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            Decembrie 1881 Asa cum este deja cunoscut la Focsani acum 130 ani a avut loc Primul 
Congres Sionist unde au participat 56 de delegatii,care reprezentau peste 70000 de activisti din 33 de organizatii 
locale ale evreilor Romani,ce proveneau din 29 de localitati din vechiul Regat al Romaniei.Orasul Focsani a fost ales 
ca loc de desfasurare a Congresului pentru ca simboliza unirea celor doua provincii romanesti in 1859, evenimentul 
constituind un indemn la unitatea evreilor.Presedintele de onoare a fost ales rabinul Focsaniului,Moshe Halevy 
Goldring,care si traseaza obiectivele Congresului : ajutorarea prin munca agricola a evreilor ce traiau in 
mizerie,pregatirea celor neadaptati muncilor campului in scoli profesionale,sa se dovedeasca celorlante popoare ca 
toti copiii israelului respecta ideea nationala,sa se trezeasca sentimental national evreiesc adormit de secole de 
suferinte. A luat cuvantul si scriitorul Israel Eleazar Rokeah- redactorul ziarului Israel.- care a tinut sa sublinieze ca 
prima grija a congresului trebuie sa fie emigrarea saracilor,cei bogati putandu-se instala in,,Tara Sfanta”prin propriile 
mijloace.Rabinul Avner Cassvan,reprezentantul societatii de emigrare din Ramnicu –Sarat,propunea ca o delegatie 
sa se adreseze evreilor bogati din Europa pentru o colectare de bani destinata sprijinirii unui prim grup de emigranti 
fara resurse. Tribuna Congresului de la Focsani era impodobita cu portretul lui Adolphe Crimeux,Moshe Montefiori 
si o harta a Eret Israelului.Congresul a hotarat ca solutia pentru rezolvarea problemei evreiesti din Romania este 
emigrarea in Israel si colonizarea agricola,crearea unei vieti noi evreiesti independente.Despre importanta 
Congresului de la Focsani din 1881,N.C Popper scria in ,, Aparatorul”: Chestiunea colonizarii Palestiniei de catre 
israeliti in genere si de catre cei din Romania in parte ,a intrat acum intr-o faza noua,ea a trecut din miscarea ei 
particulara ,intr-o miscare colectiva.Conferinta de la Focsani a fost ,prin desfasurare,dezbateri si deciziile ce au fost 
luate,primul Congres Sionist din istorie precedand cu doi ani reuniunea de la Katowice si cu 16 ani Congresul de la 
Basel (1897)Este important a se mentiona faptul ca la deschiderea Congresului din Focsani a fost intonate pentru 
prima data imnul ,, Ha Tikva”In anul 1883 acelasi imn va fi intonate si in orasul Rishon Le Yion,iar apoi acest imn 
se raspandestein toate tarile Galutului.  
                                                     

               Noiembrie 2011  Imbracata in haine noi de sarbatoare,Sinagoga din Focsani isi 
asteapta distinsii oaspeti. Acum au venit sa salute acest unic moment aniversar lideri ai F.C.E.R insotiti de presedinte 
dr.Aurel Vainer,ambasadorul Israelului in Romania E.S Dan Ben Eilezer,presedintele H.O.R. Zeev 
Schwartz,reprezentantul Organizatiei Sioniste mondiale Iulius Medler,presedinti de comunitati din 
Romania,personalitati din tara si strainatate. Inaintea inceperii conferintei ,Rabinul Rafael Schaffer a binecuvantat 
evenimentul.Presedintele Zeefv Schwartz ( H.O.R) a povestit despre dorul de tara natala a evreilor ca si prezenta a 
numerosi reprezentanti din 28 filiale a H.O.R,Radu Negrei din partea primarului general al capitalei a mentionat 
despre Focsaniul copilariei sale, bunele relatii interumane si despre importanta primului Congres Sionist de acum 
130 de ani,istoricul Carol Iancu a dat la iveala marturii de istorie profisonista,E.S. Dan Ben Eilezer a fost impresionat 
de expozitia realizata de elevi care invata despre istoria Holocaustului. In foaierul Ateneului din Focsani a avut loc 
vernisajul expozitiei ,130 de ani de sionism (realizata de dr. Anca Ciuciu ),manifestare deschisa de consilierul 
presedintelui ing.Jose Blum. 
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 ۩      Gazoductul egiptean care livreaza gaz Israelului si Iordaniei,  deja lovit de 6 atacuri in ultimele 10 luni, a fost 
vizat de doua noi explozii, in noaptea de miercuri spre joi, au anuntat serviciile de securitate egiptene si agentia 
oficiala de presa. Autoritatile egiptene au anuntat de mai multe ori masuri pentru consolidarea protectiei acestor 
instalatii si au depus eforturi pentru arestarea autorilor atacurilor.Livrarile de gaze naturale catre statul evreu, 
convenite in timpul mandatului fostului presedinte egiptean Hosni Mubarak, sunt criticate de opinia publica si clasa 
politica din Egipt.Egiptul furnizeaza 43% din gazul consumat in Israel, unde 40% din energia electrica este produsa 
cu ajutorul acestei surse, si acopera 80% din nevoile Iordaniei;                                                                                                                            
۩       Intr-un context al schimbarilor climatice profunde si in conditiile in care criza energetica se anunta cu pasi 
repezi, compania israeliana Seambiotic a pus la punct un sistem novator de producere a energiei curate cu ajutorul 
microalgelor marine.Tehnologia a fost dezvoltata in cooperare cu Israel Electric Corporation (IEC) care a pus la 
dispozitia Seambiotic infrastructura unei centrale de carbuni din apropierea orasului israelian Ashkelon.“Cele opt 
bazine cu apa de mare care contin alge au fost plasate pe mai multe sute de metri in jurul cosurilor centralei de 
carbune, iar dioxidul de carbon, odata aruncat in aer de turbine, este aspirat de vegetatie. Acest proces este denumit 
de cercetatori biofixatie, iar performanta Seambiotic consta, in primul rand, in separarea dioxidului de carbon de 
celelalte gaze”;                                                                                                                                                                                                            
۩       Misterul autorilor manuscriselor de la Marea Moartă a fost rezolvat. Manuscrisele de la Marea Moartă au fost 
scrise, cel puţin parţial, de membri ai sectei esenienilor, spun arheologii israelieni după ce au găsit în jur de 200 de 
veşminte în peşterile din ţinutul israelian Qumran, unde au fost descoperite, între anii 1947 şi 1956, manuscrisele de 
la Marea Moartă.Asta deoarece veşmintele erau făcute din pânză, nu din lână, materialul folosit cu precădere în 
Israelul din antichitate. În plus, le lipseşte orice formă de ornamen şi sunt albe, în vreme ce veşmintele din lână 
aveau de obicei culori aprinse.Asta i-a făcut pe arheologi să conchidă că o parte din manuscrisele de la Marea Moartă 
au fost scrise de membri ai sectei esenienilor.Manuscrisele de la Marea Moartă cuprind aproximativ 900 de texte, 
scrise între secolul trei î.e.n şi anul 70 e.n. ;                                                                                                                                                
۩       Autorităţile române vor sprijini firme israeliene din domeniul construcţiilor în procesul de selectare a 1.000 de 
lucrători români care să lucreze în Israel din primul trimestru al anului 2012, potrivit Protocolului ce urmează a fi 
încheiat între Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă din România şi Autoritatea pentru Populaţie şi 
Imigraţie din Statul Israel, se arată într-un comunicat al Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.Este vorba 
despre un prim element de materializare a angajamentelor asumate prin ‘Declaraţia Comună între vice prim-ministrul 
şi ministrul de Interne al Statului Israel şi ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale din România’, document 
semnat joi de către ministrul român al Muncii, Sulfina Barbu, şi Eliyahu Yishai, vice prim-ministru şi ministru de 
interne israelian;                                                                                                                                                                                          
۩       Grupul israelian Tnuva ia în calcul retragerea de pe piaţa din România din cauza pierderilor "masive", iar 
operaţiunile vor fi închise dacă nu se va găsi un cumpărător, scrie ziarul de business Globes, citând surse. 
Tnuva a investit din 2005 aproximativ 300 milioane şekeli (60 milioane euro) în România, iar retragerea de pe piaţă 
este una dintre primele chestiuni de care se va ocupa noul preşedinte al companiei, Şlomo Rodev.                                      

