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**  - Generalul Amikam Norkin, comandantul aviatiei militare israeliene, a declarat ca Israelul este 
prima tara din lume care a efectuat atacuri aeriene cu avioane militare de tip F-35, invizibile pe radare ;
** -    Miliardarul rus Abramovici se mută în Israel, după ce a rămas fără  viză de ședere în Marea 
Britanie. Având origini evreiești, acesta este eligibil pentru cetățenia israeliană. Cu o avere estimată la 
peste 11 miliarde de dolari, Miliardarul rus Roman Abramovici ar deveni cel mai bogat cetățean al 
statului evreu  ;
**   -   Horacio Cartes, preşedintele de la Asuncion, a participat  la ceremonia de inaugurare a 
Ambasadei Paraguayului la Ierusalim, a treia ţară care îşi mută principala reprezentanţă diplomatică de 
la Tel Aviv la Ierusalim, după SUA şi Guatemala. La ceremonia de inaugurare a noii ambasade a 
Paraguayului a mai fost prezent şi premierul israelian Benjamin Netanyahu ;
**   -   Marea finală Eurovision 2018, din Lisabona, a fost câștigată de Israel prin simpatica Netta 
Barzilai. Are doar 25 de ani, s-a născut în Israel, dar s-a mutat împreună cu familia ei în Nigeria pentru 
o bună bucată de vreme ;
**   --Autorităţile israeliene i-au dat termen două săptămâni directorului local al Human Rights Watch 
(HRW) pentru a părăsi ţara, acuzându-l că susţine boicotarea Israelului ;
**   -  O delegaţie americană, din care fac parte şi Ivanka Trump şi soţul său Jared Kushner, a sosit în 
Israel, pentru a participa la deschiderea ambasadei SUA la Ierusalim.Au făcut deplasarea în Israel şi 
secretarul Trezoreriei, Steve Mnuchin, şi adjunctul secretarului de Stat, John Sullivan, precum şi alţi 
oficiali ;
**  - Spionajul israelian este în plin proces de schimbări organizaţionale, demersul având loc în scopul 
adaptării structurilor sale la noile escaladări de tensiuni din Orientul Mijlociu. O astfel de schimbare a 
avut loc la 1 mai la nivelul Aman, structura de informaţii a armatei israeliene. Şeful Statului Major al 
armatei israeliene, Gadi Eizenkot, a dispus înfiinţarea unei noi structuri pentru operaţiunile speciale ale 
Aman, regrupând mai multe unităţi de elită, cele mai cunoscute fiind Sayeret Maatkal (comandouri 
care depind numai de Statul Major) şi Maglan (unitatea însărcinată cu misiuni dincolo de frontieră şi în 
liniile inamice);
**  - Curtea Supremă a Israelului a validat  utilizarea gloanţelor reale împotriva palestinienilor care 
manifestează de-a lungul graniţei în Fâşia Gaza. Israelul, confruntat cu acuzaţii că foloseşte excesiv 
forţa, a dat asigurări că foloseşte gloanţe reale doar în ultimă instanţă. El acuză mişcarea Hamas că 
împinge civilii pe linia de front pentru a acoperi tentativele de incursiune în teritoriul israelian;
**  -Israelul a construit un 'zid anti-rachete' în apropierea noului său aeroport Ramon din Valea Timna, 
bariera fiind parte integrantă a dispozitivului de apărare de-a lungul frontierei cu Iordania. Zidul, cu o 
înălţime de 6 metri, face parte dintr-o strategie a Israelului de a se înconjura de bariere, inclusiv la 
graniţa de sud cu Egiptul, pentru a împiedica pătrunderea ilegală pe teritoriul său a militanţilor şi 
migranţilor.Potrivit responsabilului militar, pe un segment de câţiva km, în proximitatea noului 
aeroport, zidul ajunge la o înălţime de 26 m şi este întărit cu echipamente de interceptare de rachete 
sol-sol şi proiectile;                                                                                          (ziare.ro,mediafax.ro )
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Xx    - Vrâncenii sunt invitaţi să participe la cea de-a 16-a ediţie a „Boteitului oilor“, eveniment care 
are loc în fiecare an, de sărbătoarea „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena“. Manifestarea este organizată 
de Consiliul Județean, Centrul Cultural Vrancea și Consiliul Local Negrilești. „Boteitul oilor“, un obicei 
important care vine din negura timpului, este unic în Vrancea ;
Xx   -  Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea derulează, în parteneriat cu Fundația 
Progress și Asociația ETIC, proiectul CODE Kids – Copiii fac coding în bibliotecile publice din 
regiunea de Est a României. În județul Vrancea, s-au înfiinţat şase cluburi de coding, la Biblioteca 
Judeţeană Vrancea, Biblioteca Publică Boghești, Biblioteca Publică Gugești, Biblioteca Publică Vidra, 
Biblioteca Publică Mărășești şi Biblioteca Publică Panciu. ;
Xx    -     Primăria Focșani a anunțat că a început acțiunea de dezinsecție în parcurile din municipiu. 
Activitățile se vor derula în fiecare seară, de la ora 21,30, când angajații Serviciului de dezinsecție din 
cadrul Direcției de Dezvoltare Servicii Publice Focșani vor stropi parcurile cu substanțe împotriva 
căpușelor, tânțarilor și a altor insecte ; 
Xx   -   Elevii din Rîmniceni și cei de la CSI Măicănești au comemorat eroii neamului prin poezii și 
cântece patriotice, dar și în pași de dans, chiar în fața mausoleului din satul Rîmniceni. S-au depus 
coroane de flori din partea administrației locale, a școlilor și a tuturor celor care au vrut să aducă o 
formă de respect eroilor neamului ; 
Xx  -   O delegație a Fundației PEP Heesch din Olanda, parteneră de 11 ani cu Filiala de Cruce Roșie 
Vrancea, a donat o mașină de pompieri primăriei Vintileasca. Mașina este perfect funcțională și este 
dotată cu toată logistica necesară pentru intervenții ; 
Xx  - Asociaţia  Personalului  Didactic ,,Simion  Mehedinţi” din Focşani și Primăria Comunei 
Negrilești vă invita la dezvelirea bustului poetului Dumitru Pricop. Acesta se află amplasat în incinta 
Casei Memoriale „Dumitru Pricop” din localitatea natală a poetului și a fost realizat la inițiativa prof. 
Costică Neagu, președintele Asociației „Simion Mehedinți”, prin donații private, fiind sculptat de 
Gabriel Tăicuțu. Manifestarea este organizată în parteneriat cu Școala ,,Dumitru Pricop” din Negrilești 
și Școala nr. 7, Focșani ; 
Xx   - Focsanenii sunt invitati sa participe la un Concert dedicat eroilor romani, organizat la Cercul 
Militar Focsani. Spectacolul va avea loc miercuri, de la ora 18, in sala de spectacole. Evenimentul este 
organizat de Cercul Militar Focsani, ACMRR filiala Vrancea, Capela Militara "Ilie Tesviteanu". 
Concertul este sustinut de copiii de la cercurile artistice si grupul "Seniorii" ; 
Xx   - Muzeul Vrancei a pregătit o expoziție inedită pentru „Noaptea Muzeelor”, manifestare ajunsă la 
a XIV-a ediție. Conducerea Muzeului Vrancei a anunțat că, în Casa Alaci, muzeografii din trei secții, 
respectiv Istorie, Naturale și Etnografie, au realizat o inedită expoziție intitulată „Flori – Flori – Flori”;
Xx  - In perioada 18 - 20 mai 2018, va avea loc cea de-a IV-a editie a Festivalului de Muzica Clasica 
RINASCIMENTO MUSICI. Ca si la editiile anterioare, vor avea loc recitaluri camerale ale unor 
ansambluri instrumentale in principal pe esplanada Muzeului Trepete de Istorie, din Piata Unirii.
                                                                                                                                           (  ziare.com )
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- Un avion de pe Cursa Transavia către insula spaniolă Gran Canaria a fost obligat să efectueze o 
aterizare de urgenţă în Faro, Portugalia, după ce mirosul insuportabil al unui pasager a cauzat stări de 
vomă şi leşin altor persoane aflate la bord  ;
- Un tânăr în vârstă de 18 ani a deschis focul asupra unui elev de 19 ani  în faţa unei şcoli din 
Mistelbach în estul Austriei. Elevul a fost doar uşor rănit. Suspectul a fugit după ce arma i s-a blocat, a 
declarat procurorul Friedrich Koehl pentru dpa. Ulterior, s-a predat poliţiei. El le-a declarat 
anchetatorilor că a planificat atacul armat, a adăugat Koehl ;
  - Franţa vrea să interzică utilizarea în produsele alimentare a nanoparticulelor de dioxid de titan, 
ale căror efecte asupra sănătăţii nu sunt cunoscute, şi solicită măsuri şi din partea Uniunii Europene. 
Acest aditiv alimentar, a cărui prezenţă este semnalată pe etichetă prin denumirea TiO2 sau E 171, este 
utilizat în principal sub formă de colorant în produse de patiserie, deserturi şi îngheţată, dar şi în unele 
produse cosmetice sau medicamente ;
  - Autorităţile italiene au anunţat dezmembrarea a două presupuse celule islamiste formate din sirieni 
şi marocani, suspectate de transferuri de mijloace financiare pentru finanţarea militanţilor din Orientul 
Mijlociu, inclusiv a unor grupări teroriste din Siria. Prima celulă era compusă din zece sirieni acuzaţi 
de 'asociere criminală transnaţională' al căror obiectiv era efectuarea într-un mod 'abuziv' de servicii de 
plată în diferite ţări ale UE, în Suedia, Italia şi Ungaria, precum şi în Turcia. Celălalt grup, dezmembrat 
în Sardinia, era compus din 'patru militanţi de origine siriană şi marocană, fiind acuzaţi că făceau parte 
dintr-o celulă ce sprijină gruparea Jabhat al-Nusra', ex-Frontul Al Nusra, fosta ramură Al Qaida în 
Siria. Mai multe celule de acest gen au fost dezmembrate până în prezent în Italia, în principal de tip 
logistic, care încercau să recruteze sau să finanţeze membri ai grupărilor islamiste din Orientul 
Apropiat şi Orientul Mijlociu ;
- O razie de proportii a avut loc in (Hamburg, Bremen, Saxonia Anhaltina si Saxonia Inferioara) 
Germania. Sute de cetateni moldoveni au fost angajati la negru si exploatati de catre un grup de 
traficanti de persoane. Moldovenii aveau si acte de identitate romanesti falsificate. Oamenii erau 
exploatati la maximum, platiti cu salarii de mizerie si traiau in conditii precare. Cei mai multi erau 
plasati in posturi de gardieni, fiind platiti cu mult sub salariul minim pe economie  ;
  -Cel putin 15 persoane au fost ranite si transportate la spital, dupa ce o bomba a explodat intr-un 
restaurant aflat in Mississauga, o suburbie a orasului canadian Toronto. Doi barbati neidentificati au 
intrat in restaurant si au detonat o bomba, dupa care au fugit  ;
  - Cel putin 15 persoane au fost ranite si transportate la spital, dupa ce o bomba a explodat intr-un 
restaurant aflat in Mississauga, o suburbie a orasului canadian Toronto. Doi barbati neidentificati au 
intrat in restaurant si au detonat o bomba, dupa care au fugit ; 
  -O mireasă din Brazilia a fost la un pas de moarte chiar în cea mai fericită zi din viaţa sa.Femeia a 
vrut să îşi impresioneze invitaţii ajungând la nuntă cu un elicopter. Povestea a luat însă o turnură 
incredibilă atunci când pilotul a pierdut controlul aparatului de zbor. Elicopterul s-a prăbuşit la doar 
câţiva paşi de invitaţi.  Mireasa a scăpat teafără, la fel ca şi pilotul şi fotograful, iar ceremonia de nuntă 
a continuat ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat ;  
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                                                  Îndrumar de calatorie
                          Pasi obligatorii, indiferent de destinatia aleasa       
Înainte de plecare:
- Verificati sfaturile, conditiile si alertele de cãlãtorie pe site-ul www.mae.ro, la rubrica „Sfaturi de 

cãlãtorie”.
- Pentru verificarea condiþiilor particulare de intrare si sedere prevãzute de legislatia nationalã, vã 

recomandãm consultarea informatiilor oficiale furnizate de autoritãtile tãrii în care doriþi sã 
cãlãtoriti.

- Verificati valabilitatea documentelor dumneavoastrã de cãlãtorie si, dacã este cazul, a vizei de 
intrare obtinute. Pasaportul sau cartea de identitate sã fie valabile 6 luni de la data intrãrii în tara de 
destinatie.

- Nu aveti nevoie de vizã pentru a cãlãtori în tãrile Uniunii Europene (Austria, Belgia,Cehia, Cipru, 
Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda,Italia, Letonia, Lituania, 
Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia,Portugalia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, 
Ungaria, Bulgaria). Intrarea se face în baza pasaportului sau a cãrtii de identitate, valabile 6 luni de 
la data intrãrii în tara de destinatie.

