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**          O maşină a explodat joi după-amiază în nordul oraşului Tel-Aviv,  după ce un motociclist din apropiere 
a detonat o bombă, actul fiind o tentativă de asasinare a unui cunoscut mafiot, relatează Haaretz, în ediţia 
electronică.patru persoane au fost rănite şi primesc îngrijiri din partea paramedicilor sosiţi la faţa locului. Potrivit 
informaţiilor ini ţiale, bomba, care a vizat o maşină Mazda pe strada Jabotinsky, a fost o tentativă de asasinare a 
cunoscutului mafiot Nissim Alperon şi nu are legătură cu terorismul.Aceasta ar fi a noua încercare de asasinare a lui 
Alperon din ultimul deceniu.Maşina a luat foc imediat după explozie, iar un autobuz din apropiere, plin cu pasageri, 
a fost de asemenea lovit.Cea mai importantă explozie din Tel-Aviv s-a produs în timpul operaţiunii Pilon de 
Apărare la 21 noiembrie, când un terorist palestinian a amplasat o bombă într-un autobuz din centrul oraşului, 
rănind cel puţin 28 de persoane. 
**      Alegătorii israelieni s-au orientat spre dreapta în ultimii aproximativ 20 de ani, sub influenţa unui "vot 
rus", dar şi din cauza temerilor alimentate de un mediu regional instabil şi a dezamăgirii faţă de o pace de negăsit cu 
palestinienii. După aproape 20 de ani de la Acordurile de la Oslo şi speranţele pe care acestea le-au generat în 
cadrul "generaţiei Rabin", numele premierului asasinat de către un extremist evreu în 1995, stânga israeliană este o 
umbră a ceea ce a fost în trecut. Acest viraj spre dreapta al israelienilor se explică mai ales prin temerile lor faţă de 
incertitudinile geopolitice într-o regiune aflată în plin proces de transformare, în urma "primăverii arabe", dar şi 
prin dezamăgirea faţă de procesul de pace cu palestinienii, potrivit unor analişti."Există la nivelul celei mai mari 
părţi a populaţiei un sentiment de disperare, o lipsă de neîncredere tot mai mare faţă de cealaltă tabără 
(palestiniană), impresia că nu există un partener de negocieri", analizează politologul Yehoudit Auerbach de la 
Universitatea Bar Ilan.În plus, preluarea puterii de către mişcarea islamistă Hamas în Fâşia Gaza, în iunie 2007, a 
accentuat neîncrederea opiniei publice israeliene.                      

**      Armata israeliana a inceput exercitii pentru a pregati spitalele tarii pentru o serie de atacuri, inclusiv cu 
rachete si chimice. Pregatirile includ atrenarea personalului medical pentru "incidente cu victime multiple" in 
scenarii cu peste 1.000 de raniti, scrie Russia Today. "Ne antrenam demult pentru un atac cu arme chimice. Nu 
avem voie sa gresim", a declarat, pentru Jerusalem Post, o sursa din cadrul armatei.  In ultimele zile, toate cele 27 
de spitale din Israel au fost impanzite cu militari, iar medicii si asistentele "trateaza" cate 700 de manechine din 
plastic odata.  Exercitii de acest fel au avut loc si anul trecut, in subsolul unitatilor medicale fiind construite buncare 
capabile sa reziste in cazul unui atac chimic,  
**    Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anuntat inceputul unui nou program guvernamental, 
"Magshimim Le'umit", al carui rol principal este de a intari capacitatea de aparare a tarii impotriva amenintarilor 
cibernetice.  Planul presupune racolarea tinerilor talentati in doemniul IT, cu varste intre 16 si 18 ani, care vor fi 
antrenati timp de trei ani. Proiectul guvernamental trebuie sa ajute Israelul sa faca fata atacurilor cibernetice venite 
dinspre Iran si alte tari ostile statului evreu. In raportul special al "Magshimim Le'umit", premierul ii numeste pe cei 
care aleg sa faca parte din proiect ca fiind viitorul tarii, cei care aleg sa slujeasca Israelul. Netanyahu a mai spus, de 
asemenea, ca Israelul este printre liderii in domeniul ciberneticii si trebuie sa-si inatareasca aceasta pozitie.Pentru 
indeplinirea acestor teluri, Israelul va continua sa acorde si pe viitor o atentie sporita educatiei. Noul program este 
sprijinit si de armata. 
**    Iranul planuieste un nou Holocaust si urmareste distrugerea statului evreu, spune categoric premierul 
israelian, Benjamin Netanyahu.  "Holocaustul continua sa fie negat categoric de un stat puternic al lumii", a spus 
Netanyahu intr-o sedinta de guvern, preluata de Haaretz "Nu de grupuri extremiste. Nu de lideri anonimi. Nu de 
elemente marginale, ci de Iran, ai carui lideri neaga Holocaustul, atat in sedintele ONU, cat si in cadrul altor 
forumuri politice internationale. In acelasi timp, ei pregatesc ceva despre care cred ca va fi adevaratul Holocaust: 
distrugerea statului evreu", a continuat premierul israelian. Netanyahu a mai spus ca Israelul nu va face greseala sa 
ignore amenintarile Iranului si aminteste ca cea mai importanta misiune a guvernului condus de el este sa impiedice 
statul islamic sa se transforme intr-o putere nucleara. 
**   Manechinele din Israel trec fortat la cura de ingrasare. De la 1 ianuarie 2013 a intrat in vigoare o lege 
care le interzice sa mai defileze sau sa apara in sedinte foto cu un indice de masa corporala mai mic de 18,5 
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in ultimele 3 luni de zile. Restrictiile merg si mai departe. Fotografiile nu mai pot fi retusate cu ajutorul 
computerului, pentru a le face pe tinere sa "para" mai slabe.Iar companiile care nu vor sa renunte la Photoshop 
atunci cand isi fac reclama sunt obligate sa puna o eticheta fotografiei, anuntand privitorul ca imaginea a fost 
modificata.Studiile arata ca tot mai multi copii si adolescenti sunt nemultumiti de propria infatisare, fara sa stie ca 
formele perfecte ale vedetelor sunt de fapt rezultatul prelucrarii pe computer. 
**   Istoricul şi profesorul universitar israelian Zvi Yavetz, originar din România, a decedat luni seară, în 
Israel, la vârsta de 87 de ani .Istoricul şi profesorul universitar Zvi Yavetz s-a numărat printre fondatorii Facultăţii 
de Ştiinţe Umaniste a Universităţii din Tel Aviv şi a fost distins cu Premiul "Israel" în anul 1990.A fost unul dintre 
primii lectori ai Universităţii din Tel Aviv, a fost şeful catedrei Departamentului de Istorie şi a deţinut postul de 
decan al Facultăţii de Ştiinţe Umaniste. A preluat această funcţie în 1956, la invitaţia lui Chaim Levanon, primarul 
de atunci al oraşului Tel Aviv.Yavetz se specializase în istoria fostului Imperiu Roman, publicând numeroase cărţi 
şi articole pe această temă. La vârsta de 16 ani, a fost trimis împreună cu familia în lagăre de concentrare naziste. 
Mama lui şi cele mai multe rude au murit în timpul Holocaustului, iar Zvi Yavetz a reuşit să plece din România în 
1944, ajungând via Turcia şi Cipru, în teritoriul palestinian aflat sub mandat britanic care a devenit în 1948 statul 
Israel. 
**   Republica Islamică dispune de mai multe centre de culegere de informaţii în Orientul Mijlociu , inclusive 
pe coastele Mării Mediterane, şi intenţionează să îşi extindă aceste activităţi.Sigint, operaţiunile Teheranului de 
captare a semnalelor emise de dispozitivele electronice israeliene, inclusiv cele militare, au început încă din 2006 şi 
sunt coordonate direct de Gardienii Revoluţiei Islamice, unităţile de elită ale armatei iraniene.Două astfel de staţii 
sunt amplasate în Siria. Una se află în provincia al-Jazirah, în nordul ţării, alta se află pe Platoul Golan, sectorul 
controlat de regimul de la Damasc.Ambele staţii de interceptare furnizează informaţii despre Israel grupării şiite 
libaneze Hezbollah al cărei principal sponsor este Iranul.Serviciile secrete iraniene sunt, de asemenea, active în 
Argentina, Azerbaidjan, Bolivia, Brazilia, Ecuador, Georgia, Germania, venzuela şi Turcia, se amai arată în raportul 
Congresului american. 
**    Israelul ar putea lansa lovituri preventive impotriva Siriei, in incercarea de a opri arme chimice siriene 
sa ajunga la Hezbollah sau la al Qaida. Avertismentul intervine dupa ce armata siriana a mutat un sistem de 
aparare antiracheta in nord, iar premierul Israelului a avertizat asupra pericolului reprezentat de Siria si Iran.. 
Israelul si-a exprimat ingrijorarea potrivit careia presedintele sirian Bashar al Assad, care se agata de putere, ar 
putea pierde controlul asupra armelor chimice. Vicepremierul Silvan Shalom (foto) a declarat, duminica, ca a fost 
organizata o intalnire cu cei mai inalti oficiali israelieni, care au discutat despre arsenalul chimic al Siriei. Despre 
aceasta intalnire nu s-a stiut nimic pana acum, avand in vedere ca israelienii au avut alegeri.  Shalom a declarat, in 
cadrul unui interviu acordat postului de radio al Armatei, ca oficialii israelieni sunt ingrijorati de transferul de arme 
siriene catre grupari teroriste cum ar fi Hezbollah.  "Este o situatie periculoasa care poate cere o abordare speciala, 
inclusiv o actiune imediata", a declarat acesta. Intrebat daca o actiune imediata ar putea insemna si lovituri 
preventive, ministrul a raspuns: "Va trebui sa luam deciziile necesare". Pana acum, Israelul s-a tinut departe de 
razboiul civil din Siria, care a provocat moartea a 60.000 de oameni. Yisrael Hasson, fost director al agentiei de 
informatii Shin Bet, a declarat, la randul sau, ca Israelul urmareste indeaproape ce se intampla in Siria, pentru ca se 
teme ca armele chimice siriene sa nu ajunga in "maini nepotrivite". 
**   Israelul va construi un gard electric la frontiera comuna cu Siria, pentru a se proteja de “incursiuni 
teroriste", afirma premierul Benjamin Netanyahu.Dupa sedinta de guvern de ieri, Netanyahu a reamintit ca gardul 
electric ridicat la frontiera dintre Israel si Egipt este aproape terminat.“Avem intentia de a construi un gard identic, 
cu unele schimbari necesare din cauza conditiilor diferite din zona Inaltimilor Golan. Stim ca, in Siria, armata a 
cedat terenul agentilor Jihadului global. De aceea, trebuie sa ne protejam frontiera de incursiuni teroriste", a spus 
Netanyahu. Siria se confrunta, de aproape doi ani, cu un conflict civil soldat, conform estimarilor Natiunilor Unite, 
cu aproximativ 60.000 de morti.In ultimele zile ale lunii noiembrie, comandanţi militari israelieni au luat legătura 
cu Pentagonul pentru a transmite că trupele siriene pregăteau arme chimice la două depozite de armament, fiind 
vorba, cel mai probabil, de gaz sarin în dispozitive de 225 de kilograme care urmau să fie lansate din avioan.     
                                                                                                                                                 -Ziare.com  -                                                                           
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     Oo   Zeci de oameni costumaţi cu măşti care mai de care mai înfricoşătoare s-au adunat în prima zi a anului în 
centrul comunei Păuneşti pentru a alunga spiritele rele din anul care tocmai a trecut. Cu tălăngi uriaşe legate în 
jurul braului, uncheşii au făcut spectacol. Unul care se organizează de cand lumea în satul din nordul judeţului. 
Localnicii se deghizează cu măşti care mai de care mai odioase şi merg pe uliţele satului pentru a vesti începutul 
unui nou an dar şi pentru a alunga necazurile din anul care tocmai se încheie. Parada măştilor este însoţită  de 
sunetul asurzitor al tălăngilor, care potrivit tradiţiei îi scapă pe săteni de necazuri. Fiecare Vasile din comuna 
Păuneşti este vizitat în prima zi din an de mascaţi, care îi urează La Mulţi Ani într-un stil caracteristic, 
nemaiîntâlnit nicăieri în ţară. Parada măştilor durează cateva ore. 
     Oo   Agenţia de voiaj CFR din Focşani se va închide de joi, 10 ianuarie, potrivit unei informaţii eliberate de 
CFR Călători. Agenţia de pe b-dul Unirii va fi înlocuită de un birou de voiaj în incinta Eurogării Focşani 
     Oo   De la 1 ianuarie 2015 vor intra în vigoare legitimaţiile de tip card Pensionarii, veteranii şi văduvele de 
război beneficiază în continuare de tichete de călătorie gratuite. „Pensionarii, veteranii şi văduvele de război vor 
beneficia în continuare de facilităţile acordate pe baza tichetelor de călătorie gratuite sau taloanelor speciale de 
călătorie, conform unei Ordonanţe de Guvern, adoptată miercuri, 16 ianuarie, care abrogă articolul II din Legea nr. 
211/2012, privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2011, pentru modificarea şi completarea legislaţiei cu 
privire la eliberarea, gestionarea şi monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de 
război şi văduvelor de război. 
     Oo    Două străzi din cartierul Pomicola, de la Crang, vor purta numele regizorului şi politicianului PSD Sergiu 
Nicolaescu, dar şi al fostului vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Vrancea, social-democratul Mircea 
Diaconu.Decizia a fost luată de plenul Consiliului Local Focşani  
     Oo    Orchestra de cameră Unirea i-a încantat din nou,  pe amatorii de muzică clasică din Focşani Timp de 
aproape două ore spectatorii s-au bucurat de fiecare sunet al instrumentelor, răsplătind în final pe cei 33 de membri 
ai orchestrei cu ropote de aplauze. Artiştii au interpretat în prima parte melodii ale unor compozitori romani, ţinand 
cont că evenimentul a fost dedicat Unirii Mici de la Focşani. Programul a cuprins luc rări de Alexandru 
Flechtenmacher, Ciprian Porumbescu şi Tiberiu Olah, cum ar fi "Uvertura Moldova" sau suita simfonică "Mihai 
Viteazul". In partea a doua instumentiştii au cantat Simfonia a 7-a de Ludwig van Beethoven. Vingent Grüger a 
ţinut în mod special să dirijeze această piesă grea, ca un omagiu adus unuia dintre cei mai mari compozitori ai 
lumii, născut la Bonn, în Germania. Seara a fost cu atat mai deosebită cu cat zilele trecute s-au împlinit 50 de ani de 
la desfiinţarea Filarmonicii de Stat Unirea din Focşani, un proiect cultural pornit în 1947 şi care a bucurat timp de 
15 ani melomanii oraşului. Concertul a fost intitulat sugestiv “uniţi... în cuget şi-n simţiri”, 
      Oo   Arhivele Naţionale dedică expoziţii documentare Unirii înfăptuite de Alexandru Ioan Cuza la 24 ianuarie 
1859. Acestea pot fi văzute la sediul central de la Bucureşti, dar şi la serviciile judeţene de la Vrancea sau Argeş, 
Bacău, Covasna, Gorj, Harghita şi Vaslui. Expoziţia din Capitală este deschisă pană pe 8 februarie şi poartă numele 
„Documente ale Unirii”. „În cadrul acestei expoziţii vor fi expuse documente originale şi în facsimil, aflate în 
administrarea instituţiei. Printre documentele expuse se regăsesc jurământul lui Alexandru Ioan Cuza, ca domnitor 
al Modovei (8 ianuarie 1859), actul alegerii acestuia, ca domnitor al Ţării Româneşti (24 ianuarie 1859), o 
litografie reprezentând deschiderea lucrărilor Adunării Legislative a Principatelor Unite (29 februarie 1860), 
firmanul sultanului Abdul Aziz I de recunoaştere a Unirii Principatelor (23 decembrie 1861)”,                
      Oo   Rețeaua de transport public din Focșani va fi modernizată anul acesta. Prin  proiectul ”Reabilitare și 
modernizare spații publice urbane în zona de acțiune sud-est”, din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, 
vor fi modernizate 22 de stații de autobuz și vor fi create alte trei stații, în zona de sud a municipiului (cartierul 
Sud, Laminorul, Mândrești). Cetățenii care folosesc transportul public în comun vor ști în câte minute apare 
autobuzul, întrucât în stații vor fi amplasate și panouri cu afișaj electronic            - Ziare.com -                                                                                                                                       
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                     DREPTURILE PACIENŢILOR             - 1- 
                     Acum, românii care suferă de afecţiuni grave ce nu pot fi tratate în România pot beneficia de 
tratamente în străinătate decontate integral de Ministerul Sănătăţii (MSP), conform Ordinului nr. 50 din 23 ianuarie 
2004 privind metodologia de trimitere a bolnavilor pentru tratament în străinătate. Acest program există din anul 
2004 şi prevede boli cum ar fi leucemia şi aplazia medulară, respective transplantul de măduvă, afecţiuni severe ale 
plămânilor sau ale inimii, unele boli rare ale ochiului, ficatului şi altele. Pentru tratamentele al căror cost este 
ridicat există posibilitatea de a solicita finanţare şi de la Ministerul Muncii. Pentru a beneficia de acest program, 
bolnavul trebuie să se adreseze în primul rând autorităţii de sănătate publică unde pacientul îşi are domiciliul, unde 
se întocmeşte dosarul medical care este trimis apoi pentru finanţare la MSP. Şi Casa Naţională de Asigurări de 
Sănătate (CNAS) deţine un program de decontare a unor tratamente în străinătate, acesta fiind valabil doar în cazul 
în care tratamentul respectiv se efectuează şi în România, dar pacientul nu poate fi tratat în timp util în ţară. Este 
vorba despre formularul E 112, valabil de la 1 ianuarie 2007, care se adresează tuturor românilor asiguraţi, aceştia 
putând beneficia de tratamente în străinătate, cu condiţia ca tratamentul respectiv să se efectueze în mod normal şi 
în România, numai că nu poate fi efectuat în ţară în timp util. Pacientul trebuie să anexeze lângă formular şi această 
dovadă.   
                                                                                                                                                                           
