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         YAD VASHEM – „Muzeul Holocaustului un memorial al durerii”  
 
Muzeul, memorialul eroilor şi martirilor de la Yad Vashem (Mâna 
destinului – Voia soartei) ce a fost ridicat pe muntele Herzl denumit şi 
“Muntele Amintirii” din Ierusalim din anul 1957 închinat memoriei celor 6 
milioane de evrei exterminaŃi de nazişti în timpul celui de-al Doilea Razboi 
Mondial – Eroii şi martirii amintirii. Acel zid al amintirii sculptat de Naftali 
Bezem, ce redă imagini împietrite ale destinului poporului evreu, acel leu 
de piatră ce plânge ca un om – simbolizând la un loc forŃa, puterea, 
durerea şi suferinŃa totodată nu sunt altceva decât simbolul poporului 
evreu ce nu poate uita prea curând. Într-o sală pe a cărui pavaj de o 
nuanŃă sumbră stau înscrise numele localităŃilor ce poziŃionau lagărele 
naziste odinioară, unde aveau să sfârşească 6 milionane de evrei, unde 
arde flacăra eternă şi veşnică a amintirii a celor dispăruŃi. Nume şi 
localităŃi sinistre ni se perindă ochilor precum : Dachau, Treblinka, 
Auschwitz, Maidanek ce şi astăzi ne inspiră teama şi fiorii groazei. În 
linişte şi rugăciune chiar adâncit cu o pioasă reculegere în faŃa tragediei 
ce avut loc, tot te străbate, săgeată aceea întrebare “De ce?” scrutând şi 
străbătând cu ochii şi paşii noştrii spaŃiul negru al sălii comemorative. 
Muzeul reprezintă în acelaşi timp un panteon, memorial, amintire – 
istorie, aşternute într-o tăcere acuzatoare ce relevă clar supravieŃuirea. 
Muzeu ce deŃine săli de expoziŃie unde crimele, morŃii, groaza şi ruşinea 
sunt prezentate aşa cum au fost. Biblioteca reprezintă centrul de 
documentare şi expoziŃie, aceleaşi orori ale naziştilor şi victimele lor 
nevinovate. Practic această tragedie înfiorătoare din istoria umanităŃii şi 
civilizaŃiei pământene pe care omenirea a săvârşit-o împotriva propriilor iei 
semeni, de care sperăm îşi va aminti mereu cu mustrări adânci de 
conştiinŃă nădăjduim să nu se mai repete în veci şi pildă să servească 
generaŃiilor pentru a ştii şi nu repeta greşeala. Alături avem un alt 
monument închinat Memorialului copiilor, ridicat în amintirea celor 
1.500.000 de copii evrei, victime ale holocaustului. Peisajul păstrează 
oarecum nota, pereŃii sunt de sticlă, sursele de lumină sunt palide, difuze, 
accesul se face prin culoare pentru deplasare, pereŃii sunt împovăraŃi de 
mii de fotografii ale copiilor ucişi. Sincer atmosfera denotă clar vieŃile 
întunecate ameninŃate, a unei lumi subterane, totul respiră frică, teamă şi 
moarte. Când ieşi afară, sincer, trebuie ceva timp pentru a-Ńi reveni din 
starea de ameŃeală şi coşmar prin care treci ca turist măcar, câteva 
minute. 
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Există de asemenea o sală cu numele celor dispăruŃi în holocaust, ea 
poate fi consultată, un aparat electronic pus la dispoziŃie sortează şi 
scoate din arhivă datele solicitate. Sunt deasemena alei cu pomi şi zidurile 
cu plăcuŃe ce poartă numele celor drepŃi între popoare, ce au salvat evrei 
de la moarte, fie acestea sunt repere mai luminoase de amintiri, pădurea 
ce înconjoară şi stă să ateste prin fiecare copac ce poartă o plăcuŃă – 
evocând grăitor numele câte unui om ce a salvat de la moarte evrei în 
timpul războiului. Acel vagon de tren pe segmentul de şină atârnând peste 
o prăpastie relevă şi atestă modul în care evreii au fost deportaŃi spre 
lagărele de exterminare, la acestea se adaugă un perete scris – el 
reprezintă Memorialul deportaŃilor. Altă secŃiune este Auditorium, unde 
spre exemplu strada Ghetoului Varşovia, Valea comunităŃilor, pe blocuri 
de piatră înalte sunt aşezate în pereŃi la fel înalŃi formând un labirint, 
aflăm numele tuturor oraşelor (pe Ńări) unde au trăit evrei. În modul cel 
mai clar este înfricoşător, groaznic de ameninŃător. În permanenŃă se aduc 
modificări,  reamenajări,  reînfrumuseŃări locurilor. acestui ansamblu. 
Chiar dacă aleile sunt asfaltate, iarba e tunsă, copacii sădiŃi, flori plivite şi 
îngrijite, conductele de apă montate, lucrările sunt pentru eternitate şi 
eternizare dar despre moarte. 
Yad Vashem însumează suferinŃa, durerea, moartea, groaza tot ce e mai 
rău, despre aceste atrocităŃi poate nici chiar o carte nu ar fi de ajuns, cert 
este că o filă nici atât. Acolo este adunată la un loc neliniştea, o parte din 
durerea unei naŃii, unui popor întreg. Vital este de remarcat că acolo este 
istoria însângerată, înăbuşirea unui suflu în propriul sânge, gaze, 
foamete, a unui popor hăituit şi vânat în toate colŃurile Europei în plin 
secol XX. 
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                                                     ŞTIRI PE SCURT 
 
• Muhamad El-Baradei, şeful AgenŃiei internaŃionale pentru energie 
atomică, a făcut un apel la Statele Unite şi Rusia, cerându-le să-şi reducă 
stocurile de bombe nucleare pe care le deŃin. Preşedintele Statelor Unite, 
Barack Obama, este interesat în adoptarea unei măsuri comune cu Rusia, 
în cadrul căreia fiecare din cele două puteri să-şi diminueze cu circa 80% 
arsenalul de armament nuclear, astfel încât fiecare să deŃină numai 1.000 
de focoase nucleare – a scris ziarul londonez “The Times”. 
• Premierul Tayepp Erdogan a declarat că Turcia garantează drepturile şi 
securitatea comunităŃii evreieşti locale. “Critica la adresa Israelului nu 
trebuie confundată cu antisemitismul. Antisemitismul este o crimă contra 
umanităŃii”, a subliniat el. Comunitatea evreiască a salutat afirmaŃiile lui 
Erdogan, însă este îngrijorată de “retorica antisemită” din unele emisiuni 
transmise la televiziunea turcă. 
• Ahmed Iusuf, consilierul politic al prim-ministrului din Hamas, Ismail 
Hanie, a declarat că Israelul i-a propus în secret organizaŃiei să-şi 
continuie conducerea în regiunea Gaza. Hamasul a respins propunerea, 
deoarece “noi vrem să conducem în toată Palestina, nu numai în regiunea 
Gaza”. Iusuf a adăugat: “Este de neconceput o separare între regiunea 
Gaza şi celelalte părŃi ale patriei. Nu va fi un stat fără regiunea Gaza. 
• Aiman El-Zawahiri, adjunctul lui Osama Bin-Laden, conducătorul 
mişcării Al-Qaida, a ameninŃat să lovească în obiective israeliene şi 
americane din întreaga lume. El-Zawahiri a cerut tuturor musulmanilor 
să se înroleze în Djahadul mondial ca răzbunare pentru acŃiunile 
Israelului în regiunea Gaza. În mesajul difuzat prin internet, el a subliniat: 
“Duşmanul nostru din Gaza nu este numai Israelul, ci şi coaliŃia 
cruciaŃilor-sionişti, în frunte cu Statele Unite, care conduc forŃele răului”. 
• “Statele Unite sunt încă principalul furnizor de vise al speciei umane şi 
nu îşi vor pierde statutul în secolul 21 în favoarea Chinei”. Astfel a afirmat 
Thomas Friedman, cunoscutul editorialist şi comentator al ziarului “New 
York Times”, la o conferinŃă Ńinută la Centrul interdisciplinar din Herzlia. 
“Nu cumpăr teoria, potrivit căreia Statele Unite sunt în declin. Majoritatea 
oamenilor credeau că secolul 19 a aparŃinut Marii Britanii, secolul 20 
Statelor Unite, iar secolul 21 va fi al Chinei. Eu nu aş paria pe un stat 
care cenzurează motorul Google (pe internet) drept viitoarea putere a 
secolului 21”, a subliniat ziaristul. 
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                               PERIPLU MONDEN 
 
