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…. apele teritoriale si accesul maritim, intrarea strainilor in teritoriu, importurile, exporturile, 
sistemele de taxe. La 10 mai 1994 are loc primul raid al fortelor de Politie palestiniene, care intrau in Fasia 
Gaza, iar la 13 mai sunt preluate  de catre Autoritatea Palestiniana, din Israel, cateva sfere civile.1  In 1995, 
printr-un Acord de Pace incehiat cu Israelul, palestinienii isi extind autoritatea si in partea de nord a statului 
evreu, mai cu seama in regiunea numita West Bank. Sub o serie de acorduri semnate intre  mai 19942 si 
septembrie 1999, Israel a transferat Autoritatii Palestiniene , responsabilitatea si securitatea natioanala 
asupra populatiei din Fasia Gaza si West Bank. Au existat si negocieri in privinta administrarii permanente 
asupra celor doua regiuni, insa acestea au avut drept efect izbucnirea celei de-a doua Intifada, in septembrie 
2000. In urma acesteia, Israelul a obtinut, din nou, controlul in majoritatea regiunilor palestiniene. 

Desi, au existat si incercari de aplanare a conflictelor dintre israelieni si palestinieni, fasia Gaza va 
reprezenta mereu un subiect fragil care va alimenta razboiul din Orientului Mijlociu. Cauzele care au creat 
fundamentul acestuia sunt de factura politico-militara si  religioasa. Asa cum am mentionat mai sus, cauzele 
politico-militare isi au originea in dorinta celor doua natiuni de a stapani total portiunea de pamant a Fasiei 
Gaza. Nemultumirea palestinienilor, creata de controlul administrativ al Israelului in Gaza, represiunile 
acestora savarsite in localitatile apropiate ale statului evreu, insa si defensiva, ori  razbunarea  Tsahalului  au 
fost principalele motive care au stopat instalarea pacii in fasie.   

 De-a lungul timpului, s-au manifestat numeroase organizatii care sa protejeze drepturile 
palestinienilor si sa militeze pentru cauza nationala. In acest sens, au aparut pe scena Orientului Mijlociu 
partide ori structuri care sa reprezinte interesele palestinienilor din Gaza si din celelalte regiuni detinute de 
catre acestia. Astfel, iau nastere grupari politice reprezentative, printre care si cele amintite mai sus, precum  
: Asociatia Palestiniana, Organizatia de Eliberare a Palestinei, Fatah, Septembrie Negru3, Hamas, care la 
sfarsitul secolului XX, a avut o importanta ascendenta la putere. 

Hamas este o organizatie islamica sunnita paramilitara palestiniana islamista care a fost creata in 1987 
, la inceputul primei Intifada, de catre Sheikh Ahmed Yassin, Abdel Aziz al-Rantissi si Mohammad Taha. 
Scopul sau declarat este cucerirea teritoriilor aflate în prezent în cadrul statului Israel, Cisiordania si Fasia 
Gaza. Hamas doreste crearea unui stat islamic in Gaza si West Bank, nerecunoscand teritoriile statului evreu. 
Originile grupului politic sunt de natura religioasa, membrii acestuia actionand in numele lui Allah, fapt ce a 
sensibilizat populatia majoritar musulmana din fasia Gaza. Principalul sediu al Hamas este in Gaza. Hamas 
include un numar necunoscut de membri si zeci de mii de suporteri si simpatizanti - in primul rand in 
teritoriile ocupate. De asemenea , grupul ascunde un cabinet de de lideri şi facilitatori care se ocupa de 
actiunile diplomatice, de colectare de fonduri, precum si de activitati de contrabanda cu arme in Liban, Siria, 
si alte state. Primeşte unele fonduri  si arme din Iran. De altfel,  primeste donatii de la palestinienii expatriati 
din intreaga lume .4 

                                                 
1  Oslo Accords,in  http://en.wikipedia.org/wiki/Oslo_Accords, Google search, cuvinte cheie: Oslo agreements, ultima accesare: 
3 martie 2009. 
2  Nota explicativa: Ziua de 4 mai 1994 a reprezentat data oficiala a nasterii entitatii teritoriale palestiniene in Gaza si Ierichon. 
Drumul pacii fiind in sfarsit deschis, statul Israel si Sfantul Scaun au semnat, pe 30 decembrie 1993, simultan  la Roma si 
Ierusalim, Actul fundamental de recunoastere reciproca , detalii in Andre Chouraqui, op.cit, p.55. 
3  Nota explicativa: Septembrie Negru a reprezentat o parte constituenta a OEP, care a disparut rapid din viata politica a Fasiei 
Gaza, insa a avut  importante aporturi in regiune.  
 
4  Gaza,detalii in http://programare.org, Google search, cuvinte cheie: populatia in Gaza, viata in Gaza, ultima accesare 10 
martie 2009.  
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Prin maniera proprie de a actiona, Hamas indeamna la Jihad5 si creeaza o politica bazata pe 
credinta religioasa, cel mai de pret lucru al lumii islamice. In anul 2006, miscarea Hamas, a carui scop este 
crearea unui stat palestinian si distrugerea declarata a poporului evreu, a reusit sa castige alegerile legislative 
palestiniene, obtinand 76 din 132 de locuri in Parlament, in timp ce Fatah, care a dominat puterea politica in 
regiune a obtinut 43. Trebuie precizat ca Hamas a trecut printr-o transformare. A participat la alegerile 
locale din 2005, castigand în multe localitati. Incepand cu mai 2005, a renuntat la atacuri împotriva 
Israelului. A semnalizat astfel ca poate fi atras în jocul politic si spre un mijloc moderat, ceea ce, departe de 
a-i îndeparta sustinatorii, i-a conferit imaginea de maturitate. Metamorfoza nu este completa si nici 
singulara. Hamasul nu recunoaste existenta statului Israel, fiind înca o organizatie eminamente paramilitara, 
cu o istorie terorista indubitabila si indelungata. In atari conditii, este foarte probabil ca liderii israelieni si 
occidentali sa nu accepte un dialog cu o astfel de organizatie, chiar daca e aleasa prin vot democratic.”6 
Odata cu aceasta victorie, liderii Hamas isi exprima liber pozitia fata de Israel, refuzand recunoasterea 
statului evreu.”Hamasul are reputatia unei organizatii eficiente si necorupte, care a facut sa se întample 
lucruri pana si în cele mai mici localitati din Gaza si Cisiordania. Lumea asteapta ca Hamas sa aduca un nou 
suflu în economie si in viata de zi cu zi. Hamasul a fost preferat partidului Fatah, perceput ca ineficient si 
corupt, al fostului presedinte Yasser Arafat.”7 Prin urmare, in iunie 2007, Razboiul Civil dintre gruparea 
Fatah ( sustinuta de OEP ) si Hamas se intensifica. Acapararea puterii guvernamentale si infrangerea 
gruparii Fatah a facut ca noua autoritate guvernatoare sa capete popularitate in randul statelor din lumea 
islamica. Astfel, Egiptul , Siria, Iran, Iordan si Arabia Saudita se alatura si  le ofera sprijinul membrilor  
Hamas in actiunile revoltatoare ce aveau drept tinta statul Israel. Conexiunile dintre statele islamice si 
Hamas sunt dezvoltate in scopul raspandirii Jihadului . “Obiectivul Razboiului Sfant este extinderea 
Islamului, sau a teritoriului sau ori apararea lui : el trebuie sa fie purtat de catre barbati adulti «  in numar 
suficient », ei sunt martiri carora le este promis paradisul .8 Imediat dupa castigarea alegerilor din 2006, 
organizatia paramilitara era pusa in imposibilitatea de a-si arata atitudinea respingatoare fata de statul evreu 
pentru ca in acest mod aducea un plus taberei adverse, Fatah, care  s-a transformat dintr-o organizatie de 
gherila în una politica in 1993, in urma Acordului de la Oslo, cand a recunoscut Israelul si s-a angajat sa 
renunte la terorism. In acest caz presiunea care apasa asupra Hamas, care a participat la alegeri sub numele 
de Schimbare si Reforma, este considerabila. In conditiile in care Fatah ar incerca sa se consolideze in 
opozitie, un esec al Hamas la guvernare, prin imposibilitatea initierii unui dialog cu Israelul si comunitatea 
internationala si, implicit, a implinirii agendei sociale, ar discredita imaginea de eficienta cu care Hamas a 
castigat, considera Michael Bar. Pentru a deveni onorabil si frecventabil, Hamas a trebuit sa faca ceea ce a 
facut si Fatah: sa recunoasca Israelul, sa renunte la intentia de a-l distruge si sa se dezarmeze. De aceea, 
palestinenii sunt divizati intre miscarile Hamas si Fatah, implicate dupa moartea liderului Yasser Arafat, 
intr-o lupta fratricida pentru putere. Acestea au fost  conditii necesare pentru a avea un grad sporit de 
credibilitate in fata poporului autohton , chiar daca debarasarea de trecutul terorist nu poate veni peste 
noapte. Hamas se bucura de sprijinul a  aproximativ o treime din populatia palestiniana. Ei sunt suporteri de 
orientare religioasa. Hamas, are o multime de credibilitate in randul 

                                      CONTINUAREA ÎN NUMERELE VIITOARE ! 