DREPTURILE FUNDAMENTALE ALE PACIENŢILOR 
1. Dreptul la îngrijirea sănătăţii la cel mai înalt standard, indiferent de statutul social, vârstă, sex, etnie, religie sau 
convingeri politice; 
2. Dreptul la adresabilitate liberă la asistenţa medicală, conform prevederilor legale; 
3. Dreptul de a cunoaşte identitatea, statutul profesional şi calificarea celor care asigură serviciul de sănătate; 
4. Dreptul de a fi informaţi în legătură cu starea sănătăţii lor, cu procedurile terapeutice propuse, cu diagnosticul şi 
prognoza afecţiunii; 
5. Informaţiile trebuiesc comunicate pacienţilor într-o manieră adecvată capacităţii lor de înţelegere. Dacă pacientul 
nu vorbeşte limba oficială, trebuie să existe mijloace de traducere; 
6. Dreptul de a fi informat şi de a lua o decizie referitoare la efectuarea unor activităţi de cercetare/învăţământ care 
implică persoana sa; 
7. După ce au fost informaţi asupra tratamentului pacienţii au dreptul să-l accepte sau să-l refuze;                      
CONSIMŢĂMÂNTUL    Acordul imediat al pacientului este un imperativ pentru orice intervenţie chirurgicală. 
Medicul este în serviciul persoanei şi nu îi este admisă abdicarea de la dorinţa exprimată de către bolnav în 
cunoştinţă de cauză voinţa bolnavului fiind întotdeauna respectată, indiferent care ar fi sensul acesteia.Pentru orice 
activitate medicală (examinare clinică, examinări funcţionale, manopere de diagnostic, tratament medicamentos, 
fizioterapeutic sau chirurgical de orice fel) se va cere consimţământul bolnavului exprimat în scris, pe formular sau 
pe foaia de observaţie clinică pentru unele manopere de diagnostic şi tratament care comportă risc. Consimţământul 
va fi dat numai după lămurirea bolnavului asupra esenţei şi utilit ăţii actului recomandat.                                                                                    
CONFIDENŢIALITATEA  Toate informaţiile despre starea de sănătate, despre condiţia medicală, diagnostic, 
prognoză şi tratament trebuie păstrate confidenţial, chiar şi după moarte. Informaţiile confidenţiale pot fi divulgate 
doar dacă pacientul îşi dă consimţământul explicit.                                                                                              
ÎNGRIJIRE ŞI TRATAMENT 
1. Dreptul de a primi îngrijiri de sănătate adecvate cu nevoile lor de sănătate, inclusiv îngrijiri preventive şi 
activităţi care au ca scop promovarea sănătăţii. Serviciile ar trebui să fie disponibile şi accesibile în mod echitabil, 
fără discriminare şi în conformitate cu resursele financiare, umane şi materiale disponibile într-o societate dată; 
2. Dreptul colectiv al pacienţilor la o anumită formă de reprezentare la fiecare nivel al sistemului de îngrijiri de 
sănătate, în problem referitoare la panificarea şi evaluarea serviciilor, inclusiv limitele, calitatea şi funcţionarea 
îngrijirilor acordate, marcată atât de standarde tehnice ridicate cât şi de o relaţie umană între pacient şi furnizorii de 
servicii de sănătate;                                                                                         - infoCons- 
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               Vinovatul dovedit 
Demult, traia intr-un sat un brutar renumit pentru painea sa. Dar, intr-o zi, brutarului i se paru ca sunt cam usoare 
bucatile de unt pe care tocmai le cumparase de la un taran si le aseza pe cantar. Cand colo, ce sa vezi ?! In loc de 1 
kg, cat trebuia sa aiba o bucata, fiecare cantarea doar 800 de grame. Suparat foc, omul s-a dus degraba la 
judecatorie, spunand ca taranul insala lumea si cerand, bineinteles, pedepsirea acestuia.  N-au trecut nici doua 
ceasuri si taranul a fost adus in fata judecatorului, care l-a amenintat:  
- Daca este adevarat ce spune brutarul, ca ii inseli pe oameni la cantar, te bag imediat la inchisoare.  
- Sa-mi fie iertat - zise taranul - dar sunt nevinovat.  
- Cum indraznesti sa minti ? - sari brutarul. Chiar astazi am cumparat aceste bucati de unt de la tine. Domnule 
judecator, trebuie sa-l inchideti pe acest sarlatan, care a incercat sa ma pacaleasca!  
- Asa este, omule ? - spuse atunci judecatorul. Este untul acesta al tau ?  
- Al meu este, insa, vedeti dumneavoasta, eu nu am prea multi bani. Mi-am cumparat un cantar, dar nu am mai avut 
bani si pentru greutati, asa ca pun unt pe un brat al cantarului, iar pe celalalt pun o paine de-a brutarului, care - zice 
el - are 1 kg. Acum, daca painea brutarului n-a avut 1 kg, eu ce vina am ?  
Auzind una ca asta, judecatorul a cantarit imediat o paine si, intr-adevar, aceasta nu avea decat 800 de g. In locul 
taranului, la inchisoare a ajuns adevaratul vinovat, brutarul, care nu doar ca insela oamenii, dar mai dorea si sa fie 
aspru pedepsit cel care ar fi facut exact ca el.  
Cel ce vrea sa insele, singur se insala. Chiar daca nu vede nici un om greseala sa, Dumnezeu ii vede pacatul; iar 
atunci cand il mai descopera si oamenii, rusinea este cu atat mai mare. 
           Cei trei prieteni 
Se povesteste ca un om a fost acuzat, odata, de o fapta pe care n-o facuse. Pentru a scapa de pedeapsa, cineva 
trebuia sa depuna marturie ca omul acesta este nevinovat. S-a dus el la cei trei prieteni pe care ii avea si i-a rugat 
ca, a doua zi, sa mearga impreuna cu el la judecator si sa-l scape astfel de pedeapsa. A doua zi, primul prieten s-a 
scuzat ca nu mai poate veni. Al doilea l-a urmat pana la usa tribunalului, insa acolo s-a razgandit si a facut cale 
intoarsa. Cel de-al treilea prieten, pe care omul contase cel mai putin, a intrat, a depus marturie pentru el si l-a 
salvat, redandu-i astfel libertatea. La fel se intampla cu fiecare dintre noi. Cei trei prieteni pe care ii avem in viata si 
care ar putea vorbi despre noi, asa cum suntem cu adevarat, sunt averea noastra, rudele noastre si toate faptele bune 
pe care le-am facut. Insa, cand murim, realizarile noastre, fie ele cat de mari, raman aici, fara sa ne ajute cu ceva. 
Rudele ne urmeaza pana la groapa, dar raman si ele tot aici, in lumea aceasta. Doar faptele noastre bune, cel de-al 
treilea prieten, sunt cele ce ne urmeaza si dincolo de moarte, aratandu-I lui Dumnezeu adevarul despre sufletul 
nostru. De aceea, valoarea unui om este data de faptele bune pe care le-a facut.  
"Ceea ce are omul dumnezeiesc in el este putinta de a face bine."  
                 Secretul succesului 
A fost odată un băiat care îşi dorea să găsească secretul succesului. Într-o zi l-a căutat pe un înţelept care locuia sus 
în munţi. S-a dus în coliba lui şi l-a întrebat: 
“În ţeleptule, poţi să-mi spui care este secretul reuşitei în viaţă?” 
Înţeleptul a tăcut pentru o vreme. Apoi l-a condus pe tânărul nostru la un râu din apropiere. Au înaintat prin apă 
până când capul tânărului a fost în totalitate acoperit de apă. Băiatul se lupta să îşi ţină capul deasupra apei. Spre 
surprinderea lui, bătrânul nu încerca să îl ajute. Dimpotrivă, îi ţinea capul sub apa. După câteva momente, bătrânul 
l-a scos din apa şi au plecat înapoi spre colibă. Odată ajunşi acolo, înţeleptul l-a întrebat ce îşi dorea cel mai mult în 
timp ce se afla sub apă. Tânărul i-a răspuns răstit: “Bineînţeles că imi doream să respir, bătrân nebun!” 
Înţeleptul i-a replicat îndată: “Fiule, dacă îţi doreşti succesul pe atâta cât îţi doreai să respiri, atunci ai aflat care este 
adevăratul secret al succesului.” 
Morala 
Succesul este o chestiune de alegere. Dacă ai suficiente motive, nu este nimic să nu poţi face. 
Odată ce ai găsit motivul pentru a face ceva, vei găsi cu siguranţă şi modul de a face. O dorinţă oarecare nu va face 
minuni. Dorinţa arzătoare, transformată în obsesie, generează energia care te face să atingi orice scop îţi vei 
propune.  
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                                       Farmacia Verde 

