
 



                          MINIREVISTA COMUNITATII EVREILOR FOCSANI 
 
 

 

 

1.  Raftul cu stiri din - Israel    .... pag.3-4 

2.  Raftul cu stiri din - Focsani  ...pag.5-6 

3.  Info juridic               …             pag. 7 

4.  Povesti cu talc                        …pag. 8 

5.  Farmacia verde…                 ...  pag.9-10 

6.  Sfatul doctorului                      ..pag.11-12 

7. Topul prostiei                        … pag.13 
 
8. Planeta Umor...                        ..........  pag.14 
 
9. Plantele Medicinale.…         ...   pag.15 
 
10. Pagina Mondena      ......           pag.16-17 
 
11. Stiati ca                                ....   pag.18 
 
12. Calendarul  lunii noiembrie ...  pag.19-20 
 
13. Instrumente muzicale   ............. pag. 21 
 
14. Figuri din trecut  .............           pag.22 
 
15. Info Club               .....            …   pag.23 
 
16. Retete evreiesti pe mapamond.... pag.24 
 

17. Raftul cu stiri ……                        pag. 25 

18.  Din scrisori la redactie  .... pag. 26   

19. Anna Frank a Frantei ....    pag.27 

20. Scurt istoric Com. Galati....pag.28 

21. Evreii din Japonia   ....         pag.29 

        

 

 
 

COLECTIVUL REDACTIONAL : 

Mircea Rond – Presedintele C.E. Focsani 
(Vrancea). 

Harieta Rond – Responsabil varsta de mijloc. 

 
 

ADRESA REDACTIEI:  

STR. OITUZ NR. 4, FOCSANI, VRANCEA. 

TEL: 0237/623959 

MOBIL: 0745171287 

E-MAIL:  rondmircea@yahoo.com 

SITE:  www.focsani.jewish.ro 

E-Mail : revistamenora@gmail.com 

 



   MINIREVISTA COMUNITATII EVREILOR FOCSANI 

 
 

3 

 

                           

**               Peste 20 de atacuri aeriane israeliene in Fasia Gaza au dus la moartea membrilor unui 
comandament militar de rang inalt al Hamas, miscare islamista care guverneaza Gaza.  Printre cei sase morti 
se afla si liderul aripii militare al Hamas, Ahmad Jaabari. De asemenea, cel putin 25 de palestinieni au fost raniti in 
urma raidurilor, relateaza Washington Post.Armata israeliana sustine ca este pregatita, daca va fi nevoie, sa lanseze 
o operatiune terestra in Fasia Gaza, dupa uciderea lui Ahmad Jaabari.Martorii au relatat ca zeci de tancuri ale 
armatei israeliene erau stationate langa bariera de securitate instalata intre Israel si Fasia Gaza, teritoru 
palestinian."Armata tinteste un numar semnificativ de instalatii de lansare a rachetelor cu o raza de actiune de peste 
40 de kilometri, operate de catre Hamas", se arata intr-un comunicat al armatei israeliene.In document se vorbeste 
despre "o lovitura semnificativa data capacitatii de a lansa rachete si depozitelor de munitie" care apartin Hamas si 
altor grupari armate din Fasia Gaza. 

**              

   Trei israelieni au fost ucisi, joi dimineata, dupa ce o racheta lansata din Fasia Gaza a lovit o locuinta din 
sudul Israelului.Membrii organizatiei Hamas au lansat zeci de rachete inspre sudul Israelului, joi, armata 
israeliana raspunzand cu numeroase atacuri aeriene asupra Fasiei Gaza, informeaza agentia Reuters, preluata de 
Trust.org.Potrivit politiei din Israel, cele trei persoane au murit dupa ce o racheta palestiniana a lovit o cladire de 
patru etaje din orasul Kiryat Malachi, aflat la circa 25 de kilometri nord de Gaza. 
**                 

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a afirmat, joi, ca armata Israelului este pregatita pentru o 
"marire semnificativa" a operatiunii din Fasia Gaza.Benjamin Netanyahu le-a spus reporterilor ca Israelul a 
aratat "clar" ca nu va tolera ca civilii sai sa fie amenintati in continuare de rachete, scrie AP.Acesta spera ca Hamas 
a primit mesajul, insa daca nu l-a primit, Israelul va face orice actiuni sunt necesare pentru a-si proteja 
populatia.Israelul a lansat operatiunea din Gaza miercuri, omorand seful militar al gruparii Hamas si atacand mai 
multe locatii de lansare a rachetelor.Oficialii au anuntat ca Israelul este gata sa mareasca operatiunea din Gaza cu o 
o invazie terestra, daca este nevoie.Militantii din Fasia Gaza au lansat rachete in Israel joi, omorand trei persoane, 
in timp ce armata israeliana a continuat, a doua zi consecutiv, sa bombardeze aerian si sa atace de pe mare tintele 
militantilor. Este cea mai dura confruntare dintre Israel si Hamas din ultimii patru ani.Luptele au inceput  dupa ce 
Israelul l-a asasinat pe seful militar al gruparii Hamas. Strazile din Gaza sunt pustii, in conditiile in care fortele 
aeriene israeliene continua sa bombardeze diverse tinte. Si locuitorii din sudul Israelului au ramas in case, asa cum 
le-au cerut autoritatile. 
**                

 O racheta lansata din Fasia Gaza a atins, vineri seara, capitala israeliana Ierusalim. Explozia nu a provocat 
victime ori pagube materiale.Dupa ce rachetele palestiniene au lovit imprejurimile Tel Avivului, vineri seara a 
fost luata in vizor si capitala Ierusalim. Sirenele au inceput sa se auda in Ierusalim la scurt timp dupa ce 
organizatiile palestiniene au promis ca vor face o "surpriza" palestinienilor.a scurt timp dupa explozie, aripa 
militara a Hamas, Brigazile Izz al-Din al-Qassam, au revendicat atacul, anunta Ynetnews.com. Racheta era de tip 
Qassam M76. Locuitorii Ierusalimului au fost luati prin surprindere. "Ascultam muzica, cand deodata s-au auzit 
sirenele. Prima senzatie a fost de soc, nu credeam ca ni se va intampla si noua", a declarat un tanar locuitor de 16 
ani. Primarul Ierusalimului, Nir Barkat, le-a cerut oamenilor sa-si continue in mod obisnuit activitatile si sa asculte 
de ordinele autoritatilor militare."Municipalitatea este pregatita pentru orice scenariu, iar adaposturile impotriva 
bombelor sunt gata, in cazul in care va trebui sa le deschidem", a incercat primarul sa-i linisteasca pe locuitori.  
**               

   Israelul a convocat in jur de 75.000 de rezervisti pentru a se pregati pentru un posibil razboi terestru in 
Fasia Gaza, in timp ce presedintele american Barack Obama a purtat discutii telefonice cu premierul 
israelian si cu presedintele egiptean.Potrivit unor rapoarte, Fortele de Aparare Israeliene ar fi inceput 
bombardamentele de artilerie, in Gaza, mai multe tancuri si vehicule armate ale Israelului luand pozitii de atac in 
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ultimele zile, transmite BBC.Aceste masuri sugereaza declansarea unei ofensive terestre a Israelului in Fasia Gaza, 
in timp ce numarul de palestinieni ucisi in ultimele zile a ajuns la 40.Peste 20 de rachete au fost trase si din Gaza 
inspre Israel, sambata dimineata, opt dintre ele fiind insa interceptate de sistemul de aparare israelian. Trei militari 
ai Fortelor de Aparare Israeliene au fost raniti de una dintre rachete. Armata israeliana a transmis ca au fost inchise 
toate drumurile principale din jurul Fasiei, declarand zona inchisa militar, un alt semn ca ar putea urma o ofensiva 
terestra. 
**                    

 Artileria israeliana a executat tiruri in directia teritoriului sirian, duminica dimineata, ripostand unor tiruri 
care au atins un vehicul militar israelian, fara sa raneasca pe cineva, in partea Platoului Golan ocupata de 
Israel, a anuntat o purtatoare de cuvant a armatei, relateaza AFP."Au fost executate tiruri impotriva unor 
militari in partea centrala a (Platoului) Golan", a declarat pentru AFP purtatoarea de cuvant citata, precizand ca 
aceste tiruri au atins "un vehicul". "Militarii au ripostat cu focuri de artilerie catre locul de unde proveneau tirurile. 
Tinta a fost atinsa", a precizat ea, fara sa ofere alte detalii.Acesta este primul schimb de tiruri intre israelieni si 
sirieni, dupa o saptamana marcata de numeroase incidente in aceasta zona.Armata israeliana a avertizat Siria dupa 
ce un obuz de mortier sirian a cazut in partea ocupata de Israel a Platoului Golan, primul incident de acest tip in 
ultimii 40 de ani.A doua zi, militari israelieni ripostau unui nou tir de mortier, lansand obuze de tanc spre locul de 
unde s-a tras, potrivit armatei israeliene, care a anuntat ca a "depus plangere la fortele ONU din zona".Joi, noi tiruri 
provenind din Siria au atins o parte a Platoului Golan ocupat de Israel, fara sa raneasca pe cineva, a anuntat armata 
israeliana. 
**                  

O explozie a avut loc miercuri, intr-un autobuz in Tel Aviv. Deflagratia a avut loc in jurul orei locale 12.00 si 
cel putin 21 de persoane au fost ranite.Martorii spun ca autobuzul era gol la momentul exploziei. Cei 21 de raniti 
au fost evacuati la spitalul Ichilov, scrie Haaretz.Potrivit MAE roman, deocamdata nu se cunosc date privind 
existenta unor romani raniti in atac. Politistii spun ca nu a fost un atac sinucigas, ci s-a utilizat un dispozitiv 
exploziv. Autoritatile au blocat zona si cauta doua persoane ce ar fi plantat explozibilul.In moscheile din Gaza s-a 
difuzat un comunicat al Hamas, care isi asuma responsabilitatea pentru atac.Incidentul are loc in contextul in care, 
de sapte zile, palestinienii lanseaza rachete spre Israel, iar armata israeliana bombardeaza tinte din Fasia Gaza.  
**                    

 Conflictul dintre Israel si locuitorii Fasiei Gaza ar fi avut, conform analistilor militari americani,  si un alt 
scop pe langa cel evident. Acesta scop ar fi avut legatura cu modalitatile in care se poate desfasura o actiune 
militara viitoare impotriva Iranului, la nivelul ap ararii contra rachetelor care ar putea lovi Israelul.Iranul 
este principala preocupare atat a premierului israelian, cat si a presedintelui american. Desi nu se inteleg cu privire 
la detalii, ambele parti sunt de acord ca se apropie rapid momentul in care situatia Iranului trebuie cumva rezolvata, 
noteaza New York Times.Una din principalele strategii de aparare ale Israelului a fost de a inchide rutele prin care 
Iranul putea livra rachete in Liban catre Hezbollah sau catre Hamas, astfel incat aceste organizatii sa le poata folosi 
in atacuri contra Israelului. 
**                   