     ۩ Mai multe rachete au explodat în regiunea Galileii de vest fără să provoace victime. Armata israeliană a replicat 
atacând sectorul de unde au fost trase aceste rachete”, a adăugat comunicatul fără a oferi detalii 
suplimentare.“Armata israeliană consideră că este vorba despre un incident grav şi estimează că evitarea acestui gen 
de tiruri este responsabilitatea guvernului libanez şi a armatei libaneze”, a subliniat armata.Patru rachete au căzut pe 
teritoriul israelian.    
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                                            STIRI  VRANCENE  
 

 ≤  Puştii care vor să înveţe să conducă fac practică pe un microcar, vehicul din categoria mopedelor. Zeci de 
tineri din Focşani care vor să înveţe să şofeze înainte de a deveni majori merg cu microcarul, o maşină care poate 
fi condusă de la vârsta de 16 ani întrucât face parte din categoria mopedelor.Microcarul se conduce fără permis şi 
a început să se comercializeze şi în România. O şcoală de şoferi din Foşcani a achiziţionat un microcar destinat 
orelor de instruire practică pentru elevi. Microcarul are motor de scuter, prin urmare şi o putere mai mică de 5,44 
cai putere. Consumă maxim 2,5 litri de motorină la suta de kilometri şi are dimensiuni liliputane, care îi permite 
să fie uşor de parcat. Maşina nu are ambreiaj, are două viteze şi nu depăşeşte 50 de kilometri la oră;                                     
≤     Potrivit reprezentanţilor Primăriei Focşani, spaţiile din Grădina Publică se vor numi Centre Meşteşugăreşti şi 
vor putea fi închiriate doar de meşteri populari.Totodată, celelalte spaţii situate nou create de-a lungul 
Bulevardului Unirii vor funcţiona în regim de cafenele şi restaurante.                                                                                                                              
≤    Cea de-a 36-a ediţie a Festivalului de Muzică Uşoară „Florentin Delmar" s-a încheiat  la Ateneul Popular „Mr 
Gh. Pastia". Pe scenă au urcat tinere talente din întreaga ţară.Juriul, format din membri ai Uniunii Compozitorilor 
şi Muzicologilor şi din personalităţi ale vieţii muzicale din România, a hotărât că cea mai bună prestaţie a fost cea 
a focşănencei Lorena Muntenaş. Solista, în vârstă de 19 ani, are un palmares bogat, de-a lungul anilor participând 
la cele mai importante festivaluri de muzică uşoară, organizate, atât la nivel local, cât şi naţional sau internaţional.                                                       
Iubitorii de artă sunt invitaţi în aceste zile la Galeria Hidalgo din municipiul Focşani, unde este găzduită expoziţia 
de pictură „Culoarea - între mister şi raţiune". Vizitatorii vor putea admira creaţii ale artiştilor Aurel Manole, 
preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici (UAP) Galaţi; Antonio Romeo Pălie, membru al UAP Galaţi şi Ovidiu 
Cucu, pictor din oraşul Vaslui. Aceştia sunt cunoscuţi atât la nivel naţional, cât şi internaţional.                                             
≤  La Focsani in sensul giratoriu de la Bancpost a fost amplasată o sculptură iar celelalte două sculpturi care vor fi 
amplasate în sensurile giratorii de la „Ceasul Rău" şi Teatru.Cele trei sculpturi, ce au avut ca temă "Unirea" au 
fost realizate de artiştii plastici Alexandru Grosu, Ion Iancuţ şi Alexandru Ciutureanu.                                                                 
≤  În Focşani s-a deschis cel mai nou spaţiu de joacă în care părinţii îşi pot lăsa copiii fără nici o grijă atunci cînd 
au diferite probleme de rezolvat. “Casa clovnului” reface atmosfera de basm a copilăriei, unde micuţii se pot juca 
fără a resimţi lipsa părinţilor, datorită faptului că se află în permanenţă sub atenta supraveghere a celor doi 
profesori care au avut această iniţiativă.                                                                                                                                          
≤  La Focşani, pe 27 noiembrie, va începe Conferinţa internaţionala “Primul Congres Sionist, Focşani, 1881″  
printr-o sesiune oficială de deschidere, unde vor fi abordate subiecte precum necesitatea organizării acestei 
conferinţe, dar şi evoluţia istorică şi consecinţele Congresului de la Focşani. Participanţii la conferinţă vor fi 
salutaţi de oficialităţi locale şi centrale din România şi Israel.Din partea română, vor fi prezenţi conducători ai 
celor 38 de comunităţi locale evreieşti, dar şi membrii Consiliului de Conducere al FCER. La aceştia se vor 
adăuga reprezentanţii Cultului Mozaic din România, respectiv rabinii din Bucureşti, Iaşi şi Oradea, foşti 
ambasadori ai României în Israel şi alte personalităţi şi prieteni ai FCER, cercetători de la Centrul pentru 
studierea evreilor din România.Din partea israeliană vor fi prezenţi la conferinţă ambasadorul Statului Israel la 
Bucureşti, Dan Ben-Eliezer, mai mulţi istorici de renume şi contăm şi pe reprezentanţii conducerii Organizaţiei 
Sioniste Mondiale. De asemenea, vor mai fi reprezentanţi ai unor ambasade străine la Bucureşti.                                                          
Prefectul judeţului invita toţi vrâncenii să sărbătoreasca alaturi de reprezentantii Prefecturii Vrancea „Ziua 
Naţională a României” în faţa Monumentului Independenţei din Focşani.În cadrul evenimentului va fi intonat 
imnul naţional al României şi se va fi oficia o slujbă religioasă. De asemenea, instituţiile publice vor depune 
coroane de flori.Elementul central al festivității organizate cu ocazia Zilei Naționale a României îl reprezintă 
parada militară a tehnicii de luptă.Toți cei prezenți vor asista la defilarea gărzii de  onoare; 
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                                      Sfaturi practice pentru casa ta   !!!!!!!!!!!!!!!!!  
  -Solutie facuta in casa pentru curatirea mobilei : Se amestecă o parte ulei vegetal ( de floarea soarelui sau ulei de 
măsline) cu o parte de oţet. Se agită bine soluţia obţinută şi se aplică cu un pulverizator  pe mobilă în strat cât mai 
subţire. Lustruiţi cu  cârpă curată de bumbac; 
  - Rufe parfumate : Atunci când folosiţi săpun solid rămân mereu mici bucăţi care sunt greu de utilizat. Le puteţi 
da pe o răzătoare mică şi le adăugaţi odată cu rufele în maşina de spălat. Acestea vor căpăta un miros plăcut; 
  -Cum se curate urmele de adeziv : Se unge suprafaţa respectivă cu ulei alimentar şi se freacă uşor cu o cârpă 
umezită cu ulei până se duc toate urmele de adeziv. Se clăteşte cu apă caldă şi detergent de vase; 
  - Cum se curate catifeaua : Catifeaua plină de scame se curăţă uşor dacă înmuiaţi o perie de haine în sare şi 
periaţi uşor în direcţia ţesăturii; 
   -Cum se curata vasele din teflon : Dizolvaţi într-o ceaşcă de apă 2 linguriţe de praf de copt bicarbonat de sodiu. 
Soluţia care rezultă o puneţi la fiert pentru 15 minute în vasul de teflon. După 15 minute clătiţi vasul, ştergeţi-l, 
ungeţi-l cu puţin untdelemn ; 
  - Solutie pentru spalarea geamurilor : O soluţie   de curăţare a geamurilor preparată în casă : 1 cană otet alb 
3 linguri suc de lamaie 3 căni apa 2-3 picaturi ulei esential ; 
   - Solutie de spalat parchetul : O alternativă de curăţare a parchetului, ieftină şi prietenoasă cu mediul, este 
următoarea : 1/2 de cană de oţet alb 5 l de apă 4-5 picături de ulei esenţial ( de brad , eucalipt , lămâie sau un alt 
ulei esenţial al cărui miros îl apreciaţi ) ; 
   - Cum se scot petele de transpiratie de pe haine : Amestecaţi două parti oţet alb cu  o parte apă caldă. Înmuiaţi 
locul pătat în această soluţie şi lăsaţi-l să stea două trei ore, după care spălaţi în mod normal ; 
   - Cum se scot petele de fructe : Petele de fructe de pe lucrurile albe se scot dacă folosiţi lapte. Se înmoaie locul 
pătat în lapte , se lasă aproximativ jumătate de oră, se freacă locul cu pricina acolo , în lapte, după care se spală 
normal ; 
  - Coji de portocale contra molilor : Pentru a îndepărta moliile atârnaţi în dulapuri săculeţi de  pânză în care aţi 
pus coji de portocale ; 
  - Obiectele de argint : O variantă de curăţare a  obiectelor de argint este următoarea: pe un tampon de vată se 
aşterne un strat de pastă de dinţi peste care se presară scrum de ţigară, se freacă bine obiectele, apoi se limpezesc 
cu apă caldă ; 
  - Curatarea obiectelor din piele : O soluţie economică ţi ecologică pentru curăţarea şi întreţinerea obiectelor din 
piele o constituie cojile de banană. Genţile, geamantanele, curelele se frecă cu partea interioară a cojilor şi apoi se 
luctruiesc cu o cârpă uscată; 
   - Solutie pentru indepartarea petelor facute de animale : O soluţie uşor de făcut în casă şi care vă ajută să 
îndepărtaţi petele lăsate de prietenii noştrii cu 4 picioare / aveţi nevoie de : 125 ml de alcool alb, 125 ml de apă şi 
o linguriţă de detergent de vase a) ideal este să amestecaţi ingredientele   într-o sticlă cu vaporizator b) tamponaţi 
petele cu un serveţel după care aplicaţi soluţia peste pete c) frecaţi uşor cu un burete d)clătiţi cu apă curată ; 
- Cum se scot petele de cafea si ceai de pe covor : Petele de ceai şi de cafea pot fi îndepărtate folosind una din 
următoarele soluţii/ frecaţi-le cu o soluţie de apă cu sare până ce locul rămâne curat ; a) o altă variantă pentru 
petele mai încăpăţânate este soluţia de apă şi acid boric ( 1 linguriţă de acid boric diluat în 250 ml de apă) ; 
 - Cum se scot petele de ciocolata de pe covor : O soluţie rapidă de îndepărtare a petelor de cicolată este 
următoarea : umeziţi pata cu un amestec făcut din părţi egale de apă caldă  şi glicerină vegetală,frecaţi locul,clătiţi 
cu apă caldă ; 
 - Cum se curata talpa fierului de calcat : Dacă pe talpa fierului de călcat s-a lipit scrobeala sau plasticul din 
hainele de fibre sintetice, se poate curăţa frecând cu praf de cretă , vin sau sare fină de bucătărie, după care ştergeţi 
cu o cârpă moale ; 
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                                                                  POVESTI CU TALC 

