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**  Un avion fără pilot de origine necunoscută, care survola spaţiul aerian israelian, a fost doborât sâmbătă de 
aviaţia israeliană în sudul ţării, a anunţat un purtător de cuvânt al armatei israeliene .                                                                                                                                               
"Un avion fără pilot a fost identificat în timp ce intra în spaţiul aerian israelian în această dimineaţă. El a fost 
interceptat de forţele aeriene israeliene în jurul orei locale 10.00", a precizat purtătorul de cuvânt."Soldaţii 
efectuează în prezent cercetări în sectorul în care a fost doborât avionul, în nordul Negev, pentru a-l localiza şi a-l 
identifica", a mai spus el. Acest avion fără pilot, care a ajuns venind dinspre Mediterana, nu transporta explozibil, 
potrivit postului de radio militar;                                                                                                                                                  
** Aeroportul international Ben Gurion, aflat in capitala Israelului, Tel Aviv, si-a suspendat activitatea, pentru o 
perioada, din cauza ca pe ecranele radarelor din turnul de control aparea un OZN.A fost dat semnalul de alarma, 
fiind trimise apoi avioane de asalt in urmarirea ciudatului obiect zburator. Conform datelor preliminare, OZN-ul a 
fost zarit in apropierea granitelor spatiului aerian israelian.Obiectul neidentificat nu a fost o drona inamica sau 
avion si nu a reprezentat o amenintare la adresa sigurantei tarii, dupa cum au anuntat ulterior autoritatile. Dupa ceva 
timp, activitatea pe aeroport a fost reluata;                                                                                                                                                           
**  Premierul israelian Benjamin Netanyahu şi ministrul Apărării Ehud Barak "sunt de acord în privinţa luptei 
împotriva ameninţării iraniene sub toate formele" şi "a gestionării relaţiilor cu Statele Unite", se arată într-un 
comunicat comun emis în urma unor tensiuni între cei doi lideri. Textul a fost publicat , după o întâlnire între cei 
doi lideri, Netanyahu convocându-l pe Barak la preşedinţia consiliului pentru a-i cere clarificări în legătură cu 
întâlnirile pe care acesta le-a avut cu oficiali americani fără consimţământul său prealabil,a afirmat postul de radio 
israelian .Potrivit acestui comunicat, "premierul şi ministrul Apărării sunt de acord în privinţa luptei împotriva 
ameninţării iraniene sub toate formele, precum şi a gestionării relaţiilor cu Statele Unite sub conducerea 
premierului";                                                                                                                                                                                         
**Militan ții din Fâșia Gaza au atacat, luni dimineață, sudul Israelului, folosind peste 35 de rachete și 
mortiere. Proiectilele, ajunse în regiunile Eshkol și Kerem Shalom, nu au cauzat victime.Acest atac vine ca răspuns 
la atacul aerian de duminică, în care au fost răniți cinci civili și alți doi militanți palestinieni. Doi copii se numără 
printre victimele atacului de duminică ;                                                                                                                                                              
** Ministrul afacerilor externe, Titus Corlăţean, va efectua în perioada 9 – 11 octombrie 2012 un turneu regional în 
Orientul Mijlociu, care va cuprinde Statul Israel, Autoritatea Naţională Palestiniană şi Regatul Haşemit al 
Iordaniei.Acest turneu reflectă interesul prioritar pe care îl acordă România regiunii Orientului Mijlociu şi se 
înscrie în dinamica pozitivă pe care au cunoscut-o relaţiile bilaterale în ultimii ani, în scopul continuării şi 
aprofundării dialogului bilateral şi al amplificării cooperării în toate domeniile de interes reciproc.Turneul regional 
va prilejui o evaluare de etapă asupra implementării proiectelor bilaterale convenite până la acest moment, precum 
şi pentru conturarea unor noi proiecte în domeniile economic, academic, al cercetării şi dezvoltării ş.a.Agenda 
discuţiilor va cuprinde, de asemenea, aspecte ale cooperării în cadrul organismelor regionale şi internaţionale, la 
nivel bilateral şi pe plan multilateral, precum şi un schimb de opinii cu privire la problemele internaţionale de 
interes major şi evoluţiile regionale. Printre temele vizate în discuții se află procesul actual de transformări 
democratice din regiune, procesul de pace din Orientul Mijlociu, situaţia de securitatea regiunii.Pe lângă 
convorbirile cu omologii săi, în programul vizitelor sunt incluse primiri la regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, 
preşedintele israelian, preşedintele palestinian, premierul palestinian, Preşedintele Senatului iordanian, întrevederi 
cu miniştri din domeniul economic, parlamentari etc.De asemenea, ministrul român al afacerilor externe va avea 
întâlniri cu reprezentanţi ai mediului de afaceri şi cu membri ai comunităţilor româneşti  ;                                                                                                             
**  Statele Unite şi Israelul analizează posibilitatea lansării unor raiduri precise împotriva instalaţiilor nucleare 
iraniene. Informaţia apare în presa israeliană, care citează declaraţiile unui expert american în relaţii internaţionale. 
În paralel, un raport întocmit de o organizaţie independentă din Statele Unite arată că Iranul va putea îmbogăţi 
suficient uraniu, pentru a fabrica o bombă atomică, în următoarele patru luni.Un document întocmit de Institutul 
pentru ştiinţă şi securitate nucleară avertizează că Teheranul va putea îmbogăţi suficient uraniu pentru a fabrica 
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bomba atomică. Iar asta se va întâmpla în următoarele patru luni.Organizaţia independentă care a publicat raportul 
sprijină astfel afirmaţiile Secretarului american pentru Apărare, Leon Panetta, care declarase luna trecută că Iranul 
va avea nevoie de "aproximativ un an" pentru a produce arma nuclear;                                                                                 
"Iranul poate căuta capacitatea de a produce destul uraniu mai repede decât inspectorii Agenţiei Internaţionale 
pentru Energie Atomică o pot detecta. Dacă Iranul ajunge să produca destul uraniu pentru o armă nucleară, 
procesul care va urma pentru a o construi ar putea să nu fie detectabil înainte ca Iranul să-şi testeze dispozitivul 
atomic”, se arată într-un raport al Institutului pentru ştiinţă şi securitate nuclear.În acest context, Statele Unite şi 
Israelul analizează posibilitatea unor raiduri precise împotriva instalaţiilor nucleare iraniene. Potrivit lui David 
Rothkopf, expert în relaţii internaţionale şi fost membru al Administraţiei Bill Clinton,  ipoteza de lucru în acest 
moment este un atac aerian americano-israelian, care să vizeze instalaţiile iraniene de îmbogăţire a 
uraniului.Raidurile aeriene ar putea dura doar câteva ore, iar întreaga operaţiune nu ar ţine mai mult de o zi sau 
două. La operaţiune ar participa bombardiere şi avioane militare fără pilot;                                                                                                                                                                                                                                                                    
**   Cinci rachete trase din Fâşia Gaza au căzut marţi seară în sudul Israelului, fără să provoace răniţi, a declarat un 
purtător de cuvânt al poliţiei israeliene."Rachetele au căzut în apropierea oraşelor Sderot şi Netivot fără să facă 
victime sau pagube", a declarat purtătorul de cuvânt Micky Rosenfeld. Mişcarea islamistă palestiniană Hamas, la 
putere în Gaza, şi Jihadul Islamic au revendicat luni tiruri de rachete împotriva sudului Israelului după un raid 
aerian israelian, în care doi palestinieni au fost grav răniţi duminică în acest teritoriu. Este pentru prima dată de la 
izbucnirea viole  ;                                                                                                                                                                                     
**   Dafora Mediaș (DAFR) a încheiat un contract cu compania israelită Givot Olam Oil, pentru care va efectua 
lucrări de foraj petrolier în valoare de 15,8 milioane de dolari."Lucrările se vor derula pe o perioadă de un an şi 
jumătate (cu posibilitate de prelungire pe încă doi ani). Forajele vor atinge adâncimi de peste 5.000 de metri şi vor 
demara la începutul anului viitor. Lucrările vor fi realizate pe structura petroliferă Meged ;                                                                            
**   Drona miscarii Hezbollah care a fost doborata pe teritoriul Israelului continea echipamente care au fost 
fabricate in Germania, echipamente achizitionate de o corporatie din Iran care lucreaza impreuna cu organizatia 
Gardienii Revolutiei.Echipamentele au fost cumparate de la companiile germane Siemens si Bockstiegel, astfel 
fiind dovedit faptul ca organizatii din Iran pot evita embargoul impus de Occident pentru programul nuclear 
desfasurat de Teheran, informeaza Ynetnews.Hezbollah detine mai multe astfel de drone similare celei care s-a 
infiltrat si a fost ulterior doborata pe teritoriul israelian.Totusi, desi acest lucru prezinta un anumit pericol, anumite 
informatii sugereaza ca drona nu poate transporta mai mult de trei kilograme de explozibili.Intre timp, o sursa din 
Departamentul american de stat a negat ca Iranul ar fi reusit sa copieze drona americana care s-a prabusit in tara 
islamica la inceputul acestui an;                                                                                                                                                                        
**   Poli ţia israeliană a închis, miercuri după-amiază, toată reţeaua de internet naţională, ca urmare a unei 
informaţii de ultimă oră, conform căreia se pregăteşte un atac cibernetic care ar afecta toată baza de date a poliţiei 
din ţară. Există temeri că un virus ar fi infectat deja reţeaua, prin intermediul unui simplu CD sau al unui stick 
USB.Organele centrale de conducere au ordonat fiecărei secţii de poliţie şi tuturor poliţiştilor să se deconecteze 
imediat de la orice provider de internet civil şi să acceseze cu atenţie softurile din computerele de la 
birou.Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Israeliene, Micky Rosenfeld, a spus că investigatorii cercetează modalitatea în 
care au reuşit hackerii să spargă sistemul naţional de calculatoare, dar şi dimensiunile şi pagubele atacului                            
**   Un inventator israelian a conceput o bicicletă 100% ecologică, ce va fi vândută la prețul de 20 de dolari. 
Izhar Gafni, un israelian în vârstă de 50 de ani, a reuşit să proiecteze o bicicletă realizată în cea mai mare parte din 
carton reciclat, restul componentelor fiind şi ele 100% ecologice;                                                                                                                     
Cadrul şi elementele de mecanică nu conţin materiale metalice, dar cu toate acestea protipul a trecut testele de 
rezistenţă.Pentru a nu se deteriora în timp, după finisare, materialele au fost tratate cu un amestec organic special, 
rezistent la apă şi chiar la foc. Gafni a testat durabilitatea acestora în apă, acolo unde au stat scufundate câteva luni. 
La sfârşitul perioadei s-a confirmat că materialele tratate nu s-au deteriorat şi şi-au păstrat proprietăţile iniţiale. 
Bicicleta cântărește doar 9 kilograme, iar costul de producție este de aproximativ 10 dolari, inventatorul spunând că 
nu va fi vândută la un preț mai mare de 20 de dolari; 
  