                                                 
5  Nota explicativa: Jihad este un cuvant de origine araba, din radacina “ jihada” si inseamna lupta cu sine insusi. Are numeroase 
sensuri, printre care si cel de “Razboi Sfant”, detalii in  Larousse, Dictionar de civilizatie Musulmana, Ed. Univers Enciclopedic, 
Bucuresti, 1997, p.263. 
6 Hamas la guvernare , Filon Morar, Revista 22, 01 februarie 2006, in http://www.revista22.ro/hamas-la-guvernare-2409.html, 
Google search, cuvinte cheie: hamas, guvernare, ultima accesare 12 martie 2009. 
7  Ibidem, Filon Morar, Revista 22, 01 februarie 2006. 
8  Razboi la musulmani, detalii in Larousse, op.cit, p.26. 
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● Preşedintele israelian Shimon Peres a participat în data de 12 august la Bucureşti, la o ceremonie 
religioasa în memoria celor şapte soldaŃi care au decedat în accidentul de elicopter din judeŃul Braşov, care 
a fost Ńinută în cadrul Sinagogii Mari din Bucureşti. La începutul evenimentului, câte un militar israelian a fost 
invitat să aprindă o lumânare în memoria celor care şi-au pierdut viaŃa recent în accidentul de elicopter din 
judeŃul Braşov, cu această ocazie fiind pomenit, alături de cei şase ofiŃeri israelieni şi căpitanul Ştefan 
Claudiu Dragnea. SoŃia acestuia, Hermina Dragnea, a fost prezentă la eveniment, Shimon Peres 
menŃionând-o în mod expres în discursul său. "Vreau să le zic soldaŃilor noştri din aviaŃie că ei sunt soldaŃi 
buni. Dar este ceva mai important decât atât: ei sunt oameni deosebiŃi, oameni care îşi iubesc poporul, care 
iubesc pacea, care îşi pun viaŃa în pericol. Fără soldaŃi şi eroii acestei Ńări, Hitler ar fi condus astăzi Europa, 
poporul evreu ar fi fost exterminat şi ar fi fost doar criminali", a spus Peres. A avertizat în privinŃa 
terorismului. "Există un pericol pe care îl înfruntăm toŃi astăzi. Este pericolul terorismului, care dacă va 
ajunge să deŃină arma atomică, lumea va fi din nou în pericol", a spus Peres. El a adăugat că "Afganistanul 
nu este un vecin al României" ci "reprezintă un pericol pentru România (...) şi pentru întreaga lume". 
 
● Peste 150 de instrumente chirurgicale folosite în lagărul de exterminare nazist german de la Auschwitz, au 
fost găsite într-o casă din apropiere, în Oswiecim, potrivit purtătorului de cuvânt al muzeului Auschwitz, 
Bartosz Bartyzel. Instrumentele ginecologice şi chirurgicale au fost descoperite într-o casă care s-a aflat în 
interiorul unei zone strict interzise din jurul lagărului de la Auschwitz, în timpul războiului, relatează The 
Telegraph. Descriindu-le ca fiind "una dintre cele mai mari descoperiri din ultimii ani" Bartosz a declarat că 
instrumentele au fost folosite, cel mai probabil, de către medicul Carl Clauberg, ginecolog şi membru al elitei 
SS. Sute de femei, prizoniere la Auschwitz, şi-au pierdut viaŃa în urma experimentelor realizate de Clauberg, 
privind metodele de sterilizare în masă a femeilor. Metoda favorită de sterilizare a constat în expunerea 
organelor genitale ale deŃinutelor la radiaŃii crescute. După ce a fost luat prizonier de ruşi, în 1945, Clauberg 
a fost condamnat la 25 de ani de închisoare, iar în 1957 a murit. 
 
● Ar putea face Israelul concurenŃă Qatarului ? După câte se pare, răspunsul este pozitiv, conform anunŃului 
făcut la Bursa din Tel Aviv de societatea israeliană Givot Olam Oil Ltd, care efectuează foraje în centrul Ńării. 
Astfel, conform instituŃiei respective, puŃurile “Meged-5”, situate în apropierea localităŃii Rosh Haain, conŃin 
1,5 miliarde barili de petrol brut. Dacă descoperirea va fi confirmată, va fi echivalentă cu o zecime din 
rezervele cunoscute din Qatar. Raportul definitiv va fi prezentat oficial în data de 5 septembrie de către 
Givot, dar societatea de prospecŃiuni a remis deja Bursei din Tel Aviv un raport preliminar, în care este 
consemnat că ”întreaga cantitate de petrol găsită în puŃul de la Rosh Haain este evaluată la 1,525 miliarde 
barili”. Este pentru prima dată când o cantitate de petrol descoperită este făcută publică cu atâta precizie. 
Odată descoperirea confirmată, Israelul va putea face parte dintre principalii producători de petrol. Pentru a 
face o comparaŃie, rezervele cunoscute astăzi în cele 15 Ńări cele mai mari producătoare din lume sunt de 
133 miliarde barili. Qatarul de exemplu, posedă 15 miliarde barili în subsolurile sale. Este încă prea devreme 
pentru a şti dacă această descoperire se va transforma într-o ”mană petrolieră” pentru Israel. Deocamdată, 
este vorba de cantitatea de petrol care se găseşte în puŃ, numită de specialişti ”oil in place” şi nu de 
cantitatea exploatabilă (“recoverable oil”), care va fi cunoscută mai târziu. 
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◊◊◊◊ La 10 ani de la Meet the Parents, actorii Robert De Niro şi Ben Stiller îşi pregătesc revenirea 
pe marile ecrane cu "Little Fockers". Alaturi de cei doi, din distribuŃie mai fac parte Jessica 
Alba , Harvey Keitel, Owen Wilson sau Barbra Streisand. În film, Greg si Pam sunt fericiŃii 
părinŃi ai unor gemeni, iar socrul Robert De Niro nu mai are conflicte cu ginerele Ben Stiller . 
RelaŃia lor se clatină însă în momentul în care Jack îi propune lui Greg să devina the 
Godfocker. Filmul Little Fockers va avea premiera americană pe 22 decembrie. 
◊◊◊◊  CântăreaŃa Lady Gaga va fi primul star ale cărei statui din ceara vor fi expuse, simultan, în 
toate cele 10 muzee Madame Tussauds din întreaga lume. Daily Star anunŃă că pentru 
realizarea acestor copii din ceara ale vedetei, muzeul Madame Tussauds va cheltui peste 1 
milion de lire sterline. Statuile vor fi diferite şi vor fi expuse începând cu anul viitor. "Acesta 
este cu siguranŃă unul dintre cele mai ambiŃioase proiecte din istoria muzeului nostru", a 
declarat o sursa din interiorul companiei. Cele 10 muzee Madame Tussauds sunt amplasate la 
Londra, New York, Amsterdam, Bangkok, Berlin, Los Angeles, Hong Kong, Las Vegas, 
Shanghai şi Washington. Lady Gaga este considerată una dintre cele mai interesante şi 
originale artiste ale momentului. 
◊◊◊◊ Actorul Michael Douglas a fost diagnosticat cu cancer la gât, după cum a declarat purtătorul 
sau de cuvânt, Allen Burry. Actorul, în vârstă de 65 de ani, va fi supus unui tratament ce va 
dura opt săptămâni şi se aşteaptă ca recuperarea să fie completă, arată NY Daily News. Într-o 
declaraŃie, actorul pare a fi foarte optimist în privinŃa bolii sale. În momentul în care boala a 
fost identificată, purtătorul de cuvânt al actorului a refuzat să comenteze tipul cancerului şi să 
dea detalii despre data când va începe Douglas tratamentul. Un expert medical a declarat că 
având în vedere tratamentul pe care îl va urma actorul, acesta are în mod sigur o tumoare 
canceroasă şi că este posibil ca aceasta să fie într-un stadiu avansat. "Nu se tratează o tumoare 
benignă cu radiaŃii, astfel încât cu siguranŃă este o tumoare malignă. Iar faptul că el va face 
radiaŃii şi chimioterapie ar putea sugera că tumoare poate fi avansată", a declarat doctorul Eric 
Genden de la Mount Sinai Medical Center. Medicul a menŃionat că aceste tumori sunt tratabile 
în cele mai multe cazuri. Pronosticul este mai rău în cazul fumătorilor sau ex-fumătorilor, iar 
actorul s-a lăsat de fumat în urmă cu câŃiva ani. 
◊◊◊◊ Julio Iglesias s-a căsătorit joi, 24 august, cu femeia care îi este parteneră de 20 de ani, fostul 
model Miranda Rijnsburger. Ceremonia privata s-a desfăşurat în Marbella, Spania. Cei doi soŃi 
au împreună cinci copii – doua fete (Victoria şi Cristina) şi trei băieŃi (Miguel, Rodrigo şi 
Guillermo). Aceştia, alături de doi martori, au fost singurii invitaŃi la cununia artistului. Este 
pentru a doua oară când Julio Iglesias ajunge în faŃa altarului. El a mai fost căsătorit, înainte de 
anii `80, cu jurnalista Isabel Preysler, cu care are trei copii: Chabeli, Julio Iglesias Jr. şi Enrique 
Iglesias. Julio Iglesias are o carieră de invidiat, care Ńine de patru decenii. În tot acest timp, a 
vândut peste 200 de milioane de discuri în întreaga lume şi a susŃinut peste 5000 de concerte, 
în peste 600 de oraşe. 
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                                                     ŞTIRI DESPRE ISRAEL 
 

@ Ministrul FinanŃelor Youvai Steinitz, a semnat ordonanŃa privitoare la creşterea indemnizaŃiei 
primite de supravieŃuitorii Holocaustului care trăiesc în Israel. Sumele vor fi  vărsate retroactiv 
pornind de la luna noiembrie 2009. Este vorba de sume variind între 750 şi 1300 şekeli pe lună de 
persoană (180 - 320 dolari). În total cheltuielile aferente acestei măsuri vor ajunge la 52 milioane de 
persoană. Ministrul a declarat:"Creşterea pensiilor, măsură ce va fi validată cu puŃin înainte de 
sărbători, va permite supravieŃuitorilor Holocaustului să facă faŃă cheltuielilor crescute prilejuite de 
această perioadă”. 
 
@ Uimitor, se pare că există o nouă speranŃă pentru persoanele bolnave de cancer. Cercetători de 
la Universitatea Tel Aviv au injectat unor şoareci bolnavi un medicament experimental pe care l-au 
inventat şi care ar trebui să oprească dezvoltarea celulelor canceroase în organism, transformând 
această maladie incurabilă într-o boală cronică, ce ar putea fi suportată mult mai uşor de-a lungul 
anilor. Acest tratament poate fi adaptat tuturor formelor de cancer, dar, deocamdată, el este doar în 
stadiu experimental, chiar dacă au fost obŃinute rezultate pozitive în experienŃele de laborator 
efectuate asupra şoarecilor. Conform cercetătorilor, dacă cercetările vor continua aşa cum este 
prevăzut, peste cinci ani acest medicament ar putea fi recunoscut oficial de autorităŃile medicale 
israeliene. 
 