                                          Siminocul                             
                                                     Helichrysum arenarium Moench 
Siminocul face parte din familia compozitelor. Este o plantă perenă, cu o înălţime maximă de 30 cm, uneori mai 
mult. Planta este acoperită de perișori, culoarea ei fiind verde-cenușie. Dezvoltă o rădăcina puternică, tare, chiar 
lemnoasă. Siminocul înflorește din iunie și până în septembrie, florile sale, de culoare galbenă, prezentându-se sub 
forma unor mici capitule. Tăiată, planta își păstrează forma și culoarea timp îndelungat - de aici și denumirea de 
flori de paie.,cu flori rezistente si galbene ca soarele, cunoscuta popor sub diferite denumiri: ciresar, iarba flocoasa, 
imortele, margica, ochisori sau siminic. Siminocul crește în locuri uscate și luminoase, în flora spontană - în zonele 
de câmpie și deal. 
Compozitie chimica     Florile contin flavonoide: 0,4% isosalipurposida, naringenol, kempferol-glucozida, 
apigenol si apigenol-7-O-glucozida, luteol-7-O-glucozida, cvercetol-3-O-glucozida.Alti constituenti chimici sunt: 
ulei volatil (0,05%); ftalide; cumarine in cantitati mici; derivati de piranona de culoare galbena; un complex de 
substante neidentificate cu activitate antibiotica, denumit arenarina; acizi fenolici liberi (0,03%) si combinati 
(0,07%), in special acizii cafeic, p-cumaric, siringic si protocatehic; glucuronide ale campesterolului si β-
sitosterolului; taninuri; principii amare de tip lactone sesquiterpenice caracteristice familiei Asteraceae (xantanolide 
si guaianolide). 
Actiune terapeutica si mod de utilizare   Slab coleretica si antispastica (prin flavonoide), de stimulare a 
secretiilor gastrica si pancreatica (principii amare), antibacteriana. Numit stiintific Helichrysum arenarium, 
siminocul se foloseste in tratarea unor boli ale aparatului digestiv, rezultate excelente constatandu-se in hepatita, 
insuficienta hepatica, dischinezie biliara, inflamatii ale vezicii biliare, colecistite cornice, hipoaciditate gastrica, 
tulburari digestive, helmintiaza. De asemenea, ajuta in ameliorarea durerilor reumatice si artritice, in caz de guta si 
tulburari metabolice.  
Florilor de siminoc isi pastreaza culoarea vie chiar si dupa ce se usuca. Siminocul este o planta ierboasa frumoasa, 
cu flori rezistente si galbene ca soarele, cunoscuta in popor sub diferite denumiri: ciresar, flori de paie, iarba 
flocoasa, imortele, margica, ochisori sau siminic.  
Infloreste din iunie, de la inceputul verii, si pana inspre mijlocul toamnei. Substantele amare din compozitie, ca si 
flavonoidele, fac din siminoc o planta de neocolit in tratamentele naturiste. Infuzia se prepara din 30 g flori uscate 
la un litru de apa clocotita. Se infuzeaza zece minute, se filtreaza printr-o strecuratoare cat mai fina si se bea cate o 
cana, de doua, trei ori pe zi. In medicina populara, florile de siminoc se fierbeau in rachiu si bautura se administra 
intern pentru stimularea secretiei gastrice, combaterea parazitilor intestinali si in diferite boli, precum galbinare, 
guta sau reumatism. Trebuie spus ca siminocul nu are contraindicatii si nu interactioneaza cu medicamentele.  
Infuzia de siminoc creste secretia biliara si de suc gastric, scade colesterolul, diminueaza spasmele create de bila 
lenesa. Siminocul este, de asemenea, un bun diuretic, la nivelul aparatului urinar tratand retentia de apa. Dupa 
patru, cinci zile de folosire a infuziei, se constata cresterea presiunii sanguine si o imbunatatire a starii generale a 
organismului.  
Ca remediu pentru rinichi se prepara o fiertura dintr-un sfert de litru de lapte in care se pune o lingurita de planta. 
Amestecul se fierbe cinci minute dupa care se strecoara. Se pot bea doua cani pe zi. Are efect diuretic si ajuta chiar 
si la eliminarea nisipului format la rinichi.  
Datorita proprietatilor sale antialergice, antiinflamatorii si astringente, siminocul se foloseste si pentru ingrijirea 
pielii, ajutand la indepartarea celulelor moarte si curatind pielea in profunzime. Sub forma de comprese cu infuzie, 
preparata mai concentrat, dintr-o lingura de planta la o cana de apa, siminocul ajuta la vindecarea cicatricelor si in 
tratamentul acneei, a dermatitelor si furunculelor. 
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                           Sanatate si siguranta pe timp de iarna                       
 
\Prejudicii cauzate de alunecari si caderi  Caderile sunt principala cauza pentru batrani, a traumatismelor 
potential mortale, in sezonul rece. Pentru a reduce riscul caderilor, persoanele in varsta ar trebui sa: poarte cizme cu 
talpi antiderapante, astfel incat sa evite alunecarile; sa utilizeze accesorii speciale antiderapante care se aplica pe 
talpa incaltarilor; sa se ajute, daca este nevoie, de un baston (se va aplica un dop de cauciuc in varful bastonului 
pentru a se evita dezechilibrarea)                                                                                                                                      
Hipotermie               Atunci cand corpul uman pierde caldura mai mult decat capacitatea lui de a o produce, lucru 
frecvent in sezonul rece, apare hipotermia. Temperatura corporala va scadea sub 35 de grade, iar degeraturile sunt 
iminente.O greseala frecventa a persoanelor care inregistreaza primele semne ale degeraturilor sunt baile fierbinti. 
Acestea provoaca socuri termice, iar implicatiile sunt foarte grave. In astfel de cazuri, masurile de prim ajutor sunt 
incalzirea persoanelor afectate prin indepartarea hainelor ude si invelirea cu cateva paturi. Ceaiurile fierbinti, dupa 
cateva ore in care au stat la caldura sunt remediile cele mai simple.Pentru prevenirea hipotermiei, imbraca haine 
groase, calduroase, din bumbac. O pereche de sosete in plus nu strica niciodata, caciula, fularul si manusile iti sunt 
absolut necesare. Pantofii caldurosi, in care nu patrunde apa nu iti vor lipsi pe timp de iarna. Supele fierbinti, 
ceaiurile inainte de culcare si laptele de dimineata nu iti vor lipsi. Iti vei incalzi stomacul, iar temperatura corporala 
va atinge nivelul normal, care te va feri de aparitia hipotermiilor.Fata, mainile, urechile si picioarele sunt cele mai 
expuse parti ale corpului iarna si tocmai de aceea necesita o atentie si ingrijire sporita. Daca simti degeraturi in una 
dintre aceste parti, incalzeste-te gradual. Acopera mai intai picioarele cu o patura calduroasa.Incalzeste-ti mainile si 
urechile cu manusi si caciula, dupa care te poti asigura ca aerul rece insirat nu iti va afecta sistemul respirator. Daca 
mainile, picioarele sau obrajii sunt reci, nu freca zonele respective pentru a te incalzi.Tesuturile vor fi grav afectate 
in acest fel si pot aparea rani deschise care pot degenera in infectii periculoase. Doar acopera cu o patura, fular, 
caciula partile corpului expuse temperaturilor joase si vei evita astfel complicatiile.Pentru ca adultii mai in varsta 
au un metabolism mai lent, corpul acestora tinde sa produca mai putina caldura, comparativ cu cel al persoanelor 
mai tinere. Pe masura ce imbatranesc, oamenii au dificultati in a estima temperatura corpului. Astfel, poate avea loc 
o scadere periculoasa a temperaturii corporale, cu posibile repercusiuni mortale in anotimpul friguros. Pentru a se 
evita hipotermia varstnicii ar trebui: sa ramana in interiorul locuintei atunci cand afara este foarte foarte frig sau 
vant puternic; sa evite sa petreaca timp indelungat in vant sau la temperaturi scazute; sa poarte doua sau trei straturi 
subtiri de imbracaminte. Este mult mai bine decat sa poarte un singur strat mai gros de haine. 
Asfixiere              Asfixierea cu monoxid de carbon sau incendiile sunt alte cauze mortale frecvent intalnite in 
timpul sezonului rece la persoanele in varsta. Instalati, daca este posibil, alarme sau detectoare de fum in camerele 
in care exista aragazuri sau surse de gaz si in camerele in care dormiti de obicei. De asemenea, in cazul in care 
locuiti la casa, montati daca se poate, alarme de fum si monoxid de carbon. 
Raceli si gripe      Sezonul rece aduce cu sine si virusuri care declanseaza raceala sau gripa. Ambele afectiuni sunt 
periculoase in cazul varstnicilor. Persoanele in varsta ar trebui sa stie ca nu este tarziu sa se vaccineze impotriva 
gripei.De asemenea, practicile bune de sanatate pot ajuta la prevenirea sau diminuarea efectelor de raceala sau 
gripa. De aceea trebuie sa urmeze o dieta sanatoasa, sa aiba un aport crescut de vitamina C si zinc, sa-si spele in 
mod regulat mainile si sa evite persoanele care sunt deja bolnave. 
Depresie     Depresia este comuna in randul persoanelor cu varsta de peste 60 de ani, mai ales iarna si mai ales daca 
acestea locuiesc singure. Mai mult decat atat, batranii se confrunta cu senzatia de deprimare din cauza schimbarilor 
din viata lor (de exemplu, pensionarea), a medicamentelor si a bolilor. Pentru a evita depresia, persoanele in varsta 
ar trebui: sa petreaca cat mai mult timp posibil cu familia, prietenii si toate persoanele dragi; sa fie atenti la orice 
semn de depresie, cum ar fi tristete persistenta, nivel prea redus de energie sau tulburarile de somn. 
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-   Nu poţi lua două piei de pe un bou                                                                                                                                      
-   Viaţa este prea scurtă pentru a te grăbi.                                                                                                                                               
-   În trei locuri nu se dă prioritate: în puşcărie, toaletă şi saună.                                                                                                                         
-   Cere sfatul unui duşman şi fă invers.                                                                                                                                                                    
-   Se învaţă uşor bărbieritul pe barba altuia.                                                                                                                                                            

-   Când înţeleleptul devine furios, înţelepciunea e de prisos. 
-   Tăcerea înseamnă înţelepciune, dar să taci tot timpul nu e înţelept. 
-   Inima este un lacăt, care însă nu poate fi deschis cu un şperaclu. 
-   La părinţii netoţi, copiii sunt hoţi. 
-   Secretul mângâierii este amintirea. 
-   Sunt un ghinionist cu renume, dacă aş vinde lumânări, soarele n-ar mai apune. 
-   Viaţa este cea mai mare afacere. O primeşti pe gratis 
-   Dacă o cetate se dărâmă devine ruină, pe când o movilă de gunoi rămâne gunoi. 
-   Să nu păstrezi niciodată toate ouăle în acelaşi coş. 
-   Prostănacul dacă ascultă, învaţă mai mult ca deşteptul care vorbeşte. 
-   Pomul tânăr se îndoaie, cel bătrân se frânge. 
-   O mamă înţelege ceea ce nu spune copilul. 
-   O carte fără prefaţă, este ca un corp fără suflet. 
-   Nu munci atât de mult, că nu mai rămâne timp ca să câştigi bani. 
-   Dacă ai o bâtă, găseşti întotdeauna un câine care merită o bătaie. 
-   Voinţa de a uita prelungeşte exilul, secretul alinării dorului sunt amintirile. 
-   Evreul prima casă o vinde, pe a doua o închiriază şi în a treia stă tot timpul. 
-   Dumnezeu nu putea fi peste tot, de aceea a creat mamele. 
-   Pe tron si prostul e imparat. 
-   Cand un om batran se casatoreste cu o femeie tanara, el reintinereste si ea imbatraneste. 
-   Erou este cel care isi invinge pasiunile. 
-   La ce-ţi foloseşte un pocal de argint dacă e plin cu lacrimi 
-   Greutatea şi nu numărul cuvintelor valorează. 
-   Dacă nu poţi ajuta un prieten cu bani, atunci ajută-l cu un suspin. 
-   Dacă ai salvat viaţa unui om, ai salvat lumea. 
-   Păcat este dacă cineva e trist la o sărbătoare. 
-    Zece justificări sunt mai puţin convingătoare ca una singură.                                                                                                                   

-    Dacă vrei să pierzi un prieten, atunci dă-i bani împrumut.                                                                                                                                             

-    Omul trebuie să existe ca vietate, măcar din curiozitate.                                                                                                                                         

-    Trei lucruri nu sunt bune în exces, drojdia, sarea şi refuzul.                                                                                                                   

-    Mai bine o bodegă proprie, decit o firmă mare străină.                                                                                                                            

-    Dacă tatăl miroase a usturoi mama a ceapă, fata nu poate să miroase ca apa de trandafiri.                                                                   
-   Prostănacul dacă ascultă, învață mai mult ca deșteptul care vorbește.                                                                              
-   La cununie ești condus la altar, la rugăciune te duci singur. 
-   Unii nu au poftă la mâncare, iar alții nu au mâncare la poftă.                                                                                                                           
-   Prietenia este cel mai de pret bun al omului. Fara prietenie nu e dragoste, fara dragoste nu e prietenie.                                                               
-   Admiratia se lipseste de prietenie. Îsi ajunge ei insasi.                                                                                                           
-    Dragostea poate fi oarba, prietenia nu; are datoria de a nu fi; poti merge pâna acolo sa iubesti defectele 
prietenului, dar pentru a-l face sa le cunoasca. La ce mi-ar sluji o prietenie care n-ar fi clarvazatoare? Ura fata de 
complezenta vreau sa o aduc pâna aici. 
                                                                                                                         