                                                                                                                                            -  Ziare.com  -                                                                           
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Oo     Potrivit legislaţiei în vigoare, sunt mai multe categorii de persoane care pot beneficia de mâncare de la 
Cantina de Ajutor Social. Primii pe listă sunt copiii cu vârsta până în 18 ani, ale căror familii au venituri mai mici 
decât venitul minim garantat. A doua categorie este a celor care se află în şomaj. În acest caz, pentru că este vorba 
despre persoane care sunt apte de muncă, ajutorul este limitat la o perioadă de 3 luni. O altă categorie este cea a 
persoanelor care au vârsta peste 62 de ani, fără venituri sau cu venituri foarte mici. Cei care nu îndeplinesc aceste 
condiţii trebuie să dovedească faptul că starea fizică nu le permite să muncească. Aceştia trebuie să fie încadraţi 
într-un grad de handicap sau să vină cu acte medicale de la cabinetul de expertiză a muncii, care să ateste că nu pot 
să lucreze;                                                                                                                                                                                           
Oo    Potrivit celor declarate de Adrian Juravle, directorul Casei Județene de Pensii Vrancea, la calcularea pensiei 
anticipate nu se aplică procente de penalizare în situația în care solicitanții au depășit stagiul complet de cotizare cu 
minim opt ani. „În momentul de față, la bărbați stagiul este de 35 de ani iar la femei crește în funcție de anul și 
luna nașterii. Luna aceasta, de exemplu, se pot pensiona femeile născute în martie 1953. Vârsta de pensionare a 
femeilor în momentul de față este 59 de ani și patru luni iar stagiul de cotizare, de 28 ani și patru luni. Luna 
viitoare însă, crește și vârsta și stagiul. În orice caz, cei care au depășit cu opt ani stagiul complet de cotizare 
prevăzut de lege pot solicita pensie anticipată care este fără penalizare”.   Directorul CJP Vrancea, Adrian Juravle, 
a atenționat asupra faptului că beneficiarii pensiilor anticipate cât și a celor anticipate parțiale nu mai pot presta 
activități salarizate decât dacă fac cerere de suspendare a pensiei. „Solicitând pensionarea anticipată, cetățeanul 
cere practic, pensionarea înainte de termen. Conform legii, în acest caz nu mai poate lucra decât dacă renunță la 
pensie. Stagiul de cotizare realizat în perioadele în care titularul unei pensii anticipate sau al unei pensii anticipate 
parțiale contribuie la sistemul public de pensii, având plata pensiei suspendată, potrivit legii, poate fi valorificat 
numai la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă” .                                                                                                                               
Oo    Victimele Holocaustului din România vor fi comemorate, în această săptămână, de elevii liceelor păncene, cu 
prilejul Zilei Naţionale a Holocaustului, marcată anual pe data de 9 octombrie. Activităţile au debutat ieri, cu 
vizitarea cimitirului evreilor de pe Valea Şuşiţei, când atât elevii de la Liceul Tehnologic „Al. I. Cuza” cât şi cei de 
la Liceul „Ioan Slavici” au asistat şi la o lecţie de istorie despre evrei. Tot la „Ioan Slavici”, în cursul zilei de astăzi, 
va fi vernisată o expoziţie de fotografii despre evreii din Panciu, eveniment care va marca încheierea unui proiect 
iniţiat în săptămâna „Şcoala Altfel” de profesorii Alina şi Marian Luca. Mâine, de Ziua Holocaustului, profesorii 
Mihai Adafini, Luminiţa Cociorbă şi Marian Luca vor organiza o serie de activităţi la care vor participa clasele a 
IX-a B şi D, a XI-a B şi a XII-a D. Tot pe 9 octombrie, şi elevii de la Liceul Tehnologic vor participa la o activitate 
coodonată de profesoara Luminiţa Iliescu şi găzduită de biblioteca instituţiei. Evenimentul este inclus într-un 
proiect derulat în parteneriat cu Comunitatea Evreiască din judeţul Vrancea; 
 Oo    Odobeştenii sunt invitaţi la sfârşitul acestei săptămâni la zilele oraşului,  organizate în acest an sub forma 
unui „mănunchi“ de activităţi culturale.Casa de Cultură „Constantin C. Giurescu“ din Odobeşti organizează în 
perioada 12-14 octombrie „Zilele Culturii Odobeştene“. Manifestările vor debuta vineri, 12 octombrie, la orele 
11.00, cu dezvelirea unei plăci memoriale, pe locul unde a funcţionat Templul Comunităţii Evreieşti din localitate, 
demolat de regimul comunist după cutremurul din 1977, pentru că se afla în proximitatea viitorului Centru Civic al 
oraşului. De la orele 12.00, la Sala de Lectură a Bibliotecii „Ana Georgescu“ se va desfăşura simpozionul „Evreii 
din Odobeşti în secolul XX”, în cadrul căruia cercetătorul Bogdan Dogaru de la Direcţia Judeţeană Vrancea a 
Arhivelor Naţionale va lansa două din lucrările sale despre evrei: „Congresele Sioniste de la Focşani (1881 - 
1883)“, (Ed. Hasefer, Bucureşti, 2011) şi „Evreii din Vrancea în timpul Holocaustului (1938 – 1944“), (Ed. 
Hasefer, Bucureşti, 2011). Vor participa membrii Comunităţilor Evreieşti din Vrancea, în frunte cu Mircea Rond, 
preşedintele comunităţii, profesori şi elevi de la cele două licee odobeştene şi invitaţi de onoare.  Ziua de sâmbătă, 
13 octombrie, va fi dedicată scriitoarelor Virginia Hossu şi Simona Mateev. 
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Oo    Un proiectil exploziv a fost descoperit de câţiva muncitori, care încercau să consolideze fundaţia Mă-năstirii 
Brazi din Panciu. Muniţia a fost găsită miercuri, la aproximativ un metru sub pământ de muncitorii care efectuau 
săpături. Imediat ce a fost găsit proiectilul, a fost anunţată echipa pirotehnică din cadrul Inspectoratului pentru Si-
tuaţii de Urgenţă „Anghel Saligny”. Specialiştii au ridicat proiectilul cu calibrul de 100 de milimetri, pe care l-au 
transportat în condiţii de siguranţă la depozitul special amenajat, în vederea distrugerii. 
Oo    Elevii claselor a X-a şi a XI-a de la Colegiul de Transporturi Auto „Traian Vuia“ din Focşani au avut parte de 
o veritabilă lecţie de istorie, ieri, în memoria victimelor Holocaustului. Proiectul s-a adresat adolescenţilor, având 
drept scop educarea tinerei generaţii în spiritul înţelegerii şi respectului faţă de semeni, prin condamnarea oricărei 
acţiuni inumane sau de intoleranţă. Elevii au prezentat referate şi fotografii despre Holocaust, apoi au urmărit filme 
şi documente despre acest moment negru al istoriei recente. În cadrul dezbaterilor, coordonate de profesorul de 
istorie Ştefan Crasneanu şi de bibliotecara Andreea Voineag, au fost discutate aspecte legate de toleranţă, 
diversitate, multiculturalism, dar şi despre conceptele opuse acestora, precum intoleranţa, discriminarea, xenofobie, 
rasism şi antisemitism. Expunerile au avut drept temă generică „Holocaustul- o pată pe obrazul umanităţii“. 
Totodată, a fost organizată şi o expoziţie-concurs cu desene tematice, care au adus în prim plan Holocaustul. S-au 
remarcat în cadrul acestei activităţi elevii Dragoş Abeaboieru, Silviu Negrea şi Vasile Ursu, cu toţii în clasa a XII-a 
la Colegiul de Transporturi Auto „Traian Vuia“ din Focşani.În anul 2004, Guvernul României a stabilit ca ziua de 9 
octombrie să devină Ziua Comemorării Holocaustului în România. Această zi a fost aleasă la propunerea Comisiei 
Internaţionale pentru Studierea Holocaustului, semnificaţia ei fiind legată de începerea deportării evreilor de pe 
teritoriul României în Transnistria, în anul 1941, ca urmare a planului Germaniei naziste şi statelor aliate ei de 
persecutare şi exterminare a evreilor.                                                                                                                                      
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    Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia“ din Focşani găzduieşte până la finalul acestui an câteva evenimente 
culturale importante, la care îi invită pe toţi focşănenii care doresc să se relaxeze sau să se culturalizeze.Următorul 
eveniment din cadrul stagiunii de concerte va avea loc duminică, 28 octombrie. De la ora 19.00, la Ateneu, 
focşănenii sunt invitaţi la concertul „Întâlnire cu opera“, susţinut de Orchestra de Cameră „Unirea“ şi de solişti ai 
Operei Naţionale Române. Spectacolul va fi dirijat de Vincent Grueger, dirijorul Orchestrei de Cameră „Unirea“Un 
alt concert important este cel al maestrului Tudor Gheorghe, care va avea loc sâmbătă, 10 noiembrie, de la ora 
18.00. Intitulat „Nu se poate cu de toate“, spectacolul este inspirat din opera marelui dramaturg I. L. Caragiale.                           
Oo   Zeci de mii de vrânceni au participat la cea mai mare sărbătoare a podgorenilor, Festivalul Internaţional al 
Viei şi Vinului „Bachus 2012“. Manifestarea a avut ca unic scop promovarea vinurilor şi a produselor viti-vinicole 
vrâncene. Ambasadori străini, retaileri, patroni de restaurante, somelieri, degustători şi-au dat întâlnire la Festivalul 
Internaţional al Viei şi Vinului „Bachus 2012“. Cel mai important eveniment de profil din România a fost 
organizat, în perioada 18 – 21 octombrie 2012, de Consiliul Judeţean Vrancea, membru al Aso-ciaţiei Regiunilor 
Europene Viticole. Pe scena de la Bachus 2012 au urcat nume mari ale muzicii româneşti precum Andreea Bălan, 
Smiley, Andra, Connect-R, dar şi vedeta internaţională Lou Bega.                                   -  Ziare.com -                                                                                                                 
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                                                                       Info Juridic                                                                                                            

                                          DREPTUL DE PROPRIETATE           -  IX  -       
 
 6 .2 .Drep tu l  de  usu f ruc t                                                                                                        
Prin dreptul de uzufruct se intelege acel drept real de folosinţa pe care o persoana numita „uzufructuar” îl exercita 
cel mult pana la încetarea sa din viata, asupra lucrurilor altuia, cu obligaţia de a-i conserva substanţa (art. 517 Cod 
civil). Caracterele dreptului de usufruct sunt următoarele:     a)dreptul de uzufruct este un drept real;     b)dreptul de 
uzufruct este un drept absolut;    c)dreptul de uzufruct se bucura de un drept de urmărire si depreferinţa;    
d)uzufructul este un drept de folosinţa;e)uzufructul este un drept temporat;                                                                                                          
Modurile de constituire a uzufructului                                                                                                                                      
Dreptul de uzufruct se poate constitui prin voinţa omului, prin lege siprin uzucapiune.                                                                            
1. Uzufructul constituit prin voinţa omului are loc atunci candproprietarul, din proprie iniţiativa, incredinteaza 
folosinţa lucrului sau uneialte persoane.                                                                                                                                                       
2. Uzufructul dobândit prin uzurcapiune,desi neprevăzut in modexpres de lege, se poate constitui prin aplicarea 
regulilor referitoare ladobândirea proprietatii prin prescripţie achizitiva                                                                                       
3. Uzufructul legal se constituie in împrejurări excepţionale si arecaracter temporar.                                                                        
Drepturile uzufructuarului                                                                                                                                                      
a)sa ceara proprietarului sa-i dea bunul;                                                                                                                                      
b)sa culeaga fructele bunului, fara insa, a atinge substanţalucrului;                                                                                          
c)sa se folosească de lucrul respectiv, conform intereselor sale;d)sa cedeze dreptul sau de folosinţa altei persoane.        
Obligaţiile uzufructuarului   In timpul exercitării dreptului de uzufruct, uzufructuarul areurmătoarele obligaţii:      
sa folosească lucrul ca un bun proprietar;                                                                                                                                     
sa conserve substanţa lucrului;                                                                                                                                                       
sa nu schimbe modul de folosinţa a lucrului; 
sa suporte cheltuielile de folosinţa lucrului; 
sa predea lucrul, la încetarea uzufructului, aşa cum l-a primit;                                                                                                             
Obligaţiile proprietarului sunt : 
sa nu stânjeneasca, in vreun fel, pe uzufructuar in exercitareadreptului acestuia; 
sa facă cheltuielile de mare importanta impuse de starea lucrului; 
Modurile de stingere a uzufructului 
Cauzele care duc la stingerea uzufructului sunt: 
moartea uzufructuarului; 
la expirarea termenului pentru care a fost instituit; 
prin consolidare, adica prin dobândirea dreptului de proprietateasupra lucrului de către uzufructuar; 
prin prescripţie extinctiva; 
prin pieirea totala a lucrului; 
prin renunţarea uzufructuarului la dreptul sau; 
prin decăderea din dreptul de uzufruct, care se pronunţa deinstanţa de judecata, in urma acţiunii formulate de 
proprietar, pemotiv de abuz in folosinţa si intretinerea lui. 
6 .3 .Dreptu l  de  uz s i  de  ab i ta t i e Dreptul de uz si de abitatie sunt drepturi reale ce deriva din dreptulde 
uzufruct.Dreptul de uz reprezinta dreptul unei persoane de a servi de un lucru si de a-i culege fructele in vederea 
satisfacerii nevoilor sale, precum si ale familiei sale.Dreptul de abitatie este dreptul unei persoane de a folosi casa 
de locuit in scopul satisfacerii nevoilor lui de locuit si ale familiei sale. 
6 .4 .Dreptu l  de  se rv i tude   Servitutile reprezinta sarcini impuse unui imobil pentru uzul si utilitatea altui 
imobil, care aparţine altui proprietar. 
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      Cânva demult traia un rege care chemându-si servitorii le-a spus: ‘Adunati-va cu totii, 
servitori credinciosi, apoi mergeti de strângeti la un loc pe toti oamenii nascuti orbi din împaratie, pentru a le arata 
un elefant.'”. 
'Prea bine, marite rege' au spus servitorii, dupa care fiecare a plecat spre a îndeplini voia regelui lor. 
Când toti cei nascuti orbi au fost adunati în locul desemnat de rege, acesta a venit în mijlocul lor si le-a spus, 
'Acesta este un elefant'. Apoi unui orb i-a prezentat capul elefantului, altui orb i-a prezentat trompa, altuia urechea 
si asa mai departe, spunându-i fiecaruia ca ceea ce i-a aratat a fost un elefant.De fiecare data când regele prezenta 
elefantul unui orb, îl întreba pe acesta, 
'Asadar orbule, ai vazut cum arata un elefant? Spune-mi acum, ce fel de lucru este un elefant?' 
Cei carora li s-a prezentat capul elefantului au spus ca elefantul este ca o oala. Apoi cei carora li s-a aratat urechea 
au spus ca elefantul este ca un cos de fructe; cei carora li s-au aratat coltii de fildes ai elefantului au spus ca 
elefantul este ca un plug; cei carora li s-a aratat trunchiul elefantului au spus ca elefantul este ca un grânar; cei 
carora li s-au aratat picioarele au spus ca elefantul este ca si coloana care sustine un templu; cei carora li s-a aratat 
coada au spus ca elefantul este ca o perie. Apoi toti orbii adunati în acea piata au început sa se îmbrânceasca si sa 
tipe, 'Asa arata elefantul!', 'Ba nu, elefantul nu arata asa!', 'Ba da!', 'Ba nu!'. În curând lucrurile au scapat de sub 
control si orbii s-au luat la bataie. 
La fel sunt si politicienii care isi dau aere de intelectuali, care vorbesc la nivel teoretic de lucruri pe care ei nici nu 
le-au vazut… Prin ignoranta lor sunt exact ca orbii din povestea cu împaratul: certareti si deformând realitatea într-
un fel sau altul." 