@ Primul ministru israelian formează la ora actuală o echipă destinată negocierilor cu Autoritatea 
Palestiniană, în cadrul discuŃiilor directe. Condus de Isaac Molho, comitetul va include pe Yaakov 
Hadas, director adjunct în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, precum şi reprezentanŃi din 
Ministerul Apărării, Armatei şi alŃi agenŃi de securitate. Avidgor Lieberman, ministrul de Externe, s-a 
opus la rândul său unor noi negocieri indirecte prin intermediul trimisului american în Orientul 
Mijlociu, George Mitchell, subliniind importanŃa participării şefului diplomaŃiei la negocierile directe, 
atunci când vor avea loc. Deşi totul pare gata pentru relansarea procesului de pace, rămâne totuşi o 
problemă nerezolvată. Palestinienii cer extinderea cu 10 luni a moratoriului privind construcŃiile în 
coloniile israeliene, Autoritatea Palestiniană respingând numeroase propuneri de compromis 
formulate de americani asupra acestui subiect. 
 
@ Profesorul Elon Lindenstrauss, de la Universitatea Ebraică din Ierusalim, a primit  medalia Fields 
pe anul 2010, echivalentul premiului Nobel pentru matematică. Premiul se atribuie o dată la 4 ani, 
prof. Lindenstraus fiind primul israelian care cucereşte această prestigioasă distincŃie. Premiul este 
acordat universitarilor până la vârsta de 40 de ani, pentru a le recompensa munca. Linderstrauss a 
primit medalia în Haiderabad - India. Medalia Fields poartă numele profesorului J.C.Fields, un 
matematician de la Universitatea din Toronto. Acesta a stabilit criteriile după care sunt acordate 
medaliile, ele fiind atribuite cuiva extrem de dotat şi care a depus deja o activitate susŃinută şi 
prodigioasă. 
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 HAI SĂ BUCĂTĂRIM ! – HRANĂ SĂNĂTOASĂ, PENTRU TINE ! 
 

Θ Salată matbuha – Ingrediente : 1 kg de roşii, 1/2 kg de ardei roşii, 2-3 ardei 
iuţi, 1 căpăţână de usturoi, 1/3 pahar de ulei de măsline, boia iute de ardei sau 

puţin condiment de chilli, 1 ceapă potrivită, 100 g de bulion. Mod de preparare : 
Se pun roşiile într-un vas cu apă fierbinte pentru câteva minute, se curăţă de coajă 
şi se taie cubuleţe. Ardeii se taie cuburi şi se pun într-o cratiţă la prăjit. Se adaugă 
ardei iuţi şi ceapa şi se amestecă din când în când ca să nu se prindă. Se striveşte 
usturoiul şi se adaugă împreuna cu roşiile, se lasă să fiarbă pe foc mic şi la nevoie 
se adaugă puţina apă. Dacă vă place ca mâncarea să fie mai iute, adăugaţi boia iute 
şi sare. Aproape de sfârşit se adaugă bulionul, se amestecă încă puţin şi se stinge 
focul. Se serveşte cu ochiuri sau cu omletă sau ca atare pe pâine puţin prăjită, după 
bunul plac. 
 

Θ ŞniŃele cu ciuperci – Ingrediente : 1 ceaşcă unt, 1 cană praz tocat cu tot cu 
partea verde, 1 cană ceapă tocată, 600 g ciuperci tăiate mărunt, 1 lingură pătrunjel 
tocat, 2 ouă bătute, 1/2 ceaşcă pască fărâmiţată sau pesmet, 2 lămâi tăiate felii, 

sare şi piper Preparare : Se încălzeşte jumătate din cantitatea de unt într-o 
cratiţă. Se căleşte puţin prazul şi ceapa. Se adaugă ciupercile şi se prăjeşte totul la 
foc mediu, timp de 15 minute, până ce lichidul se evaporă. Se ia de pe foc şi se lasă 
să se răcească. Se amestecă cu pătrunjelul şi ouăle. Treptat se încorporează pasca 
fărâmiţată sau pesmetul. Trebuie să obţineţi un fel de aluat destul de tare, pentru a 
nu se împrăştia în timpul coacerii. Se asezonează cu sare şi piper, după gust. Restul 
de unt se încinge în tigaie. Se ia câte o lingură cu vârf din aluat, se pune în untul 
încins şi se apasă cu dosul lingurii de lemn. Şniţelele obţinute, cu un diametru de 
aproximativ 7 cm, se prăjesc pentru câteva minute pe fiecare parte, până ce capătă 
o culoare maronie. Se scurg de surplusul de grăsime pe un prosop de hârtie. Se pot 
servi cu felii de lămâie. 
 

Θ Supă de pui cu găluşte din pască – Ingrediente : 1 pui întreg, 1/2 ceaşcă 
ulei, 1 cană pesmet din pască, 1 gulie mare, 3 bucăţi păstârnac, 2 căni praz, cu tot 

cu partea verde, 4 ceşti apă, 4 ouă bătute, 3 morcovi mari, 3 căpăţâni ţelină. Modul 
de preparare : Se taie felii morcovii, ţelina, gulia, păstârnacul şi prazul, apoi se 
pun toate la fiert alături de carnea de pui şi 3 ceşti de apă. Se dă totul în clocot şi se 
fierbe înăbuşit timp de o oră, îndepărtând, din când în când, spuma de deasupra. 
Se bat ouăle cu o cană de apă, ulei, sare şi piper. Treptat, se adaugă pasca 
mărunţită. Se acoperă cu o folie şi se pune la rece timp de o oră. Se pune o oală cu 
apă la fiert. Se fac găluşte din amestecul preparat mai înainte şi se pun în oala cu 
apă care fierbe. Se acoperă şi se lasă să fiarbă timp de 30 de minute. Se taie carnea 
de pui şi se pune în boluri, alături de câte o porţie de legume, două găluşte şi supă. 
 

                                              (VĂ URĂM POFTĂ BUNĂ!!) 
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                           UMORUL PE TIMP DE CRIZĂ                  
 

☼ În timpul războiului, un Ńăran francez, căzut prizonier în Germania primeşte o scrisoare de acasă : 
"Nu am pe nimeni să are terenul pe care tu voiai să cultivi cartofi" îi scria soŃia. "În nici un caz să nu 
te atingi de acel teren, pentru că acolo sunt îngropate toate muniŃiile" răspunde bărbatul. Evident, 
cenzura interceptă scrisoarea şi a doua zi, un detaşament de soldaŃi germani năvăli la fermă şi 
răscoli metodic terenul, în căutarea muniŃiilor inexistente. Câteva zile mai târziu, femeia trimite o altă 
scrisoare, în care povestea cele întâmplate şi întrebând ce are de făcut. "Acum poŃi cultiva cartofii" 
răspunse soŃul. 
☼ - Ieri eram puŃin cherchelit şi-am băgat cheia maşinii în broasca uşii de la bloc. - Şi atunci ? - 
Atunci blocul s-a pus în mişcare. 
☼ Într-un ospiciu vine o inspecŃie. Inspectorul zăreşte un bolnav cu un aer inofensiv şi-l întreabă de 
ce suferă. - Pentru că îmi plac mai mult pantofii decât cizmele. - Nu e un motiv să te interneze. Şi 
mie îmi plac mai mult pantofii decât cizmele. - Da ? Dar cum, fierŃi sau prăjiŃi ? 
☼ - Ai devenit insuportabil, cu egoismul ăsta al tău ! se plânge soŃia. Nu vorbeşti decât de biblioteca 
"ta", maşina "ta", serviciul "tău", copiii "tăi". N-ai putea să spui din când în când şi "ai noştri" ? Doar 
nu Ńi s-o înnoda limba... Dar tu nici măcar nu mă asculŃi ! Ce naiba cauŃi ? 
- Pantalonii noştri cei albaştri, dragă. 
☼ Doi ardeleni la oraş, cazaŃi într-un hotel, la etajul 20. Liftul nu funcŃionează. Se apucă ei să urce 
pe scări. Pe la etajul 5, Ion către Gheorghe: - Gheo, am să îŃi zic ceva... - Lasă-mă în amărăciunea 
mea, îmi zici când ajungem sus. După încă vreo 7 etaje, Ion: 
- Gheo, trebe să-Ńi zic ceva... - Lasă-mă, Ioane, îmi zici când ajungem. Acu' lasă-mă în pace! 
În faŃa uşii, Gheorghe către Ion: - Ia zi acum ce voiai să-mi zici. - Am uitat cheia la recepŃie! 
Se apucă ei să coboare. După vreo 5 etaje, Ion vrea să zică ceva. - Lasă-mă în pace. Îmi zici jos! 
După alte 7 etaje, Ion vrea să spună ceva, Gheorghe enervat îl opreşte. Ajung sleiŃi la recepŃie, Ion: - 
Mai, Gheo, tu chiar nu ştii de glumă ??!! 
☼ Se făcea că un ginecolog se gândeşte să se facă mecanic... Şi se duce omul nostru la cursul de 
mecanici. Ionescu ia 8, Popescu ia 10, iar ginecologul nostru se căptuşeşte cu un 15. Uimit se duce 
şi el la prof. şi întreabă cum se poate ? - łi-am dat 5 puncte pentru că ai desfăcut motorul, încă 5 
pentru că l-ai montat la loc cum trebuie, şi încă 5 ca bonus că ai lucrat prin Ńeava de eşapament ! 
☼ Un tată scoŃian le spune copiilor săi: copii, daca sunteŃi cuminŃi săptămâna asta, duminică vă duc 
la cofetărie să vedeŃi cum mănâncă lumea prăjituri. 
☼ Furnica alerga disperata prin pădure... La un moment dat dă nas în nas cu leul, regele animalelor: 
- Ce faci, furnicuŃo, unde alergi în halul asta? - Păi, cum, mărite rege, n-ai auzit? 
- Nu, ce e? - S-a produs un accident îngrozitor... - Zi odată, ce e?! - Păi, s-au ciocnit elefantul şi 
hipopotamul, rău de tot... - Bine, şi ce treabă ai tu, de ce alergi ca disperata? - Mă duc să donez 
sânge! 
☼ Care e diferenŃa dintre un sinucigaş şi o fată mare? - Sinucigaşul încearcă să moară iar fata mare 
moare să încerce. 
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  ŞtiaŃi Că     .........................................................     
 