♥ James Cameron urăşte noul film "Terminator Salvation" - Regizorul noului film 
Terminator Salvation a dezvăluit în timpul unui interviu că proiectul său nu a fost 
sprijinit de creatorul celebrei francize, James Cameron, scrie site-ul digitalspy.com. 
McG semnează regia celei de-a patra părŃi a seriei Terminator, cu Christian Bale în 
rolul lui John Connor, omul al cărui destin este să conducă mişcarea de rezistenŃă a 
oamenilor împotriva companiei Skynet şi a armatei de roboŃi Terminator. Într-un 
interviu acordat site-ului Wired, regizorul McG a spus: “Nu vroiam ca omul care l-a 
creat pe Terminator să fie împotriva proiectului meu, aşa că m-am dus să-l văd pe 
James Cameron şi să-i spun ce încercam să fac”. “A fost politicos, dar mi-a spus: ‘Nu 
am de gând să-Ńi sprijin filmul. Îmi rezerv dreptul de a-l detesta. Dar îŃi urez succes şi 
dacă te apuci să faci un Terminator, aş prefera să faci un film bun nu unul prost’.” 
James Cameron a scris şi regizat primele două filme din seria Terminator care l-au 
propulsat pe Arnold Schwarzenegger în galeria vedetelor de la Hollywood, dar a 
refuzat să colaboreze la noul film, Terminator Salvation. Filmul Terminator 
salvation: The Future Begins va avea premiera pe 5 iunie. 
 
♥ Meryl Streep si Kate Winslet - favorite la Oscar 2009 - Meryl Streep şi Kate Winslet se 
numără anul acesta printre marile favorite la premiul Oscar pentru interpretare 
feminină. Criticii de specialitate spun că 2009 va fi anul lui Kate Winslet. Aceasta nu a 
primit până acum nici un premiu Oscar, deşi a fost nominalizată de cinci ori. La 
categoria cea mai bună actriŃă sunt nominalizate: Anne Hathaway ("Rachel Getting 
Married"), Angelina Jolie ("Changeling"), Melissa Leo ("Frozen River"), Meryl Streep 
("Doubt"), Kate Winslet ("The Reader"). Până acum, Winslet a luat două Globuri de aur 
pentru prestaŃiile din "The Reader" şi "Revolutionary Road". Meryl Streep a câştigat 
premiul pentru cea mai bună actriŃă la gala Sindicatului Actorilor Americani (SAG), 
pentru rolul din "Doubt". 
 
♥ B.B. King şi John Mayall, blues de super clasă - Legenda muzicii blues, B.B. King  va 
susŃine, în iunie, patru concerte în Marea Britanie, deşi a renunŃat la turneele în afara 
Statelor Unite încă din 2006, informează Mediafax care citează bbc.co.uk.  
Acesta va cânta împreună cu John Mayall (veteranul britanic al blues-ului) în vârstă 
de 75 de ani. Concertele se vor Ńine în Manchester, Birmingham, Cardiff şi Londra. 
King şi-a început cariera muzicală în 1947. În anii '50 susŃinea, în medie, 275 de 
concerte pe an, iar în 1956 a susŃinut 342 de concerte. Recompensat cu 14 premii 
Grammy, B.B. King a avut numeroase piese de succes, cele mai cunoscute fiind "Every 
Day I Have The Blues" şi "The Thrill Is Gone", interpretate de artist la chitara lui, 
Lucille. În decembrie 2008, B.B. King a concertat la Los Angeles, împreună cu Foo 
Fighters şi John Mayer, la primul concert susŃinut în onoarea artiştilor nominalizaŃi la 
premiile Grammy. În 2006, când şi-a anunŃat retragerea din circuitul turneelor 
mondiale, legenda muzicii americane a declarat: "Cred că vremea mea trece. De fapt, 
ştiu că trece. Frank Sinatra a cântat despre luna septembrie a vârstei sale. Cred că eu 
mă aflu în luna noiembrie a vârstei mele", a completat artistul. 
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                                ŞTIRI DESPRE ISRAEL 
 
@ Ministrul apărării, Ehud Barak, a spus că a dat dispoziŃie łahalului să 
se pregătească pentru orice eventualitate şi a adăugat: “Propun 
Hamasului să nu ne pună la încercare. Vom riposta dur la cea mai mică 
provocare”. S-a întărit paza obiectivelor israeliene din străinătate, de 
teamă că Hizbullah va încerca să comită un atentat pentru a răzbuna 
lichidarea, în urmă cu un an, a super-teroristului Murnie, iar la graniŃa de 
nord forŃele militare sunt în alertă. Barak a adăugat că lansarea satelitului 
iranian “constituie încă un motiv pentru înnăsprirea sancŃiunilor contra 
regimului de la Teheran”. 
@ “Lansarea în spaŃiu a satelitului iranian dovedeşte capacitatea Iranului 
de a lansa rachete cu focoase nucleare care pot atinge vestul Europei”. 
Astfel a afirmat deputatul IŃhak Ben-Israel, din Kadima. Prof. Ben-Israel, 
aluf în rezervă, a fost, între altele, şeful Regiei de cercetări şi dezvoltare a 
mijloacelor de luptă. Forurile de securitate din Israel, asemeni celor din 
Occident, urmăresc cu îngrijorare progresul tehnologic iranian, exprimat 
recent prin lansarea pe orbită a satelitului “Omid”. Ben-Israel a subliniat 
că dezvoltarea tehnologică a Iranului nu reprezintă o problemă “numai 
pentru Israel”. “Satelitul în sine nu ne îngrijorează, ci capacitatea Iranului, 
deoarece un asemenea satelit poate transporta o încărcătură nucleară de 
o tonă şi poate ajunge la distanŃe între 2.000 şi 3.000 de kilometri, o rază 
care acoperă întreaga Europă de vest”, a spus el. 
@ La o conferinŃă de presă Ńinută la Damasc, Preşedintele Siriei, Bashar 
Assad a declarat că este de la sine înŃeles că Damascul să aibă întrevederi 
directe cu Israel, pentru că este imposibilă obŃinerea unui tratat de pace 
prin negocieri indirecte. El a declarat că actualele discuŃii mediate de 
Turcia pun bazele procesului de pace, iar dacă aceste baze sunt solide, 
discuŃiile directe vor avea succes şi vor continua până se va ajunge la un 
tratat de pace. 
@ Dacă Siria vrea un acord de pace cu Israelul, ea trebuie să înceteze 
finanŃarea Hamasului şi Hezbolah, a declarat łipi Livni, ministru de 
externe şi actual lider al partidului Kadima. 
@  Robert Auman, laureat al premiului Nobel în Economie, decernat de 
Banca Suediei, a declarat “Dacă vrem să supravieŃium ca naŃiune în 
Israel, va trebui să ne întoarcem la valorile iudaice”.  
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 BUCĂTĂRIA LA ÎNDEMÂNA TA !! – GĂTEŞTI DECI EXIŞTI !! 
 
