situată pe 
ambele maluri ale Milcovului (reşedinţă a Judeţului Putna). 
 Evreii focşăneni în special, şi cei din Judeţul Putna (actualul Judeţ Vrancea) în general au jucat un rol 
important în cadrul Mişcării Sioniste ale cărei eforturi au fost încununate de succes în 1948 când s-a 
întemeiat oficial Statul Israel, independent. 
 
 În primul rând trebuie să precizăm că Oraşul Focşani a fost gazda Primului Congres Sionist din istoria 
evreilor (decembrie 1881/ianuarie 1882) care a pus bazele colonizării agricole a Palestinei în mod 
organizat. Preşedinte de onoare al congresului (ale cărui lucrări s-au ţinut în incinta Şcolii Israelite de 
Băieţi din localitate) a fost desemnat rabinul Moshe Aron Goldring, menţionat anterior. 
 Un alt important congres sionist, la nivel naţional, s-a ţinut în reşedinţa judeţului Putna la 17-19 aprilie 
1883 când s-a decis ca societăţile tinerilor sionişti să se unească cu cele ale seniorilor: “Societăţile Atzilei 
Bnoth Israel, Bnoth Ierusalem etc., reprezentate la Congresul din Focşani sunt recunoscute ca sucursale 
ale Comitetului Central (Sionist) din Galaţi”. 
 Ziarul local Stindardul consemna: “Unirea, acest lanţ miraculos trebuie să fie tare, nicio verigă să nu se 
rupă, să nu lipsească, pentru că nu mulţimea forţelor, ci o lucrare comună şi armonioasă, hotărăşte 
mărimea izbânzilor”. 
 Congresul de la Basel (congres internaţional sionist) din 1897, convocat din iniţiativa lui Theodor 
Herzl, a marcat debutul aşa-zisului sionism politic. Într-adevăr acolo s-a pus oficial problema întemeierii 
unui stat evreiesc în Palestina dar, în primă fază, ca o provincie autonomă a Imperiului Otoman. Th. Herzl 
a militat pentru ca Turcia, în schimbul unei infuzii de capital a evreilor în economia otomană, să îşi dea 
acordul în mod oficial, printr-o convenţie sau printr-un hatişerif emis de sultanul Abdul Hamid al II-lea 
(1876-1909), pentru colonizarea Palestinei de către evrei. Se dorea ca sioniştii să obţină o garanţie de 
drept public pentru acţiunile lor. 
 Extrem de importante au fost şi hotărârile luate la Congresul Sionist de la Focşani, din aprilie 1902. 
Societăţile sioniste din România (respectiv din Vechiul Regat) au decis să constituie o Federaţie care urma 
să aibă ca for deliberativ Adunarea Delegaţilor iar ca organ executiv Comietul Federaţiei. 
 Totodată, la 23 aprilie 1902, cu prilejul congresului, s-au întrunit, în incinta Şcolii Israelite de Băieţi din 
oraş, profesorii de limbă ebraică din România care au decis elaborarea unui program şcolar comun de 
predare şi învăţare a limbii ebraice în şcolile israelite din România. 
 Dintre personalităţile din Jud. Putna care s-au remarcat în cadrul Mişcării Sioniste amintim pe rabinul 
Focşaniului, dr. Jacob Nacht şi pe avocatul Jack Ianconescu, preşedintele filialei locale a Societăţii 
Gordonia în perioada interbelică. 
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                                             ISRAEL                                           
Stema Israelului cu Menora                                                                         Steagul Israelului 
Israel – Țara Sfântă, Israel – Pământul Făgăduinței, Israel - țara cu brațele ridicate spre cer asemeni unui 
copac falnic, așa simțim noi acest loc BINECUVÂNTAT, având privilegiul de a fi pelerini în țara tuturor 
țărilor, Israel. 
De ce am definit așa Statul ISRAEL? 
Cred că nu greșim afirmând că BIBLIA este în primul rând Cartea Cărților ce definește cel mai bine acest 
ținut, aceste locuri, această minunată țară, primele răspunsuri se găsesc aici. 