- Asigurati-vã cã în zona în care urmeazã sã cãlãtoriti nu este nevoie sã vã vaccinati. În cazul în care 
este nevoie, faceti vaccinurile cu cel puþin 6 sãptãmâni înainte de plecare.

- Turistii pot avea asupra lor medicamentele uzuale, pentru stricta necesitatepersonalã.
- În cazul în care folositi medicamente pe bazã de retetã, vã recomandãm sã aveti cu dumneavoastrã 

reteta prescrisã de medic.
- Încheiati o asigurare medicalã si de viatã, dar si o asigurare de cãlãtorie valabilã pentru tara în care 

doriti sã cãlãtoriti. 
Atentie! Pentru tãrile Uniunii Europene vã recomandãm sã vã procurati Cardul European de 
Sãnãtate 
          Asigurarea de cãlãtorie are valabilitate în toate tãrile lumii si poate sã acopere de la riscurile 
de bazã (îmbolnãviri, accidente, urgente stomatologice, repatriere sanitarã sau în caz de deces) pânã 
la toate riscurile de cãlãtorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor,anularea plecãrii în 
strãinãtate, falimentul companiei aeriene etc.
         Asigurarea medicalã are valabilitate în toate tãrile lumii, iar în baza acestei asigurãri aveti 
acces la serviciile de urgenþã atât din sistemul public de sãnãtate, cât si din cel privat.

             Asigurarea de viatã s-a dovedit beneficã pentru familiile celor decedati în  urma unor accidente 
sau din motive de boalã.
- Vã recomandãm sã pãstrati în locuri sigure documentele si valorile personale, biletele de cãlãtorie, 

banii si cãrtile de credit. Copiile documentelor importante, pãstrate separat de cele originale, pot fi 
utile în cazul pierderii/furtului acestora.
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- Lãsati o copie a itinerariului dumneavoastrã la familie sau la prieteni pentru a putea fi contactat în 
caz de urgentã.

- Procurati-vã un ghid de cãlãtorie pentru destinatia aleasã.
- Dacã ati ales sa cãlãtoriti cu autoturismul, asigurati-vã cã toate documentele necesare sunt valabile, 

inclusiv Cartea verde. Asigurati-vã cã detinerea si respective folosirea dispozitivelor anti-radar si de 
detectare radar nu sunt interzise în tara în care vã deplasati si nici în tãrile de tranzit.

- Dacã sunteti membru al Automobil Clubului din România puteti beneficia de serviciile acestuia în 
caz de nevoie.

- În cazul unor incidente care afecteazã siguranta dumneavoastrã sau a bunurilor dumneavoastrã, este 
necesar sã sesizati atât biroul local de politie, cât si cel mai apropiat oficiu consular românesc.

- Asigurati-vã cã aveti lista cu numere de urgentã necesare în cazul producerii unor astfel de 
incidente.

- Nu vã angajati sã transportati bagajele unor persoane necunoscute. Existã riscul ca acestea sã 
continã produse interzise, iar dumneavoastrã veti suporta consecintele legii!

- În cazul în care doriti sã cãlãtoriti cu un animal de companie, vã recomandãm sã obtineti toate 
documentele necesare pentru acesta.

- Tineti cont de faptul cã, potrivit reglementãrilor comunitare, este interzisã trecerea frontierei UE cu 
sume mai mari de 10.000 euro în numerar.

- Limitele cantitative pentru introducerea în U.E. a anumitor produse sunt : 200 bucãti tigãri; 1 litru 
bãuturi alcoolice; 50 g parfum.

- Nu uitati! Drogurile de orice tip si substantele dopante sunt interzise, indiferent de destinatia aleasã.
Atunci când vã aflati în strãinãtate:

- Sunteti responsabili pentru orice încãlcare a legilor locale, chiar dacã nu le cunoasteti!
- Respectati traditiile si obiceiurile locale. Unele comportamente sociale pot intra sub incidenta legii 

penale a tãrii respective!
- Nu consumati si nu transportati droguri sau alte substante interzise, indiferent de zona în care 

cãlãtoriti! Riscati ani multi de închisoare, iar misiunile diplomatice si oficiile consulare ale 
României nu vã pot ajuta.

- Evitati implicarea în demonstratii sau manifestãri de stradã în tãrile vizitate!
- Indiferent de zona de destinaþie, pãstrati documentele, lucrurile de valoare, biletele de cãlãtorie, 

banii si cãrtile de credit în locuri sigure si nu le expuneti în mod vizibil asupra dumneavoastrã sau în 
masini!

- Încuiati mereu autoturismele si asigurati-le cu sisteme de alarmã!
- În cazul cãlãtoriilor cu autobuzul sau trenul, fiti atenti la bagajele dumneavoastrã

pe întreaga duratã a cãlãtoriei!
- Nu conduceþi autoturismul sub influenta alcoolului! Existã tãri în care riscati pedeapsa cu 

închisoarea.
- Cereti permisiunea localnicilor pentru a-i fotografia sau filma!
- Respectati mediul înconjurãtor!
- Evitati deplasarea în zone periculoase!
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        Podul Brooklyn
                                                                 24 mai 1883                    
Brooklyn Bridge este unul dintre cele mai vechi poduri suspendate care au fost construite in Statele 
Unite, si leaga doua cartiere importante ale New York-ului, Brooklyn si Manhattan. Constructia podului 
a fost finalizata in anul 1883, si pana in anul 1903 a fost cel mai inalt pod suspendat din lume.
Brooklyn Bridge a devenit, inca de la inaugurarea sa, un simbol important al New Yorkului, fiind 
recunoscut drept monument national in anul 1964.
     Podul Brooklyn ce a fost construit intre anii 1869 si 1883 face legatura intre Manhattan si cel mai 
populat cartier al New York-ului, Brooklyn. Podul este unul dintre cele mai celebre si frumoase atractii 
ale orasului New York. In momentul constructiei, Brooklyn - fondat de colonisti olandezi in secolul al 
17-lea, era inca un oras de sine statator. De fapt era chiar cel mai mare oras al tarii. In 1898, la 15 ani de 
la inaugurarea Podului Brooklyn, cetatenii din Brooklyn au decis prin vot (unul destul de strans) sa 
devina cartier si parte integranta a New York-ului. 
     Planurile pentru construirea unui astfel de pod incepusera inca din anul 1800. In acea perioada, 
Brooklynul semana mai mult cu un sat, avand o populatie de 400 000 de locuitori, iar New Yorkul avea 
un singur cartier - Manhattan, care avea o populatie dubla fata de cea a Brooklyn-ului. In acest fel podul 
era cea mai buna optiune pentru ca Brooklynul sa se dezvolte corespunzator, iar populatia din Manhattan 
sa se diminueze, migrand spre Brooklyn, podul fiind cea mai buna cale de acces, indiferent de vreme. 
      De la un capat la celalalt, Brooklyn Bridge masoara 1825 metri, iar Washington Roebling - fiul lui 
John Augustus - a creat o parte speciala dedicata celor care vor sa mearga pe jos sau biciclistilor.
Lucrarile de constructie la Brooklyn Bridge au inceput in 1869 si au durat 14 ani. La acea vreme multi 
oameni au considerat constructia unui pod atat de mare o uriasa prostie. In spatele ducerii la bun sfarsit a 
intregului proiect a stat John Roebling, un emigrant german care lucrase pentru guvernul Prusiei in 
constructii de drumuri si poduri. El a lansat ideea construirii unui pod peste East River dupa ce a mers cu 
un feribot si a sfarsit prin a ramane blocat in gheata formata pe rau. John Roebling nu a apucat sa vada 
constructia podului proiectat de el dusa la bun sfarsit; a murit dupa ce si-a zdrobit piciorul intr-un 
accident pe care l-a suferit chiar la constructia podului. El nu a fost singurul care si-a pierdut viata in 
timpul lucrarilor: 27 dintre cei 600 de muncitori care au lucrat la pod si-a pierdut viata. Fiul lui John 
Roebling, Washington Roebling, a preluat conducerea proiectului dar a suferit un accident de 
decompresie in urma lucrarilor la pilonii podului si se gasea pe patul de moarte in timpul inaugurarii. In 
acea zi, pe 24 mai 1883, aproximativ 150.000 de oameni au traversat podul. In anul 1883, lucrarile erau 
aproape de sfarsit. 



   MINIREVISTA COMUNITATII EVREILOR FOCSANI

9

     La fiecare capat, in Manhattan si in Brooklyn, s-au construit doua cladiri, iar podul a fost iluminat de 
70 de lampi cu arc electric, in culorile alb si albastru. Chiar inainte de a fi deschis oficial, podul devenise 
un simbol al intregii regiuni, pentru ca mai tarziu sa devina simbol national. Oamenii erau impresionati 
de frumusetea podului. Podul a fost inaugurat oficial de catre presedintele Chester Arthur. Incepand de 
atunci, fiecare persoana putea sa traverseze podul, doar dupa plata unei mici taxe de un penny.
Roebling a facut un pod extrem de solid. O retea de cabluri, dintre care cele mai groase au 28 de 
centimetri in diametru, este ancorata in pamant si mentine podul in picioare. Chiar daca cele mai groase 
cabluri (patru la numar) ar ceda, restul cablurilor ramase ar fi suficiente pentru a il sustine. Roebling 
chiar sustinea ca podul nu s-ar prabusi nici daca ar ramane in totalitate fara cablurile de sustinere, ci abia 
daca s-ar indoi putin. Insa dupa inaugurare, multi cetateni ai orasului New York nu erau convinsi ca 
podul este prea solid. Pentru a dovedi si celor mai sceptici ca podul este sigur, Phineas Taylor Barnum, 
un showman celebru al acelor vremuri, a condus o caravana formata din animale de circ, inclusiv 21 de 
elefanti, intr-o traversare a podului in anul 1884.  În prezent, Brooklyn Bridge este una dintre atracţiile 
principale ale New Yorkului şi emblemă a metropolei americane.

                 John Augustus Roebling  
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                                          Istoria rulotei                                          
Istoria rulotei provine din Europa secolului al XIX-lea. In jurul anului 1810 in Franta au aparut 
vagoane care erau mai mult pentru dormit decat pentru transport de marfa. Incepand cu anii 1820 
acestea au fost folosite de catre circari si artistii ambulanti britanici. In jurul anilor 1850 oamenii de 
etnie rroma au inceput sa traiasca in astfel de rulote, acestia numindu-le caravane.
Samuel White Baker a cumparat o caravana de la rromii din Marea Britanie si a trimis-o in Cipru 
pentru turul sau din anul 1879.
Prima rulota folosita pentru recreatie a fost construita in anul 1880, de catre Compania “Bristol 
Carriage” pentru doctorul William Gordon Stables, un autor popular de fictiune pentru adolescenti. 
Acesta a calatorit prin zonele pitoresti britanice cu acea rulota si mai tarziu a scris o carte in care si-a 
povestit calatoriile din anul 1885.

          
                                                                                                                    Wanderer-cea mai veche rulota

La inceputul secolului rulotele pentru recreatie au devenit tot mai populare. In anul 1901 a fost 
infiintat primul club de caravane.”Camping and Caravaning Club” a fost fondat de catre Thomas 
Hiram Holding, parintele camping-ului modern, iar in anul 1907 a fost infiintat Clubul de Caravane cu 
William Stables ca si presedinte.
Se pare ca primele rulote motorizate, construite pe caroserii de masina sau de camion, au aparut in 
Canada. In Australia, cea mai timpurie rulota motorizata cunoscuta a fost construita in anul 1929. 
Aceasta se afla acum in Muzeul Goolwa, unde a fost restaurata partial si este recunoscuta, de catre 
Muzeul National Australia si de Muzeul National de Motoare din Australia, ca fiind prima caravana 
motorizata din Australia.
In anii 1920 camping-ul a castigat popularitate in America de Nord. Una din primele rulote construite 
in America a fost cea realizata de John “Jack” Anthony Porcella in anul 1933, un bacan-frizer-
restaurator-miner care a calatorit foarte mult prin statele vestice.
Rulotele moderne vin intr-o variatie de marimi, de la cele mici cu doua locuri, fara toaleta si doar cu 
facilitati de bucatarie de baza, pana la cele mari cu sase locuri si cu facilitati complete.
Poate una din cele mai inovative idei din industria rulotelor este “The Gidget Retro Teardrop Camper”. 
O rulota in miniatura fara motor, dar care devine extrem de spatioasa si de multifunctionala.
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Rulotele de tip “Teardrop” au crescut in popularitate intre anii 1930 si 1960. Numele provine de la 
forma de lacrima a rulotei, iar dimensiunile acesteia sunt foarte scazute. Primele astfel de rulote au fost 
realizate doar pentru simplul fapt ca persoanele sa nu fie nevoite sa doarma sub cerul liber sau in 
corturi, avand in interior un simplu pat. Constientizarile mai recente despre mediu si cresterea 
costurilor la carburanti au incurajat oamenii sa cumpere vehicule in patru cilindrii, mai mici si mai 
eficiente, astfel rulotele in miniatura au redevenit ideale pentru camping.Constientizand aceste lucruri 
si avand o viziune inovativa, o echipa din Brisbane, Australia formata din Christine Bree si Glenn 
Wills au realizat si dezvoltat conceptul “Gidget”. Acesta a fost gandit pentru a crea o rulota inovativa 
ce combina caracteristicile si produsele moderne cu estetica clasica a unei rulote retro autentica model 
“Teardrop”. Dupa doi ani de dezvoltare si design, inclusiv realizarea unui mecanism de glisare unic in 
lume patentat si dupa constructia unui model prototip, echipa “Gidget” s-a intors catre Rockwell 
Olivier pentru a-i ajuta in aducerea rulotei pe piata mondiala.
Realizate sa ofere tot ceea ce ar fi necesar unui calator pentru a porni la drum, rulotele “Gidget” sunt 
pregatite adecvat si prietenoase cu mediul. Sunt dotate cu bazin de apa si de deseuri si sunt fabricate 
din lemn natural australian sau din inlocuitori sustenabili. Au implementate dispozitive antifurt cu 
lumini intermitente si sunet SOS, plus un buton de panica pe interior, astfel ca pasagerii se pot simti in 
siguranta pe perioada calatoriei. Rulotele “Gidget” vin dotate, de asemenea, cu bucatarie complet 
functionala, iar pentru ca totul sa fie interesant, rulotele sunt alimentate cu ajutorul panourilor solare. 
Va puteti relaxa in pat, uitandu-va la televizor, sau puteti roti consola de divertisment spre exterior si 
sa va bucurati de o seara de jocuri sau de film in aer liber impreuna cu prietenii ori familia, iar pentru 
un somn cat mai comfortabil rulotele sunt dotate cu un pat “regal” in care va puteti rasfata.
Compania “Gidget Retro Teardrop Camper Ply Ltd.” este acum binepozitionata pe piata rulotelor, 
avand un avantaj foarte mare in fata competitorilor si anume preturile. Cand celelalte rulote pot ajunge 
si la cateva sute de mii de dolari, “Gidget” ajunge la un pret de doar 15 000 de dolari.