Un batran ostenitor, mergand prin pustie, a intrat intr-o pestera, sa se adaposteasca de ploaie, si a 
gasit acolo o comoara. Vazand multimea de aur, batranul a iesit peste masura de speriat din pestera, strigand: 
- Am vazut moartea ! 
Alergand speriat, la mica distanta de locul acela, el s-a intalnit cu trei talharii care, privind in jur si nevazand nimic, 
l-au intrebat: 
- Mosule, unde este moartea ?! 
Batranul i-a dus pe cei trei talhari in pestera si le-a aratat multimea de bogatii, descoperite din intamplare. La 
vederea aurului, cei trei talhari si-au simtit inima tresaltand de bucurie si, cu viclesug, i-au spus batranului: 
- Ai dreptate, mosule, pleaca, fugi repede de aici. 
Dupa plecarea batranului, hotii au ramas langa aur, intrebandu-se cum sa-l care din varful muntelui pana jos. In cele 
din urma, ei au hotarat ca unul sa mearga sa aduca mancare si cosuri de carat, iar ceilalti doi sa ramana de paza, in 
pestera. Talharul care a coborat in localitate, dupa mancare si cele de trebuinta, se gandea in sine: 
- In targ voi bea si voi manca pe saturate, apoi voi cumpara provizii, pe care le voi otravi si astfel voi ramane 
singurul stapan al comorii. 
Cei doi talhari ramasi de paza, in pestera, gandeau si ei alt gand ascuns: 
- O jumatate din comoara este mai mare decat o treime. La intoarcere, il vom ucide pe cel plecat in targ si vom 
imparti comoara pe jumatate. 
Si asa au facut. L-au omorat pe tovarasul venit din targ cu provizii si carute, iar mai apoi au mancat mancarea cea 
otravita. Astfel, ei au murit cu totii, implinindu-se cuvantul batranului, care zicea: “Am vazut moartea!”                                   
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                                       Farmacia Verde 

        Leusteanul       (Levisticum officinale)                                                                    
 * Febra, febra intermitenta - se consuma 1-3 cani de infuzie combinata de leustean pe zi. Acest preparat scade 
temperatura corpului printr-un mecanism oarecum asemanator aspirinei, producand transpiratie si vasodilatatie.                                            
* Amenoree - se fac cure cu o durata de 8 saptamani, timp in care se consuma 15 grame de frunze de leustean 
proaspat pe zi. Suplimentar, pentru efecte mai puternice, se bea si o cana de infuzie combinata de frunze si de 
seminte de leustean. Este un tratament care favorizeaza declansarea menstruatiei, care stimuleaza activitatea ovarelor 
si imbunatateste circulatia la nivelul aparatului genital feminin. 
* Ciclu menstrual dureros - vreme de 21 de zile, se bea cate o cana de infuzie combinata de leustean dimineata si 
seara. Acest preparat nu favorizeaza doar menstruatia, ci si normalizeaza ritmul sau de aparitie, previne crampele si 
starile de disconfort inainte si in timpul menstrelor. In cazul crampelor menstruale puternice, se bea o infuzie 
fierbinte de leustean (din doua lingurite de planta la o cana de apa), tratament cu efecte calmante si efecte calmante si 
siantispatice rapide.                                                                                                                                                                                      
* Circulatie periferica deficitara - se consuma leustean proaspat, cate 10-25 de grame pe zi. Are efect vasodilatator 
periferic, ajutand la imbunatatirea irigarii cu sange a unor zone ale corpului, cum ar fi mainile, labele picioarelor, 
urechile. 
* Dureri de cap, migrena - se mesteca indelung 4-5 frunze proaspete de leustean. Calmeaza durerea si reduce senzatia 
de voma, in cazul migrenei. Tratamentul este recomandat si in crizele biliare, deoarece normalizeaza activitatea 
colecistului                                                                                                                                                         
Tratamente externe 
* Pete pe piele - se freaca pielea pe zona afectata cu frunze proaspete de leustean, zdrobite in prealabil. Aplicatia 
dureaza cinci minute si se repeta de doua ori pe zi, vreme de o saptamana. Efectele sunt exceptionale, in cazul petelor 
care apar in contact cu diverse substante chimice. In cazul petelor pe piele care apar pe fondul unor tulburari interne, 
tratamentul extern este dublat cu o cura de dezintoxicare cu o durata de minimum 2 saptamani, timp in care se iau 12 
lingurite de suc de leustean pe zi. 
* Reactii alergice la nivelul pielii - frunzele proaspete de leustean se toaca foarte bine pe o planseta de lemn sau se 
maruntesc in mixer, dupa care se invelesc intr-un tifon subtire si se aplica pe locul afectat, unde se lasa vreme de o 
ora. Are efecte antihistaminice directe, diminueaza inflamatia, calmeaza mancarimile. 
* Dureri de gat, amigdalita - se face gargara cu o infuzie fierbinte de frunze uscate de leustean (4 linguri la o jumatate 
de cana de apa).                                                                                                                                                                                   
* Gingivita, ulceratii in zona bucala - se mesteca indelung (minimum cinci minute), de 4 ori pe zi, cate 2-3 frunze 
proaspete de leustean. Este un tratament simplu, dar cu care se obtin rezultate foarte bune, deoarece dezinfecteaza 
gingiile, este antiinflamator, favorizeaza refacerea epiteliilor lezate. 
* Miros neplacut al transpiratiei - in Evul Mediu, cei care strabateau cu piciorul distante foarte lungi isi puneau in 
incaltari cateva frunze de leustean, ca sa previna mirosul neplacut al picioarelor si sa se fereasca de eventualele 
infectii la acest nivel. Daca vi se pare neplacut sau imposibil de aplicat acest procedeu terapeutic, va recomandam 
baile partiale cu infuzie combinata de leustean, bai care vor avea o durata minima de 10 minute. Este bine de stiut ca 
aroma leusteanului este adesea folosita in... parfumurile de lux, carora le da o tenta de prospetime, de naturalete. 
* Arsuri de gradele I si II - se striveste o mana de frunze proaspete de leustean pe o planseta de lemn, apoi se aplica 
pe locul afectat, unde se tin vreme de minimum o ora. Aceasta aplicatie are efecte calmante locale, antiinflamatoare, 
previne infectia si grabeste refacerea tesuturilor distruse. 
* Amigdalite, faringite, laringite - se consuma frunze proaspete de leusten si, suplimentar, se face gargara de 4 ori pe 
zi cu infuzie combinata din frunze si seminte de leustean. Este un tratament cu efecte calmante si antiinfectioase.  
Precautii si contraindicatii 
Nu se foloseste in perioada sarcinii si se foloseste in cantitati moderate (maximum 3 g pe zi de frunze proaspete) in 
timpul alaptarii. Foarte rar s-a observat un efect iritativ al leusteanului, administrat in cantitati mari si pe perioade 
lungi de timp, in infectiile renale.                                                                                -  medicina naturii - 
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Musafirii nepoftiti ....   -1- 
Ştiaţi că organismul nostru este colonizat de o mulţime de paraziţi care ,,mănâncă" zilnic din noi? 
Vreţi să accepaţi sau nu, realiatea este că toţi avem în noi diferite specii de paraziţi care ne consumă substanţele 
nutritive şi ne expun unor boli înfiorătoare. 
Toţi oamenii au? 
Fără excepţie! 
Vă aduc la cunoştinţă că oamenii de pe planetă se împart în 2 categorii: 
1. Oameni care se detoxifică (periodic)  de paraziţi. 
2. Oameni care NU se detoxifică de paraziţi. 
Aşadar nici NU se pune problema organismului neinfestat. Suntem cu toţii mult prea expuşi, cu atât mai  mult în 
aceste vremuri cu aer poluat, apă murdară şi mâncare infestată. 
Partea bună este că...... dacă avem un stil de viaţă sănătaos şi echilibrat, care ne asigură un sistem imunitar puternic, 
corpul nostru este capabil să ţină cât de cât sub control majoritatea paraziţilor cu care ne infestăm. Insa  dacă nu 
avem grijă de sănătatea noastră, avem toate  şansele  ca  mai devreme sau mai târziu paraziţii să ne producă o 
grămadă de boli. 
Legătura dintre paraziţi şi boli 
După mai multe experiemente, cercetătoarea Hulda Clark a ajuns la concluzia că multe din bolile cu care se 
confruntă omenirea în  zilele noastre sunt produse de un anume parazit. Ea a scris despre aceste descoperiri 
revoluţionare şi în cartea "Vindecarea tuturor formelor de cancer", pe care v-o recomandăm chiar dacă nu aveţi 
cancer. 
Cercetătoarea a descoperit prin experimente că: 
+ organismele TUTUROR pacinetilor bolnavi de cancer erau supraîncarcate cu parazitul Fasciolopsis buskii (un 
vierme plat). 
+ TOŢI pacienţii cu boli de piele erau supra-infestaţi cu viermi cilindrici (oxiuri,limbrici etc). 
+ TOŢI pacienţii cu acnee rosacee erau puternic infestaţi cu parazitul Leishmania. 
+ TOŢI diabeticii aveau trematodul pancreatic al bovinelor - Eurytrema. 
+ TOŢI cei care suferă de migrene au nematodul Strongyloides. 
+ personele cu ASTM au ascarizii în plămâni. 
+ Multe persoane care fac infarct au viermi în inima. 
+ Paraziţii care ajung la creier produc BOLI PSIHICE, în special schizofrenia. 
+ Persoanele care transpiră excesiv noaptea sunt suprainfestate cu ascarazi. 
Şi lista poate continua. 
Aşadar Hulda Clark a tras concluzia că paraziţii reprezintă o componentă esenţială în producerea  a 90% din bolile 
cu care oamenii se confruntă în ziua de astăzi. 
De ce sunt paraziţii periculoşi? 
Paraziţii colonizează de obicei colonul şi intestinul subţire al oamenilor, unde pot produce boala  chron sau polipi, 
însă pot rămâne şi inofensivi  dacă gazda are un sistem imunitar puternic şi o floră intestinală echilibrată. 
Partea proastă incepe atunci când paraziţii reuşesc să treacă din intestine în restul organismului şi se instalează în 
alte organe, incep să apară bolile. Trecerea din intestine în alte organe se poate realiza pe fondul unei flore 
intestinale dezechilibrate, şi DOAR în condiţiile în care organismul este infestat cu alcool izopropilic. 
 Atenţie! 
Paraziţii nu pot supravieţui în alte organe în afară de intestin, decât în prezenţa  ALCOOLULUI IZOPROPILIC (un 
produs secundar al industriei petrolului, folosit ca solvent). 
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CUM ajunge alcoolul izopropilic în corpul tău? Foarte simplu, deoarece e o substanţă la care suntem cu totii expuşi 
în aceste vremuri. El se găseşte în: majoritatea şampoanelor (şi pătrunde prin piele în corp), în sucurile din comerţ, 
în produsele cosmetice, în apa de gură, în fixativul pentru păr, în toate produsele pentru bărbierit, în cafeaua 
decofeinizată, în cerealele prelucrate, în diferite medicamente... şi lista poate continua. 
Mai mult decât atât, specia comună de bacterii clostridium produce alcool izopropilic în intestinul tău. 
Ideea e că suntem atât de expuşi încât chiar NU avem cum să ne ferim. 
Asta e realitatea, oricât de înfiorător ar suna. 
Însă vestea bună este că Dumnezeu ne-a lăsat în natură exact leacurile de care avem nevoie,   pentru a ne curăţa 
periodic organismul de paraziţi. 
Programul 100% natural de eliminare a paraziţilor –     Are la bază 3 PLANTE: 
+ PELINUL (capsule sau ceai) 
+ CUIŞOARELE (recomand cuişoare întregi, în locul capsulelor) 
+ Tinctura din COAJĂ DE NUC NEGRU 
Aceste 3 ingrediente luate împreună au potenţialul să omoare majoritatea speciilor de paraziţi care  ne colonizează 
corpul. 
Mai mult sunt 100% NATURALE, iar ingredientele se pot găsi la oricare magazin naturist (mai puţin tinctura de 
nuc negru, care se găseşte mai rar în magazine, însă se găseşte lejer pe internet). 
Durează 3 săptămâni !     Iată programul pe cele 3 săptămâni: 
* După cum vedeţi tratamentul are 2 FAZE: 
1. Faza de început (deparazitarea) - în care se face tratament intesiv pentru a elimina paraziţii şi ouale acumulate. 
2. Faza de menţinere - în care se ia  o dată pe săptămană tratamentul, pentru a preveni o nouă  suprainfestare - pe 
care ar fi bine să-l ţineţi regulat, toată viaţa. 
Adică: O dată în fiecare săptămână veţi lua 2 linguriţe de tinctură de nuc negru, 7 capsule de pelin şi 7 capsule de 
cuişoare (aproximativ 3 linguriţe de cuişoare întregi). 
Simplu, nu? 
Respectând aceste principii vom ajuta  ENORM corpul în lupta cu paraziţii, la care suntem cu toţii expuşi în fiecare 
zi. 
Alte  remedii care ajută în lupta cu paraziţii: 
1. Usturoiul     Deşi este cunoscut pentru calităţile antiparazitare, antifungice, antibacteriene şi de antibiotic natural 
pe care le are, beneficiile usturoiului merg mult   mai departe de atât. 
Eu de exemplu în ultimii 2 ani n-am luat niciun medicament alopat, indiferent că am avut ferbă  39-40. De fiecare 
dată când răcesc îmi fac un suc de lămâie şi mănânc câţiva căţei de USTUROI. În aceşti 2 ani n-am fost răcit 
niciodată mai mult de 3 zile, iar tratamentul nu a dat niciodată greş. 
2. Argila     Un alt supliment MIRACULOS. Şi nu exageraz deloc. E unul din cele mai bune remedii pentru 
paraziţi, însă are multe alte beneficii. Curăţă intreg oganismul de toxine şi metale grele, purifică sângele, detoxifică 
ficatul, detoxifică intestinele, echilibrează glandele endocrine, ajută flora intestinală, are efect antidepresiv şi 
antistres, repară leziuniile din întreg tubul digestiv (de la gingivită, roşu în gât, gastrită, intestin iritabil, până la 
hemoroizi),  şi foarte multe alte beneficii. 
Administrare: 
Deşi se găseşte şi sub formă de capsule, eu recomand argila pulbere sau granule, care se lasă într-o cană cu apă de 
seara până dimineaţa. Dimineaţa se amestecă şi se bea apa argiloasă tulbure. 
Nu uitaţi că Dumnezeu ne-a făcut din ţărână.                                                                                                                                   
3. Nuca de cocos       Este plin internetul de articole despre beneficiile antiparazitare, antibacteriene şi în special 
antifungice ale uleiului de cocos. Se poate consuma ulei de cocos natural, însă eu recomand nuca de cocos întreagă 
pentru rezultate mai bune. 
Ţin minte că am citit pe un forum despre unu băiat relativ sănătos, care a decis să faca o cură de două săptămâni cu 
ulei de cocos, deoarece auzise că este sănătos. În timpul celor două săptămâni i s-a întâmplat de două ori să 
 defecheze un pumn de viermi. Groaznic nu-i aşa? 
                                                                                              -   Valer TURCIN, Cercetător ştiinţific - 
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            Cele mai ciudate legi din lume.          

