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                                                       Hanuca  
 
                     Istoric, sărbătoarea de Hanuca aniversează victoria răsculaților iudei împotriva regelui sirian seleucid 
Antiochus al IV-lea Epiphanes și întemeierea regatului Hașmoneu în Palestina. Liderii răscoalei au fost preoții din 
familia Hashmonaim. Conducatorul familiei era preotul Matityahu Hașmoneul din localitatea Modiin. Răscoala a 
izbucnit datorită pretenției regelui de a fi adulat ca zeu în Templul de la Ierusalim, fiindu-i dedicate jertfe în acest 
scop, lucru acceptat și susținut de evreii elenizați (printre care preoții elenizați din Templu), dar respins de evreii 
tradiționaliști, printre care preoții din familia Hașmoneilor. Lui Matityahu i s-au alăturat evreii ”hasidim”, adepții 
partidei pietiste. Opoziția împotriva elenizării forțate s-a adăugat opoziției împotriva fiscalității excesive. În 
conformitate cu o afirmație prezentă în prima carte a Macabeilor, rascoala a izbucnit atunci când Matityahu 
Hașmoneul ar fi  înjunghiat un evreu elenizat, care aducea o jertfă în onoarea regelui Antiochus al IV-lea. Răscoala 
s-a extins cu repeziciune din localitatea Modiin în alte orașe și sate ale Palestinei evreiești, un adevărat război civil, 
în afară de războiul împotriva armatei siriene seleucide. Matityahu a murit în anul 167/166, dar lupta a continuat fiul 
lui, Iehuda Macabeul (HaMakaby – Ciocanul), care s-a dovedit a fi un general talentat. După mai multe victorii atât 
împotriva taberei elenizate, cât și împotriva armatei seleucide, el a reușit să cucerească Ierusalimul ( anul 164) și să 
tredeschide Templul, care era centrul vieții evreiești. Iehuda Macabeul s-a dovedit a fi și un bun diplomat. În anul 
161 el a stabilit o înțelegere cu Roma împotriva regatului seleucid. Ulterior însă, el a căzut în luptă, iar conducerea a 
fost preluată de frații săi Shimon și Yonathan. Teritoriul controlat de Macabei s-a extins. În anul 152, Yonathan a 
devenit Mare Preot (”Cohen Gadol”), această funcție devenind una dintre principalele izvoare ale puterii familiei 
Hașmoneilor. În anul 140, Marea Adunare (”Kneseth Hagedolah”) l-a confirmat pe Shimon ca Mare Preot, condu -
cător și comandant militar, iar aceste funcții au devenit ereditare. Regatul independent al Macabeilor,a continuat 
până la lichidarea lui de către armata romană și înscăunarea regelui Herod în anul 37. 
Minunea uleiului sfânt  Cucerirea Ierusalimului de către Iehuda Macabeul a avut loc în ziua de 25 a lunii ebraice 
Kislev. Dorința lui Iehuda Macabeul era de a redeschide Templul de la Ierusalim, de a-l purifica după ce fusese 
folosit de către evreii elenizați pentru cultul păgân, politeist elenic. Era necesară atât purificarea vaselor din Templu, 
cât și aprinderea Menorei, Candelabrul din Templu. Dar în Templu nu mai era ulei, ulei sfânt neprofanat necesar 
arderii. După căutări îndelungate, a fost găsit un vas cu ulei. Dar uleiul care era în vas ar fi trebuit să fie suficient 
pentru a arde o zi. Era necesar să ardă opt zile. Totuși, a fost folosit acest ulei și aprins. Minunea a fost că acest ulei a 
fost suficient pentru a arde opt zile. Candelabrul a ars opt zile cu uleiul care ar fi urmat să ardă o zi: aceasta a fost 
minunea de Hanuca (”Nes Hanukah”) sau minunea uleiului sfant (”Nes shemen hamaor”). Tradiția minunii de 
Hanuca a fost păstrată în cursul întregii istorii evreiești sub forma celor opt lumânărele care sunt aprinse în serile de 
ajun ale zilelor de Hanuca. Obligația este de a aprinde aceste lumânărele de așa natură încât să fie văzute de cât mai 
mulți oameni: este comandamentul prezentării minunii de Hanuca, a difuzării cunoașterii acestei minuni. 
Lumânărele trebuie făcute din material ieftin, de calitate nu prea bună: motivul este interdicția halahică de a fi 
folosite la iluminat sau a avea o altă folosire. Ele trebuie doar privite. În cadrul rugăciunii recitată la aprinderea lor, 
se afirmă că ”nu avem voie să le folosim, ci numai să le privim”. Motivul acestei interdicții rabinice este că  
lumânărelele de Hanuca au un rol unic: memorarea minunii de Hanuca, a minunii uleiului sfânt, a redeschiderii 
Templului;  după unele interpretări –  și a victoriei militare a Macabeilor. În alte generații era obiceiul aprinderii 
unor mici lumânărele produse individual, din ulei cu un fitil din vată sau ață. Unii rabini și teologi au interpretat 
lumina lumânărelelor de Hanuca și minunea uleiului sfânt ca pe simbolul luminii. Hanuca însăși este numită 
”Sărbătoarea luminii” (”Hag Urim”, urarea fiind ”Hag Urim Sameah”). O legendă hasidică vorbește despre lumina 
lumânării de Hanuca pe care un evreu singur, rătăcit în pădure o vede nu fizic, ci mental – și această lumină îl 
salvează, îl aduce acasă, îl apără de cei care l-ar fi putut ucide, îi dă speranță, putere și curaj. 
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----     Avioane Craiova va realiza pentru firma israeliana Elbit System peste 120 kituri pentru avioane si elicoptere, 
in valoare de circa 1,7 milioane dolari. Contractul prevede realizarea de catre Avioane Craiova a 123 kituri IFF 
Transponder si instalarea acestora de catre o echipa de specialisti romani la utilizatorul final, pe diverse platforme de 
avioane si elicoptere. Avioane Craiova va realiza activitatea de cercetare, proiectare, executie parte mecanica sau 
electrica, asamblare finala si livrare, precum si montarea kiturilor in locatiile in care se afla avioanele si elicopterele. 
Compania israeliana va furniza toate componentele electrice si electronice pentru acest contract.  
 ----      Ministrul israelian al Afacerilor Strategice, Moshe Yaalon a avertizat regimul iranian că ar putea avea de 
ales între "bomba atomică şi propria supravieţuire" dacă va continua controversatul program nuclear. Moshe Yaalon 
a subliniat totuşi că membrii comunităţii internaţionale, nu Israelul, trebuie să exercite presiuni asupra 
Iranului."Preferăm ca membrii comunităţii internaţionale, sub conducerea Statelor Unite, să convingă regimul 
iranian că aceasta este dilema cu care se confruntă, pentru a renunţa la programul nuclear"a adăugat Yaalon.                                           
---       Israelul a anuntat in cursul zilei de astazi mai multe tari europene, printre care si Bulgaria, tara vecina cu 
Romania, sa-si intareasca masurile de securitate interna, avand in vedere, in principal, grupurile de turisti israelieni 
aflati in vacanta in aceste tari.Fortele israeliene de securitate se tem de eventualitatea unor atacuri teroriste, 
indreptate impotriva turistilor israelieni aflati in vacanta in aceste state.                                                                                        
----    Şeful Pentagonului Leon Panetta, a considerat că este crucial ca Israelul să "restabilească relaţii bune" cu ţări 
ca Egiptul, Turcia, Iordania care, potrivit lui, au interese în menţinerea stabilităţii regionale,s-a exprimat în cadrul 
unui eveniment organizat de Brookings Institution, un centru de reflecţie din Washington. În timpul discursului său, 
şeful Pentagonului a subliniat că Statele Unite rămân loiale principiului de securitate a Israelului şi a promis să 
împiedice Iranul să obţină arma nucleară, precizând că preşedintele american Barack Obama nu a exclus opţiunea 
unei intervenţii militare.El a pledat totuşi în favoarea strategiei administraţiei Obama, care favorizează diplomaţia şi 
sancţiunile pentru a convinge Iranul să renunţe la ambiţiile sale nucleare, subliniind că o eventuală acţiune militară 
nu poate fi luată în considerare decât ca "ultim resort".                                                                                                                     
----Autoritatea pentru Populaţie şi Imigraţie din Israel a semnat două noi acorduri bilaterale cu România şi Bulgaria, 
în baza cărora circa 6.800 de noi muncitori români şi bulgari în domeniul construcţiilor ar urma să ajungă în statul 
evreu pînă la jumătatea lui 2014.                                                                                                                                                               
---     Primul ministru israelian Benjamin Netanyahu a declarat,că el va refuza să poarte negocieri cu Autoritatea 
palestiniană dacă guvernul format de ea va include reprezentanţi ai Hamas.  Netanyahu a adăugat că “progresele în 
negocierile de pace (cu palestinienii) trebuie să ţină cont de nevoile de securitate ale Israelului ce devin mai 
importante, dat fiind situaţia regională” si că “nu poate tolera ca situaţia ce prevalează în Liban şi Fîşia Gaza să se 
poată reproduce în teritoriile controlate de Autoritatea palestiniană” a preşedintelui Mahmoud Abbas. Primul 
ministru a repetat că el se aşteaptă ca palestinienii să recunoască Israelul ca “stat-naţiune al poporului evreu”, 
subliniind totuşi că “aceasta nu este o condiţie prealabilă la negocierile de pace”, blocate după ofensiva israeliană în 
Gaza în iarna 2008_2009.                                                                                                                                                                             
---   SUA i-a acordat guvernului israelian un sprijin suplimentar, în valoare de 235 milioane de dolari, pentru 
finanţarea sistemelor de interceptare a rachetelor. Cele 235 de milioane se adaugă ajutorului militar oferit de SUA 
anual Israelului. Acest ajutor este alocat în întregime achiziţionării de arme americane, conform unui acord bilateral 
semnat în 2007, pentru o perioadă de zece ani. Israelul a pus în funcţiune, primăvara aceasta, sistemul de apărare 
antirachetă “Domul de fier”, finanţat de SUA, pentru a-şi proteja localităţile din sudul ţării în faţa tirurilor de rachetă 
provenind dinspre Fîşia Gaza. 
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                                            STIRI  VRANCENE  
                            

