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 **   Ministrul Apararii, Moshe Yaalon,s-a intalnit in biroul sau din Tel Aviv cu Martin Dempsey , 
Presedintele Comitetului sefilor de stat major inter-arme al SUA. Martin Dempsey efectueaza ultima sa 
vizita in Israel ca sef al JCS,El a apreciat bunele relatii dintre Washington si Ierusalim si a sustinut ca 
succesorul sau va mentine aceste relatii si chiar va actiona pentru a le amplifica. 

 **    Israel Aerospace Industries LtD, a prezentat ultimul sau model de drona (avion fara pilot ),, sinucigasa 
“.Aceasta este capabila sa ramana in aer timp de sase ore si sa zboare pe distante mari.Drona este echipata 
cu un sensor care permite operatorilor sai sa caute tintele cu precizie,fie ca este pe uscat sau pe mare,fie ca 
sunt fixe sau mobile. 

 **   Desi cetatenii Israelului continua sa fie tinta rachetelor trase de teroristii din Fasia Gaza, Mekorot ( 
compania nationala de apa ), va dubla cantitatea de apa pe care o furnizeaza enclavei 
palestiniene.Alimentarea cu apa va fi asigurata prin conducta de la Nahal Oz,aproape de sudul 
enclvei,precum si printr-o conducta mai veche care va furniza apa in central Fasiei Gaza. 

 **    Israelul a lansat lovituri aeriene impotriva militantilor palestinieni din Fasia Gaza, dupa ce doua 
rachete au fost trase impotriva Israelului din enclava.Cele doua rachete au vizat orasele Ashkelon si 
Netivot, langa granita Gazei.Proiectilele au aterizat pe teren deschis, departe de orasele israeliene. Drept 
raspuns, Israelul a lansat trei atacuri aeriene impotriva unor locuri unde sustine ca se antreneaza militantii 
Hamas.Armata israeliana "va actiona impotriva agresiunii, va actiona impotriva celor care doresc sa 
terorizeze Israelul si va actiona sa protejeze israelienii impotriva carora se lanseaza proiectile din Gaza", a 
declarat un purtator de cuvant al armatei, colonelul Peter Lerner. 

 **   Marina israeliana a interceptat si preluat un vas cu activisti in marea Mediterana. Vasul incerca sa 
sparga blocada din Gaza si in urma interceptarii a fost escortat intr-un port , a anuntat armata israeliana.O 
flotila de patru vase la bordul carora se afla activisti pro-palestinieni incearca sa ajunga in Gaza pentru a 
atrage atentia asupra blocadei impusa de Israel. In urma cu cinci ani, o initiativa similara s-a incheiat cu un 
raid in forta al israelienilor, soldat cu mai multi morti de origine turca, ceea ce a dus la o criza 
internationala.Trei dintre navele flotilei au facut cale intoarsa, in vreme ce a patra, Marianne of 
Gothenburg, a fost interceptata de marina israeliana si escortata intr-un port israelian. Printre pasagerii 
celor patru vase se afla parlamentarul arab-israelian Basel Ghattas, fostul presedinte tunisian Moncef 
Marzouki si cel putin un parlamentar european.Israelul a impus blocada in Gaza in 2006 dupa ce Hamas a 
capturat un soldat israelian. 

 **    Președintele Federației palestiniene de fotbal, Djibril Rajoub, a anunțat la congresul FIFA, ca 
Palestina a renunțat la cererea de a exclude Israelul din toate competițiile organizare de FIFA. ''Am decis 
sa retragem cererea de suspendare'', a declarat Rajoub, in cadrul celui de-al 65-lea Congres FIFA de la 
Zurich. Președintele Federației palestiniene de fotbal, Djibril Rajoub, și Președintele Federației israelene 
de fotbal, Ofer Eini, au dat mana dupa votul care a hotarat ca Israelul sa nu fie suspendat.  
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 **  Un lider al mișcării islamiste Hamas a fost eliberat joi de justiția israeliană. Acesta a fost arestat cu un 
an în urmă după un caz de asasinare a trei adolescenți israelieni.Hassan Youssef a fost deținut în mai multe 
rânduri în Israel, iar în 2006 a fost ales membru al Parlamentului palestinian, scrie Mediafax.Bărbatul a 
devenit cunoscut după ce și-a dezmoștenit unul dintre fii care a recunoscut că a fost informator al 
Serviciului israelian pentru securitatea internă. 

 **    Premierul israelian Benjamin Netanyahu a dat asigurări că Israelul nu comite crime de război, după 
publicarea unui raport ONU ce indică posibile acțiuni în acest sens ale statului evreu și ale unor grupări 
palestiniene în timpul conflictului din Gaza din 2014. 'Israelul nu comite crime de război. Israelul se apără 
împotriva unei organizații teroriste care cere distrugerea sa și care ea însăși comite numeroase crime de 
război', a declarat Benjamin Netanyahu în Knesset (parlament), făcând referire la organizația islamistă 
palestiniană Hamas. 

 **     Egiptul a desemnat pe Hazem Khairat în calitate de ambasador în Israel, primul după 2012, semn al 
destinderii relațiilor dintre cele două țări care consideră că mișcarea Hamas reprezintă o amenințare pentru 
securitatea lor. 

 **    Actorul american Michael Douglas a primit într-o ceremonie desfășurată la Ierusalim, premiul 
Genesis pentru 'cariera sa și pentru pasiunea lui pentru moștenirea evreiască și pentru Statul Evreu'. 
Distincția, în valoare de un milion de dolari, acordată anual, unei singure persoane, i-a fost înmânată de 
premierul israelian, Benjamin Netanyahu, în cursul unei gale în stil hollywoodian prezentate de celebrul 
comic american Jay Leno și de fotomodelul israelian Bar Rafaeli. 'Eu sunt evreu', au fost primele cuvinte 
rostite, după primirea premiului, de artistul de 70 de ani. Aflat la cea de-a cincea sa călătorie în Israel, 
Michael Douglas a anunțat că va dona banii care însoțesc premiul în favoarea celor care contribuie la 
impulsionarea unui iudaism pluralist. 

 **     O echipă de muncitori a descoperit, la extinderea autostrăzii principale din Israel, care leagă 
Ierusalimul de Tel Aviv, o biserică veche de 1.500 de ani. au anunţat arheologii. Biserica datează din 
perioada 324-638 d.Hr., când zona în care se află azi statul Israel şi teritoriile palestiniene se afla sub 
dominaţia Imperiului Bizantin, au anunţat arheologii.Biserica făcea parte dintr-un punct de popas al 
călătorilor pe drumul dintre Ierusalim şi zona de coastă, care includea porturi antice cum ar fi Jaffa, a 
declarat Autoritatea pentru Antichităţi din Israel. 

 **  Institutul Cultural Român de la Tel Aviv susține prezența designerului vestimentar Florentina Giol la 
evenimentul "Delishow - Fashion and Culinary Mash-up" - White Night Europa.In cadrul evenimentului, 
Florentina Giol și Tamar Branitzky (Israel) vor colabora pentru realizarea unui proiect de design 
vestimentar. "Delishow — Fashion and Culinary Mash-up" va aduce împreună creatori de vestimentație și 
de artă culinară din Austria, Belgia, Republica Cehă, Franța, Grecia, Lituania, România, Slovenia și Israel, 
într-un eveniment dedicat Europei și Israelului, care va avea loc în Rothschild Plaza 1 din Tel Aviv. 
Evenimentul este organizat de Primăria Tel Aviv — Yafo în parteneriat cu Delegația Uniunii Europene, 
ambasade și institute culturale ale statelor europene în Israel. Florentina Giol a absolvit Universitatea de 
Artă din București în anul 2000. Locuiește la Brăila și lucrează în propriul atelier de creație vestimentară. 
Împreună cu alți tineri creatori din România, organizează și participă la evenimente și târguri 
internaționale de design vestimentar în cadrul grupării "Band of Creators".    – Mediafax –  
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�  Secţia Drumuri Naţionale a primit trei freze pentru zăpadă noi, în locul celor de peste 40 de ani 
vechime, care nu mai făceau faţă iernilor grele. Autofrezele au o capacitate de 3.500 de tone pe oră, faţă 
de 1.200 de tone pe oră cât aveau cele vechi. În plus, acestea consumă mai puţin combustibil, se 
deplasează mai repede, au soft specializat şi pot fi urmărite prin GPS. 
�   A XIII-a ediţie a Salonului Auto Vrancea (SAV) a debutat la Focşani, transformând Piaţa Unirii într-
o parcare de lux. 70 de modele de autoturisme pot fi văzute timp de trei zile în centrul Focşaniului unde 
doritorii pot găsi maşini de la câteva mii la câteva zeci de mii de euro ,dealerii au venit cu modele noi şi 
cu pachete de finanţare prin programele Rabla sau “Prima maşină”. 
�     Casa de Cultură „C. C. Giurescu” de la Odobeşti anunţă că se va inaugura vernisajul expoziţiei 
„Amintiri”, a pictori ţei Constanze Wingert. „Născută în Odobeşti – Vrancea, pe numele de fată Chiper, 
Constanze Wingert a absolvit Institutul de Arte Plastice «Nicolae Grigorescu» din Bucureşti, clasa Prof. 
Vasile Melica. Expoziţia de faţă este prima în oraşul natal şi poate fi considerată ca o întoarecere artistică 
după aproape 3 decenii, în care Constanze Wingert şi-a creat un stil propriu şi mai ales un nume în 
breaslă”. 
�   Scriitoarea Mariana Vicky Vartosu lansează astăzi cartea pentru copii “Poveştile Alyaziei”. 
Evenimentul are loc la ora 10,00 în Sala “Florentin Delmar” a Ateneului Popular „Mr. Gh. Pastia”, 
organizatorul principal, în parteneriat cu Liga Scriitorilor din România - Filiala Vrancea.“Sunt invitaţi să 
participe toţi acei al căror suflet de copil încă mai vibrează în graba cotidiană, alături de elevi de la Şcoala 
Generală “Ştefan cel Mare” şi de la Grădiniţa nr.17 din Focşani”, 
�   Societatea de creştere a păsărilor din Goleşti, care produce ouăle ”Din Ogradă”, a obţinut Premiul 
”Superior Taste” (Gust superior - n.r.)  la concursul organizat de International Taste & Quality Institute 
(Institutul Internaţional al Gustului şi Calităţii), cea mai importantă organizaţie mondială dedicată testării 
şi promovării băuturilor şi produselor alimentare de calitate. Cei care dau aceste premii sunt „greii” din 
gastronomia mondială, deţinători ai valoroaselor stele Michelin. Premiul ”Superior Taste” este singura 
marcă a calităţii gustului, atribuită de aceşti  lideri în domeniu, după cum arată organizatorii. 
�   Donatorii de sânge vor primi călătorii nelimitate pentru o perioadă de o lună de zile cu autobuzele 
Societăţii de Transport Public din Focşani. Decizia a fost luată la ultima şedinţă a Consiliului Local 
Focşani în cadrul căreia a fost modificată o decizie a legislativului local din 2013 prin care donatorii de 
sânge primeau doar o reducere la un abonament cu 20 de călătorii. În urma modificării, donatorii de sânge 
vor primi un abonament lunar fără limită de călătorii, fiind în aceeaşi situaţie ca şi veteranii de război, 
văduvele de război, foştii deţinuţi politici, persecutaţi politici din motive etnice şi alte categorii de 
persoane stabilite prin legi speciale. 
�    Cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului, porţile subunităţilor de pompieri din structura Inspectora-
tului pentru Situaţii de Urgenţă  Vrancea s-au deschis pentru a putea primi vizita sărbătoriţilor la Focşani, 
Adjud, Panciu şi Vidra. 
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�    Focșănenii care locuiesc în zona de nord a municipiului, și nu numai, au parte de o surpriză plăcută, 
pe care le-a făcut-o cunoscuta firmă de distribuție Crona Com SRL, firmă care deține și brandul de lactate 
„Tradiții Vrâncene”. Aceasta a inaugurat Supermarketul BigObor, care funcționează pe strada Vrancei nr. 
21, vizavi de Talciocul Obor. Ieri a avut loc deschiderea oficială a acestui magazin, care fost conceput 
special pentru buzunarele tuturor focșănenilor. 
�    Locuitorii orașului Odobești, dar și cei din localitățile învecinate vor putea beneficia, în scrut timp, de 
serviciile medicale ale angajaților Centrului de Sănătate Multifuncțional. Conducerea Spitalului Județean 
de Urgență speră ca începând cu data de 1 iulie, acest centru, care funcționează în incinta fostului spital din 
Odobești, să fie deschis. În prezent, se lucrează intensiv la amenajarea interioară și exterioară a centrului, 
dar și la utilarea camerelor. În centrul multifuncțional de la Odobești vor funcționa cabinete de pediatrie, 
medicină internă, obstetrică-ginecologie și un punct de recoltare a analizelor medicale. 
�   Casa Corpului Didactic „Simion Mehedinţi” găzduiește, expoziţia „Din lumea cărţilor”, fiind expuse 
lucrările elevilor implicaţi în proiectul regional „Trepte peste Timp dincolo de lumea cărtilor”, coordonat de 
reprezentanții Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Bilieşti. 
�     Ateneul Popular ,,Mr.Gh.Pastia“ din Focşani a găzduit cea de-a VII-a ediţie a Concursului 
Interjudetean de Interpretare Instrumentală ,,Noelia Prisecaru“, secțiunea soliști, pentru instrumentele pian 
și chitară. Un număr de 128 de copii care studiază instrumentul ca disciplină de specialitate în unitățile de 
învățământ artistic sau în altfel de forme de învățământ (asociaţii, palate ale copiilor, şcoli populare de 
artă), din județele Bacău, Brăila, Buzău, Galați, Iași, Neamț, Vaslui, Vrancea și municipiul Bucureşti, au 
evoluat pe scena Ateneului Popular, în fața unui juriu de specialiști.   
�   Gheorghiță Geană, cercetător la Institutul de Antropologie al Academiei Romane și profesor la 
Facultatea de Filosofie din cadrul Universității din București  va susține, conferința publică „Familia la 
răscruce”. Temele abordate sunt: familia ca microsistem social, eroziunea structurii profunde a familiei în 
era globalizării, fenomene curente ale familiei contemporane (monoparentalitatea, concubinajul, 
sentimentul singurătății), identificarea reperelor de salvare a familiei. 
�   Profesorul Florea şi-a lansat primul volum de versuri. Evenimentul s-a desfăşurat la Biblioteca Publică 
din Odobeşti şi a reunit prieteni şi colegi, autorităţi locale, slujitori ai Bisericii şi elevi. Fiind un volum cu o 
puternică tentă biografică, mărturie a unei cariere de 45 de ani de profesorat, lucrarea este însoţită de zeci 
de imagini din viaţa autorului, de la vârsta fragedă a prunciei alături de bunici, până în zilele noastre când 
autorul este el însuşi bunic. 
�   Corina-Mihaela Cazaciuc, Diana Păduraru-Coban şi Elena Vlăsceanu sunt organizatoarele unui 
eveniment dedicat iei. duminică, 21 iunie, la ora 17:00 va avea loc „IA mea” - expoziţie de ii din colecţiile 
personale ale vrâncenilor, la Muzeul „Trepte de istorie” din Piaţa Unirii.La ora 18:00, „Sânzienele au ie” - 
întâlnire, plimbare, fotografii, relaxare de duminică, îmbrăcate în ie – Piaţa Unirii. La ora 19:00 – „Obiceiul 
Sânzienelor” – spectacol de muzică şi dansuri populare susţinut de Ansamblul Folcloric Profesionist „Ţara 
Vrancei” din Focşani – Piaţa Unirii, lângă Muzeul „Trepte de Istorie”.Miercuri, 24 iunie, la ora 10:00, va 
avea loc deschiderea expoziţiei dedicate Zilei Universale a Iei - Muzeul de Istorie şi Arheologie – B-dul 
Gării, Focşani. Parteneri în cadrul evenimentului sunt Ateneul Popular "Mr.Gh.Pastia",Ansamblul 
Folcloric"Ţara Vrancei"şi Muzeul de Istorie şi Arheologie din Focşani. 
�   Ziua Drapelului Naţional a fost sărbătorită în Garnizoana Focşani, în cadrul unei ceremonii militare, 
care s-a desfășurat în Piaţa Unirii, pe esplanada Palatului Administrativ.                            - ziar.com - 
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�  În Bulgaria a fost depistat primul caz de infectie din acest an cu virusul West Nile, transmis prin 
intepatura de tantar. Este vorba despre un copil in varsta de sapte ani din Sofia .Prezenta virusului a fost 
depistata prin analize de laborator. Copilul prezenta dureri de cap, febra, dureri musculare, oboseala acuta 
si eruptii cutanate.Anul trecut, in Bulgaria a mai fost inregistrat un caz de infectare cu virusul West Nile, la 
o femeie care se intorsese din Grecia. 
�  Mama lui Cristiano Ronaldo a fost arestată pe aeroportul Barajas din Madrid. Dolores Aveiro încerca să 
părăsească Spania şi să meargă în Portugalia cu 55.000 de euro în bagajul de mână. Femeia în vârstă de 61 
de ani nu a putut să justifice provenienţa banilor, aşa că autorităţile spaniole i-au confiscat 45.000 de euro 
şi au lăsat-o să plece cu 10.000 de euro, suma maximă permisă de lege.Tentativa de părăsire a Spaniei cu o 
sumă mai mare de 10.000 de euro nu reprezintă o infracţiune. 
�  Jihadişti din cadrul reţelei extremiste sunnite Stat Islamic (SI) au plasat explozibili în oraşul istoric 
Palmira, în deşertul sirian, care se află pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO, a anunţat 
Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). 

