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               Deși suntem încă în luna februarie, pare că vrea să vină primăvara.
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**  -  Al treilea oraș ca mărime din Israel, cu 300.000 de locuitori, Haifa este situat la poalele 
Muntelui Carmel, unde trăiesc mistreți, vulpi, șacali și alte animale sălbatice, toate protejate de legea 
israeliană,este invadat de porci mistreți, după ce primărița Elinat Kalissch-Rotem, aleasă în noiembrie 
2018, a interzis vânarea lor. Mistreții coboară noaptea de pe munte pe străzile din Haifa, în căutare de 
apă și hrană, în special în pubelele localnicilor.Totuși, oamenii spun că, de când vânarea acestor 
animale a fost scoasă în afara legii, mistreții sunt tot mai numeroși și tot mai îndrăzneți. Numărul tot 
mai mare de mistreți a dat naștere unei dezbateri aprinse între apărătorii drepturilor animalelor și 
localnicii care caută prin toate mijloacele să scape de aceste „fiare urbane”. În ultimele luni, în Haifa 
nu au fost raportate atacuri de mistreți asupra oamenilor. Dar prezența diurnă a acestor animale, care 
pot avea o lungime de până la doi metri, stârnește teama unora dintre locuitori ;
**  - Un grup de civili chinezi (format din aproximativ 35 de persoane) care au ajuns astăzi (1 
februarie) în Israel de la Moscova, cu compania aeriană rusă „Aeroflot”  au fost expulzați de teama 
virusului. Aeroportul au anunțat începând cu 1 februarie, directivele emise de ministrul de interne, 
Aryeh Deri, vor intra în vigoare și vor fi aplicate tuturor companiilor aeriene care operează o rută 
către aeroportul Ben Gurion. .Conform acestor orientări, niciun pasager străin care nu are pașaport 
israelian și care a fost în China timp de 14 zile nu va avea voie să intre în Israel. Cetățenii israelieni 
pot intra,dar li se cere să urmeze directivele Ministerului Sănătății ;
 **  -    Israelul a anunţat că va reduce zona de pescuit a Fâşiei Gaza ca răspuns la atacurile în 
desfăşurare cu rachete şi baloane incendiare lansate de militanţi palestinieni din această enclavă de 
coastă. Zona va fi redusă de la 15 mile marine (circa 28 de kilometri) la 10 mile marine până la o 
nouă notificare. Conflictul dintre militanţii palestinieni şi Israel s-a intensificat în zilele de după 
dezvăluirea de către preşedintele american Donald Trump a planului său de pace pentru Orientul 
Mijlociu  ; 
** -     Ministrul israelian al apărării, Naftali Bennet, i-a prezentat premierului Benjamin 
Netanyahu un plan pentru dotarea cu drone a forţelor armate în perioada 2020-2024, care prevede 
achiziţia şi dezvoltarea unui număr mare de drone pentru superioritatea militară faţă de inamici cum 
ar fi Iranul şi pentru operaţiuni în zone urbane. La ora actuală, apărarea antirachetă a Israelului se 
bazează pe sistemul cunoscut sub numele de Cupola de Fier, care interceptează rachetele trase în 
special din Fâşia Gaza, enclava palestiniană controlată de Hamas   ;
**    -  14 persoane printre care şi mulţi militari au fost rănite într-un atac cu maşină-capcană. 
Atentatul a fost realizat într-o zonă a Ierusalimului de Vest numită First Station, aflată lângă o fostă 
gară otomană, cunoscută pentru atracţiile vieţii de noapte cu multe restaurante şi baruri. Zona a fost 
ocupată şi anexată de israelieni şi se află în apropierea cartierelor locuite de palestinieni. Cei care au 
săvârşit atentatul au intrat cu maşina în mulţimea ce se afla pe bulevardul foarte populat ;
** -    Ministrul israelian de Interne a declarat că  musulmanii israelieni pot merge în Arabia 
Saudită în pelerinaje religioase. Deşi se crede că unii israelieni deja vizitează Arabia Saudită, acest 
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lucru necesită un paşaport străin sau o permisie specială. Ministerul de Interne a precizat că vizitatorii 
vor avea nevoie de o invitaţie oficiale pentru a intra în regat. Oficialii au transmis că decizia a fost 
coordonată cu oficialii serviciilor israeliene de securitate şi alte instituţii „relevante”, inclusiv 
Ministerul de Externe ; 
**    -  O ancoră egipteană, protejat de nisip, datată din Epoca bronzului, gravată cu hierogleife şi un 
desen cu zeiţa Seshat a fost găsita de-a lungul coastelor israeliene, în apropiere de oraşul Atlit, la sud 
de Haifa. Ca majoritatea din acea epocă, are formă de trapez cu colţuri rotunjite, cu o gaură în partea 
superioară pentru a putea fi prinsă o coardă.Potrivit lui Jacob Sharvit, şeful unităţii de arheologie 
maritimă a Autorităţii pentru antichităţi din Israel (IAA), acest artefact vine în completarea unei 
colecţii de ancore din aceeaşi perioadă deja regăsite în situl arheologic ;
**    Cercetătorii israelieni au crescut curmali din semințe de pe vremea lui Iisus. Specialiștii au 
plantat 32 de semințe descoperite în diferite situri din Deșertul Iudeei, inclusiv în Masada și în 
peșterile din Qumran, locul celebru pentru descoperirea manuscriselor de la Marea Moartă. Numai 
șase dintre aceste semințe au încolțit. Echipa de savanți a datat semințele din care au răsărit plantele 
botezate Adam și Hannah ca provenind de undeva dintre secolele I și IV, E.N. Unele semințe au 
încolțit după câteva săptămâni, altele după șase luni. “Semințele de azi sunt cu aproximativ 30% mai 
mici decât cele care creșteau în Iudeea acum 2.000 de ani”, au afirmat cercetătorii.De asemenea, 
analizele au stabilit că semințele mai vechi proveneau din zonele estice. Adam și Matusalem sunt 
apropiate de varietățile crescute în zilele noastre în zonă. Hannah și Judith seamănă cu arborii crescuți 
în Iraq iar Uriel, Boaz și Iona prezentau atribute genetice specifice varietăților moderne de curmali 
din Maroc ; 
**  -   Cutremur în Israel: Un ușor cutremur a fost resimțit în multe zone din Israel. Potrivit 
Institutului Geofizic, magnitudinea cutremurului a fost de 3,8 grade, iar epicentrul a fost pe mare în 
regiunea Haifa. Poliția a spus că după cutremur, au fost înregistrate în jur de 200 de apeluri.Acesta 
este al doilea cutremur resimțit în Israel în ultimele două săptămâni ;
**  -  Un terorist arab israelian, originar din Haifa, a fost neutralizat, după ce a tras în direcția unui 
grup de polițiști, lângă Poarta Leilor din Ierusalim. În urma atacului, un polițist în vârstă de 38 de ani, 
a fost rănit ușor și a fost transportat la spital ;
**  -  Sudanul ar putea deveni următoarea țară musulmană care-și va normaliza relațiile cu statul 
ebraic, în urma unei întâlniri oficiale, în Uganda, între șeful statului sudanez, Abdel Fattah al-Burhane 
și premierul israelian Benjamin Netanyahu. n prezent, această națiunea africană nu are o ambasadă în 
Israel  ;
 **  -  Israel a decis să interzică alergătorii străini la maratonul de la Tel Aviv, care va avea loc 
vineri, 28 februarie. Autoritățile locale și Ministerul Sănătății se tem de răspândirea coronavirus, 
motiv pentru care i-au anunțat pe sportivii din afara țării că nu vor fi primiți la maraton. 3.000 de 
alergători străini urmau să participe la cursa de la Tel Aviv. Conform presei din Israel, aceștia vor 
primi înapoi banii cheltuiți pentru înscrierea la eveniment. Cursa va avea totuși loc și se estimează că 
la eveniment vor alerga aproximativ 40.000 de localnici.
**  -   Regizorul Quentin Tarantino a devenit tată pentru prima dată, la vârsta de 56 de ani. Soţia sa, 
Daniella Pick, a născut un băieţel. Cei s-au întâlnit pentru prima dată pe platourile de filmare de la 
”Inglourious Basterds” și s-au căsătorit în 2018 ;                     ( mediafax.ro, animanews.org  )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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Xx   -   Un nou punct de lucru a deschis Primăria Focșani, pentru achitarea taxelor și impozitelor 
locale. Acest punct de lucru funcționează în sediul Tribunalului Vrancea, din Strada Republicii Nr. 
96. De astăzi, aici vor fi plătite, în primul rând, taxele judiciare de timbru necesare în instanțele de 
judecată, dar și celelalte taxe și impozite locale ; 
Xx    Trei studenți din cadrul Academiei de Poliție ,, Alexandru Ioan Cuza '' București - 
Facultatea de Jandarmi, vor desfășura stagiul de practică în cadrul Inspectoratului de Jandarmi 
Județean Vrancea.Studenții jandarmi vor participa timp de o lună de zile la misiunile de ordine 
publică, dar și la cele de pază și protecție instituțională, alături de colegii din Jandarmeria Vrancea ;
 Xx    Începând de luni, 17 februarie, operatorul de salubritate SC UPM ADJUD SRL va 
amplasa în apropierea blocurilor din municipiul de pe Trotuș containere galbene, cu o capacitate de 
1100 litri, destinate exclusiv deșeurile reciclabile din plastic, hârtie și aluminiu. În acest sens, 
președinții asociațiilor de proprietari sunt convocați la cantina Primăriei Municipiului Adjud, pentru 
a ridica sacii destinați colectării selective și pliantele informative pe care le vor redistribui 
locatarilor blocurilor  ; 
Xx   -  Începând de luni, 3 februarie, SC Transport Public Focșani a înființat un nou traseu în 
municipiu. Este vorba despre traseul 14, rezultat din îmbinarea traseului 1 cu traseul 4. Acest traseu 
are capăt de linii Autogara Focșani și comuna Golești. Practic, traseul 14 funcționează aproape la fel 
cu traseul 4, cu deosebirea că autobuzele nu mai opresc la Laminorul, ci merg direct în Golești   ;
Xx   -  C.A.S. Vrancea aduce la cunoştinţa asiguraţilor că începând cu data de 07. 02. 2020 s-a 
aprobat procedura de eliberare, precum şi modalitatea de suportare a cheltuielilor aferente produce-
rii și distribuției cardului european de asigurări sociale de sănătate duplicat. Astfel, persoanele 
asigurate pot solicita eliberarea unui card european de sănătate duplicat în cazul pierderii, 
deteriorării, modificarii datelor personale sau alte situații justificate, contra cost, iar perioadă de 
valabilitate nu va putea depăși perioada de valabilitate a cardului inițial. Suma ce se suportă de către 
asigurat în vederea eliberării cardului duplicat este de 8,33 lei/ card (inclusiv TVA) ;
Xx   -   Ziua Internaţională a Cititului Împreună a prilejuit, alături de o serie de activităţi 
cultural-educative derulate pentru comunitatea vrânceană, de echipa Bibliotecii Judeţene, extinderea 
„Serviciului de returnare rapidă a cărților împrumutate”. Astfel, la toate secţiile se găseşte „Cutia de 
returnare”, care oferă posibilitatea vrâncenilor să utilizeze biblioteca și în afara orelor de program, 
având libertatea de a a returna cărțile împrumutate oricând doresc ;
Xx   -  Primăria comunei Vidra își va mări parcul auto cu încă două utilaje. Este vorba de o 
autogunoieră compactoare, dotată suplimentar cu lama de zăpadă pentru perioada de iarnă și un 
utilaj multifuncțional cu lama de zăpadă, dotat cu braț telescopic pentru lucru la înălțime, cupa 
încărcare frontală și instalație desfundat canalizările prin presiune. Valoarea celor două utilaje este 
de aproximativ 900 mii lei, iar finanțarea este asigurată prin proiectul ,,Dotare cu utilaje comună 
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Vidra, județul Vrancea“, proiect desfășurat prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, Măsură 
4/6B – Dezvoltarea Satelor, lansat prin GAL Țară Vrancei  ;
Xx   -   Consiliul Județean Vrancea, Centrul Cultural Vrancea și redacția Revistei 
ProSaeculum  organizeaza în Pinacoteca Centrului Cultural Vrancea,  un eveniment dedicat 
scriitorului Mircea Dinutz: In memoriam Mircea Dinutz (24.09.1948 – 19.02.2013) ;
Xx   -  Consiliul Județean Vrancea şi Centrul Cultural Vrancea vă invită la expoziţia Pictură 
și grafică, a Uniunii Artiştilor Plastici, filiala Vrancea. Vernisajul la Galeriile de Artă din 
Focșani. Curatorul expoziţiei este prof. dr. Liviu Nedelcu, managerul Centrului Cultural Vrancea   ;
Xx   -  Vrâncenii care pleacă la muncă în străinătate trebuie să depună un chestionar la Finanțe 
dacă perioada de ședere depășește 183 de zile pe parcursul unui an de zile. Finanțiștii arată că în 
această situație trebuie completat și depus la unitățile fiscale un „Chestionar pentru stabilirea 
rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România. Acest chestionar va fi înregistrat de 
persoanele fizice în cauză „cu 30 de zile înaintea plecării din România la organul fiscal central 
competent în a cărei rază teritorială persoanele fizice îşi au domiciliul fiscal, potrivit legii”. 
Chestionarul trebuie completat de toate persoanele fizice rezidente în România care pleacă din ţară 
pentru o perioadă sau mai multe perioade de şedere în străinătate care depăşesc în total 183 de zile, 
pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive. Aceste chestionare pot fi obținute la unitățile 
fiscale sau pot fi descărcate de pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală ;
Xx   - Consiliul Judetean Vrancea si Centrul Cultural Vrancea in parteneriat cu Muzeul 
Vrancei, va invita in Pinacoteca Centrului Cultural Vrancea pentru a celebra prin cantece 
traditionale sarbatoarea populara a Dragobetelui. Vor evolua elevii Scolii Populare de Arta: Clasa 
de Orga; Clasa de Acordeon; Clasa de Canto popular; Taraful Scolii Populare de Arta; Grupul 
Cetina al Scolii Populare de Arta.In holul Centrului Cultural Vrancea este prezenta o expozitie de 
arta traditionala, cu lucrari ale elevilor de la clasele externe ale Scolii Populare de Arta ;
Xx   -  Spiru Constantinescu a primit titlul de cetatean de onoare al Orasului Odobesti.Aceasta 
este o recunoastere simbolica a muncii de o viata, concretizata prin publicarea in 2019 a volumului 
"Galbena, soiul sacru al Podgoriei Odobesti", o lucrare monumentala despre viticultura romaneasca 
si soiurile de vinuri ;
Xx   - In acest an, Galele Teatrale Focsanene vor debuta in data de 20 martie cu "Joc periculos", 
un spectacol marca Teatrul Municipal "Mr. Ghe. Pastia" Focsani.Iubitorii de arta se vor putea 
intalni cu actori cunoscuti precum: Rodica Popescu Bitanescu, Anca Sigartau, Marius Bodochi, 
Medeea Marinescu, JOJO si multi altii ;
Xx   -   Festivalul Super revine cu cea de-a IV-a editie la Focsani, prin intermediul ambasadorului 
Super,Ana Mocanu.Proiectia de scurtmetraje va avea loc in Sala Balada a Ansamblului Folcloric. 
Evenimentul va consta in proiectarea unei serii de scurtmetraje din editiile trecute inscrise in 
competitia nationala si internationala,urmata fiind de discutii si dezbateri,dar si de invitati speciali ;
Xx   -   Mii de martisoare, felicitari, origami, bratari, coliere ii asteapta pe focsaneni la expozitia 
traditionala "Martisoare-traditie si simbol", ajunsa la editia a XI-a. Expozitia este gazduita de 
Muzeul Unirii din Focsani, in perioada 26 februarie-9 martie. La editia din acest an participa 50 
institutii de invatamant, 20 din mediul urban si 30 din mediul rural ;
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-Dan Cain, un bărbat din orașul american Twinsburg, Ohio, aștepta să primească o scrisoare de la 
o companie de împrumuturi financiare. Dar când a mers la oficiul poștal pentru a ridica plicul, 
americanul a rămas înmărmurit.Angajații de la poștă i-au predat 79 de coșuri, fiecare conținând 
aproximativ 700 de exemplare ale aceleiași scrisori. Scrisorile proveneau de la compania de 
împrumuturi financiare pentru studenți College Avenue. Compania intenționase să le trimită lui Cain 
și soției sale un deviz de plată pentru împrumutul pentru care cei doi l-au luat pentru a plăti 
școlarizarea fiicei lor. Și, ca lucrurile să fie și mai absurde, Cain a descoperit că 55.000 de scrisori 
prevedeau o sumă de plată incorectă. Pentru a calcula suma, compania financiară a folosit o rată a 
dobânzii greșită. Reprezentanții companiei și-au cerut scuze pentru greșeală și au spus că bărbatul va 
primi un nou un deviz de plată, correct  ; 
-Trei barbati din Hong Kong au organizat un jaf armat si au furat 600 de role de hartie iegienica, 
care tocmai fusesera livrate la un magazin. Din cauza virusului ucigator, oamenii sunt disperati sa 
stranga cat mai multe provizii, iar hartia igienica este un produs cu adevarat necesar.Acum cateva 
zile, zeci de oameni s-au batut la un magazin din China pentru hartie igienica. Paguba produsa de cei 
3 hoti se ridica la aproximativ 150 de euro. Potrivit sursei citate, politia a arestat doi dintre barbati si 
au recuperat o parte din rolele furate ;
-Instagrammerul de 38 de ani ,Potok Philippe (James Potok, dupa numele real) a incercat sa faca 
o farsa in timpul unui zbor pe ruta Toronto-Jamaica. Acesta a inceput sa tipe sub forma de gluma ca 
are coronavirus, moment in care avionul s-a intors si a revenit in Toronto. Potok Phillipe a fost arestat 
si acuzat de tulburarea linistii publice dupa ce zborul in care se afla si inca un avion au fost nevoite sa 
isi anuleze calatoria din cauza "farsei". Starul din social media a recunoscut ca i-a anuntat pe cei 243 
de pasageri de la bord ca este infectat cu virusul mortal in timp ce se filma pentru a castiga cat mai 
multe vizualizari, spunand ca a fost "o simpla gluma";
-O fântână din oraşul Kerala, India, a fost contaminată cu 6.000 de litri de alcool confiscat care s-a 
scurs în sol după ce a fost îngropat în apropierea acesteia. Acest lucru i-a afectat pe locatarii unei 
clădiri din zonă care au constatat cu stupoare că apa de la robinet are gustul unui „cocktail“ din bere, 
coniac şi rom. Administratorul imobilului a declarat că, din această cauză, copiii nu au mai putut 
merge la şcoală şi nici adulţii nu s-au mai dus la lucru. Autorităţile locale spun că fântâna care 
aprovizionează regiunea va fi curăţată, dar au avertizat că este posibil ca operaţiunea să dureze chiar 
şi o lună. Locatarii au primit în total 5.000 de litri de apă, dar cantitatea este insuficientă pentru a 
acoperi nevoile zilnice ale acestora ;
-Un român (Ștefan Mustățea ) a fost prins că vindea ilegal vin vărsat, ascuns în biberoane, dar și 
țigări, în magazinul alimentar denumit “La Bufet” pentru care îl deține în Birmingham, Marea 
Britanie, iar autoritățile au depus plângere împotriva acestuia, pentru a-i fi ridicată licența. În plus, 
200 de țigarete au fost descoperite de inspector ;
-Un şofer din SUA a fost prins circulând pe banda specială destinată vehiculelor ocupate de mai 
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mult de o persoană (denumită HOV - High Occupancy Vehicle Systems sau carpool), având pe 
scaunul din dreapta un pasager neobişnuit - un schelet. Departamentul de Securitate Publică din 
Arizona a declarat că şoferul în vârstă de 62 de ani a fost tras pe dreapta de un oficial, după ce acesta 
a observat scheletul care purta o pălărie şi era ancorat de scaunul pasagerului cu frânghie.  În urma 
isprăvii, şoferul s-a ales doar cu un avertisment.  Conform autorităţilor americane, aproximativ 7.000 
de şoferi din Arizona sunt prinşi anual încălcând regulile benzii speciale HOV.Pe drumurile 
prevăzută cu bandă HOV pot circua gratuit doar autovehiculele în care se află mai mulţi pasageri de 
2 sau 3 persoane ;
-Paul Joseph Garcia, în vârstă de 24 de ani, a lovit un pieton care împingea un coş de 
cumpărături în statul american Austin. În urma impactului, victima a trecut prin parbrizul maşinii 
Ford Focus din 2014 şi a murit din cauza multiplelor traumatisme craniene şi răni deosebit de grave. 
Şoferul şi-a continuat însă drumul, conducând mai bine de 30 de minute cu cadavrul pe 
capotă.Martorii l-au văzut pe Garcia parcând calm, ieşind din maşină pentru a merge, desculţ, la 
berăria spre care se îndrepta iniţial. Restul dovezilor au permis poliţiştilor să refacă firul 
evenimentelor, iar bărbatul a fost acuzat pentru ucidere din culpă. Acesta a fost reţinut marţi, iar 
cauţiunea a fost stabilită la 110.000 de dolari ;
-Descoperire macabră făcută la inspecţia fundaţiei unei case. Borcane cu rămăşiţe umane 
conservate, găsite în clădirea care a aparţinut unui profesor universitarBorcane cu limbi umane 
conservate au fost descoperite în subsolul casei care a aparţinut unui profesor universitar din 
Florida.Descoperirea a fost făcută în timpul unei inspecţii a fundaţiei clădirii din oraşul 
Gainesville.Au fost găsite 6-8 borcane, care includeau limbi umane şi ceea ce poliţia crede că este 
un fetus.Fiecare borcan are pe el o etichetă cu o dată şi un nume. Cel mai vechi datează din anii 
1960. Borcanele sunt acum analizate de criminalişti.Casa a aparţinut doctorului Ronald A. 
Baughman, fost cercetător la Universitatea din Florida şi actualmente profesor emerit. Domeniul lui 
de activitate a fost medicina orală ;
-Unul dintre cei mai bătrâni copaci din India, cu o vârstă estimată la peste 700 de ani, a fost 
perfuzat, pentru a i se salva viaţa. Arborele este un banian (o varietate a smochinului), specie 
considerată sacră. Plin de termite, acesta era mâncat de viu şi ajunsese într-o stare precară. Pentru că 
este un copac spectaculos şi de o mărime impresionantă (124 de metri înălţime şi 123 de metri 
lăţime), acesta atrage în jur de 12.000 de turişti anual, din toate colţurile tării sau chiar ale lumii.   
Printre motivele degradării sale treptate sunt tocmai aceste vizite necontenite ale oamenilor. 
Devenind o veritabilă atracţie turistică,  guvernul de stat i-a tăiat din coronament şi a construit zone 
de agrement, betonate, în jurul său. Turiştii au rupt din frunze, s-au urcat pe crengi şi au cioplit nume 
sau simboluri pe tulpină. Mai mult decât atât, pentru a păstra zona curată, autorităţile au dat foc 
frunzelor moarte, lucru ce a dăunat solului.   Ca să scape copacul de paraziţi şi dăunători, îngrijitorii 
i-au injectat în tulpină un pesticid, însă starea sa nu s-a îmbunătăţit. Astfel, au recurs la o metodă 
inedită, pentru a-l salva: sute de sticle, umplute cu soluţie salină şi un pesticid special, introduse în 
ramurile sale.   Potrivit autorităţilor, procesul a fost unul eficient. În plus, rădăcinile îi sunt spălate cu 
aceeaşi soluţie şi i-au fost sprijinite crengile de suporturi speciale, pentru a le menţine deasupra 
solului ;
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              STIRI DIN SPORT     
-Piski Lajos Arnold,apreciat fost campion la karate a murit la 28 de ani, chiar în sala de 
fitness. El lucra ca antrenor personal și își supraveghea clienții,ca în fiecare zi, când i s-a făcut 
brusc rău și s-a prăbușit pe parchet.Paramedicii l-au găsit pe tânăr în stop cardiorespirator și au 
început manevrele de resuscitare. Imediat a sosit și echipajul de Terapie Intensivă Mobilă SMURD, 
cu medic, care a continuat procedura de resuscitare. O oră și jumătate au încercat urgentiștii să 
redea viața tânărului,dar în zadar ;
-Brazilianul Pele (79 de ani), considerat de mulți specialiști cel mai mare fotbalist din istorie, 
are probleme de sănătate. Triplul campion mondial și-a pus proteză la șold, merge în căruciorul cu 
rotile și nu vrea să mai ia contact cu oamenii.
"Imaginaţi-vă că el e Regele fotbalului, a fost mereu o persoană importantă, în centrul atenţiei, iar 
acum abia se mişcă. Se simte prost, nu mai vrea să iasă din casă, nu mai are chef de nimic.A avut o 
operaţie la şold, dar nu s-a ţinut de recuperare, de fizioterapie. Iar faptul că nu se poate deplasa i-a 
provocat o depresie. A devenit morocănos, s-a închis în el," a dezvăluit fiul lui Pele   ;
-Manchester City, formație pregătită de Pep Guardiola a fost suspendată din Champions League 
pentru următoarele două sezoane. De asemenea, „cetățenii” au fost amendați și cu 30 de milioane de 
euro. Sancțiunea a venit ca urmare a încălcării Fair-Play-ului financiar. Se pare că, pentru a 
îndeplini baremul financiar, conducerea celor de la Manchester City au "umflat" artificial, în mod 
fals, sumele obţinute din sponsorizări, astfel încât să evite penalizările ulterioare.Ancheta a fost 
deschisă şi extinsă după un articol-document care a apărut în publicaţia germană Der Spiegel, în 
noiembrie 2018. În aceste document, se arăta că patronul celor de la Manchester City, şeicul 
Mansour bin Zayed Al Nahyan din Abu Dhabi, livrase 67 milioane de lire sterline, către club, prin 
intermediul companiei sale aeriene, Etihad. De fapt, doar opt milioane erau venite dinspre Etihad, 
restule erau livrate din partea companiei lui Mansour, Abu Dhabi United Group ;
-Fostul internaţional Shariff Abdul Samat a murit fulgerător la vârsta de 36 de ani. Decesul a 
survenit pe 10 februarie, însă a fost anunțat recent în lumea fotbalului. Potrivit medicilor, 
cunoscutul fotbalist a suferit un atac de cord, însă, deocamdată, nu se știe ce anume i-a provocat 
moartea subită. Originar din Singapore, Shariff Samat avea o fetiţă de doar 4 ani și făcea parte dintr-
o familie de sportivi. Era fiul unuia dintre foştii căpitani ai naționalei din Singapore, Samad 
Allapitchay.În 2016, regretatul sportiv a fost închis timp de două săptămâni pentru rănirea 
cumnatului său. În 2003, Shariff Samat a fost suspendat pentru nouă luni şi amendat pentru lovirea 
a unui fotbalist, căruia i-a spart nasul într-un moment în care jocul era oprit ;
-Simona Halep a fost amendată de organizatorii de la Australian Open cu 4.000 de dolari, din 
cauza incidentului din timpul semifinalei cu Garbine Muguruza. Românca a dat de pământ cu 
racheta, după primul set, pe care l-a pierdut în tie-beak. Organizatorii turneelor de Mare Slem au 
marit constant amenzile pentru astfel de gesturi fiindca strica imaginea tenisului ;Marele Premiu de 
-Formula 1 al Vietnamului, organizat în premieră, va avea loc conform planificării pe data de 5 
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aprilie la Hanoi, în ciuda epidemiei de coronavirus din China, au anunţat, marţi, organizatorii cursei.
„Cursa va avea loc aşa cum a fost stabilit. Noi urmărim cu atenţie situaţia şi vom informa opinia 
publică despre această schimbare”, a anunţat Le Ngoc Chi, directorul Grand Prix-ului Vietnamului.
Marele Premiu al Vietnamului este a treia etapă a Campionatului Mondial de Formula 1, al cărui 
sezon va debuta pe 15 martie în Australia.Grand Prix-ul Chinei, programat iniţial pe 19 aprilie, a 
fost amânat pentru o dată ulterioară din cauza coronavirusului, epidemie care a ucis peste 1.800 de 
persoane de la izbucnirea sa ;
-Taribo West, fostul international nigerian si jucator al lui Inter Milano, a devenit pastor si 
Supraveghetorul General al Bisericilor Taribo West, si este unul dintre multii fosti fotbalisti si 
oficiali ai „Super Eagles”, care au declansat o cruciada pentru a elimina coruptia ce a subjugat 
fotbalul din tara vest-africana. el a devenit preot dupa ce a agatat ghetele in cui, in 2014 infiintand 
congregatia numita "Shelter in the Storm Miracle Ministries of All Nation" in Lagos, cel mai mare 
oras din Nigeria ;
-Fostul fotbalist Harry Gregg, supranumit “eroul de la Munchen” după tragedia aviatică din 
1958, el salvând atunci câţiva pasageri, a încetat din viaţă, la vârsta de 87 de ani. La accidentul 
aviatic din 1958, soldat cu 23 de morţi (jucători ai Mnchester United, membri ai stafului clubului, 
membri ai echipajului avionului şi ziarişti), Gregg, care semnase cu United de doar două luni, a 
reuşit să salveze câteva persoane: pe Vera Lukic, soţia însărcinată a unui diplomat iugoslav, pe fiica 
acesteia Vesna, dar şi pe Bobby Charlton, Dennis Viollet, Matt Busby şi Jackie Blanchflower. 
Gregg a jucat pentru Manchester United în perioada 1957-1966. La finalul carierei de fotbalist, el a 
fost legitimat la Stoke City (1966-1967). “Eroul de la Munchen” a făcut parte şi din naţionala 
Irlandei de Nord (25 de meciuri în perioada 1954-1964).El a fost apoi antrenor: Shrewsbury Town 
(1968-1972), Swansea City (1972-1975), Crewe Alexandra (1975-1978), Carlisle United (1986-
1987) ;
-Fanii lui Ajax Amsterdam au fost nervoși pentru felul în care echipa preferată a evoluat în 
compania lui Getafe și au produs mai multe incidente, moment în care UEFA a vrut să suspende 
meciul, anunțul fiind făcut de crainicul partidei.Totul a început în minutul 38, atunci când 
Deyverson a deschis scorul pentru spanioli. Suporterii olandezi au aruncat cu obiecte din tribune, iar 
unul dintre acestea l-au lovit pe marcator, Deyverson având nevoie de intervenția medicilor. Fanii 
lui Ajax Amsterdam nu s-au calmat și au rupt scaune pe care le-au aruncat spre teren, iar din 
nefericire, unul dintre ele l-au lovit pe un fotograf care nu a mai putut să se țină pe picioare și a fost 
transportat la spital.Arbitrul partidei a întrerupt meciul pentru cinci minute, pentru ca apele să se 
mai liniștească, iar după a reluat partida ;
-Jucătorul de tenis elvețian Roger Federer, deținător a 20 de titluri de Grand Slam în carieră, nu 
va participa la ediția din 2020 de la Roland Garros. Sportivul de 38 de ani a emis un comunicat în 
care a anunțat că a fost supus unei intervenții chirurgicale care îl va ține departe de teren pe o 
perioadă mai lungă de timp.
-Rusoaica Aleksandra Soldatova, fosta campioana mondiala la gimnastica ritmica, a anuntat ca se 
retrage temporar din activitate, pentru ca sufera de bulimie. Soldatova sufera de bulimie de cativa 
ani, dar i-a spus antrenorului ei de abia acum doi ani. Initial, a crezut ca va invinge boala singura.
                                                                                                     (   Sursa: internet,newsin.ro )
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                           Procedura divorțului pe cale notarială   
Art. 267. 
(1)Procedura divorțului prin acordul soților este de competența notarului public cu sediul biroului 
în circumscripția judecătoriei sau a Tribunalului București, în a cărei rază teritorială s-a încheiat 
căsătoria sau se află ultima locuință comună a soților.
(2) La primirea cererii, notarul public are obligația de a verifica, în prealabil, competența 
teritorială, potrivit legii. Dacă părțile insistă să înregistreze cererea cu încălcarea competenței, 
notarul public procedează la înregistrarea cererii și pronunță o încheiere de respingere a acesteia.
(3) Cererea de divorț primește și un număr de înregistrare unic la nivel național din Registrul 
național de evidență a certificatelor de divorț (RNECD).
(4) În cazul în care stabilește că divorțul prin acordul soților este de competența altui birou 
notarial, notarul public îndrumă părțile să se adreseze notarului public competent.
(5) În cazul în care competente sunt mai multe birouri notariale, competența de îndeplinire a 
procedurii divorțului prin acordul părților aparține biroului notarial care a înregistrat primul 
cererea la RNECD. 
Art. 268. 
(1)Prin ultima locuință comună se înțelege ultima locuință în care au conviețuit soții. Dovada 
ultimei locuințe comune se face, după caz, cu actele de identitate ale soților, din care rezultă 
domiciliul comun sau reședința comună a acestora, ori, dacă nu se poate face dovada în acest fel, 
prin declarație autentică pe propria răspundere a fiecăruia dintre soți, din care să rezulte care a fost 
ultima locuință comună a acestora. Declarația se va consemna în cererea de divorț și în încheierea 
de admitere a cererii de divorț. Soții se vor prezenta personal în fața notarului public pentru 
depunerea cererii de divorț, precum și ulterior, în cadrul procedurii, pentru stăruința în cererea de 
divorț și exprimarea consimțământului liber și neviciat cu privire la desfacerea căsătoriei. Prin 
excepție, cererea de divorț se poate depune la notarul public și prin mandatar cu procură autentică, 
aceasta cuprinzând toate mențiunile necesare, potrivit legii, la depunerea cererii.
Art. 270. 
(1) Cererea de divorț se face în scris și se semnează personal de către soți sau prin mandatar, în 
fața notarului public la care se depune cererea.
(2) Cererea de divorț va cuprinde declarația soților că au ori nu copii minori născuți din căsătorie, 
din afara căsătoriei sau adoptați, acordul de principiu al ambilor părinți cu privire la copiii minori, 
precum și învoiala acestora asupra numelui de familie pe care îl va purta fiecare dintre soți după 
divorț.
(3) Cererea de divorț va fi însoțită de fotocopii de pe certificatele de naștere ale soților, precum și 
de pe actele de identitate ale acestora și, după caz, ale copiilor minori. Odată cu depunerea cererii 
de divorț, soții vor prezenta notarului public originalul certificatului de căsătorie emis de 
autoritățile române, de pe care se va face copie legalizată, care va fi anexată la cererea de divorț.