- Selectie de proverbe evreiesti Harieta R.-                                                                                          
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                              -- Planeta Umor—                  
 Xxx             În apartamentul unei familii care în iarna asta a cerut decuplarea de la centrala care furniza energie 
termica si electrica, un reporter întreaba: 
- Ce faceti daca va este frig ? 
- Ne strîngem în jurul lumînarii. 
- Dar daca este foarte frig ? 
- Ne apropiem si mai mult de ea. 
- Dar daca este ger cu temperatura sub -20 ْC ? 
- În acest caz, aprindem lumînarea... 
Xxx       Un tînar se îndragosteste lulea de o fata frumoasa. Atît de mult insista pe lînga ea pîna ce, în cele din urma, 
aceasta se lasã urcata într-un taxi, nefiind un apartament la dispozitie. Pornesc ei spre iesirea din oras. Baiatul o 
cuprinde cu bratele pe femeie si-i spune cu jumatate de gura soferului: 
- Sa conduci încet, sofer ! 
La care taximetristul spune: 
- Stiu, obisnuiesc s-o duc pe domnisoara. 
Xxx       Doamna Meirovici tremură sub plapumă: 
- Iubitule, murmură ea, când eram mică şi tremuram, mama mă lua în braţe şi mă încălzea. 
- Ei şi? doar nu vrei să mă duc la miez de noapte s-o aduc pe mama ta!. 
Xxx          -Domnule pictor, aş vrea să-mi faci portretul. 
-Cu plăcere, doamnă Blum. 
-Şi cât mă va costa? 
-Două mii de shekeli, doamnă. 
-Aş vrea s-o pictezi şi pe fetiţa mea de cinci ani, cât mă va costa asta? 
-Tot-atâta. 
-Dar ea este atât de mică. 
-N-are a face; fiecare tablou costă două mii. 
Bine, atunci să faceţi un singur tablou, o voi ţine pe fetiţă în braţe. 
Xxx    Şmuel este în proces cu Şelbaum şi îi vine ideea să-i trimită un cadou judecătorului, dar avocatul său încerca 
să-l descurajeze s-o facă: 
- Ar fi ultima prostie; voi pierde, cu siguranţă, procesul şi rişti să fii urmărit pentru încercare de corupţie. 
Procesul se desfăşoară şi Şmuel îl câştigă. Avocatul său, încântat de sine şi sigur că elocvenţa sa i-a adus victoria, îi 
spune lui Şmuel: 
- Ei bine, eşti mulţumit? Nu-i aşa că am avut dreptate să te sfătuiesc să nu cumva să-i trimi ţi judecătorului un 
cadou? 
-Dar i l-am trimis. 
-Cum? Ai făcut-o, totuşi.? 
- Da, numai că am pus cartea de vizită a lui Şelbaum. 
 Xxx   − Repede, adu-mi o bere, până nu începe! Soţia, nedumerită, îi aduce berea. Tipul o dă pe gat şi spune:  
− Repede, mai adu-mi una, că trebuie să-nceapă dintr-un moment în altul! Soţiei nu prea îi convine, dar, cum părea 
ceva important, se conformează. Tipul o dă şi pe-asta pe gât şi o cere pe-a treia:  
− Repede, încă una, că o să-nceapă imediat!  
Soţia se înfurie şi-i spune:  
− Gata, până aici, neismţitule! Vii aici, nu dai nici „bună ziua”, îţi pui curu-n fotoliu şi mă tratezi ca pe-o sclavă, să-
ţi aduc bere la botu' calului! Nu realizezi că, zilnic, fac curat, spăl, calc şi gătesc pentru tine?!  
Soţul, oftând:  
− La naiba, a început! 
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Plantele Medicinale 
 

                              STEVIA     -  (Rumex patientia)                                   

                    Stevia este o planta foarte des intalnita in Romania insa beneficiile ei nu sunt atat de cunoscute in si 
apreciate la fel cum erau pe vremea stramosilor nostrii. Bunicii nostrii stiau de portia de sanatate pe care stevia le-o 
da si nu o ocoleau de la nicio masa. Stevia creste salbatica in jurul stanelor si a pasunilor montane dar si in zonele 
de deal. In pamant ea are un rizom gros, cu multe capete, iar la suprafara acestuia are o tulpina aeriana inalta, 
dreapta si are frunze mari. Stevia este o planta dulce-acrisoara, creste primavara si insoteste spanacul in misiunea 
lor anuala de a ne curata si vindeca organismul uman de toate toxinele acumulate peste iarna.  Frunzele de stevie 
pot fi consumate crude si au un gust dulce-acrisor, asemeni spanacului, dar pot fi folosite si in supe, ciorbe sau alte 
mancaruri gatite. Stevia este o planta bogata in vitamine (C si K), saruri minerale (potasiu, fosfor, magneziu, calciu, 
fier, zinc), proteine si fibre. Este o planta minune pentru ca ne ajuta sa eliminam lichidul de prisos din corp, ne 
scapa de oboseala mintii si a trupului si detoxifiaza organismul.Stevia era folosita din timpuri stravechi in curele de 
slabire datorita proprietatilor sale de reglare a nivelului de zahar din sange. Se spune ca pigmentii steviei au un 
puternic rol in reglarea greutatii corporale. Pentru a obtine efectele dorite, se recomanda consumul a 70 gr. de 
frunze crude de stevie, sub forma de salata in care se poate adauga putin ulei de masline si cativa stropi de lamaie. 
Este important ca inainte si dupa masa sa nu se consume fluide pentru ca lipsa lor favorizeaza digestia acestei 
plante. Astenia de primavara este o slabire a organismului care se instaleaza din cauza carentelor de vitamine si de 
minerale care apar odata cu terminarea iernii. Datorita cotinutului sau de vitamine si de minerale, stevia previne 
instalarea asteniei de primavara.  
Retete cu Stevie 

Rulada de Stevie  Ingrediente - Foaia: 1ceasca apa,1 ceasca ulei.faina cat cuprinde, 1lingurita delikat 
Umplutura: 3legaturi de stevie,2 cepe,sare piper, 1 legatura marar ,1 cartof .Mod de preparare - Stevia fiarta in apa 
cu sare,ceapa tocata,piperul si mararul se calesc in putin ulei si se amesteca cu cartoful fiert si pasat.Se intinde 
umplutura pe foaia de circa 3-4 mm grosime, se ruleaza si se coace in tava unsa cu margarina si tapetata cu faina la 
foc mic pana se aureste.Se raceste si se taie felii.                                                                                                               
Ciorba de praz si Stevie  Ingrediente - 3 fire de praz,3-4 legaturi de stevie,1 morcov,1 telina radacina,3-4 fire de 
ceapa verde,1 lingura bulion,5-6 linguri ulei,sare,patrunjel tocat.Mod de preparare - Ceapa se toaca marunt,prazul se 
taie rondele subtiri,morcovii si telina se rad fin.Se calesc in ulei,se stinge totul cu bulionul,se adauga stevia taiata 
fideluta si 2 l apa.Se fierb toate 20 minute ,se potriveste de sare si cand totul este fiert se adauga pa.trunjel tocat.                                                                                                                                                     
Mancare de Stevie  Ingrediente -1 kg stevie (4-5 legaturi).3 linguri ulei,2-3 linguri bullion,4-5 fire ceapa verde 
,sare,vegeta. Mod de preparare -Stevia se spala foarte bine in mai multe ape.Se rup apoi cozile si nervurile mai 
groase. Punem apa cu un praf de sare la fiert ,iar cand aceasta fierbe se adauga stevia si se da un clocot doua. Se 
scurge bine de apa intr-o sita,apoi se pune pe un fund si se taie bucati. Ceapa taiata marunt se caleste  in ulei si apa . 
Cand este gata se adauga bulionul si o jumatate de cana din zeama in care a fiert stevia. Cand incepe sa fiarba se 
adauga si stevia. Se potriveste gustul cu sare si vegeta. Se amesteca bine si gata!                                                                                                 

Placintele cu Stevie   Ingrediente : 1 kg stevie,2 linguri smantana,50 g unt sau margarina,2 oua,300 g 
faina,ulei,sare,piper Mod de preparare i:Amesteci faina cu oaule,un aluat elastic pe care-l lasi deoparte cat 
pregatesti umplutura:Speli stevia in mai multe ape si o vierbi 5 minute in apa clocotita cu sare.O scurgi,o toci si o 
calesti 15 minute in unt amestecand continuu.Adaugi smantana si pui sare si piper dupa gust.Intinzi aluatul intr-o 
foaie subtire si tai patrate cu latura de 10 cm.Pui fiecare bucata de aluat intr-o forma,o umpli cu o lingurita din 
compozitia pregatesti si lipestu binemarginile.Prajesti placintelele in ulei incins si le scoti pe o farfurie cu servete 
de hartie care sa absoarba surplusul de grasime. 
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Societăţi de binefacere ale femeilor evreice din Jud. Putna (Vrancea) 

 
 
       În jurul anului 1877, evreicele au pus bazele Primei Societăţi de Binefacere a 
Doamnelor Israelite din Odobeşti  despre care Stindardul1 avea să scrie 5 ani mai târziu: „Această 
societate are ca scop (...) susţinerea şi înzestrarea orfanelor sărmane, ajutorarea femeilor lăuze şi 
bolnave (...). A mers cu filantropia sa mai departe, dezvoltând activitatea sa în aplicarea scopului 
în afară de târgul Odobeşti, astfel mai deunăzi s-a contribuit la înzestrarea unei orfane sărmane din 
alt loc. Numărul membrelor se urcă la 30”. 
        Ceva mai târziu, la 1 mai 1879, a fost înfiinţată Societatea de Binefacere a Doamnelor 
Israelite din Focşani, având pentru început 19 membre. Preşedinta societăţii era Rosalie Ornstein 
iar casiera, Iettie Ornstein. În bilanţul financiar-contabil al asociaţiei, pe perioada 1 mai 1879 – 1 
noiembrie 1882, se prezintă evoluţia fondurilor sale băneşti, sursele de venit şi natura cheltuielilor: 
taxa de înscriere şi cotizaţii lunare – 2104 franci, ofrande – 350,02 franci, donaţia făcută de Dr. 
Geller din balul organizat – 100 franci, rezultatul unei loterii – 116 franci, produsul net al unei 
serate – 444,50 franci, total – 1010, 52 franci. Subvenţii date diferitelor persoane – 551,80 franci; 
au rămas – 458, 72 franci. Restul de 458,72 franci a fost trecut la fondul societăţii care totaliza 
astfel 2562,72 franci. Profitul capitalului era de 316,50 franci. Totalul fondului societăţii în 
efectele Statului se ridica la 2879,22 franci2. 
În arhiva Primăriei Focşani găsim o mărturie scrisă despre existenţa Societăţii Pietate a evreicelor 
din Focşani. La 13 ianuarie 1907 Epitropia Comunităţii Israelite din Focşani solicita primarului 
urbei o scutire de taxă pentru un eveniment organizat de respectiva asociaţie3: „Societatea Pietate a 
doamnelor israelite din acest oraş, având a da o serată dansantă în sala Clubului Unirea în seara de 
14 cor. în scop de binefacere, avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a acorda dispensa de taxă ce s-ar 
cuveni Comunei pentru această serată”. Scutirea de taxă a fost aprobată de edilul focşănean. 
               La 1920 ia naştere în Focşani o altă societate de binefacere a femeilor evreice intitulată 
Asistenţa. Sediul său se afla pe Strada Brăilei nr. 11. Adunanea Generală ordinară de la 1 ianuarie 
1925 a votat Statutele4 asociaţiei care au fost autentificate de Tribunalul Putna – Secţia I la nr. 
1691/6 mai 1925. 
Scopurile constituirii societăţii erau: acordaea de ajutoare băneşti familiilor sărace din Focşani, 
văduvelor şi orfanilor care se aflau în imposibilitatea de a munci, distribuirea de lemne la săraci în 
timpul iernii, ajutorarea lăuzelor sărace. 
              Deşi Asistenţa era o societate feminină, conform art. 5 din Statute putea deveni membru 
orice persoană de orice sex şi vârstă care achita toate taxele statutare.  

                                                 
1 Biblioteca Academiei Române, Colecţia de periodice, ziarul „Stindardul” nr. 2/25 octombrie 1882. 
2 Ibidem, ziarul „Stindardul” nr. 11/27 decembrie 1882. 
3 Arhivele Naţionale Vrancea, fond Primăria Oraşului Focşani, ds. 50/1907, f. 1. 
4 Idem, fond Tribunalul Putna-Secţia I, ds. de acte autentice 46/1925. 
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Membrele, şi eventualii membri, aveau ca obligaţii: plata cotizaţiilor şi taxelor decise de Adunarea 
Generală, îndeplinirea sarcinilor trasate de Comitet precum vizitarea familiilor sărace, a bolnavilor 
şi a lehuzelor, participarea la toate adunările şi şedinţele convocate de Comitet dar şi la serbările şi 
festivităţile organizate de societate. 
Pentru a fi primită în societate petiţionara depunea, odată cu cererea, şi taxa de înscriere de 20 de 
lei precum şi cotizaţia pe prima lună în valoare de 10 lei. Evreicele care nu achitau cotizaţia timp 
de 6 luni consecutive puteau fi excluse din societate în urma unei decizii a Comitetului. Membra 
exclusă putea face apel la Adunarea Generală împotriva hotărârii de excludere luată de Comitet. 
Dacă îşi achita toate restanţele financiare era reprimită în asociaţie. 
                 Toate membrele aveau drept de vot. Se putea vota prin viu grai, cu bile sau cu buletine. 
Comitetul se alegea doar prin sisteml de vot cu buletine. Pentru a fi alese în Comitetul de 
conducere trebuiau să aibă 20 de ani împliniţi şi cel puţin 1 an vechime ca societare. 
Hotărârile se luau prin votul majorităţii simple dar Statutele nu puteau fi modificate decât prin 
votul a 2/3 din numărul votanţilor prezenţi la dezbateri. În caz de paritate, votul preşedintei de 
Comitet era decisiv. 
                Adunarea Generală ordinară se convoca anual, la 1 ianuarie, începând cu ora 9 
dimineaţa. Acest for suprem de decizie era convocat de Comitet cu 3 zile înainte, fixându-se şi 
ordinea de zi. Adunarea era legal constituită în prezenţa a cel puţin jumătate plus 1 din numărul 
membrilor înscrişi, cu drept de vot. Dacă la prima convocare, până la ora 10, nu ae aduna numărul 
necesar pentru a avea cvorum, Adunarea Generală era convocată din nou peste 8 zile şi îşi 
desfăşura lucrările indiferent de numărul societarelor prezente. 
În situaţii deosebite se putea convoca şi Adunarea Generală extraordinară atât de Comitet cât şi la 
cererea scrisă şi motivată a cel puţin 1/5 din totalul membrelor înscrise în societate şi care erau la 
zi cu plata cotizaţiilor. 
Biroul Adunării Generale se compunea din: preşedinte, secretar şi controlor financiar. Când se 
alegea Comitetul, biroul era alcătuit din 5 persoane, fiind condus de preşedinta de vârstă. 
Veniturile societăţii se compuneau din: taxa de înscriere de 20 de lei, cotizaţia lunară de 10 lei, 
donaţii, venitul obţinut în urma organizării unor serate. 
 