                                            
                                                        Cadoul de sub bradul de craciun 
 
                     In urmă cu un număr de ani, un om şi-a pedepsit fetiţa în vârstă de 5 ani pentru că a risipit o hârtie aurie 
de împachetat foarte scumpă. 
Omul stătea rău cu banii şi deveni şi mai supărat când a văzut că fetiţa a folosit hârtia respectivă ca să decoreze o 
cutie şi să o pună sub bradul de Crăciun. 
Cu toate acestea, fetiţa a adus tatălui ei cadoul în dimineaţa următoare spunând: 
"Acesta este pentru tine, tăticule". 
Tatăl a fost ruşinat de reacţia lui furioasă de cu o zi în urmă, dar supărarea lui se arătă din nou când a văzut că, de 
fapt, cutia era goală. 
El i-a spus pe un ton răspicat: 
"Nu ştiai, domnişoară, că atunci când dai un cadou cuiva, trebuie să pui ceva în el?" 
Fetiţa s-a uitat în sus spre tatăl său, cu lacrimi în ochi şi a zis: 
"Tăticule, cutia nu este goală. Am suflat în ea atâtea săruturi până când s-a umplut." 
Tatăl a rămas perplex. S-a pus în genunchi şi şi-a îmbrăţişat fetiţa şi a rugat-o să-l ierte pentru supărarea lui fără rost. 
La scurt timp după aceasta, printr-o împrejurare neelucidată micuţa fetiţă a dispărut şi nu a mai fost găsită niciodată. 
Se spune că tatăl ei a ţinut acea cutie aurie alături de patul său tot restul vieţii sale. Şi de câte ori a fost descurajat sau 
a avut de trecut peste situaţii dificile, deschidea cutia şi lua un sărut imaginar şi işi amintea de dragostea care a pus-o 
fetiţa acolo. 
Morala : Fiecare dintre noi, ca şi oameni, primim o cutie aurie cu dragoste necondiţionată şi săruturi de la copiii 
noştrii, de la familie, de la prieteni. 
Nu putem avea altceva mai preţios decât asta. Dar oare ştim să apreciem ceea ce primim? 
                                   
                                                                                       Filozofia unui nou  sef 
 
                          O companie se decide sa angajeze un nou director general pentru a-si imbunatatii productivitatea. 
In prima zi, noul director merge in inspectie pe teren, acompaniat de principalul colaborator. Constata ca toti 
angajatii lucreaza in afara de un tanar care lenevea cu mainile in buzunar, sprijinit de un perete. 
Directorul gaseste ca acesta este momentul prielnic sa le arate angajatilor filozofia lui de lucru. Astfel, il intreaba pe 
tanar: 
- «Cat castigi pe luna?» 
- «600 euro», raspunse tanarul, continuand «De ce intrebati?» 
Directorul ii inmana 600 euro si-i spuse: 
- «Iata salariul tau pe o luna, ia banii si sa nu mai pui niciodata piciorul in aceasta companie.» 
Tanarul lua banii si executa intocmai ordinele directorului. 
Directorul, mandru de lectia data, intreba un grup de muncitori: 
- «Stie vreunul dintre voi cu ce se ocupa acest tanar?» 
- «Sigur domnule» raspunse mirat un angajat, «el este baiatul care livreaza pizza»!!!! 
 
                    Morala : Unele persoane isi doresc atat de mult sa fie sefi incat uita sa mai gandeasca... 
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                                                     Plante la indemana, cu efecte miraculoase  
 

 Musetelul  
Este o planta care face parte din Familia Asteraceae. La origine, provine din sudestul Europei, in zilele noastre, 
planta fiind raspandita in toate colturile lumii. Este o planta de primavera – vara, ea inflorind in jurul lunii 
Aprilie, pana in luna August. Musetelul este un foarte bun dezinfectant, atat intern cat si extern.   Poate fi 
folosit ca remediu contra amigdalitei (in acest caz se vor face infuzii puternice de ceai si se va "spala" cavitatea 
bucala precum si gatul), ulcerului, astm alergic, menstre dureroase, greturi in timpul sarcinii, insomnii, stres si 
multe altele. Are in general efect calmant si este absorbit de organism numai sub forma de ceai.  Ceaiul de 
musetel are efecte calmante asupra conjuctivitelor. Poate fi folosit cu un efect maxim asupra tenului nostru, sub 
forma de vapori (curata in profunzime, dezinfecteaza si calmeaza tenul. In special tenul cu probleme accneice). 
Deasemena inhalatiile cu ceai de musetel sunt excelente pentru cei care sufera de infectii ale cailor respiratorii, 
astm si sinuzite.                                   
Macesele                                                                                                                                                                                        
Macesele fac parte din specia Canina Rosa si sunt inrudite cu trandafirul. Pot fi folosite sub forma de decocturi 
pentru intarirea sistemului imunitar (1litru/apa se da in clocot, se adauga 400 de grame de macese; dupa ce au 
fiert se dau prin sita si se amesteca cu 500g de miere,orice soi; se lasa la macerat 2-3 zile si se consuma zilnic pe 
toata perioada sezonului rece). Macesele sunt recomandate deoarece au un continut bogat de vitamina B1, B6 si 
vitamina C (de 50 ori mai multa vitamina C decat lamaia). Deasemnea ceaiul de macese poate fi folosit ca si 
remediu naturist impotriva crizelor biliare si de ficat (recomandat o cana sau doua pe zi)         
Galbenelele  
         Galbenelele fac parte din Familia Calendula officinalis. Sunt foarte eficinete in prevenirea si tratarea 
bolilor genitale. Au efect calmant si antiseptic asemenea musetelului. Aceste doua plante pot fi folosite si 
impreuna.  
Galbenelele au proprietati cicatrizante (folosite sub forma de crema).Infuziile cu ceai de galbenele sunt ideale 
pentru a evita durerea din timpul menstrei. Cura incepe inainte cu 7 zile si se bea o cana pe zi. Mai pot fi folosite 
ca si cataplasme asupra arsurilor, degeraturilor si acneei sau a igienei oculare. Galbenelele se pot gasi in comert 
sub forma de flori, crema de galbenele (pentru uz extern) si tincture de galbenele.                                          
Cernetelul - Geum urbanum L.(Fam.Rosaceae).                                                                                                                             

             Planta mai este cunoscuta sub numele de: crances, cuisorita, ridichioara.Produsul de planta folosit. In 
scopuri medicinale se folosesc rizomii cu radacinile.Actiune si putere de vindecare la centrii energetici si 
canalele de energie: are efect de calmant asupra sistemului nervos, de regenerator al corpului fizic (energizant, 
purificator). Pentru tratament, radacina se va utiliza sub forma de ceai decoct sau infuzie in cantitate de 2 
lingurite radacina produs maruntit la 300 ml.de apa. Ceaiul se bea in mai multe reprize pe durata unei zile. 
Anghinarea sau Anghinar - Cynara scolymus L.(Fam.Compositae). 