●  Regele persan Artaxerxes I, poreclit şi Macrocheir (Longimanus, în latină), avea mâna dreaptă 
mai lungă decât cea stânga ? De acolo şi porecla. 
● Fără pigmenŃi, pielea noastră ar fi excesiv de albă. Însa vasele sanguine de la suprafaŃa pielii 
adaugă un strop de roşu. Pigmentul galben şi melanina sepia sunt create, la rândul lor, de razele 
UV. Aceste patru nuanŃe sunt amestecate pentru a da naştere culorilor de piele pentru toate rasele. 
● Locul cu cea mai mare umezeală se află în Hawaii, in S.U.A.. În medie, aici plouă aproximativ 335 
de zile pe an. 
● Cea mai scăzută temperatură din lume a fost înregistrată în Vostok, Antartica, pe 24 August 1960. 
Temperatura măsurată atunci: -127 de grade Fahrenheit ( - 88 de grade Celsius). 
● Cea mai mare temperatură măsurata la umbra a fost de 58°C, aceasta fiind înregistrată în 
localitatea libiana Al-Azizi, din deşertul Sahara. 
● Pasărea Phoenix este pasărea legendară despre care se spune că ar învia din propria ei cenuşă? 
Aceasta este cunoscuta atât din mitologia greacă, cât şi din cea egipteană, unde purta numele de 
Benu. 
● Cel mai mare deşert al Terrei este Sahara, care măsoară 8,8 mil. km2, cu o lungime de 5150 km 
între Oc. Atlantic şi M. Rosie şi o lăŃime de 2250 km între M. Mediterana şi Sahel? 
● Aproape 97% din apa de pe Pământ se găseşte în oceane? Totodată, mai bine de 70% din apa 
"dulce" se găseşte în calotele glaciare din Antarctica şi Groenlanda. 
● Cel mai mare parc naŃional se afla în Groenlanda (700 000 km pătraŃi)?Acesta ocupă partea de 
NE a insulei Groenlanda şi este de aproape trei ori mai mare decât România şi de 15 ori mai mare 
decât Parcul NaŃional Wood Buffalo, care a deŃinut recordul până în anul 1974. 
● Cel mai înalt podiş este Podişul Tibet? Altitudinea medie, 4 785 m fiind situat în partea central 
sudică a Asiei. Este străbătut de lanŃuri muntoase de 6000 - 7000 m, având o climă uscată şi aspră. 
● Talinul este cea mai dulce substanŃă. ObŃinut din arilii (apendice ale anumitor substanŃe) plantei 
katemfe (Thaumatococcus daniellii), este de 6150 de ori mai dulce decât zaharoza. Planta se 
găseşte în anumite regiuni din Africa de Vest. 
● În ianuarie 1999, cercetătorii de la Laboratorul NaŃional Lawrence Livermore, California, SUA, şi de 
la Institutul pentru Cercetări Nucleare, Dubna, Rusia, au anunŃat crearea celui mai nou şi mai greu 
element chimic din lume. Acesta este elementul 114, conŃine 114 protoni şi pare a fi mult mai stabil 
decât oricare alt atom super-greu. A rezultat prin bombardarea cu un izotop de calciu a unui izotop 
de plutoniu îmbogăŃit cu neutroni. 
● Cea mai mică specie de urs este considerat a fi ursul soare? AdulŃii au o lungime de 1-1,4m şi o 
greutate de până la 65 kg. Arealul lor se întinde din India până în Indonezia. 
● Ursul Polar este cel mai mare animal de prada terestru? Masculii pot fi de 3 m înălŃime şi 
cântăresc 650 kg, în timp ce femelele cântăresc 250 kg. 
● Aspirina a fost descoperita în timp ce se analiza un produs expirat? 
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        CCCC    UUUU    RRRR    IIII    OOOO    ZZZZ    IIII    TTTT    ĂĂĂĂ    łłłł    I I I I         IIII    SSSS    TTTT    OOOO    RRRR    IIII    CCCC    EEEE 

☼ În 1685, cărŃile de joc erau folosite drept bani în Noua FranŃă 
(teritoriile franceze din America de Nord) din cauza lipsei de monedă. 
☼ Abel Tasmam a descoperit Tasmania, Noua Zeelanda şi Fiji în prima sa 
călătorie, dar a reuşit să rateze complet Australia. 
☼ Prima ciocolaterie din Londra s-a deschis în 1657. Englezii credeau ca 
băutura era un medicament, capabil să trateze tuberculoza. 
☼ După 1700, englezii şi olandezii au avut ideea de a adăuga lapte şi zahăr în 
ciocolată. La începutul secolului următor, compania Fry and Sons a inventat 
ciocolata solida, îndrăgită astăzi de miliarde de consumatori. 
☼ „O inimă veselă este un bun medicament", a scris un rege înŃelept al 
Israelului antic, cu circa 3.000 de ani în urmă. În prezent, medicii sunt de acord 
cu aceste cuvinte înŃelepte, inspirate de Dumnezeu. Însă mulŃi dintre noi poate 
că nu sunt din fire 'veseli'. 
☼ În al doilea război mondial au murit cca. 62.000.000 de persoane. 
Surprinzător, nu militarii au fost cei mai mulŃi dintre aceştia (25 de milioane), ci 
populaŃia civilă (37 de milioane). 
☼ România este prima Ńară din lume cu producŃie de petrol înregistrată statistic 
(1857), cu exploatări între văile râurilor Prahova şi Trotuş. 
☼ Triunghiul Bermudelor este locul producerii unui enigmatic fenomen natural. 
În spaŃiul marin, de forma triunghiulară, dintre Insula Bermude, Insula Puerto 
Rico şi Peninsula Florida acŃionează forŃe insolite, electromagnetice sau de altă 
natură. În cadrul expediŃiei sale, în preajma Insulelor Bahamas Cristofor 
Columb a zărit o sferă de foc care a făcut înconjurul corabiei sale, în  acelaşi 
moment busola s-a dereglat, acul ei făcând rotiri complete. În această regiune 
au dispărut inexplicabil numeroase vase,   avioane  militare şi comerciale. La 5 
decembrie 1945, cinci bombardiere care decolaseră de la Fort Lauderdale 
pentru o misiune de antrenament au dispărut în plin zbor. Avionul trimis în 
ajutor a dispărut în zona în care bombardierele continuau sa lanseze mesaje. 
☼ Las Vegas Stip este cel mai strălucitor oraş din întreaga Americă şi acest fapt 
se datorează inspiraŃiei unui gangster care avea să inaugureze primul club de 
noapte în decembrie 1946. 
☼ În Deşertul Sahara sunt prezente forme ciudate de ciuperci, ace, sfincşi, 
asemenea ,,Babelor" din Bucegi. Acestea sunt martori de eroziune cunoscute 
sub denumirea de gara.  
☼ La vest de Insula Guam a fost măsurată cea mai mică presiune atmosferica 
înregistrată vreodată pe Terra: 875,9 mb (redusa la nivelul marii), în ziua de 24 
septembrie 1958. 
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  TAREF – Antonimul lui Caşer. Nepermis. Spurcat. NoŃiune în codexul judaic pentru mâncare nepermisă, fie 
că e vorba de cărnurile vieŃuitoarelor nepermise, fie că e vorba de amestecul între carne şi lapte = Basar be 
Halav. 
  TAMHUI – Sau Beit Tamhui = cantină populară pentru săraci. În fiecare comunitate există o asemenea 
instituŃie, în care săracii târgului îşi primeau masa zilnică. După Talmud, cine posedă contra-valoarea a două 
mese, nu are voie să beneficieze de această cantină. 
  ŞKHINA – Divinitatea. Unul din numele Domnului, întrebuinŃat îndeosebi în Talmud. Filozofii vremii susŃineau 
că Dumnezeu conduce lumea prin forŃe create în acest scop, dar că El se află deasupra şi în afara lumii. 
Judaismul n-a primit această teorie; în tradiŃia judaică Dumnezeu este peste tot. El sălăşluieşte în mijlocul lumii şi 
a neamului său şi de aici numele de Şkhina = sălăşluire.  
  PILPUL – Cazuistică. Dezbaterea talmudică care analizează problema până în amănuntele ei cele mai 
neobservate. Pentru pilpulistica adevărată e nevoie nu numai de o stăpânire deplină a materiei, ci şi de o minte 
analitică. Pejorativ întrebuinŃat pentru cei care discută la infinit, argumentând cu elemente care de fapt nu prea 
au ceva comun cu subiectul dezbătut. 
  NASI – În Biblie denumirea şefului de trib din seminŃia lui Israel. Mai târziu titlul capului Sanhedrin-ului. În 
zilele noastre preşedintele statului Israel. 
  KAMELIA – Amuletă. Pătrat dinpiele tăbăcită = Klaf, pe care sunt scrise vorbe de vrajă, litere, formule 
secrete, care se purtau pe gât sau se Ńineau sub pernă, etc., din credinŃa că deŃin putere de tămăduire, pază de 
duhuri rele, etc. ÎnŃelepŃii Talmud-ului au încercat să dezrădăcineze asemenea credinŃe. Perioada de înflorire a 
amuletelor, era evul mediu.  
  HADAS – Mirt. Unul din cele patru feluri = Arba Minim care se obişnuieşte de Sucot. Există cam o sută de 
soiuri de mirt. Cel întrebuinŃat pentru ritualul de Sucot e mirtul sălbatec sau mirtul care creşte în trei foi. 
  ESER MACOT – Cele zece plăgi cu care Domnul i-a pedepsit pe egipteni, când au refuzat să-i elibereze de 
IsraeliŃi din robie. 1) Dam = sânge; 2) Ńefardea = broaşte; 3) chinim = păduchi; 4) arov = fiare sălbatice; 5) dever 
= ciumă; 6) şhin = râie; 7) barad = grindină; 8) arbe = lăcuste; 9)  hoşekh = beznă; 10) bekhorot = moarte întâilor 
născuŃi. 
  COFEIR be-IKAR – Renegat. Cine nu recunoaşte existenŃa lui Dumnezeu. După unii, cine neagă cele 13 
principii fundamentale ale lui Maimonide. 
  COL DIKHFIN – Fiecare înfometat. Expresie arameică din primul capitol al Hagadei de Pesah, care invită 
orice înfometat să se alăture la prăznuirea Seder-ului. De aici expresia obişnuită în popor, care tălmăceşte le-
Khol Dikhfin = pentru toŃi. 
  ARBA AMOT – Patru coŃi. NoŃiune folosită în literatura talmudică şi post-talmudică pentru exprimarea unei 
măsuri de lungime minimale. E cunoscută zicala: „Cine parcurge o distanŃă de patru coŃi pe pământul EreŃ 
Israelul-ului, şi-a câştigat raiul”. Aceasta este quintesenŃa importanŃei Israelului, aşa cum a fost concepută de 
învăŃaŃii Talmud-ului. 
  AMORA-IM – Titlu acordat corifeilor Talmud-ului. ÎnŃelesul cuvântului este tălmăcitor. Din disputele Amora-
imilor asupra enunŃărilor din Mişna a Tanaim-ilor s-a creat Talmud-ul. 
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                                   REMEDII   NATURISTE   
 