Oficialii israelieni si americani din aparare au anuntat ca au testat cu succes sistemul de detectare a 
rachetelor balistice. 
"Agentia israeliana de Aparare Antiracheta si Agentia americana de Aparare Antiracheta au incheiat prima etapa a 
proiectului David Sling Weapon", se arata intr-un comunicat citat de AFP. Potrivit oficialilor, testarea 
armamentului a avut loc la o baza din sudul Israelului, fara a se preciza data la care aceasta a avut loc.Potrivit 
televiziunii israeliene, sistemul David Sling este capabil sa intercepteze rachetele balistice de la o distante intre 50 
si 250 de kilometri si va fi gata in 2014. 
**    Un barbat a injunghiat un paznic al ambasadei SUA din Tel Aviv, marti. Atacatorul a fost retinut. Presa 
locala sustine ca este vorba despre un israelian cu antecedente penale.Motivul atacului este deocamdata 
necunoscut, scrie Reuters."O masina marca Mazda s-a orpit langa ambasada SUA si din ea a coborat un barbat care 
avea o geanta rosie si o furca. A inceput sa fuga spre garzi. L-au vazut, si-au scos armele si i-au ordonat sa se 
intinda la pamant. El a continuat sa fuga si garzile au tras in aer si i-au ordonat sa se intinda.    -  Ziare.com  -                                                                           
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Oo    Prima dată în acest sezon, Focşaniul va fi gazda celui mai mare eveniment al industriei uşoare, care se va 
deschide în această dimineaţă. Timp de cinci zile în parcarea Kaufland, vrâncenii vor avea ocazia să-şi cumpere 
articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte direct de la cei peste 40 de producători români prezenţi la acest eveniment. 
Târgul este deschis de miercuri 7 noiembrie până duminică 11 noiembrie între orele 10-20 (miercuri, joi, vineri şi 
sâmbătă), iar duminică între orele 10-16.Vor fi prezente la acest eveniment firme din peste 21 de judeţe ale căror 
influenţă asupra propriilor colecţii sunt specifice zonelor din care vin. Târgul acoperă o gamă variată de articole de 
sezon începând cu confecţii damă (paltoane, costume, fuste, bluze, pulovere), confecţii bărbaţi (costume, cămăşi, 
pantaloni, pulovere), confecţii tineret, tricotaje, articole pentru copii, încălţăminte damă şi bărbaţi, lenjerie intimă, 
lenjerie de pat, blană, piele şi accesorii. Diversitatea articolelor pentru acest sezon şi preţurile ce pot fi negociate la 
standurile aflate în târg, vor putea crea o stare de mulţumire amatorilor de shopping. 
  Oo   Mai mulţi investitori privaţi doresc să dezvolte afaceri în Focşani. Ei vor să construiască o benzinărie, o bază 
de agrement, un club sportiv şi un spaţiu comercial. Pentru a realiza aceste investiţii, solicitanţii au înaintat 
Primăriei Focşani documentaţiile prin care solicită avizul pentru Planul Urbanistic Zonal (PUZ) sau Planul 
Urbanistic de Detaliu (PUD), după caz. Documentaţiile vor fi analizate  la sediul Primăriei, unde se va întruni 
Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism. „Membrii comisiei au obligaţia de a studia în 
prealabil documentaţiile supuse avizării, pentru stabilirea unui punct de vedere asupra calităţii şi legalităţii 
acestora“, anunţă reprezentanţii Primăriei Focşani. 
  Oo   Un bărbat din comuna Vînători a găsit două proiectile pe izlaz, miercuri. Gabriel M. era cu oile la păscut, pe 
izlazul de pe raza localităţii, în momentul în care a observat muniţia. El a sunat la 112 şi a anunţat pompierii. În 
urma sesizării, echipa pirotehnică din cadrul ISU Vrancea a ajuns la faţa locului, pirotehniştii stabilind că este vorba 
despre un proiectil exploziv de calibru 100 milimetri. Tot miercuri, pirotehniştii au ajuns şi la Năneşti unde în 
timpul unor lucrări de excavaţie, a fost identificată o lovitură de aruncător de calibru 82 milimetri.  Muniţia a fost 
ridicată şi transportată la depozitul special amenajat, pentru a fi distrusă. 
 Oo     Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a stabilit ca fiecare zi de marţi 13 să fie Ziua Informării 
Preventive. Astfel, marţi, 13 noiembrie, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Vrancea va marca ziua printr-o 
serie de activităţi. În intervalul orar 09.00-11.00, în trei supermarketuri din municipiu vor fi amplasate, în cooperare 
cu Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Focşani, puncte mobile de informare preventivă. De asemenea, în 
intervalul 11.00-13.00, la sediile subunităţilor de pompieri din judeţ va fi organizată Ziua Porţilor Deschise. Aceste 
activităţi sunt realizate pentru informarea cetăţenilor asupra riscurilor posibile şi a modului de comportare în 
diferite situaţii de urgenţă, prin popularizarea măsurilor specifice de prevenire a manifestării diferitelor tipuri de risc 
(incendii, inundaţii, cutremure de pământ etc.). Celor care vor dori să viziteze sediile pompierilor din Focşani, 
Adjud, Panciu şi Vidra le vor fi prezentate diverse mijloace de intervenţie în cazul unor situatii de urgenţă, modul 
de folosire a acestora şi le vor fi distribuite materiale informative.  „Calendarul acestui an a oferit două zile de 
marţi 13, una în martie, iar cealaltă în noiembrie. Dacă pentru unele persoane o zi de 13 poate aduce 
ghinion, mai ales dacă se suprapune cu o zi de marţi, pentru specialiştii Inspecţiei de Prevenire această 
coincidenţă reprezintă doar un prilej în plus de a trage un semnal de alarmă asupra importanţei respectării 
măsurilor de prevenire. O situaţie de urgenţă se poate produce în orice zi, indiferent de data sau ziua din 
calendar, dar la fel, în orice zi, prin respectarea măsurilor specifice ne putem proteja pe noi şi pe cei de 
lângă” , spune locotenent Cristina Duţă, purtătorul de cuvânt al ISU Vrancea.                                                                                                           
Oo   Poliţiştii din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere au folosit ieri, pentru prima dată de când le-au primit, cele două 
aparate pentru verificarea rovinietei (PDA-uri). Ei au aplicat şase sancţiuni contravenţionale pentru lipsa rovinietei, 
cea mai mare fiind în cuantum de 4.000 lei. Amenda i-a fost aplicată conducătorului unui autotren, care nu avea 
taxa de drum achitată de foarte multă vreme. Bărbatul nu a ştiut de aparatele pe care le au poliţiştii şi a plecat la 
drum fără să se gândească la faptul că ghinionul va da peste el.  Cu ajutorul acestor aparate, poliţiştii fac interogări 
în Sistemul de Emitere, Gestiune, Monitorizare şi Control a Rovinietei, iar cei care nu o au achitată sunt sancţionaţi. 
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În lipsa PDA-urilor, poliţiştii nu aveau acces la acest sistem, iar legea cerea expres efectuarea verificărilor în baza 
de date înainte de aplicarea unei sancţiuni.  Aparatele au intrat în dotarea Serviciului Poliţiei Rutiere Vrancea în 
urmă cu aproximativ două săptămâni, fiind primite de la Direcţia Rutieră. 
Oo     O descoperire arheologică, unică, a fost făcută  pe șantierul de lucru de la Cîmpineanca, unde muncitorii 
caexcavau un șanț pentru noua canalizare au avut surpriza să descopere olane romane de lut intacte, care fac parte, 
cel mai probabil, din vechea aducțiune cu apă a Focșaniului. Imediat, lucrările au fost sistate pe porțiunea unde s-a 
făcut descoperirea, urmând ca luni, la fața locului să vină un arheolog de la Muzeul Vrancei, pentru a constata 
vechimea și autenticitatea olanelor, pentru că deocamdată nu se știe cu siguranță de când datează aceste vestigii.  
Şeful de şantier care a supravegheat această descoperire presupune că aceste vestigii fac parte din vechea aducțiune 
de apă care alimenta Focșaniul, de acum 500 de ani, care pornește de la Vîrteșcoiu, traversează pe sub râul Milcov 
și ajunge la Focșani. Secțiuni din vechea conductă de alimentare cu apă au fost găsite intacte, la circa doi metri 
adâncime în pământ, dovada rezistenței lor în timp și a tehnologiei bine puse la punct a înaintașilor noștri. 
Imaginea de la faţa locului a fost surprinzătoare: alături erau șanțul unde se vedea în secțiune vechea conductă din 
lut ars și cărămidă şi tuburile moderne, cu fibră optică. „Este vorba despre o alimentare cu apă care traversează 
toată Cîmpineanca, de la Vîlcele până la Pietroasele. Este o aducțiune care datează de câteva sute de ani bune, 
credem de prin 1500-1600. Potrivit descoperirilor noastre, vechea aducțiune era construită astfel: pe un pat de 
bolovani, cu mortar, așezate pe cărămidă, sunt olanele”, ne-a spus Dan Curcă, șef de șantier în cadrul proiectului 
„Reabilitarea și extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare în comuna Cîmpineanca, aglomerarea 
Focșani”.  Acesta a completat că în timpul lucrărilor s-au mai descoperit ceva oseminte vechi, acolo unde se 
presupune că ar fi fost o mănăstire foarte veche. De altfel, această aducțiune de apă pe olane ar fi avut ramificații și 
la vechea mănăstire, potrivit şefului de şantier. Locuitorii din zonă care și-au săpat cu ani în urmă fundațiile pentru 
case au găsit şi ei vestigii ale fostei aducțiuni cu apă. 
  Oo  Filmul documentar „Vrancea, the land where history meets legend“ a fost selectat pentru prezentare în cadrul 
Festivalului Filmului Românesc, ediţia a VI-a, ce va avea loc în perioada 12- 16 decembrie 2012, la Montreal şi 
Toronto, Canada.  Filmul documentar prezintă atracţiile turistice ale judeţului Vrancea – Drumul Vinului, Drumul 
de Glorie al Armatei Române, zona turistică Lepşa, dar şi tradiţiile unice ale acestor locuri, respectiv Chipăruşul, 
Meşteşugul Vinului şi Boteitul Oilor. „Vrancea, the land where history meets legend“ va fi prezentat publicului 
vrâncean pe parcursul Festivalului Internaţional Viei şi Vinului „Bachus 2012”.Comitetul de selecţie al festivalului 
a trimis felicitări Consiliului Judeţean Vrancea pentru realizarea filmului care a fost catalogat drept „o reală surpriză 
extrem de plăcută”. Filmul documentar realizat de Consiliul Judeţean Vrancea va fi proiectat în noua secţiune a 
festivalului denumită „Experience Romania“ care se adresează „cu precădere publicului canadian chemat să vadă şi 
să simtă România autentică“.Organizatorii Festivalului Filmului Românesc din Canada au încurajat Consiliul 
Judeţean Vrancea  în implicarea în astfel de proiecte privind tradiţiile şi obiceiurile locale. Filmul documentar 
„Vrancea, the land where history meet legend“ se încadrează în seria de acţiuni şi proiecte ale Consiliului Judeţean 
în vederea promovării unicităţii judeţului – un tărâm mirific şi, pe alocuri mistic, în care legendele se contopesc în 
istorie.                                                                                                                                                                                                 
Oo     Orchestra de Cameră „Unirea”, dirijată de Vincent Gruger, va concerta la Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia”, 
de la ora 19.00. Solistul principal va fi Petrea Gîscă, la corn. Vor fi interpretate lucrări ale maeştrilor artei 
componistice: Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Carl Philipp Emanuel Bach, Edward Elgar, dar şi o 
lucrare în primă audiţie pentru corn şi orchestră de Vincent Grüger. 
 Oo    Se deschide a IX-a ediţie a târgului Fashion&Beauty organizat de Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură 
la fostul magazin Altex din centrul Focşaniului. Târgul se desfăşoară până duminică, iar organizatorii spun că sunt 
prezente cele mai noi oferte de sezon, la cele mai mici preţuri. 
 Oo      Peste 4.600 de veterani de razboi, vaduve de razboi din Vrancea, precum si accidentati de razboi in afara 
serviciului ordonat, care au suferit o infirmitate din cauza actiunii mijloacelor de lupta ale razboiului, ar putea sa 
beneficieze de un ajutor anual in cuantum de 260 lei/persoana, pentru acoperirea unei parti din costul chiriei, 
energiei electrice si energiei termice pentru nevoi casnice. Aceasta in situatia in care proiectul de Hotarare initiat de 
Ministerul Muncii si supus dezbaterii publice pana pe data de 18 noiembrie, va fi aprobat.     - Ziare.com -                                                                                                                                                                   
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                                                                       Info Juridic                                                                                                             

                                          DREPTUL DE PROPRIETATE           -  X  -       
 
Caracterul servitutiilor     Servitutea presupune existenta a doua fonduri: 
a)un fond imobil ce aparţine unui proprietar si in folosul căruia seconstituie servitutea, fond numit dominant ; 
 b)un fond aservit , constituit dintr-un fond imobil ce esteproprietatea altei persoane si asupra căruia s-a stabilit 
sarcinaservitutii. 
Clasificarea servitutiilor Servitutii natural care se nasc din situaţia lucrurilor, cum sunt:servitutea de scurgere a 
apelor naturale, de granituire, de îngrădire si aizvorului. 
Servituti legale, stabilite prin lege, de exemplu, servituteareferitoare la zidul ori santul comun, servitutea referitoare 
la interdicţia dea construi sau de a planta pe un anumit teren. 
Sevituti convenţionale sunt acelea stabilite prin fapta omului. Legea prevede ca proprietarul este in drept sa greveze 
proprietatea sa cu orice felde sarcini, cu condiţia sa nu deranjeze ordinea publica. 
Moduri de dobândire a servitutii:    -prin titlu, in care includem: orice convenţie si testamentul;    -prin uzucapiune;   
-prin destinaţia stabilita de proprietar. 
Stingerea servitutilor    Exista mai multe modalitati de stingere a servitutilor: 
-imposibilitatea materiala; 
-confuziune, situaţie in care cele doua fonduri, dominant si aservit,s-a unit; 
-neuzul; 
-pieirea lucrului aservit 
  -renunţarea la servitute din partea titularului dreptului; 
-a expira termenul, atunci cand s-a stabilit un astfel de termen; 
-cel ce a constituit servitutea a revocat-o. 
6 .5 .Drep tu l  de  super f i c i e     Dreptul de superficie reprezinta dreptul de proprietate pe care îl are o persoana 
denumita superficiar, asupra construcţiilor, plantaţiilor, sau lucrărilor ce se afla pe suprafaţa unui teren ce aparţine 
altui proprietar.Spre deosebire de dreptul de proprietate, dreptul de superficieprezintă următoarele particularitati:a) 
dreptul de proprietate poate avea ca obiect bunuri de orice natura,pe cand dreptul de superficie poate avea ca obiect 
numai construcţii siplantaţii;b) dreptul de proprietate conferă titularului posesiunea, folosinţa sidispoziţia asupra 
bunului ce formează obiectul dreptului, pe canddreptul de superficie, pe lângă aceste prerogative, mai 
conferătitularului sau si dreptul de folosinţa privitor la terenul pe care se aflaconstrucţiilor si plantaţiile. 
Modurile de obţinere a dreptului de superficie sunt:                                                                                                                                 
a )pe  ca le  convenţ i ona la  sunt :  
prin convenţia 
dintre proprietarul unui teren, care permitesuperficiarului sa ridice o construcţie, sau sa facă o plantaţiepe terenul 
sau; 
prin intermediul unui contract 
cand transmisiunea dreptuluide superficie de la vechiul titular la noul titular are loc pecale acordului de voinţa a 
ambelor parti; 
prin atribuirea folosinţei terenului 
de care stat persoanelorfizice sau juridice in scopul ridicării unor construcţii 
 b)pe cale succesorala, dreptul de superficie se dobandeste printestament sau prin lege.c)dreptul de 
superficie se mai poate dobândi si ca efect al uneiposesiuni îndelungate – ucucapiuneCele mai frecvente 
modalitati de naştere a dreptului de superficiesunt 
contractul de închiriere a unui imobil, 
in care s-a stipulat ca locatarulpoate sa facă anumite adăugiri imobilului închiriat si 
contractul de arenda al unor terenuri pe care arendaşul face anumite construcţii sau plantaţii, asupracărora el 
dobandeste un drept de superfi 
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             La un batrân calugar, a venit într-o zi un tânar pentru a se spovedi si a-i cere sfat. Din vorba în vorba, 
tânarul îi spuse:  
- Parinte, sunt destul de rau. As vrea sa ma schimb, dar nu pot. Îmi pierd usor rabdarea. Atunci când ma enervez, 
vorbesc urât si multe altele. Am încercat sa ma schimb, dar nu am putut. Totusi, eu sper ca dupa ce voi mai creste, 
voi putea sa ma schimb, nu-i asa?  
- Nu, i-a raspuns batrânul. Vino cu mine!  
L-a dus pe tânar în spatele chiliei, unde începea padurea, si i-a spus:  
- Vezi acest vlastar, stii ce este?  
- Da, parinte, un puiet de brad.  
- Smulge-l!  
Tânarul a scos bradutul imediat. Mergând mai departe, calugarul s-a oprit lânga un bradut ceva mai înalt, aproape 
cât un om.  
- Acum, scoate-l pe acesta.  
S-a muncit baiatul cu pomisorul acela, dar cu putin efort a reusit pâna la urma sa-l scoata. Aratându-i un brad ceva 
mai mare, calugarul i-a mai spus:  
- Smulge-l acum pe acela.  
- Dar e destul de mare, nu pot singur.  
- Du-te si mai cheama pe cineva. Întorcându-se tânarul cu înca doi flacai, au tras ce-au tras de pom si, cu multa 
greutate, au reusit, în sfârsit, sa-l scoata.  
- Acum scoateti bradul falnic de acolo.  
- Parinte, dar acela este un copac mare si batrân. Nu am putea niciodata sa-l smulgem din radacini, chiar de-am fi 
si o suta de oameni.  
- Acum vezi, fiule ? Ai înteles ca si relele apucaturi din suflet sunt la fel? Orice viciu sau orice neputinta pare, la 
început, inofensiva si fara mare importanta, dar , cu timpul, ea prinde radacini, creste si pune stapânire din ce în ce 
mai mult pe sufletul tau. Cât este înca mica, o poti scoate si singur. Mai târziu, însa, vei avea nevoie de ajutor, dar 
fereste-te sa lasi raul sa ti se cuibareasca adânc în suflet, caci atunci nimeni nu va mai putea sa ti-l scoata. Nu 
amâna niciodata sa-ti faci curatenie în suflet si în viata, caci mai târziu, va fi cu mult mai greu.  
"Degeaba taiem crengile pacatului în afara noastra, daca în noi ramân radacinile care vor creste din nou." 
                                       ************ *************************************** 
           O femeie saraca,cu un copil in brate,trecand pe langa o pestera,a auzit o voce misterioasa care i-a spus:Intra 
si ia tot ce iti doresti dar nu uita ceea ce este cel mai important.Aminteste-ti ca dupa ce vei iesi pestera, se va 
inchide pentru totdeauna.Dar nu uita ceea ce este mai important.Femeia a intrat si a gasit multe bogatii.Fascinata de 
aur si diamante,a asezat copilul pe o stanca si a inceput sa adune de zor tot ce putea duce.Atunci vocea misterioasa 
s-a auzit din nou:Ai la dispozitie doar 8 minute.Cand au trecut cele 8 minute,femeia,iacarcata de aur si diamante,a 
fugit afara din pestera si pestera s-a inchis in urma ei.Atunci si-a amintit ca a uitat copilul inauntru,iar pestera sa 
inchis pentru totdeauna. 
                                        **************************************************** 
                          A fost odata o femeie care intr-o dimineata dupa ce s-a trezit, s-a uitat in oglinda si a observat ca 
mai avea doar trei fire de par in cap. “Ei bine,” si-a zis ea, “Cred ca astazi am sa imi impletesc parul.” Asa a si facut 
si a avut o zi minunata.   A doua zi s-a trezit, s-a uitat in oglinda si a observat ca mai avea doar doua fire de par in 
cap. “Hmmm,” si-a zis ea, “Cred ca azi am sa imi fac o carare pe mijloc.”  Asa a si facut si a avut o zi exceptionala.                                               
In ziua urmatoare s-a trezit, s-a uitat in oglinda si a vazut ca mai avea doar un singur fir de par in cap. “Foarte 
bine,” si-a zis ea “Astazi am sa imi strag parul intr-o codita”. Asa a si facut si a avut o zi amuzanta. Urmatoarea zi 
s-a trezit, s-a uitat in oglinda si a vazut ca nu mai avea nici macar un fir de par in cap. “Yeeeiiiii!”  a strigat  “Azi 
nu trebuie sa imi aranjez parul!”                                                                                                                                             
Atitudinea e totul.      Iubeste generos….Vorbeste bland…. Foloseste tot ceea ce ai si tot ceea ce nu ai si creeaza-ti 
opera de arta …Fii mereu pozitiva indiferent de cat de grele par unele momente ale vietii…Fii mai buna decat e 
necesar, deoarece toti pe care ii intalnesti isi duc propriile lupte….Apreciaza profund ceea ce ai…                                                                                                                                                                                                                                                         
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                                        Farmacia Verde 