 �    Un spital din Stockholm va deschide prima clinică de urgenţă din Suedia pentru victimele de sex 
masculin ale violurilor. Aproximativ 370 de cazuri de agresiuni sexuale cărora le-au căzut victime bărbaţii 
sau băieţii au fost raportate în Suedia anul trecut, afirmă presa suedeză. 

 �   Un laptop conţinând informaţii secrete legate de centrala nucleară Paks din Ungaria a fost furat dintr-o 
maşină parcată în Budapesta, a anunţat tabloidul Blikk, în timp ce compania care administrează centrala 
insistă că laptopul are dispozitive de protecţie actualizate. Poliţia din Budapesta a lansat o anchetă. 

 �  Un nou depozit central pentru deşeuri radioactive a fost deschis în zona de excludere a centralei 
nucleare ucrainene avariate de la Cernobîl. Instalaţia, în valoare de 17,5 milioane de euro, a fost finanţată 
de către Marea Britanie şi Uniunea Europeană (UE).În centru urmează să fie depozitate mii de deşeuri care 
emit radiaţii, produse derivate din domeniul construcţiilor, ingineriei şi altor industrii, pentru o perioadă de 
până la 50 de ani.Autorităţile afirmă că deşeurile radioactive urmează să fie stocate în conformitate cu 
normele internaţionale de siguranţă şi securitate radiologică şi vor permite îmbunătăţirea manipulării în 
siguranţă a materialelor radioactive din întreaga Ucraină. 

 �    O statuie a unui etnic naţionalist bosniac sârb, Gavrilo Princip, care l-a asasinat pe arhiducele Franz 
Ferdinand în urmă cu 101 ani şi a declanşat Primul Război Mondial, considerat un simbol al patriotismului 
sârbesc, a fost dezvelita la Belgrad. Statuia de bronz înaltă de doi metri a lui Gavrilo Princip a fost 
dezvelită într-un parc din centrul capitalei sârbe, un eveniment la care au participat câteva sute de persoane.

 �   Un muncitor în construcţii a găsit aur cu inscripţia "Swiss Bank", în valoare de aproximativ un milion 
de euro, în timpul unei lucrări de demolare din oraşul Passau, situat în landul german Bavaria. Autorităţile 
germane au demarat o anchetă pentru a încerca să afle cui îi aparţine aurul. 
�   Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii a vizitat, fostul lagăr nazist de la Bergen-Belsen . Regina 
Elizabeth, în vârstă de 89 de ani, şi prinţul consort Philip au depus coroane de flori la intrarea în fostul 
lagăr nazist . Înainte de a merge în fostul lagăr situat în apropiere de Hanovra, regina Elizabeth a vizitat 
Poarta Brandenburg din Berlin. Aproximativ 50.000 de prizonieri din întreaga Europă au murit în lagărul 
Bergen-Belsen. Lagărul Bergen-Belsen, unde a murit celebra scriitoare adolescentă Anne Frank şi alte zeci 
de mii de persoane, a fost eliberat de armata britanică în anul 1945.                       -Mediafax.ro – 
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CRITERIILE  în baza c ărora se acordă biletele pentru tratament balnear,în 
mod gratuit sau cu suportarea unei contributii        ( I )                       

A. Criterii generale 
A.1.  Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de: 
a) pensionar al sistemului public de pensii ; 
b) asigurat al sistemului public de pensii care a realizat un stagiu de cotizare de cel putin 6 luni in ultimele 
12 luni anterioare repartizarii biletului;  
c) asigurat al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;  
d) beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementeaza dreptul la bilet de tratament balnear prin 
sistemul public de pensii. 
A.2.   Pot beneficia de tratament balnear persoanele care dovedesc existenţa unei afecţiuni medicale care să 
necesite tratament balnear, în conformitate cu prevederile legale. 
A.3.   Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au domiciliul sau resedinta în Romania; 
A.4.  Biletele de tratament balnear se pot acorda numai in limita numărului locurilor la tratament balnear 
finanţat din bugetul asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea anuală; 
A.5.  Biletele de tratament balnear, inclusiv suplimentarile primite de la CNPAS prin redistribuire, se 
acorda in conformitate cu ordinea de ierarhizare a cererilor prin care se solicită bilete de tratament balnear, 
în functie de criteriile specifice, în limita locurilor repartizate, pe serii, staţiuni si unitati de cazare. 
A.6. Din totalul biletelor de tratament balnear repartizate pentru fiecare luna, 3% raman la dispozitia 
conducerii casei teritoriale de pensii, pentru solutionarea unor cazuri medicale grave, cazuri sociale 
deosebite etc., care necesita tratament balnear in regim de urgenţa. 
A.7. Numarul total al biletelor acordate cu titlu gratuit se imparte pe serii si statiuni, proportional cu 
numarul total al biletelor de tratament balnear repartizate pentru fiecare serie, cu respectarea prevederilor 
legale in vigoare. 
A.8.Dupa repartizarea biletelor gratuite si a celor aflate la dispozitia conducerii, biletele ramase se 
repartizeaza pe serii, statiuni si unitati de tratament, dupa cum urmeaza:  
- cel putin 80% pentru pensionari;  
- pana la 20% pentru asigurati. 
A.9.In vederea aplicarii criteriului specific al beneficiului unui bilet de tratament balnear in ultimii 2 ani, in 
functie de DATA PREZENTARII IN STATIUNE inscrisa in biletul de tratament balnear, anul 
calendaristic se imparte dupa cum urmeaza: 
a. sezon – în perioada 15 mai – 31 august a fiecarui an; 
b. extrasezon – în celelalte perioade ale anului. 
A.10.Biletele de tratament balnear se acorda individual. În cursul unui an calendaristic, unei persoane i se 
poate elibera un singur bilet de tratament balnear. Refuzul nejustificat al unui bilet de tratament balnear 
repartizat potrivit prezentelor criterii, conduce la pierderea dreptului la un alt bilet de tratament balnear in 
cursul anului calendaristic respectiv.                                                                     ( InfoAZ )  
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                                            EVREII DIN ODOBE ŞTI- FILE DE ISTORIE 
                                                                              -1-                             Bogdan Constantin Dogaru   

Evreii din Odobeşti, deşi au avut o pondere numerică relativ scăzută comparativ cu coreligionarii lor din 
celelalte oraşe ale Judeţului Putna, au constituit una din cele mai active comunităţi nu numai la nivel 
judeţean ci şi la nivelul Moldovei. Evident nu este vorba despre contribuţia lor la dezvoltarea economică 
a urbei din apropierea Măgurei, de altfel deloc de neglijat, ci de faptul că „israeliţii” odobeşteni s-au 
situat în prima linie a mişcării sioniste din Vechiul Regat şi în fruntea luptei evreilor pământeni pentru 
dobândirea drepturilor politice.Prezenta lucrare, departe de a reprezenta o analiză exhaustivă a întregii 
realităţi evreieşti din Odobeşti, oferă o imagine de ansamblu a contextului istoric în care a evoluat 
populaţia de religie mozaică, constituind un punct de plecare pentru demersuri ştiinţifice ulterioare. 

Abordarea temei a fost făcută din punct de vedere organizaţional, având în vedere rolul esenţial jucat în 
viaţa evreimii de diversele societăţi, asociaţii, cercuri, cluburi, însăşi Comunitatea Evreilor din Odobeştii 
fiind percepută şi recunoscută de autorităţile române ca o componentă a societăţii civile, cu personalitate 
juridică şi morală. 

Pe de o parte constatăm suferinţele evreilor în timpul răbufnirilor antisemite din 1897, la Congresul 
Asociaţiei „Drepturile”, sau din 1925 (când se desfăşoară la Focşani nunta şi procesul lui Corneliu Zelea 
Codreanu), culminând cu represiunea dură din perioada dictaturii carliste şi antonesciene: retragerea 
cetăţeniei, restricţii privind aprovizionarea şi circulaţia, internarea în lagărul de prizonieri, încadrarea în 
detaşamente de muncă obligatorie, exproprierea bunurilor imobile urbane şi rurale, confiscarea bunurilor 
mobile.  

Pe de altă parte, observăm că au existat destule momente de armonie şi bună colaborare între români şi 
evrei. Ba mai mult, sursele istorice atestă cu claritate faptul că autorităţile române ofereau uneori sprijin 
financiar organizaţiilor evreieşti atunci când acestea se aflau în dificultate. Spre exemplu, în perioada 
interbelică, în a doua parte a anilor ’30, Comunitatea Evreilor din Odobeşti era stipendiată de primăria 
din oraş cu o sumă anuală de 8000 de lei iar Primăria Focşani oferea Primei Societăţi Fraterna o sumă 
anuală de 4000-5000 de lei pentru întreţinerea Dispensarului „Ferdinand I”. 

În ciuda impresiei generale de bunăstare a evreimii odobeştene, a existat în rândul acesteia şi un procent 
important de persoane sărace ce aveau nevoie de asistenţă socială. 

Cartea de faţă este rezultatul investigaţiilor pe care le-am făcut în Arhivele Naţionale, la Bucureşti şi 
Focşani, la Biblioteca Academiei Române din Bucureşti şi la Biblioteca Centrală Universitară din Iaşi. 
Ţin să adresez mulţumiri atât preşedintelui Comunităţii Evreilor din Focşani, domnul Mircea Rond care 

mi-a pus la dispoziţie o serie de documente interesante din arhiva Comunităţii Evreilor din Odobeşti cât 
şi domnului dr. Romeo Valentin Muscă, director al Casei de Cultură din Odobeşti care m-a sprijinit în 
editarea lucrării. 

Nu în ultimul rând, doresc să mulţumesc colegilor de la Arhivele Naţionale Vrancea dar şi Asociaţiei 
Arhivi ştilor şi Prietenilor Arhivelor „Constantin Giurescu” Vrancea pentru suportul oferit la realizarea 
documentării.                                                                                                     

                                                                                                                                          AUTORUL 
                                       I. COMUNITATEA, SINAGOGA, ŞCOALA 
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Vechimea comunităţilor israelite din Ţările Române se pierde în negura Evului Mediu. Fiecare din 
comunităţile răspândite în târgurile şi oraşele Moldovei constituia câte o persoană morală, cu o 
administraţie neatârnată, organizată pe temeiul unui hrisov special domnesc, fiind sub directa ocrotire a 
ocârmuirii. Numai într-un singur punct ne înfăţoşau o unitate constituită, fiind toate supuse obedienţei 
unui hahambaşa cu sediul la Iaşi; încolo, fiecare din ele se conducea de staroste şi fruntaşi, mai târziu de 
epitropi sau cahali, aleşi de populaţie şi confirmaţi de domn sau de ocârmuire şi, mai apoi, de Sfatul 
orăşenesc prin anumite înscrisuri. 

Rabinul era un conducător duhovnicesc cu restrânse drepturi judecătoreşti, îngrijind întrucâtva de actele 
stării civile. 