              ULEI VOLATIL DE BRAD şi DE MENTĂ 
 
Bradul este un copac, care creşte în zonenele muntoase fiind considerat o 

fabrică de produse biochimice naturale. Principiile volatile acumulate în acest 
arbore ajută la menŃinerea sănătăŃii. Uleiul volatil de brad se obŃine din conuri şi 
muguri. El menŃine un tonus general pozitiv, pe timpul verii constituind un 
balsam pentru simŃurile omului. 

Combate oboseala psihică acumulată în timpul unui serviciu solicitant din 
perioada verii. Luna august fiind mai caldă decât iulie, are nevoie de folosirea 
acestui ulei volatil, răcoros. El curăŃă aura energetică şi energiile parazite. Aura se 
destinde în câteva minute după ce am pus în folosinŃă vasul de aromaterapie. La 
nivelul întregului organism se instalează o stare de confort. Mai ales în timpul 
verii, când e caniculă, aromaterapia cu ulei de brad, care conferă o răcoare 
parfumată, este foarte plăcută, întărind starea de vitalitate şi revigorând corpul 
fizic. 

Când sistemul nervos e suprasolicitat, uleiul volatil de mentă alungă 
oboseala. Este folositor şi în tratarea inflamaŃiilor organice şi energetice din corp 
sau din aura energetică. CurăŃă corpurile slăbite de energii parazite, tratează căile 
respiratorii inflamate. Combate stările reumatismale care dau starea de moleşeală 
la nivelul încheieturilor. E util şi în deochi. 

Uleiul volatil de mentă este folosit şi la meditaŃii pentru a elimina stările de 
frică. El exprimă puritatea şi perseverenŃa. Folosit constant aduce prosperitate şi 
puritate.  

Când canicula ne sufocă în luna lui Gustar, cum i se spune în popor, lunii 
august, o jumătate de picătură de ulei volatil de mentă pusă în frunte şi altă 
jumătate la baza nasului conferă o protecŃie împotriva căldurii, oferind o senzaŃie 
foarte plăcută de răcoare. 

Putem pune şi după urechi o mică picătură. AtenŃie însă : dacă la 
aromaterapie se pun în apă 3-5 picături la un vad mic la ungerea anumitor zone 
din corp nu este voie să se utilizeze decât atunci când pielea este curată şi uscată. 
În cazul când se aplică pe pielea transpirată, apare o senzaŃie de usturime 
puternică. 

 

    Articol pus la dispoziŃia noastră prin amabilitatea d-nei Rodica Şoricău Soreanu 
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                    NATURA LA ÎNDEMÂNA TA !!                

       Varza roşie şi proprietăŃile ei !  – Boli ce pot fi prevenite cu ajutorul verzei ! 
 

Este, practic, aceeaşi specie ca şi varza albă, fiind o varietate a acesteia. Dincolo de 
înfăŃişare, între varza roşie şi cea albă mai sunt însă şi alte diferenŃe, invizibile cu 
ochiul liber, dar extrem de importante. De pildă, spuneam despre varza albă că are 
un conŃinut de vitamina C mai mare decât portocalele. Ei bine, varza roşie conŃine 
de până la … 6-8 ori mai multă vitamina C decât surata ei albă, fiind un adevărat 
concentrat din această vitamină. Apoi, pigmenŃii care dau culoarea roşie acestei 
legume au un rol foarte important ca medicament. Aşadar, Ńinând cont că 
modalităŃile de preparare ale verzei roşii sunt perfect identice cu cele prezentate la 
cea albă, să vedem în continuare câteva recomandări terapeutice extrem de 
importante. 
 
Alzheimer – antocianii, adică pigmenŃii roşii din această varietate de varză, fac 
adevărate miracole în prevenirea şi în combaterea degenerării celulelor din 
sistemul nervos central. Se administrează salată proaspătă, câte 300 g pe zi, în cure 
de 60 de zile, urmate de alte 15 zile de pauză, după care tratamentul se poate 
relua. Încă nu se ştiu foarte multe lucruri despre capacitatea tratamentului cu 
varză roşie de a stabili funcŃiile cerebrale alterate de Alzheimer, însă efectul de 
prevenire şi de încetinire sau chiar de blocare a evoluŃiei bolii cu ajutorul verzei 
roşii este cert. 
 
Febra – se administrează salată de varză (150 de grame) sau sucul de varză (100 
ml) de 2-3 ori pe zi. ConŃinutul ridicat de vitamina C al acestei legume ajută inima 
şi sistemul cardiovascular să reziste cu succes temperaturii ridicate, catalizează 
acŃiunea sistemului imunitar, care este principalul „beneficiar” al acceselor de 
febră. 
 
Alergia – este prevenită de o cură cu salată de varză roşie crudă (ori chiar murată) 
pe timpul iernii. Se consumă 200-300 de grame zilnic, pe o perioadă de timp de 3 
luni, urmată de alte 3 săptămâni de pauză, după care se poate relua. BogăŃia de 
vitamina C şi de antioxidanŃi din această legumă ajută la reglarea reacŃiei 
sistemului imunitar la interacŃiunea cu factorii externi. 
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● În data de 4 spre 5 august 1944 vasul MEFKURE ce făcea parte dintr-un convoi de alte două vase şi care avea asupra sa 
aproximativ 300 de persoane este scufundat în circumstanŃe nici astăzi elucidate. Victimile erau cu prepoderenŃă evrei ce 
doreau să ajungă în Palestina. Sperăm ca timpul şi adevărul să izbândească ! 
● În data 5 – 6 august 1942 avea să fie deportat doctorul şi pedagogul care-şi dedicase viaŃa şi devotamentul copiilor din 
orfelinate pe numele său JANUSZ KORCZAK – el alături de cei 200 de copii avea să-şi găsească sfârşitul în lagărul de la 
Treblinka 
● S-a născut la 9 august 1914, în Craiova ALEXANDRU MANDY. Studii gimnaziale în oraşul natal. Între 1935-1940, a urmat 
cursurile FacultăŃii de Farmacie la Bucureşti. Între 1950-1952, a fost director de studii la Institutul de Teatru şi Film "Ion Luca 
Caragiale", din Bucureşti. Este autorul unor musicaluri, a numeroase şlagăre de muzica uşoară românească (şi libretist), 
publicate în culegerile Melodii alese (Ed. Muzicala, 1978), Muzica uşoară (Ed. Muzicală, 1979), Succese ale muzicii uşoare 
romaneşti (Ed. Muzicală, 1980). Este laureat la Premiului Litoralului (1966), al MenŃiunii de Onoare (1971), al ediŃiilor din anii 
respectivi ale Concursului naŃional de muzică uşoară de la Mamaia, al Premiului Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din 
România (1970). Este menŃionat în lucrările unor muzicologi români de prestigiu: Viorel Cosma (Muzicieni români. Lexicon, 
1970); Edmond Deda (Parada muzicii uşoare româneşti, 1968); Zeno Vancea (CreaŃia muzicală românească în secolele XIX-
XX, vol. II, 1978). 
● La 9 august 1931 s-a născut în Bucureşti - TEODOR WEXLER. Studii: Liceul "Cultura B", Liceul teoretic evreiesc ("Graur"), 
Liceul "Dimitrie Cantemir", Facultatea de chimie alimentară, Institutul Politehnic Bucureşti. Între 1955-1958, cercetător la Uzina 
chimica "9 Mai" - Bucureşti. Între 1960-1971, cercetător la Institutul de cercetări pentru prelucrarea maselor plastice şi auxiliare. 
Între 1970-1979, asistent la Facultatea de chimie organică; 1979-1991, lector şi conducător proiecte licenŃa la Facultatea de 
Chimie industriala - Bucureşti. Concomitent (1971-1973 şi 1973-1990) este şef în serviciul cercetare la Grupul industrial săpun-
detergenŃi şi la Centrala industriala de medicamente, cosmetice, coloranŃi, lacuri. Este autorul a numeroase comunicări publicate 
în reviste de specialitate din tara şi străinătate şi a 46 de brevete. Este membru fondator şi vicepreşedinte al FundaŃiei "Dr. 
Filderman". 
● OSY LAZAR s-a născut la 9 august 1928, în GalaŃi. A absolvit Facultatea de Mecanică de la Institutul Politehnic Bucureşti, 
Academia Comerciala. A studiat 4 ani la Facultatea de Matematica. A fost conferenŃiar la Institutul Politehnic din Bucureşti, a 
deŃinut funcŃii de răspundere în Ministerul ConstrucŃiilor, Ministerul Industriei Uşoare. Este autorul a mai multor lucrări de ştiinŃă 
din care menŃionăm Calculul şi construcŃia maşinilor-unelte (Editura Tehnica, 1958), Culegere de probleme de mecanică şi 
rezistenŃa materialelor (Editura Tehnica, 1960). Este laureat a numeroase premii în Ńară şi străinătate. Este vicepreşedinte al 
C.E.B., membru în Comitetul director al F.C.E.R., preşedinte al Departamentului Anti Defamation League în cadrul Forumului 
B'nai B'rith "Dr. Moses Rosen" din România, coordonator al activităŃilor de cult iudaic pe Ńară. 
● 10 august 1794 – S-a născut LEOPOLD ZUNZ. Creatorul ştiinŃei iudaistice s-a născut în oraşul german Detmold şi a 
murit la Berlin, la 17 martie 1886. A fost directorul seminarului evreiesc din Berlin. 
● La 10 august 1980 la Bucureşti moare ISAC PELTZ – născut  pe 12 februarie 1899 la Bucureşti. I. Peltz a fost un scriitor şi 
jurnalist evreu-român, membru al Uniunii Scriitorilor din România. A scris numeroase roman şi nuvele, între care mai cunoscute 
sunt: „Calea Văcăreşti”, „Foc în hanul cu tei”, „Moartea tinereŃilor”. În timpul Holocaustului a apărut pe lista de Scriitori evrei 
ostateci. Între anii 1951 şi 1954 a fost arestat de către securitate şi trimis la o serie de închisori politice şi lagăre de muncă 
forŃată. A fost tatăl pictoriŃei Tia Peltz. Majoritatea cărŃilor lui Isac Peltz au fost ilustrate de fiica sa, artista Tia Peltz. 
● S-a născut la 15 august 1928, în Bucureşti - MATY BLUMENFELD. Studii: Liceul "Cultura B", devenit ulterior "Mihail 
Sebastian", Facultatea de Mecanică - Bucureşti (1952), doctorat cu tema "Metoda de recurenŃă a celor trei necunoscute" (1964). 
Din 1970 până în prezent - profesor la Facultatea de Aeronave, Catedra de RezistenŃa Materialelor şi la Facultatea de 
Mecanică. Co-autor al lucrărilor Manualul inginerului mecanic (Ed. Tehnica, 1959), Culegere de probleme din rezistenŃa 
materialelor (Ed. Tehnica, 10 ediŃii, din 1953 până în 1991), Tensometria electrică rezistivă (Ed. Tehnica, 1965), Calculul de 
rezistenŃă al pieselor de maşini (Ed. Tehnica, 1979), autor al volumelor Calculul barelor cu calculatoare numerice (Ed. Tehnica, 
1974), Curs de rezistenŃa materialelor (Ed. U.P.B., 1979, 1989), Metoda elementelor finite - aplicaŃii (Ed. U.P.B., 1992), 
Introducere în metoda elementelor finite (Ed. Tehnica, 1995). Este preşedinte de onoare al SocietăŃii de Inginerie Asistată de 
Calculator (S.I.A.C.). 
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CONSILIUL JUDEŢEAN VRANCEA 
UNITATEA DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ ODOBEŞTI 