                           Gulia -  Brassica oleracea                                  
        Este o legumă cu o aroma dulce si delicată, între ridiche si varză, cu un continut bogat în vitamina C si 
potasiu. Desi pare a fi o rădăcinoasă care creste în pământ, gulia de fapt se dezvoltă la suprafata solului. Este o 
leguma vitalizantă si foarte dietetică.    Gulia este o excelenta sursa de vitamina C pentru femei si o buna sursa 
pentru barbati, necesarul de vitamina C fiind diferit in functie de sex. Vitamina C contribuie la sanatatea oaselor, 
cartilajelor, dintilor si gingiilor, protejeaza contra infectiilor, favorizeaza absorbtia fierului, accelereaza cicatrizarea 
ranilor si are proprietati antioxidante. O alta vitamina continuta de gulie este vitamina B6 care este folosita de 
organism in metabolismul proteinelor si al acizilor grasi, contribuie la fabricarea globulelor rosii si le permite 
acestora sa transporte mai mult oxigen si ajuta la buna functionare a sistemului imunitar.                                                       
Gulia este o buna sursa de fosfor. Dupa calciu, acesta este mineralul continut in cantitate cea mai mare de 
organismul nostru. Fosforul joaca un rol esential in formarea si mentinerea sanatatii oaselor si dintilor, contribuie la 
cresterea si regenerarea tesuturilor si ajuta la mentinerea Ph-ului sangelui. Gulia mai contine si alte minerale 
importante pentru organism: potasiu, magneziu, calciu, mangan si cupru.  Gulia are putine calorii ? 100 de grame 
de gulie cruda are doar 27 de calorii ? fiind indicata in curele de slabire. Mai este indicata in controlul diabetului 
deoarece ajuta la stabilizarea nivelului glucozei din sange, dar si in infectiile virale, bronsite, tuse sau angine. 
Proprietatile miraculoase ale guliei au fost descoperite in 1999, in timpul desfasurarii unor experimente genetice pe 
hamsteri, ce urmareau influenta acidului arsenic din plante asupra ereditatii.S-a constatat atunci, in urma a 13 ani de 
cercetare, ca arsenicul din gulie impiedica, indirect, manifestarea unor gene responsabile de aparitia cancerelor 
glandular 
Bolile tiroidei si cancerele endocrine        Gulia este un aliment anticanceros, in mare masura datorita prezentei 
derivatilor de “arsen metaloid”, care se absoarbe extrem de rapid din tulpina de gulie. Acizii arsenici, care ajung in 
glanda tiroida in cantitati de milionimi de gram, influenteaza benefic celulele producatoare de hormoni, care la om 
au un risc de cancerizare foarte ridicat in ultimele 3 decenii. Compusii arsenici specifici guliei favorizeaza hranirea 
invelisului acestor celule, cu un foarte ridicat risc la cancerizare. In acelasi timp, “arsenicul”, in diferitele sale 
forme, reduce riscul de “gusa tiroida”, provocata fie de o secretie excesiva de hormoni tiroidieni (hipertiroidism) 
fie, dimpotriva, de o reducere pana la “zero” a capacitatii de secretie ori eliberare a tiroxinelor in sange 
(hipotiroidism). Studii recente ale diferitelor departamente ale sectiei medicale a Academiei Romane au 
demonstrat, anul acesta, ca populatiile din zone cu deficit alimentar in iod, care erau condamnate la boli tiroidiene, 
nu se mai imbolnavesc, datorita unui nou obicei, de a consuma aproape zilnic gulii. Cercetatorii biochimisti romani 
au subliniat faptul ca plantele bogate in “arsenic”, precum gulia, scad cu 25% riscul la cancere ovariene si cu 12% 
riscul la cancerul testicular si de prostata. 
Problemele renale        Gulia are un efect tonic asupra metabolismului rinichiului. Foarte recent, in martie 2004, 
cercetarile scot in evidenta existenta mai multor substante organice care reduc toxicitatea amoniacului asupra 
intregului tesut renal. Cercetatorii au sesizat ca aciditatea urinei este foarte crescuta la femei in perioada 
menstruatiei, ceea ce conduce la imbatranirea “renala”. Un consum sporit de gulii remediaza aceasta stare de fapt, 
men?inand tanar rinichiul. Acest fenomen s-a datora prezentei in tulpina de gulie a unor compusi organici care 
alerteaza intreg organismul asupra aparitiei unor boli cauzate de sistemul renal. Aminoacizii absorbiti de tulpina 
(nefiarta) de gulie antreneaza, prin prezenta lor in sange, declansarea unor mecanisme de reglare nervoasa a 
eliminarii urgente a toxinelor, cat si reglarea aciditatii urinare prin mecanisme hormonale. Prin acest dublu efect, 
aminoacizii din gulie scad riscul la cistite sau alte infectii ale aparatului urinar cu aproximativ 18% la barbati si cu 
peste 20% la femei. 
Punctul “G” de la guile       Guliile sunt considerate de cercetatori “un tonic sexual”, cel putin pentru populatiile 
care au un climat de zona temperata continentala mai capricios, climat din care face parte si tara noastra. 
Rezultatele cercetarilor efectuate timp de 9 ani in diferite zone cu populatii “devoratoare de gulii” au aratat ca unele 
coenzime ale apetitului erotic feminin, cat si ale fertilita?ii, sunt produse in prezenta “vitaminei E-4”. Aceasta 
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pseudovitamina E-4, descoperita in varza si gulie, este un compus derivat al vitaminei E, care penetreaza extrem de 
rapid membranele celulelor nervoase hipotalamice, care sunt implicate direct in sexualitate si in pregatirea generala 
a organismului feminin pentru erotism. Aceasta pseudo vitamina E-4 se pare ca influenteaza selectia 
spermatozoizilor de catre ovul. Experimentele, efectuate pe animale de laborator in acest an, demonstreaza ca un 
consum de extract de gulii favorizeaza selectia spermatozoizilor, care, in urma fecundatiei, va da nastere unui 
produs de conceptie masculin cu o probabilitate cu 20% mai ridicata decat in cazul unui produs de conceptie de sex 
feminin. 
“Terapia” cu guile       Micul dejun: este de preferat ca inaintea servirii micului dejun sa se faca un dus fierbinte, 
pentru activarea generala a circulatiei sangvine. O buna circulatie permite o digestie mai eficienta a guliei, extrem 
de dificil de metabolizat. Se serveste salata de gulie, rasa pe razatoare, in cantitati de 150-200 g, amestecata cu 
varza cruda (sau murata), sarata si acrita cu lamaie. Se poate folosi si sub forma de sirop (fiertura de gulie cu zahar 
sau lapte), servit in loc de ceai. Cafeaua creste absorbtia principiilor din gulie si varza. 
Dejunul: inainte de pranz este de preferat sa se consume un aperitiv sarat (saleuri, snacks) si 20-30g de tarie. 
Ciorbele de gulie trebuie foarte usor indulcite, dar si acrite. Adaosul de ou la astfel de ciorbe este obligatoriu. La 
felul doi, se serveste salata de gulie (150-250 g) cu otet si sarata cu sare fara sodiu. Sarea fara sodiu trebuie sa 
inlocuiasca partial sarea de bucatarie, pe durata curei terapeutice cu gulie. 
Cina: masa de seara trebuie servita cu o ora si jumatate inainte de culcare, la 6 ore dupa dejun. Se recomanda 100-
200 ml sirop de gulie (fiertura de gulie cu zahar si lamaie) inainte si dupa masa. Salata trebuie servita in timpul 
mesei sau imediat dupa cina. Inainte de culcare cu 15-20 de minute, se bea 50 ml de sirop de gulie. 
Gulia pentru insomnii grave      Dr. Laurel B. Vincent de la New School of Social Science (New York) a 
constatat ca simpla fiertura de gulii cu zahar are un efect extrem de linistitor asupra maimutelor Rhesus, incapabile 
de acomodare in conditii de captivitate. Extinzand studiile, acesta a demonstrat in ianuarie 2005 ca 80% dintre 
femeile care sufera de insomnie din cauza unor nevroze atipice pot avea un somn foarte profund in urma unei cure 
de numai 18 zile cu gulii de toamna. Efectul s-ar datora influentei specifice a unor pseudo-hormoni asupra secretiei 
hormonale a unor estrone implicate in inducerea somnului la femeile tinere dar si la cele adulte. 
Se cunosc nenumarate retete cu gulii: piure de gulii, gulii prajite (precum cartofii), salate asortate - cu mere, nuci 
sau portocale; salata de gulii si carote, asezonata cu maioneza sau iaurt; supe, ciorbe, gulii gratinate, gulii umplute 
(cu orez, carne), gulii coapte la cuptor sau murate etc. Alege guliile mai mici - pana la 7 cm diametru -, acestea 
fiind mai dulci si mai fragede. Cele mici de 2-3 cm pot fi gatite intregi, cu tot cu coaja. Frunzele proaspete de gulie 
dau gust delicios salatelor de cruditati. Sucul de gulie (combinat in proportie de 1/4 cu suc de morcovi sau mere) da 
vitalitate organismului. Guliile pot fi pastrate nespalate in frigider, intr-o punga de plastic, maximum 10 zile. 
Avand putine calorii -100 g leguma cruda = 25 cal. -, gulia este indicata in curele de slabire. Un consum constant 
de gulii contribuie la prevenirea cancerului, indeosebi a celui pulmonar.                                                                                  
Salata beuf cu... gulie! Pentru ca salata de boeuf sa iasa mai gustoasa si mai usor digerabila, adauga gulie in 
compozitia obisnuita. Guliile se fierb timp de sapte minute in apa cu sare, apoi se scot si se introduc intr-un vas cu 
apa rece, pentru a-si pastra culoarea. Dupa aceea se taie cubulete si se amesteca cu restul ingredientelor.                      
Gulioara terapeut! * Sucul proaspat de gulii, baut repede, opreste hemoragia nazala. * 10 g de praf din seminte de 
gulie (inghitite de doua ori pe zi) asigura o imbunatatire a vederii; infuzeaza 10 g praf de seminte in 200 ml apa 
clocotita, apoi strecoara zeama. Bauta dimineata, pe stomacul gol, aceasta asigura un bun tranzit intestinal si o 
diureaza sporita. *Prin continutul caloric scazut, guliile sunt indicate in diete, deoarece elimina apa din organism. * 
O cana de gulie are un aport de 140% din doza zilnica necesara de vitamina C. * Din cauza continutului de 
glicosinolati, gulia este contraindicata persoanelor cu probleme tiroidiene. * Contribuie la vindecarea infectiilor 
virale, in bronsite, tuse, angine. * Intrucat ajuta la stabilizarea nivelului glucozei din sange, este indicata in 
controlul diabetului.                                                                                                                                                                                    
Supa de gulii Ingrediene: doua gulii, doua lingurite unt, o lingurita faina de grau, un pahar smantana, o lingurita 
marar verde, sare. Preparare: Guliile, curatate si spalate, se taie felii subtiri, se lasa la fiert in 1 si 1/2 l apa, pana ce 
se inmoaie. Se trec prin sita si se pun din nou la fiert, adaugandu-se, cand da in clocot, smantana, in care s-a 
dizolvat anterior faina. Se lasa doua-trei clocote, se potriveste cu sare si, dupa oprirea focului, se adauga mararul 
tocat. Se serveste calda, cu crutoane prajite.   
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              Musafirii nepoftiti ....   -2-  
 4. Seminţe CRUDE de dovleac     Aproximativ 50 de seminţe de dovleac dimineaţa pe stomacul gol, era cura 
împortiva paraziţilor recomandată de regretatul Valeriu Popa. Acest remediu are capacitatea să omoare cele  mai 
comune specii de paraziţi. 
5. Fibrele vegetale     Este esenţial să elimini regulat materiile fecale. Constipaţia (neeliminarea fecalelor la mai 
mult de 48 de ore) duce inevitabil la dezvoltarea şi înmulţirea paraziţilor, deoarece le oferi mediul perfect pentru 
dezvoltare.Mai multe despre fibre am scris în articolul despre Detoxifierea Colonului  100% Natural. 
6. Probioticele si Prebioticele    Flora intestinală este bariera dintre paraziţii, bacteriile dăunătoare şi viruşii din 
intestin şi restul organismului. O floră intestinală echilibrată şi sănătoasă va lăsa doar nutrienţii necesari să treacă în 
organism, blocând orice altceva.Pentru a menţine această floră sănătoasă este esenţial să consumăm regulat 
probiotice şi prebiotice. 
* Probioticele sunt bacterii benefice precum cele din intestin, care se găsesc în produsele fermentate, în special 
IAURTUL şi KEFIRUL. 
Atenţie!      Iaurtul făcut de casă bate la orice oră d.p.d.v calitativ, orice iaurt din comerţ. Aşadar mai bine 
cumpăraţi lapte proaspăt de la ţărani şi puneţi-l la prins, decât să daţi banii pe cel din comerţ, făcut exclusiv pentru 
a produce cât mai mulţi bani, şi atât. 
* Prebioticele sunt alimentele care hrănesc bacteriile benefice din flora intestinală: cicoarea, napul, ceapa crudă, 
usturoiul crud, sparanghelul, tărâţele de grâu, fasolea şi mazărea, spanacul şi legumele cu frunze verzi, bananele, 
ovăzul etc. După cum se vede prebioticele se găsesc într-o gamă largă de alimente, aşa că aveţi de unde alege. 
7. Vitamina C    Vitamina C joacă un rol esenţial în funcţionarea optimă a organismului, cu atât mai mult în 
eliminarea eficientă a paraziţilor. 
 ATENŢIE!      
Vitamina C de calitate NU se  găseşte în capsule, ci în grădină! Vitamina C e un micronutrient format din: Rutina, 
Bioflavonoide, Factorul K, Factorul J, Factorul P, Tyrosinasa, Ascorbinogen, Acid ascorbic. Suplimentele din 
farmacii cu Vitamina C conţin doar acid ascorbic, în timp ce Vitamina C din natură are TOATE componentele. 
Stiaţi că ardeiul verde conţine cel puţin triplu vitamina C faţă de citrice? 
 Măceşele  1500-2000 mg  Vit. C /100g.,Arderiul verde  1600-1800 mg Vit. C/100g.,Cătina   670 mg Vit. C /100g., 
Pătrunjelul 150 mg Vit. C /100g,Kiwi   120-180 mg Vit. C  /100g,Coacăzele 55-215 mg Vit. C  /100g,Portocalele 
 53 mg Vit. C  /100g 
*Ideea e că, există destule surse de vitamina C în natură! Nu e nevoie să optezi pentru capsule. 
8. Altele:     Am prezentat mai sus pe cele mai comune şi mai accesibile, însă asta nu înseamnă că sunt  sigurele. 
Mai au proprietăţi antiparazitare: * Argintul Coloidal,* Sâmburii de grepfrut şi de lămâie,* Aloe vera,* Propolisul 
* Pau d'Arco* MMS (Mineral Miracle Solution),* Iodul (Sub formă de iodură de potasiu sau soluţie lugol), etc. 
 Rotatia alimentelor 
Ca orice organism viu, paraziţii au capacitatea de a se adapta în timp şi de a deveni imuni la alimentele sau plantele 
care ar fi trebuit să-i omoare.De aceea, nu veţi avea rezultate consumând doar usturoi în fiecare zi sau doar seminţe 
de dovleac  în fiecare zi. Cea mai înţeleaptă alegere          este ROTATIA ALIMENTELOR. 
Adică o săptămâna consumăm multă nucă de cocos, în urmatoarea seminţe de dovleac, apoi trecem la argilă şi aşa 
mai departe.Astfel nu numai că paraziţii nu pot dezvolta rezistenţă, dar vom fi capabili să omorâm o gamă mult mai 
largă de specii, deoarece nu toate speciile mor de la acelaşi aliment. 
Oricum regimul HULDEI CLARK este punctul de plecare, deoarece cele 3 componente (nucul negru, pelinul şi 
cuişioarele) sunt o combinaţie care omoară majoritatea speciilor de paraziţi.în mai puţin de 3 săptămâni. 
                                                                                                                 -Valer TURCIN, Cercetător ştiin ţific- 
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                                                           Acid la stomac 
Acidul la stomac, cunoscut, de asemenea, si sub numele de acid gastric, este o secretie produsa in stomac si este 
format in cea mai mare parte din acid clorhidric, clorura de potasiu si clorura de sodiu. Aceasta secretie este 
esentiala pentru procesul de digestie deoarece stomacul o foloseste pentru a macina alimentele pe care le 
consumam. Atunci cand secretia de acid gastric creste sau scade, duce la simptome acide de indigestie, la 
disconfort si la o senzatie de arsura, la gastrita si ulcere gastrice.                                                                                                         
Cauzele aciditatii din stomac   Cauza principala a aparitiei aciditatii din stomac este deficienta de vitamine si 
minerale necesare pentru productia si absorbtia de acid gastric. Obiceiuril alimentare proase si malnutritia cauzeaza 
o deficienta de nutrienti in corpul nostru. Consumul excesiv de alcool si consumul de substante impiedica, de 
asemenea, celulele sa produca acizi gastrici. Stresul contribuie si el la scaderea sau cresterea productiei de acizi din 
stomac. Apoi, prezenta bacteriilor, cum ar fi pacatoasa Helicobacter Pylori, inhiba capacitatea stomacului de a 
produce cantitati adecvate de acizi si, de multe ori, duc la boli cum ar fi boala de reflux gastroesofagian. Avansarea 
in varsta este, de asemenea, una din cauzele acidului la stomac. Capacitatea de productie a unui individ de 50 ani 
este doar de un sfert in comparatie cu cea a unui individ de 20 ani. 
Simptomele aciditatii la stomac    Corpul nostru reactioneaza imediat la un dezechilibru din stomac si atunci 
prezinta unele dintre urmatoarele simptome: 
* Balonare, eructatii (ragaieli), senzatie de arsura si flatulenta dupa mese 
* O senzatie de stransoare in piept ca un pirozis 
* O senzatie de satietate, indiferent daca am mancat sau nu 
* Stomac deranjat, indigestie, diaree si / sau constipatie 
* O senzatie de greata si varsaturi 
* Alimente nedigerate in scaun 
* O senzatie continua de disconfort 
Restrictii alimentare pentru cei care au acid la stomac   Persoanele care sufera de aciditate la stomac trebuie sa 
tina minte un lucru simplu: trebuie sa evite produsele alimentare care contin prea mult acid. Apoi alimentele 
picante si cele prelucrate. Dar si o alta serie de alimente: 
* Rosiile si toate produsele care contin rosii. 
* Cafeaua, bauturile racoritoare si alte produse pe baza de cafeina, alcoolul 
* Legumele si mancarurile foarte condimentate, picante sau prajite si produsele alimentare prelucrate, sosurile si 
curry-ul. 
* Toate citricele: lamaia, portocalele, pomelo, etc. 
* Sucul de coacaze, ceapa, menta, ciocolata. 
* Carnati, carne prajita, bacon, delicatese din carne, carne rosie de orice fel. 
* Inghetata, gogosi, deserturi pe baza de smantana, branza. 
* Fast-food-ul, pizza, cartofii prajiti, burgerii. 
Recomandari alimentare:  * Legume: broccoli, fasole, mazare, morcovi si varza,* Alimente din cereale integrale: 
cereale, biscuiti, orez si paine - neutralizeaza acizii.,* Fructe: papaya, ananas, banane, mere, capsuni, mure, afine si 
zmeura,* Carne de pui si peste, fara grasimi,* Bauturi: ceaiuri de plante, apa plata. 
Tratamente pentru durera cauzata de aciditate 
* Consumati un amestec de bicarbonat de sodiu cu apa - este ce mai usor si cel mai eficient remediu natural pentru 
durerile provocare de acidul la stomac. 
* Un amestec de o lingurita de seminte de chimen si un pahar este si el foarte eficient. 
* Laptele batut actioneaza ca o bautura linistitoare pentru stomac, iar consumarea lui dupa mese este o idee buna 
pentru a trata sau preveni durerile. 
* Puteti lua in considerare si un antiacid pentru ajutor imediat. 
* Ghimbirul este un alt remediu util pentru vindecarea durerilor de stomac. Cu 5 minute inainte de masa, mestecati 
o bucata mica de ghimbir pe care ati sarat-o in prealabil si durerile de stomac cauzate de acid vor sta departe de 
dvs. 
* Adaugand cuisoare la dieta dvs. veti ajuta sistemul digestiv.                                          -  raportal.ro -  
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                                           Topul prostiei (adevarate )   