                   
                   Rulota marca Chateau         KiraVan este cea mai tare rulotă din istorie
                                                                                                                             (   sursa : internet )                                  
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-La 1 mai 1928 s-a născut la Iaşi ing. BARUCH TERCATIN, unul din veteranii mişcării sioniste din 
România. Dintre lucrările sale menţionăm Sulul Esterei (ed. Hasefer), Prezenţe rabinice în 
perimetrul românesc în colaborare cu Lucian Zeev Herşcovici, (ed. Hasefer),etc . În 1950 a plecat în 
Israel. 

-Golda Meir (născută Golda Mabovici, n. 3 mai 1898 – d. 8 decembrie 1978) a fost politiciană social-
democrată israeliană, al patrulea prim-ministru al statului Israel. A fost prima femeie din Israel și a 
treia din lume care a ocupat funcția de șefă de guvern. Golda Meir a condus Israelul în ultimii ani ai 
Războiului de uzură și în zilele Războiului de Iom Kipur.

-Alfred Hermann Fried ( Viena , 11 noiembrie 1864 - Viena , 5 mai 1921 ) a fost jurnalist austriac și 
esperantist. . A obţinut în 1911 Premiul Nobel pentru Pace.

-Howard Robert Horvitz (n. 8 mai 1947) este un biolog american, specialist în studiul nematodei 
"Caenorhabditis elegans". În 2002, împreună cu John Sulston și Sydney Brenner, a primit Premiul 
Nobel pentru Medicină și Fiziologie pentru studiile asupra apoptozei la nematode.În 1991 a devenit 
membru al Academiei Naționale Americane de Știință, iar în 1988 a primit medalia National 
Academy of Sciences Award pentru biologie moleculară.

-Alexandru Sever (n. Solomon Silberman,22 ianuarie 1921, Moinești, județul Bacău - d. 13 mai 
2010, Beer Șeva, Israel) a fost un prozator și dramaturg român de origine evreiască. În anul 1990 a 
emigrat în Israel, unde a continuat să scrie în limba română.

-La 14 mai 1948 s-a dat citire Proclamaţiei de Independenţă a Statului Israel.
-Arthur Kreindler (n. 15 mai 1900, București; d. 28 mai 1988, București) a fost medic neurolog 
român, de origine evreu, academician, profesor de neurologie la Institutul de Medicină și Farmacie 
din București, director al Institutului de Cercetări în Neurologie al Academiei Române.

-Richard Tauber , născut ca Richard Denemy (născut la 16 mai 1891 în Linz , d. 8 ianuarie 1948 la 
Londra ), a fost cântărat de operă austriacă ( tenor ). El a primit numele de "Regele Belcanto " de 
către presă și publicitate.

-Bob Dylan ( născut ca Robert Allen Zimmerman, n. 24 mai 1941,la Duluth, Minnesota, SUA )este 
un cântăreț, compozitor, muzician și poet american ale cărui contribuții în muzica americană sunt 
comparabile, în faimă și influență, cu cele ale lui Stephen Foster, Irving Berlin, Woody Guthrie și 
Hank Williams.

-Sydney Pollack (n. 1 iulie 1934 - d. 26 mai 2008) a fost un regizor, producător și actor american, 
câștigător al premiului Oscar în anul 1985 cu filmul Departe de Africa (out of Africa). A regizat mai 
bine de 21 de filme, a jucat în peste 30 de filme și a produs peste 44 de filme.

-Mihail Sebastian (nume real: Iosif Hechter n. 18 octombrie 1907, Brăila – d. 29 mai 1945, 
București) a fost un om de litere român, care a scris roman, dramaturgie și critică literară. A fost de 
asemenea activ ca publicist, ținând printre altele și cronică muzicală.

-Ephraim Katchalski-Katzir (  n. 16 mai 1916,Kiev, Imperiul Rus– d. 30 mai Rehovot, Israel) a fost 
un biofizician israelian, născut în Ucraina, președinte al Israelului în perioada 24 mai 1973 - 19 
aprilie 1978.Fiind un om de știință de prestigiu, Katzir a fost propus de Partidul Muncii și apoi ales 
de către parlament ca președinte al Israelului.                                                                                                              
                                                                                                                      Selectie – Andreea Panaite                                                                                                                  
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      -Un vanator pleaca intr-un safari impreuna cu sotia si soacra. Intr-o seara, dupa ce si-au ridicat 
tabara, soacra se rataceste si vanatorul impreuna cu sotia sa pleaca sa o caute. Intr-un tufis o gasesc 
impietrita de groaza in fata unui leu care ragea din toti rarunchii. 
Vazand asta, sotia intreaba disperata: 
- Si acum ce facem? 
- Nimic, raspunde vanatorul, leul s-a bagat singur in treaba asta, lasa-l sa se descurce!!!
     -Tata, spune-mi, de ce barbatii de la noi nu pot avea mai multe sotii, asa cum e in Africa ? 
- Esti inca mic, fiule. Cand vei creste, o sa intelegi ca intr-un stat civilizat legea ii apara pe oameni...
     -Dupa un accident rutier, victima, un barbat, se trezeste puternic ametit si intreaba buimac: 
- Unde sunt? Doar n-am ajuns in Rai? 
- Nu, dragul meu, doar sunt aici langa tine, ii raspunde linistita nevasta-sa...
      -Politia rutiera, la locul accidentului, explica intr-un interviu TV despre importanta purtarii 
centurii de siguranta: 
- Uitati-va la acest om care nu a purtat centura: capul rupt, intestinele pe parbriz, ochii in pom, fara 
maini. In schimb, uitati-va si la cel care a purtat centura: parca-i viu!
      La o judecata: 
- Sotul : "Intru in casa si-mi vad curva de femeie in pielea goala pe pat,geamul deschis,ma uit pe 
geam si vad pe unu in chiloti alergand , iau noptiera si o  arunc dupa el" 
- Sotia : "Era cald.M-am dezbracat,am deschis geamul,vad cum intra dobitocul asta si fara sa zica 
ceva arunca cu noptiera prin geam" 
- Victima : "Eu sunt sportiv..Alerg in fiecare zi pe acel traseu. Intorc capul si vad cum zboara o 
noptiera spre mine..." 
- Martorul : "Eu ce treaba am?Stateam si eu linistit in noptiera....
  -O ambulanta goneste pe strazi si la o intersectie rastoarna si accidenteaza un pieton. Soferul 
coboara imediat, ridica victima, o instaleaza pe targa si continua drumul spre spital. La un moment 
dat, se intoarce zambind spre accidentat si ii spune:
- Ce noroc formidabil ati avut ca treceam pe aici!
    -Doi vinatori erau undeva, intr-o padure. La un moment dat, unul dintre ei se prabuseste la 
pamant, fara suflare, cu ochii dati peste cap.
Celalalt scoate repede celularul si suna la Salvare.
- Prietenul meu a murit. Ce sa fac?, striga el in receptor.
La care operatorul raspunde:
- Mai intii, calmati-va si eu o sa va ajut. Acum sa ne asiguram ca e intradevar mort.
Se lasa tacerea, dupa care se aude zgomotul unei impuscaturi.
Dupa care, tipul pune mina pe telefon si zice:
- OK si acum ce facem?.
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                                                   -   -

                       Urticaria   
Urticaria se manifesta ca afectiune alergica prin prezenta umflaturilor pe piele, mancarimii si iritatiei. 
Leziunile de culoarea rosie pot sa apara in orice parte a corpului, pe fata, pe gat, pe limba, pe urechi. 
Iritatiile pot sa persiste de la cateva ore pana la cateva zile.Urticaria este cea mai frecventa tulburare 
dermatologica care poate aparea la orice varsta  
Uneori, urticaria  poate fi insotita de simptome oculare si respiratorii (obstructie nazala, stranut, prurit 
nazal si ocular, hiperlacrimatie si rinoree, wheezing si respiratie dificila), manifestari  digestive si 
sistemice.Poate fi confundata frecvent cu o varietate de boli dermatologice similare ca aparenta care 
sunt, de asemenea, pruriginoase, motiv pentru care poate reprezenta o provocare chiar si pentru cel mai 
bun specialist.Urticaria se poate clasifica din punct de vedere al debutului in: urticaria acuta (cu debut 
de pana in 6 saptamani) si urticaria cronica (cu evolutie mai mare de 6 saptamani).
Din punct de vedere al raspunsului imunologic urticaria se distinge in 2 mari categorii:

- Alergica, mediata prin anticorpi IgE: poate fi la alimente, aeroalergene, medicamente etc si urticarie 
non-IgE-mediata,  indusa de substante chimice, medicamente.

- Non-alergica, IgE-mediata,  indusa de substante chimice, medicamente: urticarie vasculitica, 
autoimuna (mai frecvent în afectiunile tiroidiene autoimune), colinergica, fizicala, mastocitoza, 
sindromul Muckle-Wells, urticarie prin deficit de amine biogene, in context infectios, si multe alte 
tipuri.

In mod frecvent urticaria acuta este legata de un alergen din exterior sau o infectie acuta, de obicei se 
remite in cateva zile in schimb, urticaria cronica este mult mai probabil asociata unei patologii cronice 
infectioase sau autoimune, a unei intolerante genetice sau deficit enzimatic/de minerale iar in cele mai 
multe situatii cauza nu poate fi identificata (urticaria cronica idiopatica).
Semne si simptome:

- mancarime, uneori foarte intensa; la pacienti cu patologie neurologica intensitatea pruritului poate fi 
redusa;

- semne pe tegument (de la leziuni punctiforme mici pana la zone extinse eritematoase (rosii) sau 
umflaturi (edeme), cu intensitate de la palid la rosu aprins, pot aparea ca leziune unica la intepatura 
de insecta sau in cazul unei reactii medicamentoase (eritem fix medicamentos) ori mai multe leziuni 
ce pot conflua pana la generalizare cu evolutie imprevizibila pentru pacient;

- uneori caracter migrator, disparitia unora dintre leziuni in timp ce altele noi apar, dand impresia ca 
isi schimba pozitia;

- de multe ori pacientii afirma senzatia de arsura sau intepatura;
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- nu rareori, urticaria poate fi insotita de simptome/semne oculare si respiratorii (prurit nazal, 
hiperlacrimatie si rinoree, stranut <in salve> si dificultate la respiratie);

- manifestari digestive cu constipatie sau diaree
- manifestari sistemice: hipotensiune arteriala, stare generala de rau, pierderea constientei.
Posibili factori precipitanti de considerat in urticarie:

- expunerea la animale de companie (epitelii, saliva, blana, urina de caine, pisica etc) inclusiv pasari, 
praf de casa, mucegaiuri, polenuri, plante si produse chimice;

- alergii si intolerante genetice/non-genetice la alimente si la aditivi alimentari; deficite enzimatice si 
minerale;

- muscaturi de insecte;
- administrarea de medicamente, foarte frecvent antibiotice si AINS;
- boli recente/cronice infectioase (virale, bacteriene, parazitologice si fungice) sau non infectioase (ex. 