Str. Pictor Grigorescu nr. 2, Odobeşti, jud. Vrancea 

tel/fax : 0237/675422, e-mail: uamso@yahoo.com, www.uamsodobesti.ro 

Către, 

COMUNITATEA EVREILOR DIN FOCŞANI 
În atenŃia Domnului Preşedinte, Mircea Rond 

 ALIMENTE    PENTRU    SĂNĂTATEA    NOASTRĂ 

Usturoiul – bun în cazul infecŃiilor, cum ar fi răcelile – are proprietăŃi antivirale, antiseptice şi 
antibiotice. Reduce colesterolul şi îmbunătăŃeşte sistemul imunitar, curăŃă ficatul şi îmbunătăŃeşte 
circulaŃia sanguină. 

Nucile şi seminŃele – deşi nucile au multe calorii, ele sunt pline de proteine, antioxidanŃi, 
vitamina E, zinc şi seleniu. Sunt o alegere bună în cazul unui snack – mai bine consumate crude şi nu 
prăjite. SeminŃele – sunt bogate în Omega 3 şi Omega 6 şi multe vitamine şi minerale, sunt bune pentru 
piele, luptă împotriva bolilor de inimă, detoxifică şi îmbunătăŃesc sistemul imunitar. 

Ovăzul - este foarte nutritiv, se digeră uşor şi este o bună sursă de energie ce se eliberează 
încet. ÎncearcaŃi terciul de ovăz cu fructe de pădure la micul dejun. Ovăzul este bun pentru oase şi dinŃi 
şi are mult calciu şi fosfor. Este bun pentru sistemul nervos şi are un efect relaxant, de asemenea 
stabilizează nivelul zahărului şi reduce colesterolul. 

Peştele gras – cum ar fi somonul, tonul, scrumbia sau sardinele. Sunt bogaŃi în acizi graşi de tip 
Omega 3.  Acizii graşi sunt buni pentru memorie şi funcŃionarea generală a creierului, în problemele de 
inimă şi în problemele inflamatorii la nivelul pielii, are efecte benefice asupra pielii uscate. Peştele e 
bogat în seleniu care detoxifică şi protejează împotriva cancerului. 

Soia – precum alte tipuri de fasole, e o sursă importantă de proteine. Reduce presiunea 
sanguină şi nivelul colesterolului şi luptă împotriva cancerului. Tofu este bogat în calciu şi fier şi este bun 
pentru circulaŃia sanguină. 

Batata şi cartofii dulci – sunt buni pentru eliberarea treptată e energiei. ConŃin estrogeni 
vegetali. Sunt bogaŃi în antioxidanŃi, vitamine şi minerale ce elimină metalele grele din organism. 
Protejează împotriva bolilor de inimă, cancer şi sunt buni pentru circulaŃia sanguină. Sunt bogaŃi în 
vitamina E care este bună pentru piele. Mineralele precum calciul, magneziul şi potasiul sunt bune 
pentru oase, dinŃi şi gingii. 

Iaurtul – doar varianta naturală, nu cea plină de zahăr! Este o sursă bună de proteine şi calciu. E 
uşor de digerat de sistemul digestiv, creşte nivelul bacteriilor bune în special după un tratament cu 
antibiotice. Protejează sistemul imunitar şi e bun în infecŃiile urinare şi în infecŃiile cu ciuperci. 
CumpăraŃi produse proaspete şi organice de câte ori e posibil! Fructele organice şi legumele au un nivel 
mare de minerale şi nu au insecticide şi pesticide. 
                    Articol trimis prin amabilitatea d-nei ELECTRA   EFTANDOPOLOS 
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Pentru potenŃialii interesaŃi, Comunitatea Evreilor din Focşani – situată în Str. Oituz Nr.4, 
pune la dispoziŃia  fiecăruia o bogată bibliografie despre cultura, istoria şi tradiŃia poporului 
evreu. La biblioteca clubului se pot procura noi cărŃi apărute la editura Hassefer şi nu numai, 
sau pot fi înprumutate cărŃi, reviste, ziare sau se poate asculta muzica anilor 1970-1990. Tot 
la clubul comunităŃii se pot urmări filme, pelicule şi ecranizări celebre despre Israel sau 
despre viaŃa evreilor în contextul social, politic şi istoric totodată de-a lungul vremii. Se pot 
organiza concursuri şi competiŃii pe tematica jocurilor de table, remi sau şah. De altfel să nu 
omitem faptul că, în fiecare zi de marŃi şi joi între orele 9-11 medicul comunităŃii noastre 
acordă consultaŃii medicale persoanelor asistate de F.C.E.R. şi membrilor ce aparŃin 
comunităŃi noastre. 
 

 
                                                                         

                  

Cu prilejul lunii august Comunitatea Evreilor din Focşani a derulat noi proiecte şi 
programe luând parte la o serie de evenimente culturale şi artistice ce au însemnat atât 
pentru aceasta şi membrii ei momente de reală erudiŃie şi evadare din citadinul năucitor. 
Luna august a însemnat pentru noi : 

- Pe data de 4 august l-am elogiat aducându-i un prisos de amintire celui care a fost 
salvatorul a multor evrei, diplomatul suedez Raoul Gustaf Wallenberg (născut pe 4 
august 1912 – dec. ? 16 iulie 1947 ?) ; 

- În 5 august am comemorat două evenimente, primul scufundarea vasului Mefkure 
(5 august 1944) ce transporta din portul ConstanŃa circa 300 de evrei spre EreŃ 
Israel şi a doua comemorare Janusz Korczak – doctor, pedagog ce avea să îşi 
iubească până în ultima clipă protejaŃii, copii – în 5 august 1942 ia drumul spre 
lagărul Treblinka ; 

- Remember muzical –  pentru cel care a fost Alexandru Mandi (născut 9 august 
1914), compozitor şi textier, autorul a numeroase şlagăre şi melodi de muzică 
uşoară ; 

- Elogiu literar adus celui care a fost şi rămâne Isac Peltz (decedat 10/11 august 
1980), opera sa alcătuită din romane şi nuvele a fost cel mai ades ilustrată de fica 
sa, pictoriŃa Tia Peltz ; 

- În data de 12 august am fost invitaŃi la lansarea de carte din incinta Bibliotecii 
JudeŃene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea – unde doamna Lucia Cherciu şi-a 
prezentat volumul ; 

- „Galeria Hidalgo” – ne-a invitat la expoziŃia de pictură şi sculptură „Trialog” unde 
deschiderea a avut loc în data de 17 august şi durează până pe 19 septembrie.   