Θ Budincă de peşte – pentru 6 porŃii ; timpul de efectuare 60 de minute. 
Necesarul pentru aceasta este : 1 kg de peşte alb, fileuri; 3 morcovi; 3-4 cozi de Ńelină; 2 mâini 
de mazăre verde (congelată); 2 mâini de fasole verde (congelată sau conservă); 1 conopidă mică 
(congelată); 1 Ńelină; 2 linguri cu pesmet; 150 g smântână; 2 ouă; 150 g unt; 100 g caşcaval; 
sare; piper. Modul de preparare : se toacă morcovii şi Ńelina cubuleŃe, tăiaŃi mărunt fasolea 
verde, la fel şi cozile de Ńelină. DesfaceŃi conopida în buchete foarte mici. Apoi le puneŃi la 
sotat, împreună  cu mazărea, în unt. După ce se răcoresc puŃin legumele sotate, le amestecaŃi 
cu ouăle, smântâna, o lingură cu pesmet, sare şi piper după gust. TapetaŃi o tavă cu unt şi 
pesmet, întindeŃi jumătate din cantitatea de peşte apoi umplutura. AcoperiŃi cu restul de peşte 
şi daŃi la cuptor, la foc potrivit. După 15 minute, presăraŃi cu caşcaval ras şi mai lasaŃi încă 
15-20 minute. (truc – ca să fiŃi siguri că legumele sunt bine pătrunse, ar fi bine să le fierbeŃi 
puŃin înainte de a le sota, 10 minute nu mai mult!!). 

Θ Bruschete vegetariene – pentru 2-3 porŃii ; timpul de efectuare 20 de minute. 
Necesarul pentru acestea este : 5-6 felii de pâine veche; 3 roşii coapte; 1 ceapă roşie; 3 căŃei de 
usturoi; 1 lingură de ulei de măsline; 1 linguriŃă cu oregano; 2 frunze de salată verde; sare; 
piper. Modul de preparare : prăjiŃi pâinea pe ambele părŃi, apoi stropiŃi-o cu ulei de măsline şi 
frecaŃi-o cu un căŃel de usturoi tăiat pe jumătate. Se taie roşiile cubuleŃe, pe care le amestecaŃi 
cu ceapa roşie tăiată, sare, piper, oregano şi cei doi căŃei de usturoi pisaŃi. După care puneŃi 
câte o lingură din acest amestec pe feliile de pâine prăjită şi serviŃi-le pe un pat de salată 
verde. (recomandare – una din cele mai apreciate reŃete de bruschete este cea în care în loc de 
roşii se folosesc boabe de fasole uscată fiartă, peste care adăugaŃi ulei de măsline, sare şi piper 
apoi pot fi servite). 

Θ Tartine cu creveŃi – pentru 6-8 porŃii ; timpul de efectuare 30 de minute. 
Necesarul pentru acestea este : 1 baghetă; 200 g creveŃi congelaŃi; 1 Ńelină mare; 2 morcovi; 1 
gulie; 2 ouă; 100 g măsline feliate; 1 lămâie; 4-5 roşii cherry; 1 legătură de mărar; ulei; sare; 
piper. Modul de preparare : mai întâi, se pregăteşte o maioneză dintr-un gălbenuş crud, unul 
fiert, ½ cană cu ulei şi zeama de la o lămâie. Se curăŃă Ńelina şi morcovii, apoi se dau pe 
răzătoare. ProcedaŃi la fel doar cu o jumătate de gulie, pe cealălaltă jumătate reŃineŃi-o pentru 
decor. OpăriŃi creveŃii 2 minute în apă clocotită, apoi îi scurgeŃi bine şi îi lăsaŃi să se 
răcorească. AmestecaŃi Ńelina, morcovul şi gulia rase cu maioneza, daŃi un praf de sare şi puŃin 
piper. AdăugaŃi în salata de crudităŃi creveŃii. TăiaŃi bagheta felii şi puneŃi pe fiecare salată de 
creveŃi. DecoraŃi cu felii de măsline şi de gulie. Tartinele pot fi puse pe un platou şi ornate cu 
roşii cherry şi mărar verde. 
Θ Tort caramel – porŃii 6-8 ; timpul de efectuare 45 de minute ; timp de răcire 3 ore. 
Necesarul pentru acesta este : pentru blat (400 g făină; 2 linguri cu nuci măcinate; 125 g unt; 
2 linguri cu zahăr; 1 gălbenuş; 4-6 linguri cu apă; sare); pentru cremă (230 g alune sau nuci; 
230 g zahăr; 75 ml lapte; 3 linguri cu unt; 1 gălbenuş; esenŃă de vanilie). Modul de preparare : 
din făină, nuca măcinată, un praf de sare şi unt frământaŃi un aluat nisipos. AdăugaŃi zahărul 
dizolvat în apă şi gălbenuşul. ÎnveliŃi aluatul în folie şi îl lasaŃi la rece o oră. Apoi întindeŃi 
aluatul într-o formă rotundă şi-l daŃi la cuptor pentru 20-30 de minute. Între timp, pune 
puneŃi pe foc zahărul cu apa, amidonul şi laptele. AmestecaŃi energic până se îngroaşă. La 
final, adăugaŃi gălbenuşul şi câteva picături de esenŃă de vanilie. AdăugaŃi apoi untul pentru a 
da luciu cremei. Peste blatul răcit presăraŃi jumătate din nucile tocate. TurnaŃi crema şi lasaŃi 
la rece cel puŃin 4 ore. PuteŃi decora cu frişcă şi restul de nuci. 
                                          (VĂ URĂM POFTĂ BUNĂ!!)  
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                                 UMOR LA PURTĂTOR 
 