 00      Inspectoratul Judeţean de Poliţie Vrancea lanseaza campania de prevenire a furturilor de locuinţe "Fii 
precaut. Hoţii nu dorm!", al cărei scop este acela de a informa populaţia cu privire la modalităţile de protecţie a 
caselor.La nivelul IPJ Vrancea, activităţile vor fi desfăşurate de către Compartimentul de Analiză şi Prevenirea 
Criminalităţii, Serviciul Ordine Publică şi agenţii de asigurări din Focşani, Adjud, Panciu, Odobeşti şi Mărăşeşti;                                           
După şapte luni de la închiderea de către Ministerul Sănătăţii a Spitalului din Mărăşeşti, fosta unitate sanitară a 
oraşului de 1000 de locuitori a fost transformată în centru de bătrâni. Căminul „O nouă şansă" are o capacitate de 
44 de locuri. Până acum, în amenajarea noii locaţii au fost investiţi 218.000 de lei, fonduri provenite de la 
Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu care au fost amenajate 28 de camere dotate cu grupuri 
sanitare proprii.Bătrânii care au ales să locuiască la cămin plătesc o taxă lunară de 500 de lei, iar în cazul în care 
pensia este mai mică diferenţa de bani este suportată de aparţinătorii persoanei respective sau de la bugetul local.           
00        Focşănenii sunt condamnaţi să petreacă sărbătorile de Crăciun şi Anul Nou în frig şi fără apă caldă. Deja 
centrala de termoficare a oraşului se află în imposibilitatea de a mai furniza apă caldă, iar în calorifere intră 
„umbre fine" de agent termic, cât să pară dezmorţite. Situaţia se datorează deciziei GDF Suez de a reduce 
presiunea gazelor la limita de avarie către centrala ENET, din cauza nerespectării graficului de eşalonare a 
datoriilor şi plăţilor la zi a facturilor la căldură. Purtătorul de cuvânt al ENET Focşani,Cristina Gavrilă,a declarat: 
Populaţia a plătit abia 250000 de lei pentru facturile din luna octombrie, ceea ce este foarte puţin şi din cauza 
aceasta furnizorul de gaze a reacţionat aşa.Urmează să fie emisă şi factura pe noiembrie, plus o altă rată la plată;            
00      Revista „Oglinda Literară" a împlinit zece ani de la prima apariţie, răstimp în care au văzut lumina tiparului 
120 de numere ale apreciatei reviste, recunoscută pe plan naţional şi internaţional. „Mă încearcă două sentimente 
la acest ceas aniversar: unul de regret pentru cei dispăruţi dintre noi şi că unii dintre colegii pe care i-am avut 
colaboratori nu mai sunt lângă mine, dar şi un motiv de mândrie că Oglinda Literară rămâne în cultura română ca 
cea mai citită revistă de pe aceste meleaguri;                                                                                                                                
00       Eastern Royal Orchestra din Sankt Petersburg condusă de dirijorul, Daniil Zaharov va aduce spiritul 
Crăciunului vienez mai aproape de publicul român.Spectacolul face parte din turneul naţional "Regalul Crăciun 
Vienez", care cuprinde 20 de oraşe din ţară. Orchestra, compusă din 27 de instrumentişti, va încerca să topească 
sufletele de gheaţă ale acestor vremuri prin ritmurile vieneze ale dinastiei Strauss. Din program: Overture "Die 
Fledermaus", Artist's Blut Waltz, Gianni Schicci, Eine Kleine Lachmusik, La Boheme, Tales of the Viena 
Woods, Think Of Me, Annen Polka, Wiener Blut Waltz, Radetzky March;                                                                                            
Trei proiectile neexplodate, au fost găsite la un depozit de colectare fier vechi. Specialiştii pirotehnişti s-au 
deplasat la sediul societăţii comerciale ce are ca domeniu de activitate colectarea fierului vechi iar muniţia 
neexplodată a fost ridicată şi transportată în condiţii de siguranţă la depozitul special amenajat, în vederea 
distrugerii;                                                                                                                                                                   
00       Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Vrancea, a organizat Conferinţa de lansare oficiala a 
proiectului grant POSDRU/110/5.2/G/89177 cu titlul„FONA RURAL – FORMARE IN OCUPATII 
NONAGRICOLE IN MEDIUL RURAL”   au participat reprezentanti ai autoritatilor locale, ai administratiilor 
locale din mediul rural al judetului, ai unor institutii publice, colaboratori si parteneri din piata locala.  Obiectivul 
proiectului : Atragerea, adaptarea si mentinerea pe piata muncii a 300 de persoane neocupate din zona rurala, cu 
exceptia celor din satele periurbane si a celor din comunele declarate ca orase, in vederea facilitarii accesului la 
ocupare in activitati non-agricole, in scopul reducerii somajului si inactivitatii in judetul Vrancea 
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                                                        Info Juridic   

                       cardul european de asigurări sociale de sănătate                       

         Pentru a obţine cardul european de asigurări sociale de sănătate, persoana asigurată în sistemul public din 
România trebuie să se adreseze Casei de Asigurări de Sănătate în evidenţa căreia figurează cu următoarele 
documente: dovada calităţii de asigurat, respectiv adeverinţă eliberată de angajator sau de Casa de Asigurări de 
Sănătate, cerere pentru eliberarea cardului european şi cartea de identitate a solicitantului. „E bine să ştiţi că pot 
beneficia de acest card doar persoanele care dovedesc plata contribuţiei de sănătate conform prevederilor legale, dar 
şi copiii, elevii şi studenţii până la vârsta de 26 de ani, care nu realizează venituri din muncă. Persoanele neasigurate 
nu beneficiază de acest document. Tinerii cu vârste cuprinse între 18 şi 26 de ani, ca să fie scutiţi de plata 
contribuţiei de sănătate, trebuie să îndeplinească în mod cumulativ următoarele condiţii: să fie cuprinşi într-o formă 
de învăţământ, să aibă vârsta de până la 26 de ani şi să nu realizeze venituri din muncă. În momentul în care una 
dintre condiţii nu e îndeplinită, ei au obligaţia plăţii.                                                                                                                        

          Se eliberează după şapte zile de la data înregistrării cererii    Potrivit reprezentanţilor Casei Naţionale de 
Asigurări de Sănătate, după înregistrarea documentelor necesare, specialiştii acestei instituţii verifică dacă 
solicitantul are calitatea de asigurat, iar dacă cererea este aprobată, cardul se eliberează după şapte zile lucrătoare de 
la data înregistrării cererii la Casa de Asigurări de Sănătate. În cazul în care circumstanţe excepţionale împiedică 
eliberarea acestuia, instituţia va emite un certificat provizoriu de înlocuire a lui.Acest card vă dă dreptul să 
beneficiaţi de servicii medicale ce devin necesare pe perioada deplasării într-un stat membru al UE sau al SEE 
(Spaţiu Economic European), în conformitate cu legislaţia statului respectiv. Nu vă faceţi însă iluzii că puteţi merge 
special în străinătate să vă trataţi în baza lui, deoarece nu acoperă situaţia în care deplasarea are ca scop beneficierea 
de tratament medical. „Încadrarea în noţiunea de urgenţă o face furnizorul de servicii medicale, în speţă spitalul din 
UE căruia i se adresează bolnavul român aflat în concediu în străinătate. Dacă acesta consideră că este o urgenţă, îi 
acordă servicii în baza cardului”.                

        Prezentaţi-l medicului care vă îngrijeşte     În cazul în care vă aflaţi în călătorie în străinătate şi vi se face rău 
sau sunteţi implicat într-un accident prezentaţi cardul medicului care vă îngrijeşte. Dacă nu îl aveţi în posesie, 
încercaţi să obţineţi certificatul provizoriu de înlocuire a cardului european de asigurări sociale de sănătate. Instituţia 
unde sunteţi îngrijit îl poate solicita statului român prin intermediul formularului E107 sau prin intermediul unei 
cereri scrise adresate Casei de Asigurări de Sănătate din raza localităţii dumneavoastră de domiciliu, ce poate fi 
transmis prin poştă, fax sau e-mail. 
Dacă nu cunoaşteţi toate datele necesare puteţi găsi mai multe informaţii pe site-ul www.ceass.ro sau la numărul de 
TelVerde 0800.800.950. De asemenea, rambursarea cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale este 
efectuată de casele de asigurări de sănătate prin intermediul CNAS. „Dacă după expirarea celor şase luni de 
valabilitate asiguraţii plănuiesc o nouă călătorie în străinătate, ei pot depune din nou documentele şi, după aceeaşi 
procedură, li se va emite un nou card”.                                                                                                                                              