 

ÎN ATENłIA CITITORILOR!!!! Pe adresa de mail rondmircea@yahoo.com , aşteptăm să ne 
contactaŃi în vederea unor sugestii, articole, fotografii şi alte documentaŃii ce fac rostul a fi publicate 
pentru cei ce vor să fie informaŃi să citească. MulŃumim anticipat!! SHALOM!! 
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 Articol primit de la domnul profesor Bogdan Constantin Dogaru – Arhivele NaŃionale Vrancea 
Continuarea din numărul precedent ………….. 
 

funcŃia de preşedinte; Volf Beno – vicepreşedinte; Grimber Fredi –  “când a luat fiinŃă org. 
Bethar a deŃinut funcŃia de preşedinte apoi de secretar al acesteia, este emigrat din anul 1948”; Singer 
Blanca – “a deŃinut funcŃia de membră în comitet, această funcŃie a mai deŃinut – o şi la Executiva Locală 
Focşani, este emigrată din anul 1950”; Goldsteian Feni – membru în comitet, emigrat. Responsabilul 
cultural al suborganizaŃiei era Neiger Gratziela domiciliată la data respectivă în Bucureşti. În document 
apar menŃionaŃi un număr de 23 de simpli membri ai organizaŃiei din care 22 se aflau liberi la domiciliu, în 
iulie 1952, iar unul (Leibovici Saul) apare ca emigrat. 
 În Odobeşti , comitetul de conducere al suborganizaŃiei era compus din: Carol Goldemberg  - 
preşedinte, emigrat, Izu Orenstein – membru, emigrat, Sacagiu Haerei – membru, emigrat, Lupu Aron – 
membru, Odobeşti, Iancu Iosif – membru, Focşani. 
 SuborganizaŃia sionistă RENAŞTEREA din Focşani a avut un comitet de conducere compus 
din: 
 Heinrich Israel – a fost preşedintele suborganizaŃiei în care a activat până în 1948; „în acest timp 
a mai fost membru şi în comitetul fondului naŃional, ocupându – se cu strângerea de bani de la ceilalŃi 
evrei pentru a – i trimite în statul Israel”; „Nu este încadrat în nici o organizaŃie democrată afară de 
membru sindicalist, se pare că nu este ataşat clasei muncitoare, nu a depus formular de plecare în Israel”; 
Ferdinand Meerovici – cenzor; s – a încadrat în suborganizaŃie după 23 august 1944 şi a activat până la 
autodizolvarea acesteia. „În prezent este medic la Spitalul Unificat AdulŃi Focşani, nu are manifestări 
ostile.(…) Nu a depus acte pentru emigrare”. Soberman Ghert – membru; medic la Spitalul Unificat de 
Copii din Focşani. 
 Singurul lider emigrat la data respectivă era Oscar Haimovici – vicepreşedinte, plecat în Israel din 
1950. 
 OrganizaŃia sionistă „HAPOEL HAMIZRACHI MIZARCHI” a avut până la 23 noiembrie 
1947 următorul comitet de conducere: Picholtz Saul – preşedinte, Apel Iancu – secretar, Gotesfruct 
Sara – membru. 
 „Înainte de 10 mai 1948” componenŃa comitetului de conducere era următoarea: 
 Derbarindigher Nahum – preşedinte, Rotenberg Aron – secretar, Raiman Marcu – casier, 
Segal Osias – membru, Iosefsohn Pincu – membru. 
 Apare menŃiunea: „Această schemă este neîndoielnică întrucât a fost scoasă după documente 
originale ale acestei organizaŃii”. 
 OrganizaŃia MIZRACHI 9 avea un număr de 75 de membri din care, în iulie 1952, 24 erau cu 
domiciliul în Focşani iar 51 emigraseră în Israel. În „schiŃa” din 24 iulie 1952 apare următorul comitet de 
conducere: Drebanridicher Darnichel  – preşedinte, emigrat, Moise Sigler – secretar, emigrat, 
Gotesfruct Sara – casieră, Focşani, Apel Iacob – membru, Focşani. 
 În Odobeşti  organizaŃia avea următorul comitet de conducere: Pincu Sechter – preşedinte 
(emigrat), Picholtz Emil – secretar (emigrat), Sechter Iancu – membru  
 
                                                 
9 OrganizaŃia sionistă Mizrachi era formată îndeosebi de rabini. Urmărea crearea unui stat iudeu în Palestina, cu păstrarea 
tradiŃiilor religioase. În cadrul asociaŃiei Mizrachi existau şi organizaŃii de tineri: Thora Avodah şi B – nei Achiba. Vezi *** 
MinorităŃi etnoculturale. Mărturii documentare despre evreii din România (1945 – 1965), FundaŃia CRDE, Cluj – Napoca, 
2003, p. 375 – 376. 
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(emigrat), Goldemberg Ica – membru (Odobeşti), Picholtz Leon – membru (emigrat) şi Mozes Blumen 
– membru (Odobeşti). 
 Partidul muncitoresc POALE SION10 din Focşani a avut ca lideri pe: 
 Robert Garfunghel – preşedinte, „în prezent nu este încadrat în nici o organizaŃie de masă, se 
pare că nu este ataşat clasei muncitoare, nu se manifestă făŃiş, are cabinet dentar propriu în Focşani, a 
depus formular pentru emigrare”; Safran Mozes – vicepreşedinte, Focşani, „nu este ataşat clasei 
muncitoare (…), a depus formular pentru emigrare”; Leibovici Henrich – secretar tineret, Focşani, „Nu 
este încadrat în nici o organizaŃie de masă. Nu este ataşat regimului. Nu se manifestă făŃiş fiind un element 
ascuns. A depus formular de emigrare în Israel”; Goldemberg Iancu – responsabil politic, emigrat; 
Herşcovici Iosef – secretar tineret, Focşani, „Fost membru P.M.R. şi exclus pentru activitate sionistă. Nu 
este cunoscut cu manifestări ostile regimului şi nici nu întreŃine legături intime de prietenie cu elemente 
dubioase. (…) Are depus formular de emigrare în Israel.”;  Sapel Mendel – casier, emigrat; Cogos Iancu 
– cenzor, emigrat din anul 1951; Benu Marcus – cenzor, de profesie fotograf, plecat în Israel din 1951; 
Volf Milard  – cenzor, plecat în Israel din 1951; Mendelson Ilie – cenzor, emigrat; Lupu Avram  – 
membru, negustor de haine vechi, emigrat din 1950; Hopel Simon – membru, plecat din 1950; Herş IŃic – 
membru, chelner, emigrat. OrganizaŃia POALE SION din Focşani număra 258 de membri „stabili la 
domiciliu” în iulie 1952. 
REVIZIONISTA 11 – organizaŃie sionistă din Focşani având în frunte următoarele persoane:  Vaisman 
Iosif – preşedinte, comerciant, emigrat din 1949; Gutman Cons – vicepreşedinte, comerciant, emigrat din 
1950; Pascal Leibu – vicepreşedinte, negustor, emigrat din 1951; Haimovici Moise – secretar, funcŃionar 
comercial, emigrat; Abramovici Haim  – membru, emigrat; Veiter Iosif – cenzor, emigrat; Saul Leibu – 
membru, Focşani, „nu are manifestări ostile regimului”, „nu a depus acte de plecare în Israel”; Ghersim 
Leiba – membru, Focşani; Sechter Ilie – membru, emigrat din 1950; Zumer Adrian  – membru, Focşani, 
„prin anul 1948 devine preşedinte al acestei organiz. În care a activat până la autodizolvare”; Kimel 
Beniamin – membru, Focşani, „a depus formular ptr. Emigrare însă rezultatul i – a venit negativ. În anul 
1947 se înscrie în P.S.D. de unde la unificare este trecut în P.M.R. în calitate de membru, unde a activat 
până în anul 1950 când a fost exclus pentru activitate sionistă şi ptr.faptul că întreŃinea legături de 
prietenie cu elem. care nutreau emigrarea în Israel.(…)”; Ca fost membru în comitetul de 
 
                                      
 
                                                           Continuarea în numărul viitor !! 

                                                 
10 Partidul Social Democrat al Muncitorilor Evrei. 
11 Uniunea Sioniştilor Revizionişti din România a fost creată în anul 1927, în cadrul organizaŃiei sioniste. În anul 1935 Uniunea 
s – a retras din organizaŃia sionistă pentru faptul că s – au ivit o seamă de divergenŃe şi îndeosebi de ideologie, şi şi – a luat 
numele de Noua OrganizaŃie Sionistă. La vremea aceea, în anii `30, scopul acestei organizaŃii era de a evacua din Europa de Est 
cât mai mulŃi evrei cu putinŃă, şi prin orice mijloace, pentru a – i planta în Palestina, creându – se în acest scop o filieră foarte 
activă pentru emigrările ilegale. Fondatorul sionismului revizionist, Vladimir Jabotinski (1880 – 1940), născut la Odessa, cu 
studii juridice la Berna şi Roma, traducător şi scriitor, a promovat ideea alcătuirii unor detaşamente evreieşti paramilitare. S – a 
desprins din OrganizaŃia Sionistă Mondială, nemulŃumit de îndepărtarea acesteia din urmă de idealul lui Theodor Hertzl. În 
preajma celui de – Al Doilea Război Mondial Jabotinski a căutat să convingă guvernul român să intervină pe lângă Marea 
Britanie pentru reducerea îngrădirilor impuse evreilor în ceea ce privea stabilirea în Palestina. Deşi a murit la New York, 
rămăşiŃele sale au fost aduse în Israel în 1964. Vezi *** MinorităŃi etnoculturale. Mărturii documentare despre evreii din 
România (1945 – 1965), FundaŃia CRDE, Cluj – Napoca, 2003, p. 326 şi 378. 
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                                  INVITAłIE - LANSARE DE CARTE 
 

                                            

                              INVITAłIE LA EXPOZIłIE DE PICTURĂ 
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Zilele trecute am primit în mail-ul meu un articol care sincer mi-a 

surescitat atenŃia, cel puŃin mie zic, adica cel ce vă oboseşte mai mereu cu 

această revistă, aŃi ghicit NegoiŃă Teodor Bogdan. Dar să revin la articolul care 

mi-a creiat o temă de reflecŃie şi în acelaşi timp de introspecŃie în meandrele 

existenŃei noastre efemere. Aşadar să purcedem din această ediŃie spre a vă 

supune atenŃiei articolul care m-a frapat pe mine, el se intituleză “Cocălarul şi 

vinul sfinŃit”. 
Mădălin a fost pentru mine tipul clasic de cocălar de Bucureşti : un ins certat cu şcoala şi cu bunul 

simŃ, care trăgea la fiare în sălile de sport pentru a-şi umfla muşchii, cu o ceafă groasă pe care straturile de 
grăsime se revărsau unele peste altele, plin de ghiuluri pe degete şi lanŃuri de aur la gât, îndrăgostit 
nebuneşte de manele. Când făcea grătarele pe balcon scotea casetofonul pe geam şi-i dădea pe Adi 
Minune şi Vali Vijelie la maximum, înnebunindu-i pe vecini cu muzica de mahala şi cu mirosul de mici. 