         LOCUL 5    Un tip da o spargere la un magazin. Dupa ce a luat toti banii, hotul a vazut o sticla 
de Scotch pe un raft si i-a cerut vanzatorului s-o bage si pe aceasta in punga. Vanzatorul a refuzat, motivand ca nu 
crede ca hotul are varsta legala pentru a-i putea da alcool. Hotul a insistat ca are varsta, insa vanzatorul a replicat ca 
de fiecare data, ca nu-l crede fara dovezi. Drept urmare hotul a scos permisul auto si i l-a aratat vanzatorului pentru 
a-si dovedi varsta. Tipul a studiat bine actul, dupa care a recunoscut ca nu are dreptate si i-a dat hotului sticla. Dupa 
ce hotul a parasit magazinul, vanzatorul a sunat la politie si le-a dat acestora numele si adresa din permis. Hotul a 
fost arestat dupa doua ore. 

       LOCUL 4    Un automobilist a fost prins de un radar care i-a inregistrat viteza si i-a fotografiat si 
masina. A primit apoi prin posta o amenda de 40$ si o fotografie a masinii. In loc sa plateasca, automobilistul a 
trimis la politie o poza cu 40$.  
Cateva zile mai tarziu, a primit o scrisoare de la politie care continea o alta fotografie, de data aceasta fiind  
fotografiata o pereche de catuse. Soferul nostru a achitat imediat amenda.  

      LOCUL 3     Este o poveste adevarata din San Francisco: Un barbat care vroia sa jefuiasca Bank of 
America a intrat intr-o sucursala si a scris pe o foaie de depozit:  
"Acesta este un jaf armat. Pune toti banii in aceasta punga". In timp ce astepta la coada pentru a da biletul  
discret functionarului, s-a gandit ca cineva l-ar fi putut vedea in timp ce scria biletul si ar fi putut anunta politia. 
Drept urmare, a iesit din banca si a intrat in sucursala bancii Wells Fargo de peste drum. Dupa ce a ajuns la ghiseu, 
i-a dat nota functionarului, care i-a raspuns ca nu poate da curs cererii, deoarece mesajul este scris pe un bilet al 
Bank of America, si ca trebuie ori sa scrie mesajul pe un bilet Wells Fargo ori sa se intoarca la Bank of America. 
Dezarmat, tipul a zis doar "OK" si a plecat. A fost arestat cateva minute mai tarziu, in timp ce statea la coada in 
sucursala Bank of America .  

        LOCUL 2     La inceputul acestui an, cativa angajati ai firmei Boeing s-au hotarat sa fure o barca 
de salvare pneumatica de la un Boeing 747. Au reusit sa o scoata din avion si sa o aduca acasa. La putin timp dupa 
aceea, au plecat intr-o excursie pe rau. Nu a trecut mult si au observat un elicopter al Pazei de Coasta care survola 
imprejurimile. Se pare ca semnalul radio de urgenta, incorporat in astfel de barci, a pornit automat atunci cand s-a 
umflat... Nu mai este nevoie sa mentionam ca respectivii nu mai lucreaza la Boeing. 

           LOCUL 1    Un student la medicina care efectua practica intr-un centru de toxicologie 
povesteste cum ca a fost sunat la un moment dat de o doamna foarte panicata care i-a spus ca si-a surprins fiica 
mancand furnici. Studentul a linistit-o, spunandu-i ca furnicile totusi nu sunt toxice si ca nu este nevoie sa o aduca 
pe fetita la spital. Calmata, doamna i-a mai povestit ca oricum luase masuri, si ca-i daduse copilului otrava pentru 
furnici, pentru a omori insectele pe care aceasta le inghitise deja. A fost momentul in care studentul i-a spus s-o 
aduca imediat la spital...  

         SI MARELE PREMIU : Stire la radio: un pasionat de bungee-jumping a sarit de la 30 m, cu o 
coarda elastica de 60 m.                                                                           – selectie de Harieta R.- 
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                                                    -- Planeta Umor—                  
 

Xxx          O fată tânără venea săptămânal la mormântul soţului său pentru a uda florile. 
 Apoi, de fiecare dată, se retrăgea cu spatele. Un tânăr care o urmărea de mult timp îi spune: 
- Văd că i-aţi purtat un desosebit respect defunctului dumneavoastră soţ. 
        Am vazut ca nu-i intoarceti spatele cand plecati.  Foarte frumos! 
- Eh, domnule, soţul meu mereu îmi spunea că am un fund de ar putea ridica din mormânt şi un mort. 
... Nu vreau să  risc!..........                                                                                                                                                                             
Xxx         Lecția de limbă română. Profesorul întreabă. 
- Ion ce este deznadejdea? 
- Deznadejdea e atunci cînd mergi seara pe drum, în fața ta merge o fată frumoasă, iar cînd să te apropii de ea, 
apare un autobuz și ea pleacă. 
- Bine, bravo Ionele. 
- Vasile ce este deznadejdea? 
- Deznadejdea e atunci cînd mergi seara pe drum, în fața ta merge un băiat frumos, iar cînd să te apropii de el, apare 
un autobuz și el pleacă. 
- Hmmm... 
- Bulă ce este deznadejdea? 
- Deznadejdea e atunci cînd mergi seara pe drum, în urma ta merge Vasile, iar la orizont nu se vede nici un 
autobuz.                                                                                                                                                                                                      
Xxx        Un neamţ vine să studieze în România şi se împrieteneşte cu un român.După ce îşi termină studiile, îl 
invită pe român la el acasă. Românul rămâne uimit când vede o casă frumoasă, cu Mercedes la scară şi îl întreabă 
cum de a reuşit în așa puţin timp să se îmbogăţească. 
- Vezi podul ăla? zice neamţul. Ei, din zece saci de ciment, doi îi luam eu, că aşa am învăţat în România. 
După un an de zile, neamţul îi întoarce vizita românului şi rămâne cu gura căscată când vede o vilă de 20 de 
camere, Ferrari în garaj. Îl întreabă cum a făcut la care românul îi răspunde: 
- Vezi podul ala ? zice românul. 
La care neamţul îi răspunde: 
- Care pod?                                                                                                                                                                                                        
Xxx         Sotul se intoarce, negru de suparare, de la spital unde este internata soacra. Sotia il intalneste in usa:                                       
- Cum se simte mama?                                                                                                                                                                                         
- Mama ta este sanatoasa ca un cal, in curand va fi externata si va ramane la noi!                                                                          
- Nu inteleg ... Ieri medicul mi-a spus ca este pe moarte.                                                                                                                           
- Nu stiu ce ai vorbit tu cu doctorul dar mie mi-a spus sa ma pregatesc pentru ce este mai rau                                                 
Xxx          Intr-un orasel mic de provincie doi hoti planuiesc o noua spargere. Cum fiecare din ei mai avea la activ 
cate o astfel de actiune se gandeau ce pot face ca in momentul descoperirii faptei sa nu vina politia drept la ei.                                                          
- Pai eu zic sa furam dosarul unde sunt arhivate amprentele, zise unul dintre ei. zis si facut...                                                 
A doua zi apare in ziar o stire: s-a spart sectia de politie si s-a furat condica de prezenta. 
Xxx       Un Boieng 747, o cursa lunga de noapte, o stewardesa superba cu un decolteu mare se apleaca deasupra 
unui pasager care nu dormea si-l intraba incetisor:                                                                                                                                                          
- Doriti lapte sau ceai? Pasagerul:                                                                                                                                                                                                                                                       
- In care este lapte si in care este ceai ?                                                                                                                                                                        
Xxx     Doua femei canibale stau de vorba. Una se plange:                                                                                                                 
- Nu stiu ce sa fac cu barbatul meu.Cealalta:                                                                                                                          
- Stai sa-ti dau o reteta. 
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Plantele Medicinale 

                     Merişor (   Vaccinium vitis-idaea )                             
         Asemanator cu Afinul, care creşte în zone montane, la altitudini de peste 1300 m; are frunze permanent verzi 
şi acoperă solul ca un covor. Florile sânt campanulate, albe sau roşietice. Fructele de Merişor este o baca sferică, la 
început albă, apoi roşie, lucitoare, comestibilă, cu gust amărui, datorită conţinutului în arbutină. Merişoarele conţin 
zaharuri (4-7%), acizi citric, malic, benzoic (circa 2%), provitamina A, vitaminele B1, B2, C, etc., tanin, 
vaccinin(un glucozid), săruri minerale, etc. Ele se consumă proaspete sau prelucrate sub formă de suc, compot, gem 
şi ceaiuri.În scopuri terapeutice se folosesc frunzele, fructele şi mugurii de Merişor. Frunzele de merisor contin ulei 
volatil format din arbutozida si metilarbutozida, precum si hidrochinona, flavonoizi, tanin, acid chinic, vacciniina, 
vitamina C, saruri de magneziu , acizi organici, glicozid al hidrochinonei, hidrochinona libera, metilarbutozida, 
flavonoizi, taninuri, ericolina, acid chinic, saruri de magneziu, vitamina C, saruri ale acizilor organici, 
leucoantociani si flavonoli glicozidati, leucocianidina, cvercetol, cianidina, derivati fenil propanolici etc; in fructe: 
acizi (citric, malic, benzoic), zaharuri, tanin, vitaminele A si C, un glicozid (vaccinin). Infuzie din frunze-se pun la 
infuzat într-o cană cu apă fierbinte, vreme de zece minute 10-20 g de frunze de merişor, se bea îndulcită cu puţină 
miere. Decoct din frunze-peste două linguri cu frunze mărunţite, se toarnă un pahar cu apă rece şi se lasă la 
macerat o oră, apoi se strecoară şi se păstrează lichidul.Peste frunzele rămase se toarnă o cană cu apă clocotită şi se 
pun la fiert 15-20 de minute.La final se dă la o parte se strecoară şi se toarnă peste lichidul rămas de la macerat.Se 
bea toată cantitatea de a lungul unei zile. Decoctul din frunze de Merişor (30 g), flori de Albăstrele (10 g) şi 
Lemn dulce (10 g). Se pune o lingură din acest amestec într-un vas cu 250 ml apă clocotită, se fierbe 10 minute, 
apoi se lasă să se răcească, se strecoară, se îndulceşte şi se ia ca diuretic câte o lingură de supă înaintea fiecărei 
mese principale. Pentru a mări acţiunea dezinfectantă a acestui ceai şi a creşte alcalinitatea urinii, se recomandă să 
se ia concomitent şi bicarbonat de sodiu. Acest decoct este contraindicat în timpul sarcinii. Tinctura din frunze -
peste două linguri cu frunze mărunţite, se toarnă două căni cu alcool şi se lasă la macerat două săptămâni la loc 
însorit ,La final se strecoară  şi se trece în sticle mai mici.Are efect antiinfecţios şi cicatrizant .Tratează  diareea dar 
şi cistita ori litiaza renală. Suc de fructe-3-4 căni cu fructe de merişor se storc în storcătorul electric.Se beau două 
căni pe zi. Afecţiuni tratate : -cistita-se beau două căni cu infuzie din frunze de merişor în fiecare zi. -infectie 
urinară-se iau zece picături de tinctură de frunze de merişor de trei ori pe zi. -arterita-din frunzele de merişor şi 
frunze de afin se prepară o infuzie din care se beau câte trei căni pe zi. -litiaza urinară –se beau două căni cu decoct 
din frunze în fiecare zi. -cancer-se bea cât mai mult suc preparat din fructe de merişor.Are un caracter inhibator 
asupra celulelor canceroase. -diaree-se prepară un decoct din frunze sau un macerat la rece şi se consumă câte două 
căni pe zi.Are acţiune antiseptică şi astringentă. -guta şi reumatism-planta are un  puternic efect diuretic, ducând la 
eliminarea apei excesive din ţesuturi. Extern Placa bacteriană bucală - în fiecare seară, se fac vreme de cinci 
minute clătiri succesive ale gurii, cu o cană de infuzie combinată de merişor. Gingivite, stomatite-Se fac de 3-4 ori 
pe zi clătiri ale gurii cu infuzie combinată de frunze de Merişor, ţinând cât mai mult timp lichidul în gură. 
Merişorul nu doar că ajută la eliminarea infecţiilor la nivelul mucoasei bucale, dar are şi efect antiinflamator şi 
cicatrizant. În cazul folosirii externe se face un decoct din 2 linguriţe de plantă mărunţită la 250 ml apă. Se va 
fierbe timp de 5 minute după care se strecoară. Se poate folosi la comprese, băi sau cataplasme cu resturile de 
plante fierte. Precauţii şi contraindicaţii  În caz de sarcină, tratamentul intern cu merişor se va face cu prudenţă şi 
doar la recomandarea şi sub supravegherea medicului. Administrarea internă a frunzelor de Merişor este 
contraindicată în cazurile de constipaţie acută. Extractele din fructele, frunzele şi mugurii meri şorului sunt cele 
mai importante remedii pentru dizolvarea uraţilor, substanţe din care se formează pietrele la rinichi. Infuzia 
de merişor se prepară dintr-o linguriţă de frunze uscate, care se infuzează în 250 ml de apă. Specialiştii recomandă 
să se consume câte trei căni pe zi din această infuzie. Iar pentru tinctura din frunze de merişor avem nevoie de 50 
de grame de plantă care se macerează, timp de 15 zile, în 250 ml rachiu de secară. Se strecoară şi se păstrează la 
rece. Este recomandat ca, zilnic, să se administreze câte o linguriţă de tinctură diluată în 250 ml de apă.                                          
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                                                         PAGINA MONDENA  