Israel - țara asemeni unui copac falnic, cu brațele ridicate spre cer, se poate explica această metaforă, 
această sublimă comparație, pornind de la stemă, un simbol cât se poate de semnificativ. 
Stema poate fi asemuită și cu aripile unor porumbei albi ce se înalță spre cer sau de ce nu cu aripile 
rândunelelor de la marea Galileii – Tabgha,ce se avântă ca niște săgeți spre cer și ne-au salutat vesele, 
exprimând dorința de liniște, dorința de a trăi cuminte în pace, pe aceste locuri atât de greu încercate de-
alungul istoriei.Stema Statului Israel este reprezintata printr-un candelabru cu șapte brațe,Menora, unul 
dintre cele mai vechi simboluri consacrate ale poporului evreu. Despre acest obiect de cult religios mozaic 
este scris în VECHIUL TESTAMENT  : “și mi-a zis: "Ce vezi?" și am zis: "Iată văd un candelabru cu 
totul de aur, cu șapte candele, iar deasupra candelabrului este un vas cu untdelemn din care pornesc șapte 
țevi către cele șapte candele” . 
Steagul Statului Israel a fost adoptat la data de 28 octombrie 1948, la cinci luni după înființarea țării.  
Acesta prezintă o Stea a lui David albastră pe un fond alb, situată între două linii orizontale albastre. 
Culoarea albastră reprezintă albastrul închis al cerului. Steagul a fost desenat pentru Mișcarea Sionistă în 
1891. Desenul inițial reamintește de Tallit, șalul de rugăciune evreiesc, care este alb și are linii albastre. 
Hexagrama din centrul este Steaua lui David. A devenit un simbol al evreilor din Praga medievală și a fost 
adoptat la Primul Congres Sionist din 1897, de la BASEL - ELVEȚIA. 
Israel Pamantul Sfant Al Celor Trei Mari Religii, IUDAICĂ, MUSULMANĂ și CREȘTINĂ.  
Pelerini fiind în Israel, am simțit cum tot ce ne înconjoară, tot universul ne zâmbește și ne îmbrățișează cu 
încredere. Am reusit să înțelegem cine am fost, cine suntem, de unde venim și încotro ne îndreptăm, unde 
ne sunt rădăcinile.  
În Israel, se întâlnesc toate civilizațiile, sub toate aspectele lor, iar mediul geografic, climateric și social-
uman, este unic în felul său pe PLANETA ALBASTRĂ. 
Având ca dată de referință ANUL 1948 – putem vorbi de două epoci istorice. 
Prima perioadă este înainte de momentul 1948, care,după atestările arheologice și documente scrise 
începe acum mai bine de zece mii de ani și poate fi caracterizată ca fiind o epocă de mari frământări 
umane, social – politice, economice și militare. 
Evenimentele istorice au dovedit voința, curajul, dârzenia dar mai ales solidaritatea fiilor acestui popor, de 
a înfrunta furtunile istoriei, pentru a avea un loc stabil, în care generațiile viitoare să trăiască în pace și 
armonie socială.Pe acest teritoriu, s-au dezvoltat civilizații străvechi: FENICIA ANTICĂ, IMPERIUL 
ASIRO BABILONIAN, IMPERIUL PERSAN, MESOPOTAMIA ȘI PALESTINA ANTICĂ. 
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Trebuie reținut un aspect deosebit de important, și anume că acest teritoriu a fost în permanență locuit și 
că rădăcinile populației sunt înfipte adânc în negura istoriei, că interese străine au risipit o parte din 
populația din această zonă in întreg bazinul mediteranian. 
Inima acestei țări, IERUSALIMUL – ORAȘUL SFÂNT – încă de la întemeiere a cunoscut vicisitudinile 
istoriei, culminând cu ocuparea lui de către PERȘI, în timpul lui Nabucodonosor. 