Când m-am mutat în cartierul Militari apartamentul mi-a fost spart de trei ori în jumătate de an, iar o 
vecină mi-a şoptit că banda lui Mădălin a fost implicată în cele trei spargeri. Cei mai mulŃi vecini se temeau 
de el, căci pe unii i-a bătut şi i-a tăiat cu cuŃitul. În ciuda sesizărilor la poliŃie el era de neatins, iar reclamanŃii 
se trezeau imediat cu maşinile sau apartamentele sparte, cu copiii maltrataŃi ori nevestele hărŃuite. Am 
înŃeles că poliŃia era neputincioasă în faŃa lui, abia la a treia sesizare, când poliŃistul de proximitate m-a luat 
de-o parte şi mi-a spus să o las mai moale cu nemulŃumirile dacă vreau să nu o păŃesc mai rău. Mădălin era 
stăpânul zonei, peştele celor mai multe prostituate din cartier şi organizatorul celor mai multe activităŃi 
comune : el repartiza locurile de parcare, el stabilea cine şi când are dreptul să joace fotbal pe terenul şcolii 
de vis-a-vis, el stabilea care este temperatura optimă în apartamente şi toate reparaŃiile şi acŃiunile de 
modernizare a blocurilor din jur, depindeau în totalitate de voinŃa lui. 

După ce mi-a spart a treia oară apartamentul a trebuit în mod firesc să-mi cumpăr altă mobilă. 
Întâmplarea a făcut ca în momentul descărcării camionului cu mobilă să dau de Mădălin şi de oamenii din 
banda lui chiar în faŃa blocului. Făcându-mă că nu ştiu că ei mi-au spart apartamentul şi că ei ştiu de 
sesizările mele la poliŃie împotriva lor, i-am rugat să mă ajute să urc mobila pe scări până la etajul 6, 
promiŃându-le că-i cinstesc pe măsură. Pe cei din banda lui i-a pufnit imediat râsul şi mă aşteptam să se 
reverse asupra mea o serie de înjurături, dacă nu şi o ploaie de pumni şi lovituri. Dar Mădălin le-a spus 
serios, în mod neaşteptat : - HaideŃi băieŃi să-l ajutăm pe dom’ profesor. 

Odată aranjată mobila în casă, am scos o damigeană de vin de la Ńară şi nu m-am lăsat până nu i-
am îmbătat. După ce vinul şi-a făcut efectul şi limbile s-au dezlegat, ei au recunoscut că mi-au spart 
apartamentul, dar mi-au promis că nu vor mai face acest lucru cu mine şi chiar mi-au spus că îmi vor da 
înapoi o serie din lucrurile mele pe care n-au putut să le vândă la talcioc. Tot bând şi povestind vrute şi 
nevrute, râzând cu ei şi arătându-mi simpatia faŃă de stilul lor de viaŃă, am ajuns după câteva ore să 
devenim apropiaŃi. Abia Ńinându-se pe picioare, Mădălin s-a ridicat solemn şi a decretat : Dom’ profesor e 
de-acum fratele meu şi tre’ să spuneŃi tuturor băieŃilor că cine nu-l tratează ca pe fratele meu va avea de-a 
face cu pumnul lui Mădălin. 

                                              Continuarea în numerele viitoare !! 
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              Din ciclul – Când executivul intră la apă ! 
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Janusz Korczak pe numele său real Henryk Goldszmit – s-a născut la data 

de 22 iulie 1878, la Varşovia într-o familie de evrei asimilaŃi. AdolescenŃa sa a 
fost impărŃită între susŃinerea familiei, financiar pentru că tatăl său decedase, 
dar toate acestea nu i-au oprit ascendenŃa. El avea să studieze medicina la 
Universitatea din Varşovia, iar în tot acest timp fiind autorul multor articole în 
limba poloneză la diverse ziare. Ca proaspăt absolvent se afla la început de 
drum, războiul ruso-japonez din 1905-1906 îl găseşte în ipostaza de medic 
militar. Avea să scrie deja o serie de cărŃi, ele încep să capete recunoaştere 
conform prisosinŃei muncii depuse de acesta. După război, el îşi continuă 
activitatea la Varşovia. La Berlin îşi fundamentează noi studii, căpătând un nou 
bagaj de cunoştinŃe. 

Aflat în câmpul activităŃilor sale, o va cunoaşte tot aici pe viitoarea sa 
asistentă Stefania Wilczinska. Între anii 1911-1912, el se află în poziŃia de 
director la orfelinatul Dom Sierot – pentru copii evrei, pe care el la organizat în 
manieră proprie. ImplicaŃia sa multiplă, manageriatul şi imaginaŃia sa fiind 
susŃinute în acest caz de noua sa asociată Stefania Wilczinska. Orfelinatul avea 
să uimească prin modul de organizare cu totul nou, autonomia sa şi lucrurile 
inovatoare, guvernate de propriile legi şi reguli elaborate de copii pentru copii. 
Janusz a dat dovadă de o nouă manieră, abordare a copiilor, perspectiva sa un 
tărâm cu totul nou, l-au transformat într-un pioner ingenios, iubit şi aclamat de 
unii şi de alŃii blamat şi considerat părtinitor de evrei. Însă recunoaşterea 
realizărilor sale nu i-o putea lua nimeni. 

Din 1914 Janusz Korczak – redevine medic militar în grad de locotenent 
era vremea Primului Război Mondial. Cum de altfel îl regăsim şi în conflictul 
polono-sovietic, unde el serveşte din nou patria, ca medic militar în grad de 
maior, cu stagiu la Lodz ca mai apoi să-l regăsim repartizat la Varşovia. Îşi 
continuă activitatea, astfel că după 1925, implicarea sa atât în plan pedagogic 
cât şi publicistic cunoaşte o nouă plenitudine. Continuă să păstorească 
orfelinatul Dom Sierot. Începe munca la un ziar propriu, un editorial polono-
evreu chiar denotând ataşamentul său. Anul 1930 îl află în ipostaza de avea o 
emisiune program la radio, până când autorităŃile aveau să o anuleze, datorită 
presiunilor, reclamaŃiilor anti-semite. Primeşte fiind decorat, Crucea de Argint, 
apoi călătoreşte de două ori în Palestina. Moment în care antisemiŃi îl atacă din 
nou în presa poloneză. Este evident că a evitat să se mute în Palestina chiar 
dacă Stefania Wilczynska a locuit vreme de un an acolo (1938). Cea de-a doua 
conflagraŃie mondială ce izbucneşte în 1939, îl determină pe Janusz Korczak să 
se ofere voluntar pentru serviciu militar, însă este respins, pe motive de vârstă 
înaintată.  
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Asistă cu amărăciune la instaurarea Werhmacht-ului în Varşovia. În 1940 
naziştii crează ghetoul Varşoviei, orfelinatul avea să fie mutat forŃat din locaŃia 
în care luase fiinŃă, în ghetou. Janusz îşi desfăşura activitatea în ghetou, chiar 
şi această postură, cum de altfel a primit nenumărate oferte de a fi scos ilegal, 
din ghetou dar pe care le-a respins tranşant, el nu a dorit niciodată să renunŃe 
la copiii pe care îi adora şi îi îndruma. 

Ziua nefastă de 5 august 1942 în care trupele SS şi cele ucrainiene aveau 
să pătrundă în ghetou, însemnând sfârşitul acestui refugiu, bastion al libertăŃii. 
A fost dat un termen de 15 minute fiecăruia, în care să îşi pregătească lucruri 
personale şi să fie gata de a părăsi incinta orfelinatului, astfel că 192 de copii, 
însoŃiŃi de 8 adulŃi, doctorul şi asistenta sa Stefania se vedeau puşi în postura 
de părăsi totul luând calea unui drum fără de întoarcere. Copiii s-au conformat, 
ordinelor date de soldaŃi şi într-o linişte calmică au mărşăluit spre treul care 
avea să-i ducă spre lagărul de la Treblinka, capătul infernului uman. Janusz 
refuză pentru ultima oară oferta naziştilor de a-i fi cruŃată viaŃa, nu-i poate 
părăsi pe toŃi acei copii. El în persoană în fruntea grupului Ńinând în braŃe doi 
copii mici rămâne puterea unui exemplu. Despre ce s-a întâmplat mai apoi, 
multe lucruri nu sunt coerente, vin prea puŃin să relateze, cert este că omul 
poate fi răpus, dar idealurile, crezurile şi convingerile sale dăinuiesc nefiind de 
răsturnat. Multe din ideile sale sunt şi astăzi viabile, deservind în mod riguros 
vieŃile multora dintre noi. 

Aşadar opera lui Janusz Korczak – continuă să dăinuie, teoriile sale 
asupra educaŃiei progresive şi lumea copiilor pe care el a creionat-o până în cel 
mai mic detaliu, unde copiilor le este dată libertatea, curajul să devină experŃi 
în propriile lor probleme sunt modelul, matricea unor instituŃii de specialitate şi 
astăzi. El, repet, a fost un pionier în domeniul său, un clarvăzător susŃinut de o 
cauză, un promontor ce a inovat şi deschis noi căi şi concepŃii care astăzi sunt 
la fel de viabile. În semn de omagiu Muzeul Yad Vashem – i-a închinat un 
aşezământ memorial intitulat Janusz Korczak şi copii. 

                   Articol scris de NegoiŃă Teodor Bogdan 

       