Funcţiile de staroste, fruntaşi şi epitropi sau cahali puteau fi ocupate numai de evreii pământeni; cei 
sudiţi, sau supuşi străini, deşi contribuiau la dările taxei asupra vitelor şi păsărilor, nu puteau funcţiona ca 
administratori. Erau însă scutiţi de orice alte dări directe sau indirecte în comunitate, ca unii ce erau sub 
scutul consulilor străini. 

Toţi aceşti administratori, în unire cu hahambaşa, regulau dările generale şi taxa pentru vite, cunoscută 
mai apoi sub numele de „gabelă” care se dădea în administrare unui „baal taxe”-taxier-şi prin mijlocirea 
lor se făcea catagrafia evreilor din oraşe şi chiar din sate. Aceştia din urmă ţineau de oraşul de reşedinţă al 
ţinutului (judeţului) către care achitau o dare fixă anuală ce se încasa de către zapciu. 

Staroştii se alegeau anual, de Paşti, de către membrii influenţi şi notabili ai comunităţii israelite, cu 
recomandarea hahambaşei şi confirmarea domnului Moldovei printr-o anafora specială ce se înmâna 
fiecărui staroste. Ca şefi ai comunităţii şi reprezentanţi ai lui hahambaşa în teritoriu, reprezentau porţia lui 
de putere laică şi aveau liberă intrare în pârcălăbiile şi isprăvniciile ţinuturilor (judeţelor) respective, 
precum şi la orice alte autorităţi, spre a putea apăra drepturile comunităţilor şi ale membrilor lor.  

Cu acordul hahambaşei, staroştii fixau cuantumul taxelor, achitau datoriile către fisc şi administrau 
averea comunităţilor.  

Foştii staroşti sau fiii şi rudele lor influente purtau denumirea de fruntaşi ai comunităţii. 
Odată cu desfiinţatea hahambaşiei ca instituţie la 1834 dispar şi stărostiile. În locul staroştilor apar noii 

reprezentanţi oficiali ai comunităţilor evreieşti, respectiv cahalii şi epitropii. 
În afară de staroste, în fiecare târg sau oraş funcţiona câte un rabin al comunităţii. Funcţia lor era 

viageră afară de cazul când se retrăgeau de bunăvoie, se mutau în alt loc sau în urma unor certuri interne.  
Rabinii aveau jurisdicţie asupra enoriaşilor din comunitate, în virtutea căreia judecau nu numai cauzele 

privind probleme religioase ci şi procese civile şi penale, pronunţând hotărâri şi pedepse ce se puneau în 
executare prin mijlocirea starostelui ce putea conta pe sprijinul autorităţilor locale. În chestiile importante 
însă, se putea face apel la vel-cămăraş sau la Divanul domnesc. 

Dar acolo unde avea o autoritate deplină, era în chestii religioase: logodne, căsătorii, despărţiri, 
înmormântări. 
Judecata se făcea după legile mozaice, sau mai bine zis după pravielele mozaico-talmudice, care aveau 

deplină autoritate. Sub supravegherea rabinilor locali erau hahamii-şochtim-care variau ca număr în funcţie 
de mărimea localităţii. Ei făceau parte din clerul mozaic şi executau tăierea rituală a vitelor şi păsărilor. 
Aceştia, ca şi rabinii, erau scutiţi de orice dare directă sau indirectă către stat1. 

                                                 
1 Elias Schwarzfeld, Aşezămintele evreilor din Moldova în veacul al XVIII-lea şi jumătatea veacului al XIX-lea, în *** Evreii din 
România în texte istoriografice. Antologie (coord. Lya Benjamin), Ed. Hasefer, Bucureşti, 2004, p. 75-76 şi 79-81. 
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            O poveste incredibila din Al Doilea Razboi Mondial 
                        Dragostea învinge detenţia  - 1 - 
      Horace Greasley: prizonierul care a evadat de sute de ori pentru a-şi revedea iubita       

       În tumultuoasele vremuri ale celui de-al doilea Război Mondial, istoria 
evadărilor avea să consemneze cazul unui prizonier britanic care a reuşit să evadeze de peste două sute de 
ori, întorcându-se de fiecare de bunăvoie în interiorul, deloc plăcut al lagărelor naziste. Motivul care-i 
„dădea aripi” la propriu şi la figurat lui Horace Greasley să-şi rişte viaţa de nenumărate ori a fost unul cu 
adevărat irezistibil: dragostea! Restul a rămas în amintiri, o carte autobiografică de succes, precum şi 
scenariul unui viitor film artistic.  
Născut de Crăciun, călit în lagăre 
Pe data de 25 decembrie 1918, Horace Greasley şi fratele său geamăn Harold, aveau să vadă lumina zilei 
în satul Ibstock din comitatul britanic Leicestershire. Viaţa sa părea că nu va suferi vreo turnură deosebită. 
Totuşi, când Horace avea douăzeci de ani, regimul Germaniei naziste a invadat Cehoslovacia, iar serviciul 
militar a devenit obligatoriu în Marea Britaniei.Cu toate că ar fi avut ocazia unei slujbe care să-l scutească 
de serviciul militar şi trimiterea pe front, Horace a refuzat politicos oferta aparent salvatoare şi s-a decis să 
meargă la război.După prima zi de intrucţie în regim special, Horace s-a ales cu porecla de „Jim” din 
partea unui caporal căruia nu-i plăcea prea mult numele său de botez. Horace s-a obişnuit atât de mult cu 
apelativul de „Jim” încât l-a păstrat nu doar în perioada războiului, ci şi în restul vieţii sale. La încheierea 
perioadei de instrucţie, a fost detaşat în nordul Franţei lângă Cambrai. În urma invaziei-fulger soldată cu 
cucerirea Franţei, Greasley a împărtîţit soarta a mii de soldaţi britanici căzând prizonier. A fost transportat 
prin Franţa şi Belgia până în Polonia, unde erau lagărele destinate prizonierilor de război ai Germaniei. 
Condiţiile de transport până în Luxemburg au fost cât de cât acceptabile, însă acolo îi aştepta un adevărat 
tren al groazei care avea să-i ducă în lagăre. 

De fapt lagărul începea chiar la intrarea în vagoanele insalubre în care 
absolut toţi prizonierii s-au îmbolnăvit de dizenterie. Mulţi au pierit răpuşi de foamete, răni netratate şi 
epuizare. La destinaţie, Horace s-a văzut intrat pe porţile celebrului Stalag XX-D. Fort VIII, un lagăr 
ridicat pe locul unor vechi grajduri de cai dezafectate.Podelele din ciment şi surogatele de paturi în care 
trebuiau să doarmă erau îmbibate de urină de cai, iar peste tot colcăiau armate nesfârşite de păduchi, 
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gândaci negri de bucătărie, şoareci şi larve de muşte. Iarna anilor 1940-1941 s-a dovedit a fi deosebit de 
aspră, cu temperaturi ce coborau frecvent spre  -40 grade Celsius.Prizonierii nu aveau suficiente pături şi 
lemne de foc pentru a se încălzi, iar gerurile au secerat numeroase vieţi până în luna martie a anului 1941. 
Viaţa supravieţuitorilor iernii cumplite continua să fie un calvar. Erau hrăniţi zilnic doar cu o fiertură din 
varză, iar prizonierii sufereau bătăi şi torturi din partea personalului SS. 

Mulţi au fost chiar violaţi sau ucişi în funcţie de toanele torţionarilor. 
Greasley în persoană a fost cât pe ce să fie ucis în bătaie după ce nu şi-a ţinut gura şi a bombănit câteva 
înjurături la adresa SS-istului aflat în inspecţie, fără să fi bănuit în prealabil că acesta înţelegea limba 
engleză... 
Când dragostea învinge sârma ghimpată 
După multe chinuri şi mutări printr-o serie de lagăre, Horace şi o aprte din camarazii săi au fost aduşi într-
un lagăr din Silezia unde au crezut că erau de-a dreptul în antecamera Raiului. Acolo, condiţiile de 
detenţie s-au dovedit a fi mai blânde, britanicii având dreptul la duşuri cu apă caldă, mâncare mai multă şi 
paturi mai curate decât cele din fostul grajd. 
Prizonierii erau totuşi obligaţi să muncească din greu tip de zece ore pe zi într-o carieră de marmură, dar 
regimul de detenţie nu mai era unul de exterminare pură cum fusese cel anterior. Acolo, fără să ţină seama 
de condiţii şi de atmosferă, dragostea avea să se arate triumfătoare în faţa ororilor războiului şi absurdului 
vremurilor. 
S-a întâmplat ca directorul fabricii de marmură unde munceau prizonierii să aibă nevoie de un translator 
care să-l ajute să comunice mai eficient cu cei pe care trebuia să-i coordoneze pe teren.  Omul s-a văzut 
astfel nevoit să apeleze la serviciile propriei fiice, Rosa Rauchbach, pe atunci în vârstă de doar 17 ani, care 
era de fapt persoana cu cel mai bun grad de cunoaştere a limbii engleze din întreaga regiune.  
Cu toate că arăta „emaciat spre deplorabil, adică urât ca un diavol pus la regim”, după cum nota vesel în 
memoriile sale Horace, tânăra Rosa a trecut peste înfăţişarea sa de prizonier puternic marcat de condiţiile 
aspre de detenţie şi între cei doi au înflorit sentimente cumva improbabile în acea situaţie. 

 Atracţia mutuală s-a transformat într-o dragoste puternică, iar cei doi au încercat să 
se întâlnească în orice condiţii, profitând de fiecare clipă şi moment prielnic. Horace a descoperit cu o 
bucurie imensă că gratiile de la celula sa puteau fi dezasamblate relativ uşor…… 
                                                                                                       Selectie Harieta R.  ( internet )  
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     „  „Cine salvează o viaţă salvează întreg universul“      
     

Acest verset din Talmud este gravat pe medalia care este acordată celor recunoscuţi „Drepţi 
între popoare“, alături de o diplomă. Însemnele le sunt înmânate laureaţilor sau urmaşilor lor, 
într-un cadru festiv, la Ierusalim ori la Ambasada Israelului din statul respectiv.  ( 2 ) 
                                               Fraţii care au scăpat de execuţie 

  

                                    
Fraţii Semion şi Efim Mirocinik din Oceakov au fost adăpostiţi în 1941 de „tanti Ana“ din Tiraspol, aşa 
cum o numeau pe salvatoarea lor  

                                         
 