☼ - Dragul meu, spune şeful fiului său în vârstă de 10 ani, într-o bună zi tu ai să preiei afacerile 
familiei. Trebuie să fii pregătit pentru lumea dură a comerŃului. Acum, vreau să te urci sus pe 
garderob. – De ce, tată? Întreabă copilul speriat. – Nu întreba, fă cum îŃi spun. Băiatul se caŃără 
pe garderob. – Perfect, spune tatăl, desfăcând braŃele. Acum, sări... eu te prind. – Tăticule, mi-e 
frică, se tânguie băiatul. – Să nu-Ńi fie frică, sări! N-ai de ce să te temi! Băiatul sare şi, în ultima 
clipă, tatăl se dă la o parte şi băiatul se prăbuşeşte pe podea. – Perfect! – exclamă tatăl. Asta e 
prima regulă în afaceri : să nu te încrezi în nimeni! 
☼ Şeful: Ai întârziat o oră. Unde ai fost? / FuncŃionarul: La frizer. / M-am tuns. Şeful: Ce? / În 
timpul programului? / FuncŃionarul: Părul mi-a crescut în timpul serviciului. / Şeful: Da, dar nu tot! 
/ FuncŃionarul: Păi nu l-am tuns complet. 
☼ Ginsberg se duce la Goldberg la prăvălie ca să cumpere un şifonier. – Noi nu vindem 
şifoniere, spune Goldberg, noi vindem ceasuri. Uite, am un ceas splendid de vânzare. Spunând 
aceasta, scoate dintr-un sertar de sub tejghea un foarte frumos ceas de aur. – Nu mă 
interesează, spune Ginsberg. / Cine are nevoie de ceas? / Eu n-am nevoie de ceas. – Nu ai 
nevoie de ceas? / Fireşte că ai nevoie de ceas. / Spune-mi, dacă eşti aşa de deştept, cum ştii 
când trebuie să te scoli dimineaŃa? – A, foarte uşor. / Vecinul meu de alături deschide radioul 
exact la ora şapte. / Aud crainicul care anunŃă ora exactă. – Şi cum ştii când trebuie să te duci la 
serviciu sau să vii acasă? – Când mă dau jos din pat, mă spăl şi mă bărbieresc, este şapte şi 
jumătate. / După ce mi-am fiert un ou şi l-am mâncat, cu o felie de pâine prăjită, e opt fără un 
sfert şi atunci trebuie să plec la slujbă. / Când ajung în staŃia de autobuz şi autobuzul vine, după 
câteva minute este opt şi jumătate şi atunci trebuie să încep munca. / Sirena fabricii de alături 
sună la 12 şi după ce iau masa şi mă plimb puŃin se face ora unu, când trebuie să reiau munca. / 
La ora cinci sună o altă sirenă şi când ajung acasă cu autobuzul este cinci şi jumătate şi mă 
odihnesc. / După ce îmi pregătesc ceva de mâncare şi mă uit la televizor, e vremea să mă duc 
la culcare şi dimineaŃa când trebuie mă scol, vecinul de alături deschide radioul. / Aşa că te 
întreb eu, Goldberg, ce nevoie am eu de ceas? – Dar ce se întâmplă dacă te trezeşti în mijlocul 
nopŃii şi vrei să ştii cât e ceasul? – Nimic mai simplu. / Am o trompetă.     – Ai o trompetă? Şi 
cum afli ora exactă cu o trompetă? – Ies pe balcon şi suflu cât pot de tare.   – Şi cum afli cât 
este ceasul suflând? – Antisemitul care locuieşte vizavi deschide fereastra şi zbiară: - Ascultă, 
perciunatule! / Acum Ńi-ai găsit să sufli din trompetă, la ora trei dimineaŃa? 
☼  Iacob care locuieşte la Tel Aviv îi telefonează fiului său Samuel care a emigrat la New York 
şi-i spune: - Regret că-Ńi stric ziua, dar trebuie să-Ńi spun ca eu şi maică-ta suntem pe cale să 
divorŃăm. / 45 de ani de suferinŃă sunt de ajuns.  - Tată, cum poŃi să spui asta??? Şi chiar acum 
înainte de sărbători! strigă fiul său. - Nu mai pot s-o văd în faŃa ochilor, răspunde tatăl, ne-am 
plictisit unul de celălalt, şi sunt sătul de toată povestea asta, aşa că fă-mi un serviciu şi sun-o pe 
soră-ta Anna la Chicago. / Şi închide rapid telefonul. / Disperat, fiul o sună pe soră-sa care 
rămâne mască. - Cum vor să divorŃeze? La vârsta lor?!? / Am eu grijă de asta. / Şi-l sună direct 
pe tatăl ei şi-i spune: - N-o să divorŃaŃi!. / Nu faceŃi nimic până când eu şi frate-meu venim la voi. 
/ M-ai inŃeles? NIMIC! / Şi trânteşte telefonul. / Tatăl închide, şi se întoarce spre soŃia lui 
spunându-i: - Totul e foarte bine Rebecca, copiii vin să-şi petreacă sărbătorile cu noi şi în plus o 
să-şi plătească singuri biletele de avion. 
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ŞtiaŃi Că     .........................................................     
 

• ŞtiaŃi că... Sunt necesari circa 2,3 litri de apă pentru a găti 
macaroane şi cam dublul acestei cantităŃi pentru a curăŃa cratiŃa.  

• ŞtiaŃi că... În ultimii 4000 de ani nici un animal nou nu a fost 
domesticit.  

• ŞtiaŃi că... Bebelusii se nasc fără oasele genunchilor care apar abia la 
vârsta de 2-6 ani.  

• ŞtiaŃi că... Cel mai înalt punct din Pennsylvania este mai jos decât cel 
mai jos punct din Colorado.  

• ŞtiaŃi că... Nucşoara este extrem de otrăvitoare când este injectată 
intravenos.  

• ŞtiaŃi că... Trei monede de 25 de cenŃi, patru de zece şi patru penny 
înseamnă 1,19 $. Dar deasemenea înseamnă şi cea mai mare 
cantitate de bani în monede fără a putea da restul la un dolar.  

• ŞtiaŃi că... Cel mai comun nume din lume este Mohamed.  
• ŞtiaŃi că... Michael Jordan caştigă mai mulŃi bani anual de la Nike 

decât toŃi angajaŃii Nike din Malaysia la un loc.  
• ŞtiaŃi că... Nici o echipa din Liga NaŃională de Fotbal American care 

joacă pe teren propriu pe un stadion acoperit nu a câştigat vreun 
Superbowl.  

• ŞtiaŃi că... Prima toaletă vazută la televizor a fost în serialul "Leave It 
to the Beaver".  

• StiaŃi că... În marele incendiu din anul 1666, jumătate din Londra a 
fost arsă, însă doar şase oameni au fost răniŃi.  

• StiaŃi că... Lincoln Logs au fost inventaŃi de fiul lui Frank Lloyd 
Wright. 

• StiaŃi că... Unul din motivele pentru care marijuana este astăzi ilegală 
este că în anii 1930 cultivatorii de bumbac au protestat împotriva 
fermierilor de cânepă, ei considerând acest lucru competiŃie. Din 
punct de vedere chimic nu creează aceeaşi dependenŃă ca nicotina, 
alcoolul sau cafeina. 

• ŞtiaŃi că... O singură persoană din două miliarde trăieşte 116 ani sau 
mai mult.    
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                               CURIOZITĂłI ISTORICE 

   ☼ Umbrela a fost inventată de mai mult de 4000 de ani. 
Au fost dovezi ale existenŃei umbrelei în arta străveche în Asiria, Grecia, 
Egipt şi China. Europenii de mai târziu au făcut umbrele din lemn sau 
oase de balenă şi acoperite cu vopsea în ulei. 
 
☼ Ideea de examen de conducere a fost înventată în Franta. În 1893, 
şoferii trebuiau să dea un test de abilitate în conducerea şi reparaŃia 
maşinii. 
 
☼ Clipsul sau "clema" de hârtie a fost inventată de norvegianul Johan 
Vaaler în 1899. Din cauză că norvegienii nu au avut legea patentului la 
acea vreme, el a trebuit să călătorească în Germania unde a primit 
patentul în 1900. Americanii i l-au acordat în 1901. 
 
☼ Designer-ul Gabrielle "Coco" Chanel a introdus primul ei parfum în 
1921. Ea i-a dat numele ei "Chanel No. 5." După cum a explicat, ea a sărit 
direct la numărul 5 pentru că ăsta era numărul ei norocos. Ca mirosul să 
aibă succes, l-a introdus pe piaŃă la data de 5 mai. Chanel No. 5 a devenit 
cel mai bine vândut parfum din lume. 
 
☼ Când Eleanor Abbott din San Diego s-a însănătoşit de poliomielită în 
1940, ea a început să fabrice jocuri şi activităŃi pentru tinerii bolnavi. Una 
din invenŃiile ei s-a numit "Candy Land". Prietenilor ei tineri le-a plăcut 
jocul atât de mult încât ea a s-a angajat imediat la Milton Bradley 
Company unde a fost imediat acceptată. De atunci "Candy Land" a fost 
internaŃional acceptat ca fiind primul joc pentru copii. 
 
☼ Primul pantof din lemn provine din Olanda. În Olanda este foarte multă 
apă, aşa că oamenii au avut nevoie de pantofi care să le Ńină picioarele 
uscate în timpul muncii în aer liber. Pantofii au fost numiŃi "klompen" şi 
au fost tăiaŃi dintr-o singură bucată de lemn. Azi, "klompen" sunt 
suvenirul preferat al turiştilor care vizitează Olanda. 
 