         Dacă nu mai îndepliniţi condiţiile suportaţi contravaloarea îngrijirilor           În situaţia în care nu mai 
îndepliniţi toate condiţiile în baza cărora s-a eliberat cardul pe toată perioada de valabilitate a acestuia, inclusiv plata 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, şi beneficiaţi totuşi de servicii medicale, Casa de Asigurări de Sănătate 
emitentă a cardului va rambursa contravaloarea acestor servicii instituţiei din statul membru, iar la întoarcerea în 
ţară veţi suporta contravaloarea acestora.    Cardul nu poate fi folosit în România, ci doar în ţările membre UE şi nu este 
transferabil. 
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                                                         POVESTI  CU TALC       

                                                                                                                   O mana de ajutor, 

      În timpul unei campanii militare, un pluton muncea la repararea unei căi ferate distruse de bombardament. 
Câţiva soldaţi, deşi se străduiau, nu puteau clinti un stâlp greu, căzut peste şine. Alături, Caporalul striga la ei, 
ocărându-i pentru neputinţa lor. Trecând pe acolo, un om l-a întrebat: 
- De ce nu-i ajuţi şi dumneata ? 
- Eu sunt Caporal, eu supraveghez şi comand. Ei trebuie să muncească! 
Străinul nu a mai spus nimic, dar şi-a scos haina şi a început să tragă şi el cot la cot cu soldaţii de un capăt al 
stâlpului. După scurt timp, au reuşit să elibereze şinele. Încântaţi de reuşită, soldaţii i-au mulţumit străinului care, 
luându-şi haina să plece, i-a mai spus caporalului: 
- Dacă va mai fi nevoie, să mă chemaţi şi altădată! 
- Da ?! – zise în batjocură Caporalul. Dar cine eşti dumneata ? 
- Sunt Generalul acestei Divizii …                                                                                                                                              
“Nu trebuie să ne îngrijim de ale noastre, ci de ale altora.”                                      Ce-ti apartine,              

 Un om a murit subit. Deodată L-a văzut pe Dumnezeu apropiindu-se de el, cu o valiză în mână şi spunându-i…      - 
Fiul meu, e timpul să mergem…                                                                                                                                                                                       
Omul L-a întrebat pe Dumnezeu:                                                                                                                                                        
- De ce aşa curând? Aveam atâtea planuri… 
- Îmi pare rău, fiule… dar acum este momentul plecării tale. 
- Dar ce ai în valiză? 
- Ceea ce ţi-a aparţinut. 
- Ce mi-a aparţinut? Vrei să spui lucrurile mele, hainele, banii? Mis pertenencias? 
– Îmi pare rău, fiule, dar lucrurile materiale pe care le-ai avut nu ţi-au aparţinut niciodată. Aparţineau pământului. 
- Atunci sunt amintirile mele? 
- Îmi pare rău, fiule, dar acestea nu mai vin acum cu tine. Ele nu ţi-au aparţinut niciodată. Aparţineanu timpului. 
- Atunci talentele mele? 
- Îmi pare rău, fiule, dar nici acestea nu ţi-au aparţinut. Aparţineau circumstanţelor. 
- Atunci prietenii mei, Membrii familiei mele? 
- Îmi pare rău, fiule, dar ei nu ţi-au aparţinut. Aparţineau drumului tău prin viaţă. 
- Dar soţia şi copiii mei? 
- Îmi pare rău fiule, ei nu-ţi aparţineau. Aparţineau inimii tale. 
- Atunci trupul meu? 
- Nici acesta nu ţi-a aparţinut niciodată. Aparţinea ţărânei. 
- Atunci e sufletul meu? 
- Îmi pare rău, fiule, dar sufletul nu ţi-a aparţinut. Sufletul tău îmi aparţinea Mie. 
Atunci omul smulse valiza din mâna lui Dumnezeu şi o deschise. Era goală. Cu o lacrimă de dezamăgire Omul îl 
intrebă pe Dumnezeu: 
- Nu am avut niciodată nimic? 
- Ba da, fiule. Fiecare din momentele pe care le-ai trăit au fost numai şi numai ale tale… 

Viaţa este doar un moment. Un moment care e numai al tău. Bucură-te în totalitate de el. Şi nimic din ceea ce crezi 
că-ţi aparţine să nu te oprească să faci .              
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                                                     BREVIAR  IUDAIC  
 