              Planta mai este cunoscuta si sub numele de anghelica si bucinis. Descrierea speciei. Este o specie 
originara din Spania care se gaseste la noi numai sub forma de cultura. Produsul de planta folosit. In scopuri 
medicinale se folosesc frunzele. Actiune si putere de vindecare la centrii energetici si canalele de energie: 
Frunzele prezinta un efect foarte puternic de vindecare la chakra muladhara(s,c,d), vid(s,c,d), si are un efect de 
energizant pentru aproape toate chakrele si canalele. Racoreste canalul energetic drept. Pentru tratament, 
frunzele se vor utiliza sub forma de ceai infuzie in cantitate de 2 lingurite frunze maruntite la 300 ml.de apa. 
Dupa 10 zile se mareste doza la 4 lingurite, iar dupa inca 10 zile la 5 lingurite. Ceaiul se bea in mai multe reprize 
inainte de a servi mesele principale. Dupa o pauza de o luna cura cu ceai se poate relua.                  
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                                           BUCURATI-VA DE VITAMINELE PADURII 
 Corn ( cornus mas) – Fructe de corn,de culoare rosie si cu gust placut,dulce-acrisor,sunt bogate in vitamina C si 
in taninuri,fiind utilizate pentru propietatile lor vitaminizate,antioxidante,astrigente si antidiareice.In medicina 
populara au fost folosite pentru imbunatatirea vederii si pentru ameliorarea pe cale naturala a cazurilor de miopie 
incipienta; 
   Merisor ( Vaccinium vitis- idaea) - este o planta inrudita cu afinul,dar fructele sale sunt de un rosu intens.A 
devenit faimos in terapia naturala mai ales pentru efectele antiseptice si antiinflamatoare asupra aparatului renal si 
aparatului urinar. Infectiile cu Escherichi coli,persistente si adesea dificil de tratat,pot fi eliminate treptat datorita 
substantelor din fructele de merisor,fructe ce au o propietate particulara de a preveni fixarea bacteriilor pe peretele 
tractului urinar.Efectele antiinfectioase sunt complexate de vitaminizate 
C,antivirale,antitusive,vermifuge,antioxidante.Studii recente de laborator au in vedere utilizarea in perspectiva a 
merisorului ca adjuvant in ameliorarea simptomelor si incetinirea evolutiei cancerului de prostata; 
    Scorus–de-munte ( sorbus aucuparia) - continutul mare de vitamina C ii confera propietati antiscorbutice si 
vitaminizante. Este totodata antiseptic,detoxifiant si antianorexic,util datorita acestui din urma efect mai ales 
pentru refacerea poftei de mancare la copii; 
     Boz ( sambucus ebulus ) – este ruda apropiata a socului si are in cea mai mare parte propietati comune cu 
acesta.Fructele bogate in pigmenti antocianici sunt puternic detoxifiante,cu efecte antioxidante si vitaminizante; 
     Soc ( sambucus nigra ) – fructele negre de soc au devenit celebre datorita efectului puternic de 
detoxifiere,care le-au facut sa fie folosite mai ales ca produs de slabit.Odata cu detoxifierea se remarca reducerea 
starilor de oboseala,cresterea tonusului general,marirea starii de vitalitate si vigoare.totodata fructele de soc au 
propietati unice de stimulare a sistemului imunitar,propietati antiseptice si antivirale; 
     Fragii de padure (Fragaria vesca) -au o aroma si o savoare deosebita, reprezentand fructe foarte gustoase 
care au si actiuni terapeutice. fragii au actiune astringent-antidiareica si diuretica, cu favorizarea eliminarii de acid 
uric si urati. Aceste calitati se datoreaza continutului in vitamine (in special vitamina C) si minerale (fosfor, fier), 
tanin, flavone, fragarina (fenol specific), ulei volatil. De la fragi se utilizeaza fructele si frunzele, sub forma de 
ceai, uscate si amestecate. Cura cu fragi proaspeti sau cu suc este benefica in caz de astenie, anemie, reumatism 
degenerativ, guta, constipatie, febra, afectiuni renale, circulatorii si dermatologice, precum si hipercolesterolemie, 
hipertensiune arteriala, afectiuni hepato-biliare. Frunzele de la fragi intra in compozitia ceaiurilor folosite in 
tratamentul litiazelor si hemoroizilor; 
     Zmeura (Rubus idaeus)  -Fructele sale sunt o adevarata colectie de minerale: calciu, magneziu, zinc, mangan, 
potasiu, fosfor, toate in forme usor asimilabile, si vitaminele A, B1, B2, D si P, in timp ce frunzele sale sunt  
bogate in vitamina C. Fructele mici, dulci acrisoare si puternic aromate, se folosesc ca atare in cure de cate doua, 
trei saptamani in perioada de coacere sau sub forma de sirop, racoritor vara, febrifug in caz de gripa si raceli sau 
tonic. Zmeura combate infectiile respiratorii. Persoanele care racesc prea des, tusesc, au dureri in gat, ragusesc sa 
nu ocoleasca zmeura, in perioada ei de coacere, deoarece specialistii o recomanda ca remediu in afectiunile 
respiratorii. Specialistii sustin, de asemenea, ca trei portii de zmeura pe zi reduc riscul aparitiei bolilor oculare care 
pot cauza pierderea vederii la persoanele in varsta. Tot in scop curativ, de la zmeur se mai folosesc frunzele si 
lastarii tineri. Din frunzele uscate de zmeur, singure sau in amestec cu frunze de afin si nuc, se obtine un ceai 
excelent care scade aciditatea gastrica si combate diareea si care trateaza si alte afectiuni ale stomacului.  
    Ienupar (Juniperus communis)- Fructele sale contin ulei volatil care le dau un miros placut de rasina, 
zaharuri, acizi organici (fumaric, acetic, oxalic), saruri de potasiu si calciu, precum si un principiu amar 
(iuniperina).Din fructele de ienupar se prepara un ceai care are actiune diuretica si antiseptica, dand bune rezultate 
in bolile de rinichi si basica udului 
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                              BANCURILE LUNII  NOIEMBRIE  2011                   
  
         ☺ In SUA la emisiunea ,,Vrei să fii milionar" ajung in etapa finala un roman si un evreu. 
Se fac pariuri, toti se inghesuie sa parieze pe evreu, in timp ce pentru romanul nostru a pariat doar o singura 
persoana, probabil un roman din atatia romani care sunt in aceasta tara. Incepe concursul. La final cei doi au punctaj 
egal. In aceasta situatie prezentatorul pune o intrebare decisiva, evreul nu stie si castiga astfel romanul concursul. 
Multi oameni au pierdut o gramada de bani in ziua aceia. Un reporter reuseste sa intre in culise si sa-l prinda pe 
evreu, adresandu-i intrebarea: 
 -Cum va simtiti dupa ce ati distrus sansa celorlalti de a castiga bani si mai ales sansa dumneavoastra de a castiga 
multi bani? 
 -Ca un afacerist, raspunde evreul zambitor. 
 -Cum adica? 
  -Ghici cine a pariat pe roman...? 
 