☼ Jocul de cărŃi a fost inventat de chinezi în 1120. 
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                         DICłIONAR IUDAIC             
 
9 AFIKOMAN – Denumirea jumătăŃii azimei de mijloc, separată şi ascunsă în seara 
de Seider, încă de la începutul cinei ceremonioase. Pare-se că numele provine din 
greceşte : epikomion = după masă. Se împarte câte o bucăŃică fiecărui participant la 
cina de seider şi nu se mai gustă nimic după aceea. Astfel începem şi terminăm masa 
de seider cu MaŃa = azimă, pita tradiŃională şi singura acceptată de Pesah. Încă din 
timpul Talmud-lui a rămas obiceiul să se permită copiilor mici să “fure” afikoman-ul, 
fără de care nu se poate încheia Seider-ul. Ei îl redau contra anumitor promisiuni, 
care binenŃeles diferă de la caz la caz. Rolul acestui obicei, este de a menŃine pe cei 
mici treji până la finele Seider-lui. 
9 AKEIDA – Sacrificarea lui IŃhak povestită în Geneza = Bêreişit XXII/1-19. 
încercarea supremă la care a fost supus strămoşu nostru, patriarhul  Avraham de 
către Divinitate, prin porunca de a-şi sacrifica fiul său iubit. Dovedind supuşenia lui 
desăvârşită, a fost oprit de a executa sacrificiul, în schimb a primit asigurări pentru 
perpetuarea seminŃiei pe veci. În locul lui IŃhak a fost sacrificat un berbec. De aici – 
după comentariile învăŃaŃilor – interzicerea sacrificării de jertfe omeneşti. Capitolul 
sacrificiului lui IŃhak este parte integrală din rugăciunea zilnică Şaharit şi citirea ei în 
Tora se face în a doua zi de Roş ha-Şana ca implorare a milei divine pentru seminŃia 
lui Avraham şi IŃhak, conform promisiunii. Sunatul din Şofar care este de fapt cornul 
unui berbec, are acelaşi scop. 
9 ALIA la-REGHEL – Pelerinaj. În antichitate evreii mergeau în pelerinaj la 
Ierusalim, de sărbătorile Pesah, Şavuót şi Sucot, potrivit poruncii din Tora (Şêmot 23 
şi Dêvarim 16). Acest pelerinaj se numea Ália la-Reghel. După dărâmarea Templului s-
a dat această denumire călătoriei evreilor spre EreŃ Israel, în scopul de a se ruga la 
Zidul Plângerii, mormântul străbunei Rahel din Beit Lehem, mormintele Patriarhilor de 
la Hevron, etc. 
9 ANUSIM – Evreii care au fost constrânşi să părăsească religia mozaică, dar au 
continuat să-i păstreze datinele pe ascuns. Asemenea constrângeri în masă sunt 
cunoscute în diverse timpuri şi locuri ca : epoca vizigotă în Spania şi Maroc sub 
domnia Almuahda sec. XII. ; în sudul Italiei sec. XVIII. – XVI. (italienii îi denumeau: 
“NaufiŃi”); în Iran, începând din sec. XVIII. unde erau denumiŃi de localnici “Geadid El 
Islam” (prietenii Islamului). Cei mai numeroşi asemenea constrânşi au fost însă în 
Spania catolică, unde se numeau Marani. 
9 ARBÁ CNAFOT – Unul din comandamentele biblice obligă atârnarea de ciucuri = 
łiŃit, la orice haină care are patru colŃuri, ca de pildă toga în antichitate, etc. La 
modernizarea îmbrăcăminŃii a rămas valabil acest comandament numai la Talit = şal 
de rugăciune. Pentru ca păstrarea comandamentului să nu dispară, evreul religios 
(inclusiv copiii) obişnuiesc să îmbrace un pătrat de pânză, de ale cărui patru colŃuri 
atârnă ciucuri care se cheamă Talit katan (denumit eronat Arbá canfot). 
                                       (vom continua).  
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                             ☼ REMEDII   NATURISTE  ☼ 
 

# FeriŃi-vă de răceli! 

Datorită faptului că traversăm luna februarie, lună de iarnă cu zile ce 
alternează înşelător de la cald la rece vom face o scurtă incursiune ce este 
menită să vă prevină. Rareori reuşim să trecem de sezonul rece fără să 
răcim, cel puŃin o dată ! Cu precădere de cele mai multe ori însă aşa zisa 
răceală este de fapt o mamă de gripă, atunci e atunci ! Cum aflăm care 
sunt diferenŃele şi cum ne putem feri mai repede de simptomele 
discomfortante !! 

Strănutul, durerile de cap, usturimile în gât, febra, lipsa poftei de 
mâncare, nasul înfundat sau secreŃiile nazale? În genere aşa se manifestă 
debutul unei răceli. Gripa pe cealaltă parte e deosebit de înşelătoare 
pentru că poate avea aceleaşi simptome, dar însă la o intensitate cu mult 
mai mare. La gripă avem însă durerile musculare şi articulare, frisoanele, 
febra ce depăşeşte clar pragul temperaturi de 390 C şi binenŃeles o stare 
permanentă de oboseală. Gripa este bine de ştiut că se instalează cu mult 
mai repede decât răceala şi îndeobşte nu durează mai mult de 10 zile. Cele 
două sunt provocate de viruşi ce sunt favorizaŃi de anotimpul rece.De 
aceea, trebuie să vă menŃineŃi sistemul imunitar cât mai puternic! O dietă 
bună combinată cu odihnă sunt de multe ori suficiente. Stressul şi 
oboseala acumulate în cantităŃi apreciabile sunt inamicii sistemului 
imunitar şi de altfel şi alimentaŃia haotică. Zilnic putem consuma legume 
proaspete şi fructe bogate în vitamina C – lămâi, kiwi, portocale, grepfruit 
etc. De semnalat este faptul că trebuie să evităm frigul şi expunerea multă 
la acesta şi locurile intens aglomerate, dar să nu uităm faptul următor, să 
ne spălăm des pe mâini, să ne îmbrăcăm adecvat şi să consumăm 2 litri 
zilnic de lichide pentru ca să putem înlătura eficient toxinele acumulate 
din alimentele bogate în grăsimi. Studiile spun şi recomandă chiar ca 
indicat sauna de două ori cel puŃin pe săptămână şi nu în ultimul rând 
vaccinul antigripal pe care să nu-l uitaŃi!! O simplă răceală o poŃi controla 
uşor cu repaus la pat, multe lichide, sucuri de fructe şi medicamente 
uşoare ce reduc simptomele. Însă la gripă recomandat este un medic, 
deoarece poate dezvolta complicaŃii gen pneumonia.  
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                           NATURA LA ÎNDEMÂNA TA !! 

♥ Vitamina C constituie o armă importantă şi deosebit de benefică 
împotriva multor boli, ea poate fi denumită generic super-antibiotic. 
PrezenŃa vitaminei C în corpul uman poate face posibilă diferenŃierea de 
culori, deasemenea ea ne ajută cu succes în trecerea unor procese vitale 
corpului uman, tot ea ajută în trăirile pozitive şi stările sufleteşti diferite, 
cu bucurii sau tristeŃi, de exemplu. Rezumându-ne, trebuie să amintim că 
vitamina C în corp are două funcŃii foarte importante : 

- pe deoparte întărirea imunităŃii corpului ; 
- pe de altă parte echilibrarea sistemului neuro-psihologic. 