 ~~  Actorul Leonardo DiCaprio in varsta de 38 de ani, renumit pentru faima sa de cuceritor, a fost vazut  la 
o petrecere din Las Vegas, in compania lui Margot Robbie, o atragatoare actrita de origine australiana. 
"Aveau aerul ca se inteleg foarte bine", a declarat o sursa prezenta, potrivit Closermag.  "Deocamdata sunt doar 
buni prieteni", spun apropiatii, insa Margot Robbie, 22 de ani, pare a intruni toate calitatile necesare pentru a se 
adauga pe lista cuceririlor lui Leonardo DiCaprio: inalta si subtire, blonda, figura de papusa, asemenea fostelor 
iubite ale actorului, printre care Erin Heatherton, Blake Lively, Bar Refaeli. Leonardo DiCaprio si Margot Robbie 
filmeaza in prezent la "Lupul de pe Wall Street", in regia lui Martin Scorsese, aceasta fiind o productie foarte 
asteptata a anului 2013. DiCaprio il interpreteaza pe Jordan Belfort, unul dintre cei mai influenti oameni de pe Wall 
Street in timpul anilor '90, recunoscut pentru viata de petreceri si dependenta de droguri. In rolul doamnei Belfort 
apare chiar Margot Robbie, a carei frumusete se pare ca nu l-a lasat indiferent pe colegul sau de platou, cuceritorul 
DiCaprio. 
  ~~     Bryan Adams, care in urma cu un an si jumatate a devenit pentru prima oara tatic, va avea o familie 
si mai numeroasa de anul viitor. Partenera sa, Alicia Grimaldi, va naste in 2013, a confirmat chiar artistul. In 
varsta de 53 de ani, rockerul devenit fotograf, care detine si o fundatie caritabila, a glumit cu reporterii revistei 
People, spunand ca "ori Alicia a mancat prea multa ciocolata, ori asteptam inca un copil... Cred ca e un copil". 
Adams, tatal lui Bunny Grimaldi-Adams, si-a lansat la inceputul acestei luni prima carte de fotografie, Exposed. El 
a explicat ca muzica e doar parte din lumea sa, la fel si fotografia. 
~~   Una dintre cele mai cunoscute actrite americane, vedeta a multor seriale cu succes la public, si-a pierdut 
frumusetea si naturaletea din cauza operatiilor estetice. Cunoscuta publicului roman din seriale precum 
Baywatch, The Bold and Beautiful sau The Nanny, actrita Hunter Tylo trece printr-o schimbare radicala de look, 
scrie Hot Arena.Din dorinta sa de a ramane tanara, Hunter s-a supus mai multor interventii chirugicale de natura 
plastica. Rezultatele sunt insa infricosatoare, iar din frumusetea de alta data nu a ramas aproape nimic.Din cauza 
acestor neplaceri, actrita a fost nevoita sa renunte la participarea in serialul The Bold and Beautiful (cunoscut in 
Romania ca Dragoste si Putere), a carui productie a inceput in 1987, continuand si astazi.Au mai fost perioade in 
care actrita a disparut din distributia serialului, insa, dupa ultimele corectii plastice, Hunter Tylo a decis sa renunte 
de finitv la platoul de filmare. 
~~   Justin Bieber si Selena Gomez nu mai formeaza un cuplu. Cei doi s-au despartit in urma cu o 
saptamana. Se pare ca distanta dinte ei si programul incarcat si-au pus amprenta asupra lor, dupa cum a declarat o 
sursa pentru AP. Bieber, in varsta de 18 ani, se afla in turneu pentru a-si promova cel mai recent album, in timp ce 
Selena Gomez filmeaza pentrru "The Wizards Return: Alex versus Alex", care va fi lansat anul viitor, arata 
News.com.au.  Selena Gomez, aleasa femeia anului 2012  Se pare ca artistul face fata foarte bine despartirii, avand 
in vedere ca miercuri, la o prezentare de moda Victoria's Secret, a declarat "Prefer sa fiu aici decat in orice alt loc 
de pe Pamant".   Bieber si Gomez s-au afisat prima data impreuna in 2011 la o petrecere. 
~~     Sotul cantaretei Alicia Keys, rapperul Swizz Beatz, a fost dat in judecata de Fiscul american, caruia ii 
datoreaza o adevarata avere.  Astfel, Beatz este dator administratiei americane cu suma de 2,6 milioane de dolari, 
scrie TMZ.  Muzicianul, al carui nume real este Kasseem Dean, nu si-a platit taxele aferente anului 2010, in valoare 
de 98,246 de dolari, suma la care s-au adaugat penalitati. Artistul s-a insurat cu Alicia Keys pe 31 iulie, in 2010, in 
cadrul unei ceremonii care a avut loc in Corsica.  Printre artistii hip-hop si rapperii lansati de Swizz Beatz se afla 
Chris Brown, Dr. Dre, DMX sau Kanye West. 
~~   Actorul britanic Rowan Atkinson se gandeste sa nu-l mai interpreteze pe faimosul Mr. Bean pentru ca 
vrea sa se dedice unor personaje de teatru mai serioase, potrivit propriilor declaratii, informeaza EFE.   Intr-
un interviu publicat sambata de The Daily Telegraph, Atkinson, 57 de ani, marturiseste ca-l va interpreta mult mai 
rar pe Mr. Bean, care i-a adus faima mondiala si un mare succes comercial. Motivul invocat de Atkinson este ca nu 
mai are varsta pentru asa un personaj. Extrem de popularul Mr. Bean si-a facut aparitia ultima oara in august, la 
ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Londra.  'Rolurile care mi-au adus cel mai mare succes 
comercial - in fond, (roluri) fizice, foarte infantile -, simt ca le voi juca tot mai rar. In afara faptului ca abilitatile 
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fizice incep sa scada (cu varsta), cred ca o persoana de 50 de ani si mai bine care se comporta ca un copil mic 
incepe sa fie usor patetic. Trebuie sa fiu atent', spune comicul britanic. 
~~             Larry Hagman, interpretul lui JR Ewing din serialul  "Dallas", a murit, sambata dimineata, la 
varsta de 81 de ani, intr-un spital din Dallas.  Actorul suferea de cancer la gat, iar decesul a survenit in urma 
aparitiei unor complicatii, sambata dimineata. Indragitul actor a murit insa inconjurat de prietenii si colegii alaturi 
de care a a jucat in Dallas, care venisera sa fie alaturi de Larry Hagman de Ziua Recunostintei. Potrivit The Sun, 
actorul a avut o moarte linistita, asa cum si-a dorit, langa el fiind pana in ultima clipa famiia si prietenii - Linda 
Gray si Patrick Duffy, interpretii rolurilor Sue Ellen si Bobby din serialul Dallas.  "Au fost prieteni timp de 35 de 
ani si Linda este devastata", a declarat agentul celei care a interpretat-o pe Sue Ellen in Dallas. 
~~            Jessica Simpson, cantareata si actrita in varsta de 32 de ani, este din nou insarcinata, la sapte luni 
de la nasterea primei fiice, Maxwell, afirma presa americana.  "Cu siguranta ca nu a fost nimic planificat. Insa 
da, Jessica este din nou insarcinata si nu mai poate de fericire", a marturisit o sursa pentru US Magazine. Aceste 
dezvaluiri constituie o adevarata surpriza pentru admiratorii artistei, deoarece vin in contextul in care Jessica 
Simpson anuntase cu mandrie ca a reusit sa scape de multele kilograme acumulate in timpul primei sarcini.  
Pierderea de greutate a fost intens mediatizata, deoarece cantareata a devenit imaginea companiei Weight 
Watchers, semnand un contract de 4 milioane de dolari, prin care s-a angajat sa urmeze programele lor pentru a 
slabi. Jessica Simpson este logodita si are o relatie din 2010 cu fostul jucator de fotbal american Eric Johnson, iar 
anul acesta, pe 1 mai, s-a nascut fetita Maxwell Drew, primul copil al cuplului. 
~~          Actrita Lindsay Lohan a fost arestata dupa ce ar fi avut o altercatie cu o femeie si ar fi lovit-o. 
Potrivit TMZ, incidentul s-a petrecut intr-un club de noapte din New York, joi, la ora locala 4:00 dimineata. 
Lindsay Lohan si presupusa ei victima stateau in locuri separate, iar la un moment dat, una dintre ele a simtit ca 
cealalta ii invadeaza spatiul. Au urmat cateva replici taioase, dupa care vedeta a lovit-o pe cealalta femeie peste 
fata. Atunci cand politistii au sosit la localul unde a avut loc altercatia, Lindsay Lohan plecase deja, dar acestia au 
luat urma masinii ei si au prins-o in scurt timp. Oamenii legii au constatat ca aceasta era foarte "obosita". In timp ce 
se afla cu catusele pe maini, Lindsay Lohan incerca sa se arate nevinovata, repetandu-le politistilor replica 
"Glumiti, nu?". Lindsay Lohan a fost acuzata de agresiune si eliberata la doar cateva ore dupa ce politistii au 
retinut-o. Vedeta va trebui sa isi demonstreze nevinovatia in fata judecatorilor, aceasta nefiind prima oara cand are 
are probleme cu legea.      
~~        Actorul francez Gerard Depardieu a fost retinut de politia pariziana, dupa ce a cazut de pe scuter. 
Actorul se afla sub influenta bauturilor alcoolice. In varsta de 63 de ani, Depardieu este un mare pasionat al 
vinurilor, fiind de altfel si proprietar de podgorie. Politia a descoperit ca, la momentul accidentului, avea o 
alcoolemie de 1,8 grame per litru, mult peste limita legala din Franta, de 0,5 grame, scrie Framce24. Politia sustine 
ca actorul nu a provocat accidentul si s-a ranit usor la un cot, insa are de platit o amenda de pana la 4.500 de euro si 
va pierde cel putin sase puncte de pe carnet. Depardieu a refuzat initial sa se supuna alcooltestului. Dupa ce l-a 
facut si a reiesit ca bause, a fost arestat si dus la o sectie de politie, unde politistii i-au dat apa si sendvisuri, "sa-l 
ajute sa se destepte" din betie.Nu este pentru prima data cand Depardieu are probleme cu legea din cauza bauturii. 
In august, a fost acuzat ca a lovit un sofer care, considera el, conducea periculos. In 2011, a fost dat afara dintr-un 
avion dupa ce a urinat intre scaune, desi stewardesele ii spusesera sa mai astepte pana decoleaza avionul pentru a 
utiliza toaleta. 
 ~~        Nina Ricci, femeia romantica, visatoare, eleganta, rafinata, este cea care a creat o marca haute-
couture si de parfumuri, printre cele mai mari din lume. Dupa aproximativ un secol de existenta, brandul 
Ricci este inca in actualitate.  Initial, a fost pasionata de couture (de la 13 ani) . Maria Adelaide Nielli se 
casatoreste cu Luigi Ricci, devenind Nina Ricci. Astfel, Casa Ricci isi face aparitia in lumea haute-couture, in care 
stilul dominant al epocii era cel al femeii baietoase. Primul magazin il deschide in 1932. Creatiile Ricci nu 
inceteaza sa fascineze lumea femeilor. Ea concepe rochii pe care le lucreaza direct pe manechine, cu finisaje 
impecabile.Casa Ricci se lanseaza si pe piata masculina (realizand imbracaminte pentru barbati), ajungand sa 
capete renume international. A decedat pe 30 noiembrie 1970 la Paris, in varsta de 87 de ani, iar Robert Ricci, fiul 
sau, in 1988. Fraiele companiei ce activeaza si astazi au fost preluate de Gilles Fuchs, fiul sau vitreg.                                  
- Ziare.com - 
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             Curiozitati din diverse domenii... 

 ^    ... La Camp David a mediat Jimmy Carter in anul 1978 un acord intre Israel si Egipt.  

^     ... Palia de la Orastie se numeste prima carte, tiparita in anul 1582, in care este utilizat termenul de roman.  

 ^   ... The Bill of Rights (Declaratia Drepturilor) a fost documentul care a inaugurat in Anglia, in anul 1689, 
monarhia constitutionala.  
^   ... Jiang Qing, femeie activa in politica chineza a fost facuta in anul 1980 raspunzatoare pentru excesele 
Revolutiei Culturale si condamnata la moarte.  
^   ... Orasul german Monchen-Gladbach a fost in anul 1940, prima tinta civila lovita de un bombardament britanic                                                                  

^    ...Minele metalifere a fost miza luptei dintre Roma si Cartagina pentru Spania.                                                                                                                           

^    ...Regele Bhumibol, l-a numit din nou, pe Chaun Leekpai, in anul 1997, sef de guvern in Thailanda.  

^    ... In satul francez Oradour-sur-Glane, toti locuitorii au fost ucisi de o dizie de tancuri a Waffen-SS la data de 
10.6.1944                                                                                                                                                                                         
^  ... Mahatma Gandhi a afost ucis ingradina sa din Delhi.  

^ ….Regele german Henric al IV-lea a primit absolvirea de pacate de la Papa Grigore al VII-lea dupa ce a mers la 
Cannosa.                                                   
^    ..Aventurierul britanic Henry Stanley a explorat Congo din insarcinarea lui Leopold al II-lea.                                             

^  ... Fosta sora medicala Margaret Sanger si luptatoare pentru drepturile femeilor a fondat in anul 1916 in New 
York prima clinica de planning familiar din SUA.  
 ^  ..Ultima recrutare militara pe care a ordonat-o Hitler in anul 1944a fost denumita Volkssturm (Asaltul 
poporului).  
^   ..Timbrul postal a fost Introdus in Anglia in anul 1850.  

^ ... Diploma Cavalerilor Ioaniti, document din secolul al XIII-lea reprezinta principalul izvor istoric referitor la 
organizarea teritorului dintre Dunare si Carpati. 
^ ... Germania si-a asumat prin tratatul de la Versailles, intreaga raspundere pentru Primul Razboi Mondial.  

^ ... Olandezul Peter Minnewit o cumparat Manhattenul de la indieni in anul 1662 pentru 60 de guldeni.  

^   ... In statul federal Utah s-au intersectat s-au intersectat sinele de cale ferata ale companiilor Union Pacific si Central 
Pacific pentru a reliza legatura vest-est in USA.  
 ^... Aeronava LZ 129 care a luat foc, in anul 1937, cu putin inainte de aterizare, dupa ce a efectuat un zbor 
transatlantic, fapt ce a costat viata a 34 oameni se numea Hindenburg. 
^  .. Pol Pot a incercat pe temeiul functiei sale de conducator al Khmerilor Rosii sa transforme Cambodgia intr-un 
stat arhaic al muncitorilor si al taranilor. 
^   ..Industriasul german Carl Friedrich von Siemens a condus in anul 1927 delegatia germana la Conferinta 
Economica Mondiala de la Geneva. 
^   ..Hitler a introdus in anul 1935 obligativitatea serviciului militar si a creat astfel Wehrmachul, aflat sub 
controlul sau direct. 
^... Instrumentul celtic de suflat care este folosit in timpul unei batalii si are un cornet acustic in forma unui cap de 
animal se numeste Karnyx. 
^.. Yosinobu s-a retras in anul 1867 ca ultim shogun si a predat puterea in mainile imparatului japonez Mutsuhito. 