          ☺ Directorul unei foarte mari companii de stat venea la lucru în fiecare dimineață cu mașina de servici. Când 
ajungea la poartă, bariera se ridica instantaneu iar portarul dădea binețe:  
- Bună dimineața, Domnule Director! Să trăiți! Să trăiți!  
Intr-o dimineață, ca să-și mai limpezească mintea și să mai scape de stres, directoul hotărăște să vină pe jos la 
servici, mai ales că stătea și destul de aproape. Ajunge în dreptul barierei și este văzut de portar:  
- Ce-i bă ?  Nu mai esti  director? 

     ☺ S-au adunat într-un loc trei francezi. Au băut şampanie, cognac.Au fumat un trabuc, au mai băut o cafea. Şi-
au tras câţiva pumni,şi-au învineţit puţin ochii. Într-un cuvânt, s-au relaxat civilizat şi 
au plecat acasă în linişte.                                                                                                                                                    
S-au adunat într-un loc trei ruşi. Au băut vodka şi alcool dublu rafinat. S-au luat la bătaie, s-au tăiat în câteva 
geamuri sparte, după care s-au dus fiecare la casele lor. Într-un cuvânt, s-au relaxat civilizat şi au plecat către casă 
în linişte.                                                                                                                                                                                                                
S-au adunat într-un loc trei americani. Au băut whisky, au jucat poker,au rupt două scaune, s-au împuşcat, s-au rănit 
uşor şi s-au dus în linişte, satisfăcuţi, să se culce.                                                                                                                                    
S-au adunat într-un loc trei români, au băut zaibăr şi ţuică, au făcut politică, apoi au scos cuţitele, s-au tâiat puţin, au 
negociat ceva cu un poliţist şi au mers apoi în mod civilizat pe la casele lor.                                                                    
S-au adunat într-un loc trei arabi. Au aruncat în aer o maşină, un hotel şi un supermarket, au deturnat un avion, l-au 
ciocnit de un zgârie-nori, au detonat 3.000 kg TNT... total 3458 victime. Iată ce face omul când n-are voie sa bea 

       ☺  De ce au dat faliment toate liniile erotice in Scotia ?  
- Pentru ca toti scotienii sunau cu taxa inversa !  

       ☺ Anunt pe usa cabinetului unui doctor :  
"Nu beau bomboane si flori !" 

       ☺ Daca vorbesti la telefon, poti ramane gravida ?  
- Poti, dar depinde pe ce stai, atunci cand vorbesti la telefon ! 
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                                                       NAPUL   (  Brassica rapa ) 

       Napul este o plantă erbacee, bienală cu înălțimea de până la 50–100 cm, cu tulpina floriferă dreaptă, cilindrică, 
mult ramificată, acoperită cu perisori. Rădăcinile de nap conțin zaharuri (predomină glucoza), proteine, lipide, 
multe săruri minerale (potasiu, calciu, magneziu, fosfor, fier, mangan, zinc), multe vitamine (mai ales C, B1, B2, 
PP), cantități mici de caroten și celuloză. Frunzele tinere conțin ulei de muștar și vitamina C. Experienta si 
analizele au demonstrat ca napul purifica sângele si mareste debitul de urina.El constituie un adjuvant excelent în 
tratarea acneei si a unor eczeme, cu conditia sa fie consumat crud.Este bine sa mâncati frunze de nap; ele au un 
efect benefic asupra organismului, fiind foarte bogate în saruri minerale: calciu, fier, cupru - necesare, împreuna cu 
clorofila prezenta si ea în frunze, la refacerea sângelui (nuclee celulare, celule, leucocite si hematii, hemoglobina). 
Prin fierberea napului se obtine un magiun foarte util în tratarea afectiunilor cailor respiratorii: 100 g de nap bine 
spalat se fierb într-un litru de apa sau de lapte, timp de un sfert de ora. Se strecoara si se îndulceste cu miere. Se 
consuma patru cesti pe zi.De asemenea, este unanim recunoscuta actiunea expectoranta a siropului de nap; acesta 
este eficient în tratarea guturaiului, anginelor, frisoanelor: se scobesc câtiva napi si se umplu cu zahar. Siropul se 
colecteaza dupa câteva ore. Se aduna acest sirop si se pastreaza cel mult trei-patru zile într-un flacon închis ermetic. 
Se iau patru lingurite pe zi. 
   Consumat crud, napul creeaza uneori probleme persoanelor cu afectiuni ale aparatului digestiv. In acest caz, se 
recomanda sa se fiarba putin, atât cât sa i se înmoaie celuloza. 
Cu toate acestea, trebuie stiut ca, în general, napii tineri se digera destul de usor. 
Am comite o eroare regretabila daca nu am mentiona sucul de nap pentru calitatile sale remineralizante, diuretice si 
pentru efectele salutare asupra cailor biliare. 
   Uz extern  Pentru „coacerea" abceselor, furunculelor si a panaritiilor: se coace în cuptor un nap spalat, necuratat 
de coaja. Se zdrobeste pâna la obtinerea unei paste si se aplica sub forma de cataplasma. Se fixeaza cu ajutorul unui 
bandaj. Se schimba cataplasma de doua ori pe zi.Angina: se taie rondele doi napi, se pun într-o cratita umpluta pe 
trei sferturi cu apa si se lasa sa fiarba 20 de minute. Se strecoara. Dupa racire, se face gargara de mai multe ori pe 
zi. Indicat pentru obezi si pentru cei care se confrunta cu eczeme si acnee. Salata de napi Napii curatati se scobesc 
si se fierb in apa fierbinte. Apoi se scot, se taie felii, se asaza in salatiera si se pune peste ei putin sos alb. 
   Supa de napi cu iaurt si nuci Ingrediente: 4 napi, 4 catei de usturoi, 50 g miez de nuca, 150 g cubulete paine 
prajita, 20 g ulei, 500 ml iaurt, 100 g morcovi, apa, 2 linguri suc de lamaie. Pentru garnitura: marar verde, 20 ml 
ulei de masline, 5 linguri miez de nuca taiata marunt. Preparare: napii si morcovii se curata de coaja si se taie 
cubulete. Cand sunt aproape fierte legumele vom adauga painea prajita, pe care o zdrobim cu coada lingurii de 
lemn, si usturoiul preparat sub forma de mujdei. Vom completa supa cu uleiul, apoi adaugam iaurtul, amestecand 
bine, si nucile. Garnisim supa cu nuci macinate, uleiul de masline si mararul tocat marunt.  
    Piept de pui cu nap (poate fi aliment si pentru bebelusii de 5 luni) Ingrediente: 20 g piept de pui, un morcov, un 
nap, o mana de fasole verde fina, o mana de boabe de mazare, o frunza de patrunjel, un cubulet de unt, sare. Se 
curata morcovul si napul. Se spala, apoi se taie cuburi. Fasolea verde, curatata, se spala si se taie in bucati mici. Se 
spala patrunjelul. Se pun toate legumele intr-o cratita cu apa rece, in care s-a adaugat un varf de sare si se fierb doua 
ore, la foc mic. Se adauga pieptul de pui cu 10 minute inainte de stingerea focului. Se pune apoi continutul cratitei 
in mixer, cu un cubulet de unt Salata cu batog afumat si praz 200 g batog afumat, un fir de praz, 50 g masline, doi 
cartofi, 1 1/2 lamaie, 3 linguri ulei masline, condimente dupa preferinta. Se spala si se fierb cartofii, in coaja. Dupa 
ce s-au racit, se curata si se taie cubulete. Se taie rondele prazul curatat si spalat. Pestele se curata de oase sau 
pielite, se taie felioare subtiri. Se pun intr-un castron pestele, prazul, cartofii si maslinele intregi, se condimenteaza. 
Se toarna uleiul si zeama de la o lamaie si se amesteca usor. Salata se serveste decorata cu felii de lamaie.   
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 .                          