Societatea Asistenţa a doamnelor israelite din Focşani a căpătat personalitate juridică prin sentinţa 
Tribunalului Putna – Secţia I nr. 236/11 iulie 1925 şi a fost înscrisă în registrul5 asociaţiilor, 
societăţilor şi fundaţiilor la 12 august 1925. Comitetul de conducere era alcătuit, la acea dată, din: 
R. H. Freier, Debora Landau, Matilda Zosmer, Dora Prialnic, Roza Lobel, Tani Margulis, Dina 
Scgwam, R. Steiner şi Fani Leibovici. 

 
 
 
 

 

                                                 
5 Ibidem, registrul 8/1924, f. 11. 
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 ^     … În Bahrain se găseşte Copacul Vieţii? 
Acesta se găseşte solitar în inima deşertului, la kilometri distanţă de orice sursă de apă şi de orice altă formă de 
vegetaţie. Copacul Vieţii din Bahrain este considerat unul dintre cele mai remarcabile fenomene naturale din 
lume.Copacul Vieţii – Sharajat-al-Hayat numit de arabi se află la doi kilometri de Jebel Al Dukhan – Muntele de 
Fum – punctul cel mai înalt al ţării şi creşte pe un deal nisipos înalt de 25 de metri. Misterul supravieţuirii acestui 
arbore în condiţii atât de dificile este deja legendar în rândul locuitorilor Bahrain-ului, atrăgând curioşi din toate 
colţurile lumii.                                                                                                                                                                                 
^     … Ciocârlia este singura pasăre care cântă şi in timpul zborului?  
Aceasta este o pasăre cântătoare mică, cu penele pestriţe, care zboară la mari înalţimi. Face parte din marea familie 
a ciocârliilor (Alaudidae), prezintă un moţ caracteristic din pene, mai mic şi mai putin evident comparativ cu 
creasta ciocarlanului.La păsările din această familie nu există un dimorfism sexual accentuat, din acest motiv se 
deosebeşte greu femela de mascul. Hrana de bază a ciocârliilor o constituie seminţele de vegetale. Este o pasăre 
migratoare, care soseşte primavara, în luna aprilie, când depune 4-5 oua, pe care le cloceşte doar femela, timp de 14 
zile.                                                                                                                                                                                                     
^    … Chanel No. 5 este cel mai bine vândut parfum din lume? 
Designer-ul Gabrielle “Coco” Chanel a lansat primul ei parfum în anul 1921. Ea i-a dat numele ei “Chanel No. 5.” 
şi numarul 5 pentru ca asta era numarul ei norocos. Ca parfumul să aiba succes, l-a introdus pe piaţă în data de 5 
mai. Primul model al sticluţei a fost realizat chiar de creatoare, care a realizat o schiţă foarte simplă cu liniile 
clasice. Coco Chanel l-a ales ca producător şi distribuitor al parfumurilor sale pe Pierre Wertheimer, om de afaceri 
şi proprietar al Companiei Bourjois.                                                                                                                                                         
^  … Palatul Parlamentului are 12 nivele la suprafaţă şi alte 8 subterane? 
Palatul Parlamentului din Bucureşti măsoară 270 m pe 240 m, 86 m înălțime şi 92 m sub pământ. Aceasta 
construcţie a fost recunoscută drept cea mai mare clădire administrativă pentru uz civil ca suprafaţă din lume, cea 
mai scumpă clădire administrativă din lume şi cea mai grea clădire din lume. Clădirea are o suprafaţă desfăşurată 
de 330.000 m², înscriindu-se în “Cartea Recordurilor” la capitolul “Clădiri Administrative”, pe locul 2 în lume după 
clădirea Pentagonului, iar din punct de vedere al volumului, cu cei 2.550.000 m³ ai săi, pe locul 3 în lume, după 
clădirea de asamblare a rachetelor spațiale de la Cape Canaveral din Florida şi după piramida lui Quetzalcoatl din 
Mexic.                                                                                                                                                                                            
^   … Ursii polari au pielea neagră? 
Acesta are blana de culoare albă şi un strat de grăsime sub piele, care îl ajută să se protejeze împotriva frigului, 
această caracteristică fiind întâlnită şi la alte animale din tundră. Ursul polar este el mai mare animal de pradă 
întâlnit pe uscat care trăieşte în zonele nordice îngheţate ale Oceanului Artic. Culoarea blănii este albul, dar poate fi 
galbuie sau gri în timpul verii.                                                                                                                                                                   
^     … Celula stem se mai numeşte şi celula suşă? 
Celulele stem reprezinta celulele care stau la baza formarii tuturor tesuturilor si organelor. Acestea sunt prezente in 
organism atat in perioada intrauterina si dupa nastere, cat la reinnoirea periodica sau la vindecarea tesuturilor si 
organelor dupa diverse boli / traumatisme. Aceasta este o celulă care, prin diviziune mitotică, produce două celule 
ce au capacitatea de a rămâne în stadiul de celulă suşă sau de a se diferenţia în urma unor diviziuni succesive.                                                                      
^   … Cel mai mare mamifer terestru este elefantul african? 
Acesta poate atinge o înălţime la greaban de 3-4m, o lungime de 6-7,25m şi o greutate de 3.200-7.500 kg. Elefantii 
africani pot trai până la 60-70 de ani, masculii atingând maturitatea sexuală în jurul vârstei de 10-20 de ani, iar 
femelele la circa 10-11 ani. Femelele sunt mai mici decat masculii, iar perioada de gestaţie este de 22-24 de luni. 
Elefantii cresc pe tot parcursul vietii,iat trompa este o elongaţie flexibilă a buzei superioare şi a nasului, alcatuita 
din mii de perechi de muschi. 
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      din diverse domenii... 
    Un exemplar rar al cartii "Birds of America", o  lucrare semnata de ornitologul franco-american John James 
Audubon, datând din secolul al XIX-lea, a fost vândut la licitatie pentru 7,9 milioane de dolari, la New York.  
Este vorba de un exemplar în patru volume din prima ediţie a cărţii, care include desene colorate realizate manual şi 
are o lungime de aproape un metru.Se pare că în prezent ar mai exista 120 de exemplare complete.Audubon, ornitolog 
şi naturalist născut în Haiti - pe atunci colonie franceză -, în 1785, a consumat12 ani să realizeze acest studiu, timp în 
care a călătorit în toată America împuşcând păsări, pe care apoi le atârna de un fir şi le picta. Artistul a mers apoi în 
Marea Britanie să îşi publice cartea, pe care a promovat-o printre oamenii bogaţi. 
    Cel mai mare planetariu din lume, aflat la Moscova, si-a redeschis portile dupa 17 ani de reconstructie.   
Planetariul din Moscova a fost inaugurat pe 5 noiembrie 1929. In 1994, cladirea a fost privatizata si inchisa pentru 
reconstructie. A rezultat o suprafata mai mare de 6 ori decat cea initiala, planetariul dispunand de o sala principala, un 
muzeu, o sala interactiva si una care dispune de numeroase telescoape, devinind astfel si un puternic centru de stiinte. 
Planetariul din Moscova dispune de cel mai mare ceas solar din Europa. 
    Piaget Altiplano este numele modelului care ani la rândul a detinut recordul pentru cel mai subtire ceas.  În 
1957, sub numele de cod 9P, aparea cel mai subtire mecanism pe care lumea îl vazuse vreodata. Cu doar 2mm 
grosime, noul calibru cu armare manuala avea sa pregateasca terenul pentru mecanismul 12P, iarasi un standard în 
industrie, dar de data aceasta pentru ceasurile automatice - 2,3mm. Cu fiecare model aparut, Piaget îsi depasea 
limitele. Usor de înteles, cu cât un ceas beneficiaza de mai multe functii cu atât înaltimea calibrului este mai mare. 
Chiar si asa 600P Tourbillon si 855P cu functie de calendar perpetuu cu afisaj retrograd si doua fusuri orare masoara 
doar 3,5mm si respectiv 5,65mm. În versiunile sale recente, Altiplano  ramâne aceeasi marturie tehnica impresionanta, 
îmbracata într-un design retro extrem de simplu. Este un ceas elegant si discret care, în amintirea vechiului calibru 
12P reuseste sa restrânga un mecanism automatic în doar 5,25mm grosime ai carcasei. Impresionant, mai ales daca ne 
gândim ca la aceste dimensiuni ceasornicul poate functiona fara întrerupere timp de 40 de ore. 
      Specialistii cailor ferate japoneze au lansat cel mai nou tren de superviteza, numit Hayabusa. Superexpresul 
circula pe traseul dintre Tokyo si Shin-Aomori (situat la  713.7 nord de Tokyo) atingand o viteza de 300km/h, ceea ce 
permite parcurgerea distantei in 3 ore. Specialistii spera ca pana la sfarsitul lui 2012 sa reuseasca cresterea vitezei la 
320 km/h. 
Lansarea Superexpresului Hayabusa este prima in ultimii 14 ani pentru specialistii japonezi. In ciuda vitezei 
performanta este inferioara celui mai rapid tren din lume, expresul Harmony, care circula cu 350km/h pe o linie ferata 
speciala din China. 
Primul tren de mare viteza din Japonia a fost lansat la 1 octombrie 1964. 
O echipa internationala de specialisti a descoperit ca cea mai veche apa din lume este produsa in zona unor crevase 
din Witwatersrand, Africa de Sud.  
    Un studiu publicat în The American Journal of Human Genetics de antropologii de la Universitatea Pennsylvania, 
care au colaborat cu specialisti rusi, confirma faptul ca amerindienii, primii locuitori ai Americii de Nord,  ar 
proveni Altai, o mica regiune montana din sudul Siberiei.Cercetatorii au analizat ADN-ul cromozomului Y, 
transmis de tata, la amerindieni si la indigenii din Altaiul de Sud, descoperind o mutatie genetica unica la ambele 
populatii. Similaritati au fost descoperite si în genomul mitocondrial - mostenit de la mama - la cele doua 
grupuri.Totodata, autorii studiului au calculat de cât timp a fost nevoie ca aceste mutatii sa apara. Potrivit estimarilor 
lor, populatia din Altai s-a diferentiat genetic de cea a amerindienilor în urma cu 13.000 - 14.000 de ani. Aceste date 
sunt în concordanta cu cele referitoare la primele migratii din Siberia catre America, ce ar fi avut loc în urma cu 
15.000 - 20.000 de ani.Cercetarile sursei de apa au relevat existenta unor compusi chimici si mai ales a neonului, un 
gaz rar. Acestia au permis masurarea varstei sursei de apa care are o vechime de milioane de ani. 
Marii matematicieni ai lumii nu au avut nevoie de instrumente elaborate pentru a calcula marimea 
Pamantului. Eratostene, un matematician grec care a trait in secolul 3 i.Hr., a reusit aceasta performanta, de a calcula 
circumferinta Pamantului, folosindu-se doar de bete si umbre. Valoarea la care a ajuns, 46.300 kilometri, e foarte 
aproape de cea oferita astazi de catre specialisti, diferenta fiind de numai cateva sute de kilometri.                                     

- Selectie de H.Rond  - 
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    Arik Brauer  (ebraică: ראוארב קירא; născut la 04 ianuarie 1929) este un pictor austriac, raportorul, 
grafician, poet, dansator, cântăreț și scenograf. El locuiește în Viena și Hod Ein, Israel. Brauer este un co-fondator 
al Școlii de la Viena din Realism Fantastic, împreună cu Ernst Fuchs, Rudolf Hausner, Oswald Hutter și Wolfgang 
Lehmden Anton. supravieţuitor al Holocaustului. Este considerat cofondator al şcolii vieneze de realism fantastic. 

Adam şi Eva în Grădina Edenului este cea mai mare pictură de acest gen din lume.    