   MINIREVISTA COMUNITATII EVREILOR FOCSANI

13

(4) Originalul certificatului de căsătorie se reține de către notarul public până la eliberarea 
certificatului de divorț.  
(5) La primirea cererii de divorț, notarul public verifică identitatea soților și dacă datele înscrise în 
cererea de divorț corespund cu datele înscrise în actele anexate cererii.
Art. 271. 
(1) În ziua primirii cererii, notarul public înregistrează cererea în registrul de divorțuri, după ce a 
verificat dacă este competent și dacă a fost plătit onorariul.
(2) După înregistrarea cererii, pentru a putea continua procedura de divorț, notarul public verifică 
în RNECD să nu mai fie înregistrată de către aceiași soți o altă cerere de divorț.
(3) Notarul public, după ce efectuează operațiunile prevăzute la alin. (1) și (2), acordă soților un 
termen de reflecție de 30 de zile și îi informează despre aceasta la momentul înregistrării cererii.
(4) La expirarea termenului prevăzut la alin. (3), în caz de neprezentare a soților și în lipsa unei 
cereri de amânare a acestora, notarul public respinge cererea de divorț prin încheiere.
(5) Notarul public respinge cererea de divorț dacă soții nu se înțeleg cu privire la exercitarea 
drepturilor părintești sau la purtarea numelui de familie după divorț. 
Art. 272.
În vederea admiterii cererii de divorț în cazul în care există copii minori, notarul public sesizează 
autoritatea competentă, atașând cererii proiectul acordului soților cu privire la exercitarea autori-
tății părintești, locuința copiilor, modalitatea de păstrare a legăturilor personale și stabilirea 
contribuției fiecăruia dintre părinți la creșterea, educarea, învățătura și pregătirea profesională a 
copiilor după divorț. La dosarul cauzei se depune raportul de anchetă socială, în vederea 
soluționării procedurii de divorț pe cale notarială.
Art. 273.
Dacă soții stăruie în cererea de divorț și dacă, în acest sens, consimțământul lor este liber și 
neviciat, după autentificarea acordului părinților cu privire la copiii minori, notarul public 
întocmește o încheiere de admitere a cererii de divorț prin acordul părților, încheiere prin care 
constată că aceștia își exprimă consimțământul liber și neviciat și sunt îndeplinite, cumulativ, și 
celelalte condiții legale prevăzute de Codul civil pentru desfacerea căsătoriei.
Art. 274. -
(1) După admiterea cererii de divorț, notarul public eliberează certificatul de divorț prin care 
constată desfăcută căsătoria prin acordul părților.
(2) Certificatul de divorț se întocmește în 6 exemplare originale, din care: câte un exemplar pentru 
fiecare dintre soți, un exemplar pentru dosarul de divorț, un exemplar pentru mapa de divorțuri de 
la sediul biroului notarial, un exemplar pentru registrul stării civile de la locul în care s-a încheiat 
căsătoria sau unde s-a transcris certificatul de căsătorie eliberat într-un alt stat și un exemplar 
pentru registrul stării civile deținut de direcția județeană de evidență a persoanelor.
Art. 275. 
(1) În vederea eliberării certificatului de divorț, notarul public va solicita, prin intermediul 
administratorului registrelor unice ale Uniunii, alocarea numărului pentru certificatul de divorț din 
Registrul unic al certificatelor de divorț, ținut de Ministerul Afacerilor Interne. Numărul alocat de 
acest registru se înscrie de către notarul public pe certificatul de divorț….      ( https://lege5.ro )
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                                                 Bătălia de la Iwo Jima

                  (19 februarie-26 martie 1945)   
În istoria Războiului din Pacific, Bătălia de la Iwo Jima ocupă un loc special. A fost una dintre cele 
mai sângeroase lupte ale conflictului și singura în care numărul victimelor americane (total răniți și 
morți) l-a depășit pe cel al japonezilor.Din cauza numărului mare de victime, istoricii și strategii 
militari au dezbătut îndelung problema importanței insulei pentru americani, întrebându-se dacă 
insula a adus într-adevăr suficiente avantaje strategice astfel încât să justifice pierderile suferite.
In Bătălia de la Iwo Jima sau Operation Detachment Forțele americane au îndeplinit misiunea de a 
captura cele trei aerodromuri japoneze de pe insula Iwo Jima.
 Dintre cei 22.785 de soldați japonezi cantonați pe insulă, 21.570 au murit fie în luptă, fie comițând 
sinucidere rituală. Doar 34 au fost luați prizonieri în timpul bătăliei. Aliații au suferit 6.821 de morți 
și un număr total de 26.038 de victime. Numărul pierderilor americanilor a fost mai mare decât cel 
al pierderilor totale ale Aliaților în ziua debarcării în Normandia (estimate la 10.000, cu 125.847 de 
pierderi ale americanilor în întreaga Operațiune Overlord).
Iwo Jima a fost și singura bătălie a pușcașilor marini americani în care pierderile acestora le-au 
depășit pe cele ale japonezilor,deși numărul de morți al japonezilor a depășit de trei ori pe cel al 
americanilor. Portavionul de escortă USS Bismarck Sea (CVE-95) a fost și el pierdut, scufundat de 
kamikaze la 21 februarie 1945, având ca rezultat moartea a 318 de militari ai Marinei SUA. 
Bismarck Sea avea să fie ultimul portavion american pierdut în al Doilea Război Mondial. Întrucât 
toți civilii fuseseră evacuați, nu a murit niciun civil la Iwo Jima, spre deosebire de bătăliile de la 
Saipan șu Okinawa.
După ce Iwo Jima a fost declarată asigurată, pușcașii marini au estimat că au mai rămas maximum 
300 de japonezi în viață în labirintul de peșteri și tuneluri. De fapt, numărul se apropia de 3.000. 
Codul de onoare bushido, combinat cu eficienta propagandă în care soldații americani erau descriși 
ca niște animale nemiloase, a împiedicat capitularea multor soldați japonezi. Cei ce nu au avut 
curajul să se sinucidă s-au ascuns în peșteri pe timp de zi și ieșeau noaptea să strângă provizii. Unii 
s-au predat în cele din urmă, surprinși că americanii îi primeau adesea cu compasiune, le ofereau 
apă, țigări sau cafea în loc să-i măcelărească cu brutalitate.Ultimul dintre aceste cuiburi de 
rezistență, doi dintre oamenii locotenentului Toshihiko Ohno, Yamakage Kufuku și Matsudo 
Linsoki, au rezistat șase ani fără să fie prinși și s-au predat în cele din urmă în 1951. Lecțiile 
învățate la Iwo Jima au servit drept îndrumări pentru bătălia de la Okinawa și pentru plănuita 
invazie a insulelor Japoniei. De exemplu,
„din cauza pierderilor suferite la Iwo Jima în prima zi, s-a hotărât ca bombardmentul preliminar să 
fie cel mai masiv efectuat până atunci asupra unei insule din Pacific”.
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În planul pentru atacarea insulelor principale, s-a ținut cont că circa o treime din soldații angajați în 
luptele de la Iwo Jima și apoi la Okinawa muriseră

   Drapelul Statelor Unite înălţat pe Muntele Suribachi în februarie 1945.