-Femela leu se ocupa cu vanatoarea in peste 90% din cazuri, in timp ce masculul leu prefera sa doarma sau sa se 
odihneasca. 
-Elefantul este singurul mamifer care nu poate sari.  
- In ciuda greutatii sale impresionante, un urs grizzly poate alerga la fel de rapid ca si un cal obisnuit.  
- Cel mai mare mamifer al planetei, balena albastra, cantareste 50 de tone la nastere. La maturitate, ea poate 
ajunge pana la 150 de tone.  
- Cangurul nu poate sa sara, sa se desprinda de la sol, decat daca coada ii atinge pamantul.  
- Singurul loc de pe corpul unei vaci in care exista glande sudoripare este nasul acesteia.  
- Hipopotamul da nastere puilor sai sub apa si ii ingrijeste in primele zile de viata tot in apa. Totusi, cei mici ies 
din cand in cand la suprafata pentru a lua destul aer.  
- Un cimpanzeu poate sa invete sa se recunoasca pe sine intr-o oglinda, insa o maimuta nu poate fi invatata acest 
lucru.  
  - Cu ajutorul limbii sale extrem de lungi si elastice, aproximativ 55 cm, girafa este capabila sa se curete singura 
in urechi.  
- Cea mai mare rata de homosexualitate intre animalele mamifere se intalneste la lilieci, aceasta depasind chiar 
rata homosexualitatii la oameni.  
  - Un pinguin imperial-tata suporta frigul Antarticii timp de 60 de zile sau chiar mai mult pentru a proteja ouale 
din care urmeaza sa iasa puii. In toata aceasta perioada el nu mananca nimic si sta in picioare tot timpul. Dupa ce 
puii ies din oua el ii hraneste cu un lichid special din gat si asteapta ca mama pinguin sa vina sa aiba grija de cei 
mici.  
- Ragetul unui leu adult poate fi auzit de la o distanta de 7 kilometri departare si ii avertizeaza pe intrusi sau 
aduna membri grupului ce s-au rasfirat.  
- Cea mai scurta perioada de gestatie la animale se poate intalni la opossum, care da nastere puilor la numai 12-
13 zile de la concepere, iar cea mai lunga perioada este la elefantul asiatic, cu 608 zile, adica peste 20 de luni de 
gestatie. 
-Cercetatorii au stabilit ca relatiile sexuale armonioase contribuie la vindecarea durerilor de cap, reumatismului si 
te feresc de infarct. In plus, arde caloriile si ajuta la eliberarea endorfinelor (hormonul fericirii), ceea ce scade 
riscul aparitiei depresiilor. Faceti sex de doua ori pe saptamana si veti trai zece ani in plus.                                                                         
-Broasca testoasa are o rezistenta formidabila la foame, ce poate ajunge pana la 400 de zile. 
-Cea mai grea broasca testoasa din lume la ora actuala este broasca testoasa pieloasa LUTHUL (Dermochelys 
Coriaceea), care are o greutate de 700 Kg si o lungime de 2-3 m; ea inoata cu viteza unui atlet in cursa de 100 m 
si traieste numai in apele marine. 
-Cele mai mari broaste testoase de uscat traiesc in Insule le Galapagos (Testudo elephantopos) si in Insulele 
Oceanului Indian. Ele depasesc 1 m lungime si o greutate de 250-400 Kg. 
-In America de Nord traieste o broasca testoasa de circa 100 Kg, care se remarca prin carapacea ei neregulata si 
printr-o limba prevazuta cu un apendice in forma de vierme pe care-l misca atat de convingator, incat atrage 
pestii drept in gura.                                                                                                                                                                           
- Dusmanii broastelor testoase sunt in general carnivorele: jaguarul, tigrul, pisicile sau unele pasari, cum sunt 
vulturii, care le ridica in aer daca nu au dimensiuni prea mari si le lasa se se izbeasca de stanci, pana ce crapa 
carapacea. In mediul marin, dusmanii testoaselor sunt reprezentati mai ales de rechini. 
 - In anul 2700 i. Hr. egiptenii introduc calendarul bazat pe 365 de zile. 
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                                                 PAGINA MONDENA  

 ۞۞  Cantaretul country Keith Urban, sotul actritei Nicole Kidman, va fi operat pe corzile vocale, dupa ce la 
nivelul acestora s-a depistat o excrescenta. Keith Urban, in varsta de 44 de ani, si Nicole Kidman au impreuna o 
fetita de 3 ani, pe Sunday Rose. Keith a inregistrat pana acum 9 albume, el cantand la mai multe instrumente, 
printre care chitara electrica, acustica si clasica, banjo, mandolina, pian si tobe.                                                                   
۞۞   Cantereata irlandeza Sinead O'Connor si-a cerut scuze dupa ce a postat pe Twitter un mesaj in care spunea 
ca va ineca totul in sange daca Papa Benedict al XVI-lea va veni sa viziteze Irlanda. O'Connor nu este la prima 
isprava care a socat lumea. Ea chiar a scris pe Twitter ca ar vrea sa se sinucida si ca are nevoie disperata de un 
partener pentru sex.                                                                                                                                                                                    
۞۞ Avril Lavigne, printesa rock-ului, a avut parte de un eveniment neplacut, in fata unui hotel de la Hollywood. 
Avril se afla in fata hotelului Roosevelt, din Hollywood, duminica seara, impreuna cu prietenul sau, actorul Brody 
Jenner, cand a fost atacata, spune ea, "din senin".Am un ochi vanat, nasul insangerat, parul smuls, zgarieturi, 
vanatai si taieturi. Nu e ok sa fii violent, violenta nu e niciodata un raspuns", a spus Avril. Avril Lavigne, 
cunoscuta pentru atitudinea "rea" afisata in videoclipuri, spune ca nu isi doreste sa se bata si ca a fost atacata fara 
motiv.                                                                                                                                                                                               
۞۞ Actrita Nicole Kidman ar putea deveni ambasadoarea turismului romanesc, numele sau aflandu-se pe lista 
vedetelor care vor fi contactate, in acest sens, de producatorii documentarului "Wild Carpathia".In filmul 
documentar, printul Charles promoveaza Transilvania, iar producatorii isi doresc sa atraga vedete de la Hollywood 
care au fost in Romania                                                                                                                                                                               
۞۞ Fosta sotie a lui Charlie Sheen, Denise Richards, care inainte de mariajul cu controversatul actor a avut o 
relatie cu chitaristul trupei Bon Jovi, Richie Sambora, s-a intors in bratele rockerului. Denise, in varsta de 40 de 
ani, si Richie, de 52, vin amandoi din mariaje esuate. Denise s-a despartit relativ recent de Charlie Sheen, cu care 
are doi copii, iar Richie a lasat in urma un mariaj de 11 ani cu Heather Locklear, actrita cunoscuta din Melrose 
Place.                                                                                                                                                                                                                
۞۞ Actriţa Lindsay Lohan a ajuns din nou după gratii, după ce, în mai, fusese eliberată condiţionat, fiind închisă 
pentru furt. Ea este astfel pedepsită pentru că a încălcat termenii eliberării pe cauţiune. După eliberare, Lohan va 
lucra 53 de zile în folosul comunităţii.                                                                                                                                                                                    
۞۞  Actorul Johnny Depp, in varsta de 48 de ani, a anuntat ca i-ar placea ca dupa moarte cenusa sa fie turnata 
intr-un butoias de whisky, iar cei veniti la funeraliile sale sa guste din bautura. Starul din Piratii in Caraibe a 
recunoscut ca ideea i-a fost inspirata de scriitorul american Hunter S. Thompson, care a cerut ca cenusa sa fie 
lansata de un tun, de pe un turn, dupa moarteasa, in 2005 
۞۞ Arnold Schwarzenegger a trebuit sa amane, pentru cateva zeci de minute, filmarile la noul sau film, "The 
Expendables 2 "(Eroi de sacrificiu), dupa ce s-a accidentat in timpul turnarii peliculei. Schwarzenegger povesteste 
ca a fost nevoit sa solicite asistenta medicala pentru ca, in timp ce juca, a fost ranit in zona fruntii, unde are acum o 
taietura 
۞۞ Cantaretul britanic George Michael a fost internat la un spital din Viena cu pneumonie si este tratat la 
spitalul AKH. Connie Filippello, purtatorul de cuvant al artistului, a anuntat ca spectacolele pe care trebuia sa le 
sustina acesta in Viena, Strasbourg, Carfiff si Wales au fost anulate pentru moment, urmand sa fie reprogramate ; 



   MINIREVISTA COMUNITATII EVREILOR FOCSANI 
 

 
 
 
 
 
 