Vitamina C pe lângă aceste două funcŃii importante deŃine şi altele 
precum : 

- ea este una dintre apărătoarele tinereŃii ; 
- este una dintre apărătoarele vieŃii fericite ; 
- deasemenea una din pro apărătoarea unui Ńesut conjunctiv sănătos; 
- menŃinerea gingiilor şi dinŃilor sănătoşi tot cu ajutorul ei este făcut; 
- şi de ce nu trebuie să recunoaştem că tot ea ne poate ajuta în 

procesul de slăbire. 
- în primul rând are un puternic efect antioxidant, participând la    
    distrugerea radicalilor liberi; 
-   ajută la funcŃionarea normală a sistemului imunitar, inhiband     
    creşterea tumorilor şi asigurând rezistenŃa organismului împotriva   
    infecŃiilor;  
-  are rol de echilibrare a sistemului imunitar, prevenind apariŃia  

       astmului şi a alergiilor şi stimuland producŃia de interferon, factor    
       cu proprietăŃi antiinfecŃioase remarcabile; 
    -  trebuie remarcat puternicul rol anticanceros al acestei vitamine; 
Simptomele lipsei de vitamina C sunt: oboseala, astenie, slabiciune, 
stare de depresie, lipsa poftei de mancare, dureri osoase moderate. 
Vitamina C în mod obişnuit o găsim mai concentrată în ardeiul verde 
închis şi roşu, afine şi măceşe sau papaya şi guiava, atenŃie mai mult 
decât în lămâi sau citricele uzuale de acum şi clasice. 
De consemnat este faptul că nu trebuie să fierbeŃi legumele sau fructele 
care sincer se pot consuma crude, astfel puteŃi menŃine în mod constant 
în corp o cantitate ridicată de vitamina C necesară şi utilă proceselor şi 
corpului binenŃeles. 
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● La 1 februarie 1905 s-a născut la Roma, fizicianul EMILIO SEGRE ce a fost elevul lui 
ENRICO FERMI. Din 1938, a lucrat în S.U.A. la Berkeley. În 1959, obŃine împreună cu 
O. Chamberlain, premiul Nobel pentru descoperirea Antiprotonului. A decedat în 1989, 
în California. 
● 2 februarie 1827 – s-a născut la Lemberg (actualmente Lvov), cărturarul SALOMON 
BUBER, bunicul filosofului Martin Buber. A fost un erudit ebraist, dedicându-şi viaŃa 
editării critice a Midraşului. 
● 3 februarie 1807 – se deschide, la Paris, Marele Sanhedrin convocat de Napoleon. 
Era o consfătuire a reprezentanŃilor tuturor comunităŃilor evreieşti din FranŃa. 
Sanhedrinul a proclamat că legile mozaice erau, în natura lor, religioase şi nu laice. 
● 5 februarie 1930 – s-a născut, la Cracovia, STELLA MÜLLER-MADEJ. A fost 
deportată în lagărele de la Pleszow şi Auschwitz, fiind salvată datorită lui Oskar 
Schindler. Îşi povesteşte viaŃa în cartea Fata de pe lista lui Schindler, apărută în 1994, 
la Berlin. 
● La 8 februarie 1935 s-a stins din viaŃă la Berlin, pictorul impresionist MAX 
LIEBERMANN, născut în 1847. Între 1920 şi 1933 el a fost preşedintele Academiei de 
Artă din Berlin. Câteva tablouri ale sale menŃionăm : Femeile jumulind gâşte, 
Muncitori pe un câmp de gulii, Sinagoga din Amsterdam, Hristos la Templu. Naziştii i-
au interzis lui M. Liebermann să mai picteze. 
● 10 februarie 2009 – 119 ani de la naşterea (Moscova,1890) a reputatului poet şi 
romancier BORIS PASTERNAK. În centrul creaŃiei sale literare se află romanul Doctor 
Jivago. În 1958, B. Pasternak este distins cu premiul Nobel pentru Literatură. 
● 16 februarie 1892 – s-a născut scriitorul EMIL DORIAN, ce a debutat la “Sburătorul” 
lui Lovinescu. Autor al romanelor ProfeŃi şi paiaŃe; Vagabonzii; Otrava. Aparticipat la 
bătălia de la Mărăşeşti. 
● 17 februarie 1970 – s-a stins din viaŃă, la Ierusalim, marele scriitor ŞMUEL IOSIF 
AGNON, născut în 1888, în GaliŃia. În 1966, a primit premiul Nobel pentru Literatură. 
● 18 februarie 1935 – s-a născut ROTH TIBERIU TOMA, preşedintele ComunităŃii 
Evreilor din Braşov. El a participat la al 35-lea Congres Sionist Mondial de la 
Ierusalim. 
● 20 februarie 1967 – a murit savantul fizician ROBERT OPPENHEIMER, născut în 
1904, la New York. El a elaborat studii fundamentale în domeniul fizicii nucleare, al 
mecanicii cuantice, al astrofizicii şi al fizicii razelor cosmice. Este unul dintre creatorii 
bombei atomice americane. 
● 21 februarie 2009 se împlinesc 332 de ani de la trecerea în eternitate (1677, Haga) a 
marelui filosof BARUCH SPINOZA, născut la Amsterdam, în 1632. Principalele sale 
lucrări sunt : Etica şi Tratatul teologico-politic. Spinoza considera că lumea este un 
sistem logic, care poate fi cunoscut prin metode geometrice, iar omul este o parte a 
naturii. 
● 22 februarie 1857 – s-a născut la Hamburg, fizicianul HEINRICH HERTZ, cel ce avea 
să descopere undele electromagnetice. Fiind deasemenea creatorul vibratorului şi 
rezonatorului “Hertz”. O unitate de măsură a frecvenŃei îi poartă şi astăzi numele. 
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 Această sărbătoare este cunoscută sub mai multe denumiri, 
printre care “Roş Hasana la Ilanot “ ( Anul nou al copacilor)”, Hamisa Asar 
bi–Shvat” – provine de la data calendaristică a acestei sărbători, adică în 
data de 15 a lunii Svhat şi Tu bi Shvat – unde cuvântul Tu este 
echivalentul valorii numerice a cifrei 15 ; este o sărbătoare minoră în 
calendarul evreiesc, nu evocă nici un eveniment din istoria credinŃei 
evreilor şi nici un fel de obligaŃie rituală nu caracterizează specificul ei.  

Sărbătoarea este foarte importantă pentru evrei, aceasta 
reprezentând legatura cu Eret Israel şi are o vechime încă din perioada 
celui de al Doilea Templu . 

    Anul nou al copacilor este o sărbătoare iudaică de binecuvântare a 
fructelor, zi în care se obişnuieşte să se mănânce din cele şapte specii de 
fructe care cresc în Israel : secară, grâu, struguri, smochine, curmale, 
rodii şi măsline.  

Dintre acestea, locul de onoare este ocupat de roşcova , aceasta 
crescând din abundenŃă în Israel. Tot în această zi de sărbătoare copiii 
evrei din Israel plantează câte un pom, printre pomii cu o semnificaŃie 
deosebită pentru evrei este migdalul, similar ghiocelului de pe aceste 
meleaguri, el este primul copac care înfloreşte şi anunŃă începutul 
primăverii. 

  În Eret Israel în timpul celui de al Doilea Templu era obiceiul de a 
planta un copac la naşterea unui copil : un cedru - copac falnic şi 
rezistent dacă era băiat şi un chiparos - copac mai mic şi fragil, dacă era 
fată. Din lemnul copacului respectiv era clădit la nuntă baldachinul - 
hupa ( acoperământ decorativ împodobit cu mătăsuri scumpe).  

În sec.15 -lea s-au introdus ceremonii legate de Anul Nou al 
copacilor când sărbătoarea se celebra printr-o adunare la care se mâncau 
anumite fructe, specifice Ńării, se cântau cântece special compuse pentru 
această ocazie şi se beau 4 pahare de vin, asemănător sederului de Pesah.  

Această tradiŃie s-a răspândit apoi în comunităŃile sefarde din 
Europa şi din Ńările islamice. În 1753 a fost publicată o culegere de texte 
anume pentru această sărbătoare, sub denumirea de “Peri et hadar -  
Fructul arborelui frumos”. 
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Pentru cei care sunt interesaŃi, Comunitatea din Focşani pune la dispoziŃia  
fiecăruia o bogată bibliografie despre cultura, istoria şi tradiŃia poporului evreu. La 
biblioteca clubului se pot procura noi cărŃi apărute în editura Hasefer, sau pot fi 
înprumutate cărŃi, reviste, ziare sau se  poate  asculta muzica anilor 1970-
1990.Tot la clubul comunităŃii se pot urmări filme despre Israel sau se pot organiza 
concursuri de table, remi sau şah. În fiecare zi de marŃi şi joi între orele 9-11 
medicul comunităŃii acordă consultaŃii medicale persoanelor asistate de FCER şi 
membrilor ce aparŃin comunităŃi. 
 