boli autoimune);
- utilizarea de substante de radio contrast IV, in scop diagnostic;
- parfumuri, vopsele de par, detergenti, lotiuni, creme etc;
- ingestiade alcool sau de alimente bogate in amine biogene (  in general cele fermentate, invechite, 

uscate);
- post-tranfuzional;
- sarcina (urticaria apare de obicei în ultimul trimestru si se remite de obicei spontan la scurt timp 

dupa nastere)
- debutul sau acutizarile in evolutia bolilor de tesut conjunctiv, artrita reumatoida, lupus sistemic 

eritematos etc;
- contactul cu metale nepretioase (nichel, crom, cobalt, cupru), cauciuc, latex, produse chimice 

industriale, precum si cosmetice;
- expunerea la soare, frig, presiune, efort fizic, stres emotional etc.
Diagnostic
– anamneza, istoricul bolii si examenul clinic evidentiaza cele mai importante argumente;
– analizele de laborator pentru urticaria acuta, de obicei, nu sunt indicate dar, sunt de mare ajutor in 
urticaria cronica sau recurenta; acestea ar trebui sa includa analize serologice de baza, screening pentru 
patologii autoimune si endocrine, screening pentru infectii bacteriene, fungice, parazitologice si virale, 
complement si fractiuni ale acestuia etc;
– teste cutanate in vivo: prick, prick in prick (pentru alimente, alergene respiratorii si de contact – 
epitelii animale, praf casa, mucegaiuri, polenuri, medicamente), test patch la alergene de contact, test la 
ser autolog, la factori fizicali (gheata, presiune, dermografism), test de provocare la medicamente 
anestezice locale, antibiotice, antiinflamatoare, si
– teste in vitro ( Ig E specifice, TTL test de transformare limfoblastica, BDT test de degranulare 
bazofile , Fc epsilon RI, activitatea DAO);
– alte investigatii vor fi considerate in urma consultului interdisciplinar cu urmatoarele specialitati: 
ORL, dermatologie, pneumologie, gastroenterologie, endocrinologie, reumatologie, medicina interna 
etc.                                                                                                                               ( sursa : internet )  
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                                                        Plante si ierburi medicinale      - 8 –  

          Chiparosul (Cupressus Sempervirens)  
Originea cuvîntului chiparos este necunoscută. El este apreciat într-un mod deosebit ca arbore 
ornamental, fiind cultivat în grădini, ca arbore stradal şi în cimitire. O veche legendă spune despre 
chiparos că a fost adus şi plantat pe malurile mediteraniene chiar din Paradis, el fiind considerat astfel, 
un  arbore sacru; reprezenta simbolul vieţii din care derivau o mulţime de alte simboluri. Veşnic verde, 
devenise simbolul nemuririi, al longevităţii, precum şi al biruinţei vieţii, al încrederii, libertăţii, justiţiei. 
Verticalitatea lui reprezenta un simbol de veridicitate, echitate, dreptate. Cel de-al doilea termen al 
denumirii ştiinţifice "sempervirens" este  provenit din vechea greacă însemînd "viaţă veşnică".
Chiparosul face parte din familia coniferelor si detine proprietati benefice asupra organismului, care au 
fost cunoscute inca din Antichitate. Pe langa faptul ca este un arbore frumos, acesta detine capacitati 
curative apreciate inca din timpurile vechi. Aceasta specie este originara din Asia, Africa de Nord, 
Europa mediteraneana si America de Nord. In primul rand este folisit ca si arbust ornamental, insa 
efectele sale benefice asupra organismului il transforma intr-o specie distinsa, pe care numai un mic 
procent din populatie il cunoaste. Acest conifer este folosit atat ca arbore ornamental in gradini, cat si 
pe strazi. Chiparosul prefera sa creasca in zone insorite, ferite de iarna friguroasa si de temperaturi 
scazute. Rezista insa si in climat mai rigid si in vanturi puternice. In plus, acesta nu agreeaza nici zonele 
de poluare ridicata si necesita un teren umed. Un punct forte al coniferului este imunitatea sa la boli.
Intrebuintele chiparosului
De la acest conifer sunt folosite in tratament ramurile bogate in flavonoide si derivati oxigenati si 
conurile, care sunt folosite sub forma de pulbere. Frunzele arborelui sunt folosite la decoct ce combate 
tusea, iar ramurile pot fi utilizate in vederea formarii de ulei esential cu rol antiseptic, diuretic si 
antispastic.
 Chiparosul este recomandat femeilor care sufera de disfunctii ovariene sau care sunt la menopauza si 
are si proprietati de sedativ. Extractul de chiparos este un bun antiseptic, diuretic si antispasmodic care 
calmeaza nervii si stimuleaza circulatia sangvina. Fiind un bun detoxifiant, uleiul si decoctul de 
chiparos ajuta in tratarea organismului si detoxifierea acestuia de excesul de lichide si toxine si combate 
celulita.
Acest conifer ajuta si studentii si elevii, ameliorand simptomele stresului, imbunatatind concentrarea si 
calmand furia. Studiile recente arata ca, ingerat sub forma de capsule, extractul de chiparos nu are 
efecte secundare si ajuta la buna functionare a circulatiei venoase. Chiparosul este utilizat si in tratarea 
reumatismului, in tratamentul crampelor si a durerilor menstruale.
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Inca dinainte de era noastra, elemente ale acestui conifer au fost utilizate drept tratament al infectiilor 
interne si al hemoroizilor. Are o actiune benefica in ceea ce priveste oprirea scurgerii sangelui la 
bolnavii de hemoroizi, iar flavonoizii au o actiune antiinflamatorie utila in cazurile cronice de 
hemoroidism.
Remediile ce au la baza chiparos sunt utile in tratarea varicelui, a hemoroizilor, a picioarelor grele si 
ajuta la tratarea tulburarilor de ordin vascular. Peretii vaselor sunt astfel intariti si le este crescuta 
rezistenta, diminuandu-se permeabilitatea vaselor.
Uleiul de chiparos este recomandat pentru baie si masaj, reducand si calmand depresia. Din acest ulei 
poate fi fabricat parfumul propriu in combinatie cu ulei de trandafir, Ylang Ylang, iasomie si jojoba. In 
plus, acesta este un deodorant natural. Uleiul de chiparos poate fi folosit si in cazul leziunilor si, daca 
este pus pe piept, atenueaza tusea. Ajuta si in durerile musculare cand este combinat cu ulei de musetel 
si mahiran. Uleiul acestui conifer este utilizat si in aromaterapie, putand fi combinat cu alte uleiuri 
esentiale de plante aromatice.
Chiparosul are insa si o restrictie in ceea ce ii priveste pe bolnavii de hipertensiune, pentru acestia 
nefiind recomandata utilizarea uleiului esential de chiparos.
  Din lemn de chiparos, grecii fac icoane sau cruci. Este folosit și în industria mobilei, dar și în cea 
farmaceutică, lucru mai puțin cunoscut. Să știți că chiparosul trăiește până la 1000 de ani, deși am găsit 
într-un articol o însemnare legat de faptul că cel mai vechi chiparos din lume are 4000 de ani şi se află 
în Sarv-a Abarcu din Iran. Probabil o fi o excepție.
            Curiozitati
 #  Chinezii au admirat coniferul inca din cele mai vechi timpuri, utilizand in general fructele sale pe 
care le mestecau in vederea tratarii inflamatiilor, nevralgiilor si sangerarii gingiei sau caderii dintilor.
#  Dintr-un vechi manuscris, cineva a tradus următoarea parabolă:
   "Un înţelept al vremurilor a fost întrebat de ce dintre toţi copacii de faimă pe care Domnul i-a făcut să 
crească nici unul nu a fost numit "copacul cel liber" în afara chiparosului deşi de felul lui el nu produce 
fructe şi e sterp. Înţeleptul a răspuns:
   - Fiecare copac dă roade la timpul potrivit după ce mai întîi însă dă la iveală frunze şi flori; rămas fără 
de roade, pomii încep a se veşteji; nimic din toate acestea nu se potrivesc chiparosului. El toată vremea 
rămîne proaspăt şi verde, aceasta fiind o însuşire pe care o au doar cei liberi.
#  Se spune ca pe insula Chios, din arhipeleagul Cicladelor din marea Egee, ar fi trăit un cerb nespus de 
frumos şi de blând. Toţi locuitorii îl iubeau, dar cel mai mult dintre toţi îl iubea tânărul fiu al regelui 
Chiosului, pe nume Kyparissos, prieten drag al lui Apollon-săgetătorul. Întâmplător, la o vânătoare, fără 
să observe cerbul ascuns într-un tufiş, Kyparissos a aruncat suliţa în direcţia tufişului, unde se mişca 
ceva, omorându-şi prietenul. De durere, s-a hotărât să moară împreună cu el. Cu multă greutate, 
Apollon l-a înduplecat să accepte să îl prefacă într-un copac. De atunci a devenit un falnic chiparos cu 
vărful îndreptat ca o săgeată înspre cer.Potrivit unei legende istorisite de Ovidiu in “Metamorfoze” , 
tanarul Cyparissus , indurerat de faptul ca ucisese la vanatoare un pui de caprioara , s-a aruncat la 
pamant si a ramas acolo , jelindu-si necontenit greseala. In cele din urma, el a fost transformat intr-un 
chiparos, iar zeul Apollo a proclamat ca acest arbore va trebui sa fie prezent la toate ritualurile funerare. 
Din acest punct de vedere , chiparosul este deopotriva un simbol al sacrificiului, dar si al lui Hades , 
zeul lumii subpamantene.                                                     Selectie de Harieta R. ( sursa internet )
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       Sfaturi pentru o bătrânețe fericită      

 - Că trebuie să te ingrijeşti de venitul tău la bătrâneţe încă de pe vremea cănd poţi s-o faci. 
Cheltuielile, deşi scad pe de-o parte (nu mai cumperi atatea haine, nu mai călătoreşti atât de mult, nu 
mai pleci în concediu, copiii sunt pe picioarele lor), cresc mult pe de alta (medici, medicamente, 
deplasări, meşteri pentru reparaţii, ajutor menaj).
- Că trebuie să ai lucruri de calitate în casă şi cât eşti încă în putere să pui totul la punct pentru urmatorii 
20 ani (instalaţii sanitare, electrice, electrocasnice, acoperiş, gard, mobilă etc)
-  Că trebuie să faci eforturi permanente să fii la curent cu tehnologia (pe cât posibil). E greu să ai 80 ani 
şi să nu ştii să foloseşti un telefon mobil, să butonezi o telecomandă, să foloseşti un bancomat (exemple 
contemporane). 
- Că trebuie să te ai bine cu vecinii.
- Că trebuie să ai prieteni buni şi de nădejde, că trebuie să fii tu un bun prieten. Să-i suni, să vă întâlniţi, 
să organizaţi acţiuni comune. Să-i feliciţi la aniversări şi să le faci cadouri simbolice. 
- Că trebuie să fii cât mai activ. Dacă laşi garda jos puterile tale vor scădea foarte rapid. 
- Că trebuie să-ţi dezvolţi ai o paletă largă de hobby-uri şi de activităţi extraprofesionale încă de pe-
acum, cât eşti încă valid şi trebuie să iei în calcul că bătrâneţea aduce cu ea multe neputinţe pe diverse 
planuri. Dacă toată viaţa ai citit sau ai privit la tv, dacă ajungi sa-ţi pierzi vederea eşti terminat. Ziua 
trece îngrozitor de greu privind în tavan. 
- Că e înţelept să te îngrijeşti cât eşti în putere să achiziţionezi aproape de casă o palmă de pământ pe 
care s-o poţi lucra, să ai un pom, să faci mişcare, să te simţi util, să ai o legumă sau un fruct proaspăte şi 
sănătoase.
- Adună amintiri frumoase. Rânduieşte-le frumos în albume şi cutii. Completeză un jurnal cu 
evenimentele importante şi scrie câteva rânduri despre ele. Acum nu realizezi ce vor însemna ele atunci.
-  Împacă-te cu copiii tăi. Respectă-le alegerile, încurajează-i mereu şi roagă-te să le fie bine. Fă eforturi 
permanente să faci să fie armonie şi înţelegere în familie. Respectul şi toleranţa să fie cuvinte de ordine. 
Vine vremea când doar ele vor mai conta. Îngrijeşte-te de sănătate cât mai bine. Impune de pe-acum un 
stil de viaţă şi o alimentaţie cât mai sănătoase: cât mai multă apă, cât mai multe alimente neprelucrate 
termic, cât mai puţină carne, „sare, zahăr şi grăsimi” cu moderaţie, ulei de măsline, miere de albine, 
mese la ore fixe, bioritm, mişcare, sport, prieteni, activităţi sociale, hobby-uri, curăţenie (trup şi casă), 
activităţi mentale și lista e lungă. Fă-ţi o dantură de calitate.
- Descotoroseşte-te de ce nu mai ai nevoie în casă. Evită să aduni lucruri care nu-ţi vor folosi nicodată. 
- Începe să fii econom. Nu risipi fără rost resursele.