Bătălia a fost imortalizată în celebra fotografie a lui Joe Rosenthal, intitulată Înălțarea drapelului pe 
Iwo Jima, ce ilustrează ridicarea drapelului SUA pe Muntele Suribachi, un deal de 166 m altitudine, 
de către cinci pușcași marini și un marinar. Fotografia reprezintă a doua înălțare a drapelului pe 
munte, ce a avut loc în ziua a cincea a bătăliei care a durat 35 de zile. Ea a devenit imaginea de 
referință a bătăliei și a fost reprodusă frecvent.

  Soldati americani sarbatoresc victoria dupa batalia de pe insula japoneza 
Iwo Jima din februarie 1045

 Un soldat american isi imparte portia de mancare cu doi copii japonezi 

 Puscasi marini dupa ce au bombardat un buncar japonez din Iwo Jima
anul 1945                          
                                                                                                            (   sursa : internet )
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Colonia blestemată și exploratorii care au plecat pe drumul fără întoarcere

                              O colonie britanică, numărând peste 100 de bărbaţi, femei şi copii, fondată în 
1587 de Sir Walter Raleigh pe o insulă aflată la intrarea în braţul Albemarle din dreptul statului 
Carolina de Nord, a dispărut în mai puţin de trei ani, lăsând în urmă doar o mărturie incitantă 
despre soarta ei.Ceea ce urma să fie prima colonie engleză permanentă de pe coasta Americii de 
Nord a fost fondată în 1587, pe Insula Roanoke. Coloniștii, sosiți pe insulă cu vasul britanic 
Hopewell, au fost lăsați acolo timp de trei ani de guvernatorul lor, John White.La întoarcerea pe 
insulă, așteptându-se să fie întâmpinat cu bucurie, a descoperit așezarea părăsită. Tot ce rămăsese 
era fumul de la un foc lăsat nesupravegheat.
Acostare pe un ţărm periculos

   Vechea hartă a insulei Roanoake
O altă încercare eşuată de a fonda o colonie pe insula Roanoke avusese loc în vara anului 1585, la 
iniţiativa lui Sir Richard Grenville. Lăsând mai mult de 100 de oameni pe insulă, Grenville 
plecase în Anglia la sfârşitul lui august promiţând că se va întoarce până la sărbătorile de Paşti din 
1586. Coloniştii au explorat împrejurimile în căutare de resurse minerale, însă au avut de înfruntat 
triburile locale de indieni, iar hrana s-a împuţinat. Îngrijoraţi de întârzierea lui Grenville, coloniştii 
au profitat de ocazie pentru a se întoarce în Anglia cu Sir Francis Drake, care se oprise pe 
neaşteptate pe insulă în iunie 1586.La numai două săptămâni — însă prea târziu —, Grenville s-a 
întors cu provizii şi alţi 15 colonişti. Aceştia au fost lăsaţi pe Roanoke pentru a apăra poziţiile 
până când puteau fi aduse întăriri din Anglia.
Misiunea era condusă de John White, numit guvernator al noii colonii ce urma să fie înfiinţată în 
golful Chesapeake. La 26 aprilie 1587, White a părăsit Anglia, împreună cu alţi 117 colonişti — 
inclusiv femei şi copii — îmbarcaţi pe trei vase. Unul dintre pasageri era fiica guvernatorului, 
Elinor.
La 22 iulie expediţia a ajuns pe Roanoke, de unde White intenţiona să-i îmbarce pe cei 15 oameni 
părăsiţi cu un an înainte, pentru a continua apoi drumul spre nord, spre golful Chesapeake, şi a 
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întemeia colonia. Sosirea la Roanoke a fost tristă. Din cei 15 oameni lăsaţi acolo, au fost găsite 
doar oasele unuia dintre ei.
Fortul fusese atacat şi distrus, deşi unele case, năpădite de buruieni şi în care îşi găsiseră sălaşul 
animalele sălbatice, erau încă în picioare. White era nerăbdător să-şi continue drumul, dar a fost 
împiedicat de navigatorul expediţiei, pilotul portughez Simon Fernandez.
Cei doi se certaseră deja în timpul celor trei luni de călătorie, iar, în acel moment, Fernandez a 
anunţat brusc că dorea să-i debarce pe colonişti pe Roanoke şi să se întoarcă în Anglia la bordul 
celei mai mari corăbii dintre cele trei.
Era o perioadă prea târzie a anului pentru semănatul grâului, astfel încât coloniştii s-au văzut în 
situaţia de a depinde de generozitatea indienilor. Însă şi aceştia părăsiseră insula şi se mutaseră pe 
continent, indignaţi şi jigniţi de comportamentul primilor englezi.
Astfel, White a fost nevoit să le lase coloniştilor unul dintre vasele mai mici şi să se înapoieze 
pentru a treia oară în Anglia după provizii. Coloniştii urmau să se îndrepte spre golful 
Chesapeake, lăsând în urmă un grup de 25 de oameni pe Roanoke, care să-l îndrume pe White, la 
întoarcere, spre noua aşezare.
Trei ani mai târziu…
Lucrurile nu au ieşit conform planului lui White, iar cele şase-opt luni s-au transformat în trei ani. 
Astfel, la 17 august 1590, White se reîntorcea în Roanoke. Hopewell şi corabia care o escorta, 
Moonlight, au ancorat în dreptul insulei şi au trimis două bărci spre ţărm. Prima a fost răsturnată 
de valurile puternice, iar căpitanul şi alţi şase oameni s-au înecat, iar apoi White a găsit aşezarea 
părăsită.
Unde dispăruseră coloniştii din 1587? Exista un indiciu constând în două semne asemănătoare. Pe 
un copac, la intrarea într-o palisadă ridicată în jurul aşezării, fusese încrustat cuvântul 
CROATOAN; pe un alt copac, aflat pe drumul ce ducea spre locul de ancorare, fuseseră încrustate 
literele CRO, probabil o prescurtare a primei inscripţii.

   Descoperirea inscripției CROATOAN
Într-adevăr, coloniştii căzuseră de acord să lase un semn într-un loc vizibil indicându-le destinaţia, 
în cazul în care ar fi fost nevoiţi să părăsească insula. Dacă s-ar fi aflat în pericol, lângă semn 
trebuia adăugată o cruce.
Cum nu exista nici o cruce pe nici unul dintre semne, se părea că grupul s-ar fi mutat de bună voie 
pe Croatoan, o insulă aflată la 80 kilometri mai la sud, locuită — din câte se ştia — de indieni 
paşnici. White a vrut să navigheze într-acolo imediat. Vremea însă s-a stricat brusc, iar Hopewell, 
desprinzându-se de ancoră, a început să plutească în derivă pe mare.
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Din cauza pericolului, scurta călătorie spre Croatoan nu s-a mai realizat, iar cele două vase s-au 
întors în Anglia. La 24 octombrie White ajungea la Plymouth.
Nici unul dintre cei 117 oameni părăsiţi în 1587 pe Roanke nu a mai fost văzut vreodată. În cărţile 
de istorie, grupul este evocat sub numele de „Colonia dispărută“. Ce s-a întâmplat de fapt cu ei?
Ucişi de indieni?
Aveau coloniştii englezi vreun motiv să se teamă de indienii locali? John White îşi amintea de 
primirea călduroasă a băştinaşilor. Fără ajutorul şi ospitalitatea indienilor, englezii nu ar fi putut 
supravieţui primei ierni. Aceştia le-au oferit seminţe, le-au arătat cum să semene porumb şi i-au 
ajutat să facă năvoade pentru pescuit.
Coloniştii au răsplătit această bunătate în felul lor. Cum o cupă de argint dispăruse de pe una din 
ambarcaţiunile sale, Sir Richard Grenville a distrus plantaţiile indienilor şi a ars un sat, conflictul 
ducând ulterior la uciderea căpeteniei indiene și a sfătuitorilor săi. Este posibil, așadar, ca pierduta 
colonie a lui White din 1587 să fi fost pedepsită pentru astfel de acte sau altele similare.
Dar coloniştii nu au lăsat nici o cruce lângă inscripţia CROATOAN, indicând astfel că nu ar fi 
părăsit insula din pricina vreunei primejdii. În 1590, White nu a găsit nici trupuri, nici locuinţe 
arse. Pur şi simplu, nu exista nici un indiciu care să sugereze că imigranţii ar fi fost victimele 
răzbunării indienilor.

Ce s-a întâmplat cu adevărat
Probabil că majoritatea coloniştilor din Roanoke s-au mutat mai la nord, în apropierea intrării în 
golful Chesapeake, într-un loc numit Skicoac, conform planului iniţial. Este posibil ca indienii 
Chesapeake să le fi oferit coloniştilor oarecare protecţie în faţa băştinaşilor ostili conduşi de şeful 
de trib Powhatan, care trăiau în regiunile mai depărtate dinspre nord şi vest.
Dar, precum se stabilise, se poate ca un alt grup mai mic să fi rămas în Roanoke pentru o vreme. 
Probabil că ameninţaţi de indienii tot mai ostili, temându-se de spanioli şi disperaţi de întârzierea 
lui White, s-au mutat spre sud, în Croatoan, unde locuiau indieni paşnici. Cu trecerea anilor s-au 
adaptat de nevoie stilului de viaţă al indienilor şi, în cele din urmă, s-au amestecat cu localnicii.
Dar ce s-a întâmplat cu grupul mai mare care s-a mutat la nord de golful Chesapeake? Se 
presupune că şi aceştia s-ar fi amestecat cu indienii, cei din tribul Chesapeake în acest caz. Într-o 
bună zi, însă, a survenit şi dezastrul. Povăţuit de preoţii săi, Powhatan a hotărât să elimine 
pericolul reprezentat de albi şi tribul Chesapeake, care nu i se supusese niciodată.
În aprilie 1607 a atacat aşezarea de la Skicoac, distrugând-o complet. O lună mai târziu, prima 
aşezare permanentă engleză era instalată în apropiere, la Jamestown. Nou-veniţii nu au găsit nici o 
urmă a coloniştilor de pe Roanoke.                                          ( sursa : internet,incredibilia.ro)
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 -  Ayn Rand (născută Alisa Zinovyevna Rosenbaum; n.2 februarie 1905 - d. 6 martie 1982) a 
fost un scriitoare și filosofa  ruso-american. Ea este cunoscută pentru cele mai bine vândute două 
romane ale sale, The Fountainhead și Atlas Shrugged, și pentru dezvoltarea unui sistem filozofic pe 
care l-a numit Objectivism. Educată în Rusia, s-a mutat în Statele Unite în 1926. A avut o piesă 
produsă pe Broadway în 1935 și 1936. După două romane timpurii care inițial nu au avut succes, ea 
a devenit celebră cu romanul ei din 1943, The Fountainhead ;
-  Jenny Weleminsky (nascuta Elbogen; 12 June 1882– d.4 Februarie 1957) a fost o esperantistă 
și traducătoare de limbă germană care s-a născut în Thalheim, Austria Inferioară. Unele dintre 
traducerile sale de lucrări de Franz Grillparzer și alți scriitori austrieci notabili au fost publicate în 
revista literară Literatura Mondo (Lumea literară), care a devenit casa unui grup influent de autori, 
cunoscut sub numele de Budape'to skolo, Școala de La Skolo din Budapesta ;
-  Maxine Kumin (n. 6 iunie 1925 - d. 6 februarie 2014) a fost o poetă și autoare americană. A fost 
numită Poet Laureat  Consultant în Poezie la Biblioteca Congresului în perioada 1981-1982 ;
-  Elfriede Geiringer (n. 13 februarie 1905 - d. 2 octombrie 1998) a fost o supraviețuitoare 
evreică a celui de-al Doilea Război Mondial. A fost a doua soție a lui Otto Frank, care a fost 
tatăl annei și al lui Margot Frank ;
-  Herbert Aaron Hauptman(n. 14 februarie 1917 - d. 23 octombrie 2011) a fost un matematician 
american și laureat al Premiului Nobel pentru chimie (1985).El a inițiat și a dezvoltat o metodă 
matematică care a schimbat întregul domeniu al chimiei și a deschis o nouă eră în cercetare în 
determinarea structurilor moleculare ale materialelor cristalizate ;
-  Alejandro Jodorowsky (n. 17 februarie 1929 la Tocopilla) este un actor, scriitor, producător de 
film, scenarist, regizor din Chile, reprezentant al filmului de avangardă ;
- Meir Rosenne sau Meir Rozen (numele la naștere Rosenhaupt/ n. 19 februarie 1931,Iași, 
România – d. 14 aprilie 2015) a fost un jurist și diplomat israelian, originar din România. În 1979 
Rosenne a fost numit ambasador al Israelului la Paris, post pe care l-a deținut până în 1983. În acest 
ultim an i s-a decernat Ordinul Legiunii de onoare a Franței (din anul 2000 cu rangul de comandant);
-  Béla Kun, inițial Béla Kohn, (n. 20 februarie 1886, Cehu Silvaniei, Austro-Ungaria– d. 29 
august 1938,Moscova, URSS) a fost un politician maghiar comunist de origine evreiască din partea 
tatălui[4], care a condus în anul 1919 revoluția bolșevică din Ungaria. A fost de profesie jurist, însă a 
activat și ca ziarist ;
-  David Daniel Marcus (n. 22 februarie 1901 - d. 10 iunie 1948) a fost un colonel al Armatei 
Statelor Unite, care a asistat Israelul în timpul războiului arabo-israelian din 1948 și care a devenit 
primul general modern al Israelului. El a fost ucis de foc, atunci când a fost confundat cu un infiltrat 
inamic în timp ce se întorcea la pozițiile israeliene pe timp de noapte ;
-  Anthony Leonard Randall (născut Aryeh Leonard Rosenberg; n. 26 februarie 1920 – d.17 
mai 2004) a fost un actor, comediant și cântăreț american. El este cel mai bine cunoscut pentru rolul 
său ca Felix Unger într-o adaptare de televiziune a piesei The Odd Couple din 1965 de Neil Simon ;
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                                                             zz
       Astăzi, de dimineaţă, m-am aşezat pe o bancă, în parc, lângă un om fără adăpost. L-am 
întrebat cum a ajuns să decadă până la starea acesta de vagabond.
– Păi, până săptămâna trecută am avut cam tot ce-mi trebuia! Un bucătar care îmi prepara mesele, în 
camera mea se făcea ordine zilnic, hainele îmi erau spălate şi călcate, pe lângă faptul că aveam un 
acoperiş deasupra capului, aveam TV, Internet, sală de gimnastică, bazin, puteam să fac şi o 
scoală…
– Dar ce s-a îintâmplat? Droguri? Alcool? Divorţ?
– Nu, nu… mi-au dat drumu’ din închisoare ;
       La un meci de fotbal, un băieţel stă pe un loc din tribună, care costă o grămadă de bani. Un 
spectator îl întreabă curios:
– De unde ai avut bani pentru locul ăsta?
– Tata l-a cumpărat nu eu.
– Şi unde-i tata?
– Probabil acasă, caută biletul…   
       Pe pat sta intins un mos de 80 și ceva de ani, sot, tata, bunic, strabunic. I se apropie 
sfarsitul si de jur imprejurul patului sta toata familia: sotia, copiii, nepotii si stranepoti. Toti asteptau 
in liniste si deodata batranul se trezeste si spune:
– Trebuie sa va spun un secret mare! Aveam de toate: masini bune cu care cutreieram lumea, femei 
frumoase cu care ma simteam bine, foarte multi prieteni si un cont mare in banca. Intr-o zi mi-a spus 
un prieten ca trebuie sa ma insor ca sa am o famile ca altfel nu o sa aibe cine sa-mi dea un pahar cu 
apa cand o sa fiu pe patul de moarte. Ei si asa m-am insurat si viata mea s-a schimbat radical. In loc 
sa merg la discoteca cu femei care mai de care mai frumoase am stat acasa si m-am uitat la seriale cu 
sotia. Masinile le-am folosit doar ca sa duc si sa aduc copiii de la scoala, sa merg la cumparaturi sau 
cel mult sa mergem in concediu. Toti bani din banca s-au dus pe scolile voastre, pe hainele si 
placerile voastre. Zilele frumoase si libertatea mea… le-a luat vantul! Si acum cand stau intins si 
astept moartea stiti care e cel mai rau lucru dintre toate?
– Care, dragul noastru tata? il intreaba cu totii curiosi.
– Nu mi-e sete  ;
       Un tip elegant iese dintr-un magazin select împingând un coş plin cu şampanie, caviar, 
mezeluri fine etc. Când să le bage în portbagajul BMW-ului, observă un individ slab, prăpădit, care 
umbla de colo-colo rupând ierburi de la marginea drumului .
-Dar ce faci, domnule, acolo?
-Adun iarba ca să mănânc. Trebuie să duc şi la copii, că nu mai avem nimic.
-Cum aşa?  Păi atunci, uite cartea mea de vizită şi vino să mâncaţi la mine acasă!
-E frumos din partea dumneavoastră, domnule, dar am opt copii, plus nevastă...
-Şi mai bine! Veniţi cu toată familia!
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-Sunteţi foarte generos! Numai că, din copii, unii sunt deja căsătoriţi, au şi ei copii...
-N-are-a face, să vină toţi! La mine acasă iarba e uite-aşa de înaltă, dacă sunteţi mulţi, în trei ore 
terminaţi ;
      O doamnă, foarte, foarte fiţoasă, care locuia într-un cartier de lux, merge cu un Porsche 
Cayenne la medicul său. Intră în biroul medicului şi strigă :
-Doctore, e groaznic, am fost înţepată de o viespe.
– Haideţi doamnă, calm, spune medicul, probabil nu e mare lucru…
– Dar doctore, tu nu-ţi dai seama, este extrem de … cum să spun … este ingrozitor de jenant, ştii…
– Dacă mi-aţi spune întâi unde aţi fost muşcată…?
– Aaaa, asta nu! În niciun caz!
– Dar sunt doctor, puteţi să-mi spuneţi!
– Nu, pentru că trataţi toate prietenele mele şi dacă ar afla viaţa mea socială ar fi distrusă…
– Dar eu respect secretul profesional, nu voi spune nimănui, ziceţi!
Atunci doamna se apropie de doctor, se asigură că nu mai e nimeni în camera şi-i şopteşte:
– Într-un magazin cu reduceri, de la periferie… 
     Un hot de buzunare a fost lovit in plina strada de un motociclist, care a fugit de la locul 
accidentului. Se apropie politia:
– Ati reusit sa memorati numarul?
– Nu, dar iata portofelul lui! 
      La un medic stomatolog vine o babă surdă să-și aranjeze dinții. După ce o consultă, 
medicul îi spune:
– Îmi pare rău, mamaie, dar trebuie să vă pun o placă.
– Nu-i nimic, maică. Dar să fie cu Benone Sinulescu, dacă ai!
     Resursele umane de la Pentagon descopera ca in ultima vreme aveau prea multi generali 
activi . Se hotaraste ca acelora care vor sa se pensioneze sa li se acorde pensionare anicipata cu toate 
facilitatile plus un bonus special de 5000 $  pentru fiecare centimetru al distantei in linie dreapta 
dintre oricare doua puncte de pe corp.
Fiecare general avea dreptul sa indice punctele de preferinta. Primul intra un general de aviatie, 
foarte suplu, cere sa fie masurat din crestet pana in varful degetelor de la picioare. Avea 1.95m. 
Pleaca cu un cec de 975.000.
Al doilea vine un general de infanterie si cere sa fie masurat din varful degetelor de la picioare pana 
la varful mainilor intinse. 2.55m. Pleaca generalul cu un cec de 1.275.000. 
Intra si al treilea general, un zdrahon batran de la marina. Cand e intrebat cum sa fie masurat, asta 
zice: "Din varful penisului pana la testicole".
Mustacesc astia de la pensii intre ei, si ii atrag atentia ca generalii anteriori plecasera cu niste cecuri 
frumusele. Asta nu si nu, ca pe el sa-l masoare cum le-a cerut, ca barbat ca el nu e nimeni. Ok, intra 
ofiterul medical sa faca masuratorile, ii cere generalului sa-si dea jos uniforma. Scoate ruleta, o pune 
pe varful organului si incepe sa masoare. "Dumnezeule mare!" striga ofiterul. "Unde va sunt 
testicolele?"
La care, generalu' : "In Vietnam ..."
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                                                                  -     -                                                     
                                                  Lipsa de aer (dispneea) - Partea a treia-     
   Dietă și mod de viață
Sunt câteva măsuri pe care le puteți lua pentru a preveni sau minimaliza dispneea. Unele dintre 
acestea depind de boala de fond care cauzează lipsa de aer, motiv pentru care este important să fiți 
diagnosticat și să respectați tratamentul. Renunțați la fumat. Bronșita cronică, emfizemul și BPOC 
sunt boli care apar mai des la fumători, iar astmul bronșic evoluează mai sever la persoanele cu acest 
obicei. În plus, fumatul crește riscul de boli cardiovasculare și cancer pulmonar.
Evitați expunerea la substanțe care pot cauza alergii. Procesul de descoperire al alergenilor poate fi 
anevoios, dar odată ce ați descoperit substanța care cauzează episoadele dispneice, puteți să o evitați. 
Aceasta poate fi praf, fum de țigată, polen, vapori de la produsele de curățat și altele.
Mențineți-vă greutatea normală. Orientativ, puteți folosi calculatoarele pentru indicele de masă 
corporală pentru a afla care este greutatea normală pentru înălțimea dvs.
Faceți sport frecvent. Acest obicei contribuie la sănătatea sistemelor cardiovascular și respirator. 
Dacă ați fost diagnosticat cu o boală cronică, acest lucru nu înseamnă, de obicei, oprirea completă a 
tuturor activităților fizice. Un program de reabilitate alcătuit împreună cu un medic și un 
kinetoterapeut ajută la ameliorarea dispneei și oboselii.
Adoptați o tehnică mai bună de respirat. Pentru a contracara respirațiile rapide și superficiale, 
încercați să respirați controlat, concentrându-vă pe mișcarea diafragmei și relaxați umerii și pieptul.
Stați în picioare sau în semi-șezut. La persoanele cu insuficiență cardiacă și unele boli cronice de 
plămâni, poziția culcat exacerbează simptomele. Atunci când vă ridicați, inima lucrează mai puțin 
deoarece sângele se întoarce din vene către inimă mai lent. Aplecarea înainte ajută mușchii 
respiratori să lucreze mai bine.
Întrebați medicul cât mai multe informații despre boala dvs. Cunoscând simptomele la care vă puteți 
aștepta și cum puteți acționa puteți minimaliza anxietatea și crește toleranța legată de un episod de 
dispnee.
Concluzii - de reținut
Lipsa de aer (dispneea) este senzația subiectivă de respirație greoaie, dificilă, de obicei mai rapidă și 
superficială. Cu excepția episoadelor ușoare din anumite situații (sarcină, efort fizic susținut), lipsa 
aerului indică prezența unei boli.Lipsa de aer necesită prezentarea la medic. Dacă este foarte intensă, 
urmată de pierderea cunoștinței sau oprirea respirației, sunați la 112.
La sugari sau copii mici, lipsa de aer este de obicei o urgență medicală.
Deși dispneea este o senzație subiectivă, există semne ale efortului de a respira și insuficientei 
oxigenori: retracția mușchilor dintre coaste, zgomotele respiratorii anormale, congestionarea feței 
sau colorarea în albastru a buzelor și degetelor.
Fumatul contribuie la apariția bolilor cronice de plămâni, dar și la acutizarea simptomelor. 
Renunțatul la fumat este un pas esențial pentru a reduce dispneea.              
                                               ( sursa : internet, Dr. Niță Ilinca, Medic rezident psihiatrie pediatrică)                                                                      
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                                     SFATURI SI TRUCURI                     
    Mici trucuri care ne ajuta  la eliminarea mirosului neplăcut al hainelor