                                                                                 

 
         În agenda lunii februarie, prefigurăm şi am realizat deja următoarele 
evenimete, din care noi vă enumerăm câteva, astfel : 
- “Poveşti în alb şi negru” – concurs inter-activ de desen realizat cu sprijinul 
Căminului de Neuropsihiatrie de la Jariştea. 
- Din ciclul “PersonalităŃi ale lumii evreieşti” : Sigmund Freud ; Constantin 
Dobrogeanu Gherea ; Avram Goldfaden ; Heinrich Heine , etc. 
-  Concurs de creaŃie vestimentară şi dansuri, cu participarea asistaŃilor de la 
Centrul de Integrare prin Terapie OcupaŃională Odobeşti. 
-  Sărbătoarea Tu Bi’Shvat – moment sub egida căruia s-a organizat o expoziŃie şi 
un concurs de desen, iar cele mai frumoase desene păstrând calitatea de 
exponate. „Anul nou al pomilor” – de asemenea reprezintă ziua în care degustăm 
fructe cu specific şi din Israel, se cântă şi se sădesc pomi. 
- “Astăzi este ziua ta!” – seară de neuitat organizată în mod festiv pentru cei nativi 
în luna februarie. 
- “Recital de poezie” – organizat sub egida Cenaclului literar de la Sinagogă (în 
fiecare zi de luni). 
- Curs de calculatoare (deprinderea tainelor şi folosinŃei PC-ului). 
- În cadrul momentelor omagiale : remember Aba Eban (om politic şi diplomat) ; 
remember Dan Mizrahy (pianist, muzician de renume). 
 
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. Mul Ńumim anticipat!! SHALOM!! 
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      Un punct de vedere şi de reflecŃie – sper eu profund!! 
 
PopulaŃia globală islamică este de aproximativ 1.200.000.000 Un miliard două sute de milioane, 
mai exact 20% din populaŃia globală. 
Ei au primit următoarele premii Nobel : 
 LITERATURĂ – 1988 – Najib Mahfooz ;  
PACE – 1978 – Mohamed Anwar El-Sadat ; 1994 – Yaser Arafat ; 1990 – Elias James Corey ; 
1999 – Ahmed Zewai.  
ECONOMIE – (nici unul) ;  
FIZICĂ – (nici unul) ;  
MEDICINĂ – 1960 – Peter Brian Medawar ; 1998 – Ferid Mourad. TOTATUL  : 7 SAPTE. 
 
PopulaŃia globală iudaică este de aproximativ 14.000.000 Paisprezece milioane, adică 0,02% 
din populaŃia lumii. 
Ei au primit următoarele premii Nobel :  
LITERATURĂ – 1910 – Paul Heyse ; 1927 – Henri Bergson ; 1958 – Boris Pasternak ; 1966 – 
Shmuel Yosef Agnon ; 1966 – Nelly Sachs ; 1976 – Saul Bellow ; 1978 – Isaac Bashevis Singer 
; 1981 – Elias Canetti ; 1987 – Joseph Brodsky ; 1991 – Nadine Gordimer World.  
PACE – 1911 – Alfred Fried ; 1911 – Tobias Michael Carel Asser ; 1968 – Rene Cassin ; 1973 – 
Henry Kissinger ; 1978 – Menachem Begin ; 1986 – Elie Wiesel ; 1994 – Shimon Peres ; 1994 – 
Yitzhak Rabin.  
FIZICĂ – 1905 – Adolph Von Baeyer ; 1906 – Henri Moissan ; 1907 – Albert Abraham Michelson 
; 1908 – Gabriel Lippmann ; 1910 – Otto Wallach ; 1915 – Richard Willstaetter ; 1918 – Fritz 
Haber ; 1921 – Albert Einstein ; 1922 – Niels Bohr ; 1925 – James Franck ; 1925 – Gustav Hertz 
; 1943 – Gustav Stern ; 1943 – George Charles de Hevesy ; 1944 – Isidor Issac Rabi ; 1952 – 
Felix Bloch ; 1954 – Max Born ; 1958 – Igor Tamm ; 1959 – Emilio Segre ; 1960 – Donald A. 
Glaser ; 1961 – Robert Hofstadter ; 1961 – Melvin Calvin ; 1962 – Lev Davidovich Landau ; 1962 
– Max Ferdinand Perutz ; 1965 – Richard Phillips Feynman ; 1965 – Julian Schwinger ; 1969 – 
Murray Gell – Mann ; 1971 – Dennis Gabor 1972 – William Howard Stein ; 1973 – Brian David 
Josephson ; 1975 – Benjamin Mottleson ; 1976 – Burton Richter ; 1977 – Ilya Prigogine ; 1978 – 
Arno Allan Penzias ; 1978 – Peter L. Kapitza ; 1979 – Stephen Weinberg ; 1979 – Sheldon 
Glashow ; 1979 – Herbert Charles S. Brown ; 1980 – Paul Berg ; 1980 – Walter Gilbert ; 1981 – 
Roald Hoffmann ; 1982 – Aaron Klug ; 1985 – Albert A. Hauptman ; 1985 – Jerome Karle ; 1986 
– Dudley R. Herschbach ; 1988 – Robert Huber ; 1988 – Leon Lederman ; 1988 – Melvin 
Schwartz ; 1988 – Jack Steinberger ; 1989 – Sidney Altman ; 1990 – Jerome Friedman ; 1992 – 
Rudolph Marcus ; 1995 – Martin Perl 2000 – Alan J. Heeger.  
ECONOMIE – 1970 – Paul Anthony Samuelson ; 1971 – Simon Kuznets 1972 – Kenneth 
Joseph Arrow ; 1975 – Leonid Kantorovich ; 1976 – Milton Friedman ; 1978 – Herbert A. Simon ; 
1980 – Lawrence Robert Klein ; 1985 – Franco Modigliani ; 1987 – Robert M. Solow ; 1990 – 
Harry Markowitz ; 1990 – Merton Miller ; 1992 – Gary Becker ; 1993 – Robert Fogel.  
MEDICINĂ – 1908 – Eli e Metchnikoff ; 1908 – Paul Erlich ; 1914 – Robert Barany ; 1922 – Otto 
Meyerhof ; 1930 – Karl Landsteiner ; 1931 – Otto Warburg ; 1936 – Otto Loewl ; 1944 – Joseph 
Erlanger ; 1944 – Herbert Spencer Gasser ; 1945 – Ernst Boris Chain ; 1946 – Hermann Joseph 
Muller ; 1950 – Tadeus Reichstein ; 1952 – Selman Abraham Waksman ; 1953 – Hans Krebs ; 
1953 – Fritz Albert Lipmann ; 1958 – Joshua Lenderberg ; 1959 – Arthur Kornberg ; 1964 – 
Konrad Bloch ; 1965 – Francois Jacob ; 1965 – Andre Lwoff ; 1967 – George Wald ; 
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1968 – Marshall W. Nirenberg ; 1969 – Salvador Luria ; 1970 – Julius Axelrod ; 1970 – Sir 
Bernard Katz ; 1972 – Gerald Maurice Edelman ; 1975 – Howard Martin Temin ; 1976 – Baruch 
S. Blumberg ; 1977 – Roselyn Sussman Yalow ; 1978 – Daniel Nathans ; 1980 – Baruj 
Benacerraf ; 1984 – Cesar Milstein ; 1985 – Michael Stuart Brown ; 1985 – Joseph L. Goldstein ; 
1986 – Stanley Cohen & Rita Levi – Montalcini ; 1988 – Gertrude Elion ; 1989 – Harold Varmus ; 
1991 – Erwin Neher ; 1991 – Bert Sakmann ; 1993 – Richard J. Roberts ; 1993 – Phillip Sharp ; 
1994 – Alfred Gillman ; 1995 – Edward B. Lewis. 
 TOTAL – 129 o sut ă dou ă zeci şi nou ă! 
 