^.. Aung San Suu Kyi, femeie activa in viata politica a Birmaniei si laureata a Premiului Nobel a fost pusa sub arest 
la domiciliu de guvernul militar al tarii sale ; 
^  ...In 1947 comunitatea quakerilor a otinut Premiul Nobel pentru Pace.                           - Ziare.com-   
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#      Sholem Asch (în ortografie polonă:Szulim Asz, (n. 1 noiembrie, 1880, Kutno - d. 10 iulie, 1957, 
Londra) a fost un romancier, dramaturg și eseist polonezo-american care a scris în limba idiș. La sfârșitul vieții s-a 
stabilit în Israel.                                                                                                                                                                                       

#     Ițhak Rabin (  n. 1 martie 1922 - d. 4 noiembrie 1995) a 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. A fost asasinat de către un extremist evreu.Ițhak Rabin s-a 
născut la Ierusalim și a fost asasinat la Tel Aviv la sfârșitul unei mari manifestații de sprijin pentru politica sa de 
pace cu palestinienii arabi.În anul 1949, având gradul de locotenent-colonel, Rabin a condus provizoriu Armata de 
Sud a Israelului. În perioada aprilie 1956 - aprilie 1959, generalul Ițhak Rabin a fost comandant al Armatei de Nord 
a Israelului.                                                                                                                                                                                                

#    Idov Cohen (n. 4 noiembrie 1909, satul Mihăileni, județul Botoșani, România - d. 16 mai 1998) a fost 
un scriitor, ziarist și politician liberal israelian originar din România, care a deținut funcția de deputat în Knesset-ul 
(Parlamentul) statului Israel. A publicat în limbile română, idiș și ebraică. Este membru fondator al Partidului 
Progresist și inițiator al fuziunii cu sioniștii pentru formarea Partidului Liberal. De asemenea, este membru în 
Consiliul Local al orașului Tel Aviv. Între anii 1949-1963 (cu o pauză de două luni în anul 1951), reprezintă 
Partidul Progresist ca deputat în Knesset-ul (Parlamentul) statului Israel. În această calitate, a fost membru al 
Comisiei Economice, al Comisiei pentru Muncă, al Comisiei pentru Afaceri Interne etc.A publicat articole în presa 
cotidiană din Israel, ocupându-se și cu efectuarea de traduceri din limbile engleză, franceză și germană. Printre 
cărțile publicate de către Idov Cohen, menționăm: "Forgotten Sheaf" (Ed. Bronfman, Tel Aviv, 1976) etc. A primit 
titlul de Cetățean de onoare al orașului Tel Aviv.                                                                                                                         

=    Sasha (Alexander} Argovnumele la naștere Aleksandr Abramovici,(5 noiembrie 1914 Moscova - 27 
septembrie 1995 Tel Aviv)) a fost un compozitor și textier israelian, reprezentant de seamă al genului „cântecului 
ebraic” modern, autor a sute de cântece de muzică ușoară, devenite parte a patrimoniului muzical al țării sale.In 
timpul Războiului de independență al Israelului, a fost recrutat în armată în secția de cultură și divertisment și a 
fost solicitat să compună pentru ansamblul muzical al Palmahului, Cizbatron. Din acea vreme a datat colaborarea de 
mulți ani cu poetul și textierul Haim Hefer. Din cântecele create în acei ani au devenit cunoscute „Ha'reút” 
(„Camaraderie”), cântec care a intrat în legendă, Hashihrur (Eliberarea) și „Ha'palmahnik mehapés et hamahar” 
)Palmahnikul isi caută ziua de mâine).                                                                                                                        

#     Vladimir Horowitz (născut Vladimir Samoilowitsch Gorowitz,  1 octombrie 1903 (sau 1904) în 
Berdicev, Ucraina; d. 5 noiembrie 1989 în New York) a fost un pianist evreu american născut în Ucraina. Virtuoz al 
pianului, Horowitz s-a remarcat prin tehnica și capacitatea sa extraordinară de interpretare a pieselor clasice. Este 
considerat unul dintre cei mai mari pianiști al secolului XX.                                                                                                                 

=    Victor Young (n. 8 august, 1900 în Chicago, Illinois - d. 11 noiembrie, 1956 în Palm Springs, 
California) a fost un compozitor, dirijor și violonist american. Într-o carieră muzicală de patru decenii, Victor 



   MINIREVISTA COMUNITATII EVREILOR FOCSANI 

 
 

20

Young a compus numeroase coloane sonore și o serie de melodii care au devenit mai târziu hit-uri interpretate de 
numeroși artiști, piese precum When I Fall In Love, Blue Star, Can't We Talk It Over, Street of Dreams, Love 
Letters, Around the World, My Foolish Heart, Golden Earrings, Stella by Starlight și I Don't Stand a Ghost of a 
Chance with You. Din păcate, singurul său Oscar a fost castigat după moartea sa, în primăvara anului 1957 pentru 
Around the World in 80 Days, poate cea mai bună realizare a sa. Familia sa a donat partiturile și obiectele sale 
(inclusiv Oscarul său) universității Brandeis din Massachussets, unde se află și astăzi.Victor Young deține recordul 
pentru cele mai multe nominalizări la Oscar înainte de a câștiga primul trofeu. De asemenea, este unul din cei doi 
compozitori (alături de Alfred Newman) care să aibă patru nominalizări la Oscar în același an.                                                

#      Agnia Bogoslava (n. 7 octombrie 1916 - d. 16 noiembrie 2009) a fost o actriță evreică, originară din 
România, care a slujit deopotrivă teatrul românesc și teatrul evreiesc. Din anul 1968 a trăit în Israel, unde a 
interpretat roluri în limba ebraică, încă înainte de a stăpâni această limbă (în Soția evreică de Bertolt Brecht). Cu 
prilejul aniversării a 60 de ani de la deschiderea Teatrului Evreiesc Barașeum în București, la propunerea 
ministrului culturii și cultelor, Președintele României Ion Iliescu a conferit doamnei Agnia Bogoslava Ordinul 
național Steaua României în grad de Cavaler, pentru îndelungata și fructuoasa sa activitate ca eminentă actriță a 
scenei românești.                                                                                                                                                                                  

#    Dimitri Tiomkin (n. 10 mai, 1894 - d. 11 noiembrie, 1979) a fost un compozitor rus de muzică de 
film. Într-o carieră de cinci decenii Tiomkin a devenit unul dintre cei mai celebri și apreciați compozitori de muzică 
de film de la Hollywood alături de Max Steiner, Miklós Rózsa, Franz Waxman și Alfred Newman. A lucrat cu unii 
dintre cei mai celebri regizori din istorie precum Frank Capra, Alfred Hitchcock, John Huston și Fred Zinnemann. 
Tiomkin a compus muzica pentru numeroase genuri de film și televiziune dar cel mai adesea este asociat cu filmele 
western. A câștigat patru premii Oscar dintr-un număr total de 22 de nominalizări iar în 1953 a devenit primul 
compozitor care să câștige premiul pentru cea mai bună coloană sonoră și cea mai bună melodie pentru același 
film.                                                                                                                                                                                               

#       Joseph Schmidt (n. 4 martie 1904, Davideni, lângă Cernăuți, Bucovina, Austro-Ungaria, azi Ucraina 
- d. 16 noiembrie1942, Elveția) a fost un tenor român și cantor evreu de faimă internațională. El a fost supranumit 
Privighetoarea din Cernăuți și Caruso al evreilor.După primul război mondial a urmat cursurile unei școli 
comerciale și în același timp a luat lecții particulare de canto. După Unirea Bucovinei cu România din 1918, a 
primit cetățenia română. La vârsta de 15 ani a început să cânte în corul sinagogilor din Cernăuți și din Rădăuți. În 
anul 1924 a dat primul concert public cu arii din opere, lieduri și balade românești.                                                                           

#      Isaac Bashevis Singer (n. 21 noiembrie 1902, d. 24 iulie 1991) a fost un scriitor evreu american de 
limbă idiș, născut în Polonia, care a primit Premiului Nobel pentru Literatură în anul 1978.                                                             

=     Itzhak Ben-Zvi (n. 24 noiembrie 1884; d. 23 aprilie 1963) a fost un om politic și cărturar israelian. A 
fost președinte al Israelului în perioada 16 decembrie 1952 - 23 aprilie 1963.                                                                             

=      Israel Joshua Singer (30 noiembrie, 1893, Biłgoraj, Polonia - 10 februarie, 1944 New York) a fost un 
scriitor de limbă idiș.                                         
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                             Instrumentele muzicale ale vechilor evrei   - 2- 

 Sistrum.   - Pe lista instrumentelor din care era alcatuita orchestra lui David cu prilejul memorabil, evocat deja, al 
aducerii la Ierusalim a chivotului, apare un instrument muzical care nu este amintit nicaieri altundeva in Biblie. 
Ebraicul care e tradus prin “cornet” in KJV si “castaniete” in RSV ["fluiere", trd. Cornil.], este derivat din ebraicul 
nua’, “a scutura”. LXX foloseste termenul kumbala, “talgere”, care nu poate fi corecta, intrucat “timbalele” nu sunt 
scuturate, ci sunt lovite una de alta. Vulgata pare sa aiba cea mai buna traducere, sistris. Sistrisul este un instrument 
muzical egiptean binecunoscut. El consta dintr-un maner cu un capac metalic deasupra manerului. Capacul avea 
doua gauri prin care erau trecute niste bucati de sarma innodate la capete. Intrucat gaurile erau mai largi decat 
sforile, instrumentul scotea un sunet huruit cand era scuturat . Acest instrument era de obicei intrebuintat la cultul 
lui Hathor sau Isis in Egipt, pentru care motiv Sachs a considerat initial ca termenul “fluiere” nu trebuie folosit in 2 
Samuel 6,5.  Totusi au fost descoperite “sistris” in urma sapaturilor facute in cimitire sumeriene din Mesopotamia 
de sud, fara nici un fel de legatura cu acest cult. De aceea, Sachs considera acum ca este posibil ca David sa fi 
folosit instrumentele acestea (op. cit., p.121). In 1934, a fost descoperit un maner cu capul lui Hathor in sapaturile 
de la Betel, Palestina, pe un nivel pre-israelit, fapt care demonstreaza ca “sistris” era cunoscut printre canaaniti. 
Totusi, aceasta nu dovedeste folosirea lui de catre evrei.                                                                                                                                                                                   
In sapaturile de la Tell Beit Mirsim, probabil ca biblicul Debir, au fost descoperite niste zornaitoare din lut, intr-o 
galerie de ocupare a unui tumulus de ruine, contemporan cu domnia lui David. Zornaitoarele au forma unui ceas de 
nisip si contin cateva pietricele intr-un cavitate goala. Nu se poate stabili cu certitudine daca erau cu adevarat 
instrumente muzicale sau jucarii pentru copii.                                                                                                                               
Trianglu . – Un instrument muzical folosit de femeile care i-au intampinat pe Saul si pe David dupa intoarcerea lor 
victorioasa din lupta cu filistenii este numit in ebraica shalishim, care este tradus in KJV “instrumente de muzica” . 
RSV reda termenul in acelasi fel, dar adauga nota complementara “triangluri sau instrumente cu trei corzi”. 
Cuvantul in cauza este cel mai controversat dintre toate cuvintele ebraice care descriu instrumente muzicale in 
Biblie. Intrucat este clar legat cu ebraicul shalosh, “trei”, sau shelishi, “al treilea”, traducatorii au sugerat ca poate fi 
redat “harpe triunghiulare” sau “lauta cu trei coarde”.                                                                                                                                         
Intrucat trianglul nu este nicaieri atestat in vremurile antice, corectitudinea acestei traduceri este foarte indoielnica, 
totusi nu exista certitudinea ca oricare din celelalte sugestii e mai buna. Sachs (op. cit., p. 123) sugereaza ca acest 
cuvant era un termen tehnic pentru a denumi o forma de dans, ca de pilda romanicul tripudium, in care de asemenea 
se poate observa cuvantul latin pentru “trei”. Totusi, Sellers (op. cit., p. 45) respinge sugestia aceasta, si intreaga 
problema trebuie sa fie considerata ca nerezolvata.                                                                                                                                                                          
Instrumente cu coarde                                                                                                                                                            
Harpa. – Oriunde in VT este intalnit cuvantul “harpa” termenii ebraic si aramaic au fost gresit intelesi de catre 
traducatorii moderni, si adevaratei harpe antice i s-au dat alte nume in Biblie. Harpele au fost folosite atat in 
Mesopotamia cat si in Egipt din cele mai vechi timpuri. Cea mai timpurie reprezentare ale unei harpe, un instrument 
cu unsprezece coarde, se intalneste pe un basorelief din piatra din Lagas (in Mesopotamia inferioara), care a fost 
realizat inainte de anul 2000 i.Hr. Harpele mesopotamiene aveau cutia de rezonanta fie deasupra, asa cum arata 
exemplarul din Asiria, fie dedesubt, ca in cazul harpelor egiptene . De obicei, harpele egiptene aveau o dimensiune 
suficient de mare ca sa fie asezate pe pamant, cand se canta la ele.Instrumentul biblic care poate fi comparat cu 
harpele Egiptului sau Mesopotamiei este cel numit nebel in Biblia ebraica. Nebel este in primul rand numele unui 
burduf de piele, dar in alte 27 de ocazii este numele unui instrument muzical care este redat [in engl.] “psaltery” de 
23 de ori si “viol” de 4 ori in KJV ["lauta" si "alauta" in trd. Cornil.]. LXX foloseste nabla in 14 cazuri, care este o 
simpla transliterare in greceste a ebraicului nebel, dar reda de 8 ori cuvantul acesta prin psalterion, “harpa” si odata 
prin kithara, “titera”. Vulgata contine traducerea psalterium, “harpa” de 17 ori, lyra de 4 ori si nablium de 3 ori, o 
simpla transliterare a cuvantului nebel. Conform explicatiei lui Ieronim, traducatorul Vulgatei, cutia de rezonanta 
era in partea de sus a acestor instrumente, lucru care, daca este corect, ar dovedi ca harpa ebraica era asemanatoare 
harpei asiriane. Corpul ei, care se ridica deasupra cordarului, era rotund si acoperit complet cu piele, motiv pentru 
care, conform surselor iudeo-rabinice, instrumentul acesta primise numele de nebel, care, original, era aplicat la un 
burduf din piele.                                        - resurse.ro -                                                           
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                         Profesorul David Emmanuel                        
       David Emmanuel                                                                                                  Spiru Haret  si David Emmanuel 
            U.N.E.S.C.O. a recomandat,la fel ca si in ultimii ani, aniversarea unor personalitati eminente din domeniul 
stiintei. Printre aceste, se afla, alaturi de savantii Nicolae Coculescu, Emanoil Teodorescu si Nicolae Teclu , fiigura 
proeminenta a scolii matematicii romanesti care a fost David Emmanuel.   La 14 februarie 2012 s-au implinit 158 
ani de la nasterea lui David Emmanuel si 71 de ani de la moarte. Membru al Academiei R.S.R, el a fost fondatorul 
scolii romane de teoria functiilor, cunoscuta azi in toata lumea.  Ca mai toti savantii din vremea lui, David 
Emmanuel  a avut de luptat cu saracia, fiind nevoit inca din liceu sa dea lectii copiilor mai instariti, tatal sau, un 
meserias tamplar, neavand mijloace sa-l intretina.                                                                                                                            
La varsta de 20 ani el ocupa un loc de institutor la o scoala particulara israelito-romana condusa de un eminent 
dascal, profesorul Ludwing. Cladirea in care functiona scoala era pe strada Mamulari.Infruntand privatiuni de tot 
felul, cu o darzenie plina de demnitate si dorinta de a se afirma, David Emmanuel, fara manuale si profesori 
priceputi, isi insuseste prin munca proprie, cunostinte medii de matematica.Cu putinele economii realizate din lectii 
si meditatii isi continua studiile de specializare la Paris, locuind intr-o umila mansarda. A avut norocul sa aiba 
coleg de studii pe tanarul student Spiru C. Haret, cu care a intretinut o stransa legatura pana la moartea marelui 
animator al scolilor romanesti.Spiru C.Haret i-a fost un sprijin moral de nepretuit.                                                                             
Concomitent cu licienta in matematica, isi ia licienta in fizica, iar la 1 iulie 1879 sustine la Sorbona, cu mare 
succesd teza de doctorat in stiinte matematice, in fata unei comisii alcatuita, din savanti de seama ai timpului, 
Puisseaux, Briot si Bouquet. Profesorul Sergescu, de la Universitatea din Cluj, spunea in legatura cu teza de 
doctorat a lui David Emmanuel :                                                                                                                                                 
,, Stand de vorba la Paris, cu marele professor E.Goursat si vorbindu-i de profesorii nostri din Bucuresti, am 
pomenit si de David Emmanuel. Cand am pronuntat acest nume Goursat m-a intrerupt : 
- A, David Emmanel, da, da, desigur, cel care a facut prin 1880, minunata teza despre Integralele abeliene….” 
     Activitatea stiintifica si didactica, David Emmanuel o incepe la Bucuresti. Refuzase pe maestrul sau de la 
facultatea de stiinte din Paris, matematicianul Briot care l-a invitat sa ramana in Franta asigurandu-i o cariera 
stiintifica ispititoare. De asemenea respinsese si oferta unui post la Sorbona. 
     David Emmanuel , la varsta de 25 de ani, ocupa la inceput catedra de profesor suplinitor la Facultatea de stiinte 
din Bucuresti. Miscarea stiintifica era pe atunci la noi la primele inceputuri. El cu Spiru C.Haret au fost pe vremea 
aceea singurii doctori in matematica. 
     Timp de 49 de ani, David Emmanuel a fost profesor la Facultatea de stiinte din Bucuresti. El a introdus 
matemati-cile superioare in invatamantul universitar si tehnic din tara, faurind cadrele necesare dezvoltarii 
invatamantului si stiintei matematice. Matematicieni de frunte, cu stralucit nume in stiinta romaneasca au fost elevii 
lui.Citam numai pe: Gh. Titeica, Traian Lalescu,D.Pompei, Alex Myler,Gr.Moisil, S.Sanielevici, Valcovici,Froda,  
 Onicescu,Miron Nicolescu si Gh.Mihoc. 
    David Emmanuel a fost profesor si la Scoala de Poduri si Sosele si la Scoala de ofiteri de artilerie si geniu si unul 
din principalii redactori ai ,, Gazetei matematice”.  ,, Elevii si fostii elevi ai acestei scoli se simnt mandri de a fi 
avut un asemenea profesor” incheia profesorul la Scoala Politehnica, inginerul Ioachimescu, omagiul sau pentru 
David Emmanuel. 
     A fost, de aceea foarte iubit si respectat, elevii lui gasind intrunite in el pe omul de stiinta si dascalul eminent, pe 
omul de omenie apropiat de studentii sai, bun si generos. 
     A murit la inceputul lunii februarie 1941, in varsta de 87 de ani, in plinatatea facultatilor sale mintale, cu mintea 
senina, dupa o viata daruita stiintei si profesiei sale ,, samanta aruncata de el pe ogorul stiintei matematice dand 
roade bogate prin mijlocirea celor pe care i-a format”.                                                     – S. Solomon -    
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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 -       