14

                                     Colectia marilor mistere ale lumii  

                      Disparitia regimentului Norfolk     -Partea 1- 
In timpul conflictelor militare de amploare, disparitia completa a unui regiment, grup de soldati sau corp de armata, 
nu este un fenomen neobisnuit, daca se tine cont de natura evenimentului. Reconstituirea cadavrelor si aflarea 
identitatii celor cazuti in lupta devine astfel o adevarata stiinta in sine pentru criminalisti. Totusi, armate intregi de 
investigatori, procurori militari, fizicieni, analisti militari si cercetatori ai fenomenului OZN, au fost intrigati de 
diparitia unui intreg regiment de soldati neozeenlandezi care serveau sub steagul Imperiului Britanic. Mai mult, 
disparitia s-a petrecut sub ochii a mii de martori din ambele armate implicate in luptele crunte din preajma Golfului 
Suvla, in timpul campaniei britanice din Turcia. Intamplarea petrecuta in dimineata zilei de 28 august 1915 ramane 
si astazi fara raspuns, orice incercare logica si conventionala de a explica disparitia regimentului Norfolk fiind 
sortita esecului.   In mijlocul primului Razboi Mondial     Pentru a intelege mai bine ce s-a intamplat in timpul 
luptelor desfasurate in Peninsula Gallipoli, este necesara o scurta recapitulare a evenimentelor din cadrul 
confruntarilor armate care au avut loc in timpul Primului Razboi Mondial.Debarcarea trupelor britanice, 
neozeenlandeze si sud-africane in acea zona se dorea un mijloc eficient de a pune presiune pe trupele turcesti, 
angajate in acel moment in confruntarea cu cele ruse. Prezenta unor corpuri de armata langa Marmara, insemna o 
amenintare directa catre Istanbul, ceea ce forta muribundul Imperiu Otoman sa-si retraga o parte din armate pentru 
apararea capitalei. In acest mod, prin dechiderea a doua fronturi, Rusia castiga teren in Razboiul din Caucaz.Pe data 
de 21 aprilie 1915, o forta comuna, compusa din soldati britanici si francezi, a debarcat in Dardanele ajutata de 
escadroanele primelor avioane militare din istorie. Luptele au durat peste opt luni de zile, rastimp in care si-au 
pierdut viata peste 150 000 de soldati englezi, francezi, canadieni, australieni, sud-africani si neo zeenlandezi, 
comparativ cu pierderile turcilor, estimate la “doar” 20 000 de soldati. In timp ce australienii, neozeenlandezii si 
englezii considera si azi Campania din Gallipoli drept un exemplu reusit de retragere cu succes, alaturi de nasterea 
spiritului ANZAC, turcii o celebreaza drept un punct de referinta al istoriei lor moderne, precum si ca momentul de 
glorie al eroului national, Mustafa Kemal “Ataturk”. 
                          Istoria regimentului Norfolk  In cadrul armatei regale din perioada Imperiului Britanic au fost 
create o serie de regimente speciale intre ale caror atributii prevala aceea de a asigura ordinea in cadrul 
numeroaselor colonii engleze din intreaga lume. Rolul lor era, de fapt, unul extins, printre indatoririle acestor 
regimente numarandu-se si acelea care tineau de inabusirea in fasa a oricaror incercari de revolta si de anarhie ale 
bastinasilor. Inscriindu-se pe aceasta linie, Regimentul Regal Norfolk a fost format pe data de 1 iulie 1881, si era 
alcatuit initial din elementele Regimentului 9 pedestru din East Norfolk, grupare militara ce apartinea Infanteriei 
Imperiului Britanic. Regimentul avea sa intre in Primul Razboi Mondial, avand in compunere doua grupe de armata 
regulata si trei corpuri teritoriale, dintre care unul era alcatuit exclusiv din ciclisti.  
                         Rapiti de un OZN, sau disparuti in Universuri Paralele?   In zorii zilei de 28 august 1915, 
Regimentul Norfolk, alcatuit la acea data din soldati profesionisti englezi, alaturi de voluntari canadieni si neo 
zeenlandezi, a primit ordinul de a intra in actiune odata cu rasaritul soarelui. Regimentul era la acea data sub 
comanda colonelului Sir Horace Beauchamp. Colonelul trebuia sa conduca atacul prin care fortele aliate 
intentionau cucerirea unui punct strategic, denumit Dealul 60, detinut de turci. Pe ambele parti ale liniei frontului, 
fortele engleze si cele turcesti asteptau cu infrigurare inceperea ostilitatilor, insa spectacolul ce avea sa se infatiseze 
ambelor parti beligerante, urma sa declanseze stupoare, uimire si stare de soc pentru toti martorii vizuali. Odata cu 
inceperea marsului soldatilor din Regimentul Norfolk catre directia cotei Dealului 60, din inaltul cerului, fara nici 
cel mai mic zgomot, au aparut brusc, ceea ce miile de martori oculari au descris drept opt “nori” ciudati, de forma 
alungita, asemanatoare cu a unei paini de culoare gri-metalica. 
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                                Congresele Sioniste de la Focşani (1881 – 1883)       - 1- 
  

     În deceniul 9 al secolului al XIX – lea, după modelul Rusiei, au luat fiinţă şi în România numeroase societăţi 
evreieşti pentru organizarea emigrărilor şi a coloniilor agricole în Palestina.  
 Conform informaţiilor, care cu amabilitate mi – au fost furnizate de istoricii evrei de la Centrul pentru 
Studerea Istoriei Evreilor din România (în special domnul Harry Kuller), iniţiativa conferinţei a venit de la 
asociaţia evreilor pentru colonizarea agricolă a Palestinei din Bucureşti. Aceasta a propus, în mod simbolic, ca loc 
al reuniunii oraşul Focşani unde se proclamase unirea Moldovei cu Muntenia într – un singur stat prin dubla 
alegere ca domn a lui Cuza în 1859. 
 Datorită unei amânări decisă în ultimul moment de comitetul din Bucureşti, o conferinţă pregătitoare a avut loc 
la Focşani pe data de 15 noiembrie 1881, la care au participat reprezentanţii Comitetului local (Itzhac Moshe 
Brener – preşedinte, Israel Teller – vicepreşedinte, David Rintzler – secretar, Aba Cahane, Moshe David, Pinhas 
Rosenthal şi Josef Sofer – membri) şi delegaţi din alte 6 localităţi din ţară (Adjud, Brăila, Cucu, Iveşti, Tecuci, 
Turnu Severin) cărora nu li se comunicase decizia amânării. Conferinţa pregătitoare a declarat că scopul 
constituirii unui organism unic care să coordoneze emigrarea evreilor în Palestina, este de a realiza colonizarea 
agricolă a Ţării Sfinte.       Probabil conferinţa a fost amânată pentru a se obţine aprobarea Ministerului de Interne. 
      Cu o mică întârziere, Conferinţa de la Focşani s – a desfăşurat în zilele de 30 – 31 decembrie 1881 şi 1 
ianuarie 1882 (calendarul iulian) /11 – 13 ianuarie 1882 (calendarul gregorian).  
        Într – un document al ambasadorului austro – ungar în România se menţionează faptul că la Congresul de 
la Focşani s – a respins orice propunere de emigrare în America, considerându – se că Biblia impunea restaurarea 
Statului Iudeu în vechea patrie1. 
Precizăm faptul că, încă din 1880 se formase în România o organizaţie numită „Hebroth I şuw Erez Israel” sub 
impulsul căreia s – a pornit o mişcare pentru colonizarea evreilor în Palestina, încă înainte de organizarea hoveve 
sioniştilor. Pornită din iniţiativa evreilor moineşteni, avea membri în toată ţara, în special în Bacău, Focşani, 
Galaţi şi Bucureşti. Prima adunare generală a comitetelor formate atunci a avut loc, după cum am specificat mai 
sus, la Focşani în zilele de 30 şi 31 decembrie 1881, când a fost ales un Comitet Central cu sediul la Galaţi. Acelei 
organizaţii i se datorează înfiinţarea a două din cele mai înfloritoare colonii din Palestina, şi anume Roş Pinah şi 
Sinchron Iacob.Roş Pinah a fost fondată în 1882 de evreii din Moineşti din iniţiativa  d – lui Mendel Gruenberg şi 
David Schub. Aceasta avea o întindere de 3.000 ha şi număra peste 800 de suflete. Colonia poseda un parc frumos, 
toate instituţiile necesare unei comunităţi, „jumătate de milion viţă de vie” şi vreo 2.000 de duzi care serveau la 
creşterea gândacilor de mătase. A doua colonie, Zichron Iacob, situată la o depărtare de 6 km de Haifa, a fost 
înfiinţată de evreii români în 1882. Ea avea o întindere de 1.850 ha şi număra peste 1.000 de locuitori. Producea 
viţă de vie, avea o şcoală de pomicultură, străzi pavate, pivniţe mari, o bibliotecă, şcoală şi un spital2.Tot prin 
bunăvoinţa istoricilor evrei de la CSIR am intrat în posesia unor date istorice referitoare la desfăşurarea 
Conferinţei de la Focşani, date extrase de aceştia din presa în limba ebraică, respectiv ziarele „Ha – Maguid” şi 
„Hajoretz”.   La Focşani s – au adunat 56  de delegaţi reprezentând 29 de localităţi şi 50 de societăţi de coloniare 
agricolă a „Ţării Sfinte” la care se adăugau membrii Comitetului Central din Focşani şi invitaţilor de marcă din 
acea comunitate. Din Judeţul Putna au participat: 7 delegaţi din Focşani (rabinul Moshe Aron Goldring, J.M. 
Brenner, Israel Teller, J. Sefter, F. Goldenthal, M. David şi A. Cahane), 2 din Adjud (Levi Durst şi Elias 
Witzling), 2 din Odobeşti (Samuel Gross şi Samuel Vaidenfeld),                          Prof. Bogdan Dogaru 