-  Bicarbonat de sodiu și oțet
Combinația dintre bicarbonatul de sodiu și oțetul alb contribuie la eliminarea mirosului neplăcut al 
hainelor și a petelelor, lăsând hainele moi și delicate.
Ingrediente
¼ cană de bicarbonat de sodiu (40 g)
O cană de oțet alb (250 ml)
Mod de preparare :   Amestecă bicarbonatul de sodiu cu oțetul alb într-un vas adânc.
Mod de utilizare :   Pulverizează amestecul pe haine și lasă-l să acționeze 30 de minute.
De asemenea, poți să pui amestecul într-unul dintre compartimentele mașinii de spălat și să speli 
rufele în mod normal.Clătește așa cum faci de obicei și pune hainele la uscat într-un loc aerisit.
- Săculeț de orez
Trucul cu sacul de orez este ideal pentru evitarea mirosului neplăcut al hainelor atunci când găsim 
mucegai în dulap. Acest ingredient absoarbe umiditatea și previne creșterea ciupercilor de mucegai.
Ingrediente
5 linguri de orez (100 g)
6 picături de ulei esențial de levănțică
Instrumente
Săculeț din pânză
Mod de preparare :  Pune orezul în săculeț și adaugă uleiul de levănțică.
Mod de utilizare :   Pune săculeții în dulap cât mai aproape de hainele tale.
Schimbă-i în mod regulat pentru a evita formarea mucegaiului și a mirosului neplăcut.
- Zeamă de lămâie și sare de mare
Eliminarea mirosului neplăcut al hainelor cu zeamă de lămâie
Dacă detergentul nu reușește să elimine mirosul urât al hainelor tale favorite, pe lângă detergentul 
obișnuit, folosește la spălare o combinație de zeamă de lămâie și sare de mare.Aceste ingrediente te 
vor ajuta să elimini petele și, în același timp, neutralizează mirosurile de mucegai și transpirație. 
Ingrediente
- Zeama a două lămâi
3 linguri de sare de mare (30 g)
5 pahare cu apă (1250 ml)
Mod de preparare :  Stoarce zeama a două lămâi și combin-o cu sarea de mare în recipientul cu apă.
Mod de utilizare :  Înmoaie hainele în amestec timp de 20 de minute și clătește așa cum faci de 
obicei.
- Ceai de lavandă
Dacă hainele tale au căpătat un miros de umezeală după spălare, prepară o infuzie cu lavandă și 
profită de mirosul plăcut al aburului.
Ingrediente
2 pahare cu apă (500 ml)
6 linguri de flori uscate de lavandă (60 g)
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Mod de preparare :   Pune apa la fiert. când aceasta clocotește, adaugă floarea de lavandă.Fierbe la 
foc mic timp de 3 minute.
Mod de utilizare :  Înainte ca ceaiul să se răcească, pune hainele cât mai aproape de vas, în așa fel 
încât să absoarbă aburul.După aceea, lasă hainele la uscat în aer liber pentru câteva ore.
De asemenea, poți să pui un recipient cu infuzia caldă în dulap și să lași să acționeze câteva ore.
-Oțet de mere și lămâie
Oțet folosit la curățenie
Combinând proprietățile oțetului de mere cu zeama de lămâie, vom obține un produs ideal pentru 
eliminarea mirosului neplăcut al hainelor. Acesta elimină mirosul de mucegai și petele de deodorant 
sau petele cauzate de machiaj, fără să afecteze țesătura.
Ingrediente
Zeama a două lămâi
O cană de oțet de mere (250 ml)
Mod de preparare :  Stoarce zeama a două lămâi și combin-o cu oțetul de mere într-un vas adânc.
Mod de utilizare   :   De asemenea, poți să pui amestecul într-unul dintre compartimentele mașinii 
de spălat și să setezi mașina pentru a începe un ciclu normal de spălare.
O altă variantă ar fi adăugarea soluției într-un lighean și înmuierea hainelor timp de 40 de minute.
Spală hainele așa cum faci de obicei și usucă-le la soare.Hainele tale capătă un miros urât chiar și 
după spălare? Dacă ți se întâmplă des, ține cont de aceste trucuri și ia-ți adio de la această problemă. 
Îți recomandăm totuși să verifici în mod regulat dacă dulapul sau mașina ta de spălat are mucegai 
care cauzează aceste mirosuri neplăcute.
- Aer rece
Aerul rece, cum ar fi cel din frigider, este o modalitate excelentă de a elimina mirosul de mucegai 
care se imprimă în haine.
Cum se folosește?
Pune hainele într-o pungă închisă etanș și ține-le în frigider timp de câteva ore.După ce le scoți, 
clătește-le și pune-le la uscat.Chiar dacă pare greu de crezut, nu vor mai avea acel miros neplăcut!
-Coajă de portocală
Coaja de portocală emană o aromă de citrice care ajută la neutralizarea mirosurilor neplăcute 
cauzate de transpirație, mucegai și pete de mâncare. Aceasta nu afectează materialul, îl face plăcut 
la atingere și elimină mizeria și petele.  Cum se folosește?
Pune câteva coji de portocale într-o cratiță în care ai adăugat doi litri de apă.După ce amestecul a 
dat în foc, pune-l deoparte și lasă-l să stea timp de câteva minute.Pune hainele la înmuiat.După două 
sau trei ore, clătește rufele și lasă-le să se usuce la soare.
-Ulei esențial de arbore de ceai
Uleiul esențial de arbore de ceai este apreciat pentru efectele sale antibacteriene și antifungice care, 
pe lângă faptul că îți îmbunătățesc sănătatea, ajută și la curățarea locuinței.
Cum se folosește?  În primul rând, pune puțin ulei de arbore de ceai într-o sticlă cu pulverizator 
plină cu apă și aplică amestecul pe haine.Lasă uleiul să acționeze timp de o oră. 
Verifică dacă mirosul urât a dispărut. Dacă nu, lasă rufele să mai stea așa puțin.  
                                                                                                                                                    ( sursa : internet )
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                                   Plante si ierburi medicinale 

                                                      Gheara mâţei      
Plantă culeasă tocmai din pădurile tropicale, gheara-mâţei sau gheara-pisicii a fost folosită pentru 
prima dată la începutul anilor ’80, la tratarea unor răni deschise, acţionând ca un cicatrizant şi 
antibacterian puternic. 
Plantă agăţătoare gigantă, originară din Amazon şi din alte părti tropicale ale Americii Centrale şi de 
Sud. Cu spinii săi în formă de cârlig, de unde și numele, atingând 2.5 cm lungime, gheara – mâței se 
agaţă de alte plante. A fost folosită în fitoterapie în multe zone de origine, mai ales în Peru, unde 
este utilizată de peste 2.000 de ani.În scop medicinal se foloseşte scoarţa şi rădăcinile,care este 
folosită la prepararea de tincturi, tablete şi capsule. Gheara matei contine cinci categorii de compusi: 
alcaloizi, polifenoli, triterpine, glicoside si fitosteroli. Cercetari de laborator facute in tari precum 
Austria, Germania, Ungaria, Italia, Anglia si Peru au demonstrat ca datorita acestor compusi, planta 
are proprietati de intarire a sistemului imunitar, antimicrobiene, antitumorale, antiinflamatorii, 
antialergice si antioxidante.
Preparatele pe baza acestei plante sunt antibacteriene si antivirale, reusind sa lupte impotriva unui 
numar impresionant de boli. 
Bolile impotriva carora lupta Gheara Matei :
•    Alergiile si astmul
Datorita compusilor sai, Gheara Matei poate sa intareasca sistemul imunitar, luptand cu succes 
impotriva unui numar destul de mare de alergii. Locuitorii din Peru care consuma frecvent Gheara 
Matei au o incidenta mult mai mica de alergii.
•    Artrita
Disconfortul provocat de artrita poate sa fie eliminat cu doar 2-4 grame de pulbere pe zi. Efectele 
sale pozitive vin datorita proprietatilor anti-inflamatoare. Nu exista inca dovezi ca planta poate sa 
stopeze evolutia artritei, insa cu siguranta are efecte benefice. De asemenea, are efecte benefice si in 
boli precum Osteoartrita.
•    Ulcerul gastric
 Ulcerul gastric este o boala extrem de neplacuta, care da arsuri la stomac, anemie sau balonare. 
Studiile arata ca Gheara Matei elimina din simptome si chiar ajuta la vindecarea bolii.
•    Sinuzita
Aceasta boala poate sa fie vindecata cu gheara-matei, fiind suficiente 4 grame de pulbere in fiecare 
zi. Se poate ca planta reuseste sa elibereze sinusurile si elimina infectiile de gat si de urechi in 
aproximativ 48 de ore. Pentru rezultate optime, trebuie sa se faca un ceai care sa se utilizeze de-a 
lungul intregii zile.
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•    Cancerul 
Mai multe cercetari arata ca scoarta interioara si radacina plantei au efecte pozitive in cazul 
Cancerului. Se pare ca acestea impiedica tumorile sa se dezvolte si sustin sistemul imunitar, ajutand 
celulele care distrug virusurile. Gheara Matei este recomandata inclusiv bolnavilor care fac 
chiminoterapie, deoarece grabeste refacerea globulelor albe care sunt distruse de boala.
•    Conjunctivita
Ceaiul poate sa joace un rol important in ameliorarea problemelor de ochi. Daca este folosit pe post 
de picaturi si pus de 2-3 ori pe zi in ochi, poate sa elimine conjunctivita.
•    SIDA
Infectiile cu HIV par a fi indepartate si ele cu ajutorul acestei plante. Nu exista inca studii care sa 
confirme 100% acest lucru, insa rezultatele obtinute pana acum sunt mai mult decat incurajatoare.
•    Depresia
Este una dintre bolile momentului si din ce in ce mai multi oameni se lupta sa o elimine. Din 
fericire, exista multe solutii impotriva acestei boli, una dintre ele fiind Gheara Matei.
•    Diabet
Chiar si diabeticii pot sa descopere o echilibrare a nivelului de insulina din sange in momentul in 
care consuma Gheara Matei.
•     Repara AND-ul
Experimente de laborator demonstreaza ca gheara matei protejeaza integritatea ADN-ului. Acesta 
este vulnerabil in fata atacurilor radicalilor liberi care pot influenta aparitia cancerului sau a altori 
boli extrem de periculoase.Pentru a determina daca planta poate proteja ADN-ul impotriva stresului 
oxidativ, cercetatorii au efectuat un studiu pe celule umane epiteliale. Un extract lichid de gheara 
matei a protejat celulele epiteliale impotriva distrugerii provocate de radiatia cu ultraviolete. Cu 
toate ca tratamentele chimioterapice au un rol foarte important in tratarea cancerului, aceasta are ca 
principal dezavantaj distrugerea ADN-ului si a celulelor santatoase. Atunci cand, adulti voluntari 
care urmasera chimioterapie in trecut, au luat extract de gheara matei timp de 8 saptamani, au 
inregistrat scaderi ale distrugerii ADN-ului si imbunatatiri ale capacitatii acestuia de refacere.
Proprietatile antiinflamatoare recomanda Gheara Matei pentru a fi prezenta in orice casa. Pe langa 
faptul ca lupta impotriva tuturor acestor boli, poate sa si previna o multime de probleme, crescand 
rezistenta organismului, reducand frecventa imbolnavirilor si grabind vindecarea ranilor.
Precautii si contraindicatii
Persoanele care urmeaza un tratament medicamentos impotriva ulcerului, pacientii cu transplant nu 
trebuie sa utilizeze aceasta planta. Gheara matei poate provoca contractii uterine, de aceea nu se 
recomanda femeilor insarcinate sau celor care incearca sa ramana insarcinate. De asemenea, nu este 
recomandata persoanelor care sufera de afectiuni autoimune, celor care iau tratamente specifice 
leucemiei, tensiune arterială mică sau copiilor de sub 7 ani.
Efecte secundare: constipatia, diareea, si in unele cazuri febra usoara in prima faza a tratamentului, 
cand boala reactioneaza la substantele continute de aceasta planta. Aceste simptome de obicei dispar 
in cel mult doua saptamani de la inceperea tratamentului. Este indicat ca, pentru a se evita eventuale 
reactii adverse sa se inceapa tratamentul cu doze mici.
                                                                                                                                ( sursa internet )                                                                            
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                    Salata cu pipote, inimi de pui si ciuperci
INGREDIENTE :  1 caserola mica de pipote si inimi de pui ( aprox 400 g),200 g ciuperci  
Champignon,1 galbenus de ou,150 ml ulei,150 ml smantana,sare
MOD DE PREPARARE :    Fierbem pipotele si inimile in apa cu putina sare. Procedam la fel si cu 
ciupercile. Dupa ce au fiert , scurgem apa de pe ele si le lasam sa se raceasca. Intre timp preparam o 
maioneza din galbenusul de ou,putin mustar, ulei, sare . La sfarsit adaugam smantana. Puteti pune 
mai multa daca doriti, eu nu prea sunt fan maioneza si de aceea am pus ulei si smantana in cantitati 
egale.Taiem pipotele si inimile feliute, la fel si ciupercile si le amestecam cu maioneza . Potrivim de 
sare si piper. Servim cu rosii proaspete si cu paine prajita .   
                         Cartofi umpluti cu carne tocata
INGREDIENTE :   15 cartofi,250 gr carne,1 ceapa,50 gr smantana,sare si piper dupa gust,sos de 
rosii (dupa preferinte),40 gr unt
MOD DE PREPARARE :   Curatiti cartofii si cu ajutorul unui cutit scoateti miezul. Se fierb timp 
de 8- 10 minute, asa ca sa fie pe jumatate gata.Carnea cu ceapa se toaca sau se taie marunt si se 
adauga sare si piper.Cartofii ii umplem cu carne tocata si ii aranjam bine intr-un bol adanc, dar in 
asa fel ca sa putem turna deasupra sos.Smantana amestecata cu sare, se adauga putina apa si unt 
topit, se amesteca si se toarna peste cartofi. Puteti sa adaugati mai multe si sos de rosii, pentru un 
gust mai intens.Se gatesc cartofii timp de 30 minute in cuptor preincalzit la 180 de grade.Se servesc 
cartofii umpluti cu verdeata.
                                  Negresa fara faina
INGREDIENTE (forma 22×13 cm ø) :   4 oua medii,200 g zahar brun/alb,100 ml ulei de 
arahide/struguri/floarea soarelui,170 g nuca inmuiata ramasa de la prepararea laptelui,90 g cacao,1 
lingura esenta de vanilie/1 pastaie vanilie (doar semintele),1 varf cutit sare: 
MOD DE PREPARARE :    Punem ouale, zaharul si sarea intr-un vas si le mixam pana cand isi 
dubleaza volumul si se deschid la culoare (cca 5-6 minute).Adaugam uleiul treptat si amestecam cu 
un tel, de jos in sus, pana il incorporam perfect in compozitia de oua.Adaugam nuca stoarsa si 
vanilia sau semintele de vanilie si amestecam de jos in sus pana la omogenizare. La sfarsit, cernem 
cacaua in vas si o incorporam, cu grija, amestecand de jos in sus, in aluatul prajiturii negrese. 
Tapetam forma cu unt/ulei si hartie de copt, punem aluatul in forma si il nivelam cu grija.Coacem 
negresa in cuptorul preincalzit la 175°C, pentru 20 minute, nu mai mult. Scoatem negresa din cuptor 
si o lasam sa se raceasca cca 15 minute in tava, apoi o rasturnam pe un gratar unde o vom lasa sa se 
raceasca complet.Dupa ce s-a racit complet, punem prajitura in congelator pentru cca 30 minute sau 
pana cand ingheata partial. O scoatem din congelator, o taiem in cuburi si o pastram in frigider.