                 Brit-    In a opta zi de la nastere,baiatul evreu este circumcis.Aceasta operatie are ca semnificatie 
introducerea noului nascut in randul credinciosilor mozaici. In cultura evreiasca, forma originara a circumciziei 
s-a practicat in mod traditional din timpul lui Abraham, intr-un ritual denumit Brit milah, ce se realizeaza in a 8-
a zi de la nasterea baiatului, circumcizia fiind facuta de mohel, in prezenta familiei si a prietenilor, urmata apoi 
de o masa festiva. Acest ritual de Brit milah semnifica dimensiunea comuniunii dintre Dumnezeu si Copiii lui 
Israel. Pe linga aceasta insemnatate religioasa, exista si alte motive ale practicarii sale in cultura evreiasca. In 
secolul I, filosoful evreu Philo arata faptul ca circumcizia reprezinta "excizia placerii sexului care vrajeste 
mintea", conceptie regasita in secolul al XII-lea la Maimonides, care considera aceasta practica necesara in 
vederea reducerii comportamentului sexual si slabirii legaturii sexuale dintre barbat si femeie ("Guide for the 
Perplexed", partea a III-a, cap. 49).  
                Bar Mitva - Majoratul religios al barbatilor la implinirea varstei de 13 ai.inseamna in traducere directa 
“fiul poruncii” , fiind o aluzie la faptul ca baiatul evreu devine obligat din acel moment sa indeplineasca porun-
cile Torei.Evenimentul se petrece in sambata cea mai apropiata aniversarii,cand fiul este chemat,pentru prima 
data in viata lui la citirea Torei,iar tatal spune cu acest prilej o benedectiune: Slava Tie,Doamne ca m-ai absolvit 
de raspunderea pentru fiul meu.De la aceasta data baiatul incepe sa puna,la rugaciuneav de dimineata tfilin          
( filacterele, "Şi tu trebuie să le legi ca un semn pe braţul tău , şi ele trebuie să fie cât totafot între ochii tăi. "). 
este un obicei de a avea o sărbătoare, care include o Mitzvah Seudat o masă festivă.   
               Tefilin-  sunt un set de cutii mici din piele neagră, care conţine suluri de pergament inscriptionate cu 
versete din Torah , care sunt purtate de evrei în timpul rugăciunii de dimineaţă zi a săptămânii. Deşi "tefillin" 
este punct de vedere tehnic forma de plural (singular fiind "tefillah"), este vag folosit ca un singular, precum 
şi.mână tefillin, sau Vashem Shel, este plasat pe partea superioară a braţului, şi cureaua înfăşurat în jurul 
braţului, mana si degete, în timp ce cap-tefillin, sau Shel Roş, este plasat deasupra fruntii . Tora comenzile pe 
care acestea ar trebui să fie purtate pentru a servi drept un "semn" şi "amintire" pe care Dumnezeu a adus 
copiiilor lui Israel din Egipt. 
               Hupa-   Este termenul ebraic al baldachinului utilizat in cadrul ceremoniei de oficiere a casatoriei.Sub 
baldachin stau,in timpul oficierii casatoriei,mirele,mireasa,nasii. Acesta constă într-o pânză sau o foaie, uneori, 
un tallit , întins sau susţinute de peste patru poli, sau, uneori, manual deţinute de participanti la ceremonie. 
pentru multe comunităţi înainte de secolul 16, Hupa constata  într-o voal purtata de mireasa. În altele, a fost o 
cârpă pe umerii mireasei si a mirelui.Ilustratii numeroase anuntilor  evreiesti din Europa medievală, Africa de 
Nord şi Italia nu arată o dovadă a unei Hupe cum este cunoscut astăzi.De fapt exista doua ceremonii distincte : 
prima,una de logodna(erusim) si secunda,prin care se oficiaza nunta propriu-zisa ( nisuim).In timpurile 
moderne,cand casatoriile se oficiaza in interiorul sinagogii,baldachinul a devenit parte integrala a ritualului. 
                Ketuba-  este un contract de căsătorie care explică materialul de bază, conjugală şi responsbilitatea 
morală a soţului faţă de soţia sa. Acesta este semnat de mire, precum şi doi martori, şi dat la mireasa in timpul 
ceremoniei de nunta. Ketubah folosite astăzi a fost scrisă de către Simeon ben Shetach în 80 î.en şi este în limba 
aramaică, limba utilizată de către evrei în această perioadă. La nunta, sub Chuppah , părţi ale Ketubah sunt 
parafrazate şi citite cu voce tare. Este interzis pentru cupluri evrei să trăiască împreună fără un Ketubah. În cazul 
în care Ketubah este pierdut, unul  nou trebuie să fie scris. 
              Maftir  - se referă la ultima persoană chemată să Tora,caruia i se recitesc versetele de inchinare a 
pericopei sau un capitol special,specific sarbatorii respective.El face apoi lectura unui fragment din profeti 
               Neider – promisiunea facuta de un credincios dup ace a fost chemat la Tora, de a face o danie pentru 
un scop obstesc sau ajutorare. 
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                                                     Farmacia Verde                
                                              Dafinul (lat. Laurus nobilis) 
A fost una din plantele cele mai iubite in Grecia Antica pentru mireasma intensa si delicata a frunzelor sale. 
Grecii credeau ca frunzele dafinului amplifica puterile psihice. Frunzele de dafin, consumate în cantităţi mari, 
induc stări de transă şi tulburări mentale.Mulţi specialişti în ierburi din Evul Mediu atribuiau dafinului 
proprietăţi energizante pentru stomac şi rinichi. Mai mult decât atât, frunza de dafin era considerată un 
medicament contra ciumei.Cu frunze verzi mai tot timpul anului, creste destul de lent si ajunge pana la maxim 9 
m inaltime.Frunzele Dafinului sunt oval-eliptic si contin uleiuri eterice cu proprietati terapeutice si 
aromatizante.Florile sale sunt mici, de culoare galbena, au un continut mare de uleiuri eterice si substante 
grase.Frunzele si fructele contin ulei volatil – bogat in oxizi (cineol) si fenol metil eteri (estragol, eugenol), 
mucilagii, pectine, tanin, rezine, o substanta amara (lactona) sesquiterpenica de tip gremacranolodic 
(costunolida). Din frunze se extrage untul de dafin (oleum lauri), intrebuintat la prepararea unor unguente. In 
fitoterapie se folosesc mai ales frunzele. Are proprietati carminative, diaforetice, expectorante, antispasmodice 
(in colici), detoxifiante, anorexie, atonii stomacale.Untul de dafin, extras din fructele arbustului, intră în 
componența multor unguente, în special cele utilizate pentru calmarea diferitelor manifestări ale durerii. 
Proprietățile terapeutice ale ceaiului de dafin sunt cunoscute mai ales în tratarea reumatismului cronic, 
afecțiunilor nervoase și afecțiunilor orale. 
PROPRIETATI    Foile de dafin sînt indicate în formele incipiente de bronşită, laringită, gripă şi astm. Scoarta 
si foile se prepara sub formă de loţiuni, pentru vindecarea arsurilor, rănilor şi tăieturilor. Dafinul are capacitatea 
de a apăra organismul şi de a acţiona împotriva oricărui pericol extern. Indienii fumează coaja dafinului pentru a 
obţine o stare de calm. Prafurile din scoarţă, frunze şi fruct se inhaleaza pentru a curăţa plămînii şi sinusurile. 
Cu foile şi boabele de dafin se prepara o alifie, pentru rănile care nu se vindecau cu alte leacuri. Frunzele, bine 
pisate şi muiate în rachiu, se luau contra frigurilor. Amestecate cu balegă de oaie, se puneau în legături contra 
durerilor la picioare. Pentru ca indepărtează insectele dăunătoare, se cultiva în mijlocul grădinii. 
Folosit intern - pentru boli gastrointestinale, colita de fermentatie, antiseptic intestinal, bronsita cronica, 
anorexie, atonii stomacale, infectii intestinale, otraviri, mahmureala, laringita, spasme – sub forma de infuzie, 
decoct. 
 Gripa, bronsita - Se pun coaja de la o portocala si 4 frunze de dafin intr-un litru de apa. Se lasa la macerat 4 
ore, dupa care se filtreaza totul si se bea pe stomacul gol in mai multe reprize (in loc de apa). Acest preparat 
scade febra, elimina durerile de cap si ne ajuta sa ne refacem rapid. Se poate asocia cu puţin praf de Scorţişoară. 
Raguseala, pierderea vocii, infectii ale gingiei - Se pun 10 frunze de dafin in 250 ml apa clocotita. Se lasa sa 
infuzeze timp de 15 minute, dupa care se fac gargara si clatiri ale gurii cu acest preparat. Tratamentul este mai 
eficient daca este repetat de trei ori pe zi.Se mai poate înghiti câte 1 linguriţă ulei de dafin după fiecare masă, sau 
se bea ceai călduţ cu înghiţituri mici de mai multe ori pe zi, în cantitate mică. Extern se poate aplica ulei cald. 
Laringit ă - se înghite câte 1 linguriţă de ulei după fiecare masă, sau se bea ceai călduţ cu înghiţituri mici de mai 
multe ori pe zi, în cantitate mică. Extern se poate aplica ulei cald. 
Răceli - ceai cald din frunze în care se va pune suc de lămâie stors proaspăt şi eventual îndulcit cu miere 
polifloră după gust dacă nu aveţi contra indicaţii. 
Spasme -le calmează un ceai slab, sau extern aplicat compresă cu ceai cald, sau chiar intern se va lua ulei câte 1 
linguriţă de ulei la nevoie. 
Betie, intoxicatii, otravire - 20-30 de frunze de dafin oparite cu o cana de apa si lasate la infuzat 20 de minute 
sunt un vomitiv si antitoxic redutabil. Se bea dintr-o data intreaga cantitate preparata, efectul de eliminare fiind 
foarte prompt. 
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                                                                Sfatul Doctorului                                                                                                        
Când suntem obosiţi, nervoşi sau pur şi simplu supăraţi şi fără chef de viaţă ne refugiem, de multe ori, în mâncare. 
Şi nu în orice fel de mâncare, ci în dulciuri. Pofta de „ceva dulce” poate fi însă şi un semnal de alarmă tras de 
organism pentru a ne atenţiona că ceva nu este în regulă.                                                                                                                             
semn al diabetului zaharat ???? 
Medicii avertizează că, indiferent de cauza poftei de dulce, ciocolata sau prăjiturile nu trebuie consumate în exces.  
În primul rând, nevoia de ceva dulce apare în momentul în care se instalează hipoglicemia, adică glucoza din sânge 
- sau glicemia - scade. Acest lucru se întâmplă ocazional, de obicei în urma efortului fizic depus. De aceea, jucătorii 
de tenis, de exemplu, consumă energizante la sfârşitul meciului, deoarece în timpul lui consumă foarte multă 
energie. În acest caz, e important să ţineţi sub observaţie tulburările de reglare a metabolismului glucimic şi să vă 
faceţi analizele de sânge periodic, deoarece e posibil să fie şi un semn al diabetului zaharat în fază incipientă sau al 
unuia pe cale să se instaleze şi pe care-l puteţi depista cu un test de toleranţă la glucoză.                                                              
Obişnuinţa ?????? 
Potrivit specialistului, psihicul joacă şi el un rol important.O altă cauză a poftei de dulce este, din păcate, 
obişnuinţa. Faptul că organismul e, practic, dependent de o anumită cantitate de zahăr e mai mult o chestie psihică, 
de multe ori aceasta nici nu are legătură cu alimentaţia, ci cu stilul de viaţă al fiecărei personae. Se pare că nevoia 
de dulce vine şi dintr-o necesitate ancestrală de micronutrienţi care se găsesc în fructe, dorinţa mentală fiind 
generată de serotonină - un neurotransmiţător ce conferă senzaţia de bine, moderează dispoziţia, echilibrează ciclul 
de somn şi pofta de mâncare şi este eliberat în organism de fiecare dată când mâncăm „ceva bun”, aşa cum 
obişnuim să spunem. Această poftă se manifestă în special la femei. Totuşi, nu este un lucru foarte rău, condiţia 
fiind însă de a nu consuma prăjiturile sau ciocolata în exces.Tot în cazul femeilor, există şi situaţii când această 
dorinţă este cauzată de o „oboseală” a glandelor suprarenale, al căror rol este de a conferi organismului energia de 
care are nevoie în fiecare zi. În momentul în care suntem stresaţi sau nu dormim îndeajuns, aceste glande nu 
funcţionează corect şi astfel se ajunge la epuizare. „Pentru că energia generată de zahăr durează destul de puţin, 
nevoia de dulce devine acută, motiv pentru care e important să încercaţi să gestionaţi nivelul de stres, să dormiţi 
suficient şi să vă faceţi timp pentru propria persoană”, a declarat specialistul. De asemenea, acordaţi-vă zilnic cel 
puţin o jumătate de oră de relaxare, încercaţi să vă odihniţi cel puţin şapte ore în fiecare noapte, iar dacă insomniile 
nu vă dau pace este indicat să consultaţi, de urgenţă, un medic.                                                                              
Înlocui ţi ciocolata cu un pahar cu apă   Activitatea fizică menţine energia organismului, reduce tensiunea şi 
stresul şi, în plus, stabilizează nivelul glicemiei din sânge. De aceea, dacă nu aveţi timp să ajungeţi la sală obişnuiţi-
vă să mergeţi pe jos cel puţin 30 de minute în fiecare zi, iar în momentul în care simţiţi nevoia să mâncaţi ceva 
dulce plimbaţi-vă puţin. S-ar putea să constataţi că, de fapt, organismul avea nevoie de mişcare. Un experiment 
asemănător puteţi face şi cu apa - lipsa hidratării provoacă senzaţia de foame şi chiar ne împinge să cedăm poftei de 
dulce. De aceea, în loc să mâncaţi un cubuleţ de ciocolată, beţi un pahar cu apă, iar dacă pofta dispare înseamnă că 
organismul era deshidratat. O alternativă la fel de sănătoasă este să consumaţi un fruct.      Cromul scade senzaţia 
de poftăUn alt motiv al poftei de dulce poate fi lipsa de crom din organism, ce se instalează în urma dietei bogate 
în carbohidraţi rafinaţi. Corpul are nevoie de crom, deoarece acesta ajută pancreasul să producă insulina necesară 
procesului de trecere a glucozei din sânge în celule, unde este transformată în energie. Însă, atunci când există un 
deficit de crom, glucoza tinde să rămână în sânge. Pentru a evita această situaţie neplăcută e indicat să consumaţi 
alimente bogate în crom, cum ar fi carnea de vită, ficatul de vacă şi de pasăre, cereale, ouă, nuci, drojdie de bere, 
germeni de grâu, soia şi piper negru. Pe lângă faptul că studiile au arătat că administrarea zilnică a unui supliment 
cu crom reduce cantitatea de alimente consumate şi scade senzaţia de poftă, acesta este recomandat şi ca adjuvant în 
curele de slăbire.                                                                                                                      ( Articol de Catalina T.) 
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                                                           (Guinness World Records)                                                                                                     
O istorie a celor mai neobişnuite lucruri şi fapte din lumea largă 