   
                                                 
1 Informaţie furnizată de prof. Petru Obodariu, şeful Arhivelor Naţionale Vrancea. 
2 Lya Benjamin, Gabriela Vasiliu, Idealul sionist în presa evreiască din România (1881 – 1920), Ed. Hasefer, Bucureşti, 
2010, p. 19. 
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2 noiembrie 1917, Declarația Balfour a fost o declarație oficială de politică extenă a guvernului Regatului Unit 
prin care se afirma că:„ Guvernul Majestatii Sale privește favorabil stabilirea în Palestina a unui Cămin național 
pentru poporul evreu și își va folosi bunele oficii pentru a facilita atingerea acestui obiectiv; este de inteles că nu 
se va face nimic ce ar putea prejudicia drepturile civile și religioase ale comunităților neevresti existente în 
Palestina, sau drepturile si statutul politic obtinut de evrei în alte tari.”                                                                                                      
Samuil Yakovlevici Marșak s-a nascut la 3 noiembrie -d. 4 iunie 1964 a fost un scriitor, traducător și poet evreu 
rus                                                                                                                                                                                                       
4 noiembrie 1995,a fost asasinat de către un extremist evreu, la Tel Aviv la sfârșitul unei mari manifestații de 
sprijin pentru politica sa de pace cu palestinienii arabi, Ițhak Rabin  fost comandantul Statului Major al armatei 
israeliene în Războiul de șase zile (1964-1968), ambasadorul Israelului în Statele Unite, ministrul muncii, 
conducător al Partidului Muncii, ministrul apărării și de două ori prim-ministru israelian în perioadele 3 iunie 
1974 - 20 iunie 1977 și 13 iulie 1992 - 4 noiembrie 1995;                                                                                                                                     
Carl Edward Sagan (9 noiembrie 1934 – 20 decembrie 1996), cunoscut astronom și astrofizician american, și-a 
adus o mare contribuție la promovarea și popularizarea științei. A fost pionier al exobiologiei și fondator al 
programului de căutare a inteligenței in Univers (SETI - Search for Extra-Terrestrial Intelligence);                                                                              
Norman Mailer  ,a decedat pe data de 10 noiembrie 2007, în urma unei insuficiențe renale. a fost unul dintre marii 
scriitori evrei americani contemporani;                                                                                                                                  
Bruno Schulz  a decedat la 19 noiembrie 1942,a fost un romancier și pictor polonez de origine evreu, considerat 
aproape unanim ca fiind unul dintre cei mai mari stili ști polonezi ai secolului 20.                                                                
Nadine Gordimer s-a născut la 20 noiembrie 1923 în Springs, provincia Gauteng, Transvaal, este una din cele 
mai cunoscute scriitoare din Africa de Sud. În 1974, Nadine Gordimer primește premiul Booker Prize, iar în 1991 
este laureată a Premiului Nobel pentru Literatură;                                                                                                                                
Baruch Spinoza,s-a nascut la 24 noiembrie 1632, Amsterdam,a fost un renumit filosof evreu olandez de origine 
sefardă cu strămosi de proveniență portugheză. Spinoza a fost un nationalist si unul din reprezentantii 
panteismului în timpurile moderne;                                                                                                                                         
Arnold Zweig a decedat la 26 noiembrie 1968, Berlinul de Est, a fost un scriitor și militant pacifist german de 
origine evreiască. A facut studii de istorie și filozofie la universitățile din Breslau (azi Wrocław), München, 
Berlin, Göttingen, Rostock și Tübingen ;                                                                                                                                                                              
Nahum Gutman a decedat la 28 noiembrie 1980, Tel-Aviv, Israel,pictor israelian, peisagist, ilustrator și 
grafician, fondatorul stilului palestinian în pictura de peisaj din Israel. Laureat al premiului Hans Christian 
Andersen pentru contribuție în literatura pentru copii (1962) . A scris în limba ebraică;                                                                
Carlo Levi   s-a nascut la 29 noiembrie 1902,a fost un scriitor, medic și pictor italian de etnie ebraică. A 
participat la mișcarea de rezistență antifascistă.A scris o proză neorealistă evocând lumea rurală din Sudul Italiei 
sau atmosfera incertă din Roma primilor ani postbelici cu caracter acut polemic, de denunț social și judecată aspră 
asupra problemelor majore ale lumii contemporane. A scris și eseuri politico-filozofice antifasciste;                                                  
Israel Joshua Singer s-a nascut la 30 noiembrie, 1893, Biłgoraj, Polonia ,a fost un scriitor de limbă idiș; 
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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. 
De altfel, sa nu omitem faptul ca, in fiecare zi de joi intre orele 9-11 medicul comunitatii 
noastre acorda consultatii medicale persoanelor asistate de F.C.E.R. si membrilor ce apartin 
comunitatii noastre. 
 

-              Remember  Hanna Szenes,64 ani   - De la sionism la sacrificiu- la 07 noiembrie 1944 ,  la 
vârsta de 23, Hanna a  fost trimisa la închisoare în Budapesta, unde au fost interogata sub tortură. La 
26 martie 1950 sicriul ei a fost adus în Israel de către o navă de război a Marinei israeliene. A scris 
poezii în secret, şi acestea au fost descoperite doar după moartea ei. Două dintre poeziile ei cunoscute 
sunt " Binecuvântată este Match" şi " Walking la Cezareea ", mai bine cunoscută în cuvintele" Eli, Eli, 
care nu se va termina; 

- Un laureate al Premiului Nobel- Robert Hosttadter- fizician evreu-american, laureat în 1961 al 
Premiului Nobel pentru Fizică „pentru studiile sale de pionierat în domeniul împrăștierii electronilor in 
nucleii atomici și pentru descoperirile sale privind structura nucleonilor. Au participat si elevi din orasul 
R.Sarat; 
- Salon de poezie /Cele mai frumoase poezii de la Paul Celan( 91 de ani de la nasterea poetului ( 
1920) si Judith Frieda Lina Herzberg ( 77 de ani de la nasterea poetei ( 1934 ); 
-  
- In memoriam /Chaim Weizmann 137 de ani de la nastere- lider sionist, Preşedinte al Organizaţiei 
Sioniste, şi primul preşedinte al statului Israel. El a fost ales la data de 1 februarie 1949, şi a servit până la 
moartea sa în 1952; 
- Conferinta Internationala,, Primul Congres Sionist – Focsani,1881”. La acest moment aniversar au 
venit lideri ai FCER,Organizatiei Mondiale Sioniste,presedinti de comunitati din Romania,ambasadorul 
Israelului din Romania E.S.Dan Ben-Eliezer,Rabinul Rafael Shaffler si multi,multi invitati; 

 

 

 

 IN ATENTIA CITITORILOR !!!!!!!!!                   PE ADRESA DE  MAIL  
rondmircea@yahoo.com, asteptam sa ne contactati in vederea unor sugestii,articole,fotografii si alte 
documentatii ce fac rostul a fi publicate pentru cei ce vor sa fie informati sa citeasca.          Multumim anticipat ! 