 

 Clara Haskil (n. 7 ianuarie 1895, București; d. 7 decembrie 1960, Bruxelles) a fost o pianistă 
româncă, renumită pentru interpretarea repertoriului clasic și romantic. Haskil a fost in mod special 
apreciată pentru concertele și înregistrările ei cu piese de Mozart. Mulți o consideră cea mai bună 

interpretă a lui Mozart, din epocă. Este cunoscută pentru interpretările superbe din Beethoven, Schumann și 
Scarlatti. Numele ei este păstrat viu de unul din cele mai mari concursuri de pian din lume, Concursul International 
de Pian Clara Haskil, din Vevey, Elveția.Născută în România într-o familie de evrei (sefarzi) români, este nevoită, 
în situația regimului fascist românesc, să se refugieze în 1940 în Franța, de unde datorită persecuțiilor rasiale, în 
1942 se refugiază în Elveția, la Vevey, unde a fost naturalizată ca elvețiană. Datorită legilor discriminatorii ale 
României acelor vremi, Clara Haskil nu a avut dreptul, ca și alți nenumărați români de origine ebraică, cu toate că 
era născută în România, la cetățenia română.                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 Abraham Goldfaden (în limba idiș דען םהרבא� ;născut cu numele de Avrum Goldnfoden ;ג�לד
cunoscut și ca Avram (sau Avraham) Goldfaden) (n. 24 iulie 1840 – la Starokostiantîniv - d. 9 ianuarie 1908 la 
New York) a fost un poet, dramaturg, regizor și actor evreu de limba idiș si ebraică, originar din Ucraina, autor a 40 
de piese de teatru. Este considerat părintele teatrului evreiesc modern.În anul 1876 a fondat în orașul Iași primul 
teatru profesionist în limba idiș din întreaga lume. De asemenea, el este autorul primei piese în limba ebraică jucată 
în Statele Unite ale Americii. Festivalul Avram Goldfaden din Iași este înființat și denumit în onoarea sa.                                                                                                         

 

 

 

      Laurențțțțiu Profeta (n. 12 ianuarie 1925, București, d. 22 august 2006) a fost un compozitor 
român evreu în special de muzică ușoară, dar și de muzică simfonică, vocal simfonică, instrumentală și corală. A 
studiat la Universitatea Națională de Muzică din București, cu Paul Constantinescu și Alfred Mendelsohn și la 
Conservatorul de la Moscova. A absolvit și Facultatea de Filosofie din București.Între anii 1949 și 1953 a îndeplinit 
funcția de director adjunct al Societății Române de Radiodifuziune, apoi a fost șeful Direcției de muzică din cadrul 
Ministerului Culturii (1953-1955; 1959-1961).  A compus muzica filmului „De-aș fi Peter Pan” (1991).A scris și un 
musical pentru Teatrul Evreiesc de Stat, despre un cunoscut Păcală iudeu, „Hershale”.                                                  
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       Emmanuel Levinas (n. 12 ianuarie 1906, Kowno Kaunas, Lituania, d. 25 decembrie1995) a fost 
un filozof francez, născut într-un mediu evreiesc cultivat, cu studii de filozofie la Strasbourg (1923-27) și la 
Freiburg (1928-29), unde asistă la cursurile și la seminariile lui Husserl și ale lui Heidegger.Este unul dintre 
promotorii studiilor de fenomenologie în Franța. Cariera sa se va împărți astfel între studiile fenomenologice și cele 
iudaice, fiind profesor de filozofie la Universitățile din Poitiers, Nanterre și Paris IV, dar și director al Școlii 
normale israelite orientale din Paris.                                                                                                                                                                    

 

 

 Emil Boldan (născut Bernstein) (n. 15 ianuarie 1909, Focșani - d. 1997) a fost un istoric literar 
român. Este fiul Paulinei și al lui Lupu Bernstein, un mic comerciant evreu. După ce a urmat liceul la Focșani și 
București, urmat Facultatea de Litere și Filosofie a Universității din București, pe care a absolvit-o "cum laude" în 
1932. Debutul său l-a făcut în Bilete de papagal (1928), prin două schițe, semnate cu pseudonimul Emil 
Sarval.Debutul editorial l-a făcut cu opera “Alecu Russo. Omul, opera, comentarii” (Editura de Stat, 1948). Cartea 
este o monografie scrisă în spiritul timpului, sociologizant, fără temeiuri intelectuale particulare în „comentarii”. 
Urmatoarea carte, „Costache Negri, scrieri social-politice” îi oferă cercetătorului un câmp larg de punere în valoare 
a cunoștințelor filologice acumulate de-a lungul unei întinse cariere pedagogice și de cercetător.În viața sa a ocupat 
mai multe funcții printre care și: profesor în învățământul liceal, apoi universitar.                                                               

 

 

     Lev Davidovici Landau (22 ianuarie 1908 Baku– 1 aprilie 1968) a fost un fizician sovietic rus, de 
origine evreu, care a adus contribuții fundamentale în numeroase domenii ale fizicii teoretice. A primit Premiul 
Nobel pentru Fizică pentru lucrările sale în domeniul superfluidității în 1962. În plus fața de realizările teoretice, 
Landau a fost fondatorul principal al marii tradiții a fizicii teoretice în Uniunea Sovietică, deseori numită "școala 
Landau ". Între 1929 - 1931 a lucrat în străinătate, în Germania, Elveția, Anglia și în special în Danemarca, sub 
conducerea lui Niels Bohr. 

 

 

    Avram Leib Zissu (n. 25 ianuarie 1888 - d. 1956) a fost un scriitor, fabricant și fruntaș sionist evreu 
român.Zissu s-a născut la Piatra Neamț și a murit în Israel la câteva săptămâni după ce a fost eliberat din temnițele 
României comuniste. A fost coproprietarul fabricii de zahăr Ripiceni și director la ziarul Mântuirea. Este unul dintre 
personajele principale ale romanului De două mii de ani și a Jurnalului lui Mihail Sebastian. A reînfiinţat Partidul 
Evreiesc, al cărui preşedinte de onoare fusese înainte de război, a reactivat secţia din România a Congresului 
Mondial Evreiesc şi a condus Executiva Sionistă din ţară. Pentru activitatea sionistă, a fost condamnat, în 1950, la 
închisoare pe viaţă şi eliberat după şase ani, beneficiind de graţierile ce au avut loc după moartea lui Stalin.                                                                                                                             

 

  Felicia Antip. S-a nascut la 28 ianuarie 1927, in Focsani. Studii liceale la Focsani, bacalaureatul - la 
Bucuresti, Facultatea de Filosofie din Iasi. Din 1950 pana in 1963, a fost redactor la Agerpres, intre 

1963-1971 - la "Lumea", intre 1971-1984 - la Radio, la "Tribuna Romaniei". Este autoarea volumului memorialistic 
Lumea din ziare (Ed. "Porto Franco" si Ed. "Cartea Romaneasca, 1997). 
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       Mesajul a fost incifrat de un artist plastic, fara pregatire speciala in domeniul informatiilor, cu metode 
perimate, folosite de agentiile de spionaj inaintea celui de-al doilea razboi mondial. Sculptura care il contine se afla 
de 20 de ani chiar sub nasul celor mai buni criptologi ai Americii, fiind instalata in curtea sediului central al CIA, 
cea mai importanta agentie de informatii a Statelor Unite. Cu toate acestea, nici pana azi nimeni nu a reusit sa 
sparga codul pentru a afla intregul mesaj ascuns de sculptorul James Sanborn in opera "Kryptos". 
Ansamblul sculptural, compus dintr-o placa ondulata de cupru in care este perforat mesajul incifrat, mai multe 
tablite inscriptionate in codul Morse, o fantana si un cadran de busola, este instalat din 1990 in curtea complexului 
CIA din Langley, Virginia. In 1988, cand agentia a decis sa-si extinda sediul cu o noua cladire, James Sanborn a 
primit contractul pentru piesa decorativa pe care functionarii CIA o doreau instalata in curtea interioara ce urma sa 
se formeze.  
Pentru ca opera trebuia sa reflecte spritul si activitatea agentiei, Sanborn si si-a botezat lucrarea "Kryptos", 
termenul din greaca veche pentru "ascuns", care a dat numele criptologiei, stiinta incifrarii si descifrarii mesajelor. 
Ceea ce a pus CIA si specialistii sai intr-o lumina extrem de nefavorabila a fost insa cealalata alegere a lui Sanborn, 
cea care justifica numele. El a decis ca lucrarea sa contina un mesaj cifrat – o meditatie asupra naturii intrinsece a 
secretului si a iluziei adevarului. In momentul in care a inceput lucrarea, Sanborn nu stia mare lucru despre aceasta 
stiinta si, de aceea, CIA i l-a pus la dispozitie pe Ed Scheidt, proaspat pensionar al Centrului de Criptologie al 
agentiei. Din motive de securitate, fostii superiori ai criptologului pensionar i-au impus insa acestuia sa pastreze 
secretul asupra metodelor de incriptare folosite CIA. "Mi s-a reamintit obligatia de a pastra secretele agentiei: «stii, 
nu-i dezvalui metodele curente. si nu crea nici un cod pe care tu nu poti sa-l spargi. Dar, in acelasi timp, ceva care 
sa reziste un timp (incercarilor de descifrare – n.n.)»", explica fostul specialist al spionajului american, citat de 
wired.com.Date fiind constrangerile impuse de CIA, Scheidt a evitat domeniul criptologiei moderne, care foloseste 
computere puternice, algorimti de incifrare complecsi si chei matematice elaborate, si i-a oferit lui Sanborn 
cunostinte numai cu privre la tehnicile de incriptare folosite de la sfarsitul secolului trecut pana la inceputul celei 
de-a doua conflagratii mondiale. Pe atunci, agentii foloseau creionul si hartia pentru a coda mesajele secrete, 
aplicand metode alfabetice precum substitutia poliaflabetica si transpozitia sau matricele comutante din 
matematica. 
Dupa sesiunea de pregatire, Sanborn a optat pentru o combintie de sisteme de incriptare cu care a codificat cele 
patru parti ale mesajului sau, fara a-i dezvalui insa cheile codurilor lui Scheidt. "Am prognozat ca primele trei 
sectiuni vor fi descifrate in cateva saptamani, poate luni", isi aminteste criptologul pensionar. Cea de-a patra 
sectiune, dublu incifrata, ar fi urmat sa reziste mai putin de sapte ani, conform previziunilor lui Scheidt. 
In realitate, angajatii CIA au avut nevoie de opt ani numai pentru descifrarea primelor trei pasaje ale mesajului, 
codate prin substitutie polialfabetica si  transpozitie. Cea de-a patra sectiune, formata din 97 de caractere, ramane si 
azi de nepatruns, in ciuda eforturilor specialistilor CIA, dar si a criptologilor amatori pentru care mesajul inclus in 
"Kryptos" a devenit un fel de piatra filosofala a hobby-ului.   
"Puterea secretului este totul", explica Sanborn, care, astazi, la varsta de 63 de ani, pastreaza inca secretul solutiei si 
povesteste amuzat nenumaratele tentative prin care diversi criptologi – profesionisti sau amatori – au incercat sa-i 
smulga, chiar si prin intimidare, macar un indiciu privind solutia. Amintindu-si de telefoanele de amenintare 
primite de la cei coplesiti de frustrarea provocata de sectiunea a patra, Sanborn sustine ca nici daca ar fi torturat nu 
ar putea oferi multe indicii pentru ca, dupa 20 de ani, nu mai tine minte pe dinafara nici cheia si nici mesajul in clar 
din sectiunea a patra. "Intr-un fel, as prefera sa mor stiind ca (cifrul – n.n.) nu a fost spart. O data ce o opera de arta 
isi pierde misterul, a pierdu                                                                                                                                               
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                                      Instrumentele muzicale ale vechilor evrei   - 4 - 

……..    S-a dat sugestia ca ‘asor este o lauta, RSV traducandu-l astfel in Psalmi 92,3. Dar redarea aceasta nu poate 
fi corecta, din moment ce toate reprezentarile picturale ale lautelor din Egipt si Mesopotamia le arata ca fiind prea 
inguste ca sa aiba zece coarde . De aceea Sachs sugereaza ca ‘asor sa fie identificat cu “zither” (titera), sugestie 
acceptata de Sellers. Titera nu era cunoscuta popoarelor din Egipt si Mesopotamia, dar era folosita de fenicieni, 
vecinii israelitilor.Doua titere de felul acesta sunt zugravite in mainile a doua femei pe un ladita de fildes (o caseta 
de bijuterii sau o vaza sub forma unei cutii), gasita la Nimrud (biblicul Calah) din Asiria (fig. 15), cetate in care 
obiectul acesta trebuie sa fi ajuns impreuna cu alte prazi dintr-o cetate feniciana. De asemenea, intr-o scrisoare 
ciudata, ilustrata, atribuita lui Ieronim, traducatorul Bibliei in latina, este desenata o titera cu zece coarde similara 
sub titlul psalterium decachordum (fig. 16), dupa care se da explicatia: “Are zece coarde, dupa cum e scris: Te voi 
lauda cu instrumentul cu zece coarde” (Sachs, op. cit., p. 118).                                                                                    