 Harbor este un ogar, in varsta de 8 ani, din Colorado si a fost declarat cainele cu cele mai lungi urechi din lume. 
Urechile lui masoara 31 cm, respectiv 34 cm si stapana lui recunoaste ca erau o adevarata povara pentru bietul 
catel. Cand era pui, Harbor abia reusea sa mearga din cauza lor. Datorita dimensiunii neobisnuite a urechilor, 
Harbor atrage si foarte multi admiratori si oameni care se opresc pe strada pentru a-l mangaia;                                                 

Un crocodil-gigant de apă sărată, ce măsoară 6,4 m şi are 1.075 kg, a fost capturat de autorităţi în Insula Mindanao 
din Filipine. Se crede că aceasta este, la momentul actual, cea mai mare creatură de acest tip din captivitate. Circa 
30 de vânători au încercat timp de 21 de zile să prindă crocodilul de peste o tonă. Ei au folosit carne ca momeală şi 
un cablu de 8 mm pentru imobilizarea creaturii. Localnicii erau foarte speriaţi de „monstru” şi au declarat că se 
presupune că acesta a răpus până acum cel puţin un om. În prezent, înotătorul cu solzi a fost „cazat” la Grădina 
Zoologică din Oraşul Bunawan. Recordul pentru cel mai mare crocodil îl deţinea un exemplar de la o Grădină 
Zoologică din Australia, care avea 5,48 m.                                                                                                                        

Un urangutan captiv, pe nume Shirley, care obişnuia să fumeze ţigări oferite de vizitatori, va fi forţat să renunţe la 
acest obicei nociv.Autorităţile au decis să ia animalul de la Grădina Zoologică din Johor, Malaiezia, considerând că 
atât el, cât şi alte animale au fost ţinute aici în condiţii improprii. Femela este în carantină la o altă Grădină 
Zoologică dintr-un stat vecin, urmând să fie trimisă într-un centru pentru animale sălbătice din Insula Borneo. 
Situaţia urangutanului a fost prezentată autorităţilor la începutul acestui an de un grup de activişti englezi, care au 
reclamat că vizitatorii aruncă în cuşca lui Shirley ţigări aprinse. Aceştia au declarat că au observat că animalul 
părea să sufere anumite schimbări de dispoziţie, devenind agitat atunci când nu avea ţigări la dispoziţie. Specialiştii 
cred că, cel mai probabil, Shirley are în jur de 20 de ani, dar nu pot spune cu exactitate când a început să fumeze. 
Urangutanii pot trăi până la 60 de ani în captivitate.                                                                                                                     

Cel mai inalt om din lume, turcul Sultan Kosen (26 de ani), se afla intr-un turneu de promovare a noii editii a 
Guinness World Records 2010. Kosen, care are 2,46 metri inaltime, mai detine recordurile mondiale la categoriile 
„Omul cu cele mai mari maini” (palmele sale masoara 27,5 centimetri) si „Omul cu cele mai mari picioare” (poarta 
la pantofi marimea 36,5 centimetri). 

Un instalator britanic a intrat in Cartea Recordurilor dupa ce a construit cea mai lunga motocicleta din lume. Colin 
Furza, in varsta de 29 de ani, a muncit vreme de 2 luni la incredibila sa motocicleta lunga de 14,03 metri si care 
prinde o viteza maxima de 48 km/h. Pentru a realiza aceasta bizarerie, britanicul s-a folosit de doua Honda Sky 50 
cc si o extensie formata din bare de aluminiu. Motocicleta este perfect functionala este condusa precum un motor 
normal; cu toate acestea, curbele se pot dovedi dificil de luat. Recordul precedent era detinut de o motocicleta lunga 
de « numai » 9,6 metri. 

Originar din Uttar Pradesh, India, Radhakant Bajpai, in varsta de 58 de ani, detine recordul mondial pentru cele mai 
lungi fire de par dezvoltate vreodata in urechile unui individ uman. In anul 2003, atunci cand Radhakant a fost 
inregistrat in Cartea Recordurilor drept posesorul celei mai lungi pilozitati de acest gen, parul din urechile sale 
masura 13.2 centimetri in lungime. Indianul nu s-a aratat niciodata interesat de remedierea anomaliei care il 
transforma intr-o curiozitate a naturii, deoarece este convins ca parul din urechi functioneaza ca un talisman 
aducator de noroc, marturie stand chiar faptul ca l-a facut celebru.            
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                        Planeta Umor 
 
Xxx    Doi tipi la WC-ul public. Unul îl întreabă pe celălalt: 
- Nu eşti cumva născut în Iaşi? 
- Ba da, răspunde celălalt. 
- Şi nu cumva ai fost circumcis cînd aveai trei zile? 
- Ba da. 
- Şi nu cumva pe doctor îl chema Vasilescu? 
- Ba da. Dar de unde cunoşti toate astea? 
- Păi totdeauna doctorul Vasilescu face o tăietură la 6 grade şi, din cauza asta, te pişi pe pantofii mei.   
Xxx    Sună un evreu la linia erotică. Îi răspunde o voce suavă: 
- Iubitule, ce bine-mi pare că m-ai sunat. Fac orice pentru tine. 
- Chiar orice, orice? 
- Bineînţeles, de aia mă aflu aici. 
- Bine, atunci notează numărul meu şi sună-ma tu. 
Xxx   Iţic se duce la vecinul său, Ştrul, şi-l întreabă: 
- Măi Ştrul, îţi plac femeile care au burta mare cît un butoi? 
- Nu! vine răspunsul prompt. 
- Îţi plac femeile care au dinţii stricaţi? 
- Nu! Ce dracu', Iţic!? 
- Îţi plac, poate, cele care au fundul mare, gras şi plin de celulită? 
- Nu! Cum naiba să-mi placă? spune Ştrul oripilat. 
- Dar cele cu varice? 
- Iţic, deja mă enervezi! 
- Atunci, spune-mi şi mie de ce dracu' te culci cu nevastă-mea, Raşela? 
Xxx    Iţic Mendelovici, evreu rus, lua mereu cuvîntul la adunările de partid, unde se declara mereu de acord cu 
antevorbitorii săi.  
- Tovarăşe Iţic, îi spuse secretarul de partid, dar dumneata n-ai niciodată o părere proprie? 
- Ba da, dar ţin să vă spun că nu sînt de acord cu ea! 
Xxx    - Bună, Iţic. 
- Bună, Ştrul. 
- Dar ce văd, Iţic! Ai faţa tatuată! Îmbraci o rogojină! Pene în păr! Ce, ai înnebunit? 
- N-am înnebunit, sînt şef de trib. Ce să-ţi spun - mîncare cîtă vrei, bani cîţi vrei, femei cîte vrei. Adevărat că e 
mult de lucru şi mă enervez, dar cînd mă enervez spînzur vreo doi-trei negri şi-mi trece. Dar ce văd, Ştrul! Ai 
cască pe cap! Porţi uniformă! Ţii în mînă o puşca mitralieră! Ce, ai înnebunit? 
- N-am înnebunit, sînt mercenar. Ce să-ţi spun - mîncare cîtă vrei, bani cîţi vrei, femei cîte vrei. Adevărat că e mult 
de lucru şi mă enervez, dar cînd mă enervez împuşc vreo doi-trei negri şi-mi trece. Dar de Şmil, ai auzit ceva? 
- Am auzit. Şmil săracu' a rămas la Bucureşti. Acum e mare director. 
- Vai, ce aventurier… 
Xxx     De ce au inventat evreii căsătoria? Ca să nu mai dea bani pe curve! 
Xxx     Dacă Tarzan şi Jane ar fi fost evrei, ce ar fi fost Cheetah? O haină de blană. 
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             Ridichea neagra 