                                                                                                                             ( sursa : internet)                               
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                                                   Muzee din Romania  
                                          

  Muzeul Grăniceresc Năsăudean   
                         Unul dintre punctele de atracție ale orașului Năsăud, Muzeul Grăniceresc, deținând 
repere istorice și etnografice locale, este amplasat în centrul localității.

Secție a Complexului Muzeul Bistrița-Năsăud, muzeul Grăniceresc Năsăudean a fost înființat în anul 
1931. Este adăpostit în cazarma “Șvarda”, clădire ce datează din sec. al XVIII-lea (1770) și unde și-a 
avut sediul Regimentul II românesc de graniță. 
Muzeul are două secții, una de artă populară și etnografie (unelte și piese de port, ceramică, icoane pe 
sticlă, unelte agricole etc.) din valea Someșul Mare și o secție dedicată personalităților de pe teritoriul 
grăniceresc năsăudean. De asemenea, patrimoniul muzeului mai este constituit din valori medalistice 
care au fost donate de Iuliu Moisil, unul dintre cei care au venit cu inițiativa înființării unui muzeu 
dedicat grănicerilor năsăudeni, plante clasificate de către botniștii A.P. Alexi și Florian Porcius și 
ierbare.
În data de 2 august 1931, grupul de intelectuali năsăudeni format din Iuliu Moisil, Virgil Șotropa, Iulian 
Marțian, dr. Alexa David și dr. Artene Mureșan, reuniți în casa maiorului Iulian  Marțian, au hotărât 
înființarea Muzeului Năsăudean, al cărui patrimoniu urma să fie constituit din colecții de documente, 
manuscrise, publicații, diplome, cărți și altele donate de către aceștia. 
În același an, 1931, muzeul, împreună cu o blibliotecă, vor fi amenajate în două săli mari din incinta 
clădirii fostului internat al Liceului Liceului "George Coșbuc" și vor funcționa aici până în anul 1948.  
Până în anul 1937, patrimoniul muzeului Năsăudean era déjà cu mult mai bogat decât la deschidere, 
fiind constituit din patru secții: bibliotecă, arhivă, colecții de obiecte și portrete dedicate personalităților 
de pe teritoriul grăniceresc năsăudean. În toamna anului 1948, Administrația Fondurilor Grănicești va 
ceda Arhivei Statului fosta clădire a hotelului “Rahova”, unde în anul următor se va amenaja în cinci 
săli de la parter o expoziție cu caracter istoric și etnografic. Această expoziție va reprezenta baza 
constituirii viitorului muzeu Năsăudean, care din anul 1950 va funcționa ca instituție de stat. 
În anul 1951, fondurile muzeului Năsăudean se vor împărți în Filiala Arhivelor Statului, Filiala 
Bibliotecii Academiei și Muzeul Năsăudean, iar muzeul Năsăudean se va muta în clădirea actuală.  
Începând cu anul 1989, muzeul se va îmbogăți cu o clădire de birouri, o sală de conferințe, o bibliotecă 
și o sală de depozitare pentru arhiva muzeului. În 2010, deschide în curtea muzeului, în aer liber, secția 
cu specific etnografic, secție ce cuprinde o casă cu specific țărănesc, o fântână cu o cumpănă, o presă 
masivă pentru must și ulei, un car, o sanie, o poartă de gospodărie țărănească și o piatră de hotar. De-a 
lungul timpului muzeul a purtat diferite denumiri, de la Muzeul Regional Cluj, la Muzeul Năsăudean și, 
ulterior, Muzeul Grăniceresc Năsăudean. Muzeul grănicerilor poartă galben de Schönbrunn.



   MINIREVISTA COMUNITATII EVREILOR FOCSANI

20

     În curtea Muzeului, este amplasat bustul lui Vasile Nascu, primul director al 
Fondurilor grănicerești năsăudene, operă realizată de sculptorul Corneliu Medrea în anul 1967
Recent redeschisă publicului, secția de istorie a muzeului năsăudean spune povestea grănicerilor de aici, 
oșteni loiali ai imperiului habsburgic și austriac, care le-a dat libertatea, în schimbul sângelui pe care l-
au vărsat pe câmpurile de luptă din toată Europa. În câteva încăperi este cuprinsă toată istoria de 
aproape 90 de ani a Regimentului II Grăniceresc Valah și cea a Districtului Năsăud, creat după 
desființarea regimentului. Oșteni sclipitori aduși din toate colțurile imperiului să conducă granița 
năsăudeană, așa cum au fost coloneii Carl von Enzenberg sau Carl Urban, par că inspectează și acum 
din tablouri ținuta militară în care sunt îmbrăcate manechinele.
La loc de cinste se află reproducerea după un celebru tablou al bătăliei de la Arcole, din 1796, când, 
potrivit tradiției, un batalion de grăniceri năsăudeni a blocat trei zile detașamentele franceze conduse de 
Napoleon, acoperindu-se de glorie. „De aş avea eu un asemenea batalion nemţesc, aş ajunge în trei zile 
la Viena”, le-ar fi spus atunci viitorul împărat ofițerilor din statul său major. Ce nu știa Napoleon era că 
batalionul „nemțesc” era de fapt format din grăniceri români.
Uniformele de cătane austriece, dar și cele românești get-beget, pe care le purtau grănicerii ce nu aveau 
bani pentru primele, își continuă defilarea prin camerele muzeului, în imagini sau pe manechine. 
Luptele din prima jumătate a secolului al XIX-lea și cele din 1848-1849 se desfășoară din nou, pașnic, 
sub ochii celor curioși să le descopere. Un loc aparte în cadrul muzeului este acordat lui Leonida Pop, 
născut într-o familie de grăniceri năsăudeni, care a ajuns general de divizie al Imperiului Austro-Ungar 
și consilier intim al împăratului Franz Iosif.
Pe fondul galbenului-oranj de Schönbrunn, străjuit de manechinele în ținute cazone austriece, povești 
cum sunt cea a lui Leonida Pop sau cea a oștenilor de la Arcole fac din micul muzeu năsăudean unul 
dintre cele mai interesante din toate Transilvania.Muzeul Grăniceresc Năsăudean este păstrătorul unui 
vechi steag grăniceresc, un exponat unic în istoria Transilvaniei.Exemplarul se conservă parţial, până în 
zilele noastre ajungând port-drapelul din lemn, de care sunt prinse mai multe elemente metalice şi 
câteva fragmente de ţesătură.

  
                                                                    Pereții, plini de fotografii, relatează povestea grănicerilor de aici.  În 
fotografii sunt oșteni cinstiți ai imperiului habsburgic și austriac care în schimbul sângelui pe care l-au vărsat pe 
câmpurile de luptă din toată Europa au obținut libertatea.
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-                 Primele cornee umane artificiale au fost realizate cu ajutorul unei imprimante 3D de către 
cercetătorii din cadrul Universităţii Newcastle, Marea Britanie.Metoda ar putea fi utilizată în viitor 
pentru crearea unei rezerve nelimitate de cornee. Corneea joacă un rol important în sensibilitatea 
proprioceptivă a ochiului. Însă există un număr redus de cornee disponibile pentru transplant, peste 10 
milioane de persoane la nivel global necesită intervenţia chirurgicală pentru prevenirea orbirii din 
cauza bolilor corneei. De asemenea, peste 5 milioane orbesc din cauza rănilor corneene, cauzate de 
arsuri şi boli. Studiul sugerează că celulele stem au fost amestecate cu acid alginic şi colagen pentru 
crearea soluţiei din care au fost printate corneele. Acestea au fost create în mai puţin de 10 minute, apoi 
celule stem au fost lăsate să crească. 

-                    Cercetătorii de la MIT au creat un nou medicament administrat cu ajutorul nanoparticulelor 
care poate oferi o nouă metodă de a trata glioblastoma, o tumoare pe creier extrem de agresivă la care 
speranţa de viaţă a pacienţilor diagnosticaţi este mai puţin de 15 luni.Particulele, care transportă două 
substanţe diferite, sunt făcute pentru a trece uşor de bariera sânge-creier şi pot ataca celulele tumorii. 
Un medicament avariază ADN-ul celulelor, în timp ce al doilea interferează cu celulele care repară în 
mod normal daunele făcute. În experimentele asupra şoarecilor, cercetătorii au arătat că particulele pot 
diminua dimensiunea tumorilor şi pot preveni recreşterea acestora.  
„Ce este unic aici este că nu doar am putut folosi un mecanism pentru a trece de bariera sânge-creierşi 
pentru a trata eficient tumorile, ci şi am putut administra această combinaţie de medicamente”, a 
precizat Paula Hammond, directoarea de la Department of Chemical Engineering din cadrul 
Massachusetss Institute of Technology şi unul dintre autorii principali ai studiului.Nanoparticulele 
folosite în acest studiu sunt vezicule sferice cunoscute sub denumirea de lipozomi, acestea putând purta 
o substanţă în miez şi cealaltă într-un strat extern. Pentru a trece de bariera sânge-creier, au fost învelite 
într-o proteină numită transferrin. De asemenea, această proteină se leagă de proteinele găsite pe 
suprafaţa culelelor canceroase, permiţând particulelor să se acumuleze direct pe tumoare şi să evite 
astfel celulele sănătoase ale creierului.

-                  Un grup de fizicieni condus de Deepak K. Singh, de la Universitatea Missouri, a dezvoltat 
un dispozitiv realizat dintr-un material magnetic care va îmbunătăţi eficienţa şi viaţa 
bateriilor.Materialul magnetic are o structură unică, un „fagure” care are proprietăţi electronice 
particulare.Cercetătorii au înlocuit semiconductoarele precum diodele şi amplificatoarele (care de 
obicei sunt realizate din siliciu sau germaniu) cu noul sistem magnetic care consumă mai puţină 
energie, întrucât acesta din urmă conduce curentul unidirecţional şi fără disipări majore, datorită 
structurii sale de fagure.Dioda magnetică deschide calea către inventarea de noi tranzistori magnetici şi 
amplificatori care disipă puţină energie, crescând aşadar eficienţa sursei de curent, precum bateriile de 
telefon. Cercetătorii susţin că noua metodă poate duce la o creştere de 100 de ori a capacităţii 
bateriei.„Deşi mai este de lucru la produsul final, dispozitivul poate însemna că o încărcare de cinci ore 
să fie echivalentul unei încărcări de 500 de ore”, a precizat Singh.
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-                   Un studiu recent al cercetătorilor de la Baylor College of Medicine a arătat că sistemul 
imunitar se schimbă în urma înţepăturilor ţânţarilor, ducând la posibilitatea apariţiilor unor boli.Cu 
ajutorul experimentelor pe şoareci modificaţi genetic pentru a avea celule T umane, savanţii au măsurat 
efectul salivei ţânţarilor asupra sistemului imunitar, oferind o posibilă explicaţie pentru modul în care 
unele boli transmisibile se răspândesc atât de uşor prin corp.După doar şase ore după ce au fost înţepaţi, 
şoarecii au produs mai multe celule T citotoxice care atacau celulele infectate şi mai puţine celule T cu 
rol de reglare a sistemului imunitar.După o zi, celulele T normale erau în creştere în timp ce alte tipuri 
de celule T erau în descreştere, indicând un răspuns contra-inflamator care potolea creşterea 
iniţială.După şapte zile, lucrurile au devenit cu adevărat interesante: echipa a observat că un tip de 
celulă T numit „dublu pozitiv” apărea din nou la niveluri ridicate în sânge, piele şi măduvă osoasă. 
Celulele T cu rol în reglare erau din nou la niveluri scăzute, precum şi alte celule albe, fiind implicate 
un amestec de răspunsuri inhibitoare şi de activare.Cele câteva sute de tipuri de proteine găsite în saliva 
ţânţarului păreau să manipuleze sistemul imunitar într-o manieră care nu avea sens dacă acesta doar 
lupta împotriva patogenilor. Chiar dimpotrivă, se pare că aproape sistemul imunitar oferea o mână de 
ajutor.De aceea, există motive pentru a suspecta că saliva ţânţarilor poate ajuta unii patogeni să 
infecteze gazde şi să se deplaseze printr-o populaţie, dar până la acest studiu, dovezile în acest sens au 
fost puţine.

-                   O echipă internaţională de cercetători a elaborat o nouă metodă de a prezice cu acurateţe 
culoarea ochilor, a părului şi a pielii chiar şi dintr-o mică mostră de ADN lăsată la locul crimei sau într-
un sit arheologic. Astfel, instrumentul furnizează o descriere fizică a persoanei într-un mod care până 
acum nu a fost posibil.Instrumentul poate fi folosit atunci când metoda standard de analizare a ADN-
ului din criminalistică nu este de ajutor deoarece nu există ADN de referinţă pentru a fi comparat cu 
mostra din dovezi.Sistemul de testare genetică numit HIrisPlex-S este capabil să determine fenotipurile 
culorilor din cele trei surse. „În trecut, am putut oferi autorităţilor şi antropologilor instrumente 
genetice pentru culoarea ochilor şi pentru culoarea ochilor şi a părului, dar în cazul culorii pielii a fost 
mai dificil”, a precizat Susan Walsh de la Indiana University-Purdue University Indianapolis, coautoare 
a studiului. De asemenea, noua unealtă ajută la pigmentarea efectivă a pielii, fără să denote etnia, 
putând să împartă culoarea în cinci subtipuri: foarte palid, palid, intermediar, închis şi negru.Mai mult 
decât atât, noul instrument (care, practic, este un program de calcul al profilului pigmentării) este 
disponibil online şi poate fi accesat gratis de laboratoarele criminaliştilor şi antropologilor.