Peste Nistru, la marginea oraşului Tiraspol, locuiau şi soţii Ivan şi Anna Nedeleak, cu cei doi copii ai lor. În 
decembrie 1941, femeia şi-a vizitat rudele din Odesa. Pe drumul de întoarcere, a întâlnit doi adolescenţi 
care i-au spus că merg la o mătuşă din Tiraspol. Camionul cu care au călătorit împreună a ajuns în oraş 
târziu, aşa că le-a propus să înnopteze la ea. A doua zi, băieţii şi-au căutat mătuşa, dar n-au găsit-o şi s-au 
întors în casa Annei. Au recunoscut atunci că se numesc Efim şi Semion Mirocinik şi sunt printre puţinii, 
dacă nu chiar singurii, evrei din Oceakov (azi în Ucraina, regiunea Nikolaev) care nu au fost împuşcaţi de 
fascişti. Fratele mai mare, de 16 ani, fugise, iar cel mai mic a scăpat ca prin minune de executare. Pe 17 
decembrie, seara, cei 500 de oameni din ghetou au fost mânaţi de jandarmi la marginea oraşului, unde erau 
nişte tranşee antitanc. Unii reuşiseră să se îmbrace, alţii – nu. Era beznă, nu înţelegeam ce se întâmplă. 
Copii mici, plânsete, ţipete... În jur stăteau românii, în şanţ nemţii îi împuşcau pe evrei, în grupuri. Aşa a 
ajuns şi rândul nostru. Când a venit rafala, am căzut împreună cu toţi. Leşinasem. După ce s-a terminat 
execuţia, au luminat cu lanternele să vadă dacă a mai rămas cineva viu. Mi-am revenit într-un târziu şi am 
înţeles că sunt nevătămat. Era două noaptea, nu ştiam ce să fac, unde să merg. M-am târât până în satul 
vecin, unde mi-am reîntâlnit fratele“, îşi amintea Semion Mirocinik, într-un interviu pentru Yad Vashem. 
Anna i-a adăpostit pe cei doi adolescenţi până în primăvară. Ziua se ascundeau în pod, noaptea coborau în 
casă. Gazdele i-au învăţat cum să vorbească şi cum să se poarte de sărbătorile creştine, i-au ajutat să se 
angajeze ciobeni într-un sat izolat. Până în 1944, fraţii Mirocinik au păscut vite şi au făcut munci agricole, 
fiind adesea vizitaţi de salvatorii lor. FOTO: Fraţii Semion şi Efim Mirocinik din Oceakov au fost 
adăpostiţi în 1941 de „tanti Ana“ din Tiraspol, aşa cum o numeau pe salvatoarea lor / yadvashem.org După 
venirea sovieticilor, Efim s-a înrolat voluntar în Armata Roşie şi a decedat în luptele pentru eliberarea 
Poloniei. Semion a păstrat legătura cu familia Nedeleak încă mulţi ani, chiar şi după ce a emigrat în SUA. 
În 1996, Ivan şi Anna au fost distinşi cu titlul „Drepţi între popoare“. 
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�  Anna Seghers (n. 19 noiembrie 1900, Mainz - d. 1 iunie 1983, Berlin)   faimoasă scriitoare germană 
de origine evreiască; în operele ei Seghers a descris ororile nazismului în cel de-al Doilea Război Mondial. 
�   Franz Kafka (n. 3 iulie 1883, Praga - d. 3 iunie 1924, Viena)  scriitor evreu de limbă germană, 
originar din Praga. Reprezentant remarcabil al prozei moderne, a exercitat o influență covârșitoare asupra 
literaturii postbelice. 
�  Julius Popper (n. 15 decembrie 1857, București - d. 5 iunie 1893, Buenos Aires) inginer, cartograf 
și explorator român de etnie evreiască. Pentru activitățile sale de exploatări aurifere, cartografiere, 
colonizare și organizare civică a Țării de Foc, determinante pentru definitivarea situației geo-politice până 
în prezent, a fost supranumit „ Conchistadorul român al Patagoniei” . 
�  Alexandru Mirodan (numele la naștere - Alexandru Zissu Saltman, 5 iunie 1927, Budeasa, 
județul Argeș - d. 10 martie 2010, Tel Aviv, Israel) dramaturg, publicist, istoric literar și traducător 
român de origine evreiască. 
�  Anatol Vieru (n. 8 iunie 1926, Iași - d. 8 octombrie 1998, București)  compozitor român de origine 
evreiască, pedagog și teoretician al muzicii românești clasice a secolului al XX-lea. 
�  Marius Mircu (n. 9 iunie 1909, Bacău - d. 4 septembrie 2008, Israel) (pseudonimul lui Israel 
Marcus)  reporter, redactor, scriitor și istoric evreu-român. A fost primul director al Muzeului de Istorie a 
Evreilor (1982-1987), înființat la inițiativa rabinului șef al comunitățiilor evreiești din România dr. Moses 
Rosen. 
�  Tzvi Yanay (născut Sandro Toth, 9 iunie 1935, Pescara, Italia) cărturar și gânditor autodidact, 
ziarist și autor popularizator al științei israelian, originar din Italia dintr-o familie cu rădăcini ebraice și 
maghiare. Considerat în rândurile israelienilor ca un fel de "Domnul Știință", a editat vreme de 20 de ani 
revista „Mahshavot” („Gânduri”) a companiei IBM, destinată publicului larg din Israel, a fost autor de 
emisiuni de televiziune despre cinematografie și știință, a îndeplinit funcția de director general al 
ministerului științei între anii 1993 - 1997. 
�  Saul Bellow (10 iunie 1915 – 5 aprilie 2005) unul dintre cei mai cunoscuți prozatori evrei americani, 
laureat al Premiului Nobel pentru Literatură (în anul 1976). 
�  Ezer Weizman( n. 15 iunie 1924, Tel Aviv; d. 24 aprilie 2005)   general și om politic israelian. A 
fost președinte al Israelului în perioada 13 mai 1993 -13 iulie 2000. 
�  David Shahar (17 iunie 1926 la Ierusalim - 2 aprilie 1997 la Paris)  scriitor israelian, prozator 
ebraic. Autor a cinci romane, al unui roman - saga în opt volume, a fost laureat al Premiului Médicis din 
Franța pentru carte străină în anul 1981. 
�  Ioan Aurel Baranga (n. 20 iunie 1913, București - d. 10 iunie 1979, București, pseudonimul lui 
Aurel Leibovici )  poet și un dramaturg român de origine evreiască. 
�  Nicolae Stroe (Stroe Nacht, n. 5 mai 1906, comuna Răcăciuni, județul Bacău - d. 24 iunie 1990, 
Tel Aviv, Israel)  regizor, actor și comic român, de naționalitate evreu. În perioada interbelică a făcut 
parte, împreună cu Vasile Vasilache, din cuplul umoristic Stroe și Vasilache. Pe Vasilache l-a cunoscut la 
Grădina Volta-Buzești. Prima emisiune "Ora veselă" s-a transmis la Radio București pe data de 9 ianuarie 
1929. 
�  Ernő Szép (n. 30 iunie 1884 – d. 2 octombrie 1953) scriitor, poet și dramaturg evreu maghiar.            
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�      - Fiica mea, baiatul asta este orfan, in plus, este schiop. Nu te casatori cu el. 
- Eu nu am nevoie de un barbat chipes. 
- Eu vorbesc despre altceva... Ai mila de el, si asa l-a batut soarta...!  
�     Doi moldoveni se ciocnesc uşor in trafic. Coboara amandoi din masini si se iau la ceartă: 
- Da şinii ţ-o dat ţii carnet, uăi? 
- Da ţii şini ţ-o spus că ieu am carnet, uăi?  
�     După două ore de condus cu o femeie la volan, GPS-ul a întrebat: 
- Unde suntem, femeie?! 
�       In timp ce examina o femeie, doctorul ii spune: 
"Inima, plamanii, pulsul si presiunea arteriala, sunt toate bune." 
Acum vreau sa vad putin, partea care va baga pe Dumneavoastra femeile in tot feluri de necazuri. 
Femeia incepe sa se dezbrace, dar este intrerupta de doctor: 
- Nu! Nu! Nu va dezbracati !... Doar scoateti limba !... 
�    Am trecut ieri pe stradă pe lângă fosta mea prietenă fără să o bag în seamă. Nu a fost ceva intenționat. 
Pur și simplu, nu am recunoscut-o cu gura închisă.  
�   Un preot sta pe marginea drumului la ocazie Dupa un timp opreste o masina de politie..  
- Urca sus domn" parinte ! Preotul vazand in masina plina de politisti, si un purcel, intreaba  
- Unde duceti purcelul ?  
- Il ducem sa dea examen la teologie raspunde unul dintre ei, in hohotele de ras ale celorlalti  
- Si daca nu reuseste la teologie, il tineti in politie ? sau il taiati ? raspunde preotul  . 
� Bulă le povestea prietenilor:  
- Pot să spun că sunt un tip norocos.  
- De ce?  
- Păi nevastă-mea tocmai mi-a spus că pot s-o invit pe secretara mea cea fierbinte la noi acasă weekend-ul 
ăsta, să-i ofer ceva de băut şi apoi să fac dragoste cu ea cât poftesc…  
- Chiar aşa ţi-a zis nevastă-ta?  
- Mă rog, nu chiar cu cuvintele astea, ea a zis: „Mă duc la ţară la mama, aşa că va trebui să te descurci 
singurel weekend-ul ăsta”. 
�  Un naufragiat cu un picior de lemn ajunge pe o insulă  populată de canibali. Capturat şi dus în faţa 
căpeteniei de trib, acesta este întrebat: 
- Cine te-a mai gustat înaintea mea? 
�     Soţul şi soţia la restaurant. De soţ se apropie o frumoasă tânără şi, fără să spună nimic, îl sărută cu 
patimă.Soţia furioasă: 
- Cine este? 
- Lasă-mă în pace... Acum mă gândesc cum să-i explic cine eşti tu! 
�Azi m-am convins din nou cât de dăunător este să fumezi.M-am dus la bucătărie să fumez, iar soţia mea 
făcea mâncare.M-a pus să curăţ cartofi!                                                    (  Bancuri primite pe Email   )      
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             EVREI  CARE  AU  LUAT PREMIUL NOBEL     
 Henri-Louis Bergson , laureat al Premiului Nobel pentru Literatur ă în 1927. 

                   (n. 18 octombrie 1859 — d. 4 ianuarie 1941)   

 
Henri-Louis Bergson s-a născut la Paris, la 18 octombrie 1859. Este elev al liceului Bonaparte în perioada 
1868 - 1877, apoi studiază la Ecole Normale Supérieure (1878 - 1881), unde este coleg cu Jaurès și unde 
obține în 1881 examenul de agregat în filozofie. În 1889 își susține doctoratul în litere cu două teze: Essai 
sur les données immédiates de la concience (Eseu despre datele imediate ale conștiinței) și Quid 
Aristoteles de loco senserit. A fost numit profesor la Collège de France în 1897. Duce o viață consacrată 
studiului, în care singurele evenimente importante sunt aparițiile fundamentalelor lucrări care-i alcătuiesc 
opera: Matière et Mémoire (Materie și memorie, 1896), Le Rire (Râsul, 1900), L'Évolution créatrice 
(Evoluția creatoare, 1907), L'Énergie spirituelle (Energia spirituală, 1919). 
Devine celebru, în Europa și America, încă de la publicarea primelor titluri. Funcții și distincții numeroase 
îi încununează opera, culminând cu alegerea ca membru al Academiei franceze (1914), Premiul Nobel 
(1927) și Legiunea de Onoare (1930). 
A făcut politică și, după primul război mondial, a fost interesat de chestiunile internaționale. 
Filozofia sa este una dualistă – lumea acoperă două tendințe aflate în conflict – forța vieții (élan vital) și 
lupta lumii materiale împotriva acelei forțe. Ființele umane înțeleg materia prin intelectul lor, cu ajutorul 
căruia evaluează lumea. Acestea exprimă doctrinele științifice și privesc lucrurile ca entități independente 
în spațiu. În contrast cu intelectul se află intuiția, care provine din instinctul animalelor inferioare. Intuiția 
ne oferă o idee despre forța vieții care străbate toate ființele. Intuiția percepe realitatea timpului; durata 
este exprimată din punctul de vedere al vieții și nu se poate divide sau măsura. Durata este explicată prin 
fenomenul memoriei. 
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        Boli care se agravează vara                                   
Canicula este principalul factor declanşator al dezechilibrelor din organism şi, dacă nu sunt luate măsuri 
rapid, aceasta poate avea efecte grave asupra sănătăţii noastre.Căldura sufocantă reprezintă un factor de 
stres chiar şi pentru persoanele perfect sănătoase, darămite pentru cei în vârstă sau predispuşi la diverse 
afecţiuni cronice, cazuri în care boala poate deveni mult mai greu de controlat dacă gradele Celsius din 
termometru depăşesc nivelul confortului termic. 
Care sunt cele mai frecvente afecţiuni care se pot agrava în sezonul estival: 
BOLILE DE PIELE   Umiditatea, căldura şi folosirea cremelor de protecţie solară favorizează apariţia 
unei afecţiuni frecvent întâlnite în timpul verii, respectiv pitiriazis versicolor. Această boală de piele este de 
fapt o micoză care se manifestă prin erupţia la nivelul pieptului şi spatelui a unor pete mici rotunde, brune 
sau decolorate, iar simptomele includ mâncărime, descuamarea (cojirea) pielii şi extinderea pe suprafeţe 
mari ale corpului. 
Pentru a preveni acestă problemă şi pentru a evita apariţia recidivelor, este esenţial să fie respectate 
anumite reguli de igienă (purtarea de îmbrăcăminte din bumbac, evitarea piscinelor şi expunerea prelungită 
la soare) şi să ne adresăm medicului dermatolog, pentru tratamente sistemice, mai ales în sezonul cald. 
DIABETUL    Medicamentele recomandate pentru reglarea glicemiei pot fi extrem de toxice dacă nu se 
consumă suficiente lichide, iar transpiraţia excesivă poate exacerba pierderea de lichide din organism, 
astfel încât se ajunge frecvent la deshidratare. Altfel spus, combinaţia de căldură şi umiditate poate fi fatală 
pentru diabetici din cauza inabilităţii organismului de a se răcori. 
De asemenea, cei cu diabet au nevoie în acest sezon şi de protecţia ochilor, pentru a preveni retinopatia 
diabetică, o complicaţie ce poate duce la pierderea vederii. 
Din acest motiv, persoanele diabetice trebuie să consume regulat o cantitate mai mare de lichide, chiar dacă 
nu au senzaţia de sete, şi să urmeze cu stricteţe tratamentul recomandat şi dieta prescrisă. 
BOLILE CARDIACE    În timpul verii, presiunea sângelui este redusă deoarece organismul elimină 
căldura în exces pentru a evita supraîncălzirea. Unii am putea fi tentaţi să credem că putem renunţa la 
tratamentul pentru tensiune recomandat de medic, sau că nu mai e cazul să mergem la o consultaţie, în 
ideea că vom merge “la toamnă”.Din păcate, nu facem decât să ne expunem unui risc mai mare. 
Temperaturile extreme şi efortul în exces pot avea ca efect o criză de tensiune, manifestată prin cefalee, 
transpiraţii bruşte şi intense, congestive etc., apoi o vizită la spital şi chiar o internare.Şi cardiacii sunt 
vulnerabili în faţa toropelii specifice verii deoarece deshidratarea poate creşte vâscozitatea sângelui, 
slăbind circulaţia sanguină şi încetinind ritmul cardiac. De asemenea, odată cu transpiraţia se pierde şi 
potasiul, un mineral care reglează activitatea inimii. Primele semne care ar trebui să vă îngrijoreze sunt 
starea de ameţeală, migrenele, durerile de cap şi ţiuitul în urechi.Pentru a evita acest lucru, specialiştii 
recomandă să se reducă la minimum cantitatea de sare din alimentaţie, consumul din belşug de fructe şi 
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legume, evitarea ieşirilor la orele prânzului, atunci când temperaturile şi razele soarelui au cea mai mare 
intensitate, monitorizarea zilnică a tensiunii şi hidratarea cu minimum 2-3 litri de lichide zilnic. 
ASTMUL    Manifestările resimţite încă din timpul primăverii din cauza alergenilor pot persista şi pe 
parcursul sezonului cald. În plus, căldura, umiditatea, praful şi poluarea excesivă din marile oraşe pot 
agrava simptomele astmului, bolnavul prezentând dificultăţi mari în respiraţie, în special pe timp de noapte, 
tuse şi senzaţie de apăsare în piept. Din acest motiv, pe timp de vară sunt recomandate pentru astmatici  
excursiile la munte, unde aerul este mai curat şi mai lipsit de factori alergeni, iar temperatura este una 
suportabilă.De asemenea, trebuie avut grijă la aparatele de aer condiţionat. Filtrele acestora trebuie curăţate 
periodic de praf şi pentru a distruge micro-organismele depuse pe plase, care se pot răspândi în încăpere şi 
pot fi inhalate cu uşurinţă, agravând crizele de astm. 
VARICELE    În timpul verii este foarte important să acodaţi o atenţie mărită varicelor, deoarece 
temperaturile exagerate pot agrava problema. Deşi în anumite situaţii, cum ar fi crampele sau durerile 
musculare, căldura prezintă efecte benefice, asupra dilataţiilor varicoase are consecinţe nefaste. Tocmai din 
acest motiv, persoanele care se confruntă cu varice sunt sfătuite să evite expunerea prelungită la soare, 
băile lungi şi fierbinţi, şedinţele prelungite de sauna sau epilatul cu ceară fierbinte. 
Iar pentru a preveni durerea la nivelul membrelor inferioare şi senzaţia de picioare grele, este esenţial să 
respectaţi câteva reguli: îmbrăcaţi-vă confortabil, alegeţi încălţăminte lejeră, evitaţi statul picior peste 
picior, masaţi-vă gambele cu unguente antiinflamatorii, adoptaţi o dietă ce constă în alimente bogate în 
seleniul, zinc şi vitaminele A, C, E şi hidrataţi-vă corespunzător (deshidratarea creşte riscul de formare a 
cheagurilor sangvine în vasele dilatate 
ALERGIILE   Alergiile sunt şi ele un factor de disconfort pe perioada estivală, mai ales în cazul 
bolnavilor care sunt alergici la polenul de la graminee, iar înţepăturile insectelor pot la rândul lor să 
cauzeze diferite reacţii alergice, care pot fi tratate cu creme sau cu medicamente administrate sistemic.  Ca 
şi regulă, din trusa de concediu a celor ce ştiu că suferă de alergii nu ar trebui să lipsească 
antihistaminicele.Indiferent dacă suferiţi sau nu de una dintre afecţiunile de mai sus, nu uitaţi de 
principalele recomandări menite să vă protejeze sănătatea în timpul verii: consumaţi între 2-4 litri de 
lichide pe zi (preferabil apă!), folosiţi creme de protecţie solară, evitaţi expunerea excesivă la soare şi 
temperaturi ridicate şi aveţi grijă să vă răcoriţi organismul, fie prin duşuri, ventilaţie sau o îmbrăcăminte 
lejeră. Aceste recomandări sunt perfect valabile în sezonul estival şi pentru următoarele categorii de 
persoane: copii, persoane în vârstă sau femei însărcinate!!!  
Conjunctivita si otita   Conjunctivita si otita sunt alte boli des intalnite in timpul verii datorita scaldatului 
in locuri supraaglomerate sau neamenajate.Conjunctivita se manifesta prin mancarimi oculare, senzatii de 
arsura, secretie abundenta. Conjunctivita bacteriana si cea virala sunt deosebit de contagioase. Daca nu sunt 
luate masuri de tratament si prevenire, conjunctivita se poate extinde si la celalalt ochi, sau se poate 
transmite altor persoane.Aceasta boala este extrem de periculoasa pentru ochi, mai ales daca nu este tratata 
corespunzator. La aparitia primelor simptome apelati la un medic de specialitate.Otita se manifesta prin 
dureri de urechi, febra, frisoane, secretie nazala, apetit diminuat, greata, varsaturi, plans nocturn in pozitia 
culcata. Umezeala este unul dintre factorii care cresc riscul infectiilor, de aceea otitele sunt mai frecvente 
in perioada practicarii inotului. Pentru evitarea aparitiei otitei se vor usca urechile cu un prosop. Nu se 
recomanda uscarea urechilor prin folosirea betisoarelor cu vata care pot leza conductul auditiv, creand porti 
de intrare pentru microorganismele care determina aparitia otitelor.        (sursa:internet )                                                                                                                             