   Romanii cunosc aceasta leguma mai ales datorita proprietatilor ei vindecatoare. Ridichea neagra are un continut 
ridicat de vitamina C ( trei sferturi din cantitatea zilnica recomandata) vitamina care, dupa cum se stie, are un rol 
important in prevenirea racelii, fiind unul dintre cei mai puternici antioxidanti. Din compozitia ridichii nu lipsesc 
nici sodiul, potasiul, fosforul, iod, sulf, magneziu, si nici vitaminele A, B chiar daca cele din urma sunt prezente 
intr-o cantitate mai mica. Cu toate ca in 100 grame de ridiche neagra se gasesc doar 24 calorii, ridichea neagra este o 
o leguma deosebit de nutritiva si de aceea am face bine sa nu o ocolim daca ne-am hotarat sa urmam o cura de 
slabire. Una peste alta, consumul de ridichea neagra creste imunitatea organismului si capacitatea acestuia de a se 
apara impotriva infectiilor, avand un efect tonic, detoxifiant si mineralizant. De aceea, in perioadele reci, cand 
suntem mai predispusi imbolnavirilor, se recomanda cu precadere consumul ridichiilor negre.Ca si alte radacinoase, 
ridichea neagra favorizeaza o circulatie corecta a sangelui, ducand la scaderea colesterolului si prevenind aparitia 
bolilor de inima. Pe de alta parte, siropul de ridiche neagra calmeaza tusea si duce la eliminarea substantelor nocive 
din bronhii si plamani. Mai mult, ridichea neagra actioneaza precum un sedativ asupra sistemului nervos al 
organismului. Indeosebi in cazul copiilor, ridichea neagra poate fi folosita ca remediu impotriva rahitismului, 
ajutand la fixarea calciului si la fortifierea organismului, optimizand procesul de crestere si dezvoltare. Ridichea 
neagra este indicata la copii si pentru combaterea starilor de oboseala si anemie.Ridichiile negre cresc pofta de 
mancare si au efect de calmare a durerilor de cap puternice. In plus, ridichiile negre sunt recomandate in cazul 
virozelor ajutand la scaderea febrei. Pentru ca ridichea neagra este un puternic tonic respirator, in cazul racelilor, o 
cura cu suc de ridichi poate duce rapid la desfundarea nasului si la potolirea tusei. 50-100 ml de suc de ridiche pe zi 
sunt suficienti. In cazul dischineziei biliare, sucul de ridiche neagra se consuma proaspat sau in amestec cu miere. 
Sucul de ridiche are meritul de a contribui intr-un procent destul de mare la macinarea si eliminarea pietrelor la 
fiere, ameliorand durerile. În amestec cu mierea, ridichea neagră constituie un excelent fortifiant pentru organism. 
Se folosesc 300 g ridichi negre şi 300-350 g miere, de preferinţă polifloră. Ridichile bine spălate, cu tot cu coajă, se 
dau prin răzătoarea cu ochiuri mici şi se amestecă în miere. Se pun într-un vas acoperit şi se lasă 24-48 de ore. Se 
amestecă înainte de folosire. Acest remediu poate fi utilizat şi în cazul copiilor cu tuse rebelă, precum şi al celor care 
prezintă tulburări de creştere. 
Sirop pentru tulburări hepatice şi ale vezicii biliare 
Se spală bine câteva ridichi negre şi se taie rondele subţiri, fără a le decoji. Se acoperă fundul unui vas cu felii 
subţiri şi se presară pe ele un strat de zahăr. Se pun astfel mai multe straturi alternative de ridichi şi zahăr. Se lasă la 
macerat până la formarea unui sirop gros. Se scurge siropul şi se păstrează într-un flacon închis ermetic, la rece.  
Se beau trei linguri dimineaţa, pe stomacul gol, şi două linguri înainte de masa de seară. Se face această cură timp de 
două până la patru săptămâni. 
    Sirop pentru dizolvarea calculilor biliari şi drenarea bilei 
Se scobeşte o ridiche neagră în interior şi se umple scobitura cu miere. Se lasă circa 7 zile, în aşa fel încât mierea să 
“tragă” principiile active, devenind aproape lichidă. Se consumă 4-5 linguri pe zi din acest lichid, între mese. Luptă 
contra artrozei 
O ridiche neagră mare, spălată, necuraţată de coajă se rade fin. Se lasă la macerat într-un litru de vin alb sec, timp de 
două săptămâni. Se agită sticla în fiecare zi, se strecoară şi se bea un pahar din acest preparat dimineaţa, pe stomacul 
gol. Se face cură timp de trei săptămâni şi se poate relua în fiecare anotimp.  
Sirop de tuse 
Se taie un căpăcel din ridiche şi se pune o linguriţă de zahăr. Se lasă peste noapte, iar dimineaţa vom observa ca 
sucul a început deja să se strângă. Se ia câte o linguriţă după masă. De fiecare dată când luăm din suc, se mai pune o 
linguriţă de zahăr.                         



   MINIREVISTA COMUNITATII EVREILOR FOCSANI 
 

 
 
 
 
 
 

14

 .                                                     

 Cei mai mari fulgi de zapada au masurat  38 centimetri latime si 20 centimetri grosime, in cursul unei ninsori 
puternice, probabil mai mult de groaza decat ca-n povesti, cazuta in ianuarie 1887 in localitatea Fort Keogh din 
statul american Montana. Au fost inclusi la categoria fulgi de zapada datorita consistentei lor fragile specifica 
fulgilor, cei care au atestat intamplarea confirmand ca nu a fost vorba de bile de gheata sau picaturi inghetate ci 
chiar fulgi de zapada. 

 20 de tuneluri trec pe sub Tamisa in Londra. Primul tunel a fost realizat in 1843 intre cartierele Wapping si 
Rotherhithe, fiind si primul tunel din lume construit pe sub o apa. Prima lui utilizare a fost pentru traversare 
pietonala. Al doilea a fost construit in 1870 in zona Turnului Londrei, initial ca tunel pentru trenuri, apoi pentru 
pietoni si mai tarziu metrou, fiind la vremea respectiva primul tunel din lume pentru garnituri de tren construit pe 
sub o apa. In 1890 a mai fost construit un tunel, intre statiile de tren Borough si King William Street, fiind primul 
tunel electrificat din lume. Alte 17 tuneluri au mai fost construite in Londra pe sub Tamisa din 1897 si pana in 
prezent, cel mai recent in 2009, unul singur fiind scos din folosinta intre timp. Din cele 19 tuneluri functionale 
doua servesc pentru trecerea pietonilor, 11 pentru garnituri de tren si metrou, doua exclusiv pentru masini, doua 
pentru transport combinat masini si metrou si doua pentru utilitati. 

Orasul norvegian Oslo s-a numit inainte Christiania Fondat in jurul anului 1048 in timpul regelui Harald al III-lea, 
orasul norvegian Oslo a prosperat rapid datorita pozitionarii sale in capatul de nord al fiordului Oslofjord, o locatie 
protejata din punct de vedere climatic si cu iesire la apa si mare. A devenit capitala Norvegiei in secolul al 14-lea 
cand regele Haakon al V-lea si-a mutat la Oslo resedinta oficiala. In timpul aceluiasi rege a inceput constructia 
castelului Akershus menit sa apere orasul. Nu l-a putut proteja insa de incendiul care a distrus orasul in 1624. 
Majoritatea cladirilor fiind rase de pe suprafata pamantului, regele din acele timpuri, Christian al IV-lea, a decis sa 
se construiasca din nou orasul, de data aceasta mai aproape de castelul Akershus pentru a beneficia de serviciile de 
urgenta disponibile acolo, si l-a redenumit Christiania in onoarea sa. Abia in 1925, dupa dizolvarea uniunii dintre 
Norvegia si Suedia orasul si-a reluat denumirea initiala, Oslo. 

Arhipelagul Svalbard - ultimul reper inainte de Polul Nord, cea mai nordica parte a Regatului Norvegiei.  
Aici a fost ridicat cel mai mare depozit de seminte, in cazul în care Pamantul ar fi afectat de catastrofe naturale, 
cutremure devastatoare, razboaie nucleare sau atacuri extraterestre... Sunt depozitate aici mostre de seminte care sa 
faca posibila viata pe Pamant dupa o astfel de catastrofa.  
Potrivit unui acord din 1920, cetateni din toate cele 48 de state semnatare ale documentului, (si Romania), au 
dreptul de a se stabili aici si au acces egal la resursele din zona.  
Arhipelagul are o populatie de ~ 2400 de oameni si una ~ 3000 de ursi polari. Oamenii nu ies pe afara fara pusca, 
fiind oricand pregatiti pentru o intalnire neasteptata cu un urs polar.  
Pe teritoriul arhipelagului se afla mai multe baze de cercetare apartinand statelor din intreaga lume. 

 Cea mai intinsa (mare) tara din lume este Rusia, cu o suprafata de 17,075,400 de kilometri patrati.  
Pentru comparatie, suprafata Romaniei este de 238,391 de kilometri patrati, adica aproximativ de 71 de ori mai 
mica!  
Cea de-a doua tara ca intindere sunt Statele Unite, cu 9,826,675 milioane de kilometri patrati. China este pe locul 
trei, cu 9.6 milioane de kilometri patrati. 
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                                                 PAGINA MONDENA  