Acest moment cumplit a fost sensibil reflectat de către voievodul operei GIUSEPPE VERDI, în 
capodopera ”NABUCODONOSOR”, epicentrul acestei opere fiind ”CORUL SCLAVILOR EVREI”, ce 
răsună pe tot pământul atât ca un omagiu adus jertfei poporului evreu dar și ca un STRIGĂT DE 
SPERANȚĂ ÎN FĂURIREA UNUI STAT INDEPENDENT, speranță care încet dar sigur și cu multe 
jertfe s-a realizat în timp. 

Acest fapt s-a împlinit pe data de 14 MAI 1948. 
PROCLAMAREA  STATULUI  ISRAEL INDEPENDENT a avut loc după un alt 

EVENIMENT TRAGIC, cel mai ÎNTUNECAT din întraga istorie a omenirii, APARIȚIA NAZISMULUI 
și a HOLOCAUSTULUI, cu cele mai tragice repercursiuni asupra acestui POPOR  VITEAZ  EROU, ca 
de altfel asupra întregii omeniri, lăsând răni adânci pe sufletele urmașilor. 
La aniversarea a 68 de ani de la înființarea STATULUI  ISRAEL 14 MAI 1948 – 14 MAI 2016 dorim cu 
sinceritate LA MULȚI ANI ! 
Aniversarea acestui moment o purtăm în suflet, ne aduce aminte de faptul că fiind PELERINI  ÎN  ANUL  
JUBILIAR 2000, eram la IERUSALIM și timp de două minute, am ascultat sunetul tânguitor al sirenelor 
care amintesc în fiecare an, pe tot cuprinsul Israelului, tragicele evenimente ale HOLOCAUSTULUI. 
Nu vom putea uita MUZEUL HOLOCAUSTULUI, unde sunt prezentate cumplitele atrocități suferite de 
poporul evreu în al doilea război mondial, este imposibil de redat în cuvinte cruzimea nazismului. 
Am pășit cu pioasă aducere aminte și compasiune în pavilionul unde sunt comemorați în mod aparte 
copiii, reprimați de naziști- minți bolnave ale omenirii.Mulțimea steluțelor, a beculețelor precum și 
chipurile îngerești ale copiilor, redate cu deosebită candoare, conjugată cu ideile desprinse din 
numeroasele producții cinematografice dedicate evenimentelor tragice, ne-a demonstrat TABLOUL 
SFÂȘIETOR al PĂRINȚILOR RĂMAȘI FĂRĂ COPII, a COPIILOR RĂMAȘI FĂRĂ PĂRINȚI, A 
TUTUROR OAMENILOR NEVINOVAȚI VICTIME ALE APOCALIPSEI UMANE care a fost 
HOLOCAUSTUL.  
Proclamarea independenței STATULUI ISRAEL, nu a însemnat imediat și lini ște, întrucât situația geo-
politică și strategică nu era de conceput de statele vecine care nu au susținut înființarea statului. 
Statele arabe vecine, membrii Ligii Arabe - Egiptul – Transiordania-Siria-Liban-Irak, au refuzat să 
accepte Planul de Împărțire al ONU și au proclamat dreptul autodeterminării pentru arabii din întreaga 
Palestină.Aceste țări au declarat război noului stat Israel și au procedat imediat la invadarea teritoriului 
Palestinei. Arabia Saudită și Sudan au contribuit de asemenea cu anumite trupe.Arabia Saudită a trimis un 
contingent militar sub comandă egipteană. Yemenul cel îndepărtat a declarat și el război dar nu a 
întreprins acțiuni militare.  
Secretarul General al ONU, Trygve Liea declarat conflictul ca:„prima agresiune armată pe care o vede 
lumea de la sfârșitul războiului”. 
În timpul războiului arabo-israelian din 1948, Vechiul Ierusalim a fost capturat de Iordania și toți 
locuitorii săi evrei au fost evacuați. Lupte crâncene, pline de nenumărate jertfe din partea POPORULUI 
EROU EVREU au fost până la 11 mai 1949, când Israelul a fost acceptat ca membru al 
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OrganizațieiNațiunilor Unite.Din populația Israelului de aproximativ 650.000 de oameni, aproape 6.000 
de bărbați și femei au fost omorâți în lupte, inclusiv 4.000 de soldați ai Armatei de Apărare a Israelului. 