                                                                                                                                                                                  
     
-          Film despre  Yitzhak Rabin- Un mesager al pacii – Yitzhak Rabin, arhitect al Israelului ( You Tube ) ; 

-          Seara de muzica - Joseph Schmidt, un tenor român si cantor evreu de faimă internațională. El a fost 
supranumit Privighetoarea din Cernăuți si Caruso al evreilor.( You Tube ) ; 

-        Un laureat al Premiului Nobel- Nadine Gordimer, în 1991 este laureată a Premiului Nobel pentru    
Literatură ( PRETUL VIETII , Cel mai nou roman al Nadinei Gordimer, Pretul vietii, a fost scris la scurta vreme 
dupa disparitia sotului ei, Reinhold Cassirer si poarta amprenta unor experiente personale dar continua, totodata, 
pasiunea scriitoarei pentru explorarea prezentei politicului in viata de zi cu zi) 

-          Sunt Alina LUCA (prof. de fizica la Liceul Teoretic Ioan Slavici Panciu) si am desfasurat o activitate de 
documentare despre comunitatea evreilor din orasul Panciu. Am vizitat impreuna cu elevii cele doua cimitire 
evreiesti din Panciu.am realizat doua panouri pe care le-am expus in liceu cu ocazia comemorarii holocaustului in 
scolile din Romania (9 octombrie).Va trimit si d-voasta materialele realizate de elevii mei, materiale expuse pe 
panouri, precum si cateva fotografii realizate de acestia. Va multumesc pentru revista online trimisa si pentru tot 
spijinul acordat. 

   -   In perioada 22-23 noiembrie, Ateneul Popular "Maior Gheorghe Pastia" vă invită la cea de-a XXXVII-a ediţie 
a Festivalului Naţional de Muzică Uşoară Românească FLORENTIN DELMAR. In faţa unui juriu exigent, prezidat 
de compozitorul Horia Moculescu, pe scena focşăneană vor urca tineri între 16 şi 26 de ani dornici să se lanseze pe 
piaţa muzicală românească. Recitalurile vor fi susţinute de trupa PROCONSUL, joi 22 noiembrie, aflată pentru 
prima dată pe scena festivalului, iar vineri 23 noiembrie, de către AURELIAN TEMIŞAN, care revine la Focşani 
după o absenţă de 5 ani, de această dată acompaniat de trupa The Funk Society ; 
 
-     Invitaţie la Concert, luni,  26 noiembrie 2012, ora 19:00,  va avea loc un nou Concert al Orchestrei de Cameră 
UNIREA. Orchestra va fi dirijată de – deja cunoscutul muzician – Vincent GRÜGER, solist fiind Petrea GÎSCĂ – 
corn. Vor fi interpretate lucrări ale maeştrilor artei componistice: Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart, Carl 
Philipp Emanuel Bach, Edward Elgar dar şi o lucrare în primă audiţie pentru corn şi orchestră de Vincent Grüger ; 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                   

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

 
      Asteptam sa ne contactati in vederea unor sugestii,articole,fotografii si alte 
documentatii     ce fac rostul a fi publicate pentru cei ce vor sa fie informati sa citeasca.          
                                         Multumim anticipat !  
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     Avocado cu ouAvocado cu ouAvocado cu ouAvocado cu ou       Ingrediente:  ,un avocado,un ou fiert tare,zeama de la o jumatatede lamaie 
,sare,piper 
Mod de preparare    Se curata avocado de coaje si se scoate simburele. Se paseaza cu oul, zeama de lamaie, sarea si 
piperul pana iese de consistenta unei paste.  Se serveste pe paine cu rosii.  

    Caved catzutzCaved catzutzCaved catzutzCaved catzutz         Ingrediente:  500 g ficat de pui,700 g ceapa,4 oua mari fierte,sare si piper 
Mod de preparare  Ficatul se prajeste intreg in ulei, apoi se scoate si se lasa la racit. In acelasi ulei se caleste ceapa 
taiata pestisori pana devine aurie, nu sa se arda. Ficatul impreuna cu ceapa si ouale fierte tari se dau prin masina de 
tocat inclusiv uleiul de la prajit. Pasta rezultata se amesteca cu sare si piper si se da la rece.Se serveste cu 
castraveciori murati sau cu salata de rosii, pe paine sau lipii. 

    Cornulete cu branza | Sambusak Cornulete cu branza | Sambusak Cornulete cu branza | Sambusak Cornulete cu branza | Sambusak      Ingrediente:  500 g faina,1/2 lingurita drojdie ,100 g 
pachet de unt,un varf de cutit de zahar,1/4 cana apa,2 oua  
un varf de cutit de sare,1/2 ceasca apa fierbinte,o cana branza mozzarella rasa,1/2 ceasca branza de vaci 
1 lingurita faina 
Mod de preparare     Pentru aluat se amesteca drojdia cu zaharul si se dizolva in 1/2 ceasca apa fierbinte. Se 
adauga apoi faina, untul, 1 ou crud, un varf de cutit de sare si 1/4 cana apa si se framanta bine. Se acopera cu un 
prosop si se lasa 3 - 4 ore sa creasca.      Pentru umplutura se amesteca cele doua tipuri de branza cu un ou si o 
lingurita de faina si se lasa peste noapte la frigider.Se imparte aluatul in bile de marimea unei nuci. Se intinde 
fiecare bila de aluat cu sucitorul. Deasupra se pune cate o lingura din amestecul de branza, se ruleaza si se apasa la 
capete, ca sa nu se desfaca in timpul coacerii.Se coace timp de 20 de minute in cuptorul preincalzit la 190 oC. 

    Covrigi evreiestiCovrigi evreiestiCovrigi evreiestiCovrigi evreiesti      Ingrediente:   400 g faina,15 g drojdie proaspata sau 2 lingurite drojdie 
uscata,1/4 l lapte,50 g unt,30 g zahar pudra1/2 lingurita sare,1 ou, galbenusul separat de albus, galbensul se 
amesteca cu 1 lingurita apa rece,mac, susan, dupa preferinte 
Mod de preparare     Fierbeti laptele, luati vasul de pe foc, adaugati uleiul si zaharul pudra. Amestecati pana nu se 
mai ridica uleiul. Lasati sa se racoreasca pana devine cald. Adaugati drojdia si lasati 10 minute sa creasca. 
Se adauga albusul batut cu sarea, apoi faina. Framantati pana devine un aluat moale si elastic. Il framantati.Sa 
creasca 15 minute pe o placa tapetata cu faina. Se formeaza o bila, se unge cu ulei si se lasa la crescut o ora. Se 
formeaza bucati din aluat, de aprox. 60 g fiecare. Apoi se fac covrigi. Se pune o oala cu apa la fiert si se fierb 
covrigii, timp de 15 secunde fiecare, daca e mai mult isi pierd forma. Se scot si se scurg de apa, dupa care se pun in 
tava unsa cu unt, se ung cu galbenusul batut cu lingurita de apa rece, se presara cu mac, susan sau ce vreti voi si se 
baga in cuptorul preincalzit la 200 oC timp de 20 minute. 

      Cuscus cu curry si curcanCuscus cu curry si curcanCuscus cu curry si curcanCuscus cu curry si curcan      Ingrediente:  2 linguri ulei de masline,400 g carne de curcan, 
toccata,3 cesti apa,1 lingurita patrunjel, tocat,3 cesti cuscus,1 ceasca hasma (ceapa frantuzeasca),1/2 ceasca nuci 
pecan, tocate,un varf de cutit de curry,1 catel de usturoi, tocat 
Mod de preparare   Se incinge uleiul intr-o tigaie si se prajeste carnea de curcan, alaturi de hasma. Se adauga nucile, 
curry si usturoiul. Se caleste totul inca 2 minute, apoi se adauga si restul ingredientelor si se asezoneaza cu sare si 
piper. Se lasa totul la fiert pana ce nu mai este apa in tigaie. Se acopera, se ia de pe foc si se lasa cateva minute 
deoparte. Se amesteca cu o furculita si se serveste imediat. 
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          “MOSSAD” de Gordon Thomas       -În spatele oglinzii  - 7- 
  … ..Până în ziua de astăzi, legătura dintre Henri Paul şi Mossad a rămas un secret bine păzit – exact aşa cum se şi 
dorea. Mossad-ul nu acţiona la porunca nimănui din afara Israelului. Într-adevăr, puţini din afara serviciului ştiu de 
implicarea serviciului în moartea celei mai mediatizate femei din lume.                                                                                       
Inspirat de campania de discreditare din mass-media engleză, Mohammed Al-Fayed a continuat să susţină că 
anumite servicii secrete, al căror nume nu se ştia, s-au unit împotriva fiului său si a prinţesei Diana. În iulie 1998, 
doi jurnalişti de la ziarul Times au publicat o carte în care sugerau că Henri Paul a avut legături cu serviciul secret 
francez, însă nici Al-Fayed, nici jurnaliştii nu au venit cu dovezi concludente care să le susţină afirmaţiile – nici 
unul dintre ei nu a bănuit legătura dintre Mossad şi Paul. În iulie 1998, Mahommed Al-Fayed a adresat membrilor 
Parlamentului britanic o scrisoare, conţinând o serie de întrebări; cerea ca acestea să fie discutate în Camera 
Comunelor. Al-Fayed susţinea că: “există o forţă care vrea să muşamalizeze răspunsurile pe care le cer”. Gestul a 
fost interpretat ca fiind cel al unui tată îndoliat si îndurerat care face acuzaţii în dreapta şi în stânga. Întrebările 
merită să fie repetate, nu numai pentru că astfel este înlaturată orice bănuială asupra rolului jucat de Mossad în 
ultimele săptămâni de viaţă ale lui Henri Paul, dar si pentru că demonstrează cum o tragedie poate căpăta 
dimensiuni pe care numai adevărul le mai poate readuce la normal.                                                                                                    
Al-Fayed a scris despre un “plan” de eliminare al Dianei şi al fiului său, încercând să lege de întrebările lui tot felul 
de evenimente disparate:        “De ce a durat o oră şi 40 de minute pentru ca Diana să ajungă la spital? De ce nici 
un fotograf nu a arătat pozele făcute? De ce tocmai în acea noapte a fost spartă locuinţa londoneză a unui fotograf 
care deţinea fotografii făcute de paparazzi? De ce nici o cameră de luat vederi cu circuit închis din acea parte a 
Parisului nu a filmat nimic? De ce dispozitivele de urmărire nu mai aveau film iar camerele de luat vederi (din 
trafic) erau închise? De ce la locul accidentului s-a redeschis traficul în numai câteva ore? Cine era persoana cu 
echipament fotografic din grupul de presă de la intrarea de la Ritz? Cine erau cei doi bărbaţi neidentificaţi de la 
barul hotelului? Vorbeau în engleză, privind si ascultând în jurul lor.”                                                                                                 
Mossad-ul nu era deloc interesat de relaţia lui Dodi cu Diana. Singurul lor scop era recrutarea lui Henri Paul ca 
informator. În legătură cu misteriosul fotograf: în trecut agenţi ai Mossad-ului au mai pozat ca jurnalişti. Putea 
foarte bine să fi fost Maurice, veghind în faţa hotelului. S-ar putea ca cei doi bărbaţi neidentificaţi de la barul 
hotelului să fi avut vreo legătură cu Mossad-ul. Dacă ar fi adevărat, acest lucru l-ar linişti fără îndoială pe 
Mohammed Al-Fayed.                                                                                                                                                                       
Unii dintre colegii lui Maurice au fost de părere că dorinţa de a-l prinde în cursă pe Henri Paul nu era decât o 
dovadă în plus a faptului că Mossad-ul a exagerat si că întreprindea operaţiuni internaţionale imprudente; şi asta 
fără să ţină seama de urmările pe care, pe termen lung, acestea le-ar putea avea pentru serviciul secret, pentru 
Israel, pentru pacea în Orientul Mijlociu şi în cele din urmă pentru legătura cu cel mai vechi şi mai loial aliat, 
S.U.A. Mai mulţi ofi ţeri susţineau chiar, că, de când cu venirea la putere în 1996 a lui Benyamin Netanyahu ca 
prim ministru, treburile se înrăutăţiseră.                                                                                                                                            
Un veteran al serviciului secret israelian a afirmat: “Oamenii văd că cei care lucrează pentru Mossad sunt de cele 
mai multe ori criminali deghizaţi în patrioţi. Lucrul acesta ne face rău nouă si moralităţii noastre, iar până la 
urmă va avea un efect negativ asupra relaţiilor Mossad-ului cu alte servicii secrete.”                                                                    
Un alt ofiţer important a fost la fel de direct: “Netanyahu se comportă ca şi cum Mossad ar face parte din propria-i 
versiune a curţii regelui Arthur; face ceva nou în fiecare zi pentru a nu se plictisi cavalerii. Asta-i motivul pentru 
care lucrurile au mers aşa de prost în ultimul timp în cadrul serviciului. Să tragem un semnal de alarmă înainte să 
fie prea târziu.” Prima lecţie pe care am învăţat-o într-un sfert de secol de când scriu despre serviciile secrete este 
că înşelăciunea si dezinformarea sunt uneltele de bază ale acestora. La fel ca si răzbunarea, corupţia, şantajul şi, 
uneori, asasinatul. Agenţii sunt învăţaţi să mintă, să se folosească şi să abuzeze de prietenii; sunt opusul dictonului 
care afirmă că un gentleman nu citeşte niciodată scrisorile altuia. Prima lecţie pe care am învăţat-o într-un sfert de 
secol de când scriu despre serviciile secrete este că înşelăciunea si dezinformarea sunt uneltele de bază ale acestora. 
La fel ca si răzbunarea, corupţia, şantajul şi, uneori, asasinatul. 
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                             - Din scrisorile primite  la redactie !!!!!!  