 ۞۞    O judecătoare l-a felicitat pe actorul Mel Gibson pentru progresul pe care acesta l-a făcut, după ce nu a 
lipsit la niciuna dintre ședințele de consiliere la care s-a obligat să participe.Conform termenilor din întelegere, 
Gibson a acceptat să urmeze 52 de săptămâni de consiliere și 16 ore de muncă în folosul comunității.La începutul 
anului trecut, Gibson și  Oksana Grigorieva s-au despărțit, după ce cântăreața l-a acuzat de violență domestică. Cei 
doi au împreună o fetiță, care a rămas în custodia mamei.                                                                                                  
۞۞     Taylor Lautner, starul francizei Twilight va fi imortalizat în ceară la celebrul muzeu Madame Tussauds din 
Londra.Actorul, care îl interpretează în franciză pe vârcolacul Jacob, va participa la ceremonia de dezvaluire a 
statuetei sale în luna ianuarie.Taylor este, alături de co-starului său, Robert Pattinson, una dintre cele mai râvnite 
personalități din 2011. În urmă cu câteva luni, el,Robert și Kristen Stewart și-au imortalizat picioarele si mâinile pe 
Hollywood Walk of Fame. Cele mai recente statuete expuse la celebrul muzeu au fost cele ale lui Justin Bieber și 
Selena Gomez, adolescenți care formează un cuplu în viața reală.                                                                                                 
۞۞     Chris Tucker a fost nevoit să scoată la vânzare două case din Florida pentru a scăpa de datoriile foarte mari 
pe care le are la bănci şi către Fisc. În luna octombrie a acestui an, Chris Tucker a vândut o altă vilă, pe 1,05 
milioane de dolari, deşi preţul stabilit iniţial fusese de 1,5 milioane                                                                                                                             
۞۞     James Franco ar putea avea o scurtă apariţie în pelicula biografică Lovelace, în rolul fondatorului revistei 
Playboy, Hugh Hefner, scrie Collider. Actorul, aflat acum în negocieri pentru cameo-ul propus, va colabora astfel 
pentru a doua oară cu echipa de regizori alături de care s-a aflat la filmările lui Howl, Rob Epstein şi Jeffrey 
Friedman. Lovelace descrie povestea fostei vedete porno Linda Lovelace, care şi-a câştigat notorietatea în anii ’70 
datorită peliculei pentru adulţi Deep Throat. Rolul principal îi aparţine lui Amanda Seyfried, în timp ce Peter 
Sarsgaard va interpreta partitura soţului acesteia, Chuck Traynor, cel care a convins-o pe Linda să se lanseze în 
industria porno.                                                                                                                                                                                     
۞۞     Starul lui Streaptease, Demi Moore, va juca în pelicula despre fosta vedetă a filmelor pentru adulţi, Linda 
Lovelace, scrie MovieWeb. Actriţa va interpreta rolul feministei Gloria Steinem, jurnalistă, activistă politică, una 
dintre cele mai remarcabile figuri ale mişcării de emancipare a femeilor din anii ’60 – ’70. A fost fondatoarea 
revistei Ms., în care a publicat şi articolul, scandalos la acea vreme, intitulat The Real Linda Lovelace, în care 
vorbea despre relaţia Lindei cu despoticul ei soţ, Chuck Traynor, cel care a şi obligat-o să joace în peliculele sale 
pornografice.                                                                                                                                                                                                                
۞۞       Faimoasă pentru faptul că îşi expune sentimentele în piesele sale (dar şi unele părţi ale corpului atunci 
când iese în public), Lady Gaga a reuşit până acum să păstreze secretul asupra vieţii sale private. Atunci când a fost 
întrebată, în cadrul unui interviu acordat în octombrie, vedeta a răspuns doar atât: “Nu vorbesc despre viaţa mea 
amoroasă, dar sunt foarte fericită.”La două luni după replica de mai sus, cântăreaţa excentrică a decis că a venit 
timpul să-şi afişeze fericirea şi a ieşit în public alături de iubitul ei, Taylor Kinney. Acesta este un actor cunoscut din 
serialul The Vampire Diaries.Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare ale videoclipului You & I, în care Taylor 
a interpretat rolul iubitului Gaguţei şi de atunci porumbeii sunt de neseparati.                                                                                             
۞۞   Angelina Jolie a fost la un pas de moarte din cauza obsesiei pentru slabit, ajungand sa fie internata in spital 
pentru a se recupera. Frumoasa actrita a ingerat, zilele trecute, un medicament african pentru slabit, bogat in 
amfetamina. Aceasta a ajuns la spital in stare foarte grava, scrie presa de scandal din Statele Unite. 
Angelina Jolie a fost gasita inconstienta de sotul ei, Brad Pitt. Pentru ca aceasta nu mai respira, actorul a chemat 
salvarea si, cu greu, medicii au reusit sa o readuca la viata Dependenta actritei a inceput in urma cu trei ani. Ea a 
recurs la astfel de medicamente si a ajuns sa cantareasca 43 de kilograme la 1.73 de centimetri inaltime.                            
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Colectia marilor mistere ale lumii                                                                                                                 
Disparitia regimentului Norfolk     -Partea 2 

Pe masura ce soldatii britanici, alaturi de cei turci, urmareau stupefiati straniul spectacol de pe cer, soldatii si ofiterii 
Regimentului Norfolk pareau a nu observa desfasurarea norilor ciudati aflati deasupra lor, vazandu-si in continuare 
de mars si pregatindu-si armele pentru un eventual atac la baioneta. In timpul acesta, activitatea celor opt “nori” a 
inceput sa se modifice. Daca pana in acel moment “norii” stationau unul deasupra celuilalt, pe masura ce 
Regimentul se apropia de cota pe care trebuiau sa o cucereasca, neobisnuitele formatiuni de pe cerul Turciei au 
inceput sa urmareasca soldatii, plasandu-se deasupra lor. Notele capitanului Frederick Reichard, singurul ofiter 
britanic care a avut prezenta de spirit de a-si nota straniile evenimente din acea zi, descriu incredibilul. La propriu... 
“Pe masura ce baietii nostri se apropiau de cota detinuta de turci, au inceput cu totii sa-si pregateasca armele si 
mastile de gaze. Atunci am observat cu totii unul dintre ciudatii nori ce isi schimba consistenta, devenind parca 
metalic. Ei bine, acest nor a inceput sa coboare incet deasupra zonei spre care se indreptau baietii nostri. Nici acum 
nu-mi pot explica de ce soldatii Majestatii Sale pareau a merge ca si cum nu vedeau nici fenomenele de deasupra 
lor, nici norul metalic care se apropia de ei. Deodata norul a parut ca isi schimba compozitia, devenind cumva difuz 
si prafos. Incet, a inceput sa se aseze deasupra camarazilor nostri pana cand acestia care au marsaluit direct catre el. 
Nu ne venea sa credem ca suntem martori la asa ceva”. 
La fel au simtit probabil si miile de soldati britanici, precum si adversarii lor turci, tinand cont de faptul ca ambele 
parti combatante au observat straniul eveniment. Dupa ce a ajuns deasupra soldatilor din Norfolk, “norul” si-a marit 
dimensiunile pana cand a ajuns sa aiba aproximativ 500 metri lungime si 200 inaltime. Intr-o perioada de timp de 
aproximativ trei sferturi de ora, intregul Regiment Norfolk a marsaluit in interiorul acestuia. Apoi, “norul” s-a 
ridicat si a disparut lent alaturandu-se celor care asteptau deasupra lui. Un numar de 20 de soldati si 16 ofiteri, atat 
cat numarau la acea data efectivele Regimentului, au disparut fara urma. La sfarsitul razboiului, in timpul 
schimbului de prizonieri, primul lucru cerut de Imperiul Britanic guvernului Turciei, a fost eliberarea soldatilor 
Regimentului Norfolk. Oficialii britanici au refuzat, practic, sa dea crezare rapoartelor propriilor ofiteri cu privire la 
incidentul din Gallipoli. De abia dupa ce autoritatile turcesti au negat categoric ca ar detine prizonieri sau ca i-ar fi 
executat, autoritatile de la Londra au inceput sa-si puna intrebari. O echipa mixta de investigatii, compusa din 
ofiteri, politisti si agenti britanici si turci, a inceput cercetarea imprejurimilor Golfului Suvla si anchetarea 
martorilor. Totul a fost in zadar. Atat soldatii britanici cat si cei turci aveau o singura explicatie: norul care a inghitit 
regimentul. Cercetarile au fost reluate dupa anul 1960, cand o serie de experti in domeniu, printre care Brisley le 
Poer Trench si Jaques Valee au avansat pe rand atat teoria rapirii de catre un OZN, cat si posibilitatea patrunderii 
intr-un univers paralel dimensiunii noastre. 

                                                                            
   Disparitia Regimentului Norfolk nu este deloc un fenomen singular in cazul disparitiilor fara explicatie. Istoria a 
apucat sa retina ca primul eveniment de acest gen vine tocmai din Antichitate. In anul 119 e.n., a 9-a Legiune 
romana, cunoscuta sub numele de Hispana, a disparut fara urma, trimisa fiind sa innabuse revoltele locale ale unor 
confederatii de triburi din Brigantia, in nordul Britaniei. Legiunea Hispana era, pe atunci, compusa din 6000 de 
oameni. Absolut toti au disparut fara urma cu tot cu cai, arme, bagaje, trupe auxiliare, provizii. La incheierea pacii 
cu triburile celtice, oficialii romani au cerut inapoierea legionarilor. Capeteniile celte nu stiau despre ce este vorba... 
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                                        Congresele Sioniste de la Focşani (1881 – 1883)       - 2- 
  

      2 din Panciu (Aron Moshe şi Haim Ben Reb Efraim) şi 1 delegat din Nămoloasa (Aizic Abramovici). Din judeţul 
vecin, Râmnicu – Sărat au venit rabinul Avner Cassvan şi Iosef Feldman.  
Ca preşedinte al Congresului a fost ales Samuel Pineles din Galati, însufleţitorul mişcării pentru colonizarea 
Israelului. În discursul său acesta a dezminţit informaţiile apărute în presă conform cărora sultanul s – ar opune 
instalării evreilor în Palestina (pe atunci provincie a Imperiului Otoman). Secretarul Congresului a fost David 
Rintzler. Pe data de 30 Decembrie 1881 la ora cinci după amiaza a deschis adunarea generală preşedintele 
Comitetului din Focşani, Dl. I.M. Brener. 
Presedintele de onoare al Congresului a fost ales rabinul Focsanului, Moshe Halevy Goldring, al cărui discurs a fost 
primit cu aplauze însufleţite. După el a luat cuvântul scriitorul Israel Teller. Eleazar Rokeah1 – redactorul ziarului 
„Iarael” , nepotul lui Israel Bek, personalitate marcantă a venit în România ca să susţină şi să încurajeze emigrarea în 
Israel şi înfiin ţarea de colonii agricole.2 
Obiectivele Congresului de la Focşani au fost trasate de preşedintele de onoare al acestuia, rabinul Moshe Aron 
Glodring: ajutorarea prin muncă agricolă a evreilor ce trăiau în mizerie, pregătirea celor neadaptaţi muncilor 
câmpului în şcoli profesionale, să se dovedească celorlalte popoare că toţii copiii Israelului respectă idea naţională, 
să trezească sentimental naţional evreiesc adormit de secole de suferinţe. 
Eleazar Rokeah a ţinut să sublinieze faptul că prima grijă a congresului trebuie să fie emigrarea săracilor, cei bogaţi 
putându – se instala în „Ţara Sfântă” prin propriile lor mijloace. Rabinul Avner Cassvan, reprezentantul societăţii de 
emigrare din Râmnicu – Sărat, propunea ca o delegaţie să se adreseze evreilor bogaţi din Europa pentru o colectă de 
bani destinată sprijinirii unui prim grup de emigranţi fără resurse; în schimb, S. Lazarovici, un alt participant, 
susţinea că mai întâi trebuiau solicitaţi financiar evreii din România. 
S – a ales o comisie permanentă pentru conducerea lucrărilor congresului formată din 6 persoane (Naftali 
Sonnenblick, Israel Teller, Naftali Popper, Avner Cassvan, Mendel Cohen, Levi Durst) cărora li s – a adăugat şi 
Eleazar Rokeah în calitate de consilier. Pe lângă această comisie au fost alese şi 4 comisii subalterne: Comisia 
bugetară, Comisia pentru redactarea regulamentelor, Comisia de emigrare în Palestina şi Comisia pentru Programul 
de acţiune al Comitetului Central.  
Un personaj interesant care a participat la reuniunea de la Focşani a fost Naftali Popper, ebraist, directorul unei şcoli 
israelite şi librar din Bucureşti, tatăl lui Iuliu Popper, exploratorul, regele neîncoronat al Ţării de Foc. Tribuna 
Congresului de la Focşani era împodobită cu portretul lui Adolphe Cremieux, Moshe Montefiori şi cu o hartă a Ereţ 
Israelului. 
Pineles a închis lucrările Adunării, spunând: 
“Ajunge acum, fraţi buni, a venit momentul să mergem la casele noastre. Lung e drumul dinaintea noastră, căci aici s 
– a deschis numai o fereastră şi am făcut numai socotelile a ceea ce va trebui să facem în viitor…”3 
Societăţilor Y.E.I. prezente la Focşani dispuneau de o sumă de 12.000 de franci; cele din Babadag şi Turnu Severin 
nu au trimis delegaţi dar au confirmat printr – o scrisoare că deţineau 400, respective 800 de franci fiecare. Se spera 
că se va aduna din colecte o sumă de 50.000 de franci pe lună.  