   MINIREVISTA COMUNITATII EVREILOR FOCSANI 

19 
 
 

                                                                            
                                                                                                                                                         

                

       Hemoroizi                                      
Hemoroizii reprezinta vene varicoase (inflamate sau dilatate) localizate 

in interiorul anusului (hemoroizii interni) sau in exteriorul anusului (hemoroizii externi).Este normal ca 
vasele sanguine sa fie localizate la acest nivel, dar nu se stie exact din ce cauza aceste vene se dilata sau se 
inflameaza, dar au fost stabilite cateva corelatii. Hemoroizii nu sunt foarte durerosi de obicei, dar pot sa fie 
suparatori (deranjanti). 
Hemoroizii interni 
Simptomele clasice ale hemoroizilor interni sunt reprezentate de prezenta sangelui in scaun. Sangele este 
observat atat in scaun, pe hartia igienica cat si in vasul de toaleta (closet). Hemoroizii interni ocazional se 
extind in exteriorul anusului. 
Diferite afectiuni pot determina hemoroizii interni sa se umfle sau sa se irite si sa sangereze, incluzand 
urmatoarele: 
- traumatizare in timpul travaliului 
- surplusul de greutate din timpul sarcinii 
- obezitatea 
- constipatia cronica (habituala sau pe termen lung) 
- diareea 
- raporturi sexuale anale. 
Rareori, un hemoroid intern inflamat poate cauza aparitia unui cheag sanguin. 
Hemoroizii externi 
Hemoroizii externi reprezinta vene varicoase localizate in exteriorul anusului, subcutanat si sunt frecvent 
asociati cu o iritatie dureroasa, mai ales cand un cheag sanguin se formeaza intre venele dilatate. 
Pacientii cu hemoroizi externi pot prezenta inflamatii dureroase sau excrescente dure, dureroase (datorita 
prezentei cheagului sanguin). Daca hemoroizii sunt iritati prin: defecatie, frecare sau curatare, pot apare 
mancarimi si sangerari in zona respectiva. 
Hemoroizii cauzati de catre un cheag sanguin (hemoroizii trombozati) necesita sa fie tratati imediat de 
catre medic. Medicul in mod obisnuit va indeparta cheagul. In rest, majoritatea cazurilor de hemoroizi pot 
fi tratati in ambulator. Rareori tratamentul chirurgical este necesar pentru a indeparta hemoroizii. 
Cauze 
Hemoroizii pot fi cauzati de urmatoarele: 
- actul defecatiei in timpul miscarilor intestinale 
- constipatia habituala (ingreunarea sau incetinirea peristaltismului intestinal) 
- diareea (frecventa, cantitate mare, scaun apos) 
- sarcina (in special in al treilea trimestru) 
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- ciroza hepatica (poate cauza acumularea sangelui in vasele din jurul rectului). 
Diagnostic 
Este importanta descrierea tuturor simptomelor medicului. In timpul examinarii medicul poate observa 
hemoroizii externi si bombarea hemoroizilor interni. 
Cand hemoroizii nu sunt vizibili in jurul anusului, medicul poate examina interiorul canalului anal folosind 
un instrument cu o sursa de lumina numit anoscop. 
In unele cazuri, medicul va recomanda o examinare atenta a portiunii inferioare a colonului 
(sigmoidoscopie) sau a intregului colon (colonoscopie) folosind colonoscopul pentru a se asigura ca nu este 
prezenta nici o boala inflamatorie ca si boala Crohn sau colita ulcerativa sau cancerul de colon. 
 Prevenirea aparitiei hemoroizilor 
Cel mai bun mod de a preveni hemoroizii este de a evita constipatia, astfel incat scaunele sa fie eliminate 
cu usurinta. Pentru prevenirea hemoroizilor si diminuarea simptomelor acestora, urmati urmatoarele 
sfaturi:  
- mancati alimente bogate in fibre  
- beti multe lichide. Beti intre sase-opt pahare de apa si alte lichide pe zi (nu alcool) pentru a evita intarirea 
scaunelor.  
- luati in considerare consumul de suplimente de fibre - cei mai multi dintre oameni nu reusesc sa asimileze 
cantitatea suficienta de fibre prin dieta (25-30 grame/zi). Totusi daca utilizati suplimente de fibre trebuie sa 
beti cel putin opt pahare de apa sau alt tip de lichide in fiecare zi. In caz contrar, suplimentele pot declansa 
constipatie sau ar putea inrautati situatia.  
- nu va fortati cand aveti scaun. Incordarea si tinerea respiratiei atunci cand este eliminat scaunul creaza 
presiune si mai mare asupra venelor din zona inferioara a rectului.  
- mergeti la toaleta imediat ce simtiti nevoia. Daca asteptati sau amanati momentul evacuarii scaunului, 
acesta ar putea deveni uscat si ar fi mai dificil sa fie eliminat.  
- faceti exercitii fizice.  
- evitati perioadele lungi de stat in picioare sau in sezut. A sta mult timp, in special la toaleta, poate spori 
presiunea asupra venelor de la nivelul anusului. 
Stil de viata si remedii la domiciliu 
Puteti ameliora durerea usoara si inflamatia hemoroizilor cu ajutorul tratamentelor la domiciliu. Acestea 
sunt doar singurele masuri de care aveti nevoie.  
- Tratamente locale - Aplicati o crema eliberata fara prescriptie medicala pentru tratarea hemoroizilor sau 
supozitoare care contin hidrocortizon sau anestezic.  
- Faceti in mod regulat bai calde de sezut. In timpul acestor bai tineti zona anala in apa calda, de mai multe 
ori pe zi, timp de 10-15 minute.  
- Pastrati curata zona anala. Cu ajutorul bailor sau dusurilor curatati zona anala usor, cu apa calda. Nu este 
necesar sapunul, acesta poate chiar agrava problema. Uscati usor zona, cu un uscator de par.  
- Dupa eliminarea scaunelor utilizati servetele sau hartie igienica umeda fara parfum sau alcool.  
- Aplicati comprese reci sau gheata in zona anusului pentru a calma inflamatia.  
- Luati medicamente pentru calmearea durerii  
Cu aceste tratamente, simptomele hemoroizilor ar trebui sa dispara, in cateva zile. Consultati medicul daca 
acestea persista sau daca aveti sangerari sau dureri severe.                                        ( sursa : internet ) 
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                              Planta care alungă tântarii – 
Plectranthus amboinicus sau tântărica                                
 

Întotdeauna  zilele călduroase vin la pachet cu tânțarii. Deseori seara, când vrei să stai afară la masă, duci 
o luptă continuă cu înțepăturile țânțarilor care nu-ți dau pace. Pentru a putea lupta inteligent, fără 
violență și vărsări de sânge cu acești mici vampiri, iată de ce ai nevoie: de o plantă. Nu, nu, trebuie să 
folosești nici usturoi, ci trebuie doar să ai acasă planta numită Țânțărică sau Plectranthus amboinicus. 
Numele său științifică a speciei, "amboinicus" este o referire la insula Amvonului , în arhipelagul 
Moluccas .Nu prea este cunoscută la noi dar este extrem de vestită la alții, care o cultivă în coșuri, 
jardiniere sau ghivece suspendate, chiar în combinație cu alte flori. Și asta pentru că rezistă foarte bine la 
variațiile de temperatură, suportă soarele și deopotrivă umbra și se înmulțește extreme de ușor prin 
butași. La maturitate planta are un aspect bogat, cu lăstari curgători extrem de decorativi. Frunzele sunt 
panșate cu alb, pubescente și emană un miros condimentat extrem de neplăcut pentru țânțari. Și dacă tot 
va înlocui dispozitivele chimice repelente trebuie să-ți spun că este și un condiment de succes în America 
de Sud, unde este cunoscută sub numele de oregano cubanez sau de cimbrișorul Mexican. In Indonezia 
Plectranthus amboinicus este un aliment tradițional utilizat în supă pentru a stimula lactația în luna dupa 
nastere .Amestecat cu sare de masă este utilizat pentru a trata tusea. Iarna se poate pastra la o temperatura 
intre 13 – 15 grade. 

                         

 
                                                                                                                      Selectie de Harieta R.( sursa internet )   

            



   MINIREVISTA COMUNITATII EVREILOR FOCSANI 

22 
 
 

                     

 
              
Primul pas pe care trebuie să-l facem pentru a ne proteja împotriva căpușelor este să cunoaștem locul unde 
trăiesc acestea. 
Căpușele  trăiesc în medii cu umezeală ridicată, cum ar fi: zonele împădurite, tufișuri, sau iarbă. Acestea 
pot trăi și în iarba de pe lângă casă, mai ales dacă nu este întreținutăcorespunzător. 
Animalele de casă (câini, pisici) pot fi purtătoare de căpușe, ca urmare întreținerea și verificarea frecventă 
a acestora este obligatorie. Preventiv, se pot utiliza zgărzi care au rolul de a le proteja de căpușe.Dacă ești 
un fan al drumețiilor trebuie să ai în vedere următoarele:  mergeți doar pe traseele predefinite 
(poteci),purtați pantaloni lungi, ciorapi și încălțăminte corespunzătoare,evitați zonele cu vegetație 
abundentă. 
Căpușele sunt purtătoare a numeroase boli, ca urmare mușcătura acesteia ne poate infecta și pe noi. 
Cele mai cunoscute boli transmise de căpușe sunt:   anaplasmoza,babesioza,ehrichioza.boala Lyme,febra 
pătată Rocky Mountain,erupții cutanate,febră recurentă,tularemia 
Măsuri de prevenție împotriva căpușelor 
Înainte de a ieși afară, în una din zonele unde riscul prezenței căpușelor este ridicat, trebuie să ne luăm 
câteva măsuri de precauție.Să utilizăm produse ce conțin permetrin, o substanță ce ucide căpușele. 
Produsele se pot aplica pe încălțăminte, îmbrăcăminte, unelte de camping, sau orice alte obiecte. 
Substanța rămâne impregnată timp îndelungat, chiar și după spălări repetate.O variantă mai la îndemână, 
dar care durează doar câteva ore (4-6 ore), sunt produsele pe bază de DEET (N,N – dietil-m-toluamidă), 
cunoscute sub denumirea de repelante. Este important să utilizați aceste produse conform recomandărilor 
înscrise pe ambalaj sau pe prospect. Aceste produse pot fi aplicate copiilor cu mențiunea de a se evita 
mâinile, ochii și gura.De asemenea, este important să luăm măsuri de precauție împotriva căpușelor și 
după ce venim în casă.  
Astfel: 

-  Verificați hainele. Căpușele pot fi transportate în casă prin intermediul acestora. Orice căpușă găsită 
trebuie imediat îndepărtată. Spălarea sau fierberea la temperatură ridicată este o metodă eficientă de 
îndepărtarea a căpușelor, deoarece acestea sunt și ucise. 

-  Faceți un duș imediat ce reveniți de afară. Dușul făcut în primele 2 ore s-a demonstrat că reduce riscul 
apariției bolii Lyme. De asemenea, dușul este o modalitate eficientă de îndepărtare a căpușelor încă 
neatașate de corp și reprezintă o bună oportunitate de verificare împotriva căpușelor deja atașate. 