         
#   Pe valuri. In provincia germana Meklenburg-Vorpommern, exista o lege care vizeaza podurile suspendate, acele 
poduri legate cu sfori care se balanseaza. Un paragraf al acestei legi reglementeaza modul in care trebuie sa se 
circule, pe o asemenea constructie. Se specifica, printre altele, ca este interzis marsul unor grupuri numeroase de 
oameni. Ciudat este ca, in aceasta regiune, nu exista nici un astfel de pod                                                                             
#   Sarutul fatal. In Franta, este interzis cuplurilor sarutul pe peronul garii. In argumentatia acestei legi sta faptul ca 
multe cupluri imbratisate au fost lovite de trenuri care soseau in gara                                                                                                 
#   Nu poti sa mori fara rezervare. In septembrie 2000, oraselul francez Le Lavandu, de pe Riviera Franceza, a 
interzis cetatenilor sa moara, fara o rezervare prealabila a unui loc in cimitirul local. Absurda prvedere a fost 
justificata cu faptul ca cimitirul a ramasa fara locuri, iar sustinatorii natalitatii s-au opus construirii unuia nou.                          
#   Traditii stricte. Marea Britanie interzice celor care trimit scrisori sau carti postale sa lipeasca timbrele cu figura 
reginei Elisabeta, cu capul in jos. Incalcarea acestei prevederi este considerata delict, asemanator cu inalta tradare.                                                                                                                                                                                         
#   Intrebari pudice. Multe dintre cele mai absurde legi americane dateaza din perioada puritanismului. Astfel, in 
Cleveland, femeilor le este inca interzisa purtarea pantofilor de lac. Motivul este ca barbatii ar putea sa se uite la 
pantofi si sa vada reflectia lenjeriei intime.                                                                                                                                      
#   Amenzi cu chipiu. In Marea Britanie, amenzile pentru parcare neregulamentara sunt valabile numai daca 
politistul poarta cascheta, atunci cand pune hartia cu amenda pe partea din fata a automobilului. Daca arsita este 
insuportabila, politisti isi pot da cascheta jos. Insa, atunci cand pun talonul de amenda pe masina, trebuie sa fie 
echipati complet. Aceasta este conditia pentru legalitatea amenzii.                                                                                                 
#  Cactusi penali. Cine taie un cactus, in Arizona, este pasibil de a fi pedepsit cu 25 de ani de inchisoare. Legea a 
intrat in vigoare pentru ca multi locuitori ai statului isi petreceau timpul liber luand la tinta cactusii. 
                        Selectie a celor mai "traznite" legi din Statele Unite. 
#   Alabama 
- Este ilegal sa vinzi alune in Lee County, dupa apusul soarelui, miercurea. 
- Este ilegal sa porti o mustata falsa, care provoaca rasul in biserica. 
- A pune sare pe calea ferata poate fi pedepsita cu moartea. 
#   Arkansas 
- Un barbat poate sa-si bata legal sotia, dar nu mai mult de o data pe luna. 
- Cainii nu pot latra dupa ora 18. 
#   California 
- Este interzis sa dormi intr-un vehicul parcat. 
- Nu aveti permisiunea sa purtati cizme de cowboy, fara sa detineti cel putin doua vaci. 
#   Colorado 
- Nu poti conduce o masina neagra duminica. 
- Este ilegal sa maltratezi sobolanii. 
- Este ilegal pentru un barbat sa sarute o femeie, in timp ce ea doarme. 
#   Connecticut 
- Este ilegal sa mergi in marsarier, dupa apusul soarelui. 
- De Craciun se folosesc doar luminite albe. 
- Este ilegal pentru orice cosmetician sa fredoneze, sa fluiere sau sa cante, in timp ce lucreaza pe un client. 
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                                                    -- Planeta Umor—                  
 

Xxx         -  Cica erau doi soldati nemti in timpul celui de al doilea razboi mondial. 
Au capturat ei un evreu si se gandesc sa-l manance. 
Aprind soldatii focul, pun ceva cartofi in foc (fara folie de aluminiu ca nu se inventase pe atunci), il pun pe evreu 
pe protsap si il invart incet, incet. 
Unul din soldati are nevoie sa mearga la toaleta, asa ca ii zice celuilalt sa il invarta pe evreu incet, incet, celalalt 
aproba. 
Se intoarce soldatul si incepe a striga: 
- Mai idiotule, nu ti-am zis sa il intorci incet, sa se coaca bine? 
Celalalt soldat raspunde: 
- Da de unde mai atata bucurie? A trebuit sa il invart repede, ca nenorocitul se apucase sa ne manance cartofii 
inainte de a muri. 
 Xxx        - Levi urmează să fie consultat de celebrul profesor de medicină, Hermann. Îitelefonează şi-l întreabă de 
onorariul său: 
- Două sute de shekeli prima vizită, câte o sută următoarele. 
Peste două zile Levi intră la medic şi îi spune foarte degajat: 
- Bună ziua, domnule profesor, iată-mă venit din nou.Hermann îl consultă cu grijă, după care îi spune: 
- Nimic schimbat, dragă domnule, continuă tratamentul indicat data trecută. 
 Xxx         -  Frumoasa Rebeca are un amant, David. Într-o zi îi telefonează: 
- Soţul meu trebuie să plece diseară de acasă; să fii la ora 9 în faţa 
casei. Dacă într-adevăr a plecat, voi arunca pe fereastră o monedă de 10 
shekeli şi vei putea să urci. 
Seara, David se înfiinţează la postul său, moneda este aruncată, iar Rebeca 
se întinde languros pe pat, aşteptându-l. Trec 5 minute, 10, 20. Ea începe 
să se enerveze, când - în sfârşit - se deschide uşa şi intră David. 
- Ce s-a întâmplat? Spune ea, n-ai auzit moneda căzând? 
- Ba da, dar în întuneric nu am-putut-o găsi. 
Xxx         -   Soţia lui Moişe vine de la ghicitoare. 
- Moişe, ghicitoarea mi-a spus că nu mă mai iubeşti. 
- De ce dai bani pe lucruri inutile, eu ţi-aş fi spus asta pe gratis.                                                                                                     
Xxx          -  Şmil: Săptămâna trecută neveste-mi i-a intrat în ochi un fir de nisip şi a 
trebuit să meargă la doctor. M-a costat două sute de şekeli. 
Haim: Asta nu-i nimic. Săptămâna trecută neveste-mi i-a trecut prin faţa 
ochilor o vitrină cu o haină de blană şi m-a costat două mii de şekeli. 
Xxx         -  Iossel şi Smil sunt la bancă tocmai în momentul în care o bandă intra în 
sala de aşteptare şi îi pune pe toţi să stea cu mâinile sus şi încep să 
adune banii. După ce termină cu casele de bani, încep să scoată banii din 
buzunarele clienţilor. Iossel i se adresează celui ce pare să fie şeful 
bandiţilor: 
-Aş putea să-mi las jos mâna? Ştiţi, eu am reumatism.. 
Banditul, care îşi dă seama că Iossel nu e periculos, şi - la urma urmelor - 
este şi el om, îi permite. După care Iossel îşi băgă repede mâna în buzunar, 
scoate de acolo o mie de franci şi îi întinde lui Smil: 
- Ţine-i, ţi-i datoram, şi mă gândeam că era cazul să ţi-i restitui.                                                                                                                   
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Plantele Medicinale 
 

         
- 2   - 

  Efectul ciclotidelor extrase din plantele din aceasta familie este atat de puternic, incat foarte multi specialisti afirma 
ca urmatoarea generatie de citostatice va fi fabricata pe baza acestor substante. Contra cancerului pulmonar, se 
administreaza in mod traditional pulberea de Trei-frati-patati, cate 6 lingurite pe zi, in cure de trei luni, urmate de 3-4 
saptamani de pauza. Acelasi tratament s-a dovedit a fi eficient si in tratarea cancerului gastric, precum si a cancerului 
intestinal.       
                                                                                                                                                                          