   MINIREVISTA COMUNITATII EVREILOR FOCSANI

28

                                              Muzee din Romania

                      Muzeul Satului Vâlcean din Bujoreni 

Construit pe o suprafață de opt hectare, la granița dintre municipiul Râmnicu Vâlcea și comuna 
Bujoreni, Muzeul Satului Vâlcean este unul dintre cele mai importante muzee etnografice din țară.
Înființat în 1969 și deschis publicului din 1974 sub forma unui sat reconstituit, acest muzeu se 
remarcă prin diversitatea patrimoniului pus la dispoziția vizitatorilor: de la case cu foișor din zona 
Horezu, la gospodării de viticultori din zona Drăgășani și până la cele din zona montană – Brezoi. 
Punctul central este însă Cula Bujoreanu, un superb monument cu trăsături militar – defensive ce 
datează din secolul al XIX-lea.
Satul – muzeu cuprinde în jur de 80 de construcţii arhitecturale şi 12.000 de piese muzeistice, printre 
cele mai cunoscute fiind Cula Bujorenilor sau „cula cu scară exterioară”, ctitorită la 1812 de Preda 
Bujoreanu, o biserică din lemn de la 1785, Hanul lui Bogdan de la 1889, şcolile din Cacova – 
Stoeneşti din secolul trecut şi o mulţime de case ţărăneşti vechi de două secole, construcţii religioase, 
fântâni etc. În biserica din lemn încă se mai oficiază slujbe la marile sărbători.
De altfel muzeul este structurat în patru secțiuni/sectoare: 
Sectorul Gospodărie / locuinta cuprinde un numar de 42 unitati si peste 12.000 piese muzeistice, 
ilustrand structura gospodariei, in functie de ocupatiile traditionale: agricultura, pomicultura, 
viticultura, cresterea animalelor sau o serie de mestesuguri si tehnici populare, urmarind in acelasi 
timp, diversitatea si evolutia planimetrica si volumetrica a locuintelor cu una sau mai multe 
incaperi.In cadrul muzeului, se remarca in mod deosebit, casele cu foisor din zona etnografica Horezu 
(din comunele Maldaresti, Stoenesti, Barbatesti), gospodariile specializate in viticultura, transferate 
din zona Dragasani (satele Prundeni, Olteanca), in pomicultura (comunele Alunu, Tomsani, 
Cernisoara) ori in cresterea animalelor din zona montana (satele Boisoara, Pascoaia-Brezoi).Alaturi 
de locuinte, in cadrul gospodariilor au fost transferate si o serie de constructii anexe: patule, magazii, 
fanare, cotete destinate depozitarii unor produse agroalimentare sau pentru cresterea unor pasari si 
animale.
Sectorul Social /  cultural al “monumentelor de utilitate publica” cuprinde o scoala primara rurala de 
la inceputul secolului al XX-lea, din vremea lui Spiru Haret, un han de la sfarsitul secolului al XIX-
lea din satul Saliste comuna Malaia, o biserica din lemn, construita la 1785 si transferata din comuna 
Nicolae Balcescu, un scranciob din comuna Stoenesti, iar in perspectiva acest sector va fi completat 
cu o primarie rurala, precum si cu alte obiective cu valoare arhitectonica.
Sectorul Meșteșuguri  /  tehnici populare prezinta procedeele si tehnicile de prelucrare a unor materii 
prime necesare pentru faurirea unor unelte, vase si diferite obiecte de uz casnic, metodele folosite 
pentru prelucrarea fibrelor vegetale si animale sau tehnicile traditionale pentru obtinerea unor produse 
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animale si vegetale.In cadrul muzeului a fost transferate si reconstituite o serie de ateliere 
mestesugaresti – atelierul de olarit din centrul Vladesti (secolul XX), atelierul de dulgherie-tamplarie 
(secolul XX) din satul Serbanesti, comuna Salatrucel, atelierul de prelucrarea parului de capra 
(inceputul secolului al XX-lea), din satul Curtea, comuna Popesti, precum si un atelier de fierarie din 
comuna Prundeni. Sunt de semnalat si instalatiile tehnice – morile de mana si de apa din zona 
etnografica Lovistea, cazanele pentru tuica din localitatile Stoenesti si Buda, piva din localitatea 
Costesti, cuptorul pentru uscat prune din satul Muiereasca de Sus, sau o serie de instalatii pentru 
obtinerea vinului (teascuri, linuri etc.), organizate in cadrul unor gospodarii de viticultori, transferate 
din localitatile Mitrofani, Olteanca, Prundeni, din zona podgoriei Dragasani.
Sectorul Construcțiilor Speciale /reprezentat prin cateva unitati, ilustrand pe cele din hotarul satului 
sau din zona montana: troite de drum, transferate din localitatile Govora-sat si Feteni, fantani de 
hotar, stupine de albine, o stana transferata din muntele Smeurat, un conac de vie transferat din 
comuna Fartatesti, foisoare de paza etc.In final, dar nu in ultimul rand valoroasa noastra arta populara 
valceana este ilustrata in muzeu, prin prezentarea ei in decorarea interioarelor locuintelor, in cadrul 
atelierelor mestesugaresti, prin piesele textile sau de ceramica, din lemn, metal, de iconografie si 
mobilier popular. 

Muzeografii s-au îngrijit să readucă la viață ateliere de olărit, de tâmplărie, fierărie, dulgherie și chiar 
de prelucrare a părului de capră. Merită menționate și instalațiile tehnice – morile de mână și de apă 
din zona etnografică Loviștea, cazanele pentru țuică din localitățile Stoenești și Buda, piva din 
localitatea Costești, cuptorul pentru uscat prune din satul Muiereasca de Sus, sau o serie de instalații 
pentru obținerea vinului (teascuri, linuri etc.), organizate în cadrul unor gospodării de viticultori, 
transferate din localitățile Mitrofani, Olteanca, Prundeni, din zona podgoriei Drăgășani. Arta populară 
vâlceană este şi ea pusă în valoare atât prin decorurile interioare ale caselor şi atelierelor 
meşteşugăreşti, cât şi prin piesele textile sau din ceramică, prin mobilier, icoane sau alte obiecte din 
lemn sau metal.
Un loc aparte în cadrul complexului muzeal îl ocupă Cula Bujoreanu, construcție ce datează din 
secolul al XIX-lea și care avea rolul de a-i proteja pe proprietari împotriva cârjaliilor (tâlhari turci 
care traversau Dunărea cu scopul de a jefui boierii din Oltenia și Țara Românească). Astăzi, 
construcția se remarcă prin arhitectura masivă, cu caracter militar, dar mai ales prin scara exterioară, 
element nespecific pentru acest tip de construcții.

   

                                                                                                                           ( internet : internet )
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-Oamenii de ştiinţă recomandă ca vacile să fie vopsite în dungi, ca zebrele. Această metodă inedită 
poate să reducă numărul de muşcături de insecte.Vacile joacă un rol important al industriei 
agroalimentare, acestea fiind o sursă importantă de carne şi lapte la nivel mondial, din această cauză, 
pentru fermieri o minimă bunăstare a animalelor se dovedeşte a fi importantă. Muştele se dovedesc a fi 
o amienţare pentru sănătatea animalelor, dar şi o sursă de pierderi masivă pentru crescători, din această 
cauză, o echipă de cercetători japonezi a efectuat un studiu pentru a identifica o modalitate prin care 
această problemă ar putea să fie ţinută sub control. Soluţia pe  are aceştia au propus-o este inedită: 
vacile să fie vopsite în dungi, la fel ca zebrele. Oamenii de ştiinţă au vopsit şase vaci cu dungi albe şi 
negre pe care le-au observat de-a lungul a trei zile. Ulterior, aceleaşi vaci au fost vopsite doar cu dungi 
negre, asta pentru a vedea dacă substanţele toxice din vopsea sunt cele care îndepărtează muştele. 
Rezultatele acestui experiment au fost neobişnuite: vacile care au fost vopsite în dungi albe şi negre au 
prezentat o reducere a comportamentelor asociate respingerii muştelor cu aproximativ 20%.În prezent, 
în cazul fermelor industriale, crescătorii folosesc pesticide pentru a îndepărta muştele, dar conform 
cercetătorilor, folosirea unor vopsele non-toxice ar putea să aibă un efect mai bun şi chiar să reducă 
costurile. Înainte de a începe să vopsim vacile, oamenii de ştiinţă sunt de părere că experimentul lor 
restrâns, în care au fost folosite doar şase animale, ar trebui să fie refăcut pe un număr mult mai mare şi 
pe o perioadă mai extinsă. Astfel, cercetătorii vor putea să confirme sau nu această metodă este sau nu 
eficienta ;

-Un nou antibiotic, care foloseşte "o metodă unică" pentru atacarea şi uciderea bacteriilor, a fost 
descoperit de oamenii de ştiinţă.Cercetătorii din Canada susţin că nou-descoperitul antibiotic - 
carbomicina - ar putea fi un ''candidat clinic promiţător'' în misiunea găsirii unei soluţii pentru 
problema în creştere a microbilor care devin rezistenţi la antibiotice.Potrivit Organizaţiei Mondiale a 
Sănătăţii (OMS), rezistenţa la antibiotice este una dintre cele mai mari ameninţări la sănătatea globală, 
responsabilă pentru un număr estimat de 700.000 de decese la nivel global în fiecare an.Potrivit 
descoperirilor cercetătorilor, carbomicina, alături de un antibiotic mai puţin cunoscut, complestatin, 
ucid bacteriile prin blocarea funcţiei peretelui celular, un fenomen pe care oamenii de ştiinţă l-au 
remarcat pentru prima oară.

"Bacteriile sunt prevăzute cu un perete pe suprafaţa exterioară a celulelor care le dă formă şi le face mai 
rezistente", spune Beth Culp, doctorandă în biochimie şi ştiinţe biomedicale la McMaster University 
din Hamilton, Ontario.

"Antibiotice precum penicilina omoară bacteriile împiedicând formarea zidului, dar antibioticele pe care 
le-am descoperit acţionează în mod opus - împiedică dărâmarea peretelui. Acest lucru este esenţial 
pentru diviziunea celulară. Ca o celulă să crească, trebuie să se dividă şi să se dezvolte". "Dacă 
blochezi complet dărâmarea peretelui este ca şi cum ar fi prinsă într-o închisoare şi nu se poate 
dezvolta sau creşte".Atât carbomicina, cât şi complestatinul fac parte dintr-o familie de antibiotice 
denumită glicopeptide, care sunt produse din bacterii aflate în sol.Testele pe şoareci au arătat că aceste 
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antibiotice pot bloca infecţiile cauzate de stafilococul auriu, un grup de bacterii rezistente la 
medicamente, care pot provoca infecţii grave precum septicemie şi sindromul de şoc toxic ;

-Papucii cu GPS, soluția perfectă pentru bolnavii de Alzheimer care se rătăcesc pe străzi Numărul 
bolnavilor de Alzheimer a crescut foarte mult în ultimii ani, iar soluțiile de tratament pentru această 
afecțiuni nu pot face minuni. Singurul lucru pe care îl poți face este să le ușurezi viața celor afectați. 
Încercând să le facă viața mai ușoară celor care au grijă de un bolnav de Alzheimer, o companie 
japoneză a dezvoltat un dispozitiv GPS care poate fi instalat în încălțămintea bolnavilor. Gadgetul de 
dimensiuni infime te poate notifica de fiecare dată când persoana cu demență se încalță și iese din casă. 
În plus, vei putea știi exact unde se află în fiecare moment.Aparatul este intitulat GPS Dokodemo 
Shoes și a fost creat de Wish Hills. Domeniul de activitate principal al companiei din spate este de 
administrare a unor aziluri de bătrâni. În contextul în care s-au confruntat deseori cu bătrâni bolnavi de 
Alzheimer care s-au rătăcit, au decis să facă o investiție în acest gadget. Este suficient să-l instalezi în 
călcâiul stâng al unei perechi de încălțăminte GPS Dokodemo (oriunde) Shoes, iar persoana respectivă 
poate fi localizată cu precizie de către membrii familiei sau de îngrijitoare, prin intermediul unei 
aplicații de smartphone sau a unui computer;

-Oamenii de știință au obținut curmali din semințe vechi de 2.000 de ani Oamenii de stiinta 
israelieni au reusit sa obtina curmali din niste seminte vechi de circa 2.000 de ani, descoperite in mai 
multe locuri de pe teritoriul tarii. In urma cu 2.000 de ani, in vremea Imperiului Roman, curmalele 
obtinute in zona erau faimoase pentru marimea si calitatea lor. Intre timp, multe soiuri au disparut sau 
au fost modificate in timp, asa ca se asteapta cu nerabdare prima recolta de fructe, pentru a se vedea 
daca gustul difera de fructele obtinute din soiurile autohtone.Curmalii sunt printre primii care au fost 
“domesticiti”, iar cu fructele lor se facea negot in intreaga lume. In zona, acestia cresc de 7.000 de ani, 
devenind un simbol al regiunii ;

-Cercetătorii români au dezvoltat două vehicule cu tehnologie revoluţionară  O echipă de profesori 
şi doctoranzi de la Universitatea Tehnică „Gheorge Asachi” din Iaşi (TUIASI) au dezvoltat două 
prototipuri de vehicule propulsate cu hidrogen stocat într-o serie de tuburi capilare. Aceasta este o 
metodă de stocare a combustibilului care este mult mai sigură şi care a stârnit interesul unor companii 
din industria auto.În baza unui proiect cu o finanţare de 125.000 de euro, echipa de la Universitatea 
Tehnică „Gheorge Asachi” din Iaşi, condusă de către profesorul Corneliu Munteanu, a creat în 
colaborare cu Dan Eliezer,fost ambasador al Israelului în România şi profesor la Ben-Gurion 
University of Negev din Israel, două prototipuri, o bicicletă şi o trotinetă, propulsate cu hidrogen stocat 
într-o serie de tuburi capilare. Bicicleta cu motorul alimentat cu hidrogen dezvoltată la (TUIASI) poate 
funcţiona 80 de kilometri cu un singur plin.Reprezentanţii mai multor companii auto din Asia şi Europa 
au fost recent la Iaşi, unde au purtat discuţii pentru finanţarea unui centru de cercetare Hydrogen 
Storage în cadrul TUIASI. O parte din banii pentru acest centru vor veni de la universitate, iar alţii de 
la compania Clean Energy Systems, care a brevetat tehnologia înmagazinării hidrogenului în tuburi 
capilare ;

-A fost creată “meduza bionică” Asa-zisa “meduza bionica” a fost creata de oamenii de stiinta, care 
au reusit sa o faca sa inoate de trei ori mai rapid si, in acelasi timp, sa foloseasca mai putina energie.

Meduzele inainteaza in apa contractand si relaxand un inel de muschi, apa fiind atrasa si expulzata din 
corpul in forma de clopot, ceea ce o propulseaza inainte. Oamenii de stiinta de la Universitatea Caltech 
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si Stanford au dotat o meduza cu un mic aparat, care trimite usoare impulsuri electrice ce fac ca 
miscarile de contractare si relaxare ale muschilor sa fie mult mai rapide.Micul aparat are mai putin de 2 
centimetri in diametru si trimite impulsuri de trei ori mai frecvent decat pulsul natural al meduzei.In 
mod normal, meduzele se deplaseaza cu 2 cm pe secunda, dar astfel “utilate” ajung la 4 – 6 cm pe 
secunda. Iar asta se intampla fara costuri din punctul de vedere al metabolismului.Oamenii de stiinta au 
tras concluzia ca meduza are capacitatea nativa de a inota mult mai rapid decat o face, dar pur si simplu 
nu are motive sa procedeze astfel.De mentionat, au atras atentia oamenii de stiinta, e faptul ca in cursul 
experimentului, meduzele nu au fost ranite si nu au avut de suferit in niciun fel. Desi nu au creier, 
meduzele secreta un mucus atunci cand sunt stresate, ceea ce nu s-a intamplat in experimentul de fata, 
se arata intr-un raport publicat de jurnalul Science Advances.Dar de ce s-ar dori ca meduzele sa inoate 
mai repede? Pentru ca se gasesc peste tot si pot ajunge practic oriunde, se doreste pe viitor sa se 
gaseasca o metoda de a fi ghidate in anumite locuri din adancuri, pentru ca acestea sa fie cercetate. 
Meduzele ar putea fi dotate cu o camera minuscula de luat vederi, astfel incat sa poata fi explorate si 
cel mai greu accesibile locuri. Sa nu uitam ca doar 5 – 10% din adancuri au fost pana acum explorate ;

-Cercetătorii de la Universitatea Zhejiang din China au dezvoltat un dispozitiv care permite unei 
persoane să urce pe un perete. Deşi conceptul de ventuze nu este nou, tehnologia cercetătorilor iese în 
evidență datorită mai multor îmbunătățiri care îi permit persoanei în cauză să „se agaţe” pe mai multe 
suprafețe.Întreaga tehnologie a ventuzelor de escaladare se bazează pe un sistem de aspirare în vid. 
Până acum, acest tip de sistem funcționa doar pe suprafețe deosebit de netede, sticlă sau marmură, de 
exemplu. O constrângere legată de principiul fizic pe care se bazează tehnologia. „Problema principală 
cu aspirarea în vid este scurgerea. Ea provoacă o insuficiență de aspirație. Scurgerea de vid este evitată 
în mod tradițional prin blocarea căii de curgere între atmosferă și zona de vid, care este dificilă pe o 
suprafață accidentată”, explică cercetătorii pe site-ul Institutului American de Fizică. Pentru a remedia 
problema, ei au dezvoltat un nou tip de ventuză, care încorporează un strat rotativ de apă în jurul zonei 
de vid, pentru a menține presiunea în centrul ventuzei. Prin urmare, „metoda diferenței de presiune 
zero” (ZPD) dezvoltată de cercetătorii chinezi este mai degrabă un dispozitiv de urcare hidraulică decât 
un sistem de pompare. Nu este vorba despre salvarea unor oameni aflaţi în necaz cu aceste ventuze în 
maniera lui Spiderman, ci de îmbunătățirea siguranței anumitor meserii riscante, cum este cea a celor 
care curăţă ferestrele clădirilor sau în sectorul construcțiilor. Ventuzele hidraulice ar putea fi utile și în 
contextul unei misiuni de salvare la înălțime.