-  Faceți o verificare atentă a corpului imediat ce reveniți de afară. Controlul trebuie efectuat în zonele cu 
riscul cel mai mare de atașare a unei căpușe. În acest scop puteți utiliza o oglindă. Zonele preferate de 
căpușe și pe care trebuie să le verificați sunt: sub brațe, după urechi, în interiorul buricului, articulația 
genunchiului (în spate), în păr și în jurul părului, între picioare și în jurul taliei. 
Ce trebuie să faci dacă găsești o căpușă atașată 
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Nu intra în panică! Intrând în panică riști să te grăbești și astfel să o scoți incorect. Cu ajutorul unei 
pensete poți îndepărta corect căpușa.  
Cum se scoate corect căpuşa 
Cu vârful pensetei se prinde căpuşa cât mai aproape posibil de suprafaţa pielii. 
Se extrage uşor căpuşa, în sus, urmărind ieşirea acului din piele. *După extragere, căpuşa se poate pune 
într-un recipient închis pentru eventuale analize. 
După îndepărtarea căpuşei, curăţaţi bine zona muşcăturii şi mâinile cu spirt, alcool farmaceutic, tinctură de 
iod sau cu apă şi săpun. 
De evitat 
Nu răsuciţi şi nu smulgeţi căpuşa! Acest lucru poate provoca ruperea incorectă a acesteia cu rămânerea 
pieselor aparatului bucal în piele. În acestă situaţie, prezentaţi-vă de urgenţă la cea mai apropiată unitate 
medicală! *În acest caz, probabilitatea unei infecţii este redusă, deoarece “rezervorul cu microbi” a fost 
îndepărtat. 
Nu prindeţi căpuşa de corp (abdomen)! Prin “stoarcerea căpuşei” riscaţi să “injectaţi” microbii în 
organism. 
Evitaţi utilizarea remediilor populare, cum ar fi: aplicarea benzinei, acetonei, vaselinei sau a căldurii 
(flacără), pentru a determina desprinderea căpuşei! 
 În următoarele săptămâni este important să urmărești dacă posibilele semne de boală sunt prezente, în 
special erupții cutanate și febră. Dacă simptomele se agravează consultați medicul. 
Simplul fapt că ai fost mușcat de o căpușă nu înseamnă automat că te-ai și infectat. Riscul de infecție 
depinde de mai mulți factori, cum ar fi: zona unde locuiești, specia de căpușă care te-a mușcat și timpul de 
atașare al căpușei. 
Sfaturi pentru a controla căpușele din propria curte 
Respectând câteva reguli simple poți reduce semnificativ riscul de apariție a căpușelor în propria curte. 

-  Îngrijirea vegetației din jurul casei.  Acest lucru presupune tunderea regulată a ierbii, a arbuștilor, 
curățarea plantelor și frunzelor moarte din împrejurimi. 

-  Izolați curtea de exterior. În acest sens se pot crea „bariere terestre” de câțiva centimetri, utilizând pietriș, 
cărămizi sau plante speciale, în special plante care nu necesită multă apă. 

-  Izolați locurile de joacă a copiilor sau locurile unde petreceți mult timp. De preferat ca zonele de joacă a 
copiilor să fie amplasate în locuri însorite, lipsite de umezeală, deoarece căpușele preferă zonele umede. 

-  Utilizați acaricide. Sunt situații când utilizarea acestora se impune. Puteți aplica voi soluția sau puteți 
angaja o firmă specializată în acest sens. O singură aplicație primăvara poate reduce numărul căpușelor cu 
68-100%. 

-  Îngrijirea animalelor de companie. Animalele de companie pot fi purtătoare de căpușe, ca urmare 
întreținerea și verificarea frecventă a acestora este obligatorie. Pentru asta se pot folosi spray-uri, soluții 
sau zgărzi care au rolul de a preveni infestarea și a elimina căpușele. 

 

 

 
                                                                                                                        Selectie de  Harieta R.     
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                                                      Oraşe dispărute din România.  
                                                               Târgşor, „mica Troie subcarpatică“  

   Ruinele Bisericii Albe de la Târgşor.                         
 În Evul Mediu, pe locul actualei comune prahovene Târgşoru Vechi se afla oraşul Târgşor. Din vechiul 
centru urban, reşedinţă a domnitorilor munteni, aflat acum pe lista de oraşe dispărute din România, s-au mai 
păstrat doar ruinele a trei biserici. Importanţa rezervaţiei arheologice de la Târgşor i-a determinat pe istorici 
să o numească „mica Troie subcarpatică“ Astăzi un sat modest, aflat la aproximativ 7 kilometri de Ploieşti, 
Târgşor (în trecut Târguşor sau Târguşoru), a fost, în Evul Mediu, un important şi prosper centru comercial 
al Ţării Româneşti. Perioada de înflorire a cetăţii Târgşor începe după 1413, când Mircea cel Bătrân acordă 
anumite privilegii domneşti negustorilor din zonă, fapt consemnat de un hrisov. Plasarea geografică 
strategică – cetatea cu ziduri puternice era construită la înălţime, înconjurată de râul Leaota – a făcu ca 
localitatea să devină un adăpost însemnat pentru domnitori, boieri şi negustori. Voievozii au construit aici o 
curte domnească, după ce Târgşor a căpătat o importanţă deosebită prin plasarea pe drumul care lega în 
Evul Mediu reşedinţa principală a Ţării Româneşti de oraşele Gherghiţa, Buzău şi Brăila, dar şi de Braşov 
şi Europa Apuseană. Locuitorii acestui centru urban au întreţinut strânse legături comerciale cu cei din 
Braşov, unde sunt pomeniţi în documente. Domnitorul Vladislav al II-lea locuieşte o perioadă la Târgşor 
unde ridică o biserică în anul 1447. Vlad Ţepeş, de asemenea, construieşte o biserică în interiorul curţii 
domneşti. Dar cea mai frumoasă perioadă a cetăţii, aflată acum pe lista de oraşe dispărute din România, se 
leagă de voievodul Neagoe Basarab (1512-1521) care locuieşte la Targşor unde ridică o biserică ale cărei 
ruine se mai vedeau încă pe la jumătatea veacului al XX-lea. Biserica, rămasă nepictată, va fi cunoscută mai 
târziu ca Biserica Albă. Importanţa localităţii se observă şi din faptul că cele mai multe hrisoave ale 
voievodului sunt emise de la Târgşor. Continuând tradiţia marilor domnitori, voievodul Mihnea Turcitul 
construieşte la Târgşor o biserică în anul 1589, din care se mai păstrează acum doar peretele dinspre 
miazăzi. Decăderea oraşului a început în secolului al XVII-lea, odată cu ridicarea Ploieştilor. La sfârşitul 
secolului al XVI-lea, aici trăia un important negustor, Mihai din Târgşor, tatăl viitorului domn, Antonie 
Vodă din Popeşti. Vechea biserică domnească din oraş a fost transformată de Antonie Vodă în mănăstire 
(Mănăstirea Târgşor, cunoscută mai mult sub numele de Mănăstirea Turnu). Din construcţia ridicată la 
1670, astăzi se mai văd doar ruinele, cărora li se mai adaugă alte două ruine de biserici – a bisericii Albe 
(1570) şi a Bisericii Roşii, de la sfârşitul sec XVI, construită de Mihnea Turcitul. Mica Troie subcarpatică 
Descoperirea unui castru roman în apropierea bisericii Mănăstirii Turnu, dar şi a altor construcţii, morminte 
şi obiecte care acoperă o îndelungată perioadă de timp ce se întinde între paleoliticul superior şi evul mediu 
dezvoltat, precum şi monumentele de la sfârşitul sec. al XIX-lea şi începutul sec. al XX-lea au făcut ca 
rezervaţia arheologică deschisă în 1956 în vechiul oraş dispărut să fie numită „mica Troie subcarpatică“. În 
zona de vest-nord-vest a perimetrului rezervaţiei se află conacul familiei Moruzi, monument realizat la 
începutul sec. XX, în stil neoromânesc, aflat într-o stare de conservare bună. Familia Moruzi, ultimii 
proprietari ai locului, au întemeiat aici, încă de la începutul secolului, o fermă de cultură a plantelor şi 
creştere a animalelor după modelul celor apusene, care conferă obiectivului calitatea de complex de 
arheologie industrial-agrară. 
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                                                              M o z a i c   
           Lucruri mai pu ţin cunoscute despre căr ţi şi scriitori           

� Liviu Rebreanu a creat personajul lui Apostol Bologa din Pădurea Spânzuraţilor inspirându-se din viaţa 
familiei sale. Personajul principal este, de fapt, o copie destul de fidelă a fratelui său, Emil, spânzurat la 
Ghimeş în 1917. 
� Lui Edgar Allan Poe îi era frică de întuneric. Posibil, una din cauzele care a dus la această fobie a fost 
faptul că în copilărie viitorul scriitor a învăţat… în cimitir. 
� Lui Joseph Heller i-au trebuit 8 ani să termine romanul Catch 22. 
� Manuscrisul original al romanului lui Steinbeck, “Despre şoareci şi oameni”, a fost mâncat de un câine. 
� Marin Preda nu scria niciodată cu pixul sau creionul. Scria cu un stilou cu peniţa de aur, care după 
moartea lui nu a mai funcţionat niciodată. Peniţa era tocită mai mult într-o parte şi pentru a scrie cu el 
trebuia să ştii cum să îl ţii şi în ce poziţie să îl apleci, dar nimeni nu a reuşit să îl facă să scrie. 
� Mark Twain adora pisicile şi ura copiii (a vrut să-i facă o statuie regelui Irod). 
� Marquizul de Sade a avut, fără îndoială, o viaţă excentrică. 
Credinţele sale culturale stăteau la confluenţa ideilor revoluţionare legate de libertatea sexuală şi morală, 
narate, de altfel, în multe lucrări de ale sale şi de unde noi am moştenit termenul de sadism. În 1803, nu 
mult după încarcerarea sa, el a fost declarat nebun şi plasat într-un azil. Dar nici în azilul respectiv, de 
Sade nu a renunţat la relaţiile sale sexuale ilicite, până la moartea sa din 1814. 
� Mircea Eliade, autorul unor capodopere precum “Maitreyi” sau “Romanul adolescentului miop” (o 
lectură recomandată tuturor adolescenților), a fost, probabil, legionar. 
� Monstrul din romanul “Frankestein” scris de Mary Shelly nu are nume, deşi scriitoarea obişnuia să-i 
spună Adam. 
� Numele celor trei muşchetari din romanul lui Dumas sunt: Porthos, Athos şi Aramis. 
� Până în prezent, s-au scris mai bine de 20.000 de cărţi despre şah. 
� Pe vremea lui Shakespeare nu existau femei actori, aşa că toate rolurile erau interpretate de bărbaţi. 
� Prima Biblie în limba eschimoşilor a apărut la Copenhaga în 1744. 
�Prima carte scrisă de L. Frank Baum avea ca subiect creşterea găinilor. 
� Prima povestire poliţistă scrisă vreodată i-a aparţinut lui E.A. 
Poe. În “Crimele din Rue Morgue”, acesta îl introduce pe detectivul Auguste C. Dupin. 
� Primul dicţionar în engleză a fost scris de Noah Webster. I-au trebuit 36 de ani ca să-l termine. 
� Primul roman american din care s-au vândut mai mult de 1 milion de copii a fost “Coliba unchiului 
Tom” de Harriet Beecher Stowe. Aceasta stătea la o casă depărtare de Mark Twain. 
� Primul scriitor care a terminat (l-a dictat, de fapt) un roman la o maşină de scris a fost Mark Twain. 
� Prizonierii din Brazilia îşi pot reduce sentinţa dacă se apucă de citit cărţi. Pentru fiecare carte citită li se 
scad 4 zile din sentinţă. Din păcate nu li se pot scădea mai mult de 48 de zile într-un an. 
�Romanul “Anna Karenina” are peste 800 de pagini, dar a fost publicat iniţial sub forma unui foileton. 
� Romanul lui Marcel Proust, “În căutarea timpului pierdut”, conţine aproximativ 1,7 milioane de 
cuvinte. 
� Romanul “Mândrie şi prejudecată” de Jane Austen s-a numit iniţial “Primele impresii”. 
� Samuel Beckett a jucat crichet pentru Universitatea din Dublin.                     (  sursa internet  ) 
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                                                     O istorie a banilor   ( 1 )         

“Cu buzunarul plin de bani, eşti înţelept, frumos şi mai şi cânţi bine”, spune un vechi proverb evreiesc. 
Este, poate, una din cele mai sugestive înfăţişări ale importanţei acordate banului, importanţă care se 
reflectă în lunga sa evoluţie. 