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

     ….. Oricine a avut privilegiul de a-l cunoaste pe omul minunat care a fost Roger Câmpeanu isi poate da seama 
ca, atunci când ii spunea lui Mircea Ivanescu, „Dumneata nu esti in stare sa semnezi in «Lumea» si te crezi poet!“, 
nu se amuza pe seama necazurilor lui. Era doar modul lui glumet, ironic fara rautate, de a-i stimula ambitia, de a-l 
imboldi sa-si revendice drepturi elementare pe care nici macar el, Roger, cel mai apropiat colaborator al lui Ivascu, 
nu reusise sa-l convinga pe acesta sa i le acorde. 
Putinele referiri la „Lumea“ dau masura alterarii memoriei poetului si a neglijentei cu care au fost consemnate 
cuvintele lui. Mihai Matei si Radu „Pasca“ (in realitate „Pascal“ erau fosti studenti ai lui G. Ivascu, selectati de el 
pentru ca-i considera capabili. Au format, impreuna cu Rodica Georgescu, cu Radu Budeanu si cu alti câtiva un grup 
care-l insotea frecvent pe Mircea la punerea de baze. Vorbind despre cum scria poezii la comanda a amintit-o pe 
„domnisoara Georgescu“, care obisnuia sa-i ceara: „fa-mi si mie trei poezii“. Numai ca, in alta parte, spune ca pe 
Rodica Georgescu a cunoscut-o abia in 1972, când au fost transferati amândoi la publicatiile pentru strainatate. 
Uitase, reiese, chiar si in cazul acestei bune prietene, ca fusesera colegi din 1963. Nu mai eram la „Lumea“ in 
momentul plecarii lor, ma daduse afara un redactor-sef cu idiosincrazii foarte pronuntate. Am aflat insa ca ea a urmat 
celei mai nefericite aventuri amoroase a Zoiei Ceausescu. Fugise la Predeal impreuna cu Mihai Matei, au fost gasiti 
dupa trei zile, el a fost expediat in secret in Guineea lui Sékou Touré, de unde i s-a dat drumul dupa vreo noua luni si 
a murit nu mult dupa aceea pentru ca interventia chirurgicala pe cord care ar fi trebuit sa-i salveze viata a fost 
amânata nejustificat. Rodica Georgescu, pe atunci secretara a organizatiei PCR de la „Lumea“ si toti presupusii 
complici ai lui Matei au fost indepartati de la „Lumea“. 
Inadmisibilele inadvertente de mai sus arata ca discutia a avut loc prea târziu. Mircea Ivanescu a fost intrebat despre 
lucruri pe care nu le mai stia, iar raspunsurile lui au fost luate de bune chiar si atunci când contraziceau date si fapte 
usor controlabile. Cui foloseste o reconstituire a trecutului recent cu atâtea piese lipsa si cu si mai multe piese 
involuntar masluite? Nu adevarului istoric, care nu patrunde decât rareori si in proportii nesemnificative in aceasta 
constructie. Si in nici un caz prestigiului poetului caruia, dupa o viata atât de demna, discreta pâna la retractilitate 
absoluta, i se exhiba cu nonsalanta diminuari tinând de domeniul patologiei. 
Simone de Beauvoir a fost criticata dur când a dat in vileag betesugurile invalidante din ultima faza a vietii lui Sartre. 
Traise alaturi de el, il cunostea ca nimeni altcineva, il iubise, intelegeau la fel lumea si viata, apartineau aceleiasi 
scoli de gândire, acuratetea relatarilor ei era mai presus de orice indoiala. Cu toate acestea, indiscretia ei finala a fost 
privita ca o proba de insensibilitate, ca un atentat la imaginea postuma a scriitorului. In cazul de fata este vorba nu de 
un apropiat, ci de un om venit din afara, care ia pentru prima oara contact cu subiectul atunci când acestuia ii mai 
ramasesera foarte putine zile de trait. Si care isi si marturiseste de la bun inceput incompatibilitatea cu Mircea 
Ivanescu, lipsa de aderenta la universul lui: „In biografia mea spirituala nu fusesera prevazute niciodata cele zece ore 
petrecute cu Mircea Ivanescu(…) Cu adevarat, nimic nu prevedea dialogul nostru. Nici vreo cunoastere anterioara, 
nici distante «afinitati elective», nici pasiuni culturale impartasite in mod explicit. Unde ne-am fi putut intâlni? 
Traiam pe continente culturale extrem de indepartate. Ce ar avea de discutat, m-a intrebat un prieten, traducatorul lui 
Heidegger cu cel al lui Joyce?“ 
Dupa ce admite si ca poezia lui M.I. ii fusese si ea practic straina, indiferenta, Gabriel Liiceanu spune ca principalul 
motiv al demersului sau a fost dorinta de a obtine o contributie la memoria colectiva. Pe Mircea Ivanescu l-a abordat 
in calitate de actor si martor al acelei portiuni din istorie in care cei doi fusesera contemporani. Abaterile de la adevar 
mentionate partial mai sus arata ca era, poate, singurul rol in care nu se (mai) putea conta pe el. Pe domnul Liiceanu 
nu par sa-l fi deranjat: a obtinut niste afirmatii despre locuri si despre oameni demonizabili. Chiar daca erau nesigure, 
deformate sau de-a dreptul false, ramân utilizabile ca piese justificative pentru viziunea sa sincretica, nediferentiata, 
despre trecutul comunist al României. Ce conta ca erau fabulatii? Faptele erau consumate, covârsitoarea majoritate a 
personajelor din acest trecut al lui Mircea Ivanescu au murit demult, imaginea lor poate fi distorsionata fara teama de 
consecinte. 
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                                              Anna Frank a Vilnei 

                                              
              Maşa Rolnik, (nume real: Marija Rolnikaitė, născuta la douăzeci și unu iulie 1927 în Klaipėda) una dintre 
puţinele supravieţuitoare a ghetoului din Vilno. Ca şi Anna Frank, Maşa avea 14 ani când oraşul ei natal a fost ocupat 
de nazişti. A trecut prin toate chinurile iadului hitlerist, a răbdat de foame şi frig, fiind de mii de ori la un pas de 
moarte. Destinul, care a fost atît de crud cu fata din Amsterdam, s-a arătat mai blînd cu cea din Vilno, care a scăpat 
ca prin minune cu viaţa. Tatăl ei Hirsch Rolnik, care au fugit la timp la forțele armate, și sora lor mai în vârstă Mira 
au supraviețuit. Mama ei și cei doi frați mai mici Taiba, Rajele și Ruwele au murit în lagărele de concentrare.                                                                                                                       
Acolo, în ghetoul din Vilno, şi-a început ea jurnalul, pe care l-a continuat în lagărul din Struthof, pînă cînd, la 18 ani, 
a fost eliberată de trupele sovietice.Maşa şi-a scris însemnările pe petece ale sacilor de ciment, cu care-şi acoperea, 
iarna, picioarele desculţe. Ea îşi citea notiţele tovarăşelor ei de suferinţă, ce au ajutat-o care cu un capăt de creion, 
care cu un petic de hîrtie. Era nevoie ca lumea să afle despre fărădelegile hitleriştilor, despre crimele lor zilnice, era 
nevoie să se afle cum au fost asasinate şi arse în crematorii mama şi cele două surori ale Maşei. Era nevoie ca lumea 
să afle cum ea însăşi, Maşa, desculţă, flămândă şi mânată cu biciul de călăii nazişti, a fost nevoită să care pietroaie 
mari, care-i însângerau mâinile.  
„Astăzi – notează Maşa – au fost tunse toate femeile. Noaptea trecută am dormit ascunsă sub un cadavru”. Jurnal 
fusese inițial scris în limba idiș, în ghetoul din Vilnius și în lagărele de concentrare naziste.  Insemnările ei din anii 
teribili au fost tipărite, la început la Moscova, apoi şi in alte părti, constituind o mărturie zguduitoare a barbariei 
naziste.   Curând jurnalul a fost publicat la Moscova ca o carte separată sub titlul ,,Trebuie să vă spun”. Apariția 
acestei cărți, memoriile doar de un supraviețuitor al Holocaustului publicate vreodată în URSS-a devenit posibilă ca 
urmare a eforturilor multor oameni, inclusiv scriitorul sovietic proeminent și figură publică Erenburg Ilya (1891-
1967).   Jurnalul Maşei Rolnik a apărut la Paris, în versiunea franceză. Cu acest prilej autoarea a fost invitată în 
capitala Frantei, vizita ei fiind relatată de presă, radio şi televiziune. Din 1965 a apărut în 18 de limbi, iar în 1967 
prima traducere germană a fost făcută în Germania de Est.  Ea este căsătorită cu un rus care locuiește și lucrează în 
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                             Scurt Istoric al Comunitatii din Galati   -1- 
 

          Existenta evreilor din Galati din vremuri indepartate, este legata de faptul ca adeasta asezare exista ca port la 
Dunare, la capatul ,, drumului siretului” prin care se realize comertul intre Polonia si Imperiul Otaman.Aceasta si 
explica hrisovul dat de Alexandru cel Bun ( la 8 octombri 1408 ) prin care scuteste pe negustorii din Liov de plata 
taxelor vamale pe teritoriul Moldovei. Deasemeni, atat el cat si Stefan cel Mare, iau si alte masuri pentru atragerea 
negustorilor evrei, a caror contributie la prosperitatea tarii o apreciau. 
    Prezenta evreilor din Galati este atestata prin primul cimitir al evreilor din localitate, care datoreaza din anii 
1590-1595 . Un al doilea cimitir este infiintat in anul 1629, apoi un altul in anul 1774 si, insfarsit actualul cimitir 
existent din anul 1867. 
    Evreii s-au preocupat, dintru inceputul asezariilor, de viata religioasa. La inceput in case de rugaciuni instalate in 
case de locuit, si apoi prin constrirea sinagogilor de catre diferite categorii de enoriasicare-l frecventau. 
    Astfel, in anul 1780 se infiinteaza Sinagoga Mare, in curtea careia s-a instalat si o micva cu baie de aburi. 
Sinagoga Mare a servit si ca prin sediu pentru Comunitatea Evreilor din Galati. 
     In anul 1805 se infiinteaza Havra Kadisa, care preia atributile de inhumare, realizate pana atunci de Comunitatea 
din Galati. Apoi sunt consemnate infiintarea unor noi sinagogi, care ilustreaza si cresterea populatiei evreiesti in 
orasul Galati : Sinagoga croitorilor( Snaderise Sil- 1826 ), Sinagoga Habad ( 1846 ), Sinagoga Blinzer ( 1847 ), 
Sinagoga Blecher ( 1847 ), Sinagoga Oel (1848 ), Sinagoga Doligher ( 1854 ), Sinagoga Fierarilor ( 1856 ), 
Sinagoga Meseriasilor ( 1858 ), Sinagoga Birjarilor ( 1860 ), Sinagoga Caritas (1871 ), Sinagoga Chesed sel Emes 
(1878 ), Sinagoga Meseriasilor ( inaugurate in anul 1896, singura existent si astazi. O mentiune speciala merita sa 
fie amintita : construirea in orasul Galati a unui Templu Coral, care a fost inaugurat in anul 1885, dar care a fost 
demolat in anul 1942, cladirea fiind avariata in urma cutremurului din luna noiembrie,anul 1940 ( in cererea de 
aprobare a demolarii adresata Ministeruli de Interne. Primaria orasului mentioneaza ca in orasul Galati, cultul 
mozaic dispune de 24 case de rugaciuni- inclusiv Templul Coral- pentru 13511 suflete, in timp ce pentru 75233 de 
ortodocsi sunt 21 de biserici ). 
                        Asa cum reiese si din enumerarea de mai sus a sinagogilor, evreii s-au organizat si in organizatii 
profesionale ( aceasta ca si replica in refuzul breslelor locale de a primi meseriasi evrei ). Astfel in anul 1826 se 
infiinteaza Breasla Croitorilor evrei, in anul 1874 – Societatea meseriasilor evrei in anul 1893, - Societatea 
functionarilor din port in anul 1895, - Asociatia zugravilor si vopsitorilor evrei precum si infiintarea Societatii 
macelarilor evrei, etc. O preocupare constanta a fost crearea formelor de ajutorare a celor in nevoi. Astfel in anul 
1874, se infiinteaza Societarea de ajutor si binefacere a meseriasilor israeliti din orasul Galati, care acorda ajutoare 
celor bolnavi precum si familiilor celor decedati. Societatea acorda donatii si catre Asociatia studentilor evrei din 
Bucuresti si Cernauti, precum si Orfelinatului de copii,Azilul de batrani si Cantinei populare evreiesti din localitate.  
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Interesanta istorie a evreilor din Japonia sau 
despre sunetul şofarului în Ţara Samurailor 

 
 

Japonia este un circuit bine închegat intre Est şi Vest, cu un 
destin marcat şi remarcat înainte de toate de spiritualitate, iar 
sub aceste bune auspicii prezenţa evreiască nu a ocolit acest 
tărâm. Instaurarea Erei Meiji în a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea a avut dimensiunea unei adevărate Renaşteri, astfel că 
un număr important de evrei din Europa şi America de Nord au 
ales Japonia. Într-adevăr, Ţara Soarelui Răsare cunoscuse 
anterior primele contacte în vremea marilor descoperiri 
geografice. Cu certitudine doctorul Luis de Almeida, un evreu 
portughez din categoria marranos este primul care va descrie 
elaboratul ritual al servirii ceaiului în urma unei călătorii 
efctuate în 1552.  
Istoria este însă greu de reconsitituit având în vedere o 
perioadă de peste două secole în care Japonia a adoptat o 
politică de autoizolare modelată de tradiţiile feudale sub 

sceptrul împăratului. Subiectul prezenţei evreieşti în Japonia nu a fost ocolit de speculaţii, iar mitul tribului antic 
rătăcit care ar fi ajuns in Japonia a fost intens speculat de istoricii creştini japonezi. 
Meiji a însemnat o schimbare de viziune şi ca atare de acţiune. Japonia se număra printre puţinele tări ale secolului 
al XIX-lea lipsite de o legislaţie antisemită sau revanşardă la adresa minorităţilor. Acest lucru va determina primele 
aşezări ale unor grupuri de evrei originari din Polonia, Anglia ori Statele Unite ale Americii. Au format o 
comunitate stabilă în Yokahoma, un oraş port care avea să cunoască o evoluţie impresionantă, cu o reţea 
instituţională bine pusă la punct. De asemenea Nikobe şi Tokyo vor reprezenta destinaţii predilecte ale unor evrei 
din Rusia alungaţi în cursul Revoluţiei din 1905. Un caz aparte este cel al profesorului Ludwig Riess, istoric, evreu 
german ajuns în Japonia şi care după o carieră universitară prodigioasă la Universitatea din Tokyo (1887-1902) va 
deveni părintele istoriografiei japoneze, introducând primul curs de metodologie a istoriei şi critică a documentelor. 
 Deşi până în a doua decadă a secolului al XX-lea antisemitismul era absent in spaţiul japonez, incursiunile 
armate siberiene vor aduce o serie de stereotipuri importante din spaţiul sovietic, dar pe care societatea japoneză le 
va abandona în mare măsură. Perioada celui de-al Doilea Război Mondial nu va angrena nicio stare asemănătoare 
celei din Europa, în ciuda alianţei dintre Germania nazistă şi Japonia, ba mai mult în anul 1941, câţiva zeci de 
membri ai comunităţii evreieşti din Lituania s-au refugiat pentru scurt timp într-o aşezare din apropiere de Tokyo. 
 Formarea Statului Israel a întâlnit un curent de opinie mai mult decât favorabil, mulţi japonezi seduşi de 
mirajul kibuţurilor au plecat voluntari în anii ‘60. Este important de precizat că organizarea si realitatea unei 
proprietăţi colective specifice aşezărilor de acest tip empatiza cu una din dimensiunile universale ale culturii 
japoneze, unde bunăstarea comunităţii primează. Cu toate acestea curentele antisioniste şi-au găsit locul cu prilejul 
Răzbiului de Şase Zile. 
 După 1952, odată cu retragerea trupelor americane din Japonia, comunitatea evreiască 
stabilă număra circa 1.000 de membri, acelaşi număr păstrându-se şi până în prezent. Tokyo şi 
Nikobe reprezintă cele mai importante două centre evreieşti. Membră a Congresului Mondial Evreiesc şi a B’nai 
B’rith, Comunitatea menţine o reţea performantă de instituţii, alături de Centrul Comunitar Evreiesc funcţionează 
un restaurant ritual, biblioteca şi o mikva. Sinagoga 
Beth David din Tokyo construită în 1953, este cea mai recentă, după cele din Nagasaki în 1889 şi Nikobe în 1937. 
Viitorul comunităţii evreieşti din Japonia va exista cu siguranţă, cu atat mai mult cu cât destinul său nu a fost 
vreodată pus în paranteze de vicisitudinile vremurilor trecute. Chiar dacă foarte departe de centrul lumii iudaice, 
aceştia găsesc armonia şi coeziunea pentru a forma o Casă a lui Israel. 
                                                                                                                         - DAN DRUŢĂ- 