*Sclerodermie - contra acestei afectiuni se face o cura cu tinctura de Trei-frati-patati, din care se administreaza cate 
o lingurita, de patru ori pe zi, pe o perioada de 3 luni, urmata de o luna de pauza, dupa care tratamentul se reia. 
Suplimentar, se aplica o data la doua zile o cataplasma cu iarba de Trei-frati-patati, pe zonele afectate. Tratamentul 
intern si extern are puternic efect depurativ, antioxidant si imuno-modulator, si este de un real ajutor in aceasta 
afectiune autoimuna. 
* Adjuvant in lupusul eritematos (boala lupica) - se face un tratament intern cu pulbere de Trei-frati-patati, din 
care se ia cate o lingurita, de 4-6 ori pe zi, in cure de 40 de zile, urmate de alte 10 zile de pauza, dupa care 
administrarea se reia. Nu se poate afirma ca acest tratament vindeca singur afectiunea, dar corelat cu un regim lacto-
vegetarian cu multe cruditati, cu administrarea unor remedii cum ar fi laptisorul de matca, mugurii de coacaz negru 
(Ribes nigrum), lemnul-dulce (Glycirrhiza glabra), are efecte spectaculoase de ameliorare a simptomelor. 
* Adjuvant in cistita -  se administreaza infuzia combinata, cate un litru pe zi, pana la vindecare. Acest remediu are 
un efect antibacterian de intensitate moderata, insa cea mai importanta este actiunea sa emolienta, diuretica si 
antiinflamatoare. Tratamentul cu Trei-frati-patati este recomandat in special pentru reducerea durerilor si a usturimii 
la urinare, pentru accelerarea vindecarii, precum si pentru prevenirea recidivelor infectiilor reno-urinare.                                    
* Infectii alimentare -  se administreaza infuzia de Trei-frati-patati, cate 1-1,5 litri pe zi, pana la disparitia 
simptomelor. Acest remediu s-a dovedit un antibiotic surprinzator de puternic contra unor bacterii (cum ar fi 
Campylobacter jejuni) care produc infectii gastro-intestinale. Mai mult, tratamentul cu aceasta planta are efecte 
protectoare si asupra mucoaselor tubului digestiv, protejandu-le de agresiunile bacteriene. Primul ajutor in intoxicatii 
- se foloseste radacina uscata de Trei-frati-patati, din care se iau 1-4 g, in doza unica. Daca se administreaza radacina 
umeda, proaspat culeasa, se pot lua pana la 8 g. Acest remediu contine o substanta numita violina, care are efecte 
vomitive si purgative foarte puternice si rapide, ajutand la eliminarea prompta a substantelor toxice din tubul 
digestiv, pana la ajungerea la o unitate spitaliceasca. 
* Adjuvant in epilepsie, la copii - se administreaza cate o jumatate de lingurita de pulbere de Trei-frati-patati, de trei 
ori pe zi. La adulti doza se mareste de 2-3 ori. Este un tratament simplu, extrem de raspandit in medicina populara 
din Marea Britanie si din tarile din nordul Europei. Sunt cunoscute cazuri in care administrarea acestei plante a dus la 
ameliorarea (sub aspectul reducerii intensitatii crizelor) si, uneori, chiar la disparitia acestei afectiuni. Mecanismul 
prin care aceasta planta actioneaza in aceasta boala este, insa, complet necunoscut, la ora actuala neexistand nici 
macar ipoteze in acest sens.       
 Tratamente externe 
* Rinita si rinosinuzita -  indiferent daca este vorba de o afectiune pe fond alergic sau de una pe fond infectios, cura 
interna cu infuzia combinata de Trei-frati-patati (2-4 cani pe zi) va va ajuta. Dar planta poate fi folosita si extern. Se 
recomanda aspiratiile nazale, facute astfel: in jumatate de pahar cu infuzie combinata foarte concentrata (4 linguri la 
o cana de apa), se pune un sfert de lingurita de sare grunjoasa. Se amesteca bine, se pune in causul palmei solutia si 
se aspira cu o nara, apoi se repeta procedeul cu cealalta nara. 
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* Leucoree - se face o infuzie combinata foarte concentrata, din 4 linguri de planta maruntita la o cana de apa. Se fac 
spalaturi vaginale o data pe zi, vreme de sapte zile la rand. Este un tratament cu efecte antibacteriene  
puternice, care ajuta la refacerea epiteliilor lezate de infectie, la reducerea senzatiei de jena si de usturime.                             
*Psoriazis, dermatoze rebele la alte forme de tratament, furunculoză,  – infuzie combinată de ceai de trei frati patati, 
4 căni pe zi. Tratamentul este extrem de eficient atunci când este asociat cu post negru (în care timp de una sau mai 
multe zile nu se consumă nimic altceva decât apă de izvor) sau cu un regim de crudităţi.                                                      
- Medicina naturii -                                                                                                                                                                     
Boli care se vindeca cu trei-frati-patati: 
- Alergie la polen si praf - Toti cei care stranuta la contactul cu polenul sau cu praful, care au urticarii pe piele, 
senzatii de sufocare, carora le curg nasul si ochii, ar trebui sa incerce macar o cura de trei saptamani cu ceai de trei-
frati-patati. Se beau 2-4 cani pe zi, pe stomacul gol, iar efectul este foarte posibil sa va surprinda intr-un mod foarte 
placut: aceasta planta nu numai ca previne reactia alergica, dar poate chiar stopa un proces alergic deja declansat (in 
cateva ore).                                                                                                                                                                              
- Astm si bronsita alergica - La fiecare schimbare de anotimp, se face o cura in care se bea ceai de trei-frati-patati, 
cate o cana, de 3 ori pe zi. Ceaiul se bea indulcit cu miere de salcam. Atunci cand boala este in faza acuta, se bea 
decoct de trei-frati-patati, care are darul de a debloca rapid caile respiratorii.                                                                     
- Acnee - Este o afectiune care raspunde extraordinar de bine la tratamentul cu regim vegetarian (mai ales cu 
cruditati) si ceaiuri depurative. Cum aceasta iarba este o adevarata regina printre plantele de dezintoxicare, va 
recomandam o cura de 30 de zile, cu un litru de ceai baut zilnic, pe stomacul gol, adaugand, pentru cei care au avut 
probleme hepatice, o jumatate de lingurita rasa de iarba de rostopasca, la litrul de ceai. Dupa primul tratament, faceti 
o luna de pauza si, chiar daca nu au aparut rezultatele pe care le asteptati, mai faceti apoi 30 de zile de cura. Efortul 
va merita!                                                                                                                                                                                                                             
 - Rinita si rinosinuzita alergica - Indiferent daca este vorba de o afectiune pe fond alergic sau pe fond infectios, 
cura cu ceai de trei-frati-patati (2-4 cani pe zi) va va ajuta. Faceti, asadar, un tratament intern cu acest ceai, la care 
adaugati aspiratiile nazale facute astfel: in jumatate de pahar cu decoct foarte concentrat (aveti reteta mai sus), puneti 
un sfert de lingurita de sare grunjoasa si amestecati bine; puneti in causul palmei aceasta solutie si aspirati-o cu o 
nara, pana simtiti ca locul s-a curatat bine, apoi continuati cu cealalta nara. Rezultatele va vor uimi.                                                                                                                               
- Boli grave, produse de intoxicare (reumatism degenerativ, cancer cu diverse localizari, dereglari endocrine) - 
In toate aceste afectiuni, tratamentul consecvent cu plante purificatoare inseamna, nu este o exagerare, ca ati rezolvat 
pe jumatate lucrurile, oricat de grave ar fi. Se fac cure indelungate cu ceai de trei-frati-patati, care va fi folosit in 
locul apei de baut. Acest tratament, in aparenta banal, va declansa procese de purificare foarte puternice, va pregati 
terenul pentru alte remedii specifice bolii respective si, nu in ultimul rand, va elimina efectele nefaste ale 
medicamentelor chimice pe care eventual le-ati luat.                                                                                                                     
Uz extern 
- tuberculoza, tuse, boli reumatice, eczeme, psoriazis, herpes, bronsite, afectiuni urinare (poliurie, cistita), edeme, 
hemoragii, flebite, guta - sub forma de infuzie, decoct. 
Pentru tratarea dermatozelor, a bubelor dulci si a scurgerilor vaginale (leucoree), se face infuzie din 4 linguri de 
planta maruntita, la o cana de apa clocotita (pentru boli de piele) sau la un litru de apa (pentru leucoree). Se lasa 
acoperit 30 de minute. Se strecoara. Se aplica comprese in dermatoze si bube dulci, se fac spalaturi vaginale pentru 
leucoree.                                                                                                                                                                                    
Precautii si contraindicatii Desi e o planta atat de puternica, Trei-frati-patati este aproape lipsita de reactii adverse. 
Singurele probleme care pot aparea sunt legate de supradozare. In cazul in care se iau zilnic mai mult de 18 grame (la 
adulti) sau mai mult de 4 grame (la copiii de 4-12 ani), pot aparea fenomene neplacute cum ar fi varsaturile, diareea, 
starile de greata si inapetenta, mai rar iritatiile la nivelul pielii.                                                                                                           
Trei frati patati in traditia popular                                                                                                                                                  
Ceaiul din tulpinile florifere se lua contra tusei şi pentru curăţirea sângelui.                                                                                   
Toată planta se folosea ca diuretic depurativ şi expectorant. În unele sate se fierbea cu prune uscate şi se lua contra 
durerilor de stomac.                                                                                                                                                                                     
Rădăcina se dădea la copiii mici să o roadă pentru a le creşte dinţii.                 - Medicina naturii-  
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                                                                   PAGINA MONDEN Ă 

 ~~       Celebrul cantaret Rod Stewart face marturisiri uimitoare in autobiografia sa, spunand ca in 
cariera sa "femeile s-au aruncat pe mine atat de mult, incat am obosit de sex". Tumultoasa viata a artistului l-a facut 
sa aiba opt copii cu cinci femei diferite.Casa lui Rod Stewart se gaseste in cea mai dorita zona din Beverly Hills, 
unde ii are ca vecini pe Eddie Murphy si Denzel Washington. Desi are varsta de 67 de ani, Rod Stewart arata cu 10 
sau 15 ani mai tanar. Acum cativa ani, insa, a avut cancer tiroidian. "Am facut teste de sange tot timpul. Sunt 
fascinat de corpul uman".                                                                                                                                                                               

~~      Lindsay Lohan  a fost din nou implicata intr-un scandal, politia fiind chemata pe proprietatea 
familiei, in Long Island. Disputa dintre Lindsay Lohan si mama sa, Dina, a inceput pe drumul catre casa, cele doua 
intorcandu-se dintr-un club de noapte din New York. Dupa ce au ajuns acasa a luat proportiile unui scandal, asa ca 
politia a fost chemata pentru violenta domestica. In altercatie Lindsay s-a taiat la picior si si-a rupt o 
bratara.Saptamana trecuta, actrita, eliberata conditionat, ea fiind condamnata pentru furtul unui colier de 2.500 de 
dolari, a fost implicata de asemeni intr-un incident, dupa ce un barbat pe care ea il invitase in camera ei de hotel a 
incercat sa o stranguleze. Desi ea il chemase in camera, ulterior s-a suparat ca acesta avea, pe telefonul sau mobil, 
fotografii cu ea, fara a avea permisiunea. Tanarul de 25 de ani a fost arestat, insa ulterior au fost retrase acuzatiile 
de atac si hartuire. 

~~     Actorul Bruce Willis a facut un gest foarte frumos, in scop caritabil. El a donat unei organizatii 
nonguvernamantale o statiune de schi pe care o detinea. Organizatia "Soldier Mountain Ski Area" este de acum 
fericita posesoare a unei foste proprietati din Idaho (SUA) a cunoscutului actor . Willis spune ca este foarte 
multumit de destinatia unitatii respective, fiind convins ca a facut cea mai buna alegere. Actorul a cumparat-o in 
anii 1990, atunci cand era casatorit cu Demi Moore. Justin Nyquist, reprezentantul organizatiei nonguvernamantale 
respective, spune ca donatia lui Bruce Willis a fost una "totala". El nu va primi absolut niciun ban din incasarile 
facute de ei in urma activitatii turistice de acolo. Intre timp, actorul pregateste lansarea unui alt film. Anul 2013 va 
aduce pe marele ecran pelicula "A Good Day to Die Hard". Lansarea va avea loc pe 14 februarie. 

~~    Actrita olandeza Sylvia Kristel, interpreta personajului Emmanuelle din celebrul serial erotic cu 
acelasi nume, a murit, la varsta de 60 de ani.Agentul ei, Marieke Verharen, a anuntat ca artista a murit in somn. "A 
pierdut batalia cu cancerul, a murit in somn, in timpul noptii".Filmul erotic Emmanuelle, realizat in 1974, spunea 
povestea experientelor sexuale ale unei sotii si a rulat intr-un cinematograf pe Champs-Elysees timp de 11 ani. 
Emmanuelle a fost primul film erotic difuzat in cinematografe, iar Sylvia Kristel a fost laudata pentru ca a reusit sa 
schimbe regulile cenzurii in domeniu. 

~~    Robert Pattinson, fire iertatoare si mare iubitoare de publicitate, a fost votat cel mai sexy barbat 
din 2012 de cititorii revistei Glamour. Circa 40.000 de oameni au votat pentru a alege "barbatul anului". Pe locul 
doi se afla starul din Thor, Tom Hiddleston. In top 10 se regasesc si Robert Downey Jr., Taylor Lautner (Twilight), 
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Henry Cavill, ce va putea fi vazut in Man of Steel.Actorul din Twilight, care a aparut zilnic in presa, a reusit sa 
invinga barbati cu sex appeal recunoscut, cum ar fi Johnny Depp, care s-a situat doar pe locul 3, onorabil pentru un 
barbat care se apropie de 50 de ani, sau Christian Bale, familist de 12 ani, aflat pe locul 18.   

~~    Masina lui James Bond, condusa de actorul Daniel Craig in filmul "Quantum of Solace", a fost 
vanduta de curand la licitatie, la Londra. Suma obtinuta pentru modelul Aston Martin a fost de 386.000 de dolari, 
cumparatorul ramanand anonym.Pretul este de 1,5 ori mai mare decat cel normal al modelului respectiv. Motorul 
acestei masini coupe cu doua usi este unul de sase litri, V12. Ea a fost prezentata la o licitatie la Londra, in cadrul 
careia au fost vandute mai multe obiecte din seria "James Bond". In cadrul aceluiasi eveniment s-a mai vandut o 
pereche de pantaloni scurti purtati de Daniel Craig in acelasi film, pretul ajungand la 44.450 de lire. Licitatia a avut 
scop caritabil, ea fiind tinuta cu o luna inainte de premiera ultimului film al seriei, "Skyfall". Alaturi de Daniel 
Craig, in film poate fi vazut si Javier Bardem. Premiera va avea loc la nivel mondial in data de 9 noiembrie 2012. 

~~    Russel Crowe redevine liber la 48 de ani, hotarand sa puna capat unei casnicii de noua ani cu 
actrita australiana Danielle Spencer, 43 de ani.Russel si Danielle s-au intalnit in 1989 in timpul filmarilor la 
productia "The Crossing". S-au casatorit in 2003, avand doi baieti in varsta de opt si sase ani .Timp de mai multi 
ani, cuplul a reusit sa aiba o viata de familie impartita pe doua continente, deoarece Danielle si copiii au locuit la 
Sydney, iar Russel Crowe a filmat foarte mult in SUA. Se pare insa ca distanta este cea care a dus la destramarea 
casniciei.In timp ce Russel Crowe nu isi mai vede capul de treaba, fiind implicat in sase filme, printre care 
"Mizerabilii" si "Superman", sotia sa a fost surprinsa in Australia in compania tanarului sau partener de la varianta 
australiana a show-ului "Dansez pentru tine". Dupa aceste dezvaluiri, cuplul de actori a incercat sa pastreze 
aparentele, iesind impreuna in public, insa in final s-au hotarat sa puna capat casniciei. Potrivit presei de la Sydney, 
despartirea s-a facut in mod amiabil, de dragul copiilor. 

~~    Despartirea dificila de rusoaica Oksana Grigorieva, in 2010, i-a temperat lui Mel Gibson elanul 
de a se mai implica intr-o noua relatie. Insa iata ca actorul a depasit acest hop, fiind zarit in public la bratul unei 
tinere actrite.Mel Gibson, 56 de ani, este din nou indragostit si nu ascunde acest lucru. Acesta si-a prezentat deja 
noua cucerire familiei. Este vorba Ashley Cusato, o actrita mai tanara cu 18 ani. Aceasta este specialista in 
executarea de cascadorii si cunoaste si arte martiale. Potrivit apropiatilor, tanara a primit aprecieri pozitive din 
partea copiilor lui Mel Gibson, iar actorul isi doreste sa fie o relatie de lunga durata.Mel Gibson are sapte copii din 
casatoria cu Robyn Gibson, de care s-a separat in 2006, dupa 26 de ani de mariaj. Divortul s-a finalizat in 2011, 
insa intre timp actorul a atras atentia presei prin relatia tumultoasa cu tanara pianista Oksana Grigorieva. Aceasta i-
a daruit in 2009 o fiica, insa apoi s-au despartit, acuzandu-l pe Mel Gibson de violenta domestica si impiedicandu-l 
sa mai vada copilul. 