Banii au apărut din nevoia de a înlocui trocul, un sistem greoi folosit pentru primele schimburi comerciale 
dintre oameni. Sarea, condimentele, ceaiul, vitele sau grânele au fost primii "bani" ai omenirii. 
În Epoca de piatră, când oamenii au început să are ogoarele, să crească animale şi să adune recoltele şi-au 
dat seama că produceau mai mult decât puteau consuma. Aşa a apărut trocul. Bunurile în plus erau 
schimbate pentru lucruri care lipseau din gospodărie. Trocul avea, însă, mai multe neajunsuri. În primul 
rând trebuia să găseşti cumpărătorul care să aibă nevoie de bunul pe care doreai să-l schimbi. Era dificil să 
compari valoarea unor bunuri şi să găseşti eventuale compensaţii dacă acestea erau mai ”scumpe” decât 
altele. Totodată, multe dintre mărfuri erau perisabile sau greu de transportat.Istoricii au documentat soluţia 
care s-a răspândit în mai multe colţuri ale lumii – ”banii marfă”. Practic, doar anumite mărfuri au devenit 
mijloc de schimb. De exemplu în China, cu circa 1200 de ani înainte de Hristos, pentru schimburile 
comerciale erau folosite cochilii de scoici.  
În insula Yap din arhipelagul Carolinelor, imense monede din piatră, găurite la mijloc pentru a fi 
transportate cu ajutorul unor prăjini au început să fie folosite pentru schimburi comerciale. Piatra era mai 
valoroasă acolo deoarece insula nu avea nicio carieră, ceea ce însemna că trebuia adusă cu plutele. Oamenii 
îşi ţineau ”monedele” de piatră în faţa casei, pentru a-şi etala averea, în condiţiile în care unele dintre ele 
aveau un diametru de până la 3,5 metri şi cântăreau cinci tone. Aici, un purcel costa, spre exemplu, o 
monedă de jumătate de metru în timp ce o soţie putea fi cumpărată pentru o roată cu diametru de 1,3 metri. 
În alte societăţi erau folosite şi mărgelele de fildeş sau pietrele şlefuite. 
Primele monede din metale preţioase au apărut în cetatea Lidia, o colonie grecească din Asia Mică, în 
prezent teritoriu turcesc, momentul fiind marcat de istoricul Herodot. Locuitorii Lidiei au bătut primele 
monede din electrum sau aur alb, un aliaj de aur din râurile actualei Anatolii şi din argint, în proporţii 
egale. Tot aici a apărut primul bancher, Pithius, şi tot aici au fost bătute, de regele grec Cressus, primele 
monede de aur. 
În anul 600 î.e.r, pe străzile din alte cetăţi elene un bol de lut ar fi putut să te coste două bufniţe şi un şarpe. 
În Lidia, lucrurile erau mult mai bine puse la punct. Cetatea a reuşit să îşi accelereze astfel comerţul intern, 
dar şi extern, devenind unul dintre cele mai bogate ”imperii” din Asia Mică. Bogăţia nu a protejat însă 
cetatea de săbiile armatei persane. Capturarea regelui Cressus a însemnat atât căderea cetăţii, cât şi 
răspândirea valutei în Persia. În aceiaşi perioadă, în est, mai exact în China, apăreau primii bani de hârtie. 
Până la expediţia lui Marco Polo, din 1200 e.n., împăratul chinez avea deja un sistem monetar bine pus la 
punct. Pe bancnotele lor, acolo unde pe dolarul american scrie ”În Dumnezeu ne încredem” (In God we 
trust), scria ”Toţi falsificatorii vor fi executaţi”.Europenii au folosit monedele până în anii 1600, având 
posibilitatea să topească metalele preţioase luate din coloniile cucerite. O schimbare s-a produs când 
băncile au început să folosească ”bancnotele”. Aceste hârtii puteau fi duse la bancă în orice moment pentru 
a fi schimbate în valoarea lor în monede de aur sau argint. Bancnotele puteau fi folosite şi pentru a 
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cumpăra bunuri, dar, spre deoserbire de cele din prezent, acestea erau eliberate doar de bănci sau instituţii 
private, nu de stat. 
Primii bani tipăriţi de un stat au fost emişi de guvernele coloniale din America de Nord. Pentru că 
transportul de mărfuri dintre Europa şi coloniile americane dura mult, coloniştii care îşi extindeau 
activitatea rămâneau adesea fără ”lichidit ăţi”. Atunci au apărut aşa-numitele ”IOU”-uri (”I owe you”, în 
traducere liberă ”Î ţi rămân dator”), folosite pe post de valută. Acestea au intrat în circulaţie pentru prima 
dată în Canada. 
Mutarea către banii de hârtie a dus la dezvoltarea comerţului internaţional al europenilor. Băncile şi clasele 
aflate la putere au început să cumpere valute străine. Aşa a luat naştere prima piaţă valutară din lume. 
Stabilitatea unei anumite monarhii sau a unui guvern afectau valoarea monedei şi abilitatea ţării de a face 
comerţ pe o piaţă internaţională. Competiţia dintre state a dus adesea la aşa-numite războaie valutare. 
Statele încercau să întărească moneda statelor cu care concurau pentru a scumpi bunurile ţării respective şi 
a-i afecta astfel competitivitatea exporturilor, sau, invers, reducând puterea de cumpărare a statului şi 
capacitatea sa de a finanţa, spre exemplu, un război. 
 Romanii au reacţionat cu o relativă întârziere la baterea de monede, dar au adoptat ca materii prime, pe 
lângă aur şi argint, metale mai puţin preţioase, cum ar fi arama. Împăratul Octavian August (33 î.Hr. - 14 
d.Hr.) a reformat atât sistemul monetar, cât şi pe cel al taxelor, impozitând tranzacţiile comerciale, 
deţinerea de terenuri şi câştigurile. 

 
 
În toată această perioadă, la greci, cele mai folosite unităţi monetare erau halcousul (confecţionat din 
aramă, el echivala cu o treime de obol), obolul (o şesime de drahmă), drahma (din argint), staterul (din aur, 
echivalent cu patru drahme) şi talantul (600 de drahme). Romanii foloseau libra şi uncia, ambele din 
aramă, denarii din argint şi aureus-ii din aur.Alungarea cămătarilor din templul Ierusalimului de către Iisus 
nu a fost decât un episod minor al dezvoltării sistemul monetar, cu bunele şi relele sale: în anul 250 d. Hr., 
conţinutul în argint al monedelor romane a scăzut la 40%, iar în 270 d. Hr. la doar 4% - consecinţe ale 
inflaţiei accelerate. Aurelian (214-275 d.Hr.) a încercat să contracareze acest flagel printr-o emisiune de noi 
monede de aur pur, cărora le-a ridicat valoarea de două ori şi jumătate. O iniţiativă fără prea mare succes, 
pentru că inflaţia a rămas o problemă şi pentru Diocleţian (240-311 d.Hr.). Acesta a fost învins de forţele 
pieţei, chiar dacă a instituit controlul preţurilor şi al dobânzilor, motiv pentru care, în cele din urmă, a 
abdicat. Pe de altă parte, însă, tot Diocleţian a introdus de această dată cu succes, primul sistem de buget 
anual.Inflaţia nu s-a lăsat învinsă nici de trecerea la creştinism a Imperiului Roman, deşi, cu această ocazie, 
împăratul Constantin cel Mare (272-337 d.Hr.) a confiscat enormele comori acumulate în templele 
"păgâne". Mai trebuie remarcat şi faptul că în anul 306, împăratul Constantin a emis o monedă de aur, 
solidus, care a fost produsă ulterior, fără a i se schimba greutatea sau puritatea, vreme de 700 de ani.O 
măsură a inflaţiei acelor timpuri este evoluţia valorii aurului: în anul 307 d.Hr., preţul era dublu faţă de cel 
stabilit de Diocleţian cu şase ani mai devreme, iar în 324, urcase de şase ori.  ( Selectie de  Gaby S. )                                                                                      
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                            Piatra albastra                                                                                
     Bijutierul era asezat la biroul sau, privind distrat strada prin vitrina elegantului sau magazin. O fetita se 
apropie si-si lipi nasul de geam. La vederea unuia dintre obiectele expuse, ochii ei albastri ca cerul se 
luminara. Intra hotarata in magazin si arata cu degetul spre un splendid colier de peruzele albastre."E 
pentru sora mea. Puteti sa mi-l impachetati frumos pentru un cadou?" 
Patronul magazinului o fixa din ochi pe micuta clienta si o intreba:    "Cati bani ai?"  
Fara sa pregete, ridicandu-se pe varfuri, fetita puse pe tejghea o cutie de tinichea, o deschise si o goli. 
Cazusera cateva bancnote de mica valoare, un pumn de monede, cateva scoici si niste figurine. |"Ajung?" 
intreba ea cu mandrie. "Vreau sa fac un cadou pentru sora mea mai mare. De cand mama nu mai este, ea e 
cea care-i tine locul si niciodata nu are nici macar o clipa pentru ea. Astazi e ziua ei si sunt sigura ca o voi 
face foarte fericita cu acest cadou. Piatra aceasta are aceeasi culoare ca ochii ei." 
Omul se duse in spate si reveni cu o hartie de impachetat nemaipomenit de frumoasa, rosie cu auriu, cu 
care impacheta cu grija cutia.  
"Ia-o", spuse el fetitei. "Si du-o cu grija."  
Fetita pleca foarte mandra, tinand pachetul ca pe un trofeu. O ora dupa aceea, in bijuterie intra o fata 
frumoasa cu parul de culoarea mierii si cu niste ochi albastri minunati. Puse cu hotarare pe tejghea pachetul 
pe care bijutierul il facuse cu atata grija si spuse: "Colierul acesta a fost cumparat de aici?" 
"Da, domnisoara."  
"Si cat a costat?"  
"Preturile praticate in acest magazin sunt confidentiale: nu privesc decat pe client si pe mine." 
"Dar sora mea avea doar cativa banuti. N-ar fi putut cumpara niciodata un colier ca acesta!" 
Bijutierul lua cutia cu pretiosul ei continut, o inchise, refacu cu grija ambalajul cadoului si-l inapoie fetei. 
"Sora dumneavoastra a platit. A platit pretul cel mai mare pe care-l putea plati cineva: a dat tot ceea ce 
avea."                                                    Sculptorul 
  Un sculptor cioplea iute cu dalta si ciocanul un bloc mare de marmura. Un baietel care se plimba lingand 
o inghetata se opri in fata usii deschise a atelierului. Baietelul privea fascinat ploaia alba de aschii mari care 
cadeau din piatra la stanga si la dreapta. Nu prea stia ce se intampla; omul acela care lovea cu inversunare 
piatra aceea mare i se parea putin ciudat.Dupa vreo cateva saptamani, baietelul trecu din nou prin fata 
atelierului, si, spre marea lui mirare, in locul blocului de marmura vazu un leu mare si puternic. Foarte 
tulburat, copilul alerga spre sculptor si-i spuse: 
"Domnule, spune-mi te rog, cum de-ai stiut ca in piatra era un leu?" 
Invatatorul sustinea ca avea o carte care cuprindea tot ce se putea cunoaste despre Dumnezeu. Nimeni nu 
vazuse cartea pana cand, un elev venit in vizita reusi s-o obtina de la invatator, dupa multe insistente si 
rugaminti. O duse acasa si o deschise cu infrigurare. 
Toate paginile erau albe.  
"Dar cartea nu spune nimic", protesta silitorul elev. 
"Stiu", raspunse multumit invatatorul, "dar uite cate lucruri sugereaza!' 
Fiecare clipa a vietii tale este o pagina alba. Tie iti revine misiunea de a o scrie. Si chiar daca unora le 
poti parea un bloc de piatra, inauntrul tau se afla un leu. Si tu esti acela care trebuie sa-l scoata la 
suprafata.                                                                                                                               (sursa : internet ) 
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�       Maya Thurman-Hawke, fiica celebrilor actori Uma Thurman si Ethan Hawke, si-a facut 
debutul pe covorul rosu, la gala CFDA Awards.Tanara de 16 ani si-a facut intrarea in showbiz intr-un mod 
fastuos si elegant si a purtat o rochie de vis, care a atras imediat atentia fotografilor.Maya ii calca pe urme 
frumoasei sale mame, Uma Thurman, considerata un sex-simbol in anii '90 si o actrita foarte talentata, iar 
Maya a imprumutat tot ce e mai frumos. 
�     Tom Cruise, 53 de ani, are o noua relatie, de aceasta data aleasa inimii sale fiind asistenta sa de 
productie, Emily. Partea mai ciudata a acestei relatii este ca tanara are 22 de ani, exact la fel ca Bella 
(Isabella Jane Cruise), fiica adoptata de actor in 1990 si cea de-a doua lui sotie, Nicole Kidman, si seamana 
izbitor de mult cu cea de-a treia nevasta a starului, Katie Holmes. Cei doi si-au inceput relatia in urma cu o 
luna, pe platourile de filmare ale productiei "Mena." 
�     Actorul britanic Benedict Cumberbatch, cunoscut pentru rolurile interpretate in "Sherlock Holmes" 
si "The Imitation Game", a devenit tata, dupa ce sotia sa, actrita Sophie Hunter, a dus pe lume un baietel, 
primul copil al cuplului. Anuntul survine dupa ce Cumberbatch a fost ridicat sambata la rangul de 
Comandor al Ordinului Imperiului Britanic de catre regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. 
�   Cantareata Iggy Azalea va deveni curand sotie, iubitul ei, artist si el, Nick Young, punand marea 
intrebare asa cum cere "eticheta", intr-un genunchi. Vedetei i s-a cerut mana , chiar de ziua lui Young, care 
a implinit 30 de ani. 
�   Proprietatea din Var (sudul Frantei) unde au locuit starul hollywoodian Johnny Depp si actrita si 
cantareata franceza Vanessa Paradis este de vanzare pentru suma de 23 de milioane de euro, a anuntat  
reteaua imobiliara Sotheby's Real Estate France. 
�     Avionul  S312 Tucano MK 1, cu doua locuri a unuia dintre cei mai apreciati oameni de la 
Hollywood s-a prabusit si a luat foc. Proprietarul James Horner (61 de ani, ) , dublu castigator de Oscar, nu 
a avut nicio sansa in urma acestui accident si a murit. James Horner a castigat doua premii Oscar pentru 
contributia pe care a avut-o la filmul Titanic. El a mai facut coloana sonora pentru filmele Braveheart, 
Glory, Avatar, Legends of the Fall si A beautiful mind. 
�    Robert Chartoff, producatorul unor filme cu mare succes de box office, cum ar fi seria "Rocky" 
sau "Raging Bull", a murit in resedinta sa din Santa Monica, California. Robert Chartoff avea 81 de ani. 
Numele sau va ramane legat de seria "Rocky", cu Sylvester Stallone, si de "Raging Bull", cu Robert De 
Niro. 
�   Actorul  francez Jean Paul Belmondo, in varsta de 82 de ani, a fost implicat,intr-un accident de 
circulatie mai putin obisnuit. Aflat intr-o masina Bentley condusa de soferul sau, pe autostrada A8, in 
apropiere de Frejus, pe sensul spre Nisa. Din cauza unei pene de cauciuc, masina a incetinit brusc, 
provocand o coliziune intre doua camioane care circulau in spate.Nimeni nu a fost ranit, cu toate ca 
Bentley-ul in care se afla legendarul actor circula cu o viteza de 100 de km/h. Marele noroc a fost ca soferul 
si-a pastrat prezenta de spirit si a reactionat ca un profesionist, pastrand controlul volanului.Dupa ce a fost 
schimbata roata buclucasa, masina si-a reluat calatoria spre Paris, sub escorta jandarmilor. 
�    Actorul Shia LaBeouf a ajuns de urgenta, la spital, dupa ce a fost ranit pe platoul de filmare in timp 
ce se afla in North Dakota. Actorul s-a ranit destul de grav la cap si la un deget, avand nevoie de mai multe 
copci. Dupa ce a fost bandajat si cusut, actorul a putut sa plece din spital.      Selectie  Andreea P.                                                                      
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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.        