„Metoda ZPD” permite urcarea pe suprafețe dure, în special pereți din beton sau din dale. De asemenea, 
ea ar putea fi cuplată la nişte roboți pentru a îndeplini misiuni de salvare sau curățare. Dacă sistemul 
funcționează, mai există încă o îmbunătățire. Cercetătorii ar dori să „reducă consumul de apă, astfel 
încât unitatea să poată funcționa mai mult timp cu puțină apă. Robotul care urcă va trebui să-și poată 
transporta apa, în loc să fie conectat la o sursă de energie” ;

-Un „devorator” de deşeuri spațiale a fost brevetat în Rusia  După cum a declarat autorul şi titularul 
brevetului, o angajată a companiei Sisteme Spaţiale Ruse, Maria Barkova, problema reciclării 
deşeurilor spaţiale de pe orbită a devenit o problemă sistemică, care necesită soluţii şi măsuri urgente. 
Printre aceste deşeuri spaţiale se numără vehicule spaţiale de diferite dimensiuni, ieşite din uz, sonde 
spaţiale şi fragmente ale acestora, sateliţi şi fragmente de sateliţi, precum şi alte deşeuri ;

                                                                                                        (Sursa : Descopera.ro,Ziare.ro)
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                           STIATI CA :                 
 

                                         -     R e c i c l a r e -  1  
• O cutie de aluminiu dispare natural in 100 de ani. Cojile de banane si cotoarele de mere dispar in 2 
ani. Pungile din plastic dispar in aproape 30 de ani.
• Sticlele din plastic nu se biodegradeaza complet niciodata. Ele se descompun in granule care sunt 
mancate de diverse vietati ca pesti, pasari sau viermi si raman in stomacul loc pana cand acestea 
mor.
• Mucurile de tigara dispar in 2 ani, insa contin chimicale periculoase care afecteaza solul atunci 
cand se descompun.
• Energia economisita dintr-o singura sticla reciclata ar putea alimenta un televizor timp de 20 de 
minute sau un bec timp de 4 ore.
• Daca o familie obisnuita ar recicla toate recipientele din sticla folosite timp de un an, energia 
economisita ar putea alimenta televizorul lor circa 100 de ore.
• Hartia este reciclabila, dar un functionar obisnuit arunca la gunoi 55 – 70 de kilograme de hartie pe 
an. Americanii folosesc circa 4 milioane de tone de hartie pe an in birouri, destula cat sa se 
construiasca un zid de hartie inalt de 4 metri, de la New York pana in California.
• Este nevoie de 200 de ani pentru ca un scutec de unica folosinta sa se descompuna.
• Producerea de cutii de aluminiu, din materii prime, necesita cu 20% mai multa energie decat 
producerea acelorasi cutii, insa, prin reciclare.
• Producerea de otel din materiale reciclate economiseste 75% din energia folosita in producerea de 
otel din materii prime.
• Se estimeaza ca 4,5 trilioane de mucuri de tigara ajung in natura in fiecare an.
• O tona de chips-uri din cartofi intra in 12.000 de pungi pentru comercializare, ceea ce inseamna 
12.000 de pungi goale de aruncat la gunoi.
• Fiecare sticla de 1,5 litri de Coca Cola reciclata economiseste destula energie pentru a alimenta un 
bec de 60 de wati timp de 6 ore.
• La reciclarea hartiei se foloseste mai putina energie si apa decat la fabricarea hartiei din materie 
prima.
• In perioada de 30 de luni in care un copil poarta scutece se folosesc 4.500 de scutece de unica 
folosinta sau 48 refolosibile. Diferenta se resimte in mediu.
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• Recicland 1 kg de aluminiu se salveaza 8 kg de bauxita, 4 kg de chimicale si 14 kWh de 
electricitate.
• 200 de borcane de sticla sunt aruncate in fiecare secunda in Marea Britanie.
• Folia de aluminiu reciclata este folosita pentru a face componente pentru masini noi.
• Aproximativ 17 milioane de cartuse laser de imprimanta au fost reciclate in Europa in 2002, 
insemnand 6 milioane de litri de ulei virgin salvat, suficient pentru a umple 3 bazine olimpice.
• Cutiile si foliile din aluminiu reprezinta ca volum cam 2% din deseurile domestice, dar aproape 
25% din deseurile reciclabile.
• Recipientele din sticla reprezinta, in medie, 9% din greutatea deseurilor menajere dintr-o casa, dar 
reprezinta peste 70% din greutatea ambalajelor reciclate din totalul deseurilor menajere.
• Pana la 90% din sticla noua poate fi facuta din sticla revalorificata, ceea ce ar economisi energie si 
materie prima.
• Ambalajele reprezinta 25%-35% din greutatea medie a unui cos de gunoi. Odata cu dezvoltarea 
rezistentei materia lelor si a tehnologiilor de productie s-a obtinut economisirea cantitatii de materie 
pentru fabricarea ambalajelor, insa nu a diminuat numarul acestora. In comparatie cu acum 50 de 
ani: – conservele sunt cu 50% mai usoare; – cutiile de iaurt sunt cu 60% mai usoare; – sticlele de 
lapte sunt cu 50% mai usoare; – pungile de plastic sunt cu 50% mai subtiri.
• Daca fiecare american si-ar recicla ziarul de duminica, in fiecare saptamana ar fi salvati 500.000 de 
copaci.
• Atat plasticul din care sunt confectionate brichetele, cat si butanul cu care se incarca sunt derivate 
din petrol; fumatorii care folosesc cutii de chibrituri in loc de brichete sunt mult mai prietenosi cu 
mediul, mai ales ca aceste cutii sunt facute din hartie reciclata.
• In timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, cand cantitatea de materii prime se reducea vazand cu 
ochii, 33% din toata hartia folosita era reciclata. Dupa razboi, acest procent a scazut brusc.
• Reciclarea conservelor din aluminiu poate genera economii de pana la 95%, poate reduce costurile 
la import si poate determina cu 95% mai putine gaze cu efect de sera decat producerea lor din 
materii prime.
• In medie, o tona de deseuri reciclate costa 30 de dolari, trimiterea unei tone de deseuri la groapa de 
gunoi costa 50 de dolari, iar incinerarea unei tone de deseuri ajunge la 75 de dolari.
• Extragerea si transportul materiilor prime pentru producerea sticlei genereaza circa 175 de 
kilograme de deseuri la fiecare tona de sticla obtinuta. Daca jumatate din materiile prime necesare ar 
fi inlocuite cu sticla reciclata, cantitatea de deseuri s-ar putea reduce cu pana la 80%.     
• Anual, intr-un cos de gunoi obisnuit se gaseste destula energie cat pentru a incalzi apa pentru a 
face 500 de bai, 3.500 de dusuri si pentru a tine tele vizorul aprins 5.000 de ore.
• In medie, fiecare persoana din Marea Britanie arunca saptamanal echivalentul in gunoi a greutatii 
sale corporale.
• La fiecare 8 luni, Marea Britanie produce deseuri cat pentru a umple intreg Lacul Windermere (cel 
mai mare lac din Anglia).
• In mai putin de doua ore, Marea Britanie produce destul gunoi cat sa umple cunoscuta Albert Hall.
• Fiecare gospodarie din Marea Britanie produce anual peste o tona de gunoi, cantitatea totala la 
nivel national ridicandu-se la 31 de milioane de tone in fiecare an. ( sursa : Boer Egon –Internet )                                    
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 Xxx    - O veste tristă a șocat întreaga lume a televiziunii din Statele Unite ale Americii și nu 
numai. S-a stins din viață Dr Amie Harwick, medic terapeut și una dintre cele mai cunoscute și 
apreciate figuri ale showbiz-ului de peste ocean. În vârstă de 41 de ani, aceasta a fost găsită fără 
suflare în locuința sa din Hollywood Hills, California și, potrivit unor surse judiciare, a fost ucisă cu 
bestialitate de un bărbat, în urma unei altercații puternice. Ajunși la fața locului polițiștii din cadrul 
LAPD au descoperit-o pe victimă sub un balcon, cu răni grave care nu le-au mai permis echipajelor 
medicale deplasate la rândul lor la locuința sa să îi salveze viața  ; 
Xxx   -   Vedeta Sophie Turner, Sansa din serialul “Game of Thrones”( 23 de ani ) va deveni mamă 
la un an după ce s-a măritat în secret cu Joe Jonas – unul dintre celebrii frați Jonas, care formează o 
trupă pop-rock intitulată chiar Jonas Brothers. Sophie Turner și Joe Jonas sunt împreună din 2016 și 
s-au cununat în secret în mai 2019, în Las Vegas, la două ore după ce au participat la Gala Billboard 
Music Awards. Nici măcar părinții nu au știu de ceremonie ;
Xxx   -   Actorul Orson Bean, cunoscut din serialul "Desperate Housewives" ("Neveste 
Disperate"), a murit la varsta de 91 de ani, dupa ce a fost lovit de doua autoturisme in timp ce 
traversa  un bulevard din Los Angeles . Bean era căsătorit de 27 de ani cu actriţa Alley Mills, 
cunoscută pentru serialul de comedie „The Wonder Years”. Perechea apăruse recent într-o piesă 
numită „Bad Habits”. Potrivit relatărilor, Mills se afla la faţa locului atunci când Bean a murit ;
Xxx   - Raphael Coleman, unul dintre puștii din celebra serie de filme „Nanny McPhee”, a 
murit vulgerător, la numai 25 de ani. A studiat Zoologia la Universitatea din Manchester înainte de a 
se dedica în totalitate activismului alături de mișcarea Extinction Rebellion (sub numele de Iggy 
Fox, Raphael conducea grupul  si în această calitate, a fost arestat de nenumărate ori în timpul 
demonstrațiilor )și a pleda pentru protejarea mediului înconjurător și faunei sălbatice  Actorul a mai 
apărut în filmele  “It’s Alive” și “The Fourth Kind” în 2009  ;
Xxx -   Actriţa Milla Jovovich a născut o fetiţă, care a primit numele de Osian, acesta fiind al 
treilea său copil și al soțului ei, regizorul Paul W. S. Anderson, producătorul francizei 
cinematografice "Resident Evil". Milla Jovovich şi Paul Anderson s-au întâlnit în 2002, pe platourile 
de filmare ale peliculei "Resident Evil", şi s-au logodit un an mai târziu. După o scurtă perioadă de 
separare, cuplul a avut primul copil în 2007, iar, în 2009, Jovovich şi Anderson s-au căsătorit ;
Xxx  -  Starul Disney, Nikita Pearl Waligwa care a câștigat Oscarul pentru rolul principal în 
filmul Gloria în care a interpretat rolul Queen of Katwe, a murit la vârsta de 15 ani în urma unei 
tumori cerebrale. Ea a fost diagnosticată pentru prima dată cu tumoră în 2016. Medicii au tratat 
tumora descoperită în 2016 cu radioterapie. Ulterior Nikitei i-a fost descoperită o altă tumoare și 
toate eforturile depuse de medici au fost în zadar. Cancerul galopant a ucis-o la o vârztă atât de 
fragedă  ;
                                                                                                                   (  Selectie : Wald Dorel )   
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 Comunitatea Evreilor din Focsani pune la dispozitia celor interesati o bogata bibliografie despre 
cultura, istoria si traditia poporului evreu.   

  Memmbrii Comunitatii Ev.Focsani si elevii clasei a IV-a,Scoala Nr. 1 din Ramnicu Sarat. 
au participat la  evenimentul   TU BISHVAT – 5780 /Anul Nou al Pomilor.Evenimentul a avut loc 
la Focsani si la Rm.Sarat
    POVESTI DE FAMILIE S-a continuat activitatea realizata de Membrii Comunitatii Evreilor 
la  Focsani – Februarie   - 2020  ; 
  Asociatia Nevazatorilor din Focsani in colaborare cu Comunitatea Evreilor din Focsani au 
participat la evenimentul    - SA NE AMINTIM / eliberarea lagărelor de concentrare naziste şi 
sfârşitul Holocaustului în care au fost ucişi peste șase milioane de evrei de către regimul nazist în 
timpul celui de-al Doilea Război Mondial>au fost prezentate filme documentare si o expozitie  ;
  Memmbrii Comunitatii Ev.Focsani au participat la evenimentul- 
Dan Mizrahi/ambasador al muzicii lui George Gershwin în România. Auditie :Album Cantece si 
romante de Dan Mizrahy ;
   Memmbrii Comunitatii Ev.Focsani au participat la sediul comunitatii la evenimentul 
Expozitie – Sa ne reamintim/78 de ani de la Tragedia vasului Struma ( 24 Februarie 1942 );
   Membrii Comunitatii Ev.Focsani au participat la evenimentul 
Expozitie /Remember -50 de ani de la moartea lui SHMUEL YOSEF AGNON, pe numele său real 
Shmuel Yosef Halevi Czaczkes. Abordarea inedită a unor teme identitare evreieşti (declinul 
hasidismului în Europa, dezrădăcinarea şi greutăţile sioniştilor emigraţi în Israel) şi un dar aparte al 
povestitului îi aduc în 1966 Premiul Nobel pentru literatură ;

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

   r_mircea67@yahoo.com     ce_focsani@yahoo.com

Parte din informatii sunt preluate din diverse surse 
,   reviste,website-uri sau mijloace media  !!!!  

mailto:r_mircea67@yahoo.com
mailto:ce_focsani@yahoo.com
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                             Sub Steaua lui David,cu Dumnezeu  ( 45)              Boris Druţă   
 
                                     File tragice din istoria poporului biblic
În decursul istoriei milenare poporul evreu a avut multe momente tragice.Una din „ legendele” unor 
răuvoitori faţă de evrei a fost cea născocită cu privire la faptul că dînşii sunt vinovaţi în răstignirea 
lui Iisus Hristos. Prezint cititorilor acest articol, pentru a aduce o lumină asupra adevărului referitor 
la tema dată.
Pămîntul Basarabiei a avut şi file negre în istoria sa, cînd diferite forţe negre, oculte au dezlănţuit foc 
şi pară peste soarta plină de tragism a poporului evreu. Istoria poporului evreu este o istorie plină de 
file tragice în calea sa milenară sub steaua lui David cu Dumnezeu.... Un eveniment trist de acest fel
a avut loc în anul 1903 la Chişinău, care a avut răsunet în toată lumea.

                                     Pogromul de la Chişinău din 1903
Istoria evreilor din Basarabia ar fi incompletă fără a aminti o filă tragică legată de pogromul 
chişinăuian cunoscut ca unul din cele mai crude avute loc în Imperiul Rus în perioada 6(19)—7 (20) 
aprilie 1903.Pogromul de la Chişinău a avut o mare rezonanţă publică în Rusia şi Europa la 
începutul sec. al XX-lea.
În schiţa «Casa № 13» a cunoscutului scriitor V.Korolenko (dupa fapte reale), Lev Tolstoi a iesit cu 
o declaraţie. A scris despre pogrom şi A.Soljeniţîn în cartea «Două sute de ani înpreună”
Motivele şi începutul pogromului
Cu 2 luni înaintea pogromului în oraşul Dubăsari a dispărut, apoi a fost găsit mort adolescentul de 
paisprezece ani Мihail Rîbacenco si unicul ziar chişinăuian «Bessarabeţ»,condus de binecunoscutul 
antisemit P.Cruşevan, a scris despre posibilitatea unui omor ritual în acest caz. Despre comporta-
mentul sălbatic al evreilor, care chinuiau bietul copil în ilegalitate, se scria în ziar în fiecare zi. Dar 
cum a dat ancheta de adevăratul ucigaş (băiatul a fost ucis de un verişor din cauza moştenirii), apărut 
o circulară a ministerului de interne ce interzicea publicarea oricărui tip de materiale privind cazul 
lui Rîbacenco,din vina caruia informaţia fals dată de P.Cruşevan nu putea fi public infirmată.
Erau suspiciuni că pogromul a fost pregatit şi organizat nemijlocit de către secţia de pază, rotmistrul 
baronul Levendal în scopul învrăjbirii unor paturi ale populatiei cu altele.În duminica de 6 (19) 
aprilie 1903 din mulţimea, ce s-a strîns în piaţă ziua au zburat primele pietre în casele vecine ale 
evreilor, s-au distrus magazine şi băcănii evreieşti, iar spre seară totul s-a liniştit si noaptea a trecut 
fără nici un incident. Au fost arestaţi 60 de oameni. Pe străzi au fost scoase patrule din garnizoană,
dar soldaţii nu au primit nici o instrucţiune. Guvernatorul chişinăuian fon Raaben si ceilalţi oameni 
sus puşi nu au întreprins nimic, astfel au stimulat continuarea pogromului. Următoarea zi, 7 (20) 
aprilie la Chişinău s-a desfăşurat un pogrom sîngeros, urmat de pojar şi omucideri. Ştirea despre 
începutul calvarului repede a ajuns în suburbii şi la Chişinău. Nepăsarea poliţiei şi a conducerii 
localnice au stimulat răfuiala. Evreii, simţind nepăsarea conducerii, au decis să se apere singuri. 
Conform dării de seamă a procurorului ţarist Goremîkin, care a investigat pogromul, autoapărarea
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evreilor de a-şi păstra proprietatea a dus la declanşarea unei vachanalii sălbatice.
Soljeniţîn citează în cartea sa această dare de seamă a procurorului ţarist:
În diferite locuri ale oraşului, multiplele partide, în componenţa cărora erau cîte 15-20 de creştini, 
compuse aproape în exclusivitate din muncitori de rînd, avînd în fruntea coloanei băieţandri, 
aruncau cu pietre în ferestrele locatarilor paşnici şi, strigînd, au început să devasteze tavernele 
evreieşti, casele acestora, distrugînd, vandalizînd averea de acolo. Aceste grupări se completau
de către populaţia ce ieşise la plimbare. – din cartea lui A.Soljeniţîn,„Două sute de ani împreună”.
Către orele 2-3 pogromul a cuprins cea mai mare parte a oraşului. Poliţia nici nu a încercat să 
oprească această gloată înrăită.. V. Korolenko în schiţa sa a descris unele scene ale pogromului, 
după care a încheiat: 
Am avut trista posibilitate de a vedea şi a vorbi cu unul din pătimiţi. Era un oarecare Meer Zelman 
Veisman. Pînă la pogrom el era orb de un ochi. În timpul pogromului unul din „creştini” a 
considerat că este bine să-i dezbată şi al doilea ochi. La întrebarea mea dacă ştie cine i-a pricinuit 
această daună, el a răspuns că nu ştie precis cine, dar a fost unul „din băieţandri”, fiul vecinului, 
care se lăuda că această „ispravă” a făcut-o anume el, cu o greutate de fier , legată cu o aţă de o 
dîrja.
Către ora 3 şi jumătate guvernatorul Raaben a transmis comenduirii şefului garnizoanei generalului 
Bekman dreptul de a folosi armele. Soldaţilor li s-au dat cartuşe şi armata a făcut arestări în masă.
La ora cinci a acestei zile (7 aprilie) a devenit cunoscut că „ordinul” pe care evreii l-au aşteptat cu 
atîta speranţă în prima zi ( 6 aprilie) în sfîrşit a fost primit... Timp de o oră şi jumătate în oraş s-a 
instaurat liniştea. Pentru aceasta nu a fost nevoie nici de vărsări de sînge nici de împuşcături. Era 
necesară doar o acţiune plină de hotărîre chiar din primele clipe, care s-a neglijat cu bună ştiinţă, a 
organelor.
Conform datelor Enciclopediei evreieşti în rezultatul pogromului de la Chişinău au fost ucişi 49 de 
oameni , 586 au fost răniţi (schilodiţi), au fost distruse mai mult de 1 500 de case (mai mult de 2/3 
din tot fondul locativ al Chişinăului). Iată darea de seamă a rezultatelor pogromului prezentată de 
către procurorul Goremîkin:
«În total au fost depistate 42 de cadavre, dintre care 38 sunt evrei: la toţi cei ucişi au fost constatate 
lezinui pricinuite de obiecte contondente: bîte,323  pietroaie, lopeţi, la unii tăieturi de topor... Morţi 
prin împuşcare nu s-au depistat. Răniţi de toţi sunt 456, dintre care 62 de creştini...Dintre 394 de
răniţi numai 5 evrei s-au ales cu leziuni corporale deosebit de grave: restul din cele uşoare. Nu s-au 
depistat schingiuiri, cu excepţia unui evreu care fiind orb de unul i s-a scos şi celălalt ochi... Aproape 
¾ din persoanele vătămate, cu excepţia unor unităţi, sunt persoane mature. Despre viol au fost 
prezentate trei cereri, dintre care pe 2 cazuri au fost intentate acte penale.Case devastate au fost în 
jur de 1350.”
Din cartea lui A. Soljeniţîn „Două sute de ani împreună”.
Autorităţile au arestat în jur de 800 de persoane vinovate de săvîrşirea pogromului. În jur de 300 au 
fost predaţi judecăţii, şedinţele cărora au avut loc cu uşile închise. Cîţiva vinovaţi au fost condamnaţi
la diferite termene de ocnă şi închisoare. O parte din pogromişti au fost achitaţi. A fost concediat din 
funcţia sa guvernatorul regiunii fon Raaben. A fost înfiinţat Comitetul pentru acordarea ajutorului 
victimelor pogromului, către care au venit în jur de un milion de ruble ajutor din toată lumea şi din
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oraşele Rusiei. Printre cei care au acordat ajutor s-a numărat şi marele cîntăreţ Fiodor Şaleapin.
În 1903 Pincus Daşevski răzbunîndu-se pentru pogromul organizat, l-a rănit cu pumnalul pe 
P.Cruşevan. Daşevski a fost arestat, condamnat la 5 ani de închisoare, dar în 1906 a fost amnistiat.
Cu ocazia aniversării a 100 de ani de la acest trist eveniment, revista chişinăuiană Contrafort în 
numărul din februarie 2003 ne prezintă o informaţie mai concretă:” Se consideră că autorul moral al 
pogromului de la Chişinău este politicianul de extrema dreaptă Păvălachi A. Cruşevan. Acesta era 
un moldovean rusificat,care de cîţiva ani– prin intermediul ziarului său Bessarabetz(“Basarabeanul”)
– susţinea o întreagă campanie pentru expulzarea şi exterminarea evreilor din zonă. Cruşevan l-a 
invitat la Chişinău chiar şi pe parlamentarul român ultranaţionalist A.C.Cuza, profesor la Universita-
tea din Iaşi, care a ţinut mai multe conferinţe incendiare, în care şi-a prezentat doctrina antisemită. 
Amîndoi au proclamat că masacrul va avea loc de sărbătoarea Paştelui, la 6-8 aprilie 1903. Într-
adevăr, ziarul lui Cruşevan a anunţat chiar înaintea Paştelui că în tîrgul Dubăsari, pe malul Nistrului, 
evreii ar fi comis un omor ritual asupra unui băiat creştin. Simptomatic este faptul că nu au reacţi324
onat masele din Dubăsari, ci cele din Chişinău şi din împrejurimi (incitate în prealabil), care au 
năvălit înarmate în cartierele evreieşti. Îngrijorat de cursul evenimentelor, marele rabin din Chişinău 
a cerut episcopului creştin să nege în mod public zvonul absurd.
Dar “acest înalt preot – scria un ziarist rus – a declarat public că el însuşi crede în povestea că evreii 
folosesc sînge de creştin în scopuri rituale”. Episcopula turnat astfel gaz peste focul pogromului. La 
rîndul lor, soldaţii nu auintervenit, pe motiv că guvernatorul ar fi “aşteptat ordine” de la ţarul 
Nicolae al II-lea şi nu le-ar fi primit, iar poliţiştii, în loc să ia măsuri de protecţie a evreilor,
le indicau răzvrătiţilor casele în care aceştia locuiau. Evreii s-au trezit complet abandonaţi în faţa 
maselor isterizate. Urmările au fost pe măsură: 50 de morţi, sute de grav răniţi, 800 de case şi 600 de 
prăvălii distruse şi prădate etc. Este o filă neagră a Basarabiei, de care nu trebuie nimeni să uite. În 
parcul “Alunel” din Chişinău a fost inaugurat un monument în memoria victimelor pogromului din 
1903. Toate victimele pogromului au fost îngropate într-un mormînt comun la cimitirul evreiesc de 
pe str. Milano,1 din Chişinău.