-                            Oamenii de ştiinţă suedezi au creat un material care, din punct de vedere al elasticităţii 
şi rezistenţei, depăşeşte caracteristicile oţelului şi aliajelor.Ca bază a materialului foarte rezistent, care 
poate fi utilizat în multe domenii, cercetătorii de la Institutul Regal de Tehnologie au folosit nanofibre 
pe bază de celuloză. Prelucrarea materialelor naturale la nivel nano a permis oamenilor de ştiinţă să 
modifice complet structura primară a mai multor tipuri de substanţe şi să facă un fel de selecţie 
chimică. Rezultatul combină caracteristicile diferitelor materiale. Dacă nanoceluloza prelucrată este 
amestecată cu substanţele chimice tradiţionale, pot fi obţinute materiale compozite deosebit de 
puternice. Versatilitatea lor va ajuta ca acestea să fie folosite în practică pentru absolut orice – de la 
realizarea de biciclete până la aeronave.
 

                                                                                                   (Sursa : descopera.ro )
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                              Fructe exotice ciudate din întreaga lume -  02 -   

          Platonia   Platonia insignis
Platonia sau Bacuri este un copac mare, care poate atinge o înălţime de 4o metri şi se găseşte în 
pădurile tropicale din Brazilia şi Paraguay.Fructul este de mărime unei portocale şi are o coajă 
galbenă groasă care elimină un suc latex de culoare galbenă când este apăsat.

          Cherimoya  Annona cherimola
Cherimoya, sau mărul cremă, este o plantă cu frunze căzătoare care se creşte la o altitudine înaltă din 
zonele muntoase din America de Sud. Fructul este de o formă rotundă nedesluşită şi se găseşte cu trei 
feluri de coajă – Impressa (crestată), Tuberculate (acoperită cu umflături) sau intermediară (o 
combinaţie dintre primele două). Pulpa albă de sub coajă este foarte aromată, suculentă şi de o 
consistenţă cremoasă. Se spune că fructul are un gust asemeni unei combinaţii din banane, fructul 
pasiunii (Passiflora), papaya şi ananas. În 1866 Mark Twen a spus “cherimoya, fructul cel mai 
delicios cunoscut de oameni”.

 Mărul Mammee   Mammea americana
Mărul Mammee, Mărul Mamey sau Caisul Santo Domingo este un copac veşnic verde originar din 
America de Sud, care a fost introdus în diverse alte regiuni ale lumii, inclusiv Africa de Vest şi Asia de 
Sud-Est. El poate fi de asemenea, găsit în Florida şi Hawaii.Mărul Mammee este un fruct ce poate 
ajunge în diametru până la 20 cm. El are o crustă exterioară groasă cu o pulpă moale de o culoare 
galben-portocalie în interior. De obicei are o sămânţă în centru, dar fructele mai mari pot avea şi până 
la patru. Pulpa este dulce şi aromată.
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Xxx -  Actrita Ellen Pompeo, cunoscuta pentru rolul din serialul "Anatomia lui Grey/ Grey's Anatomy", 
a fost jefuita in timp ce se afla intr-o vacanta in Italia. Actrita a fost jefuita in timp ce lua masa in oras.;
Xxx -  Vedeta de televiziune Kim Kardashian West urmează să se întâlnească la Casa Albă cu 
preşedintele SUA, Donald Trump, căruia îi va solicita să graţieze o bătrână de 62 de ani, condamnată la 
închisoare pe viaţă pentru o infracţiune neviolentă legată de droguri   ;
Xxx -  Actorul american John Malkovich va intra în pielea detectivului mustăcios Hercule Poirot, într-o 
nouă adaptare a unui roman de Agatha Christie care va fi difuzată de BBC, în Marea Britanie, şi 
Amazon, în SUA ;
Xxx –După nenumărate relații eșuate, iată că celebra cântăreață Kylie Minogue are puterea de a crede 
din nou în iubire. Ea s-a cuplat cu Paul Solomons, creative director pentru revista GQ  ;
Xxx  -Actriţa americană Alicia Silverston a depus actele, după doi ani de când ea şi muzicianul 
Christopher Jarecki s-au despărţit.Actriţa în vârstă de 41 de ani a depus actele la o curte de justiţie din 
Los Angeles. Potrivit documentelor, cei doi soţi care au ajuns în pragul divorţului vor împărţi custodia 
fiului lor în vârstă de 7 ani. Ea invocă divergenţe ireconciliabile. Susţinerea financiară va fi făcută pe 
baza unui acord prenupţial pe care cei doi la-u semnat. Christopher Jarecki, în vârstă de 47 de ani, este 
cunoscut ca solist al trupei S.T.U.N., care a susţinut turnee alături de Jane’s Addiction, The Used şi 
Marilyn Manson, dar este şi actor şi prezentator de televiziune ;
Xxx  - Julia Louis-Dreyfus, vedeta serialelor ”Veep” şi ”Seinfeld”, va fi recompensată cu Mark Twain 
Prize for American Humor, una dintre cele mai importante distincţii artistice din Statele Unite. Actriţa în 
vârstă de 57 de ani, care se recuperează în urma tratamentului pentru cancer la sân, va primi premiul, 
decernat anual de John F. Kennedy Center for the Performing Arts, în cadrul unei ceremonii desfăşurate 
la 21 octombrie în Washington   ;  
Xxx – În cadrul evenimentului caritabil amFAR gala, organizat la Festivalul de Film de la Cannes, o 
pictură realizată de actorul  Pierce Brosnan, care îl înfățișează pe cântărețul Bob Dylan a fost vândută 
pentru suma record de 1,4 milioane de dolari  ; 
Xxx – Emma Watson, actrița care a devenit celebră jucând rolul lui Hermione Granger în seria Harry 
Potter, s-a despărțit de iubitul ei,  Chord Overstreet, dupa numai 6 luni de relație. Actrita Emma Watson 
a mai avut o relație de 2 ani cu antreprenorul Wiliam Knight în compania căruia a fost văzută de mai 
multe ori ;
Xxx –  Regizorul francez Luc Besson este acuzat de viol de o actriță care a lucrat cu el pentru două 
proiecte. Ce se știe până în acest moment este că femeia a depus deja o plângere la poliție. Regizorul 
francez Luc Besson  este cunoscut publicului din toată lumea prin intermediul unor producții precum 
Subway, Nikita, Leon sau Al cincilea element. Luc Besson a fondat în anii 80 compania de producție 
EuropaCorp și a fost implicat până acum în realizarea a mai mult de 50 de filme  ;
Xxx  - Cunoscutul cantaret francez de origine armeana Charles Aznavour, in varsta de 93 de ani, si-a 
fracturat humerusul in urma unei cazaturi suferite in casa sa din sud-estul Frantei ; 
Xxx   -  Concursul Eurovision 2018 a fost câștigat de reprezentanta Israelului, Netta Barzilai, cu melodia 
„Toy”. Netta Barzilai era una dintre marile favorite. În piesa „Toy”, foarte antrenantă și ritmată, în care 
scoate sunete și face gesturi ce evocă un cocoș, ea vorbeşte despre condiţia femeii astăzi și transmite un 
mesaj ce a fost asimilat mișcării MeToo.                                                     (  Selectie : Andreea Panaite )
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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.      

  Remember – Alexandru Sever  unul dintre scriitorii importanţi de limbă română-n.22 ianuarie 
1921-d. 13 mai 2010. A publicat de-a lungul vieţii circa 20 de volume, din care romanele  „ 
Uciderea pruncilor” „Cartea morţilor”, „ Insomniacii”, eseuri, piese de teatru, aforisme(„Inventarul 
obsesiilor circulare”) ;
  Membrii Comunitatii Evreilor,au fost prezenti  in Sala Mare a Ateneului Popular la cea de-a IV 
-a editie a Festivalului de Muzica Clasica RENASCIMENTO MUSICI intitulat "De la renastere la 
contemporan";
  Membri Comunitatii impreuna cu afiliati,profesori si elevi au  celebrat la Focsani,Rm.Sarat  70 
de ani de Independenta a Statului Israel.Cu ocazia acestui eveniment au fost pregatite expozitii de 
pictura si poze etc.
   Membrii Comunitati  au participat la doua concerte organizat la Cercul Militar Focșani ( un 
Concert dedicat Zilei Copilului,Concertul este susținut de copiii de la cercurile artistice-31Mai 2018 
si al doilea Concert dedicat eroilor români susținut de copiii de la cercurile artistice și grupul 
„Seniorii”-16Mai 2018_;
 Membrii Comunitati  au participat in Crangul Petresti, la spectacolul sustinut de elevii Scolii 
Populare de Arta Focsani si de Ansamblul Folcloric Tara Vrancei ;   
    POVESTI DE FAMILIE S-a continuat activitatea realizata de Membrii Comunitatii Evreilor la
Focsani – Mai -2018  ; 

    Asteptam sa ne contactati in vederea unor sugestii, articole, fotografii si alte documentatii   
ce fac rostul a fi publicate pentru cei ce vor sa fie informati sa citeasca.         
         
   r_mircea67@yahoo.com     ce_focsani@yahoo.com

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

mailto:r_mircea67@yahoo.com
mailto:ce_focsani@yahoo.com


   MINIREVISTA COMUNITATII EVREILOR FOCSANI

26

                                                                                                              
                             Sub Steaua lui David,cu Dumnezeu  ( 26 )              Boris Druţă   
                                      - Portrete  de  ieri  si  de  azi  ale  intelectualilor evrei –  

                                     Teodor Magder
                                            Cît de frumos îmbătrîneşte Omul!                 
Referindu-mă la intelectualul de marcă evreu de la noi Teodor Magder, în titlu, recunosc, parafrazez o 
zisă a scriitorului francez Romain Roland, conform căreia omul cît trăieşte mai trebuie şi să înveţe a 
îmbătrîni frumos. Nu ştiu dacă Domnia sa a auzit vreodată această memorabilă idee de sorginte
franceză, dar ceiea ce ştiu cu siguranţă e că Teodor Magder ne poate servi multora dintre noi drept un 
exemplu bun de om care a parcurs şi mai parcurge drumul anevoios şi întortocheat al vieţii,în primul 
rînd, frumos. Personal l-am cunoscut îndeaproape relativ nu demult, cînd mi-a redactat cu
multă generozitate cartea dedicată poporului evreu„ Flori de dor pentru Şalom”. Dar... mă tem să 
mărturisesc că-l ştiu din fragedă copilărie. Se rînduiau anii de la 60 în sus ai secolului XX. Eu, trecut
ţărăneşte de vîrsta de octombrel, mă grăbeam să scap de zgarda roşie şi să fiu acceptat în rîndurile
comsomolului leninist, pentru că de acum simţeam că mi-s dragi colegele de clasă sau de grupă. Nu mai 
ţin minte. Dar revoluţia continua, cum zicea regretatul Emil Loteanu. În casele oamenilor, inclusiv a
părinţilor mei, la Ineasca, a apărut această minune de care astăzi nu ne putem debarasa – televizorul. 
Nitam-nisam, observ pe ecran trei bărbaţi într-o nouă emisiune intitulată că de joi pînă joi, că din 
săptămînă în săptămînă. Iară nu ţin minte. Dar văd ca azi că acei trei vorbeau aprins – româneşte despre 
două lumi. Că atunci, ca şi acum, pe lume erau două lumi bine delimitate – cea a binelui, adică a 
socialismului, şi cea a răului, respectiv a capitalismului. Ziceam, unul din cei trei prezentatori ai 
emisiunii în cauză, de altfel un om în etate, inteligent, cu ochelari pe ochi, foarte ager şi nu ştiu cum atent 
pînă la precauţiune se numea – Teodor Magder. După care începe nu să-şi expună, ci mai
curînd să-şi interpreteze gîndurile într-o limbă curată şi limpede românească de mai mare dragul. De la el 
noi, elevii, învăţam să vorbim corect şi logic în graiul nostru matern. Azi, cunoscîndu-i modestia, îmi 
vine nu ştiu cum incomod să nu zic şi eu ca toată lumea că vorbesc limba mamei, dar tot aşa nu pot să nu 
recunosc că limba la care ţin atît de mult, în persoana Domnului Teodor Magder, mai are şi tată.
Tot ca un fel de povară mi se lasă pe inimă şi pe obraz faptul că, uitaţi-vă, nici pînă astăzi eu nu ştiu cu 
precizie are ori a avut acest om o anume profesie. Am în vedere profesia cu ajutorul căreia şi-a cîştigat 
bucata de pîine ca să-şi asigure atingerea vîrstei onorabile. Neputînd a îndrăzni să-l întreb atîta lucru,
m-am lăsat păgubaş şi dau ascultare gurilor rele care spun că dumnealui toată viaţa a lucrat traducător ori 
stilist, ori şi una şi alta ba la radioteleviziune, ba la o editură sau alta, ba la ATEM ( Agenţia Telegrafică 
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a Moldovei sovietice, cum e Moldpres-ul de azi), ba concomitent în trei, patru locuri. De un lucru m-am 
convins. Hărnicia lui trezeşte admiraţie şi profund respect. Materialiceşte vorbind, nu-i bogat, n-are titluri 
şi grade ştiinţifice, dar anume mărunţişurile acestea îl apropie mai mult de Valentin Mândâcanu, care a 
scris vestituln manual de limbă română „Cuvîntul potrivit la locul potrivit.” şi-l îndepărtează
categoric de doctorul în nu ştiu care ştiinţe Vasile Stati, autorul dicţionarului moldovenesc-românesc de 
cea mai tristă amintire. Trecînd prin atîtea revoluţii şi războaie, supravieţuind ceea ce a fost holocaustul 
şi ceea ce este tranziţia, Teodor Magder nu şi-a trădat nobleţea sufletească şi demnitatea umană. Toată 
viaţa a studiat limba română, devenind o adevărată enciclopedie în domeniu, învăţîndu-ne şi pe noi
 a vorbi corect şi frumos. În aceaastă privinţă, alături de sute de intelectuali evrei, cu şcoală românească,
a adus o cotribuţie enormă la pregătirea intelectualităţii autohtone, îndeosebi după dezastrul războiului 
trecut. Zilele acestea, cînd conducerea de vărf a Republicii Moldova a fugit de acasă ca să nu vadă 
sărbătorindu-se Limba noastră cea română, Teodor Magder a găsit şi timp şi curaj ca să declare în mod 
public într-un interviu la televiziune că este de datoria fiecăruia să contribuie la armonizarea relaţiilor
interetnice şi să vorbim cu toţii limba poporului autohton. Cu fiece zi trecută toată lumea îmbătrîneşte. 
Dar, din păcate, încă nu toată lumea ştie a îmbătrîni frumos aşa cum face acest lucru Omul meu drag, 
dragul meu prieten de suflet Teodor Magder.