�    Expozitie de pictura  cu tema : BUCURIILE COPILARIEI si AMINTIRILE COPILARIEI -    
Expozitie realizata cu sprijinul tinerilor pictori Moscovici Alexandru Karim si Moscovici Denisa Elena; 
�     Membrii Comunitatii au fost prezenti  la  Casa de Cultură ”C. C. Giurescu” din Odobeşti unde a avut 
loc  lansarea în premieră a volumului de versuri ”Testament” (Ed. Terra, Focşani, 2015), semnat de prof. 
NECULAI FLOREA, directorul Liceului Teoretic „Duiliu Zamfirescu” din Odobeşti. 
�    Membrii Comunitatii au participat La Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” din Focşani la o conferinţă 
susţinută de  de profesorul univ. dr. Gheorghiţă Geană intitulată “Familia la răscruce”. 
�  Membrii Comunitatii au fost prezenti  la  Casa de Cultură ”C. C. Giurescu” din Odobeşti unde a avut 
loc vernisajul expoziției ”AMINTIRI” a pictoritei Constanze Wingert. Născută în Odobești – Vrancea, pe 
numele de fată Chiper, Constanze Wingert a absolvit Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din 
București, clasa Prof. Vasile Melica. Din 1986 s-a stabilit în Germania ca artist plastic. 
�   Membrii Comunitatii au fost prezenti in  Casa de Cultura a Sindicatelor ”Leopoldina Balanuta” 
Focsani la vernisajul expozitiei ”Pentru tine copile!”, expozitie organizata de către Paula Căruceru, 
educatoare la Grădiniţa Ruginești, in parteneriat cu Chiticaru Maricica – prof. Șc. Gim.Anghelești,Ciobanu 
Ionela – prof. Șc. Gim. Anghelești. 
�    Membrii Comunitatii au fost prezenti  la  Casa de Cultură ”C. C. Giurescu” din Odobeşti unde a avut 
loc lansarea volumului de amintiri ”Câinind printr-o viaţă de pât” (Iaşi, 2013), semnat de Prof. Univ. Dr. 
Nicolae MAZILU. Autorul face parte dintr-o familie care a marcat istoria fostului judeţ Râmnicu-Sărat, o 
adevărată saga autohtonă care a influenţat viaţa socială, culturală, politică. 
�     Comunitatea Evreilor din Focsani a fost vizitata de de o delegatie de tineri din Franta si Spania si 
Liceul Tehnologic din Odobesti, care sunt implicati in proiectul "L'Europe des Religions". 
�   Membrii comunitatii  au fost alaturi de  consultant profesor Venera Arvinte la inaugurarea expozitiei 
de ii din colectii personale ale vrancenilor, intitulata "IA mea",de la "Trepte de Istorie" din Piata Unirii, 

           r_mircea67@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.    
                                               
                       

   Parte din informatii sunt preluate din diverse surse , reviste,website-uri sau mijloace media  !!!!                                                                          
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                                                                       Definitii amuzante     ( 2 )                   
  Dans = frustrarea verticala a unei dorinte orizontale; 
Diplomat = cineva care-ti spune sa te duci dracului intr-un fel care te face sa-ti incepi ziua cu dreptul; 
Durere de cap = metoda contraceptiva cea mai des folosita de femei; 
Economist = un expert care va sti maine de ceea ce a prezis ca se va intampla ieri nu s-a intamplat azi; 
Fidelitate = o puternica mancarime cu interdictia de a te scarpina; 
Indiferenta  = atitudine adoptata de o femeie catre un barbat care n-o intereseaza, interpretata de barbat ca 
se lasa greu'; 
Intelectual = cineva capabil sa se gandeasca mai mult de 2 ore si la altceva decat la sex; 
Munca in echipa = posibilitatea de a da vina pe altii; 
Nevasta = femeia care te incanta o luna si te descanta toata viata; 
Nimfomana = termen aplicat de fiecare barbat oricarei femei careia ii place mai mult sexul decat lui; 
Prieten = definitia unei persoane de sex opus care are acel ‘Nu stiu-ce’ care elimina orice dorinta de a 
incerca vreodata sa te culci cu el/ea; 
Preot = cineva caruia toti ii spun ‘parinte’, in afara de copiii lui, care ii spun ‘domnule'; 
Programator = cineva care rezolva o problema pe care nu stiai ca o ai intr-un fel pe care nu-l intelegi; 
Psiholog = cineva care se uita la oricine altcineva cand o femeie frumoasa intra in incapere; 
Statistician = cineva care e bun la cifre dar nu are pic de personalitate ca sa fie inginer; 
Usoara = termen aplicat oricarei femei care are aceeasi morala sexuala ca a unui barbat; 
Amor  = scurt atac de nebunie ce poate fi vindecat fie prin casatorie, fie prin indepartarea pacientului de 
cauza care i-a produs-o; 
Arhitect  = cineva care n-a fost destul de barbat ca sa devina inginer, dar nici destul de gay ca sa se faca 
designer vestimentar 
Bancher = cineva care iti imprumuta umbrela lui cand afara e soare si apoi ti-o cere cand incepe sa ploua; 
Boy scout = un copil imbracat ca un tampit sub comanda unui tampit imbracat ca un copil; 
Consultant = cineva care foloseste ceasul sotiei tale, iti spune cat e ceasul si apoi iti cere bani pentru asta; 
Sarutare  =O cerere adresata catului de sus ca sa stii daca cel din mijloc e liber 
Palma =O donatie intre vii 
 Bis  =Un cuvant care nu mai are nici un sens pentru barbatii care au trecut de 50 de ani 
A admira = Un mijloc comod de a lasa sa se creada ca ai inteles  
Altruism  = Arta de a te servi de altii avand aerul ca le vrei binele 
Dragostea  = E ca ciupercile : nu stii daca e buna sau rea decat dupa ce e prea tarziu 
Entuziasm  = Nu poti sa te abtii de la prostii 
Expert  = Cel care stie din ce in ce mai multe despre din ce in ce mai putine lucruri 
Fricos  =Om ce gandeste cu picioarele in caz de pericol 
Glorie = A fi cunoscut de cei pe care nu vrei sa-i cunosti 
Absurd   =Sot care nu recunoaste ca sotia are dreptul sa-l insele 
Aburi   =Apa care ploua in sus  
Adoratie =  Iubire supra-alimentat                                                                              (Egon B.– Israel  
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                                                 Savanţi români şi invenţiile lor   ( II ) 
 

         Anastase Dragomir – precursor al 
cabinei catapultabile       

Anastase Dragomir s-a născut pe 6 februarie 1896 la Brăila, fiind al şaselea copil al familiei. Tatăl său, 
Vasile Dragomir, a luptat în războiul pentru independenţa României din 1877.Anastase Dragomir era 
pasionat, ca mulţi dintre tinerii acelei perioade, de problemele aviaţiei. Unii erau preocupaţi de realizarea 
unor noi tipuri de aparate de zbor, iar alţii îşi puneau problema securităţii pilotului şi pasagerilor în cazul 
unei cata-strofe aeriene. Deşi zborul cu un aparat mai greu decât aerul era la început, existau suficiente 
exemple din istoria zborului cu baloane care justificau aceste preocupări. Istoria consemnează şi soluţii 
dedicate aviatorilor. În noiembrie 1911, Gleb Kotelnikov din Rusia a brevetat „o raniţă de salvare cu o 
paraşută cu deschidere automată pentru aviatori“. Acesta era contextul istoric în care Anastase Dragomir a 
plecat în Franţa, unde a lucrat la mai multe uzine de avioane. Aici şi-a perfecţionat propriul său sistem 
pentru salvarea piloţilor şi a pasagerilor în caz de accidente.  Pe 3 noiembrie 1928, a înregistrat, în Franţa, 
cererea de brevet „Nouveau système de montage des parachutes dans les appareils de locomotion aérienne“ 
şi a obţinut Brevetul nr. 678.566, din 2 aprilie 1930. Această invenţie era „un nou sistem de paraşutare din 
aparatele de locomoţie aeriană, fiecare pasager având o paraşută proprie care permite, în momentul critic, 
eliberarea acestui ansamblu de avion astfel încât paraşuta, împreună cu pasagerul instalat pe scaun, să treacă 
printr-o deschizătură a podelei“, iar brevetul prevedea ca acest ansamblu de celulă-paraşută să aibă mai 
multe comenzi, manevrate de pilot. Deoarece aviaţia nu era într-un moment financiar favorabil, a 
experimentat invenţia în 28 august 1929 în apropierea Aeroportului Orly, Paris. În acest scop s-a amenajat, 
după indicaţiile inventatorului, un avion Farman, în care se instalase „cabina catapultabilă“. Experienţa a 
constituit o reuşită, confirmând utilitatea acestei invenţii. După demonstraţie, ziarele franceze, printre care 
şi Excelsior (în numărul din 29.08.1929), au subliniat prioritatea mondială, deţinută de Anastase Dragomir 
în acest domeniu, precum şi importanţa invenţiei pentru aviaţie. Soluţia propusă de Anastase Dragomir 
pentru autostabilizarea cabinei în cădere prin utilizarea a două paraşute auxiliare se regăseşte în soluţiile 
actuale de paraşute şi cabine catapultabile. 
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                                           Continuarea cercetărilor în ţară 

După experiment, Anastase Dragomir revine în ţară, unde, cu ajutorul căpitanului inginer Constantin 
Nicolau de la Serviciul tehnic al aviaţiei române, repetă demonstraţia pe Aeroportul Băneasa din Bucureşti, 
pe 26 octombrie 1929. De data aceasta s-a folosit o avionetă AVIA, iar presa vremii, printre care ziarele 
Universul şi Dimineaţa, a relatat cu lux de amănunte despre acest mijloc de salvare ingenios şi practic. 
Pe baza rezultatelor obţinute, continuă cercetările şi perfecţionează soluţia iniţială. Ţine seama că la 
altitudini mai mari de 4.000 de metri aerul este rarefiat, că temperatura este mult sub zero grade Celsius, 
ajungând până la – 550 de grade Celsius, ţine seama că dacă avionul zboară cu o viteză de 1.000 km/oră, în 
momentul ieşirii pilotului din avion acesta este izbit de curentul de aer cu o forţă de trei tone. În 1950, a 
obţinut un nou brevet românesc cu nr. 40125/1950 pentru „Celulă  paraşutată“. În descrierea acestei invenţii 
se menţiona „…  folosirea unui spătar curb de glisare pentru ejectarea cabinelor, fie pe jos, fie pe sus; 
folosirea unei cabine etanşe sau semietanşe, în funcţie de efectuarea zborului la anumite înălţimi şi folosirea 
pentru cabinele semietanşe a unui dispozitiv mecanic care să permită, în caz de nevoie, debitarea oxigenului 
şi aerului necesare vieţii“. 
După zece ani de căutări, în 1960, obţine alt brevet de invenţie românesc cu nr. 32.323/41.424, în care 
propune un avion de pasageri prevăzut cu cabine catapultabile pentru fiecare pasager. 

                                Soluţia, aplicată la avioanele supersonice 

În anul 1959, a înregistrat altă cerere, care avea ca obiect construirea unui avion de transport, echipat cu 
cabine catapultabile, pentru salvarea pasagerilor (brevet românesc nr. 41.424 din 1960). În cartea lui Jules 
Foch, „Technique des Avions“, apărută la Paris în 1960, sunt prezentate şi realizările inventatorului 
Anastase Dragomir, în domeniul catapultării pilo ţilor şi pasagerilor din avioanele aflate în pericol de 
prăbuşire. Ideea lui Anastase Dragomir se va concretiza prin apariţia, la noile tipuri de avioane supersonice, 
militare, a scaunului ejectabil.  Anastase Dragomir s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani, la București, în 
anul 1966. 

  

 

                                              
 
    Scaunul ejectabil – Anastase Dragomir            
                                                                                                               (prof. Vasile Buruiana ) 
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                              Cascada Pruncea – Caşoca                                                            

                                  
                                    Cascada Pruncea .                                                    Cascada Caşoca –  cădere de apă 
Cascada Pruncea – Caşoca, cea mai frumoasă cascadă din judeţul Buzău, este situată în Masivul Podul 
Calului, la aproximativ 10 km de Barajul Siriu.Impresionanta cădere de apă surprinde prin peisajul în care 
este localizată, liniştea, frumuseţea sa de neegalat şi natura din aceste locuri, care parcă nu a fost niciodată 
atinsă.Vârful Golul Tehărăului (1363 m) al doilea vârf ca altitudine din masivul Podul Calului, a fost în 
primul război mondial unul din punctele de fortificaţie al armatei române : tranşee, magazii de muniţie 
săpate în pământ ce sunt şi azi bine conservate.Numele de Caşoca este pomenit într-un hrisov de la 17 
decembrie 1534 dat de Vlad Vintilă: „Io Vlad Voevod..dat-am domnia mea, această formă domniei mele, 
lui Slivila şi Stanciu şi lui Nan, ca să le fie lor moşie la Sibicii pentru că iaste a lor bătrâna şi muntele ce se 
cheamă Tega şi Caşauca”.Acest document, scris în targul Buzăului, a fost tălmăcit în româneşte de dascălul 
Vasile în iulie 1740 în sprijinul afirmaţiei că satul de azi, Caşoca, este unul şi acelasi cu Caşauca, pomenit 
în 1534.Cascada se prezintă ca o cădere de apă ce măsoară 17 metri, situată pe Râul Caşoca. Întreg bazinul 
pârâului Caşoca cuprinde o suprafaţă de 5990 ha, din care trei sferturi se găsesc pe stânga firului apei şi 
numai o pătrime pe dreapta.Întregul bazin este împădurit, cu fag, brad şi molid.Firul principal al pârâului 
are o lungime de 16 km.Caşoca are însă nenumărate pârâiaşe şi izvoare cu apă suficientă în tot timpul 
anului.De pildă: Trestia, Pruncea, Titilăul, Caşoca Mică, Balabanul.Lungimea lor adunată la aceea a firului 
principal ne dă o lungime de peste 35 de km.Lăţimea Caşocăi, când apele sunt normale, nu depăşeşte 6 
metri. Adâncimea, tot în cazul unor ape normale, este de cel mult 50 cm, făcând excepţie vâltorile unde apa 
este mult mai adâncă.Încă din 1911 exista o cale ferată de exploatare pe ruta Nehoiu-Caşoca-Izvorul lui Ion 
(22.5 km), care însă, în urma inundaţiilor din anii ’70, a fost desfiinţată.În partea stângă a cascadei există o 
deschizatură, folosită, conform legendei, ca ascunzătoare de haiducul Gheorghilaş, fost pandur în oaştea lui 
Tudor Vladimirescu. Oamenii de la Gura Teghii îl sărbătoresc an de an pe haiducul Gheorghilaş, pe 1 iunie. 

   În grota lui Gheorghilaş, se odihneşte, cuminte, o bancă 
                                                                                                                                            Selectie Mircea R.                   