                  Monumentul Victimelor 
Pogromului din Chișinău din 1903, construit pe locul cimitirului evreiesc
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                                  ,,Oameni de știință români  ”   

                                 Petre Sebeşanu Aurelian   
                                   (n. 13 decembrie 1833, Slatina - d. 24 ianuarie 1909, Bucureşti), 
om politic, economist, inginer agronom, publicist, membru al Academiei Române. Ilustru specialist 
în agronomie, preşedinte al Academiei Române.

             Viitorul economist Petre S. Aurelian s-a născut în Slatina, la data de 12 decembrie 1833, în 
familia unui profesor venit din Transilvania, Gheorghe Ardeleanu, profesor la renumita şcoală 
„Ionaşcu”, socotit drept organizatorul învăţământului în limba română în Slatina, şi a Constantinei. 
Nu a apucat să-şi cunoască tatăl, pe care îl pierde la o vârstă fragedă, dar a moştenit o mare parte 
din calităţile sale. Urmează şcoala primară în localitatea natală, apoi devine bursier la Liceul 
„Sfântul Sava” din Bucureşti, al cărui absolvent devine 1854. Timp de doi ani, Aurelian 
frecventează în ţară cursuri de medicină şi drept, apoi primeşte o bursă de la Eforia Şcoalelor şi se 
înscrie la Şcoala Superioară de Agricultură de la Grignon. În 1855, este şef de promoţie şi obţine 
licenţa în ştiinţe economice şi agronomie.
După o călătorie de studii în Franţa, Germania şi Austria, revine în ţară şi funcţionează ca director al 
Imprimeriei Statului şi „Monitorului Oficial” (1860 - 1861). 
În perioada 20 iulie 1861 – 4 iunie 1864 a condus, la rugămintea lui Cuza, o publicaţie oficială 
destinată ţăranilor, intitulată „Monitorul comunelor rurale”. Concomitent, Aurelian este profesor şi 
director la Şcoala de Agricultură şi Silvicultură din Pantelimon, apoi la Herăstrău. De asemenea, 
este profesor de economie rurală şi drept administrativ la Şcoala de poduri şi şosele din Capitală 
(1879).
În domeniul gândirii economice, Petre S. Aurelian este creatorul complexului economiei naţionale. 
A formulat, verificat şi aplicat rezultatul cercetării proprii privind folosirea agrotehnicii 
superioare. A militat pentru obţinerea independenţei naţionale şi întărirea economică a ţării, prin 
înfiinţarea unei «industrii naţionale proprii». Mai mult, Aurelian este iniţiatorul cooperativelor de 
credit, înscriindu-şi numele printre pionierii cooperaţiei române”, notează Gheorghe Mihai.
Împreună cu Ion Ionescu de la Brad a fost organizatorul primelor expoziţii de agricultură şi 
industrie din România (mai 1865) şi împreună cu Alexandru Odobescu, al Secţiunii române la 
Expoziţia universală de la Paris din 1867. Pentru activitatea desfăşurată la această expoziţie, 
primeşte „Legiunea de Onoare” din partea împăratului Napoleon al III-lea. Petre S. Aurelian s-a 
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remarcat şi ca un important publicist. Între 1870 - 1901 conduce „Revista Ştiinţifică”, „Economia 
Naţională”, „Economia Rurală”. 
Membru marcant al Partidului Naţional Liberal, este ales deputat din 1879, apoi este numit ministru 
al Lucrărilor publice şi al Instrucţiunii publice în lunga guvernare Ion C. Brătianu. La sfârşitul 
anului 1895, ocupă pentru scurt timp funcţia de primar al Capitalei, iar după un mandat de un an la 
conducerea Adunării Deputaţilor, din 1896 Petre S. Aurelian devine liderul disidenţei din interiorul 
Partidului Naţional Liberal, grupată în jurul ziarului „Drapelul”. Din această cauză disidenţii erau 
cunoscuţi sub numele de „drapelişti”.
Pe 21 noiembrie 1896, Carol I îl desemnează la conducerea guvernului, funcţie în care va rămâne 
până în 26 martie 1897. După această experienţă, îşi continuă activitatea politică, fiind desemnat pe 
rând ministru de Interne şi al Agriculturii în guverne conduse de D. A. Sturdza. Spre sfârşitul vieţii, 
Aurelian este ales în două mandate preşedinte al Senatului. Din activitatea sa se distinge prezentarea 
în Parlament a raportului „Măsuri generale spre a veni în ajutorul industriei naţionale”, pe baza 
căruia a fost adoptată prima lege privind încurajarea industriei în România (21 aprilie 1887).
Om politic şi economist, Petre S. Aurelian a abordat problema ridicării industriale a ţării în 
contextul relaţiilor economice şi istorice româneşti, subliniind necesitatea corelării ei cu agricultura, 
căreia trebuie să i se acorde primatul în etapele iniţiale. De asemenea, s-a evidenţiat ca partizan al 
protecţionismului industrial. Petre S. Aurelian s-a înscris în seria oamenilor politici români pentru 
care dezvoltarea economică, ordinea în stat, idealul românilor de a se uni într-un singur stat era 
normă de conduită, era forma de manifestare a patriotismului. Pe 9 septembrie 1871 este ales 
membru titular al Academiei Române, primul economist român din Academie. Între 26 martie 1901 
- 23 martie 1904 este preşedinte al acestui înalt for ştiinţific şi cultural.Petre S. Aurelian moare pe 
24 ianuarie 1909, la vârsta de 76 de ani.
In anul 2000, sub egida Fundatiei de Invatamant, Stiinta si Cultura „Prof. univ. dr. Alexandru Puiu”, 
a fost infiintat la Braila Liceul Economic „P.S. Aurelian”.

Referindu-se la personalitatea sa, istoricul Nicolae Iorga aprecia în preajma dispariţiei fizice a 
savantului că „Dispare la o vârstă înaintată P. S. Aurelian, preşedintele Senatului, care a fost unul 
dintre cei dintâi români care a avut cunoştinţe serioase de agricultură. Ideile sale protecţioniste şi 
industriale au fost determinante în epocă pentru ţară”.
Opera (selectiv):
Catehismul economiei politice, 1869
Terra nostra. Schiţe economice asupra României, 1875
Economia rurală la români, 1879
Cum se poate fonda industria română faţă de libertatea comerţului de importaţiune, 1881
Schiţe asupra stării economice a României în secolul al XVII-lea, 1882
Politica noastră comercială faţă cu convenţiile de comerţ, 1885
Politica noastră vamală, 1890
Viitorul nostru economic, 1890
Agricultura română, 1904                                                                                                                                        
                                                                                                             (Mircea R. Internet)                                                                            
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             Cheile Borzeştiului  

   La nici 20 de kilometri de Turda se află un loc despre care puţini ştiu: Cheile Borzeştiului. Datorită 
frumuseţii sălbatice şi numeroaselor specii de plante şi vietăţi, aceste chei au ajuns să fie declarate 
rezervaţie naturală în 1994.
Cheile Borzeştiului, numite de localnici şi Cheile Berchişului, sunt cheile cu numărul trei săpate în 
culmea Petreşti, iar ca localizare se află în comuna clujeană Iara. La ele puteţi ajunge fie din Turda 
(din DN 75 Turda-Câmpeni, la 17 kilometri de Turda, plecând din dreptul cabanei Buru), fie din 
satul Borzeşti (pe DJ 107L Turda-Petreştii de Jos-Borzeşti, pe drumul ce duce la Gura Jigăului). 
Acestea s-au născut în urmă cu milioane de ani în amonte de actualul sat clujen Moldoveneşti. Sunt 
„opera“ apelor Văii Borzeşti (Valea Berchiş), vale care se varsă în Arieş între satele Buru şi 
Moldoveneşti. Faţă de „fraţii săi“ – Cheile Turzii şi Cheile Tureniului – Cheile Borzeşti sunt 
singurele din Apuseni pe care apa le-au sculptat în două sensuri, înspre nord, iar apoi înspre sud.
Versanţii din Cheile Borezești sunt apropiaţi şi aproape verticali, locul dintre ei fiind foarte strâmt. 
De asemenea, versanţii sunt împăduriţi, iar acest lucru a dus la dezvoltarea unui habitat forestier 
interesant şi important. Predomină pădurile de fag şi de gorun, dar pot fi întâlnite şi plante specifice 
stâncăriilor calcaroase. 
Printre animalele care trăiesc aici, se numără vulpea, mistreţul, bursucul, căprioara şi lupul, însă pot 
fi întâlnite şi diverse specii de păsări, insecte şi reptile.
Borzesti reprezinta locul minunat unde se organizeaza diferite activitati pentru cei dornici de 
aventura. Cheile sunt impartite in doua, prima parte fiind cea a Cascadelor Inferioare, iar cea de-a 
doua zona Cascadelor Superioare. Cascadele Inferioare pot fi traversate prin albie doar echipati cu 
echipament adecvat,  cei fara echipament pot merge fara probleme pe deasupra lor.
Cascadele Superioare se traverseaza pe cararea ce urmeaza albia raului fara a necesita echipament 
sau vre-un efort aparte. Pe toata perioada anului, aici se organizeaza mai multe campionate de 
catarare si escaladare. Exista si foarte multe trasee turstice creeate special pentru cei care nu sunt din 
zona.
Aerul curat, o parte a naturii inca neatinsa de om, precum si peisajul superb fac deliciul acestei zone 
minunate. Cei care vin la acest obiectiv turistic cu siguranta vor mai reveni si cu alte ocazii. Si cei 
care revin, mai mult ca sigur vor aduce aici multe alte persoane iubitoare de natura si de tot ce este 
frumos.                                      
                                                                                                    Sursa : internet                                                                               
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                                           Comportamentul agresiv la copii   - 1 -       
      Ca parinti, putine sunt situatiile mai dificil de gestionat decat un copil care este agresiv fata de 
alti copii. Este jenant si, de multe ori, inspaimantator atunci cand cel mic musca, loveste, zgaraie sau 
imbranceste copiii care ii stau in cale. Iar acest comportament nu este deloc rar, mai ales la varste 
mici. Insa, atunci cand acest tip de comportament devine frecvent si pare a fi modalitatea lui 
normala de reactiona atunci cand ceva nu ii convine, este timpul ca parintii sa intervina si sa-l ajute 
sa-si schimbe modul de abordare a problemelor cu care se confrunta.Este usor sa raspundem 
comportamentului agresiv al copilului tipand sau urland la el, plini de manie, insa trebuie sa 
intelegem ca cel mic cauta in noi un model prin care sa-si poata controla impulsurile si sa-si 
imbunatateasca purtarile.
Cauzele comportamentului agresiv la copii       Primul pas este intelegerea motivelor care au 
determinat copilul sa aleaga sa reactioneze prin muscarea sau lovirea celor din jur. Cu cat parintele 
intelege mai bine ceea ce simte si traieste copilul, cu atat mai mult va reusi sa gaseasca solutiile 
potrivite, non-agresive de a-i rezolva problemele.
    In cazul piticilor de 1 an si jumatate-2 ani, copiilor le este foarte greu sa-si comunice nevoile 
parintilor sau celorlalti copii de la locul de joaca si recurg la comportamentul negativ, agresiv pentru 
a-si impartasi dorintele. 
     La imposibilitatea comunicarii se adauga si dorinta de independenta si lipsa de control a 
impulsurilor resimtite de copiii de 1-3 ani.
Tot printre cazuze putem enumera si:
-se afla in mijlocul unei situatii frustrante, stresante ;
-lipsa unei rutine, program;
-supra-stimularea;
-extenuarea;
-lipsa supravegherii adulte;
-imita comportamentul agresiv pe care il vede la copiii din jur;
Toate acestea sunt perfect normale intr-o anumite masura, insa asta nu inseamna ca trebuie sa 
ignoram comportamentul agresiv, ci trebuie sa ii deschidem calea catre modalitati mai potrivite de 
exprimare a sentimentelor.
La copiii mai mari, prescolarii de 3-6 ani, muscatul si lovitul celor din jur poate fi rezultatul lipsei de 
invatare a mijloacelor de comunicare potrivite, neagresive atunci cand sunt pusi in fata unei 
probleme. Cauza acestor reactii negative poate fi:
-legitima aparare
-se afla in mijlocul unei situatii frustrante, stresante;
-manie extrema;
-supra-stimularea;
-extenuarea;
-lipsa supravegherii adulte;
-imita comportamentul agresiv pe care il vede la copiii/ adultii din jur;
Putem incepe prin a observa indiciile care ar putea declansa una dintre cauzele de mai sus. Pune-ti 
cateva intrebari:
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De ce musca si loveste copilul meu?
O face doar fata de anumite persoane sau fata de mine?
Daca are un singur “cal de bataie”, vezi daca are vreun motiv anume pentru care il ataca: se joaca 
de-a luptele, temperamentele lor nu se prea potrivesc sau nu-si formuleaza si nu respecta reguli 
clare inainte de inceperea jocului.
Comportamentul negativ apare in urma furstrarii, ca reactie la manie sau emotie puternica?
Circumstantele declansatoare de purtari urate se tot repeta in acelasi registru?
Se poarta asa atunci cand sunt implicate si obiecte, jucarii si devine frustrat in privinta impartitului 
acestora?
Sau are accese de furie atunci cand e se intampla prea multe in jurul lui si e prea stimulat?
In cele din urma, cum isi exprima agresivtatea?
Vorbeste sau se comporta urat?
Mai intai spune cuvinte urate, injura si abia apoi agreseaza fizic sau primul sau impuls este acela 
de a ridica pumnul?
Cu siguranta ca daca incerci sa-ti raspunzi sincer la acest gen de intrebari vei gasi un oarecare 
“model” de situatie care determina aparitia comportamentului agresiv.Cum gestionam si prevenim 
comportamentul agresiv la copiiConsecintele logice si nu pedepsele sunt cele mai eficiente in 
stoparea comportamentului agresiv la copiii de varsta mica. Ele invata copilul ca fiecare actiune de-a 
lor are o consecinta, fie ea buna sau rea, si il va ajuta sa ia decizii mai bune in viitor, atat la locul de 
joaca cat si in alte imprejurari.Odata ce ti-ai format o idee despre motivele care stau la baza 
comportarii agresive a copilului tau, este timpul sa intervii:
Pune capat imediat situatiei conflictuale     La primul semn ca cel mic incearca sa devina agresiv, 
intervino imediat si indeparteaza-l din toiul actiunii. Nu trebuie sa ii acorzi prea multa atentie pentru 
a nu-i incuraja comportamentul negativ, si aici includem explicatiile laborioase menite sa linisteasca 
apele: copiii de pana in 3 ani nu pot asculta lamuriri interminabile ale motivelor pentru care ei nu 
trebuie sa se comporte asa cum o fac. Insa, o afirmatie scurta si ferma: “Noi nu muscam/ lovim!” 
trebuie sa fie de ajuns in vreme ce tu iti indrepti atentia catre victima. Alte exemple de atentie 
sportita sunt si tiparea la propirul copil in timp ce consolezi victima, fortarea copilului sa-si ceara 
scuze imediat sau incercarea de a vorbi cu ceilalti parinti din jurul tau despre cat de jenata si 
manioasa esti de comportamentul micutului tau.
Concetreaza-te pe consolarea victimei si ignorarea atacatorului. Daca copilul tau nu se poate 
calma, indeparteaza-l din mijlocul actiunii fara sa te enervezi si tu; veti vorbi impreuna atunci cand 
copilul se calmeaza. Daca iti este imposibil fizic sa-l iei de la locul unde are loc disputa, atunci 
indeparteaza (posibila) victima si pleaca si tu de acolo; in acest mod ii vei transmite mesajul ca iti 
vei indrepta atentia asupra lui atunci cand se calmeaza, iar copilul invata ca este responsabilitatea sa 
se linisteasca si sa actioneze corect.
Coboara-ti vocea, nu o ridica    Ca parinti, trebuie sa aratam autocontrol si sa folosim cuvinte calde 
daca dorim ca si copiii nostri sa se poarte in acest fel. Este foarte usor sa raspundem prin tipete si cu 
manie, insa trebuie sa ne reamintim ca cei mici cauta indicii prin care sa-si controleze impulsurile si 
sa-si rafineze actiunile. Desi poate fi jenant sa ai un copil care continua sa-si brutalizeze prietenii in 
orice imprejurare, trebuie sa intelegi ca purtarile sale negative exista tocmai datorita faptului ca 
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micutul inca incearca sa priceapa ce-i cu sociabilitatea. Nu e un lucru usor, asadar nu exagera si nu o 
lua personal.
Una dintre tehnicile care da rezultate bune in cazul unora dintre copii este sa-ti schimbi tonul si 
volumul vocii. Il poti ajuta sa ramana calm coborandu-ti vocea in vreme ce te indrepti catre 
protagonisti. Daca este incapabil sa se calmeze, inainte de a ajuta victima, intoarce-te catre copilul 
tau si spune-i incetisor ” Vreau sa incerci sa te calmezi. O sa ajut baietelul si pana termin eu aici, te 
rog sa incetezi cu tipetele”. Daca reuseste sa face ceea ce i-ai propus, lauda-l: “Iti multumesc ca te-ai 
calmat. Noi nu muscam. Uite, pe baietel il doare si acum e suparat”. Mai repeta-i o data “Noi nu 
muscam!” si avertizeaza-l ca daca se mai intampla o data, veti parasi locul de joaca. Daca micutul 
tau nu reactioneaza la acest mod de abordare si nu se poate calma singur, lasa-l acolo unde este (insa 
supravegheaza-l atent, la o distanta rezonabila) si ignora tantrum-ul; majoritatea copiilor refuza sa se 
mai dea in spectacol daca nu au asistenta.
In cazul copilului mai mic, ajuta-l sa-si recunoasca furia: “Stiu ca esti suparat, insa noi nu lovim. Nu 
lovim!”.
Celor mai mari, de 3-7 ani este important sa le vorbim despre manie. Putem exersa modalitati prin 
care sa se calmeze atunci cand au parte de un moment linistit. Le putem spune: “Cateodata si eu ma 
simt tare furioasa. Cand mi se intampla asta, imi zic <<uite, ce furioasa sunt!>> si plec de la locul 
unde are loc disputa”. Ii poti sugera sa numere pana la 10 pentru a se elibera de manie, sa respie 
adanc pentru a se calma sau cum sa spuna singur, cu cuvintele lui: “Sunt foarte, foarte suparat!”. 
Toate aceste metode il ajuta pe copil sa distraga atentia de la manie si il invata sa recunoasa acest 
sentiment puternic.
Inainte de aparitia “norilor” de cearta, reamintiti-va consecintele care deriva din imposibilitatea 
controlarii sentimentelor de agresiune: “Eu cred ca poti sa te controlezi, insa daca nu o sa reusesti, 
sa stii ca va trebui sa parasim parcul si ne vom intoarce abia peste 1 saptamana. Intelegi?”. 
Asigura-te ca te tii de promisiunea facuta, indiferent de consecinta pe care i-ai propus-o.
Invata copilul ca agresiunea este un lucru rau     De asemenea, este important sa vorbesti cu 
copilul despre agresiune, mai ales in momentele de acalmie. Cu o voce calda, explica-i copilului ca 
lovitul, muscatul, imbrancitul si alte comportamente agresive (scuipatul, spre exemplu) sunt actiuni 
gresite si urate.
In cazul celor mici, de 1 an si jumatate-2 ani, limiteaza-te la vorbe simple: “Nu lovim! Este gresit”. 
Va fi nevoie de multe repetari, folosind intotdeauna aceleasi cuvinte, pana ca micutul nostru sa le 
inteleaga. Fii ferma si aplica consecintele de fiecare data cand copilul este agresiv: acasa, poti sa il 
trimiti in time-out, departe de restul familiei, undeva unde copilul poate sta pana se calmeaza. In 
deplasare, scaunul de masina poate lua locul time-out-ului sau orice alt loc ferit de veselia si 
placerea jocului. Copilul va intelege ca nu tolerezi nicio forma de agresiune.
Copiii mai mari, de 3-7 ani, pot experimenta situatiile cauza-efect. Cu alte cuvinte, ei vor dori sa 
vada cum reactionezi la iesirile lor agresive. Este datoria ta sa gasesti consecinte logice si care sa fie 
si eficiente. De vreme ce copiii sunt vorbitori destul de buni la varsta asta, poti folosi o varietate de 
fraze atunci cand comportamentul lor lasa de dorit: “Muscatul nu este ok” sau “Lovitul doare. Te rog 
sa incetezi”. Este in regula sa-i refuzi un privilegiu in ziua in care copilul a muscat/ lovit/ imbrancit 
un alt copil. Eficienta maxima/ parasirea imediata a locului de joaca…..     (sursa : internet )                                                                                                                                                                                                              
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                                                                 Poeți evrei din Focșani
                                                  Silvius Goliger (George Silviu) 
                                                                                                                 Prof. Silviu Cristescu  
 Fiul lui Hermina Kohl și Iancu Goliger, arhitect al multor școli de liceu, restaurator al mai multor 
mănăstiri si care a fost si presedinte al Comunitatii evreiesti din Focsani. Cursuri primare si 
secundare la Liceul „Unirea" din Focsani. Licenta in drept la Facultatea de Drept a Univ. din 
Bucuresti (1922). In perioada 1927-1931, a fost atasat de presa la delegatia romana la Liga 
Natiunilor. În 1930 se casatoreste cu Otilia Ghibu, scriitoare si jurnalista.A lucrat ca avocat în 
cadrul Baroului Județean Ilfov începând din 1924, dar a fost exclus din cauza reglementărilor 
antievreiești din 1939. După ce a fost concediat, acesta a fost trimis să efectueze serviciul militar 
în grădinile din Focșani, Ranghilești . 
În perioada 1920-1930 e redactor la ziarele democrate "Adevarul","Dimineata", iar din 1926 si la 
"Lupta", pana în 1937, cand ziarul este suspendat de catre guvernul Goga-Cuza. Concomitent, 
colaboreazã la mai multe ziare si reviste ale vremii: "Gandirea" (1920-1939), "Adevarul literar" 
(1920-1939),"Rampa", "Aurora" (1921-1937), "Farul" (1926-1927), "Icoane 
maramuresene"(1934-1935),"Nazuinta" (1922-1929), "Premiera Ilustratã" (1928-1929),"Pamantul 
nostru" (1932-1933), "Pinguinul" (1935), "Lumina" (1945-1947) etc.
În 1938 se recasatoreste cu Renée Saraga, fondatoarea a primului teatru de papusi din România. 
Dupã 23 August 1944, când Romania trece de partea aliatilor,  recapata drepturile cetatenesti
si se reînscrie în baroul avocatilor din Bucuresti.
Pe 4 martie 1945 George Silviu e numit prin decret regal Secretar General al Administratiei din 
Ministerul de Interne, Presedinte al Comisiei Superioare a Planului de Sistematizare si Urbanizare 
si Vice-Presedinte al Comisiei de Reconstruire a tarii.În 1947 obtine  magna cum laudae diploma 
de doctor în drept, Stiinte economice si politice pentru teza "Noile legiuri penale si libertatea 
presei". În acelasi an, sotia sa este numita regizoare la Teatrul de papusi "Tandarica", devenit 
teatru de stat, functie pe care o detine pânã in 1960, când este concediatã în urma depunerli cererii 
de emigrare.În martie 1948, ca protest al înglobarii fortate a social democratilor în Partidul 
Muncitoresc Roman (pe 23 februarie 1948), George Silviu demisioneaza din guvern si din toate 
functiile publice.
În iunie 1948, i s-a refuzat  reînscriera în baroul Ilfov, din care, la cererea sa, fusese
suspendat pentru incompatibilitate între exercitarea functiei de avocat si a functiilor sale publice.
Pe 5 martie 1953 e arestat, detinut si anchetat la închisoarea Securitatii Capitalei din calea 
Rahovei. În timpul detinerii acumuleaza si memorizeazã materialul care va constitui romanul - 
scris în exil - material din propria lui experienta a închisorii si din cele aflate de la ceilalti  
detinuþi: "IGRASIA" si a  întreagii piese în versuri "Salba Fermecata", pe care o va asterne pe 
hartie dupa eliberarea din puscarie.Pe 2 iulie 1954 e eliberat fara proces si fara nici o 
explicatie.Intre 1954 si 1961, se consacra scrisului, ocupând în acelasi  timp o modestã slujba de 
functionar la asigurari.Cu exceptia volumului de fabule "Întamplari cu talc" (1956) ,scrierile lui 
sunt considerate fara orientare politicã " si nepublicate. Pentru a asigura un viitor sotiei si fiicelor 
sale, George Silviu depune cerere de emigrare. Pe 25 iulie 1961, George Silviu ajunge cu familia 
la Paris.                          
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                                                   Un colţ de rai    