Instrumente de suflat 
Flaut. – Cuvantul “flaut” [engl. "flute"] apare in KJV numai in Daniel 3,5.7.10.15 ["caval" trd. Cornil.] ca 
instrument in orchestra de suflatori a lui Nebucadnetar, dar aceasta e o traducere greaita pentru fluier sau caval. In 
orice caz, flautul, unul din cele mai vechi instrumente aparut pe monumente egiptene nu este imposibil sa fi fost 
cunoscut de evrei, deoarece era folosit pretutindeni imprejurul lor, in Egipt, Mesopotamia ai Arabia antica. 
Singurul termen din Biblia ebraica ce poate sa indice flautul este ‘ugab, mentionat in Genesa 4,21 ca instrument 
inventat foarte de timpuriu in istoria acestei lumi. In acest pasaj din Genesa el este tradus “organ” in KJV ai “caval” 
in RSV.Traducerea “organ” concorda cu Vulgata, in care termenul ebraic ‘ugab este redat organon, prin care 
Ieronim intelegea naiul, constand din mai multe tuburi. Identificarea aceasta nu poate fi corecta, intrucat naiul era 
necunoscut in perioadele pre-greceati ale istoriei antice. Cei mai multi comentatori moderni par sa fie de acord ca 
‘ugab era un “flaut”, primindu-ai numele de la ‘agab, “a iubi”, intrucat flautul este instrumentul de suflat cel mai 
mult legat cu iubirea. Totuai, Sachs considera ca termenul ‘ugab reflecta mai degraba “timbrul raguait al unui flaut 
lung, gros, vertical” (op. cit., p. 106).Daca identificarea lui ‘ugab cu “flautul” este corecta, flautul ebraic trebuie sa 
fi fost asemanator cu cel egiptean, de la care au ramas pana in zilele noastre nu numai desene, ci ai exemplare 
autentice. Flautul egiptean antic era un tub gol de trestie cu gauri in peretii pentru aaezarea degetelor la cantat. 
Cantaretul il tinea in pozitie oblica ai sufla. In Mesopotamia, flautele erau facute din trestie ai din lut.Instrumentul 
acesta este amintit in doua dintre cele mai vechi carti de VT: Genesa (4,21) ai Iov (21,12; 30,31) ai, alaturi de lira, 
este unul dintre cele mai vechi instrumente muzicale intrebuintate pe pamant. Pare sa nu fi facut parte din 
instrumentele folosite la templu, unde instrumentele mai sonore erau preferate in detrimentul flautului cu sunete 
delicate. Totuai, este mentionat in Psalmi 150,4 ca un instrument muzical cu care sa fie marit Domnul.                                                                                                       
Flautul dublu sau oboiul. – Instrumentul numit in Biblia ebraica chalil, literal “perforat”, trebuie sa fie “oboiul” 
sau “flautul dublu”. KJV reda cuvantul “caval”, in timp ce RSV prefera traducerea “flaut” ["fluier" trd. Cornil]. E 
mentionat pentru prima data pe timpul lui Saul (1 Samuel 10,5) ai de atunci este atestat din timp in timp in perioada 
regilor pana la sfaraitul regatului lui Iuda (Ieremia 48,36). Intrucat toti flautiatii din tarile invecinate Palestinei in 
perioada regilor lui Israel ai ai lui Iuda cantau la un flaut dublu, dar niciodata la un flaut simplu, este corect sa se 
traga concluzia ca instrumentul de suflat “perforat” numit chalil in ebraica este “flautul dublu” sau “oboiul”.Oboiul 
egiptean , ca ai perechile lui mesopotamiene , constau din doua tuburi care, se pare, aveau un singur muatiuc. 
Capetele lor erau tinute separat, fiecare mana a executantului lucrand cu degetele pe un tub aparte. Unele tuburi 
erau cilindrice, in timp ce altele erau conice. Intrucat in mod regulat o mana a cantaretului este imortalizata in 
picturi mai sus decat cealalta, s-a tras concluzia ca se produceau doua sunete.Sellers considera ca nu numai oboiul 
poate fi identificat cu termenul ebraic chalil, ci ai clarinetul dublu, de la care s-au pastrat modele din Egiptul antic 
(op. cit., p. 41,42).“Flautul dublu, ca ai cel simplu, nu era folosit pentru muzica de la templu. Totuai, este mentionat 
de repetate ori ca instrument al bucuriei. El se gasea in mana profetilor care l-au intampinat pe Saul dupa ungerea 
lui (1 Samuel 10,5), a fost folosit de popor cand ai-a exprimat bucuria cu privire la incoronarea lui Solomon (1 
Regi 1,40), dar a fost folosit ai de iubitorii de bauturi ametitoare pe timpul lui Isaia (Isaia 5,11.12).  - resurse.ro - 
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•  Pentru ca Larry Hagman s-a stins subit din viata, producatoriii noi serii Dallas incearca sa acopere golul lasat de 
acesta in formatul filmului. Astfel, ei vor sa o convinga pe Victoria Principal sa se reintoarca pe platourile de 
filmare si sa ii dea viata personajului ei, Pamela Barnes Ewing. Victoria (62 de ani) si-a dedicat intregul ei timp 
liniei de cosmetice, Principal Secret, pe care o conduce cu succes, si nu a mai aparut pe camera de ani buni. Insa 
se pare ca aceasta a lasat sa se inteleaga ca s-ar intoarce pe platourile de filmare ale celebrului serial. Victoria a 
jucat rolul Pamelei, frumoasa sotie a lui Bobby Ewing, in prima serie a serialului Dallas, care s-a difuzat in 
perioada 1978-1991. Ea a parasit platourile de filmare in 1987 si mai tarziu telespectatorii le-a fost dezvaluit 
faptul ca aceasta ducea o viata secreta departe de ferma si ca suferea de o boala incurabila. De atunci, Bobby 
Ewing s-a recasatorit si in prezent duce o batalie cumplita impotriva cancerului, insa cum scenaristii serialului 
nu au ucis niciodata oficial personajul Victoriei, acum vor sa o readuca pe micul ecran. 

• Actrita Naomi Watts a fost la un pas de un sfarsit tragic in timpul filmarilor pentru "Paradisul spulberat/ The 
Impossible". Pelicula "Paradisul spulberat/ The Impossible" spune povestea unei familii care ramane izolata in 
urma unui dezastru natural, iar actrita Naomi Watts a povestit ca momentele de la filmari au facut-o sa inteleaga 
cum s-au simtit oamenii afectati de tsunami-ul care a avut loc in Oceanul Indian, in 2004. In acest film, actrita de 
44 de ani joaca rolul unei mame care este izolata, impreuna cu sotul si cei trei copii ai sai, in urma tsunami-ului. 
"Ceva s-a intamplat cu scaunul de care m-au legat cand a trebuit sa filmez sub apa. A inceput sa se roteasca cu 
mine, in timp ce eram sub apa iar oamenii din echipa nu il puteau opri. Eu nu puteam iesi de acolo si de-abia 
respiram", a marturisit vedeta.  

• Actorul si coregraful Thuri Stefan, cunoscut mai degraba ca interpret al soricelului Aurica din "Veronica" sau al 
lui Rich din "Nea Marin miliardar" a venit sa ii aduca un ultim omagiu lui Sergiu Nicolaescu, regizorul caruia ii 
poarta un respect deosebit. Actorul si coregraful Thuri Stefan, cunoscut mai degraba ca interpret al soricelului 
Aurica din "Veronica" sau al lui Rich din "Nea Marin miliardar" a venit sa ii aduca un ultim omagiu lui Sergiu 
Nicolaescu, regizorul caruia ii poarta un respect deosebit."Sergiu Nicolaescu a reprezentat mult nu numai pentru 
mine, ci pentru intreaga tara. A fost un titan al cinematografiei romanesti si asa va ramane", a spus Thuri 
Stefan.Cu lacrimi in ochi, acesta a spus ca ii poarta recunostinta vesnica maestrului Nicolaescu, alaturi de care a 
lucrat in filme de succes.  "Testamentul lui sunt filmele pe care le-a facut. Acum sunt foarte emotionat pentru ca 
am avut ocazia sa lucrez cu dansul. ", a  spus Thuri Stefan. 

• George Lucas, creatorul in varsta de 68 de ani al francizei "Star Wars", s-a logodit si urmeaza sa se casatoreasca 
cu iubita sa Mellody Hobson, cu 25 de ani mai tanara. Dupa sase ani petrecuti impreuna, George Lucas si 
Mellody Hobson au decis sa se logodeasca, iar in acest an va urma si o nunta. Mellody Hobson, in varsta de 43 
de ani, face parte din consiliile de administratie ale studioului hollywoodian DreamWorks Animation, companiei 
de produse cosmetice Estee Lauder, lantului de magazine Starbucks si companiei online Groupon Inc. 

• Zvonurile conform carora Tom Cruise, unul dintre cei mai iubiti actori din lume, ar fi homosexual par sa fie tot 
mai aproape de confirmare. Un detectiv particular a amenintat ca da publicitatii un filmulet cu starul facand sex 
cu un barbat.La nici un an dupa ce mariajul dintre Tom Cruise (50 de ani) si Katie Holmes (34 de ani) a luat 
sfarsit, actorul trebuie sa faca fata unor acuzatii care i-ar putea distruge imaginea. Un detectiv particular, citat de 
revista americana National Enquirer, sustine ca detine un filmulet in care Tom Cruise face sex cu un barbat si 
cere o avere pentru a nu-l vinde ziarelor de scandal. Se pare ca imaginile explicite dateaza din anul 2009, insa 
posesorul lor sustine ca nu a indraznit sa le arate pana acum nimanui, desi a avut oferte din partea presei. Recent, 
s-a razgandit si i-a transmis lui Cruise ca vrea 5 milioane de dolari pentru a distruge caseta compromitatoare. In 
caz contrar, o va vinde celui care ii ofera cel mai mult. 

• Unul dintre actorii care a jucat in popularul serial cu mafioți, "Clanul Soprano", a murit la varsta de 82 de ani. 
Frank Anthony Vallelonga, alias Tony Lip, și-a facut debutul in cinematografie jucand in filmul "Nașul" rolul 
unui nuntaș. A aparut mai apoi in alte roluri minore la Hollywood: "Baieți buni, "Raging Bull" sau "Donnie 
Brasco". Insa personajul care l-a adus in prim-plan a fost liderul mafiot Carmine Lupertazzi, in clanul Soprano.   
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Actorul traia in localitatea Paramus și a murit intr-un spital din Teaneck, New Jersey, in urma unor probleme de 
sanatate care se agravasera in ultima perioada. In 2005, Lip a lansat o carte de bucate pe care a numit-o "Taci si-
nghite!/ Shut Uo And Eat!", unde el si actorii de origine italiano-americana James Gandolfini, Danny Aiello si 
Chazz Palmintieri au dezvaluit retetele italiene favorite.  

• Starul din serialul "Minti criminale" a fost arestat, duminica, de politia din Los Angeles, dupa ce a fost prins 
conducand sub influenta alcoolului. Potrivit ofiterului care l-a retinut, actorul a fost oprit in timp ce incerca sa 
ajunga intr-o zona a orasului in care circulatia era restrictionata din cauza unui maraton. Thomas Gibson a fost 
eliberat pe cautiune la scurt timp dupa arestare, fiind nevoit sa plateasca 15.000 de dolari. 

• Jackie Chan, cel mai de succes star din China, a strans de-a lungul carierei o avere impresionanta, insa aceasta 
nu-i va reveni singurului sau fiu, pe care l-a scos din testament Jackie Chan a decis ca Jaycee Chan sa fie scos 
din testament si sa piarda astfel dreptul la averea in valoare de 130 de milioane de dolari a celebrului sau tata. 
Starul filmelor de arte martiale, in varsta de 58 de ani, a anuntat recent ca va dona intreaga lui avere mai multor 
organizatii cariabile, unicul sau fiu fiind lasat pe dinafara. Initial, Jackie Chan intentionasa imparta averea in 
doua, jumatare revenind familiei sale si jumatate organizatiilor caritabile. Apoi, s-a razgandit! Acum insa 
Jaycee, care a crescut bucurandu-se de veniturile mari ale tatalui sau, s-a trezit cu ochii in soare, fiindca Jackie il 
considera capabil sa isi castige singur banii.  

• Producatorii de la studiourile Disney au anuntat cand va fi lansat al cincilea film din franciza "Piratii din 
Caraibe", in care unul dintre rolurile principale este interpretat de Johnny Depp. Al cincilea film din franciza 
"Piratii din Caraibe" va fi lansat pe marile ecrane nord-americane pe 10 iulie 2015.  Desi nu este deocamdata 
cunoscut numele cineastului care va regiza cel de-al cincilea film din serie, producatorii de la studiourile Disney 
au confirmat, luni, ca Johnny Depp va juca din nou rolul Jack Sparrow, potrivit hollywoodreporter.com.  Primele 
patru filme din franciza "Piratii din Caraibe" au generat impreuna incasari de 3,72 miliarde de dolari pe plan 
mondial. 

• Bine cunoscut pentru rolul din filmul "Gladiatorul", Russell Crowe formeaza un cuplu cu Dita Von Teese, 
experta in dans erotic "new burlesque", fosta sotie a cantaretului de rock, Marilyn Manson. Russell Crowe si 
Dita Von Teese sunt impreuna de cateva saptamani, scrie "New York Post". Ei au fost descoperiti ca se iubesc la 
sfarsitul anului, cand au petrecut un sejur la Hotelul Four Season din New York.  Russell si Dita au fost vazuti 
foarte apropiati chiar si in timpul sedintelor de masaj.  Crowe s-a despartit in octombrie de sotia sa, Danielle 
Spencer, care l-a parasit pentru un dansator dupa 10 ani de casnicie. Cei doi copii ai cuplului, Charles (9 ani) si 
Tennyson (6 ani), au ramas cu mama. Dita a fost maritata cu Marilyn Manson intre 2005 si 2007 si a avut o 
relatie cu aristocratul francez Marie de Castelbajac. 

• Sylvester Stallone (66 de ani) a semnat un acord cu sora lui, Toni-Ann Filiti, care a murit anul trecut la 48 de 
ani, prin care i-a platit 2 milioane dolari pentru ca a abuzat-o ani de zile. Dezvaluirile incendiare au fost facute 
de "New York Post", care adauga ca eroul din "Rocky" i-a mai platit surorii abuzate 16.666 dolari pe luna si 
50.000 de dolari pe an pentru tratamentele psihiatrice si medicale timp de 15 ani. Surse citate de ziarul american 
spun ca Filiti sustinea ca Stallone i-a provocat "rani, inclusiv fizice", desi starul neaga acest lucru.  Totusi, cand 
femeia se pregatea sa-l dea in judecata, el a acceptat sa-i plateasca sumele de mai sus. Mama lor spune ca Tony 
l-a santajat pe Sly, insa gurile rele zic ca un sambure de adevar a fost in plangerile femeii, din moment ce starul 
a cedat asa de repede la santaj. Toni-Ann lua 65 de pilule de Oxycontin (analgezic pe baza de opiu) pe zi si i-a 
spus fiului ei, Edd, de 19 ani, ca Sly a abuzat-o cu adevarat..  

• Ashton Kutcher a ajuns la spital dupa ce a tinut o dieta care sa-i permita sa intre cat mai bine in pielea 
cofondatorului Apple Computer. Starul a povestit ca a fost nevoit sa tina un regim doar cu fructe pentru a slabi si 
a semana cat mai bine cu regretatul om de afaceri."Dieta bazata doar pe fructe poate cauza probleme grave. Am 
fost la spital cu doua zile inainte de a incepe filmarile. Eram incovoiat de durere. Pancreasul era complet 
dereglat. A fost ingrozitor", a declarat Kutcher. 