  
 

                                                 
1 Intelectual născut la Ierusalim care a combătut încă din 1872 sistemul umilitor „Haluka” (veritabilă instituţie de cerşetorie 
bazată pe banii colectaţi în diaspora), pronunţându – se pentru întoarcerea la munca agricolă sau la oricare alte munci 
productive. În vara anului 1880 a pus bazele primei societăţi „Yishuv Eretz Israel” din România la Bucureşti.  
2 http://www.jew-focsani.com/ro/autostrada.html, 26.02.2011, ora 19. 
3 Teşu Solomovici, Istoria evreilor din România. 2000 de ani de existenţă, vol. I, Ed. Teşu, Bucureşti, 2007, p. 126. 
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1 decembrie 1935, s-a nascut Woody Allen, pe numele lui adevarat Allan Stewart Konigsberg in Bronx, fiu al lui 
Martin Konigsberg si Nettie Cherry. În primul an de școală a fost înscris într-o clasă avansată, dat fiind bunul 
coeficient de inteligență.La 16 ani a început să scrie glume pe care le-a trimis principalelor ziare newyorkeze, 
sperând ca ziariștii să le folosească. În 1953, Woody s-a înscris la facultatea de artă cinematografică la 
Universitatea New York. În noiembrie 1958, Woddy a început să scrie împreună cu Larry Gelbart pentru The 
Chevy Show, pe canalul NBC. In 1964 devenise deja un actor afirmat, solicitat pentru spectacole în întreaga țară. În 
1964, Woody și-a făcut debutul în industria cinematografică, fiind angajat ca scenarist pentru What´s New 
Pussycat.   .                                                                                                                                                                                                                  
13 decembrie 1953,Israel, s-a născut  Avi Nesher,producător de film , regizor de film , scenarist şi actor. În 1978, 
Nesher regizat si produs primul sau film, "HaLahaka",1979,al doilea, " Dizengoff 99 ".În 2007, Nesher a primit 
Premiul de Excelenţă Cinematic la Festivalul de Film de Ierusalim . În 2009, el a primit Premiul de Excelenţă 
Cinematic la Festivalul de Film din Haifa În 2010, el a castigat Premiul pentru Excelenta in Landau de Arte.                                   
13 decembrie 1204, Fustat, azi Cairo,a decedat  Moise Maimonide, filosof, medic și teolog evreu din Evul Mediu, 
născut în Spania (Andaluzia) si stabilit în Egipt. El este cunoscut și sub numele ebraic de Rabbi Moshe ben 
Maimon (sau acronimul: RaMBaM ),   Maimonide este considerat cel mai important înțelept al Iudaismului din 
perioada medievală a istoriei.                                                                                                                                                                                          
15 decembrie 2011, a decedat Paula Hyman, profesor la Universitatea Yale si presedinte al Academiei 
Americane pentru Cercetare evrei. De asemenea, ea a servit ca prima femeie decan al Colegiului Seminarului de 
Studii Iudaice de la Seminarul Teologic Evreiesc 1981 - 1986.  Printre cărţile ei sunt evreică în America, între sexe 
şi asimilare în istoria evreiască modern                                                                                                                                                                         
20 decembrie 1982, Geneva, Elvețțțția,a decedat Arthur (Artur) Rubinstein,  pianist polonez de origine evreiască, 
considerat cel mai mare pianist al secolului al XX-lea. Și-a început studiile în Varșovia, unde a avut primul concert 
la vârsta de șapte ani. Debutează pe celebra scenă Carnegie Hall din New York în 1906 interpretând Concertul nr. 2 
pentru pian și orchestră de Camille Saint-Saëns. A refuzat să cânte în Germania postbelică pentru că membri 
familiei sale au fost exterminați de către naziști. Arthur Rubinstein a fost un pionier în domeniul înregistrărilor 
efectuând înregistrări între anii 1927 – 1976.                                                                                                          20 
decembrie 1996, a decedat Carl Edward Sagan, cunoscut astronom și astrofizician american, și-a adus o mare 
contribuție la promovarea și popularizarea științei. A fost pionier al exobiologiei și fondator al programului de 
căutare a inteligenței in Univers  Este cunoscut în lumea întreagă datorită cărților sale cu temă științifică, dar mai 
ales datorită serialului de televiziune Cosmos: Călătorie în Univers, cel mai vizionat program al televiziunii PBS 
înainte de 1990.  A fost de asemenea autor, coautor sau editor a peste 20 de cărți, și a publicat peste 600 de lucrări 
științifice și articolue.                                                                                                                                                                     
21 decembrie 1804,Londra s-a nascut Benjamin Disraeli , autorul mai multor carti despre literatură şi istorie, 
inclusiv Viaţa şi domnia lui Carol I (1828). Disraeli a introdus, de asemenea, măsuri pentru a proteja lucrătorii, cum 
ar fi Legea Factory 1874 şi Climbing Legea Boys (1875).                                                                                                                                                    
22 decembrie 1894, Focșșșșani,s-a nascut Oscar Sager, neurolog român, de origine evreu, profesor la Universitatea 
din București, elev și continuator al lui Gheorghe Marinescu, din anul 1963 membru titular al Academiei Române. 
A făcut cercetări, experimentale și clinice, asupra tonusului muscular, relațiilor somn-veghe, excitabilității 
neuronului motor periferic, asupra transmiterii excitațiilor vizuale la cerebel, transmiterea excitațiilor senzitive pe 
căi nespecifice la rinencefal.                                                                                                                                                      
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 Comunitatea Evreilor din Focsani pune la dispozitia celor interesati o bogata bibliografie 
despre cultura, istoria si traditia poporului evreu.  La cublul comunitatii pot fi imprumutate 
carti, reviste, ziare, pot fi vizionate filme sau se poate asculta muzica pentru toate gusturile. 
De altfel, sa nu omitem faptul ca, in fiecare zi de joi intre orele 9-11 medicul comunitatii 
noastre acorda consultatii medicale persoanelor asistate de F.C.E.R. si membrilor ce apartin 
comunitatii noastre. 
 
 
 

-  Remember  - medicul neurolog Oscar Sager, unul dintre reprezentanţii de seamă ai Şcolii româneşti 
de neurologie (cercetări de pionierat în electroencefalografie); membru al Academiei Române 
(d.1981); 
-  Simpozion- Viata evreilor din Focsani inainte de Holocaust; 
-   Un laureate al Premiului Nobel-  Niels Henrik David Bohr,fizician danez de origine evreiasca, ce a 
avut o contributie fundamentala la intelegerea structurii atomice si a mecanicii cuantice, pentru care a 
si primit premiul Nobel pentru fizica, in 1922. Bohr a fost implicat de asemenea in celebrul proiect 
Manhattan. Omul de stiinta s-a casatorit cu Margrete Norlund in 1912, iar unul dintre copiii lor, Aage 
Niels Bohr, a devenit un important om de stiinta, la fel ca si tatal sau. In 1975, Aage a castigat şi el 
premiul Nobel. Bohr a fost descris ca fiind unul din cei mai importanti fiziceni ai secolului 20;   
 -  Umorul lui Woody Allen;   
-  Invitatie la biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea,pentru lansarea cărţii „Curierul” , 
apărută la Editura Zigotto, Galaţi, în prezenţa autorului, prof. dr.  Florinel Agafiţei; 
-   Hanuca; 
-  Seara de poezie- Eftandopolos Hriseis-Edmee( Clasa a VI-a C, Liceul Teoretic “Duiliu Zamfirescu”   
                                                                                                                                   Odobesti); 
- Drepti ai  Popoarelor- File de istorie si recunostere-celor ce și-au riscat viața, familia și averea 
pentru a-și păstra omenia și iubirea aproapelui, ajutându-i și salvându-i pe evreii prigoniți;              

   

 

 

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