~~    Cantareata Adele, de 8 ori castigatoare de Grammy, a nascut un baiat sanatos, anunta presa 
americana. Este primul copil al artistei si al doilea al partenerului ei, Simon Konecki, care mai are o fetita de 5 ani 
cu fosta sotie, Clary Fisher. Dupa anuntul legat de sarcina, Adele, in varsta de 24 de ani, a stat departe de lumina 
reflectoarelor, singura veste despre ea fiind legata de lansarea unui fragment din coloana sonora a noului film din 
seria James Bond.In timpul sarcinii, cantareata britanica nu a stat insa degeaba, ea lucrand deja la un nou album, 
diferit de dramaticul 21.Pe lista de prioritati a lui Adele se afla si casatoria cu partenerul ei in varsta de 38 de ani. 
Crescuta de o mama singura, cantareata isi doreste foarte mult o familie traditionala. N-o deranjeaza deloc nici 
postura de sotie si mama cu norma intreaga                                                              - Ziare.com - 
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             Curiozitati din diverse domenii... 

 ^   Cea mai veche broasca cunoscuta (Vieraella herbsti) a aparut in perioada Jurasicului superior, acum 190 
milioane de ani. Specimenele ce au fosty gasite in Arizona arata ca forma scheletului si planul corpului broastei au 
ramas aproape neschimbate.                                                                                                                                                             
^   Prima masura cunoscuta de contraceptie au fost excrementele de crocodil, folosit de egipteni in anul 2000 i.Hr.            

^  Exista 20.000 de specii de albine in lume. Albina este cea mai importanta insecta pentru ca ajuta la inmultirea 
florilor. In 5 minute, o intreaga colonie de albine poate omori o vaca prin intepaturi. Dupa ce albina isi pierde acul, 
ea moare.                                                                                                                                                                                                            
^  Aproape 65 000 de texte de lege, decrete si amendamente aflate in vigoare in Egipt dateaza de la inceputul 
secolului 19                                                                                                                                                                                                    
^  Un copil cu doua capete si patru maini pare desprins dintr-un scenariu s.f. Totusi, o asemenea creatura s-a nascut 
in Romania si a trait 48 de ore. In luna ianuarie, la Maternitatea din Ploiesti o mama absolut normala a adus pe 
lume doi bebelusi... intr-unul singur, eveniment care i-a lasat interzisi pe obstetricieni. „Erau lipiti unul de altul, 
aveau un singur bazin, o singura parte posterioara si doar doua picioare“, afirma directorul maternitatii, dr. Victor 
Bosie.. „Astfel de situatii apar extrem de rar in lume. In toata istoria scrisa a obstetricii si ginecologiei sunt 
cunoscute doar 15-20 de cazuri“. Medicii cred ca poluarea chimica din zona Ploiestilor ar putea constitui o cauza a 
dereglarii evolutiei normale a sercinii femeii. Copilul a fost transferat la clinica bucuresteana „Emilia Irza“, unde a 
murit dupa ce s-a constatat ca este imposibila efectuarea unei operatii de separare. (C.M.)                                                                  
^   In muntii Gara-Taz ( Kazaha), intr-o pestera care se afla la 160 de metri adancime, a fost gasita o neobisnuita 
padurice de brazi. Pestera are o inaltime de 70 de metri. Curios este faptul ca in aceasta padurice traiesc si 
numeroase pasari, printre care si prumbei cu un splendid penaj albastru;                                                                                                                          

^   Cea mai ridicata temperatura a corpului detine capra domestica: 40 grade C;                                                                              

^    Cei mai multi oameni din Nepal numesc Muntele Everest "Sagarmtha", care inseamna "frunte in cer". 
Vorbitorii de limba tibetana numesc Muntele Everest "Chomolungma" ceea ce inseamna "zeita, mama a lumii". 
Muntele Everest este numit dupa Sir George Everest. El a fost un inginer militar englez care a fost topograf general 
in India din 1829 pana in 1843. In aceasta perioada el a topografiat varful. Sir George Everest a fost prima persoana 
care a inregistrat locatia si inaltimea Muntelui Everest care la acea vreme se numea Varful XV;                                           
^  Winston Churchill a fost nascut intr-o toaleta a femeilor in timpul unui dans;                                                                          

^  Englezii au inventat primul "Tank" in timpul primului Razboi Mondial. Cuvantul "Tank" a fost folosit pentru ca 
nu inseamna nimic si nu dadea nemtilor nici o idee despre ceea ce insemna masinaria respectiva.                                                      
^   Johann Gutenburg a inventat tiparul in 1450 si prima carte tiparita a fost Biblia in limba latina.                                             

^  Lipiciul dateaza din timpuri stravechi. Artistii combinau culorile cu oua crude, sange uscat si seva de plante 
pentru a face vopseluri lipicioase pentru picturile murale. Mai tarziu, egiptenii si altii au invatat sa faca lipiciuri mai 
puternice fierband oase de animale si piei.                                                                                                                                    
^      Prima locomotivă cu aburi care se deplasa pe şine a fost construită de inginerul Richard Trevithick, din 
Cornwall. Locomotiva lui cu patru roţi a făcut o cursă demonstrativă pe 22 februarie 1804, atingând viteza de 20 
km/h fără încărcătură şi 8 km/h cu încărcătură. Din păcate, greutatea trenului a rupt şinele. Prin 1812 s-au construit 
şine mei rezistente între Middleton Colliery şi Leeds, Anglia. Ele au suportat greutatea primelor locomotive cu 
aburi.                                                                                                                                                                                                   
^   Primele tunele pentru cale ferata sapate in piatra, executate pe teritoriul tarii noastre, au fost cele 14 construite 
de societatea "St.E.G." intre anii 1856-1863, pe linia Oravita - Anina, date in exploatare la 15 decembrie 1863.                       
^   Compania "Salvatorii de Comori" a descoperit in 1985 argint in valoare de 100 milioane de $, pierdut cu 400 de 
ani in urma, o data cu vasul 
^   In Evul Mediu, ora1ul Alba-Iulia era numit "Balgrad"                                               - Ziare.com-   
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#      Nicolae Cajal (n. 1 octombrie 1919, București - d. 7 martie 2004, București) a fost un medic 
microbiolog român de etnie evreiască,senator român, membru al Academiei Române (corespondent - 1963 și titular 
- 1990). În perioada 1994-2004 a îndeplinit funcția de președinte al Federației Comunităților Evreiești din 
România.Ca medic specializat în virologie Cajal a fost un discipol al acad. Ștefan S. Nicolau, întemeietorul școlii 
românești de virusologie.Contribuțiile sale au fost publicate în peste 400 de lucrări științifice. În legislatura 1990-
1992 a fost senator pentru municipiul București din partea FSN.A fost ales în 1963 membru corespondent și în 
1990 membru titular al Academiei Române. A fost vicepreședinte al Academiei Române (1990-1994), președinte al 
Secției de Științe Medicale și președinte al Fundației „M. H. Elias”. A fost Membru al Academiei de Știinte din 
New York; Doctor Honoris Causa al Universităților din Oradea (1994), Timișoara (1995), Cluj (1995)                                                                                   

#      Otto Fritz Meyerhof ( n.12 aprilie 1884 – d.6 octombrie 1951) a fost un medic și biochimist evreu, 
născut în Germania și naturalizat american. A devenit celebru prin cercetările sale în Glicoliză (Calea Embden-
Meyerhoff-Parnas) și, împreună cu Archibald Vivian Hill, asupra schimbului de substanță din țesutul muscular, 
motiv pentru care ambilor savanți li s-a decernat, în 1922, Premiul Nobel pentru Medicină                                                                                                  

#       Sir John Edward Cohen (6 octombrie 1898 - 24 martie 1979), cunoscut sub numele de Jack 
Cohen, a fost un om de afaceri britanic care a fondat lantul de supermarketuri Tesco.S/a născut în Chatham, în zona 
Medway de Kent, într-o familie de evrei, fiul unui Kohen Avram, un imigrant polonez care a lucrat ca un croitor, și 
prima sa soție, Sime Zamremb. El a inceput sa lucreze ca viața un croitor ucenic la tatăl său, dar în 1917 el sa 
alăturat Royal Flying Corps. Sir John și Lady Cohen a sprijinit o serie de organizații de caritate.                                                

=      Hannah Arendt (Johanna Arendt) (14 octombrie 1906 – 4 decembrie 1975) a fost o teoreticiană 
politică germană, numită deseori filosoafă, deși ea nu s-a considerat niciodată ca atare.Una dintre figurile marcante 
ale gândirii socio-politice contemporane, Hannah Arendt a abordat în lucrările sale cele două mari și dificile teme 
ale epocii postbelice: totalitarismul și antisemitismul.S-a născut intr-o familie de evrei seculari la Linden, Germania 
în 14 octombrie 1906. Tatăl ei era inginer, iar mama practica muzica. În 1924 s-a înscris la Universitatea din 
Marburg pentru a studia teologia, dar a sfârșit prin a-și lua doctoratul în filosofie la Heidelberg (1929), după ce 
studiase cu Heidegger, Husserl și Jaspers. A fost arestată de Gestapo în 1933, a reușit să scape și s-a refugiat în 
Franța. În 1941 a ajuns în SUA, unde inițial a scris pentru ziarul de limba germană Aufbau și a lucrat la editura 
Schoken Books, ocupând în același timp poziții-cheie în diverse organizații evreiești.                                                                             

#       David Ben Gurion ( n.16 octombrie 1886 - d. 1 decembrie 1973) a fost un politician și om de stat 
social democrat israelian, originar din Polonia, unul din principalii conducători și ideologi ai mișcării sioniste, de 
autodeterminare a poporului evreu și ctitor al Statului Israel. A fost cel dintâi prim ministru al Israelului. A prezidat 
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guvernul israelian în două perioade: 14 mai 1948- 26 ianuarie 1954 și 3 noiembrie 1955 — 26 iunie 1963.                                                                                                                                                            

#       Robert Max Vasilii Kempner (n. 17 octombrie 1899 la Freiburg – d.15 august 1993, în 
Königstein), avocat de succes la Berlin in anii 1920 ,  consultant sef al politiei prusace . A participat la investigarea 
si acuzarea lui Adolf Hitler si Wilhelm Frick in 1924 dupa Beer Hall Putsch . A recomandat dizolvarea partidului 
nazist. La procesul de la Nuremberg, el a lucrat ca adjunct al SUA, procurorul-șef Robert H. Jackson. Kempner, 
care a găsit așa-numitul protocol Wannsee, decizia a "Soluției Finale a problemei evreiești",                                                                      

#       Beniamin Netanyahu (  Binyamin Netanyahu, supranumit în publicul israelian și "Bibi" - de la 
B.B. - inițialele prenumelui său și ale tatălui său, Bentzion, n. 21 octombrie 1949, Tel Aviv) este un om politic 
israelian de centru-dreapta. Prim ministru al Israelului în fruntea unei coaliții de centru-dreapta de la data de 31 
martie 2009. A mai fost prim ministru al Israelului în perioada 18 iunie 1996 - 6 iulie 1999, fiind atunci cel mai 
tânăr și al nouălea premier din istoria Israelului. De asemenea a fost în trecut ministru de externe (1998 și 2002-
2003 și ministru de finanțe (2003-2005). Deputat în Knesset din partea partidului conservator Likud, este lider al 
acestui partid (ultima oară din 2005) și a fost șef al opoziției parlamentare din aprilie 2006 până în martie 2009.                             

#       Felix Bloch (n.23 octombrie 1905 – d.10 septembrie 1983) a fost un fizician elvețian, lucrând în 
special în SUA, Bloch sa născut în Zürich, Elveția.In 1927 el a continuat studiile de fizică la Universitatea din 
Leipzig, cu Werner Heisenberg, câștigând doctoratul în 1928. În toamna anului 1938, Bloch a inceput sa lucreze cu 
Universitatea din California de la Berkeley 37 "ciclotron pentru a determina momentul magnetic al neutronului. În 
timpul al doilea război mondial a lucrat la energia nucleară de la Los Alamos National Laboratory, înainte de a 
demisiona pentru a se alatura proiectului de radar de la Universitatea Harvard. Dupa razboi sa concentrat pe 
investigatii in inducerea nucleară și rezonanță magnetică nucleară, care sunt principiile de bază ale RMN. În 1946, 
el a propus ecuațiile Bloch care determină evoluția în timp a magnetizarii nucleare. El și Edward Mills Purcell au 
fost atribuite 1952 Premiul Nobel pentru "dezvoltarea lor de noi căi și metode pentru măsurători nucleare de 
precizie magnetice.                                                                                                                                                                               

#       Harry Houdini (născut Ehrich Weisz; 24 martie 1874; d. 31 octombrie 1926) a fost un magician 
american de origine evreo-ungară, actor și producător de film. A plecat in Statele Unite impreuna cu familia la 
varsta de patru ani, principalele motive ale plecarii raman incerte, dar se banuieste ca antisemitismul a stat la baza 
acestei decizii. Houdini a petrecut ani intregi invatand cum functioneaza mecanismele lacatelor si catuselor, pana a 
ajuns unul dintre cei mai mari experti din lume in domeniu. Maestru in deschiderea dispozitivelor de securitate de 
orice tip, avea talentul de a-si prezenta numerele de iluzionism intr-o maniera unica.                                                             