- CinemaRol.ro  - 
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 Comunitatea Evreilor din Focsani pune la dispozitia celor interesati o bogata bibliografie despre cultura, 
istoria si traditia poporului evreu.  La cublul comunitatii pot fi imprumutate carti, reviste, ziare, pot fi 
vizionate filme sau se poate asculta muzica pentru toate gusturile.   
                                                                                                                                                                                   
 - Simpozion Eminescu / Comunitatea Evreilor din Focsani a fost invitata la sediul central din Strada Mihail 
Kogălniceanu pentru a-l omagia pe Mihai Eminescu, una dintre cele mai importante figuri ale culturii 
romaneşti.Pentru aniversarea a 163 de ani de la naşterea poetului şi marcarea Zilei Naţionale a Culturii Române, 
Biblioteca a pregătit expoziţii de carte veche şi curentă, periodice şi publicaţii culturale, grafică, pictură şi filme 
documentare ce vor rula pe tot parcursul zilei; 
  
   - Invitatie la teatru  – Membrii comunitatii evreilor,afiliati au fost invitati  să îi vadă pe scena municipalului 
focşănean pe Maia Morgenstertn şi Constantin Dinulescu pe 29 ianuarie.  “Parchează maşina la Harvard” de Israel 
Horovitz este o dramă psihologică despre un bătrân şi o femeie în floarea vârstei între care nu există, aparent, nici o 
legătură, însă care se dovedesc a fi uniţi prin meandrele trecutului. Reprezentaţia de la Focşani face parte dintr-un 
turneu naţional pe care îl desfăşoară în această periodă Teatrul Evreiesc, al cărui director este chiar Maia 
Mongenstern; 
 
-    Avem placerea sa va invitam  la Centrul Cultural "Florica Cristoforeanu" din Ramnicu Sarat la 
prezentarea Almanahului Literar / 2012 in care au fost inclusi toti autorii cartilor publicate in "Colectia Sriitorilor 
Ramniceni". Cu aceasta ocazie va avea loc si premierea Concursului National de Creatie Literara "Scrisori catre 
Dumnezeu" initiat de Unity in Values Interconfessional Association; 
 
- Expozitie de picture/ Tu Bi Shvat – O sarbatoare a naturii; 
 
- Remember / ianuarie 1941 (21-23) are loc Rebeliunea Legionara, Pogromul de la Bucuresti, in care sint ucisi, 
torturati si jefuiti numerosi evrei  . ceremonie comemorativă la împlinirea a 72 de ani; 
  
- Remember /  Ghetoul evreiesc de la Varsovia. La 19 aprilie 1943, aproximativ 200 de tineri evrei din ghetou au 
preferat sa-i atace pe nazisti murind cu arma in mina decit sa fie ucisi fara a opune rezistenta in cadrul asa-numitei 
„solutii finale”. Rascoala din 1943 din ghetoul de la Varsovia a fost prima mare rascoala civila din Europa ocupata 
de nazisti si cel mai important act de rezistenta al evreilor in timpul Holocaustului. 
 

                                                                                                                                                                                                       

IN ATENTIA CITITORILOR !!!!!!!  PE ADRESA DE  MAIL : 
                                                  rondmircea@yahoo.com, ce_focsani@yahoo.com 

 
      Asteptam sa ne contactati in vederea unor sugestii, articole, fotografii si alte 
documentatii   ce fac rostul a fi publicate pentru cei ce vor sa fie informati sa citeasca.                                  
                                         Multumim anticipat !  
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                     “MOSSAD” de Gordon Thomas     -În spatele oglinzii  - 9- 
 

……si membru al Comisiei Consultative cu privire la Serviciile Secrete Internaţionale ale preşedintelui (1976-
1977). în 1980 este numit conducătorul reuşitei campanii pentru preşedinţie a lui Ronald Reagan. Un an mai târziu, 
la 28 ianuarie 1981, Reagan îl numeşte în funcţia de DCI, ajungând astfel cel de-al 13-lea om care a deţinut cea mai 
importantă funcţie în cadrul servicii lor secrete ale Statelor Unite ale Americii. După ce i-am spus că fusese omul 
potrivit la locul potrivit, Casey a mai luat o gură de apă şi a mormăit că nu dorea să “intr ăm în detalii personale”.     
Şi-a băgat foaia înapoi în buzunar si a aşteptat apoi atent prima mea întrebare: ce-mi putea spune despre Bill 
Buckley, care, în urmă cu aproape doi ani, pe data de 16 martie 1984, fusese sechestrat la Beirut, iar acum era mort. 
Vroiam să ştiu ce făcuse CIA-ul ca să-l salveze. Stătusem ceva timp în Orientul Mijlociu, inclusiv în israel, 
încercând să pun lucrurile cap la cap.                                                                                                                                                                     
“Ai vorbit cu Admoni sau cu vreunul din oamenii lui?”  mă întrerupse Casey.                                                                                      
În 1982, Nahum Admoni devenise şeful Mossad-ului. Printre cunoscuţii ambasadei era ştiut ca un om rece şi fără 
scrupule. Casey l-a caracterizat ca pe “un evreu care si-ar dori să câştige un concurs de urinat într-o noapte 
ploioasă la Gdansk”. Mai exact, Admoni se născuse la Ierusalim în 1929 din părinţi polonezi emigranţi. Scolit la 
Rehavia Gymnasium, si-a dezvoltat aptitudini lingvistice care l-au ajutat să îmbrace uniforma de locotenent al 
serviciului secret în Războiul de Independenţă din 1948. “Admoni poate să priceapă vreo sase limbi străine” , a 
opinat Casey.                                                                                                                                                                                                
Mai târziu, Admoni a studiat relaţiile internaţionale la Berkeley şi apoi le-a predat la scoală Mossad de la marginea 
Tel Aviv-ului. Mai lucrase şi sub acoperire în Etiopia, Paris si Washington, unde stabilise legături trainice cu 
predecesorii lui Casey: Richard Helms si William Colby. Aceste promovări l-au ajutat pe Admoni să devină un 
birocrat al serviciului secret care ştia să se folosească de cuvinte şi care, după cum a spus Casey, o dată ce a ajuns 
şeful Mossad-ului, “a ştiut să ţină bine cârma. Cum era un om sociabil, se pricepea la femei, la fel de bine cum 
ştia ce era mai bine pentru Israel.”                                                                                                                                      
Portretul făcut de Casey era cel al unui agent care, după cuvintele lui, “a ajuns în frunte pentru că s-a priceput să 
nu-si calce şefii pe bătături.”                                                                                                                                                        
Ceea ce mi-a spus în continuare a fost pe acelaşi ton bombănit.                                                                                                                
“Nimeni nu te poate surprinde, ca cineva pe care l-ai considerat prieten. Până să ne dăm seama că Admoni nu 
avea de gând să mişte nici un deget, Bill Buckley era deja mort. Mai ţii minte cum era pe atunci? Masacraseră 
aproape o mie de palestinieni în cele două tabere de refugiaţi de la Beirut. Forţele Creştine Libaneze i-au omorât; 
evreii simţeau că se întorsese roata din Biblie. Ce-i drept e că Admoni era mână în mână cu criminalul, cu 
Gemayel.” Gashir Gemayel a fost conducătorul grupării Falangiste, iar mai târziu a devenit preşedintele Libanului. 
“ Şi Gemayel era al nostru, da’ n-am avut niciodată încredere în nenorocitul ăla. Iar Admoni fusese permanent 
mână în mână cu el, cât timp Buckley era torturat. N-avem nici cea mai mică idee unde anume în Beirut puteau să-
l ţină ostatec. L-am rugat pe Admoni să afle. A zis că se rezolvă. Şi am tot aşteptat. Ne-am trimis cei mai buni 
oameni la Tel-Aviv să coopereze cu Mossad-ul. Nu era o problemă de bani. Iar Admoni ne tot promitea că se 
rezolvă.”                                                                                                                                                                                        
Casey a mai sorbit puţină apă, părând că retrăieşte acele momente. Ce a spus în continuare a sunat ca verdictul unui 
proces.                                                                                                                                                                               
“Urm ătoarea mutare a lui Admoni a fost să ne spună că OEP pusese la cale răpirea. Noi ştiam că israelienii erau 
gata oricând să dea vina pe Yasser Arafat pentru cel mai neînsemnat incident, aşa că nu l-am crezut la început, 
însă Admoni era foarte convingător. Ne-a dat multe motive să-l credem. Până să ne dăm seama că nu era mâna lui 
Arafat, era mult prea târziu ca să-l mai salvăm pe Buckley. Ceea ce nu ştiam era că de fapt Mossad-ul nu juca 
cinstit – dădea arme Hezbollah-ului ca să-i omoare pe evrei, iar pe de altă parte, le dădea evreilor arme, ca să-i 
omoare pe palestinieni.” 
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                             - Din scrisorile primite la redactie !!!!!!  

                  –    Portret Mircea Ivanescu. Un esec ireparabil      -IX - 
                                                                                                              Autor: FELICIA ANTIP 

     …..   . De exemplu, cum s-a purtat el cu toti colegii din redactiile pe care le-a innobilat prin prezenta, prin ce se 
singularizeaza poezia lui, ce comoara de carte buna, impecabil talmacita in cea mai expresiva limba româna ne-a 
daruit. Si, poate, ce relatie unica a existat intre el si fata-spirt, vioaie, spontana, impetuoasa, spirituala, care a fost . 
Sau care a fost adevaratul secret (nu stiu daca invatat de la Matei Calinescu, de la Eugen Schileru sau descoperit de 
el singur) al modului lui de a bea fara sa se imbete: intre paharele de vodca, sorbea, din când in când, o fiola de 
cofeina, care-i permitea s-o ia de la capat. 
„Acum ma duc, Monseniore, sa modelez in materia bruta a discutiei noastre“ i-a spus la sfârsit Gabriel Liiceanu. 
„Sper totusi sa nu va scap, asemenea siretului din mâna lui Henric.“, a raspuns Mircea Ivanescu, referindu-se la o 
replica dintr-o poveste pe care tocmai i-o spusese: „E viata, Monseniore, viata care-ti scapa din mâini“. 
Si totusi, vai, i-a scapat! Viata lui Mircea Ivanescu nu este in aceasta carte. 
 
 
 

                                     Panseuri vesele pentru o dimineata excelenta !!!! 

- Avram Faibis  - 

Mersul la biserica nu te face credincios, asa cum statul intr-un garaj nu te face masina... 
Greutatea normala: nu trebuie sa cantaresti mai mult decat frigiderul tau. 
Daca trebuie sa alegi intre doua rele - alege-l pe cel pe care nu l-ai mai incercat pana atunci. 
 Nu testa niciodata adancimea apei cu ambele picioare. 
A avea constiinta curata inseamna a avea memorie proasta. 
Cei cinstiti sunt inadaptatii societatii. 
A gresi este omeneste. 
A da vina pe altul este si mai omeneste. 
Cel mai important nu este sa stii! 
Mai important este sa ai telefonul celui care stie. 
Eu nu sufar de nebunie! 
Ma bucur de ea in fiecare minut.. 
Banii nu fac fericirea, o cumpara gata facuta. 
Inteligenta ma urmareste, dar eu sunt mai rapid. 
Fugi de tentatii, dar incet, ca sa te poata ajunge. 
Exista o lume mai buna, dar este foarte scumpa. 
A studia inseamna sa te indoiesti de inteligenta colegului de birou. 
Alcoolul omoara incet-incet. 
Nu conteaza, te grabesti? 
Exista doua cuvinte care iti deschid multe usi: "trage" si "impinge". 
Nu bea la volan! Te lovesti de ceva si se varsa bautura.. 
Se spune ca inotul face bine la silueta... 
Spun cei care n-au vazut inca o balena. 
Orice barbat are nevoie de o femeie fiindca sunt o gramada de lucruri pentru care nu poti sa faci guvernul vinovat. 
Prieteni sunt acele persoane care te iubesc cu toate ca te cunosc bine. 
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        Anul nou al pomilor este o sarbatoare minora a poporului evreu , dar in acelasi timp destul de veche, fiind 
mentionata cam din perioada celui de-al doilea templu.Legenda spune ca pomii invidiosi fiind ca oamenii au un an 
nou au cerut si ei acelasi lucru. De aceasta sarbatoare este legata traditia "zeciueli", prin care a zecea parte din 
recolta de fructe se daruia preotilor si saracilor. Aceasta sarbatoare nu este mentionata in biblie, discutiile despre 
ea datand din perioada  Misnaica.Rabinii din timpul Misnei se pun de acord ca Anul Nou al copacilor sa fie in luna 
Svat.,luna care marcheaza sfarsitul iernii si inceputul primaverii. Desi odata cu disparitia celui de-al Doilea 
Templu, legile zeciueli dispar in Ierusalim si Tara Sfanta, sarbatoarea Anului Nou al arborilor nu dispare.Tu-bi-
Shvat este doar o sarbatoare a naturii si nu este legata de nici un serviciu religios in sinagoga.Totusi sunt multe 
obiceiuri legate de aceasta sarbatoare a naturii in general, si a copacilor in special. In perioada celui de-al Doilea 
Templu in Eretz Israel era obiceiul de  a planta un copac la nasterea unui copil, de regula cedru, acel copac falnic 
si rezistent.in caz ca noul nascut era baiat , iar daca noul nascut era fata un copac mic si fragil -chiparosul. La 
nunta din lemnul acelui copac se cladea hupa (baldachin). In sec.15 misticii din Safed au introdus ceremonii legate 
de Tu-bi-Shvat .Sarbatoarea  se celebra printr-o adunare la care se consumau fructe specifice tarii, se cantau 
cantece compuse special pt. aceasta ocazie si se beau 4 pahare de vin .Ulterior acest obicei s-a raspindit in toate 
comunitatile sefarde din Europa si tarile islamice.Ulterior alte comunitati au adaugat acestui obicei noi traditii. 
Evreii greci din zona Salonikului purtau costume simbolizand diferite feluri de copaci, cantau si reciteau texte care 
mentionau importanta copacilor pt. oameni, reprezentatii tinute in sinagogi ori in locuri publice. Indiferent insa de 
modul diferit in care se serbau in diferitele comunitati aceasta sarbatoare, un lucru este totusi comun ,consumul de 
fructe specifice Eretz Israel, la loc de cinste fiind roscova, apoi smochinele curmalele si stafidele. Copacul cu o 
semnificatie deosebita in Israel este migdalul, ghiocelul acestor tinuturi, Acesta este primul copac care infloreste , 
fiind vestitorul primaverii.In Israelul de astazi aceasta sarbatoare are mai mult un caracter ecologist, obisnuindu-se 
ca in fiecare gradinita si scoala fiecare copil sa planteze un pom in aceasta zi. Pomii sunt pusi la dispozitie de 
Keren Kayemet iar locurile sunt puse la dispozitie in functie de necesitatile tarii               – Wald Dorel - 
                                                                                                                                                    Odobesti 
 

         
 

                                 