Jertfa lor este mare ? sau este mică ? Nu se poate aproba chiar dacă ar fi fost doar un singur om. De aceea 
trebuie să se scrie cu majuscule în cartea de aur a istoriei numele și jertfa lor.În luna mai 1967 statele Ligii 
Arabe încep din nou mobilizarea armată, Egiptul a expulzat trupele de menținere a păcii ale ONU, 
staționate în Peninsula Sinai din 1957 și a anunțat blocada parțială a accesului Israelului la Marea Roșie. 
Pentru a se evita evenimentele din anii 1947 – 1949, pentru a se evita mari pierderi de vieți omenești și 
pentru a nu mai fi pus în fața unui fapt împlinit,Statul Israel începe o cursă infernală de șase zile astfel :  
5 iunie - Forțele aeriene israeliene bombardează simultan, începând de la ora 7.45, unsprezece baze 
aeriene egiptene, distrugând astfel o mare parte din aviația militară a Egiptului. 
6 iunie - Trupele israeliene ocupă Fâșia Gaza. Unități israeliene de tancuri pătrund în Peninsula Sinai. 
7 iunie - Israelul cucerește malul stâng al Iordanului și partea de est a Ierusalimului, care va fi anexată 
Israelului pe data de 27 iunie 1967. 
8 iunie - Tancurile israeliene ajung până la Canalul Suez, deși forțele egiptene erau mult superioare 
numeric celor israeliene în această zonă de conflict. Egiptul capitulează. 
9 iunie - Forțele armate israeliene atacă Siria și cuceresc, după lupte grele, mare parte din Platoul Golan, 
inclusiv orașul Quneitra (Al Qunaytirah'). Gamal Abdel Nasser, președintele Egiptului, își declară 
demisia, dar își va retrage peste o zi această declarație, în urma demonstrațiilor masive în favoarea sa. 
10 iunie - Încetarea ostilităților. După război, Israelul domină un teritoriu de aproape patru ori mai mare 
decât la începutul războiului. 400.000 palestinieni se refugiază în Iordania. 
În timpul Războiului de Șase Zile din 1967, când s-au văzut lupte mână-la-mână pe Muntele Templului, 
forțele israeliene au capturat Vechiul Oraș împreună cu restul Ierusalimului de Est, l-au anexat ulterior la 
Israel și l-au reunit cu partea occidentală a orașului.De la fondarea Statului Israel, din 1948 și până în 
prezent 2016, putem să apreciem năzuința de libertate, dorința de a avea o casă, o patrie înfloritoare, 
dorința de bine a poporului evreu.Istoria ne îndeamnă să gîndim cu ochii minții, să ne aducem aminte, să  
tragem învățăminte pentru a nu se mai greși.Dezvoltarea unui stat stă doar în voința fiilor ei cei mai 
curajoși.Ne înclinăm în fața jerfelor milenare ale poporului evreu, apreciem la justa valoare tot ce s-a 
întreprins pentru ca Statul Israel să fie ce este astăzi. 
Un STAT  EROU - stat cu populație eroică – ce încearcă în permanență să fie înțeleasă că nu dorește 
decât liniște, pace și libertatea de a trăi pentru un viitor luminos și  frumos. 
Finalul poeziei, Balada unei stele mici scrisă de George Topârceanu, ne poate îndemna în continuare la 
mai multă dorință de a fi bine, linișe și pace, este de fapt un strigăt la toleranță, înțelegere și mai multă 
armonie și bunătate:   SUB CERUL VAST ŞI MUT 
                                   V-A ARUNCAT ACEEAŞI SOARTĂ 
                                   PE-UN STROP DE LUT 
                                  CE-N ÎNVÂRTIREA LUI VĂ POARTĂ.                                   
       LA MUL ȚI ANI ! STATULUI EROU ISRAEL    la ceas aniversar cu  deosebită stimă  și  
considerație Doina și Răduță Bornaz – Hornea                                  