                           Yacov Copanschi
După ce am publicat cartea „Flori de dor pentru Şalom”, la lansarea ei la biblioteca de carte evreiască 
„Iţic Manger” în octombrie 2004 s-a apropiat de mine un bărbat prezentabil, cu ochelari, mi-a strîns 
prieteneşte mîna, spunîndu-mi:
– De-ar fi mai mulţi alde dumneata, să aibă această atitudine frumoasă faţă de poporul evreu! Era Yacov 
Copanschi, doctor habilitat în istorie, profesor, conducătorul secţiei istoriei şi culturii evreilor din 
Moldova al Institutului minorităţilor naţionale al Academiei de Ştiinţe...Am convenit atunci ca să ne mai 
întîlnim pentru a mai sta la sfat, dar timpul ulterior a zburat pe nesimţite, vertiginos şi, din păcate, la 18 
iulie 2006 Yacov Copanschi s-a stins din viaţă. Lucrînd la această carte, am găsit de cuviinţă să revin la 
biografia savantului, care a servit toată viaţa ştiinţa istorică din Basarabia. M-am întîlnit cu soţia lui 
doamna Larisa Copanschi în apartamentul de pe strada Armenească din Chişinău. În cele trei odăi unde a 
locuit peste 30 de ani familia lor, în armonie şi bună înţelegere, mai domină atmosfera de creaţie a 
savantului. În dulapuri stau aranjate cărţi, manuscrise, sub sticla biroului fotografiile celor dragi. Ai
impresia că imediat, din odaia vecină va ieşi savantul, se va aşeza la masă şi va începe să lucreze, 
cugetînd, meditînd, aşa cum a făcut-o decenii la rînd. Doamna Larisa, o femeie liniştită, inteligentă… 
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                                                             „Oameni de știință români  ”        

                                          Grigore Eliescu              
          
                                             Entomolog, silvicultor și naturalist român, doctor docent în științe biologice, 
membru corespondent al Academiei Române din 1948.
Studii liceale şi universitare (Facultatea de Știinţe, Secţia știinţele naturale) la Bucureşti. Şi-a continuat 
studiile la München, unde a obţinut doctoratul (1930). A fost asistent (1923–1940), conferenţiar (1940–
1941) şi profesor (1941–1960) la Catedra de botanică şi zoologie forestieră a Facultăţii de Silvicultură 
din Bucureşti, apoi la cea din Braşov. În 1922 a condus Muzeul Silvic, iar între 1930 şi 1933 Casa 
Autonomă a Pădurilor Statului. Între 1933 şi 1958 s-a aflat la conducerea Laboratorului de protecţia 
plantelor, al cărui fondator a fost. Activitatea sa de cercetare datează din 1927, când a abordat studierea 
comportamentului şi dezvoltarea dăunătorilor forestieri. S-a preocupat de inventarierea principalilor 
dăunători forestieri şi ierarhizarea lor din punct de vedere al importanţei atacurilor cauzate; a întocmit 
determinatoare necesare pentru recunoaştere atât pentru agenţii în sine, cât şi după formele de atac; s-a 
aplecat asupra studierii marilor defoliatori din România. Ulterior, s-a ocupat de dinamica populaţiilor de 
insecte, activitate abordată în paralel cu pregătirea opiniei silvice pentru introducerea în practică a 
urmăririi populaţiilor de insecte defoliatoare. Rezultatele cercetărilor sale le-a făcut cunoscute în 
numeroase lucrări, între care: Contribuții la cunoașterea morfologiei, anatomiei și biologiei lui Sophyrus 
pini L. (1932); Contribuții la cunoașterea morfologică și bionomică a lăcustei Isophya speciosa (1935); 
Determinarea păsărilor răpitoare (1936); Determinarea păsărilor agățătoare (1938); Elemente statistice 
relative la protecția pădurilor (1938); Observațiuni privitoare la studiul metodei în protecția pădurilor 
(1939); Reflecții pe marginea teoriei tipurilor de arborete (1939); Contribuţiuni la combaterea insectelor 
vătămătoare pădurilor din România (1939); Protecția pădurilor (1940); Asupra uscării în masă a 
stejarului (1943); Duşmanii pădurilor (1946); Omida stejarului (1949); Principalii gândaci de scoarţă ai 
molidului şi combaterea lor (1949); Coropișnița (1949); Principalele animale vătămătoare pădurilor, 
recunoaşterea şi combaterea lor (1949); Insectele xilofage ale stejarului şi dăunătorii conurilor şi 
seminţelor de răşinoase (1953); Gândacii de frunză şi combaterea lor (1954); Stabilirea prognozei și 
atacurilor a cîtorva insecte (1954) ş.a. A făcut studii referitoare la păsările din pădurile României, 
publicând determinatoare ale răpitoarelor şi agăţătoarelor. În 1932 a participat la o vastă campanie 
naţională de combatere a omizii stejarului, iar după 1951 a organizat şi a condus acţiunea de luptă 
împotriva insectelor dăunătoare pădurilor; a iniţiat, astfel, pentru prima dată în sud-estul Europei, 
investigaţii ample privind repartizarea geografică a insectelor defoliatoare, oferind date pentru stabilirea 
celor mai bune metode pentru combaterea lor. Timp de 15 ani, în calitate de conducător al Secţiei de 
ecologie animală din cadrul Institutului de Biologie „Traian Săvulescu” din Bucureşti, s-a ocupat de 
zoocenoze, studiate în context ecologic. Membru al Academiei de Științe din România și membru de 
onoare al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice. A fost distins cu „Ordinul Muncii”, cls. I (1968).
                                                                                                               ( Selectie Mircea R.- Internet )                                                                          
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  Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului       

Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului este o arie protejată de interes național ce corespunde 
categoriei a V-a IUCN (parc natural), situată în sud-vestul Transilvaniei, pe teritoriul județului 
Hunedoara. Geoparcul Dinozaurilor este singurul din România membru al Rețelei Europene și al 
Rețelei Globale a Geoparcurilor. A fost primul Geoparc din Europa de Sud-Est care a obținut acest 
statut internațional, în anul 2005. 
În cadrul geoparcului sunt incluse şi următoarele rezervaţii naturale: Paleofauna reptiliană Tuştea, 
Locul fosilifer cu dinozauri Sânpetru, Mlaştina de la Peşteana, Calcarele de la Faţa Fetii, Vârful 
Poieni, Pădurea Slivuş, Fânaţele cu narcise Nucşoara, Fânaţele Pui.Geoparcul se suprapune cu situl de 
importanţă comunitară „Strei – Haţeg” (24.968 ha), care conservă cinci habitate naturale de interes 
comunitar (Păduri dacice de stejar şi carpen, Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum, Păduri de stejar cu 
carpen de tip Galio-Carpinetum, Pajişti stepice subpanonice şi Peşteri în care accesul publicului este 
interzis) şi protejează o mare diversitate floristică şi faunistică, exprimată atât la nivel de specii, cât şi 
la nivel de ecosisteme terestre. Geoparcul cuprinde elemente de interes geologic deosebit alături de 
elemente de interes ecologic, arheologic, istoric şi cultural.Factorul cheie care personalizează acest 
teritoriu este reprezentat de siturile cu resturi de dinozauri de vârstă Cretacic Superior. Dinozaurii 
pitici din Depresiunea Haţeg sunt unici în lume, importanţa ştiinţifică şi atractivitatea lor fiind sporită 
prin descoperirile de cuiburi cu ouă şi embrioni de dinozauri, ale unor mamifere contemporane 
dinozaurilor şi a unei reptile zburătoare (Hatzegopteryx), din grupul pterozaurilor.
Ouă, oase şi embrioni de dinozauri
Situl fosilifer cu dinozauri Sânpetru este o arie protejată de interes naşional, inclusă în Geoparcul 
Dinozaurilor Ţara Haţegului, are o suprafaţă de 5,0 ha, situată în bazinul Depresiunii Haşeg, pe 
teritoriul satului Sânpetru, comuna Sântămăria-Orlea. Paleofauna reptiliană de la Sânpetru este 
reprezentată de specii de dinozauri, crocodili şi broaşte ţestoase.
Pe de altă parte, paleofauna reptiliană Tuştea, tot arie protejată de interes naţional şi inclusă în 
Geoparcul Dinozaurilor, cu o suprafaţă de 0,5 ha, este importantă datorită depozitelor continentale din 
Cretacicul superior care aflorează aici şi în care s-au găsit ouă, oase şi embrioni de dinozauri.
Printre speciile faunistice semnalate în arealul parcului se află șapte mamifere: ursul brun (Ursus 
arctos), lupul (Canis lupus), vidra de râu (Lutra lutra), liliacul cu urechi de șoarece (Myotis blythii), 
liliacul comun (Myotis myotis), liliacul cu picioare lungi (Myotis capaccinii) și liliacul mare cu 
potcoavă (Rhinolophus ferrumequinum); trei specii de amfibieni: ivorașul-cu-burta-galbenă (Bombina 
variegata), tritonul comun transilvănean (Triturus vulgaris ampelensis) și tritonul cu creastă (Triturus 
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cristatus); patru specii de pești: mreană vânătă (Barbus meridionalis), zglăvoacă (Cottus gobio), 
dunăriță (Sabanejewia aurata) și chișcarul (Eudontomyzon danfordi); precum și zece specii de 
nevertebrate: racul-de-ponoare (Austropotamobius torrentium), gândacul sihastru (Osmoderma 
eremita), cosașul de munte (Isophya costata), cosașul transilvan (Pholidoptera transsylvanica), cosaș 
(Isophya stysi) și cinci specii de fluturi (Hypodryas maturna, Euphydryas aurinia, Lycaena dispar, 
Maculinea teleius și Gortyna borelii lunata).
Turiștii care vizitează Geoparcul Dinozaurilor Țara Hațegului pot să cunoască mai bine și să 
experimenteze natura în Livada Senzorială. Acest spațiu este destinat celor cinci simțuri (văz, auz, 
miros, gust, atingere) cărora li se adaugă un al șaselea simț, acela al comunicării. Vizitatorilor li se 
propune astfel o modalitate inedită de a înţelege şi de a intra în contact direct cu  elementele naturii și 
cu detalii legate de istoria Pământului. De asemenea, ei pot comunica unii cu alții prin intermediul 
unor mesaje creative, fără a folosi cuvinte. Livada Senzorială se află în satul Densuș, în jurul Casei 
Vulcanilor și a fost realizată de către Voluntarii pentru Geoparc . Ea cuprinde 10 instalații senzoriale: 
Poteca Timpului, Aleea Formelor Împietrite, Expoziția Imagine și Imaginație, Lada Micului 
Paleontolog, Vulcanul, Foișorul Comunicării, Gustul Pământului, Sala de Concerte și Grădina din 
Nori.