   Poeta Irina Lucia Mihalca s-a născut la 5 mai 1967 la Piatra Neamț. 
A absolvit Facultatea de Chimie din cadrul Institutului Politehnic Iaşi. A publicat poezii și 
povestiri în diverse publicații și pe site-uri culturale. Activitatea literară a Irinei Lucia 
Mihalca este marcată de o experiență redacțională îndelungată, de publicarea volumelor de 
poezii colective și personale și de apariția scrierilor sale în numeroase antologii literare, în 
multitudinea de reviste literare din țară și străinătate, impresionantă fiind și participarea 
poetei la numeroase concursuri literare de poezie și proză organizate de diferite instituții 
culturale și de reviste literare din țară și din străinătate. A obținut diverse premii la 
concursuri de gen, între care amintim Marele premiu - secţiunea poezie - The International 
Contest `Art&Life” Japan (2014) și Premiul I la Concursul naţional literar, poezie, proză şi 
scenarii „Incubatorul de condeie” (2010).Creații ale sale sunt prezente în antologia de 
poezie `Arta sfâşiată”; antologia de versuri „Lanţul prieteniei”; antologia de literatură 
pentru copii „Covorul zburător”- colecţia online Cititor de proză; antologia de poezii 
`Însemne”; antologia tipărită de poezie a câştigătorilor concursului naţional literar 
„Incubatorul de condeie” . Din anul 2016, Irina Lucia Mihalca devine membră a Uniunii 
Scriitorilor Europeni din Moldova. În anul 2017 i se decernează  de către „Centrul Cultural 
și Complexul Muzeal Teatru Vechi „Mihai Eminescu” și de Clubul Mitteleuropa Viena / 
Oravița, „Premiul de excelență” pentru un volum de poezie în manuscris și i se atribuie 
titlul de „Laureat în Litere și Arte”. Și, tot în anul 2017 i se decernează Premiul special – 
The International Poetry Prize – English (Franga Bardhi – 2017). În sfârșit, în anul 2018, 
participantă la Concursul Internațional de Publicații ”Expresia ideii”, i se decernează 
poetei Irina Lucia Mihalca „Premiul Special al Juriului” pentru volumul de poezii ”Cerul 
din inima mea”, apărut  la Editura Eurostampa din Timișoara, 2017.

 Am fost, pentru câteva zile, la Rucăr, o comună situată într-o depresiune intramontană încântătoare, 
din judeţul Argeş, undeva în zona culoarului Rucăr-Bran, pe vechiul drum comercial al ţării, drum 
care făcea legătura dintre Braşov şi vechile cetăţi de scaun ale Țării Româneşti: Câmpulung, 
Târgovişte şi,  mai târziu, Bucureşti. Un loc mirific, în care, an de an, ne întoarcem şi unde 
aşteptăm, cu dor, să ajungem, încărcându-ne de frumos, de lumină. Un colţ de rai, aşa cum zic 
mereu!  
    Să stai pe un vârf de deal şi să priveşti panorama pitorească oferită privirii! Să nu te mai saturi de 
tot ce inspiri! În fundal, se întind păşunile, dincolo de care se întrezăresc crestele munţilor, pe 
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dreapta Bucegii, pe mijloc, culmile crenelate ale Pietrei Craiului, Leaota, Iezer-Păpuşa, iar pe 
stânga, Munţii Făgăraş. În faţa lor sunt risipite, sate, dealuri şi culmi înverzite; pe colnice sunt 
presarate, ici-colo, căsuţe de lemn. În depărtare, şoseaua şerpuieşte halucinant, iar noaptea, salba de 
luminiţe ale maşinilor te hipnotizează prin ritmul mişcării lor. Pe măguri, curmături şi dealuri 
cutreieră turmele ciobanilor.  
 În partea stângă zăreşti drumul duce la Peştera Dâmbovicioara. La contactul dintre culmile vestice 
ale Munţilor Iezer-Păpuşa şi Culoarul Bran-Rucăr-Dragoslavele, depresiunea Rucăr este străbătută 
de Râuşor şi afluenţii săi. 
 Să cutreieri potecile, pe drumuri de munte! În împrejurimi, în diferite excursii pornim spre cheile şi 
Peştera Dâmbovicioara, comuna Dragoslavele, Mausoleul de pe Mateiaş, spre cheile Ghimbavului, 
afluent pe stânga Dâmboviţei.  
 Să inspiri miresmele care plutesc în aer, un amestec de flori de câmp, arome de zmeură, fragi, 
mure, fân proaspăt cosit, mentă, cimbrişor ori sânziene!                       
 Să asculţi, pe fundalul atâtor zgomote, ţârâitul constant al greierilor, legănatul copacilor, adierea 
vântului printre frunze, trilurile păsărilor, bâzâitul albinelor, tălăngile vacilor care pasc  în apropiere, 
pe culmi şi seara când trec, pe drum spre casă! Sunt sunete noi, diferite, pentru orăşeanul adaptat 
zgomotului citadin.   
 Să stai desculţ în roua ierbii, să te scalzi în baia de lumină a dimineţii, să adormi pe iarbă, în 
adierea vântului şi-a razelor soarelui, după-amiază, citind, iar seara, să priveşti cum apare luna şi 
apoi, una câte una, puzderie de stele! Să simţi că eşti aproape de cer, atingându-l! 
 Să te încarci de-atâtea culori, culori care se schimbă, ceas de ceas, în funcţie de lumină!   
 Să priveşti cerul întins şi norii care trec, în viteză, aproape de tine! Un nor mare şi pufos  mi-am 
ales.    În pragul zborului sunt alături de ceilalţi. Sar din loc în loc, într-un nor mă ascund. Mă 
prinzi?
 Să vezi, odată trezit, dimineaţa, aburii ceţii care se ridică uşor! Să te pătrundă, seara, frigul serios, 
la care nu te aştepţi, neadaptat fiind, venit din canicula Bucureştiului!
 Să mănânci atâtea bunătăţi, oferite de gazdă; eu, adepta brânzeturilor, fructelor, legumelor, cu gust 
autentic, bulz cu mămăligă şi alte specialităţi locale, brânză de burduf, brânză de oaie în cetină, caş 
afumat, urdă, jintiţă, brânză de vacă, lapte, slănină de casă, cârnaţi afumaţi, pastramă, ouă de ţară, 
fructe, miere de albine, hribi... ce poţi să mai spui?! 
Că pleci cu părerea de rău că ziua nu are mai mult de 24 de ore sau că timpul nu-ţi permite să stai 
mai mult decât ţi-ai dori, dar cu dorinţa de a reveni mereu şi mereu. 
 Am fost acolo, an de an, încă de când erau fetele mici. Aşa au descoperit că se pot rostogoli în 
iarbă, pornind de pe deal, că pot să stea desculţe în iarba care te mângâie, în roua care te spală, că 
pot simţi contactul real cu natura...  chiar şi când au fost înţepate de albine. 
Binenţeles că şi acum, culegând flori de câmp şi plante medicinale, o albină m-a înţepat, e şi normal 
când intri în spaţiul lor... iar câinii proprietarilor, care mă cunosc de atâta timp, mi-au sărit în braţe, 
încă de la deschiderea portierei maşinii, nedesparţindu-se de mine, cât timp am stat acolo. 
Nu ştiu cum se face, dar oriunde merg, câinii mă îndrăgesc. Reciprocă e iubirea. 
 O amintire de neuitat, păstrată adânc! 
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                           PERSONALITATI  TIMISORENE     

  prof. MIRCEA GOIAN, decanul Facultăţii de Agricultură din cadrul Universităţii de Ştiinţe  
Agricole a Banatului
   
    Născut în 1936, pe strada Memorandului, mama sa venea din pusta Torontalului  şi vorbea curent 
cele trei limbi ale Banatului,  în afară de romȃnă: maghiara, germana şi sȃrba. Citea în original 
cărţile lui Jokai Mor şi frecventa Teatrul  German. Tatăl său era un fel de tipograf, corector, 
tehnoredactor,  “ziarist” cum  îşi ziceau ei şi, nu arareori, copilul Mircea Goian adormea printre 
şpalturi.De fapt, trăiau strȃmtoraţi, deoarece tatăl a fost redactor la două ziare ţăraniste : “Voinţa 
Banatului” şi “Vestul”  şi coresponda cu Iuliu Maniu.
  Cel ce avea să devină profesor universitar Mircea Goian îşi aminteşte de acea perioadă, 
spunănd: 
“Ajunsesem rău de tot. Ca să-mi cumpăr rechizite, vindeam colecţii mai puţin importante de ziare ”
Îmi amintesc  de Tudor Muşatescu, care ajunsese să facă pungi pentru împachetat, drept pentru care 
şi-a pus pe uşă un fel de anunţ: ”TUDOR MUŞATESCU  - PUNGAŞ”.
 Ȋn urmă cu 45 de ani, Mircea Goian avea profesori străluciţi: Cȃndea, Braşoveanu, Moraru, 
Nămoloiu, Raţiu, Perin, Coman şi mulţi alţii.
 Mircea Goian îşi aminteşte de colegi, mulţi copii buni: doctorul Petrica Maciu, parlamentarul Emil 
Tocaci, romȃni, unguri, germani.  Nu ştiam de şovinism. Acesta se introducea  în Banat prin 
diversiune. Eram vecini şi prieteni cu familiile  Kelemen şi Rosz, iar mai tȃrziu coleg cu Ioska 
Schlessinger, evreu,  şi cu Helmut  Ersch, care era german. Poate cel mai frumos exemplu de 
comportament  european  l-a dat  Bela Bartok cȃnd, după alipirea Ardealului la Ungaria, părăseşte 
în plin iredentism Ungaria şi emigrează în America, unde publică ”300 de cȃntece şi colinde 
romaneşti “.
 A fost prieten cu Brăiloiu, Eftimie Murgu, Traian Vuia şi mulţi alţii. Bartok Bela a facut pentru 
Romania mult mai mult bine decȃt mulţi contemporani.
Ȋntrebandu-l: “Eşti  profesor universitar şi decan, care este cea mai importantă calitate a 
dascălului?”, am primit următorul răspuns : ”Este simplu, sa ai chemare pentru ceea ce faci, să 
prevaleze iubirea faţă de elev sau student. Asta nu este vorbă în vȃnt şi nici diminuarea exigenţei. 
Am vizitat Statele Unite, Canada, Franţa, Germania. Există mari profesori  şi  pedagogi care-şi 
petrec viaţa în studenţime, unii lucrează în campusuri şi participă la viaţa studenţească, în 
laboratoare, la masă. Ȋn timpul liber cȃntă în orchestre  împreună”.
- Studentul este un iscoditor, cercetarea nu-i altceva decȃt lupta cu necunoaşterea. Iar cȃnd ajungi la 
ceva urme de adevăr, nu eşti cercetător adevaărat, dacă nu ai îndoieli, o veşnică neîncredere  care te 
face să cauţi mereu”.
- Biblioteca o ai pe domenii, se pare. “Da, cea profesională, pe care doresc  să o donez Universităţii 
de Ştiinţe  Agricole a Banatului.”
 Nu putem să nu amintim prodigioasa activitate ştiinţifică a profesorului universitar  Mircea 
Goian:
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11 cărţi tipărite,  2 manuale  universitare,  o  monografie,  culegeri de probeme, etc.  Este autor a 
peste 150 de lucrări ştiinţifice publicate, participant la congrese internaţionale, este prezent în 
ediţiile III (1991) şi  IV (1992) al International Directory  of Distinguished Leadership” al 
Congresului American (American Biographical Institute}, este membru în numerose societăţi 
naţionale şi internaţionale, invitat de numerose universităţi din SUA, Canada, Franţa, Germania, 
Ungaria, Polonia, Lituania şi altele. Este profesor conducător de doctorat. Este nominalizat în 
“European Thesis  Abroad  Programme  for  Engineering  students” (RO-17), deţinător  a 
numeroase premii  pentru cercetare şi inventică.
   La întrebarea dacă îl nemulţumeşte ceva , domnul profesor Goian ne spune :
”Ȋntr-o lume schimbată  ar trebui  o lege nouă  a învăţămȃntului. Dacă în facultatea noastră se 
realizează multe lucruri frumoase, acestea se obţin numai cu sprijinul colegilor : prof. Otiman Păun 
- rector, prof. dr. Moisuc Alexandru - prodecan,  profesorii Onu Nicolae, Borcean Ioan, Nedelea 
Gabriel, Sambotin Liviu,  Jianu Ionel.
  Pe lȃngaă personalitatea ştiinţifică a prof. Mircea Goian, îl putem aprecia ca pe un om cu valente 
exceptţionale. 
Ȋn timpul conversaţiei, el citează din sonetele lui Shakespeare, spunȃnd : ”Dar dragostea, dragostea 
cui o laşi?”
Ce bine ar fi dacă toţi şi-ar pune această întrebare, am trăi cu toţii  într-o Romȃnie mai bună !
                                                                                                                            Ervin WEINERTH
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