Tot ceea ce vreau să menŃionez este în felul următor, evreii nu promovează 
spălarea creierelor copiilor în taberele militare de antrenament, învăŃându-
i cum să se sinucidă, aruncându-se în aer, provocând maximum de 
victime între evrei şi nu numai pentrucă nu sunt mulsumani!! 
 
DE REłINUT FAPTUL CĂ !!! 
Evreii nu deturnează avioane, nu omoară atleŃi la Jocurile Olimpice şi nici 
nu aruncă în aer restaurante (ex. Germania)! 
 
Nu Ńin minte şi nu există evreu ce să fi distrus o biserică!! 
 
Nu există nici un evreu ce să fi protestat, să omoare oameni!! 
 
Evreii nu sunt traficanŃi de sclavi, nu declară război sfânt (JIHAD) tuturor 
cei ce nu sunt fideli sau mai precis de aceeaşi opinie, credinŃă orientare 
etc. 
 
Cert este c ă lumea musulman ă trebuie imperios şi necesar s ă depun ă efort în educarea 
copiilor mai degrab ă decât s ă acuze şi să invinuiasc ă evreii şi lumea pentru caren Ńele şi 
problemele lor, sper ăm să-şi asume responsabilitatea odat ă pentru totdeauna şi să 
remedieze imaturitatea distructiv ă pe care o manifest ă de atâta amar de timp!! 
 
Fără nici o p ărere de r ău pentru sentimentele tale privitoare la conflictul  dintre Israel şi 
vecinii palestinieni şi arabi, chiar dac ă crezi c ă vina este mai mult de partea Israelului, î Ńi 
spun s ă iei aminte la cele dou ă rânduri de mai jos şi să cuge Ńi ! 
 
“Dacă astăzi arabii ar pune armele jos, nu ar mai fi violenŃe!” 
 
“Dacă evreii ar pune astăzi armele jos, din acel moment nu ar mai 
exista statul Israel.” 
 
Te las pe tine cititorule să judeci şi să spui ce e mai corect, de aceeia 
ne-am născut liberi şi nu îndoctrinaŃi !! 
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      “Literatur ă cu parfum ebraic” – articol ap ărut în Ziarul de Vrancea 
                                 27.01.2009 - autor ea Iulia Nicolaie 
 

Scriitorii Cenaclului „Duiliu Zamfirescu” şi-au mutat locul de întâlnire la sinagogă 
 

  Fiecare după-amiază de luni este un bun prilej pentru 
scriitorii vrânceni care fac parte din Cenaclul „Duiliu 
Zamfirescu” de a se delecta cu noi scrieri ale colegilor şi 
de a comenta pe marginea lor. Astfel, aceştia se 
întâlnesc săptămânal la ora 17.00 la sinagoga de pe 
strada Oituz pentru a socializa, dar şi pentru a cere 
păreri sincere despre cele mai noi scrieri ale lor. Operele 
care trec de analiza aspră şi sinceră a colegilor, ajung să 
fie publicate în revista cenaclului „Oglinda Literară”. 
Scriitorii au fost plimbaŃi de-a lungul timpului dintr-un 
colŃ al oraşului în altul, ultima locaŃie fiind holul 

Teatrului Municipal “Mr. Gh. Pastia”, de unde au plecat din cauza unor 
divergenŃe privind fumatul în incinta clădirii. Scriitorii s-au perindat în anii 
trecuŃi prin sălile Casei Armatei şi chiar în cele ale partidelor politice.  

Într-un final, au găsit alinare şi susŃinere din partea evreilor din oraş, 
în număr de peste 100, care s-au dovedit mai înŃelegători şi mai apropiaŃi de 
evenimentele culturale decât persoanele cu aceleaşi convingeri religioase şi cu 
mari pretenŃii intelectuale sau financiare. La ultima lor întilnire, tradiŃie care se 
menŃine de opt ani, au fost prezenŃi, printre alŃii, Florin Paraschiv, Ştefania 
Oproescu, Gheorghe Neagu, Mariana Vîrtosu şi Gheorge Mocanu.  

Unul dintre invitaŃi a prezentat o creaŃie de proză scurtă, care prezenta 
un cuplu aflat la munte şi delirul partenerei, care a avut un vis zguduitor, plin 
de simboluri care prevesteau întâmplări negre.  

Proiectul literar a caracterizat eternul conflict bărbat-femeie, dar şi 
împosibilitatea separării acestora, atâta timp cât îi leaga veşnicul sentiment de 
dependenŃă emotivă.  

Povestirea a fost criticată de câŃiva scriitori, aceştia fiind de părere că 
nu a fost specificat motivul visului sau factorul declanşator al evenimentelor, iar 
scrierea nu ar fi avut continuitate. Autorul şi-a înşusit criticile şi a spus că va 
mai lucra la proiect. Scriitorii tineri, foarte puŃini de altfel, au lipsit de la 
întâlnire, dar cei prezenŃi au afirmat că aceştia sunt plecaŃi în alte colŃuri ale 
Ńării la facultate sau chiar peste hotare.  

O altă problemă a scriitorimii vrâncene pare a fi şi lipsa de promovare, 
momentan aceste scrieri neputând fi găsite în librăriile din oraş, fapt cauzat şi 
de lipsa de finanŃare sau de interes a autorităŃilor pentru evenimentele 
culturale. 
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                                 # POŞTA  REDACłIEI #                  
De la domnul PATRAS NICOLAE (KLAUS) am primit catrenele : 
 
Îngerului meu păzitor                                     Se plimbau încetişor, 
De trei ori era să mor                                    Pe un hol la parlament, 
Şi ca înger păzitor,                                        Un deputat corpolent, 
M-ai salvat; Iubit odor,                                  Şi-un spilcuit, senator. 
N-ai ştiut că mă şi-nsor?                               Când ei s-au intersectat, 
                                                                     Unu-I spuse celuilalt : 
Un oltean căzu-n veceu,                                - Pariez, stimate domn, 
Şi ieşind cu trudă sus,                                  Că nici dumneata, n-ai somn! 
MulŃumi lui Dumnezeu, 
Că n-a fost capacul, pus! 
 
De la domnul NEGREA FLORIN am primit următorul articol : Cilibli 
Moise, zis “Ovreiul” 
 
Cilibi Moise, bucureşteanul, era de felul lui moldovean, născut la Focşani 
în anul 1812, pe numele său adevărat Froim Moise Schwartz, căruia 
lumea îi zicea “Ovreiul”. De la tatăl său, tot negustor ambulant, micul 
Moise nu a moştenit decât….. sărăcia, pe care nu a vrut să o risipească; 
drept care s-a trudit toată viaŃa să o păstreze, până la moarte. “Răposatul 
tatăl-mieu”, spunea Cilibi Moise, “treizeci de ani a mers la Lipsca; 
cumpăra cu taleru’, vindea cu taleru’, mânca cu taleru’ şi s-a îngropat cu 
taleru’ ”… Foarte de tânăr, omul nostru a început negustoria ambulantă 
cu tot felul de mărunŃişuri pe care le vindea la târguri, prin bâlciuri şi 
iarmaroace. Mergându-i din rău în mai rău, “Ovreiul” s-a hotărât să-şi 
încerce norocul într-un oraş mai răsărit, drept care a poposit în Capitală. 
Dar speranŃele de înavuŃire moştenite au rămas un vis netransformat 
niciodată în realitate. 
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