#      David Bohm Iosif FRS  (n.20 decembrie 1917 – d.27 octombrie 1992) a fost un fizician cuantic 
american care a contribuit la fizica teoretică, filosofia minții, și neuropsihologie. Datorită suspiciuni Comunismului 
în timpul erei McCarthy, el a plecat din SUA, în cele din urmă devenind un cetățean britanic. Bohm este considerat 
a fi una dintre cele mai importante fizicieni teoretice ale secolului 20. 
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                                       Instrumentele muzicale ale vechilor evrei                                                                           
Muzica a jucat un rol insemnat in viata religioasa a vechilor evrei. Din cele mai timpurii vremuri ale istoriei lumii , 
in poporul lui Dumnezeu s-au aflat tot felul de instrumente intr-o gama bogata. Reprezentatiile muzicale aveau loc 
in cadrul multiplelor si marilor evenimente ale istoriei copiilor lui Israel. Actul minunat al eliberarii de armata 
egipteana la Marea Rosie a fost celebrata in sunet de timpan. Sunetul trambitele a constituit semnalul caderii 
miraculoase a zidurilor Ierihonului . Orchestra lui David, care a cantat cu prilejul mutarii chivotului de la Chiriat-
Iearim la Ierusalim, avea in componenta cel putin cinci feluri diferite de instrumente . Templul lui Solomon avea o 
organizare muzicala minutios pusa la punct pentru diferitele servicii care aveau loc acolo. Instrumentele muzicale, 
ca toate celelalte obiecte de intrebuintare zilnica, au o lunga istorie si si-au schimbat forma exterioara in multe 
privinte. Unele instrumente vechi sunt acum necunoscute. Le-au luat locul altele. Astazi, exista o varietate de 
instrumente mai mare ca niciodata, si un nume actual poate sa indice un instrument cu totul diferit de cel din 
vremurile stravechi. Cateva studii importante asupra subiectului acestuia au aparut cu mai mult timp in 
urma,autorul prezentului articol recunoaste rolul important al acestor lucrari in elaborarea comentariului de fata. 
Exista foarte putine desene ale instrumentelor muzicale din timpurilor VT in Palestina, iar unicele exemplare sunt 
niste timbale, din care o pereche s-a gasit cu prilejul sapaturilor la Bet-shemesh si o alta pereche la Tell Abu 
Hawam. Totusi, materialul arheologic pe care Egiptul si Mesopotamia l-au scos la suprafata ofera multe dovezi 
edificatoare pentru o intelegere suficient de clara a muzicii ebraice. Intrucat egiptenii, asirienii si babilonienii 
foloseau instrumente foarte asemanatoare, este acceptabil de presupus ca vechii evrei, traind intre cele doua culturi, 
de pe Nil si de pe Tigru-Eufrat, aveau multe instrumente muzicale care nu se deosebeau mult de cele ale vecinilor 
lor.                                                            Instrumente de percutie                                                                                                                                                                                         

 Toba. – Poate ca cititorul nu-si aduce aminte sa fi citit cuvantul “toba” in VT [vers. engl.] si are dreptate 
sa gandeasca asa. Cu toate acestea, cuvantul ebraic toph, tradus  “tabret”, “timbrel” sau“tamburine”, era de fapt “o 
toba de mana”, asa cum sustin expertii in instrumente muzicale antice. [In versiunile romane, se foloseste expresia 
de timpane, dairea]. Sachs spune ca “aceasta toba era facuta dintr-un cerc de lemn si foarte probabil doua piei, fara 
clopotei sau bete”.Talmudul sustine ca pielea era luata fie de la berbeci, fie de la capre salbatice. Era un instrument 
folosit mai ales de femei, dar uneori si de barbati. Lovita cu palma, ea scotea probabil un fel de tam-tam si 
acompania cantecul sau dansul pentru mentinerea ritmului. Pare sa fi fost folosita numai cu ocazii de veselie, asa 
cum arata urmatoarele exemple biblice care mentioneaza acest instrument. Laban sustine ca instrumentul acesta era 
folosit in familia lui in ocazii de sarbatoare, Maria l-a intrebuintat pentru a acompania cantarea ei dupa eliberarea 
copiilor lui Israel de egipteni la Marea Rosie, iar fiica lui Iefta a iesit cu o toba in mana ca sa-l intampine pe tatal ei 
biruitor. Profetii pe care i-a intalnit Saul dupa ungerea lui ca rege si carora li s-a alaturat cantau din instrumentul 
acesta, ca si fetele care l-au intampinat pe Saul si pe David dupa intoarcerea lor victorioasa in urma luptei cu 
filistenii. Astfel de tobe se gaseau in orchestra pe care a folosit-o David cu prilejul mutarii chivotului de la Chiriat-
Iearim la Ierusalim, iar psalmistul ii incurajeaza pe cititorii sai sa foloseasca acest instrument atunci cand aduc 
laude Domnului.                                                                                                                                                                  

   Talgere. - [Chimvale, cimbale]. Cuvantul englez cymbals vine de la grecescul kumbala, traducere a 
ebraicului selselim, si a ebraicului mesiltayim,Ambii termeni sunt derivati ai verbului salal, “a ciocni”, “a zornai”, 
“a zangani”, indicand ca numele sugereaza sunetul pe care-l produce instrumentul.Adjectivul ebraic al primului 
termen dintai este shema’, care inseamna “clar”, in timp ce adjectivul ebraic pentru a-l sublinia pe al doilea este 
teru’ah, care inseamna “aspru” si “zgomotos”. Chimvalele zgomotoase erau lovite intr-o miscare verticala,dar au 
existat si chimvale care erau lovite printr-o miscare orizontala a mainilor.Dupa cum s-a mentionat deja, cu prilejul 
sapaturilor facute in Palestina au fost gasite doua perechi de instrumente de percutie; cele de la Tell Abu Hawam, 
ale caror dimensiuni au fost publicate, au un diametru de aprox. 10 cm. Ele sunt prevazute cu gauri in  centru prin 
care treceau probabil curele si se innodau in interior.Talgerele nu sunt mentionate in Biblie inainte de David.  
Folosirea lor este limitata doar la ceremoniile religioase din Biblie. Sunt mentionate ca instrumente in orchestra lui 
David cand a fost adus chivotul la Ierusalim si deseori in relatie cu muzica de la                                                                   
- resurse.ro - 
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                                    IOSEF KAUFMAN – Cronicarul de la Piatra (1860 – 1934)     
                                              
 Unul dintre cercetătorii istoriei comunităţilor evreieşti din ţara noastră a fost Iosef Kaufman, cunoscut de 
contemporani sub numele „Cronicarul de la Piatra”.       Îndrăgostit de locurile natale, Iosef Kaufman se interesa 
de toate cele înconjurătoare, întrebând pe bătrânii locurilor, notând răspunsurile, strângând hrisoave vechi care se 
refereau la comunităţile evreieşti.  Primul pas l-a făcut publicând un document din anul 1766 privitor la reclădirea 
sinagogii din Piatra Neamţ. Pe dânsul l-a minunat construcţia arhitectonică a sinagogii-vechi locaş de rugăciune şi 
învăţătură.                                              
Publicarea documentului amintit în ziarul „Fraternitatea” din Bucureşti, la sfârşitul anului 1882, a fost pentru Iosef 
Kaufman un imbold pentru a alcătui o monografie istorică a Comunităţii Piatra Neamţ, care fu publicată în acelaşi 
ziar, în cursul anului 1883.Autorul nu i-a scăpat din vedere nici o instituţie obştească, nici un document, nici o 
legendă. Ceea ce ridică valoarea lucrării lui Iosef Kaufman este publicarea în traducere a „pinkasului”, adică a 
registrului obştei evreieşti din acest oraş.Statutul care se găseşte la începutul pinkasului arată normele vieţii 
religioase şi laice după care trebuie să se cârmuiască populaţia evreiască.     
Cunoscând conţinutul unui astfel de statut, putem cunoaşte organizarea şi felul de trai al obştei evreieşti. La 
terminarea ciclului de articole, autorul, cu modestia care stă bine omului studios, încheie : „Am terminat astfel 
descrierea acestei comunităţi, prima de acest fel. Şi cu toate că prezintă multe lacune, cititorii mă vor scuza prin 
faptul că am trebuit să adun singur materialul şi nu am avut nici un alt model înainte-mi. Sper că cu timpul să pot 
împlini şi pe acestea : dar aş avea o satisfacţie şi mai mare văzând pe alţii imitând pilda mea”.Peste vreo trei ani, 
1885, Iosef Kaufman publică tot în „Fraternitatea” o monografie sub titlul : „Comunitatea din Neamţ – descriere 
istorică” care ca şi prima, înfăţişează tot ce se cunoştea sau era în legătură cu viaţa obştei evreieşti din Târgul 
Neamţ.În anii următori, când ziarul „Fraternitatea” n-a mai apărut, Iosef Kaufman a publicat în revista „Revista 
Israelită” din Bucureşti (1886) cronica „Comunitatea din Roman”, apoi alte scrieri, câte o biografie sau un 
document în „Cronica Israelită”, „Lumea Israelită”, „Curierul Israelit”.Dorind să facă cunoscută participarea 
obştilor evreieşti la progresul ţării, Iosef Kaufman s-a încumetat să tipărească în anul 1900, pe propriile sale 
cheltuieli, o broşură intitulată „Evrei luptători în revoluţiunea romînilor din anul 1848”. În vara anului 1909 a 
încercat scoaterea unei publicaţiuni cu titlul „Arhiva istorică a evreilor din România pentru publicarea de fragmente 
istorice şi descrierea comunităţilor israelite din ţară”. După al treilea număr, această revistă – care ar fi adus un 
folos real – şi-a încetat apariţia.De aci încolo scrisul cald şi înălţător al lui Iosef Kaufman se risipeşte prin coloanele 
diferitelor reviste şi ziare ospitaliere. După primul război mondial a publicat şi în anuarul „Sinai” de la Iaşi. 
   În tot acest interval de timp, „Cronicarul de la Piatra”, cu meticulozitatea-i cunoscută, continuă să strângă 
material, pe care-l va folosi la redactarea lucrării intitulate „Cronica Comunităţilor Israelite din judeţul Neamţu”, 
cuprinzând hrisoave, documente, inscripţii şi fotografii, tipărită în anul 1929, în două volume. 

În această lucrare autorul prezintă fiecare comunitate, din judeţul respectiv, semnalând toate faptele însemnate din 
punct de vedere istoric, social, economic. 

Această operă este încununarea activităţii lui Iosef Kaufman, care a pornit de la strângerea şi publicarea 
materialului documentar până la sintetizarea lui. 

Având satisfacţia unei opere împlinite, el îşi petrecu ultimii ani ai vieţii în stima şi admiraţia concetăţenilor săi, 
decedând în aprilie 1934.       

                                                                                        
                                                                    R. AVRAM  
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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.       
                                                                                                                                                                                  
 -           invitaţie la teatru pe care Ateneul Popular “Mr. Gh. Pastia”o face tuturor focşănenilor în data de 16 
octombrie 2012, ora 19:00. o caldă şi plăcută chemare către una dintre cele mai îndrăgite piese – Străini în noapte - 
ce ocupă şi acum primele poziţii în topul preferinţelor publicului ;                                                                                                                                  
-          Film despre ,,Supravetuitorii din Romania;                                                                                                                         
-       Invitatie la Ateneului Popular, unde va avea loc un recital de formulă inedită, cu doi dintre membrii Orchestrei 
de Cameră UNIREA, reuniţi sub titulatura „flauti.due”: Augustin CREZNARU – flaut, membru permanent al 
Orchestrei Teatrului de Operetă „Ion Dacian” din Bucureşti şi Liviu TOPALĂ – flaut, referent de specialitate la 
Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” din Focşani. Acest duo a luat fiinţă în primăvară la iniţiativa celor doi 
instrumentişti când au susţinut un microrecital în cadrul Proiectului Naţional „Noaptea Muzeelor”, în spaţiul 
generos al Muzeului Vrancei ;                                                                                                                                           
-         Biblioteca Judeţeană “Duiliu Zamfirescu” Vrancea sărbătoreşte în această toamnă O sută de ani de la 
inaugurarea primei Biblioteci Publice în oraşul Focşani. Pentru a marca acest moment aniversar, biblioteca va 
derula în perioada 25-27 octombrie 2012, o serie de manifestări ce vor cuprinde, pe lângă Colocviul profesional 
dedicat centenarului şi dezbateri, întâlniri cu scriitori şi invitaţi speciali,, lansări de carte, vernisaje expoziţii, 
vizionări de filme documentare, vizite la secţiile bibliotecii, dialog între generaţii, concerte, nocturna cărţii şi a 
lecturii, tombolă, concursuri ad-hoc şi premii;                                                                                                                                     
-          Expoziţie de fotografii despre evreii din Panciu, eveniment care va marca încheierea unui proiect iniţiat în 
săptămâna „Şcoala Altfel” de profesorii Alina şi Marian Luca. Mâine, de Ziua Holocaustului, profesorii Mihai 
Adafini, Luminiţa Cociorbă şi Marian Luca vor organiza o serie de activităţi la care vor participa clasele a IX-a B şi 
D, a XI-a B şi a XII-a D. Tot pe 9 octombrie, şi elevii de la Liceul Tehnologic vor participa la o activitate 
coodonată de profesoara Luminiţa Iliescu şi găzduită de biblioteca instituţiei. Evenimentul este inclus într-un 
proiect derulat în parteneriat cu Comunitatea Evreiască din judeţul Vrancea;                                                                                         
-  Dezvelirea unei plăci memoriale, pe locul unde a funcţionat Templul Comunităţii Evreieşti din localitate, demolat 
de regimul comunist după cutremurul din 1977, pentru că se afla în proximitatea viitorului Centru Civic al oraşului.   
La Sala de Lectură a Bibliotecii „Ana Georgescu“ se va desfăşura simpozionul „Evreii din Odobeşti în secolul 
XX”, în cadrul căruia cercetătorul Bogdan Dogaru de la Direcţia Judeţeană Vrancea a Arhivelor Naţionale va lansa 
două din lucrările sale despre evrei: „Congresele Sioniste de la Focşani (1881 - 1883)“, (Ed. Hasefer, Bucureşti, 
2011) şi „Evreii din Vrancea în timpul Holocaustului (1938 – 1944“), (Ed. Hasefer, Bucureşti, 2011). Vor participa 
membrii Comunităţilor Evreieşti din Vrancea, în frunte cu Mircea Rond, preşedintele comunităţii, profesori şi elevi 
de la cele două licee odobeştene şi invitaţi de onoare; 