        “Grădina aromată a timpului” poate fi vizitată la sediul 
Geoparcului Dinozaurilor Țara Hațegului
Speciile de dinozauri din Tara Hategului erau pitice comparativ cu ce suntem obisnuiti de vedem la 
televizor. Acest fapt se datoreaza cantitatii limitate de hrana si a spatiului relativ restrans pe care mai 
multe specii trebuiau sa il imparta, acest fenomen fiind cunoscut sub numele de nanism insular. 
Paleontologul Franz Nopcsa, originar din Tara Hategului, a fost primul care a semnalat resturile 
osoase ale dinozaurilor, Valea Sibiselului fiind prima localitate din Romania unde s-au descoperit 
dinozauri. In versantii vaii au fost descoperite mai multe specii de dinozauri ierbivori: Telmatosaurus, 
Zalmoxes, Magyanosaurus, Struthiosaurus, dinozauri carnivori: Elopteryx, broaste testoase si 
crocodili.
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                     EVREII DIN ARAD      -  2-   

    
  Casa Hirschl, situată în Piața Avram Iancu din Arad, este una dintre cele mai vechi case de locuit din 
Arad.

        
Prima școală evreiască din Arad (și din Transilvania) a fost înființată în anul 1832, sub îndrumarea 
rabinului șef, Aaron Chorin. Școala, descrisă ca deținând „statuie și clădire proprie”, era o școală 
destinată băieților, având cinci clase și șase învățători. Desigur, este posibil ca școala să fi funcționat la 
început în altă clădire.            

               
                       Fabrica de spirt şi drojdie
Fabrica a fost fondată în anul 1851 de către Adolf Neuman, venit din Boemia. În urma unor incendii 
de proporţii, în anul 1884 a fost finalizată actuala clădire, cea mai modernă fabrică a vremii din sud-
estul Europei. Alături a funcţionat şi o moară, precum şi o fermă de porci. Instalaţiile au rămas 
funcţionale timp de peste o sută de ani, fiind demontate abia după 1990. Fabrica şi moara au fost 
transformate în societate anonimă în 1922, ramânând în proprietatea familiei Neuman pâna la 
naţionalizarea din 1948.
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Documentele existente atestă prezența rabinului Johanan la Arad, care a oficiat la Sinagogă prima 
slujbă religioasă în anul 1764. Au urmat rabinii Broda Leb, Stemnitz Hirsch și Aaron Chorin (1766-
1844). Ultimul dintre aceștia a fost ales ca rabin la 23 ani, în 1789, el păstorind comunitatea până la 
moartea sa.

                                
                                           Bustul rabinului Chorin Aron 
Áron Chorin (1766 – 1844), a fost un rabin evreu, pionier al reformismului evreiesc. Aron Chorin s-a 
născut la Hranice, în Moravia. A studiat în școli talmudice (Yeshiva) la Mattesburg și Praga. Rabinul 
Aron Chorin, om de vastă cultură de orientare iluministă, a fost ales de comunitatea evreiască din Arad 
în 1789 și a condus comunitatea reformistă până la moartea lui.

În continuare, multe edificii se vor ridica pe actualul Bd. al Revoluţiei şi pe străzile adiacente acestuia. 
Dintre acestea menţionăm doar impunătorul Palat Fischer Elis, palat ridicat pentru adăpostirea fetelor 
evreice orfane şi care este astăzi sediul Maternităţii oraşului. Tot mai mulţi evrei se afirmă şi în aşa 
numitele profesiuni libere-indispensabile pentru dezvoltarea vieţii economice şi sociale. Conform unei 
statistici din anul 1939, din 106 medici existenţi în total în evidenţa oraşului, 41 au fost evrei, din 141 
avocaţi 46 iar din 17 arhitecţi 7 au fost evrei. Dintre inginerii oraşului 20% au fost evrei. După 
terminarea răsboiului, populaţia evreiască a Aradului număra circa 12.000 suflete. Urmare a creării 
statului Israel pe teritoriul străvechi al poporului evreu, dar datorită şi nedaptării la rigiditatea 
regimului comunist, marea majoritate a evreilor au părăsit ţara.
Viaţa de cult se desfăşoară la cote reduse, datorită reducerii numărului celor cu adevărat religioşi. 
Totuşi, în fiecare vineri seara cât şi sâmbâtă dimineaţa serviciul divin are loc cu regularitate, iar de 
marile sărbători există o participare semnificativă. În prezent, comunitatea evreiască din Arad numără 
peste 300 membri, în majoritate vârstnici. Comunitatea caută să acorde sprijin material, asistenţă 
medicală dar şi sprijin moral celor în nevoie. Funcţionează o cantină şi un cămin pentru vârstnici, iar 
persoanelor nedeplasabile li se asigură masă, ajutor gospodăresc, asistenţă medicală şi medicamente la 
domiciliu. În vederea asigurării celor mai bune condiţii de desfăşurare a tuturor activităţilor, o 
preocupare permanentă este reabilitare şi modernizarea bazei imobiliare. În fiecare an, la căminul 
vârstnicilor, cât şi la clădirea sinagogii neologe se execută lucrări menite a spori confortul, aspectul, 
respectiv funcţionalitatea acestora. De asemenea, se depun mari eforturi pentru întreţinerea celor trei 
cimitire evreieşti din localitate precum şi a altor 37 aflate în judeţul Arad. Deşi drastic redusă numeric, 
comunitatea reuşeşte să contribuie eficient la o serie de activităţi în sprijinul vieţii spirituale şi 
economice din Arad precum şi la continua îmbunătăţire a relaţiilor interetnice, luând deseori iniţiativa 
organizării unor acţiuni comune.                                                           ( sursa : internet)
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    Din zicalele și proverbele pline de duh ale evreilor   
 Despre înțelepciunea evreilor circulă legende și se spune că acest popor este înțelept de la Dumnezeu. 
Zicalele și proverbele pline de duh ale acestora ne ajută să înțelegem mai bine această lume. Iată câteva 
proverbe, care demonstrează acest fapt:

- Să nu ai încredere niciodată în omul care îţi spune toate necazurile, dar îşi păstrează pentru el toate 
bucuriile.Doar dragostea ne oferă gustul eternităţii.

- Nu dispreţui înfometatul care fură pentru a-şi potoli foamea!
- Sunt un ghinionist cu renume, dacă aş vinde lumânări, soarele n-ar mai apune.
- În trei locuri nu se dă prioritate: în puşcărie, toaletă şi saună.
- Este ruşine pentru un soţ să fie femeia soţiei sale.
- Nu poţi lua două piei de pe un bou.
- Cere sfatul unui duşman şi fă invers.
- Oricât de jos ar cădea dolarul, apleacă-te şi ia-l!
- Se învaţă uşor bărbieritul pe barba altuia.
- Tăcerea înseamnă înţelepciune, dar să taci tot timpul nu e înţelept.
- Când înţeleleptul devine furios, înţelepciunea e de prisos.
- Indiferent ce se întâmplă, o călătorie îţi oferă întotdeauna o poveste de spus.
- Lacrimile de ceapă nu ating inima.
- O mamă înţelege ceea ce nu spune copilul.
- Viaţa este cea mai mare afacere. O primeşti pe gratis.
- Viaţa este prea scurtă pentru a te grăbi.
- Inima este un lacăt, care însă nu poate fi deschis cu un şperaclu.
- La părinţii netoţi, copiii sunt hoţi.
- Cea mai mare înţelepciune este bunătatea.
- Secretul mângâierii este amintirea.
- Dacă o cetate se dărâmă devine ruină, pe când o movilă de gunoi rămâne gunoi.
- Dacă vrei ca visele să devină realitate, nu mai dormi.
- Nu deschide un magazin până când nu ştii cum să zâmbeşti.
- O carte fără prefaţă este ca un corp fără suflet.
- Să nu păstrezi niciodată toate ouăle în acelaşi coş.
- Prostănacul dacă ascultă, învaţă mai mult ca deşteptul care vorbeşte.
- Pomul tânăr se îndoaie, cel bătrân se frânge.
- Cine dă, nu trebuie să-şi amintească; cine primeşte, nu trebuie niciodată să uite.

                                                                                                                               ( sursa : internet)                       



   MINIREVISTA COMUNITATII EVREILOR FOCSANI

34

                                       Rabini supravegheați de Securitatea Vrancea
                                                               arhivist Bogdan Constantin Dogaru         

În timpul regimului comunist reprezentanții cultelor religioase au fost permanent supravegheați 
de Securitate. În raportul nr. 31838/14.X.1981 al Serviciului I din cadrul Securității Vrancea/1  se 
menționa că în luna septembrie 1981 a avut loc la București o conferință rabinică la nivel mondial sub 
patronajul Federației Comunităților Evreiești din România (F.C.E.R.). Rabinul șef Moses Rosen a 
prezentat toate realizările F.C.E.R. dar a ținut să sublinieze și lipsa acută a personalului specializat 
pentru oficierea slujbelor și ceremoniilor religioase. Rabinul șef al Israelului s-a oferit să trimită din 
Țara Sfântă personal de cult pentru sărbătorile de Anul Nou și Yom Kipur. Drept urmare, în România 
au sosit 10 rabini care și-au achitat singuri cheltuielile de transport. 

La Focșani a fost repartizat rabinul israelian Linial Simon care a sosit în reședința Județului 
Vrancea la 27 septembrie 1981, împreună cu soția sa Linial Rivca, fiind cazați la Hotelul „Unirea”. 
„Linial Simon este absolventul unui seminar religios (rabinat) dar nu practică această profesie, el fiind 
proprietarul unei agenții de reclame comerciale din Haifa unde își are domiciliul. Este de origine 
germană, are 3 copii, toți locuiesc în Israel”. La 1 octombrie 1981 a plecat la București de unde, 
împreună cu ceilalți rabini, a ajuns la Poiana Brașov unde a participat la o consfătuire. A revenit la 
Focșani la 7 octombrie 1981 „pentru oficierea religioasă a sărbătorii de Yom Kipur” având cazarea 
asigurată tot la Hotelul „Unirea” din oraș. La 9 octombrie 1981 a părăsit Județul Vrancea ajungând la 
București de unde a luat un avion spre Israel. 

Slujbele religioase la sinagoga din Focșani au fost ținute în limbile ebraică și germană. Masa a 
servit-o la Stafler Mina din oraș, „cunoscută cu rude în R.F.G.”. Respectiva persoană fusese aleasă de 
conducerea Comunității Evreilor (Focșani) pentru a primi pe importantul oaspete deoarece locuia în 
apropierea sinagogii și dispunea de suficient spațiu de locuit. Altă dată Linial a luat masa la 
președintele Comunității. 

„Pe timpul șederii la Focșani nu a luat legătura cu persoane suspecte din baza de lucru, nu a făcut 
comentarii tendențioase, a arătat surselor cu care a discutat că în timpul războiului cu egiptenii/2  a fost 
rabin în armată și a avut gradul de maior. În timpul slujbelor religioase făcea referiri la faptul că evreii 
în R. S. România se bucură de toate drepturile și nu înțelege de ce în străinătate se spune că evreii nu au 
drepturi egale cu ceilalți cetățeni”. 

În raportul Securității se mai arăta că în ziua de 28 septembrie 1981, la Hotelul „Unirea” rabinul 
Linial Simon a discutat cu doi cetățeni israelieni, de naționalitate palestinieni, care se aflau cazați 
acolo: Sami Sa Aiden și Khalid Shtewi.

„Raportăm că în zilele de 7 și 8.X.1981, rabinul Linial Simon a fost pus în filaj, dar nu au 
rezultat probleme deosebite. Casetele cu înregistrarea discuțiilor purtate la Hotelul „Unirea ” din 
Focșani, au fost trimise spre exploatare Direcției a III-a/3 ”.

 1/  Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, fond Documentar, ds. 10615, vol. 4, f. 91-92.
  2/ Războiul de Yom Kipur din octombrie 1973.
 3/  Direcția a III-a a Securității Statului se ocupa cu probleme de contraspionaj.
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Într-un alt raport al Securității Vrancea din 18 decembrie 1985 se consemna că la 8 decembrie 1985 cu 
prilejul sărbătorii de Hanuka a Cultului Mozaic o delegație condusă de rabinul șef Moses Rosen a 
vizitat sinagoga din Focșani, acesta oficiind și slujba religioasă în prezența unui număr de aproximativ 
250 de evrei și a invitaților creștini.
              De față cu ziariștii și reporterii, care au făcut fotografii și înregistrări, au ținut cuvântări atât 
rabinul șef Moses Rosen cât și Alfred Mozes, fost consilier al președintelui american Jimmy Carter. 
Alfred Mozes a vorbit în limba engleză afirmând că va sprijini evreii din România ori de câte ori va fi 
nevoie .

 Rabinul șef Moses Rosen
            Nicolae Ceaușescu, în ultimul deceniu al regimului comunist, a avut o relație sinuoasă cu evreii. 
Statul Israel a încheiat unele acorduri de colaborare cu România dar delegațiile oficiale ale puternicelor 
organizații ale evreilor din S.U.A. au ridicat problema respectării drepturilor omului, drepturi stipulate 
și în actul final al Conferinței de la Helsinki (1975).

   Alfred Mozes, fost consilier al președintelui american 
Jimmy Carter.