                                                                                                                                                                                                        

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

 
      Asteptam sa ne contactati in vederea unor sugestii,articole,fotografii si alte 
documentatii ce fac rostul a fi publicate pentru cei ce vor sa fie informati sa citeasca.                                  
                                         Multumim anticipat !  
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                           “MOSSAD” de Gordon Thomas       -În spatele oglinzii  - 6- 
  …Nu era vorba de loialitatea faţă de cei de la Ritz; ca pe mulţi alţii, îl atrăseseră acolo salariile destul de mari şi 
bacşişurile. Era lesne de înţeles că îi era frică să nu îl depăşească situaţia şi să rişte să ajungă la închisoare dacă ar fi 
fost prins spionând oaspeţii hotelului.                                                                                                                                                
Şi dacă s-ar fi dus la poliţie, ce putea rezolva? Poate că ştiau deja ce urma să i se propună. Dar dacă i-ar fi refuzat? 
Atunci ce s-ar fi întâmplat? Dacă conducerea hotelului ar fi aflat că el trădase deja cel mai preţios atribut oferit de 
Ritz – confidenţialitatea – informându-i pe paparazzi, ar fi putut fi concediat, ba chiar dat în judecată în acele zile ale 
lui august 1997, Henri Paul părea că nu mai are scăpare. Continua să bea, să ia pastile, să doarmă prost şi să-şi bată 
joc de cei din subordinea sa. Era un om gata să cadă în prăpastie.                                                                                            
Maurice menţinea presiunea. Îl întâlneai de multe ori în acelaşi bar în care Paul bea după serviciu. Numai simpla lui 
prezenţă era suficientă să-i reamintească ceea ce era constrâns să facă. Maurice se ducea de multe ori pe la Ritz unde 
savura câte un aperitiv la bar, mergea la restaurant sau îşi lua cafeaua de după amiază în holul hotelului. Lui Henri 
Paul i se părea că Maurice devenise umbra lui. Şi toate astea nu făceau decât să-i sporească tensiunea şi să-i aducă 
aminte francezului că nu avea scăpare.                                                                                                                                
Şi apropiata vizită a Dianei şi a lui Dodi Al-Fayed îl neliniştea. Paul fusese însărcinat cu protecţia lor pe timpul 
şederii, dar mai ales avertizat să-i ţină departe de paparazzi. În acelaşi timp, fotografii îl tot sunau pe mobil cerând 
informaţii despre vizită; i se ofereau sume mari de bani pentru cele mai mici detalii. Tentaţia era un alt factor de 
presiune. Iar presiunea părea că îl înconjoară din toate părţile.                                                                                                                     
Deşi reuşea să disimuleze, Paul era totalmente copleşit. Lua antidepresive, somnifere si energizante ca să poată lucra 
pe timpul zilei. Combinaţia asta de medicamente nu putea decât să-l afecteze profund. Lumina intermitentă – un 
telefon – care l-a trezit pe Maurice, a fost înregistrată duminică 31 august, la ora 1:58 noaptea. Cel care făcuse apelul 
lucra la departamentul de accidente rutiere al jandarmeriei pariziene şi fusese recrutat de Mossad cu câţiva ani în 
urmă. Era un mabuach, deci un informator neisraelian. În ierarhia contactelor pariziene ale lui Maurice, acesta se afla 
undeva la coadă.                                                                                                                                                                    
Cu toate acestea, vestea accidentului rutier avea să-l uimească pe Maurice. Cu mai puţin de o oră în urmă, un 
Mercedes Sedan se izbise într-unul din stâlpii de beton ai pasajului de vest de sub Place de l’Alma; un loc în care se 
petreceau des accidente.                                                                                                                                                       
Victimele erau Diana, Prinţesa de Wales, mama viitorului rege al Angliei; Dodi Al-Fayed, fiul lui Mahommed, 
patronul de origine egipteană al lanţului de magazine Harrods3 din Knightsbridge şi Henri Paul. Bodyguard-ul 
cuplului fusese grav rănit.                                                                                                                                                                     
La câteva ore după accident, Maurice s-a întors la Tel Aviv, lăsând în urmă întrebări la care nu s-a putut răspunde 
nici până în ziua de azi.                                                                                                                                                                                       
Ce rol a jucat în accident presiunea exercitată de el? Să fi pierdut Henri Paul controlul maşinii, făcând-o să se 
izbească de stâlpul pasajului de la Alma, pentru că nu vedea nici o cale de scăpare din ghearele Mossad-ului? Să fi 
avut presiunea vreo legătură cu concentraţia mare de medicamente găsită în sânge? Oare când a plecat de la Ritz cu 
pasagerii, se mai gândea încă la o portiţă de scăpare? Era Paul, pe lângă victima unui nefericit accident de circulaţie, 
si victima unui neîndurător serviciu secret? Întrebările continuau să nu-i dea pace lui Mahommed Al-Fayed. În 
februarie 1998, a declarat public: “N-a fost vorba de nici un accident. Sunt extrem de convins de asta. Adevărul nu 
poate fi ascuns la nesfârşit.”                                                                                                                                                     
Cinci luni mai târziu, canalul britanic de televiziune ITV a difuzat un documentar care susţinea că Henri Paul ar fi 
avut legături cu serviciul secret francez. Nu era adevărat. Materialul a mai insinuat că un serviciu secret, al cărui 
nume nu se cunoştea, ar fi fost responsabil pentru morţile tragice; au mai fost făcute si supoziţii conform cărora 
serviciul respectiv s-ar fi implicat pentru că britanicii se temeau ca dragostea Dianei pentru Dodi, care era egiptean, 
să nu aibă cumva “repercusiuni politice”. 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. 
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                                       - Din scrisorile primite  la redactie  

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

     …..Sculptorul-bijutier al acestui monument filigranat trudea in subsolul intunecos al «Lumii» departe, deci, de 
luminile rampei, cot la cot cu viitorul tâlmaci al lui «Ulysses». 
Mircea Ivanescu era cu adevarat „fata la toate“ a redactiei. Era nevoie urgent de traducerea unui articol (din franceza, 
engleza, germana, italiana?) Da-i-l lui Ivanescu. Nu avea cine sa trieze un maldar de ziare straine noi? Cheama-l pe 
Mopete. De la corespondentele lui Paolo Ricci la notele necesare pentru a umple coloanele de «Reflector», de la 
receptionarea prin telefon a unei corespondente in limba engleza (italiana, din nou etc.) la cele mai esoterice sau 
pedestre operatiuni necesare bunului mers sau aparitiei la timp a revistei – se stia ca Mircea Ivanescu este dispus si in 
stare sa faca orice repede, bine, ca-n joaca. Daca lipseau dactilografele, batea la masina articolele unor foarte tineri 
colegi care-l tratau cu protectoare ingaduinta. 
Orisicâtusi de putin conteaza enorm elefantii când dorm. Mircea Grigorescu, Stefan Aug. Doinas, Mircea Ivanescu se 
prefaceau ca dorm, se prefaceau ca sunt mici si, niciodata scosi din sarite sau zgomotosi, fara a pretinde scutiri de 
corvoada, avantaje, onoruri, alte asemenea frivolitati, purtau demn si generos in spinare o parte disproportionata din 
povara trudei anonime.“ 
Pentru fiecare dintre ei, cerintele redactiei nu reprezentau, in mod evident, decât o obligatie de serviciu usor de 
indeplinit. Nu se implicau emotional. Nu erau in competitie cu redactorii care tineau sa arate ce pot, sa se afirme, sa 
avanseze. Erau acolo cu trupul si cu priceperea lor profesionala, dar numai atât. De aceea se vor fi sters probabil din 
memoria lui Mircea amanuntele despre relatiile din redactie si despre modul ei de functionare, dar i-a ramas intiparita 
partial in minte o amintire despre o falsa corespondenta din Italia. Investise in ea ceva cu adevarat memorabil: 
inspirându-se dintr-un limerick pe care a fost inca in stare sa i-l recite lui Gabriel Liiceanu (asadar din ceva apropiat 
de adevaratele lui preocupari din totdeauna), o intitulase „Fecioara sau tigrul“. Articolul era despre una dintre 
schimbarile de guvern in lant din Italia acelor timpuri. Si nu uitase inca un element important: ca George Ivascu il 
obliga sa semneze cu un nume inventat: „Da, e bine. Dar ce e aia sa semnam M. Ivanescu? Hai s-o semnam Paolo 
Stop. De la corespondentul nostru din Italia, Paolo Stop“. 
Nu, nu fusese Paolo Stop, ci Paolo Ricci, un nume fictiv pe care Mircea Ivanescu l-a carat in spinare ani de zile, 
dotându-l cu un bun instinct reportericesc si o clara intelegere a scenei politice italiene. Cel mai bun creator de gazete 
din câti a avut vreodata România, George Ivascu, omul caruia generatiile formate in anii ’50-’90 ii datoreaza enorm 
pentru ca a facut posibila afirmarea si manifestarea publica a unor scriitori si gazetari de prima mâna si pentru ca le-a 
dat „Contemporanul“, „Lumea“, „România literara“, surse neasemenea dar deopotriva de consistente si de hranitoare 
de adevaruri importante in vremurile dezinformarii generalizate (in forma optima numai atâta timp cât au ramas sub 
indrumarea lui), avea si el zonele lui de opacitate. Isi inchipuia, de exemplu, ca va spori credibilitatea articolelor 
despre diverse tari, daca le va atribui unor corespondenti locali. I-a nascocit deci pe Paul Charier (Paris), Alexander 
Gordon (Washington) si Paolo Ricci (Roma). Primul a decedat Paul Charier, papusareasa lui de la Bucuresti refuzând 
foarte repede sa mai participe la mistificare. Alexander Gordon imi fusese repartizat mie (pentru a-mi infrânge 
rezistenta, George Ivascu folosea pretextul flatant dar absurd ca textele mele descriau prea fidel realitatea din Statele 
Unite, asa ca, daca n-ar fi fost semnate de cineva de acolo, americanii ar fi putut sa creada ca dispun de informatii 
furnizate de un spion). Dupa un interval relativ scurt, recurgând la rândul meu la o stratagema (scrisesem despre un 
eveniment important care nu putea lipsi din numarul sub tipar), i-am comunicat insa prin Roger Câmpeanu ca nu 
predau articolul decât daca ma asigura ca va fi semnat cu numele meu. Alexander Gordon a disparut si el. Singura 
fantosa care a supravietuit câtiva ani buni a fost Paolo Ricci: lui Mircea ii pasa prea putin sub ce semnatura aparea 
ceea ce i se cerea sa scrie, nu râvnea la gloria foarte minora din punctul lui de vedere de a deveni cunoscut ca autor 
de articole pe teme de politica externa. Avea sa uite, dupa cum reiese din cartea lui G. Liiceanu, pâna si numele cu 
care le semnase ani de-a rândul. 
Nu mai tinea minte nici proasta parere a lui G. Ivascu despre talentul lui literar. Acesta nu-i aprecia poeziile si, parca 
pentru a ne face in ciuda noua, tuturor celor care-l pretuiam si-l sustineam, publica aproape ostentativ in 
„Contemporanul“ incropelile in versuri ale altui redactor de la „Lumea“, Darie Novaceanu. 
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                               Galerii subterane in Jerusalim 
-2- 

                         
 
Conştienţi că excavările ar putea determina un "conflict devastator", israelienii încearcă să ocolească pe cât posibil 
zona moscheii. "Ar fi ca şi când, vrând să vezi cum funcţionează o grenadă, ai trage cuiul afară şi te-ai uita înauntru", 
explică istoricul evreu Gershom Gorenberg.                                                                                                                                                               
Totuşi, potrivit sursei citate, musulmanii se tem că săpăturile ar afecta stabilitatea moscheilor, în special oficialii 
organizaţiei religioase Waqf, care au depus şi plângeri la poliţie pentru că au auzit "ciocănituri" chiar sub birourile 
Waqf din Ierusalim.                                                                                                                                                                                                      
Ce interes prezintă excavările din Ierusalim 
Arheologii israelieni se apără susţinând că în zona respectivă au făcut săpături chiar musulmanii. În 1990, Waqf a 
deschis o nouă intrare, pentru un loc de rugăciune subteran, iar molozul a fost aruncat în afara oraşului vechi, unde ar 
fi distrus vestigii importante. 

     Un raport intern, întocmit luna aceasta pentru 
guvernul israelian, ar arăta că musulmanii au făcut, în oraşul vechi, săpături fără aprobări şi au distrus antichităţile. 
Chestiunea este considerată atât de sensibilă de către israelieni, încât raportul nu a fost făcut public, notează Yahoo.  
Totuşi, un arheolog israelian comentează: "Tunelurile spun că suntem aici de 2.000 de ani şi că acum ne-am întors, 
asta e dovada. Dar să trăim aici înseamnă să recunoaştem că există şi alte poveşti pe lângă a noastră". 
Yuval Baruch, arheologul care coordonează săpăturile din Ierusalim, spune că muncitorii au grijă să conserve 
artefactele pe care le găsesc, din toate perioadele oraşului. "Acest oraş suscită interesul a cel puţin jumătate din 
populaţia de pe glob şi vom continua excavările în cel mai profesionist mod cu putinţă", spune el.  
 
                                                                                                                          - Constantinescu Dana - 


